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3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Çorum Milletvekili »Münir Çağıl 

ile istanbul Milletvekili Recep Peker'e 
izin verilmesi (hakkında Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/499) 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
çok izin alan Çorum tMilietvekili Münir 
Çağıl ile İstanbul Milletvekili Recep Pe-
ker'in ödenekleri hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/500) 
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586 4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza 

Kırsever'in, yurdun dağlık ve ormanlık 
bölgelerinde .gezen domuzlardan çiftçiyi 
korumak için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Tarım Bakanı Cavid Oral'm sözlü 
cevabı (6/464) 586:587 

2. — İçel Milletvekili Salih înankur'-
un, sfoğuklar yüzlünden harap «lan naren
ciye ağaçlarından dolayı zarar ıgören va
tandaşlara kredi ve fidan teminiyle ban
kalara olan borçlarının tecili hakkında Ta-

Sayfa 
rım ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/465) 588 

3. — Eskişehir Milletvekili 'Kemal Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel 
felâketi hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/466) 588 

4. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü
rüten'in, Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 
vatandaşa yapılan işkence hakkındaki so
rusuna İçişleri Bakanı Emin ErişirgiPin 
sözlü cevabı (6/467) 588:595 

'5. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çınar'ın, bâzı şahıslara verilen vaizlik mü-
sa'adesi hakkında Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/468) 595 

6. — Antalya Milletvekili Niyazi Ak
su'nun, Manavgat İlçesinin Ulan Ovası
nın sulama işiyle Serik İlçesinin Çiftçi 
alanının sulama etüdü ve Karagöl'ün ku
rutulması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık ve Tarım Bakanlıklarm'dan söz
lü sorusu (6/469) 595 

7. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'-
m, Eskişehir'de vukuagelen su baskınının 
verdiği zararlar ve alınacak tedbirler hak
kında Bayındırlık Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/470) 570 



Sayfa 
5. — Önergeler 595 
1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü

rü ten'in, Çine İlçesinin Abak Köyünde 18 
vatandaşa yapılan işkence hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(4/261) 595 

6. — Görüşülen işler 595 
1. — İskân ve Toprak İşleri Genel Mü

dürlüklerinin birleştirilmesi hakmda Ka
nun tasarısı ile Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tüzün'ün, Toprak İşleri, İskân ve 
Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonları ınütalâalariyle Bütçe Komisyo
nu raporu (1/534, 2/193) 595:596,600,626 

628:631 
2. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna geçici maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vurana ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/693) 596:598 

3. — Belediye 'Gelirleri Kanununun 27 

Sayfa 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun tasarısı ve Maliye Komisyonu mütalâ
ası ile İçişleri Komisyonu raporu (1/719) 598 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Ereğli Kömür Havzasında
ki ocakların Devletçe işlettirilmesi (hak- , 
kındaki 3867 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu mütalâasiyle 
Ekonomi Komisyonu raporu (2/133) 598:600 

5. — B'olu Milletvekili Hasan Şükrü 
Adal ve İhsan Yalçın'm, Ab ant Gölü ve 
çevresinin Bolu özel İdaresine temlikine 
dair Kanun teklifi ve İçişleri ve Maliye 
Komisyonları raporları (2/227) 601:612 

623,626,632 :635 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imzalanan Tica
ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanması hakkında Kanun tasarısı Ve Ti
caret Komisyonu raporu (1/721) 612,623, 

626,636 :639 
7. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet Ko

misyonu raporu (1/733) 612,613:626 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Kars Vilâyetiyle Bayazıt, Erzurum ve Ço

ruh vilâyetlerinin bâzı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesine ve yerli çiftçi
lerin topraklandırılmasma dair kanunda deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun, kabul edil
di. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlükleri
nin birleştirilmesine dair olan kanun tasarısı
nın maddeleri üzerinde görüşüldü ve bir mad
desi komisyona verildi. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek Kanun, Kabul olundu. 

2255 sayılı Kanun ile değiştirilen 1499 sayı
lı Gümrük Tarife Kanununa bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun, kabul olundu. 

4237 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine 
dair olan kanun tasarısının maddeleri görü
şüldü ve bir maddesi, Bütçe Komisyonuna ve
rildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

4237 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Tetrfi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun tasarısının maddeleri üzerinde bir 
müddet daha görüşüldü. 

Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına da-
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ir 4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 I 
»ayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici iki madde eklenme
sine dair Kanun, kabul olundu. 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviçre'ye 
yapılacak ihracat mukabili aynı tutarda bâzı 
emtianın İsviçre'den memleketimize ithali için 
isviçre ile yapılan Anlaşmanın onanması hak
kındaki Kanun kabul edildi. 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme-

Teklif 
1. — Manisa Milletvekili Kâmil Çoşkunoğlu 

ve 3 arkadaşının, Temsil ödeneği hakkındaki 
5027 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi (2/236) 
(Bütçe Komisyonuna); 

Tezkere 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ol. Sadık 

Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

Önerge 
3. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ııı, 

I I I numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 15 . 
I I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2122 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önregesi (4/210) (III numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Belediye Kanununun bâzı maddeleriy

le 4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılması 
hakkında Kanun tasarısı ile Seyhan Milletvekili 
Kasım Ener ve 4 arkadaşının, Belediye Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun tek
lifi ve Bayındırlık ve Tarım Komisyonları mü-
talâalariyle İçişleri Komisyona! raporu (1/638, 
2/168) (Gündeme); 

5. — Devlet Denizyolları işletme Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı 
Kesinlıesabı Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko-

j sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

20 . I I I . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. F. Düşünsel İT. Öztarhan 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Tîras 

misyonu raporu (1/723, 3/384) (Gündeme); 
6. — Kaldırılan Devlet Limanları işletme 

Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı 8 aylık 
'Kesinlıesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (1/724, 3/387) (Gündeme,); 

7. — Devlet Memurları Aylıklarının. Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı Ka
nunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin istatistik Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve 
Istatstik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Va
zifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/701) (Gündeme); 

8. — Genocide'in önlenmesi ve cezalandırıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/738) (Gündeme); 

9. — Sayımlar Kanunu tasarısı ve içişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/527) Günde
me) ; 

10. — Siyasal Bilgiler Okulunun « Siyasi ve 
İktisadi ilimler Fakültesi » adı ile Ankara Üni
versitesine katılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bütçe ve içişleri Komisyonları ra
porları (1/558) (Gündeme); 

11. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
bâzı maddelerinin, değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair Kanun ta
sarısı ve Adalet. Komisyonu mütalâası ile Tarım 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/632) 
(Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAE 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN -— Başkanvekili Cevdet Kerim incedayı 

KÂTİPLER : Oenep Aksu (Kocaeli), Aziz Uras (Mardin) 

mmtm 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — BAŞKANLK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i. — Çorum Milletvekili Münir Çağıl ile İs
tanbul Milletvekili Recep Peker'e izin verilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı, teskeresi (3/4.99) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 17 mart 1950 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştı]*. 

Kamutayın onamına sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

Çorum Milletvekili Münir Çağıl 1 ay, hasta 
olduğu için, 6 Mart 1950 tarihinden itibaren. 

Recep Peker İstanbul Milletvekili 1 ay, 
hasta olduğu için, 6 Mart 1950 tarihinden iti

baren. 
Çorum Milletvekili Münir Çağıl 1 ay, hasta 

okluğu için, 6 Mart 1950 tarihinden itibaren.. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Recep Peker 1 ay, 

hasta olduğu için, 6 Mart 1950 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
KM bu l edilmiştir. 

2. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan çok 
izin alan Çorum Milletvekili Münir Çağıl ile 
İstanbul Milletvekili Recep Peker'in ödenekleri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan
lığı tezkeresi (3/500) 

Kamutaya 
Hasta olmaları sebebiyle bu Toplantı yılı 

içinde kendilerine iki aydan fazla izin verilen 
Çorum Milletvekili Münir Çağıl ile İstanbul 
Milletvekili Recep Peker'e ödeneklerinin veri-
lebilmesiı îçtüzük'ün 197 nsi maddesi gereğin
ce, Kmutay'm iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Münir Çağıl ile Rerep Peker 
bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla mezun 
oldukları için ödeneklerinin verilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
!er... Kabul edildi. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
ver'in, yurdun dağlık ve ormanlık bölgelerinde 
'gezen domuzlardan çiftçiyi korumak için ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/464) 

BAŞKAN —• Ali Rıza Kırsever, burada mı? 
(burada sesleri). 

Tarım Bakanı burada mı? (burada sesleri). 

8. TIF .1950 
Yüksek Başkanlığa 

Yurdun dağlık ve ormanlık yerlerindeki 
köylerde sürüler halinde gezen yaban do
muzlarının toprak mahsullerinde yaptıkları tah
ribat çiftçileri aç bırakacak kadar önemlidir. 
Domuzların itlafı için tatbik edilen eski mü
cadele usullerinden nıüsper, bir netice alınarmı-
mıştır. Çok yavrulıyan domuzların miktarı art-
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B : 68 20 . 3 
makta ve bu yüzden fakir çiftçilerin uğradıkları 
korkunç zararlar o nispette büyümektedir. Bu 
zararlı hayvanlardan çiftlileri korumak için 
Hükümet ne düşünüyorî 

Sayın Tarım Bakanının sözlü olarak açık
lamasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Rıza Kırsever 

TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Seyhan) 
— Elimizdeki 393 sayılı Muzır Hayvanları İt
laf Kanununa göre, bu kanundan istifade edi
lerek; her sene sürek avları tertip ettirerek 
S - 10 bin domuz itlaf ettirilmektedir. Diğer 
taraftan av tüfeği olanlara fişek, barut, kap
sül gibi yardımlarda bulunulmaktadır. Önümüz
deki senelerde Millî Savunma Bakanlığından 
daha geniş mikyasta yardım temin edilecektir. 

Biliyorsunuz domuzla mücadele ilâç yoliy-
le mümkün değildir. Çünkü köylünün ehli 
hayvanlarına sirayet tehlikesi vardır. Bunun 
için bütün mücadelemiz ancak silâhla müm
kün olmaktadır. Bu sene yalnız Çanakkale vi
lâyetinde 6869 domuz itlaf edilmiştir. Tahmin 
ettiğimize göre önümüzdeki yıllarda daha geniş 
nispette domuz itlaf imkânları aranacak ve 
sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Ali Rıza Kırsever. 
ALI RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlarım; Türk çiftçisi kurak
lıkla beraber don ve sel gibi tabiat hâdisele
rinden başka, ciddî bir mücadele ile önlenmesi 
mümkün olan yabani domuzlardan gördüğü 
zarar korkunç denecek kadar büyüktür. 

Her sene bilaistisna çeşitli ekinlere yap
tıkları zararın miktarı tesbit edilmemişse de 
millî servetimizin mühim bir kısmını tahrip et
tiklerine şüphe yoktur. 

Gündüzleri ormanlarda saklanarak gece 
karanlığında sürüler halinde rasgetirdikleri 
ekinleri kısa bir zamanda mahveden ve çiftçi 
ailesini perişan eden bu zararlı hayvanlardan 
kurtulmak için köylerini terkedecek kadar ça
re ariyan vatandaşlar az değildir. Bilhassa 
harman mevsiminde demetlerini kaldırmak, 
taşımak gibi işleri ile uğraşan çiftçiler aynı 
zamanda mısır tarlasını, bağını domuzlardan 
kurtarmak imkânını bulamıyorlar. Sonbahar
da kırlarda yiyecek bir şey kalmayınca pamuk 
kozalarını da çiğnemek suretiyle tahrip eden 

. 1950 O : 1 
bu uğursuz hayvanlara karşı Hükümetin tat
bik ettiği mücadele usulü iptidai olduğu için 
tamamen faydasızdır. Ezcümle 50 - 60 hanelik 
bir köy halkına işe yaramıyan birkaç tüfek ve 
her tüfek için de yarısı bozuk, patlamaz beşer 
tane fişek veriliyor, isabet olursa vurulan 
domuzların kuyrukları kesilir Hükümete geti
rene üç fişek daha verilir. Bu mücadeleden 
elde edilen neticenin hülâsası şudur: 

Yüzlerce domuz bulunan bir köyde beş on 
tanesi vurulur ama senede iki defa da ortalama 
olarak 10 taneden fazla yavru yaptıkları he
sap edilirse mücadelenin kıymeti sıfırdır. Bu
nun içindir ki, domuzların miktarı ziyadeleş
mekte ve bunlardan yaşlılarının sıklet itibariy
le 100 kilodan fzala oldukları görülmektedir. 

Memleket içinde ve dışında bir gıda mad
desi olarak domuz etinin müşterisi çok olduğu 
gibi, derisi ve kılı dahi para eden bu hayvan
lardan faydalanmak imkânları varken yalnız 
kuyrukları kesilerek gövdeleri dağlarda çürü
yor. Hükümet diğer gıda maddelerinde olduğu 
gibi bu iş için de kuracağı bir teşkilâtla do-
mazları avlıyan avcılara domuz basma veyahut 
kilo itibariyle muayyen bir miktar para verirse 
umum avcılar domuz avına çıkar ve bir iki sene 
içinde bunların vücudu ortadan kalkar. Bu su
retle köylü vatandaşlarımız bunların zararın
dan kurtulur. İstihsal miktarı artar. Köy av
cıları para alır. Hükümet elde edilecek domuz 
etlerini ecnebi memleketlere sevkeder. Muka
bilinde döviz gelir. Bu kadar faydalı kazançlar 
temin eden bu teşebbüsün niçin vatandaşlar ta-
tarafmdan yapılmadığı suali akla gelebilir. 
Bunun da sebebini arzedeyim. Domuzların mu
sallat oldukları köylerin halkı müslümandır. 
Aralarında böyle bir teşkilât kurmalarına şim
dilik imkân yoktur. Finlandiya Hükümeti Kış 
mevsiminde köylere hücum eden kurtları tay
yareler vasıtasiyle ormanlarda avlıyarak imha
sına muvaffak olduğu ve bu suretle halkı bü
yük bir tehlikeden kurtardığını bir ay evvel 
Ulus Gazetesinde okudum. Bu şekil mücadele
nin yabani domuzlara karşı tatbiki mümkün 
olup olmadığı Hükümetin düşüneceği bir iştir. 
Bir ziraat memleketi olan Türkiye'de binlerce 
vatandaşın emeklerini ve geçim maddelerini 
mahveden yabani domuzlardan çiftçilerimizi 
korumak için Hükümet ciddî ve faydalı ted
birlerle harekete geçmelidir. 
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2. — İçel Milletvekili Salih İnankur'un, so

ğuklar yüzünden harap olan narenciye ağaçla
rından dolayı zarar gören vatandaşlara kredi ve 
fidan teminyle bankalara olan borçlarının te
cili hakkmda Tarım, ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlıklarından sözlü sorusu (d/465) 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

- Önerce sahibi olmadığı için ge-

3, —. Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel felâketi 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/466) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DİMCİSİ'. VEKİLİ (!EM.tL SAİD BARLAS 
(Gazianteb) —• Bayındırlık Bakam, Başbakan 
adına gerek üçüncü ve gerek 7 nci suallere ce
vap vereceği için her ikisi de aynı mevzua ta
allûk 'ettiğinden Çarşambaya talikini rica ede
rim. 

BAŞKAN —• Gerek bu soru ve gerekse ye
dinci maddedeki Denizli Milletvekili Hulusi 
Oral'uı suali, her ikisi de Eskişehir sel felâketi
ne taallûk etmektedir. Hükümet her ikisine 
Çarşamba günü cevap verecektir. 

4, — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, 
Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 vatandaşa ya
pılan işkence hakkında İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu. (6/467) 

Yüksek Başkanlığa 
Aydın İli Çine İlçesi Karpuzlu Bucak Müdü

rü Selim Sever ve jandarma gediklisi Mehmet'
in Abak Köyünde, bir köylü damının kasten 
yıkılması iddiasını tahkik' vesilesiyle bu köy 
halkından 13 yurttaşı evvelâ, köy odasında 
gündüz ayrı ayrı sonra bucak erat koğuşunda 
toptan gece ve sonra bucak ve erbaş odasında 
ayrı ayrı yüzlerine ve ellerine falaka takılmak 
suretiyle ayaklarına dayak atılmak suretiyle 
işkence yapıldığına muttali oldum. Atım için 
İçişleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki hususa-
tm sözlü olarak cevaplandırılmamı arzederim. 

1. Böyle bir hâdise olmuş mudur"? 
2. Suçu ve suçluyu zahire çıkarmak ve her 

hangi bir maksatla sanıklara işkence yaparak 
kanun dışı hareket eden âmirler ve memurlar 
hakkında ne gibi muamele yapılmaktadır? Ve 
bu işkence failleri hakkında ne yapılmıştır? 

3. Yapılması muhtemel bu gibi hâdiseleri 

O : İ 
önleyici tedbir alınmış mıdır? 

4. Suç vesilesiyle işkenceye mâruz kal ati* 
lar muhalefet safında mıdırlar? 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

BAŞKAN 
İÇİŞLERİ 

(Zonguldak) 

- içişleri Bakanı. 
BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 

- istanbul Milletvekili Senihi 
Yürüten arkadaşımın soru önergesine cevabımı 
arzediyorum : 

Yalnız sorularına .cevap vermeden önce ba
sınımıza la intikal eden bir hâdiseyi Yüksek 
Meclis ve umumî efkâr huzurunda aydınlatmak 
fırsatını bana verdikleri için kendilerine çok 
teşekkür ederim. 

Şimdi sorularına geçiyorum; 
1. Bahsettikleri hâdisenin mahiyeti şudur: 
Demokrat Parti Aydın İkinci Başkanı Mit

hat Levent 28 . TT . 1950 günü saat 16,80 sıra
larında Aydın Valisini dairesinde ziyaret ede
rek, Çine İlçesinin Karpuzlu Bucağı, müdürü
nün bu bucağa bağlı Abak Köyünde Mehmet 
Kavas, Mustafa Akalın ve Mehmet Küçük adın
daki şahısları bir yangın tahkikatını vesile ede
rek Demokrat Partiden ayrılmaları ve keyfiye
ti Ulus gazetesiyle ilân eylemeleri için maka
mında dövdüğünü ve bu hâdiseyi şahitlerle is
pat edeceklerini bildirmiştir. Vali; böyle bir 
vakaya ihtimal, vermemekle beraber meseleyi 
derhal ehemmiyetle tahkik ettireceğini söyliye-
rek şahitlerin isimlerini istemiştir. 

Şahit listesinin parti merkezinde olduğunu 
ve gidil) göndereceğini bildiren ikinci başkan, 
bir saat sonra valiye, şahit listesini ertesi gün 
göndereceklerine dair bir haber yollamıştır. Er
tesi. gün de şahitlerin isimlerini kendilerinden 
istemiş ise de yine de bunu. öğrenmek mümkün 
olamamıştır. Bununla beraber Aydın Valisi, bir 
vatandaşın şikâyetine muttali olan bir makam 
bulunması bakımından şahit listesini almaması
na rağmen, vali muavini ile vilâyet j ani arma 
komutanını hâdise mahalline göndermiş ve me
seleyi tahkik ettirmiştir. Tahkik memulları 
Abak Köyünde köylü vatandaşları bir araya 
toplıyarak soruşturma yapmışlar, ayrıca, bu me
sele hakkmda hazırlık tahkikatı yapan Çine 
savcısiyle de görüşmüşlerdir. 

Tahkikatın verdiği netice şudur: 
Bu köy halkı arasında yıllardan beri devam 
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etmekte olan ve halen mahkemede rüyet edil
mekte bulunan bir mera ihtilâfı vardır. Bu 
ihtilâf dolayısiyle aralarında husumet bulunan
lardan bir taraf, Demokrat Parti teşekkülün
den sonra bu partiye intisap etmişlerdir. 13 Ara
lık 1949 da Abak Köyü ileri gelenlerinden ve C. 
II. P. sine k a y Ilı bulunanlardan Mehmet Ka-
ratosun ve Durmuş Aydoğdu ismindeki vatan
daşlara ait iki ev aynı saatte ve kundak sokul
mak suretiyle yakılmıştır. 19 Şubat 1950 gecesi 
yine bu köy ileri gelenlerinden ve siyasi kana
atleri itibariyle C. II. P. sine mensup olanlar
dan Mehmet Aydoğdu ve Ali Aydoğ'du ismin
deki şahısların evleri de ayni şekilde kundak 
sokulmak suretiyle yakılmıştır. 

Bu köyün asayiş ve mal emniyetinin bu su
retle bozulduğunu gören Çine Kaymakam veki
li olan jandarma komutanı ile Karpuzlu Bucak 
Müdürü ve Karpuzlu Karakol Komutanı 26 Şu
bat 1950 Pazar günü Abak Köyüne giderek köy 
odasında tahkikatı tamik etmeye başlamışlar 
ve kendilerinden şüphe edildiği köylü tarafın
dan bildirilen şahıslar meyanmda bu köyün 
Demokrat Parti Başkanı Mustafa'nın 17 yaşın
daki oğlu Ahmet Akalın yangının kendisi ve 
genç arkadaşları îsmail Küçük, Ali Sivrikaya, 
İbrahim ve Hasan Kavas ve Abdullah Kılıç ta
rafından çıkarıldığını köy odası önünde ve ara
larında Demokrat Partiye mensup kimselerin de 
bulunduğu vatandaşlar huzurunda itiraf etmiş 
ve bu itiraf zabıtla tesbit olunmuştur. 

Hâdisenin bu şekilde aydınlanmasını müta-
akıp çocuklar yangını babalarının teşvikiyle çı
kardıklarını da açıklamışlardır. Fakat bu itiraf
larının babalarına duyurulmamasını çünkü bu 
takdirde babalarının kendilerini tazyik etme
sinden korktuklarını söylemişlerdir, itiraf ile 
suçlulukları tesbit edilen bu gençler; Karpuzlu 
jandarma karakoluna ve oradan da Çine C. Sav
cılığına sevk ve teslim olunmuştur. Bu gençleri 
yangın suçunu işlemeye Demokrat Parti Başka
nı Mustafa Akalın, Muharrem Belen, Âlim Er-
çetin, Mehmet Küçük, Mustafa Kavas ve Meh
met Pehlivan adlarındaki şahıslar tarafından 
teşvik edildiği bu husus için düzenlenen fezleke
de belirtilmiştir. Suçun bu suretle meydana çık
masından müteessir olan Abak Köyünün De
mokrat Parti Başkanı ve yukarda isimleri ge^en 
arkadaşları C. Savcısı huzurunda yangın hadi
sesiyle hiçbir ilgileri bulunmadığını ve çocukla

rın dayak neticesinde itirafa icbar edildiklerini 
ileri sürmüşlerse de yapılan doktor muayenesi 
dayak iddiasını kıymetten düşürmüştür. 

Tahkikatın aldığı seyirden korkan Demokrat 
Parti Başkanı Mustafa Akalın hâdiseyi bir ta
raftan da romokrat Parti idarecilerine duyur
muş ve bunu mütaakıp şikâyetler başlamıştır. 

Vali muavini ve jandarma komutanının ida
ri tahkikatı, bu meselenin arzettiğim şekilde ol
duğunu gösterdiği gibi Çine Savcısını ziyaret 
eden bu memurlar savcı, yanında gördükleri 
Aydın Demokrat Parti Başkanı Etem Mende
res ile idare kurulu üyesinden Cevat Ülkü'nün 
suallerine Cumhuriyet Savcısı da bu meselede 
siyasi hiçbir mahiyet olmadığını söylemiştir. 

îstanbul Milletvekili Senihi Yürüten arkada
şımız bu hâdisede mesul memur varsa onları mey
dana çıkarmak arzusiyle olmalı ki, Karpuzlu 
Bucağına kadar giderek hâdiseyi yerinde incele
dikten sonra Ayadm'da vali ile görüşmüştür. 
Bu ziyareti sırasında Demokrat Parti Aydın 
İkinci Başkanı Mithat Levent ile Aydın Vali 
Muavini ve Emniyet Müdürü de valinin yanın
da hazır bulunuyormuş. 

Vali ileri sürülen iddiaların iki saf hası bulun
duğunu, bunlardan birincisinin Demokrat Parti 
mensuplarına bu partiden istifa etmeleri için da
yak atıldığını, ikincisinin ise bir suçu itiraf et
tirmek maksadiyle sanıklara tazyik yapılmış ol
ması şeklinde tecelli ettiğini, birinci iddianın ta-
mamiyle uydurma ve asılsız olduğunu, ikinci 
safhaya gelince; elde mevcut resmî tabip raporu
na ve itirafın köy odasında ve köylü muvacehe
sinde yapılmasından sonra suçlular karakola sev-
kedildiklerine göre itiraf maksadiyle karakolda 
dayak atıldığı iddiası mantıkan ve maddeten ka
bule imkân olmadığını, bununla beraber halen 
adalete intikal etmiş olan bu mesele hakkında 
hâkimlerimizin verecekleri karara intizar etmek 
lâzım geldiğini arkadaşımıza bildirmişlerdir. 

Milletvekili arakadaşım valinin bu sözlerine; 
(Ben birinci nokta üzerinde esasen durmadım. 
Sadece dayak meselesiyle meşgul oldum) şeklinde 
cevap verince vali, kendisine: (Bence asıl bunun 
üzerinde durmanız lâzımdı. Zira, iddianın birin
ci safhası ikincisine nazaran çok daha mühimdir) 
demiş ve arkadaşımızın (Vallahi bu nokta üze
rinde durmadım) şeklindeki beyanına karşı 
(Eğer bir delil bulsaydınız mutlaka bu mesele 
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ü/erinde de dururdunuz, bu haliniz delil bulama
dığınızı ve bu iddiaya sizin de inanmadığınızı 
göstermektedir) yolunda cevap vermiştir. 

Arkadaşımız valinin bu sözlerine sükûtla mu
kabele etmiştir. Yangın failinin meydana çıkarıl
ması içirt dahi dayak atıldığına kani olmadığını 
mamafih adliyenin kararını beki iveceğini söy 1 i-
yen valiye, soru sahibi arkadaşımız cevaben (Şa
hit, olmayınca adliye ne yapsın) demiştir; buna 
cevaben de kendisine; (Mademki size kanaat ge
tiren emareler var, hâkim de ay m emareleri gö
rebilir) cevabını vermiştir. 

Arkadaşım bundan sonra hâdiseyi bir muha
lif göziyle değil bir milletvekili göziyle tetkik et
tiğini de bildirmiş ve vali de kendisine madem 
ki öyledir, kasten evleri yakılan ve mağdur bi;1 

şekilde sokakta kalan vatandaşların derdini de 
dinlediniz mi?. Diye sorunca (Vaktim olmadı, 
onlarla görüşmedim) cevabında bulunmuştur. 
Vali de kendisim'; eğer onları da dinlemek fırsa
tını bulsaydınız her halde çok ıuuztarip olacak
tınız, mukabelesinde bulunmuştur. 

Arkadaşım, valiye, karakolda işkenceye mâ
ruz kalanları şayet bizzat dinleseydiniz, onların 
simalarından ve konuşma tarzlarından dayak ye
diklerine siz de kanaat, getirirdiniz, deyince vali, 
buna amade olduğunu söylemiş ve kimleri dinle
memi istiyorsunuz?. Diye sormuştur. Milletvekili 
arkadaşımızın isimlerini verdiği yedi kişiyi vah 
Aydın'a davet etmiş ve bizzat dinlemiştir. Anka
ra'ya avdet eden Senihi Yürüten i) Mart IÎKIO 
günü telefonla, Ankara,Man valiyi bularak köylü
lerle yaptığı konuşmadan edindiği intibaı sor
muştur. Vali, kendisine, bu vatandaşlarla birer 
birer ve uzun uzadıya konuştum, sözlerinin biri 
birini tutmamasından ve simalarından dayak id
diasının hilafı hakikat olduğunu anladım ve size 
evvelce; bildirdiğim kanaati değiştiremedim, ceva
bını. vermiştir. 

2. Şimdi 'Senihi Yürüten arkadaşımın ikin
ci sorularına 'geçiyorum, ikinci soruları 'şudur : 

Suçu ve suçluyu zahire çıkarmak ve her 
'hangi bir maksatla sanıklara işkence yaparak 
kanun dışı 'hareket eden âmir ve memurlar 
hakkında ne gibi muamele yapılmaktadır ve bu 
işkence failleri hakkında ne yapılmıştır? 

Cevabım şudur : Suçu ve suçluyu zahire çı
karmak maksadiyle sanıklara işkence yapanlar 
olursa bu gibiler hakkında daima kanunlarımı
zın hükümleri tatbik edilmektedir ve bundan 
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Sonra da şimdiye kadar olduğu gibi kanun hü
kümleri attbik edilecektir. 'Balhis konusu dayak 
iddiası savcının ve yargıcın elindedir, onun ne
ticesini 'beklemek hepimizin vazifesidir. 

'i. Arkadaşımın üçüncü (sorusu ise şöyledir: 
Yapılması muhtemel 'bu 'gibi 'hâdiseleri önleyici 
tedbir alınmış mıdır? 

Bu sorunun cevabı şudur : Umumiyetle suç
ları önlemek yani memlekette suçları azaltmak 
için sıosyal ilimlerin gösterdiği tedbirleri alma
ya çalıştığımız gibi, idari 'her türlü tedbirleri 
de alıyoruz. Yüksek Meclisin kabul ettiği (ka
nunların ceza te'hdîlleri de 'önleyici 'birer ted
birdir. Bunlar dışında !bu nevi 'suçların azalma
sını ve önlenmesini' 'samimî olarak istiyorsak 
partilerimizin mahallî teşekkülleri suç işliyenle-
ri himaye eder 'bir tavır almamalı ve suç işle
meye m'üsait olanları teşvik eder duruma düş
memelidir. Meselâ 'bu 'hâdi'se'de olduğu gibi', köy
lünün evlerini kundak koyarak yakanları hi
maye eder 'bir tavır alırsak 'bu türlü suçlar ar
lar ve birtakım zavallı vatandaşlarımızı bilmi-
yerek suç işlemeye teşvik etmiş oluruz. Onun 
için Önleme tedbirinde partilerimizin 'teşkilâtı
na da ve hattâ basınımıza da düşen vazifeler 
vardır. 

4. Arkadaşımızın sorduğu -dördüncü soru 
da şudur : 

Suç vesilesiyle işkenceye mâruz kalanlar 
ı ıı ıi'lı al efe t safı n da ı n ı d ı rl a r ? 

Cevabım şudur : 
A bak 'Köyünde kundak konularak kasten 

evleri yakılan vatandaşlar, siyasi kanaatleri 
itibariyle O. İT. P. sine mensupturlar. Yangın 
'hâdisesinin faili olarak adalete teslim 'edilen 17-
20 yaşlarındaki gençlerin babaları ise Demok
rat Partiye mensupturlar. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir'. 
SENÎHİ YÜRÜTEN (îstan'bul) - - Sayın iç

işleri Bakanının sözleri ibeni tatmin 'etmedi. Sı
rası 'gelince söyliyeceğim. Gelmeden şunu söy
lemek isterim ki, kundakçıları 'himaye eden ta
vır takınarak oraya gitmedim. Hâdiselere ga
zeteler vasıtasiyle muttali oldum. Evimde hasta 
olarak yatarken bir milletvekili 'olarak vazife
mi yapmaya gittim. (Gürültüler). 

Daüıa yeni başlıyoruz, aceleniz nedir? 
Muhterem milletvekilleri, Aydın İline bağlı 

Cine İlçesinin Karpuzlu Bucağı Abak Köyünde 
kasten yangın yapıldığı iddiasını tahkik ede-
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rek Bucak Müdürü Selim Sever, Jandarma Ge
diklisi Mehmet'in köylülere tokat vurmak, beş 
parmaklarını bir araya getirerek deyne'kle fa
lakaya takmak suretiyle ayaklarına vurdukları
nı, jandarma erini köylünün sırtına bindirerek 
koşturduklarını vücutlarına toplu iğne sokarak 
suçlarını ve suçu zahire çıkarmak maksadiyle 
zor kullandıklarını, bu talh'kikatı vesile ederek 
muhalefet safında yer alan köylülerden tasar
landığı veç'hile hınç almak istenildiğini (Soldan 
gürültüler). 

Arkadaşlar, şurada beş 'günümüz kaldı beni 
sinirlendirmeyin. 1 . III . 1950 günü mahallin
de yaptığım tahkik ve tetkik neticesinde tesbit 
etmiş bulunuyorum. 

Birçok defalar Meclis kürsüsüne intikal et
tirdiğimiz bu (Nahoş) ve insanlığa sığmıyan 
hareketler memleket efkârında ve âmme vicda
nında acı tesirler bırakmaktadır. Karpuzlu hâ
disesi ise 'diğerlerini hiçe indirecek kadar mü
himdir. 

Köylü malını, ırzını, canını korııyadak bu
cak müdürü ve jandarma gediklisinden kork
makta ve bu yüzden köyünü terkederek ilçede 
oturmakta, müdür ve gedikli aleyhine açtığı 
dâvanın neticesini sabırsızlıkla mütevekkilâne 
beklemektedir. Bu gibi haller hemen önlenmeli 
ve tedbir alınmalıdır. Bu böyle olmazsa netice
lerin vahim olacağım söylemek isterim. 

Ben memleket işlerinde hüsnü niyetle, fera-
gatla çalışan idare âmirleri ve memurlarını tenzih 
ederek şunu söyliyeyim ki bâzı üst makama ya
ranmak istiyen ve particilik gayretkeşliği ile 
hareket eden düşüncesizlerin bu halleri seçim
ler arifesinde hüsnüniyetle hareket edeceğini 
ümit ettiğim Şemsettin Günaltay Hükümetini 
töhmette bırakır. 

Hâdise şöyle olmuştur. 18 . I I . 1950 Cumar
tesi günü Karpuzlu Bucağı pazarına Abak Kö
yü Demokrat Parti Başkanı Mustafa Akalın, 
azadan Muharrem Pelin geliyorlar. Bu sırada 
bucak müdürü kendilerini çağırtarak köylerin
deki parti ocağını kahvede olduğunu ve bay
raklarını da kahveye astıklarını her ikisinin bir 
yerde olamıyacağmdan ya kahvenin veya parti
nin başka yere nakledilmesini bildiriyor. O gü
nün gecesi, 19 gecesi köyün bahçe evleri tara
fında îsmail Karatosun, Durmuş Aydoğdu, Ali 
Aydoğdu'nun evlerinde o gece yangın çıkıyor, 
saat ikide. Bucak Müdürü, jandarma üst çavu-
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şu köye geliyor. Demokrat Parti Başkanı Mus
tafa Akalın, Mehmet Küçük, Mehmet Kavas, 
Muharrem Pelin'i evlerinden alarak köy âzasın
dan Mehmet Aydoğan'm evine götürülüyor. Bu 
gece yangın olduğunu, yapanların da kendileri
nin olduğunu ve tahkikat yapacaklarını söylü
yorlar. Sabaha kadar odanın önünde bekletiyor, 
birinci dayak faslı bu evde jandarma gedikli
sinin Mehmet Kavas'a iki defa sopa ile vurması 
ile başlıyor. Sabahleyin Mehmet Kavas, Musta
fa Akalın, Mehmet Küçük'ün çocukları da alı
narak birlikte yangın yerine gidiliyor, ayak iz
leri aranıyor, çocuklar bırakılıyor, dört kişi 
bucağa götürülüyor, ifadeler alındıktan sonra 
serbest bırakılıyor. 

Dört gün sonra 24 . II . 1950 saat 18 de iki 
jandarma elinde bir kâğıtla Abak Köyüne gele
rek Mustafa Akalın, Mehmet Kavas, Mehmet 
Küçük, Mehmet Pehlivan, Muharrem Belen, 
Mehmet örgüt, Âlim Ercin, Mehmet Yavuz, 
Mehmet Açar, Mustafa Ünlü'yü Karpuzlu Bu-
cağına götürüyor. Müdür bu köylülere kendile
rinin iyi olmalarını isterlerse Demokrat Parti
den topyekûn istifa etmelerini yazacağı istifa
nameyi Ulus gazetesinde neşrettirmeyi teklif 
ediyor. 

Bu böyle olursa Muharrem Belen'i de muh
tar yapacağını vâdediyor. Ve kendilerini ser
best bırakıyor. Aradan bir gün sonra 26.11.1950 
günü sabahleyin jandarma üstçavuşu Mehmet 
iki jandarma eri ile Abak Köyüne gelerek Meh
met Belen, Mehmet Pehlivan (63 yaşında), Âlim 
Ercin, Abdullah Kılıç, Ali Sivrikaya, Mustafa 
Akalın, Mustafa Akalın'm oğlu Hüseyin Aka
lın, Mustafa Akalın'm oğlu Mehmet Akalın, 
Mehmet Kavas, Mehmet Kavas'm oğlu Hüseyin 
Kavas, Mehmet Kavas'm oğlu İbrahim Kavas, 
Mehmet Küçük, Mehmet Küçük'ün oğlu İsmail 
Küçük ile on üç kişiyi ve Alihan Köyünden ge
tirilen Mehmet Kurt ve Tahir Soydan ile bera
ber on beş kişiyi köy odası önünde topluyor. O 
sıra Çine'den kaymakam vekili ve jandarma 
kumandanı iki jandarma eri ile köye geliyor. 
Nahiye müdürü de Karpuzlu'dan geliyor. Bir? 
çok köylüler oda önünde toplanıyor. Nahiye 
Müdürü ve jandarma kumandanı dağılmalarını 
emrediyorlar. İsticvap köy odasında yapılıyor. 

İkinci fasıl dayak da bu odada oluyor. Meh
met Kıvami, değnek kırılıncaya kadar. Mehmet 
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Akalın müdür tokatla, yüzbaşı çizme ile. Abdul
lah Kılıç saçından çekiliyor, ensesine basılıyor, 
ayağa sopa. Ali Sivrikaya yüzbaşı yüzüne to
kat, çenesine yumruk. 

Üç çocuk ayrı ve diğer 15 kişi jandarma 
muhafazasında köyden Karpuzlu nahiyesine gö
türülüyor. Üç çocuk ayrı yere, iki çocuk ayrı 
yere, 10 kişi de jandarma erat koğuşuna konu
luyor. 10 kişinin içinde Alihatı Köyünden Meh
met Kurt ile, Tahir Soydan serbest bırakılıyor. 
Erat koğuşunda kalan sekiz kişinin yanma bu
cak müdürü geliyor, ayakta sıra ile duran köy
lülere siz, demokratsınız ha, diyerek elindeki 
değnekle bâzısının burunlarına ve bâzısının diz
lerine tekme ile vuruyor ve çıkıp gidiyor. 

Ü,çüncü fasıl zulüm ve işkence başlıyor. .Jan
darma Karakolu, pencerelerine battaniye geril
miş çocuklardan İsmail küçük falakaya yatırı
lıyor, müdürle gedikli demir döğer gibi ayak
larına vuruyorlar. Sonra Halil İbrahim Kavas 
falakaya yatırılıyor, iki deynek kırı lmaya ka
dar dövülüyor, yürüyemez bir hale getirilince 
ayağa kaldırılıp, baldırlarına kan deveranı için 
toplu iğne batırıyorlar. 

Mehmet Akalın falakaya yatırılıyor Ali 
Sivrikand'm beş parmağı birbirine getirilerek 
değnekle dövülüyor, Hasan Kavas falakaya ya
tırılıyor ne kadar çok dövülüyor ki, yere yatan 
çocuğu ayağa kaldırıyorlar, jandarma İri Os
man'ın sırtına bindirip koşturuyorlar. 

Abdullah Kiline'a gelince, beş parmağı bir 
araya getirilerek deynekle vurduktan sonra 
avazı çıktığı kadar bağıran çocuğun saçların
dan yakalıyan jandarma gediklisi gırtlağını 
sıkarak yere seriyor ayaklarını vuruyor, bu 
çocuk 16 yaşında sarı saçlı güzel bir köylü ço
cuğu idi, fotoğrafı da yanımdadır. Ağlıyordu 
o anda kemik hastalığından İsviçre'de tedavide 
olan torunum Hayri Yürüten, oğlum Tevfik 
Yürüten'i düşündüm. Gözümün önünde idi
ler. Acaba ben onlara bir fiske vuruyorum -
yum. Ne hazindir ki, çocuklara bir odada da
yak atılıyor, işkence yapılıyor ve diğer odada 
babalar feryadı işitiyor, imdatlarına gideme
dikleri gibi âkibetlerini mütevekkil olarak bek
liyorlar. Nihayet sıra büyüklere geliyor. Mus
tafa Akalın çağrılıyor, bu Mustafa Akalın 
Demokrat Parti Ocak Başkanıdır, 63 yaşında 
4 sene Romanya'da askerlik yapmış 34 ay Yu

nanistan'da esir olmuştu. Fakat Mustafa bir 
fiskiyi kimseden yememiş ihtiyar bir adam
dır. Meslerini ayağından çıkarmak suretiyle 
falaka dayağına çekilmiştir. Mehmet Küçüğü 
falakaya yatırılarak jandrma eri Sarıkaya'ya 
dövdürülüyor. 

Mehmet Kavas üçüncü defa dayak yiyor. 
Sonra Falaka ile kendinden geçinceye kadar 
dövülüyor. Muharrem Belen de üçüncü defa, 
en şiddetli bir şekilde dövülüyor. Diğerleri 
ellerine hafif vurmak suretiyle dövülüyor. 

27 Şubat Pazartesi gecesi binnetice dayak 
fasılları bittikten sonra Mehmet Akalın, Ha
lil İbrahim Kavas, İsmail Küçük, Ali Sivrikaya, 
Abdullah Kılıç adlarındaki beş çocuk sanık 
olarak Çine ilcesine otomobille götürülüyor. 
Hattâ otomobile bindirilirken kimse ile görü
şülmemesini istiyen bucak müdürü şoför muavi
nini yabancı zannederek neden konuşuyorsun 
diye bir tokat da ona vuruyor. Diğerlerini ser-
bes bırakıyor. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Ölen 
yokmu ölen6! 

SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Ölmele
rini mi arzu ediyorsunuz'? 33 vatandaş öldürül
dü de ne oldu? P>u hak da tıpkı o hak gibidir. 
Hiç olmazsa bu adama işten el çektirilsin. Ev
velâ rica etmiştim dalıma binmeyin diye. 

İşte Milletvekilleri, tahkikat bitiyor, dayak 
fasılları nihayet buluyor, beş kişi savcılığa gö
türülüyor sekiz kişi de sabaha karşı karakol-
dan dışarı atılıyor. Savcılık, sanık çocukların 
ifadelerini alıp bırakıyor. İçişleri Hakanının 
bombacılar diye tavsif ettiği sanıkları savcı, 
serbest bırakıyor. Buna ben şaştım siz isterse
niz şaşmayın. Bu çocukların babaları da hak
larını aramak için dilekçe ile savcılığa müra
caat ediyorlar. Tahkikat yapılmaktadır. îş, 
bütün safahatiyle adliyeye intikal etmiş ol
duğundan neticenin âdilâne olacağına eminim. 
I^akat idari teşkilâta, İçişleri Bakanına şikâyet 
telgrafları geldiği halde bu idare bir türlü ha
rekete geçmiyor. 

Bu Abak Köyü Karpuzlu Nahiyesi aradaki 
çaydan geçilmek suretiyle epeyce uzak bir yor. 
Vali muavini geliyor nahiye müdürünü, oradan 
jandarma kumandanım şöyle bir görüyor beş 
dakika durup bunlardan şikâyeti dinliyor. (Je-
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ri dönüyor. Ben bir milletvekili olarak orada 
7-8 saat kaldım, köylüleri dinledim. Sonra vali
ye geldim rica ettim. Gerçi sonra gazetelerle 
tekzip etti ama, nihayet bir doktor raporunda, 
bir adamın iki kaba eti arasında zede hâsıl ol
maz ki, bir dövme izi görüldü denebilsin, rica 
ederim bir şey söyleyin de Ankara'ya telefon 
edeyim dedim, fakat tekzibinden evvel bana 
evet kanaat getirmedim dedi, işin içinden çıktı. 

Bir Milletvekili olarak ben bir milletvekili 
olarak tetkikatım neticesini Yüksek Meclise 
bildiriyorum. Anayasanın 71 nci maddesi: Cana, 
mala, ırza ve konuta hiçbir suretle dokunulmaz 
der. 73 ncü maddesi ise, işkence, zoralım, angar
ya yasak demektedir. Halbuki Anayasaya aykı
rı hareket edilmiştir. Bu aykırılığı Hükümete 
mensup bir bucak müdürü ile bir jandarma 
gediklisi yapmıştır. Sayın İçişleri Bakanı ise 
bunların vâki olmadığını bildiriyorlar. Hâdise
nin vehametini ve Anayasaya olan aykırılığını 
biraz evvel arzetmişti'm. Bugün demokrasi âle
minin gözleri bütün dikkatiyle memleketimize 
yevrilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bizim id
diamızla Bakanın inkârı arasındaki farkın ha
kikatini Büyük Meclisin bizzat ortaya koyması 
icabeder. Onun için Meclis tahkikatı açılmasını 
istiyorum. Bu hususta bir de önerge takdim et
tim. Karar Yüksek Heyetindir. 

Soldan bir milletvekili - Senihi Bey, Senihi 
Bey: 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Mebus 
mebusa sual soramaz, bunu öğrendik. Yalnız 
Bakanla karşılaşacağız. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) —• Ben yüksek huzurunuzda ve 
umumî efkâr huzurunda vakayı olduğu gibi an
lattım. Arkadaşım da okudular, bütün vatan
daşlar karşılaştırsınlar. Efkârı umumiyenin bu 
hususta bir hüküm vermesini ben de çok dile
rim. Fakat meseleyi benden niye soruyorlar? 
Ona hayret ediyorum. Sorulacak yer Adalet 
Bakanlığıdır. Dayak vardır diyorlar. Mahallî 
zabıta tahkikat yapmış, adalete vermiştir. Ar
kadaşıma da terettüp eden vazife; bildikleri bir 
şey varsa gidip onu savcılığa söylemesidir. 

Neyin parlamento tarafından tahkikini is
tiyorlar, bir türlü anlıyamadım; neyin anketi
ni istiyorlar bilmiyorum. Anket parlamenter 
adalete intikal etmiyen mesele üzerinde olur. 
Mesele adalete intikal etmiştir. (Kusura bakma, 
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bilmiyor sesleri) Ben çok rica ederim. Demokrasi 
Demokrasi, diye söyleyip duruyoruz. Demokrasi la
fını ağzımızdan hiç düşürmüyoruz. Ama bir par
ça da demokrasi kaidelerini de öğrenmemiz lâzım-
gelir. (Soldan, kusuruna bakma, bilmez sesleri) 

Eğer arkadaşım deseydi ki, mâni zabıta, 
jandarma tahkikat yapmamıştır, adalete verme
miştir, evrak gizlenmiştir. Bunu böyle yapanı 
tecziye etmek benim vazifemdi. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bucak müdürü hâlâ yerindedir. 

BAŞKAN —• Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMÎN ERİŞİRGİL 

(Devamla) —• Hâdiseyi evrakiyle, her şeyi ile 
savcılığa verdikten sonra, artık ne ben, ne de 
arkadaşımın bir şey demesine ihtimal yoktur. 
Mahkeme karar vermedikçe İçişleri Bakanlığı 
zulüm yaparak hiçbir memuru azledemez ve az-
letmiyecektii'. (Soldan bravo sesleri). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Memurin Muhakemat Kanunu var. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — Savcı bucak müdürü hakkında 
tahkikat yapınız derse derhal tahkikat yapıla
caktır ve derhal adalete teslim olunacaktır. 
(Bravo sesleri, soldan) İçişleri Bakanı sizin 
itimadınıza mazhar bir Bakan sıfatiyle asla ka
nunsuz hareket etmiyecektir, onun fıtratında 
kanunsuz hareket etmek temayülü yoktur. 
Bunu herkesin bilmösi lâzımdır. Duruma ge
lince; arkadaşlar, vatandaş karşısında âdil ol-
maklığımız lâzımdır ve ancak âdil olduğumuz 
vakittir ki, kendimizi vatandaşlara sevdirebi-
liriz. Arkadaşım hafif geçti ve yangın çıkmıştır 
dedi Yangın kendiliğinden çıkmamıştır. Dört 
köylünün evi, kundak konularak yakılmış ve 
köylüler ortada kalmıştı-. Böyle bir vaziyette 
her iki tarafa hak vererek işi tetkik -edince o 
vakit vatandaş karşısında âdil oluruz. Abad 
Köyünde şu ve bu parti meselesi yoktur, mera 
ihtilâfı vardır, meranın ihtilâfnda bir taraftan 
olanlar siyasi kanaatle değil, münhasıran hasım
ları karşısında mevki almak için Demokrat 
partiye geçmiştir. Bunu bilmek lâzımdır. Ve yi
ne işaret ettiğim gibi siyasi her hangi bir ka
naatle ikiye bölünmüş bir zümre yoktur, bir 
mera doalyısiyle ikiye bölünmüş zümre vardır. 
Realiteyi olduğu gibi görürsek ve kendimizi 
bu vaziyet karşısında âdil bir hakem yaparsak 
ancak halka kandimizi o zaman sevdiririz. Aksi 

— 593 — 



B : 68 
halde muamele yapacak olursak, iki kişi bizi 
pofpof larsa on sekiz kişi yazık olsun derler. Biz, 
bu yazık olsun tâbirini Demokrat Partideki ay
dın arkadaşlarıma da söylettirmek istemeyiz. 
Halkın * muhaliflerimize böyle bakmamalarını 
isterim. 

Evi yanan vatandaşla görüşmeyip sebebini 
arkadaşımızın sormamayı muhalif bir milletve
kilinin kendi partisine, yaptığı fena propaganda 
telâkki ederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Mesele ikinizin arasındadır, parti adına di
ye bir şey yoktur. 

İÇİŞLERİ KAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — Binaenaleyh arkadaşlarımızdan 
şunu rica ederim ki, idari makamları zedeleme
ye alıştık, ikide bir idare makamları hakkında 
doğru olmıyan sözleri eşi tm ey e alıştık hiç ol
mazsa Türk Adalet makamlarım, savcılara hür
met etmeyi bilelim ve vazifelerine müdahale 
etmiyelim. 

SENİHİ YÜRÜTKN (İstanbul) — Efendim, 
ben bir hata ettiğime kaniim. Hatam şudur ki, 
Başbakanlığa sözlü soru açmadım, Içşleri Baka
nına açtım. Oünkü İçişleri Bakanı ile nahiye mü
dürü arasında bence bir fark yoktur. Şikâyet na
hiye müdüründen, validendir. 

Meclis tahkikatı istedim. Bunu kendi kafam
dan istemedim. Anayasanın 177. maddesi bu hak
kı bana vermiştir. Ben de o bakımdan istifade 
takrirmi verdim. Büyük Meclis isterse kabuleder 
isterse etmez. 

Adalet cihazına karşı birşey söylemedim, 
mütevekkilâne bekliyorum, içişleri Bakanına 
Allah uzun ömür verir, keza bana da verir, bâ
zı yerde jandarmanın şiş sokmasını, bâzı yerde 
arabaya koşmasını, Lalapaşa'da yüzüne vurma
sını adalet cihazının ortaya koyınasiyle görür ve 
anlar. Neticede çok haklı olduğumuz meydana 
Çikar. Fakat nedendir bilmem İçişleri Bakam 
sinirleniyor, halbuki kendisinin tâyin ettiği me
murlardan birisi bunu yapmış. Eğer kendisi ha
kikaten yapmış, yapmamış mı diye müfettiş gön
dererek tahkikat açsaydı mesele kalmazdı. 

Buradan muhalefete birçok kötü sözler söy
lendi; baldırıçıpJak, kudurganlar, sahtekârlar, ya
lancılar, psikopatlar denildi. Ben dört senedir 
bunların hepsini sakladım, şimdi hepsini maafaiz 
iade ediyorum. 

20. 3 .1950 O : 1 
Sözüm bundan ibarettir ve bundan müsteri

him. 
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞİRGİL 

(Zonguldak) — Arkadaşımla 'bir noktada çok 
büyük ihtilâfımız var. Adalete intikal etmiş olan 
bir işte idari teftiş ve tahkike lüzum görmem. 
Milletçe adalete o kadar emniyetimiz vardır ki, 
'benim memurlarım hakkında her hangi bir sav
cı tahkikat yapar ve 'bu kimse hakkında kanu
ni yolla şu eürmü yapmakla sanıktır derse, der
hal idarece yapılacak işi 'tâyin ederim. Biz bu 
meseleyi inzibati bir mesele olarak telâkki et
miyoruz. Dayak atmak 'bir suçtur. Bu suç hak
kında savcılık tahkikat yapar, mülkiye müfet
tişi tahkikat yapmaz. 

SENİHT YÜRÜTEN (İstanbul) — işten el 
çektirmek... 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — Savcı 'bana bundan nahiye mü
dürünün kabahati var derse o zaman ona işten 
de el eek'tiririm, her şeyi de yaparım. 

Arkadaşlar, İçişleri Bakanınız kimseye bir 
fiske atmış bir adam değildir ve (hayatında da 
kimse fiske attığını iddia edecek yoktur. Ama 
arkadaşımız bunu iddia 'edemez sanırım. Şimdi 
görüyorum ki, dayak masalından pek (heyecan
dadırlar. Merak buyurmasınlar. Adliyece tah
kikat başlamıştır. Böyle bir işte idari tahkikat 
yapılmaz ve savcının kararı beklenir. Arkadaşı
mın bildikleri varsa savcıya söylemelidirler. 

Tekrar edeyim arkadaşlar, mahkemelerimi
ze inanalım ve 'hiç olmazsa onların aleyhinde 
'bu lun m ly al im. 

BAŞKAN —- Seni'hi Yürüten buyurur musu
nuz? 

ı Söz istedi mi sesleri). 
BAŞKAN — Kendisine rica ediyorum, 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - -

Niçin çağırıyorsunuz? Tüzüğün neresinde yazı
yor? 

BAŞKAN — Vazife icabı çağırıyorum. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Burası 

mektep mi? Nasıl çağırıyorsunuz? Gel oradan 
Sen ih i. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun, 
Arkadaşımız memleketin 'bir köşesinde1 ıttı

la kespettiği bir 'hâdisenin 'tahkikına gitmiş. 
Onun hakkında kendi tahkik 'vesaikine gfire bir 
neticeye destres olmuş, 'bunu Hükümete sordu 
ve Hükümetin bir noktadaki hareketi kendisini 
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tatmin etti, diğer noktadaki kısmı tatmin etme
di. Fakat, en son olarak bâzı kelimeler kullan
dınız ve iade ediyorum, 'de'diniz. Bu, !bu işle alâ
kadar olan, ilgili olan bir şey değildir. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sırası 
gelmişken burada bâzı küfürlere mâruz kaldı
ğımızı, psikopat, sahtekâr ve saire gibi.... (Ge
ri alsın sesleri). 

NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Büyük Millet Meclisimiz «Kudurgan» ve saire 
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gibi sözlerle tavsif olunamaz. Sözünü geri al
sın. (Geri alsın sesleri). 

BAŞKAN — Bu sözleriniz, Meclisin şahsiye
ti mâneviyesini incitecek şeylerdir, geri almanı
zı arkadaşlar istiyorlar. 

SENÎHt YÜRÜTEN (Devamla) — Benim 
sözlerim Meclisin şahsiyeti mâneviyesine matuf 
değildir. Söyliyenlerin şahıslarına aittir, dedim 
ve yine de nütün faiziyle ia'de ediyorum. (Me
sele kalmadı sesleri). ' 

5. — ÖNERGELR 

±t — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüt en'in, 
Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 vatandaşa ya
pılan işkence hakkında Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi (4/261) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın, İçişleri Bakan
lığından Meclis tahkikatı açılması hakkında bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vatandaşlarımızın vicdan hürriyetine ve eşit 

muamele görmek haklarına karşı idari makam
lar tarafından yapılmış olan tecavüz karşısında 
Sayın İçişleri Bakanı taTafmdan verilmiş olan 
izahat inandırıcı ve tatmin edici mahiyette ol
madığından İçtüzüğümüzün 177 nei maddesi ge
reğince bir soruşturma komisyonu kurulmasını ve 
bu suretle hakikatin aydınlanmasına imkân ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 'Milletvekili 
Senihi Yürüten 

BAŞKAN —• Başkanlık muameleye koyacak
tır. 

5. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çı
nar'ın, bâzı şahıslara verilen vaizlik müsaadesi 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/468) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 

(Zonguldak) —• Başbakanlıktan sorulan bu so
ruya Cuma günü arzı cevp edilecektir. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Tahkikata ne vakit cevap gelirse... 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Devamla) — Tahkikat yapılıyor, ona ne vakit 
cevap gelirse o zaman Yüksek Meclise arzı cevap 
edilecektir. 

6. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, 
Manavgat İlçesinin Ulan Ovasının sulama işiyle 
Serik İlçesinin Çiftçi alanının sulama etüdü ve 
KaragöVün kurutulması için ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarından söz
lü sorusu (6/469) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI VEKİLİ CEMİL SAİD BARLAS 
(Gzianteb) — Çarşamba gününe bırakılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Ahmet Ali 
Çına'm önergesine ne zaman cevp verilecek? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI VEKİLİ CEMİL SAİD BARLAS 
(Gazinteb) — 15 gün sonra. 

7. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, 
Eskişehir'de vukubulan su baskınının verdiği 
zararlar ve alınacak tedbirler hakkında Bayın
dırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/470) 

BAŞKAN — Bunun da Çarşamba gününe 
bırakılmasını daha evvel istediler. 

Arkadaşlar; sorular bitti, Gündemin diğer 
maddelerine geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İskân ve Toprak İşleri Genel Müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun tasa
rısı ile Gümüşane Milletvekili Talisin T üzün'ün, 
Toprak İşleri, İskân ve tapM ve Kadastro Genel 

Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonları mütalâalariyle Bütçe Komisyonu 
raporu (1/534, 2/193) 
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BAŞKAN — Bu tasarının onuncu madde

si, geçen birleşimde görüşülürken, bir önerge 
nazarı itibara alınmış ve Komisyona gitmişti. 
Bunun hakkında Komisyondan gelen raporu 
okutuyorum. 

!18 . 111 . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

iskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğünün 
birleştirilmesi hakkında «olup evvelce Komisyo
numuzca kabul edilerek Yüksek Kamutayın tas
vibine sunulmuş bulunan kanun tasarısının Ka
mutayda görüşülmesi sırasında Bursa Milletve
kili Abdürrahman Konuk tarafından verilen ve 
bu Genel Müdürlük kadrosuna bir 80 liralık 
müşavir, bir 70 liralık müdür, bir 50 liralık mü
dür yardımcısı ve üç <>ü liralık memurun eklen
mesi hakkındaki takriri komisyonumuz sözcü
sünün talebi üzerine komisyonumuza verilmekle 
Tarım Bakanı Cavid Oral ve Toprak işleri Ge
nel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Tasarının görüşülmesi sırasında Yüksek Ka
mutayca, Genel Müdürlük teşkilâtına bir altıncı 
şubenin eklenmesi kabul edilip bu şubenin İskân 
Genel Müdürlüğünden devrolunacak ve tasfiye
ye ve takibe muhtaç binlerce dosyaya ait mua
melenin neticelendirilmesiyle ödevi endirildiği 
anlaşıldığından bu muameleler hakkında yapı
lan açıklamalara göre istenilen kadronun uygun 
olduğu, ve ayrıca bir müşavir kadrosuna da yi
ne alınan izahlara göre lüzum bulunduğu öğre
nilmiş ve ilişik cetvelde yazılı kadroların sözü 
edilen (1) sayılı cetvele eklenmesi komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü' Kâtip 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 

î. II. Tigrel M. Akalın V. Öymen 
Amasya Ankara Diyarbakır 

A. K. Yiğit oğlu O. Gölet Ş. Uluğ 
Erzincan İsparta İstanbul 

N. Pekcan K. Turan K. Amaç 
İzmir Kastamonu Kırklareli 

A. İnan T. Coşkan Ş. Torgut 
Malatya Niğde Seyhan 
M; S. Eti R. Gürsoy A. R. Yüregir 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bir sayılı cetvelin merkez teşkilâtında tek
nik işler başkanı ile bir mühendis ve iki mimar 
kadrosunun hizasına (ihtisas yeri) kaydının ilâ
vesini rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCİÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Biz de muvafa
kat ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir numaralı cetvelde bir mü
hendis, iki mimar var, bunların yanma «ihtisas 
yeri» diye kayıt ilâvesi isteniyor. Bütçe Ko
misyonu da buna muvafakat ediyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kaydın ilâvesyle ve komisyondan gelen 
bii' numaralı cetvelin yanma eklenecek kısımla
rın ilâvesiyle maddeyi yüksek oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edil misti i'. 

MADDE 14. — Bu kanun ')0 . V . 1950 tevi
limde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmemle ve 
bu Kanuna (jeçiei maddeler eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/693) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde beşinci mad
desi hakkında Hatay Milletvekili Eyüp Durukan 
tarafından Millî Savunma Komisyonunun hazır
ladığı 5 nci maddeye bağlı cetvelin oya sunulma
sına dair bir önerge verilmiş ve bu önerge nazarı 
dikkate alındığından madde Bütçe Komisyonuna 
verilmiştir. Komisyon tetkikatını yapmış ve bir 
rapor tanzim etmiştir. Bu raporda Bütçe Komis
yonu, geçen birleşimde okunan kendi maddesin'}. 
bağlı cetvelin görüşülüp oya konulması hususun
da ısrar etmektedir. Raporu okutuyorum. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

20.3 

Yüksek Başkanlığa 
Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Teri: 

Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
olup evvelce Komisyonumuzda görüşülerek Ka
mutaya sunulmuş bulunan 'Kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında Hatay Milletvekili General 
Eyüp Durukan tarafından tasarının beşinci mad
desinin Millî Savunma Komisyonunca kabul edi
len şekilde müzakeresi hakkında verilen önerge üze
rine keyfiyetin bir kere daha Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi sözcümüz ta rafından istenmiş ve bu 
suretle madde yeniden Komisyonumuza verilmiş 
olmakla önerge sahibi ile Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır, Maliye Bakanı İsmail Rüştü Ak- , 
sal hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

4273 sayılı Kanunun 17 nci maddesini değiş
tirmekte olan bu madde, ordunun subay rütbele
rine göre tanzimi gereken mahrut esasını ve her 
rütbe kademesinde bulunması gereken subay nis
petlerini gösteren bir cetveli ihtiva etmekte olup 
Millî Savunma Komisyonu ve Komisyonu
muz maddeyi aynen kabul etmekle beraber 
Millî Savunma Komisyonu, mahrut cetvelini yal
nız generallere inhisar ettirmiş ve general rütbe
sinden aşağı rütbede olan subayların nispetim 
cetvelin dışında bırakmıştır. Komisyonumuz, 
evvelki görüşmelerinde bu nispetlerin ka
nunla tâyin edilmesinin bütçe murakabesi yönün
den lüzumlu olduğunu ve sık sık değişmiyeceği 
tabiî bulunan bu nispetlerde ileride bir değişiklik 
zarureti hâsıl olursa Meclise gelinerek yeni yetki 
alınmasının daima mümkün bulunduğunu göz 
önüne alarak Hükümet teklifini uygun görmüş 
bulunmaktadır. 

Önerge sahibi, yukarda arz ve izah edildiği 
gibi bu işin bir yönetmelikle tanzimi şeklindeki 
Millî Savunma Komisyonunda eksriyetle kabul 
eylediği maddenin görüşmeye esas tutulmasını 
istemekte olup bu cihet bir kere daha Komisyonu
muzda incelenmiştir. 

Gerek bakanlardan alman izahlar ve gerekse 
yapılan tartışmalar neticesinde ordunun muhte
lif sınıflarında bulunan subayların her rütbede
ki miktarının kendi sınıfları içinde âzami bir 
nispete bağlanması ve bu nispetin kanunda 
gösterilmesi bu Kanun tasarısının dayandığı 
••«s pertnsi^i teşkil etmekte olduğu cihetle za-
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ruri görülmüş ve önerge sahibinin bu nispetleri 
yönetmeliğe bırakılması hakkındaki teklifi ka
imle şayan hiçbir sebebe dayanmamakta bulun
muş olduğundan Hükümet teklifine uygun ola
rak komisyonumuzca tanzim edilen 5 nci mad
denin eki bulunan cetvelle birlikte görüşülmesi 
hususunun Yüksek Kamutaya arzına Hükümet
le de mutabık kalınmak suretiyle ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine sunulur. 
Başkan V. Sözcü Katip 

Diyarbakır Kastamonu Ankara 
1. II. Tigrel M. Akalın F. Öymen 
Amasya Ankara Diyarbakır 

A. K. Yiğitoğlu G. Gölet Ş. Uluğ 
Edirne * İzmir Kastamonu 

M. N. Gündüzalp A. İnan T. Coşkan 
Kırklareli. Kırşehir Malatya 

Korgl. K. Doğan Ş. Torgut M. S. Eti 
Manisa Niğde Ordu 

F. Kurdoğlu R. Gürsoy H. Yalman 
Seyhan Urfa 

A. K. Yüregir E. Tekeli 

B AŞ KAN — Rapor hakkında söz istivan 
yoktur, oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. O halde Bütçe 
Komisyonunun 5 nci maddesini tekrar okutuyo
rum. 

MADDE 5. — 4273 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17. — Terfiler her yıl 30 Ağustos 
Zafer Bayramı günü o yıl için mevcut kadrolar
daki açıklara ve her sınıf ve rütbe için terfi mu
vazenesini sağlıyan mahrut esaslarının, suby 
adedine göre, icabettirdiği nispetleri geçmemek 
üzere yapılır. 

Her rütbe mevcudunu tahdit eden bu- nispet
ler ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci sınıf yargıçlardan Askerî Yargıtay 
üyesi, olarak seçilmiş olanların bir üst dereceye 
terfileri de aynı nasıph bütün yargıçlar arasın
daki kıdem sırasına ve terfi şartlarını haiz" bu
lunmalarına bağlıdr. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7.—• Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etraiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü kabul edenler... Etmiyen

ler... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

3. — Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
ve Maliye Komisyonu mütalâası ile İçişleri Ko
misyonu* raporu (1/719) [1] 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu 'bunu geri 
istiyen bir önerge vermiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 3 neü maddesinde bulunan Bele

diye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının bir 
defa da Ticaret Komisyonunca incelenmek üze
re Komisyonumuza havalesini arz ve teklif ede
rim. Ticaret Komisyonu Başkam 

A. Çubukçu 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonunun incele
mek üzere istediği bu tasarıyı bu komisyona ve
riyoruz. 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in. Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu muvakkate 
bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu mütalâasiyle Adalet Ko
misyonu raporu (2/176) [2] 

BAŞKAN — 'Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Madelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kaibul edilmiş
tir. 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi var. Kabul edenler... Etmiyenler... ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Ereğli Köm(iir Havzasındaki ocakların Devletçe 
işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — Ereğli Kömür Havzasındaki 

dır. 
[1] 238 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 237 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 30 
Mayıs 1940 tarihli ve 3867 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Bu kanun gereğince takdir edilen kıymetle
rin taksimi, hak sahiplerinin tâyini ve bunlar
dan her birinin hisseleri miktarının tesbiti, ara
larında bu hususlara mütedair ihtilâfların halli 
suretiyle 6 nci maddedeki hakem kurulunca ya
pılır. 

Hakem kurulunca verilmiş ve henüz infaz 
edilmemiş kararlarla tevsbit edilen bedeller de 
yukarıki fıkra hükmüne tâbidir. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, bu 
madde üzerinde tetkikat yaptım; bir parça ka
rışık ıgördüm. Adalet Komisyonu Sözcüsünün 
bunu açıklamasını ve zapta geçmesini rica edi
yorum. 

Hâdise şudur : Ereğli Kömürleri işletmesi 
için 1947 senesinde 'bir kanun yaptık, 3873 sa
yılı Kanundur. Bu kanun mucibince istimlâk iş
lerini tasfiye etmek ve 'hak sahiplerinin hakla
rını vermek üzere bir hakem heyeti kurulmuş
tu. Bu komisyon kıymetler üzerinde de durmuş
tur. Yalnız hisse meselesinde bâzı aksaklıklar 
olmuştur. Meselâ birine 46 'diğerine 18 hisse 
diye ayırmıştır. Bu yüzden çıkan ihtilâfların 
şimdi gene bir hakem heyetince halli istenmek
tedir. Bu, çok yerinde 'bir karardır, yalnız bu 
hakem 'heyetinin evvelce ittihaz ettiği kararla
rı da bu heyet tasdik etsin deniyor. Halbuki bu 
kararlar mahkemeden geçmiş ve kaziyei muh
keme halini almıştır. Bu itibarla bunların tek
rar gözden geçirilmesi ve bir karara bağlanma
sı Anayasaya aykırıdır. Bu hususun açıklanma
sını Adalet Komisyonu Sözcüsü arkadaşımdan 
rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, yüksek malûmunuzdur ki, Ereğli 
kömür havzasındaki ocaklara Hükümetçe el 
konulması keyfiyeti 1940 senesinde kararlaştı
rılmış ve bu hususta bir de kanun çıkmıştır. 
Bu kanun kıymet takdirini ve taksim keyfiye
tini, hakem heyetinin yapacağını, kabul etmiş
ti, ilgililer arasında taksim keyfiyetinin yapıl
masını da, şahsi kanaatimce, hakem heyetinin 
yapması zımnen kabul edilmişti. Hakem hey
eti de, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı ve 
bir de Sayıştay Başkanından terkip edilmiş ve 
keyfiyet bu heyete havale edilmiş idi. Ancak 
bir iki işte hakem heyeti takdiri kıymet yap-
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makla beraber ilgililer arasında taksimi de 
yapmış idi. Fakat sonra heyet ittihadını de
ğiştirerek, kendisini, yalnız takdir yapmaya 
yetkili ve fakat taksim yetkisi olmıyan bir 
vaziyette mütalâa etti. Kanunun bu suretle 
anlaşılması yüzünden 1940 senesinde ortaya 
konmuş olan bu füzyon keyfiyeti, bugün, 1950 
senesine vâsıl olmuş bulunduğumuz halde in
taç edilememiş ve birçok alâkalılar da bun
dan mağdur ve mutazarrır olmuşlardır. Bu 
keyfiyet bu yüzden uzun ihtilâfata sebep ol
muştur. Binaenaleyh teklifimin mahiyeti, tak
sim keyfiyetinin de bu hakem heyeti - ki, ar-
zettiğim gibi Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay 
Başkanlarından terekküp ve teşekkül etmek 
tedir - tarafından yapılmasıdır. Elde mevcut 
ve kesbi katiyet etmemiş işler var ki, bunlar, 
komisyonca kabul olunan fıkra mucibince. 
hakem heyetine intikal edecektir. Fakat bâzı 
arkadaşların tereddüt ettiği bir nokta var ki, 
o da şudur: Hakem kurulunca, vrilmiş ve he
nüz infaz edilmemiş kararlar yukarıki fıkra 
hükmüne tâbidir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, hakem heyetinin 
tereddüdü karşısında alâkalılardan bâzılar: 
mahkemeye gitmiş, mahkemelerce taksim key
fiyeti yapılmıştır, bunların içinde kesbi katiyet 
etmiş olanlar vardır. 

Binaenaleyh, taksimi yapılmış ve kesbi kat
iyet etmiş kararlara bittabi kanunun şümulü 
olamaz. 

Ali Rıza Bey üstadımızın buyurdukları nok
taya yani kesbi ketiyet etmiş mahkeme karar
larında bu kanunun şümulü olamaz. Bu ka 
nundan maksat, ellerinde uzun vadeli bonolar
la bekliyen hak sahiplerini sefil ve perişan du
rumdan bir an evvel kurtarmaktır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — 3867 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarihi ile bugün arasında Zon
guldak kömür havzasında el konan ocak sahip
lerine, gerek ocakların, gerekse ora
daki demirbaş eşyanın bedellerinin ve
rilmesi hususunda uzun müddetten be
ri devam etmekte olan bir muamele karşısın
da bulunmaktayız. Bu tasarı dolayısiyle bunun 
sebeplerini araştırdık. Bendeniz bizzat hakem 
kurulu başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı Halil 
Özyörük'le temas ederek vaziyeti inceledim. 
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Bunun sebebi şundan neşet ediyor. Tasfiye edi
lerek bir ocak kıymetlendirilmiştir. 

Fakat bunun sahibi kimdir? Bu, taayyün et
mediği için taksim yapılıp erbabı istihkaka hak
ları idae edilemiyor. Çünkü bunun birisi İstan
bul'da, birisi Giresun'da, birisi Mersin'de, biri
si İzmir'dedir. Bunların toplanmasına imkân 
olamıyor. 3867 sayılı Kanunun esprisi ve ihtiva 
ettiği ibareler, bu işlerin hepsini hakem heyeti
nin hal ve fasl edebileceği bu hükmünü belâğan-
mabelâg ihtiva edecek bir halde iken - ben şah
san bu kanaatteyim, zannederim Feridun Fikri 
arkadaşım da bu kanaatte olduklarını söyledi
ler. - Şimdiye kadar bir tatbikat hatası yüzün
den bu işler sürüncemede kalmıştır. Binaenaleyh 
artık bu hakkın uzun müddet Devletin elinde 
kalması ve hak sahiplerinin süründürülmesi 
doğru değildir, Devlet olarak da doğru bir ha
reket olmaz. Bu itibarla biz tasfiye heyetine -
ki bu tasfiye heyeti malûmunuz olduğu üzere 
Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay ve Sayıştay 
Birinci başkanlarından mürekkeptir, bunun üs
tünde zaten bir heyet düşünülemez - bu işlerin 
kâffesini halletmek salâhiyetini veriyoruz. Yal
nız hakem heyeti kararlarının Yargıtayca 
temyizen tetkika tâbi tutulmasını dahi biz 
kanunun maksadına yahut esprisine aykırı ad
detmekle beraber, benim şahsan bu arzuma 
rağmen vaziyeti bu kadar şümnllendirmiyerek, 
huzurunuza bu şekilde getirdik. 

Ali Rıza Esen arkadaşımızın işaret buyur
dukları nokta burada varit değildir. Çünkü za
ten taayyün eden bir kazai muamele, veraset 
ilâmı, veraset senedi,, ve sair vesikalarla taay
yün eden bir hak, sahiplerinin arasında taksim, 
keyfiyeti gibi bir hak istihsal ettikleri ilâm mu
cibince yerine getirilecektir. Bu vesikaların mev
cudiyeti hakem kurulu için de büyük bir suhulet 
temin edecektir, olmazsa, hakem kurulu, hisse
darlar olup olmadıklarını tâyin edecek ve erba
bı istihkaka bu haklarını iade edecektir. 

Devlet olarak bu bizim hem borcumuz, hem 
de vazife, his ve şefkatimizin muktezasıdır. Bi
naenaleyh kanunun kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu kanun, mahkemelere intikal etmiş - demin 
kürsüde söylediğim gibi - ve mahkemelerce tak
simi yapılmış ve kesbikatiyet etmiş, ilâma bağ
lanmış işlere şâmil değildir, değil mi? 
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ADALET K. BAŞKANI HULKt KARA

GÜLLE (Konya) — Gayet tabiî. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İstim

lâk muamelesi ve bedel takdiri tamamen âmme 
hukukuna taallûk eder. Fakat hisselerin taksi
mi tamamen hususi hukuka taallûk eden bir me
seledir. Binaenaleyh nasıl olur da hisselerin tak
simi gibi hususi hukuk sahasında bulunan bir 
mevzuu, Adalet Komisyonu Başkanı, âmme hu
kuku dâhilinde mütalâa ederler. Bu, hukuk 
prensipi ile kabilitelif olmıyan bir şeydir. 

Bunu hiç anlıyamadım. Esas hükümlere de 
aykırı bulurum. 

ADALE!1 KOMİSYONU BAŞKANI HULKl 
KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar, arkada
şımın tevcih buyurdukları sual bir bakıma ha
kikaten mühimdir. Fakat dikkat buyurulursa 
bu, bildiğimiz mânada hakem değildir. Uzuvla
rının haiz olduğu kazai vasıflar itibariyle bun
ları mahkeme şekline sokmaktan içtinabettikleri 
içindir ki hakikatta da öyledir, mahkemenin 
hem de danıskasıdır, üstün bir mahkemedir. 
Hattâ o derece üstün bir mahkemedir k i ; bun
ların ittihaz ettiği kararın, Yargıtay dördüncü 
hukuk dairesince kabili tetkik olamamasını da 
doğru bulmaktayım. 

Bilmem arkadaşımı tatmin edebildim mi? 
Maruzatım bundan ibarettir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar, istisnai hükümler vaz'etmek suretiyle 
hukuk müessesemiz o kadar zedelenmiştir ki ; 
bugün içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 

Sualime Adalet Komisyonu Başkanı cevap 
verirken, hakikaten temsil ettiği ihtisasa uya
rak bu sual hakikaten mühimdir dediler. 

Arkadaşlar, Devlet, Devlet olarak, hususi 
hukuka, taallûk eden meselelerde ne hakem tâ
yin edebilir, ne de bir dâvayı her hangi bir 
mahkemeye havale edebilir. Vatandaşların hisse 
meselelerine, hisselerin tefrikma ait, tamamen 
hususi tasarruflara taallûk eden işlerde ancak 
alâkalılar hakeme havale ederler veya mahke
meye giderler. Şimdiye kadar bu iş menedil-
memiş veya edilmiş, bu. cihet bizi alâkadar et
mez. Bu hususta Devlete taallûk eden başkaca 
sebepler varsa, müsaadenizle komisyon izah et
sin, Aksi takdirde bu nevi işler yüzünden eli
mizdeki kanunlar, içinden çıkılmaz bir hale 
getirmiştir. Meselâ bu hususu bırakırız, Matbu-
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at Kanununa, Ceza Kanunundaki bir hüküm 
vaz'edilirken, o hâdise prensiplere göre halledi
lir. Bu bakımdan kanunu yerinde bulmuyorum, 
onun için Adalet Komisyonu Başkanının da iza
hatını kâfi görmüyorum. 

BAŞKAN —• Adalet Komisyonu Başkanı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKİ 

KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar, bu, mi
rasçının tâyini ve ortak malların taksimi; bun
ların mutlaka bir mahkeme tarafından görüle
ceğine dair böyle vazife tâyin eden kanun yok
tur. Ancak biliyorsunuz ki mahkemelerin vazi
felerini kanun tâyin eder. Hangi Usulü Muha
keme Kanununu açtığımız zaman birinci mad
desinde, mahkemelerin vazifelerini kanun tâyin 
eder, der. Şimdi, zaten sonuncu madde taksim 
hakkını vermiş ve Hakem Kurulu dediğimiz de 
mükemmelen bir mahkemedir. Verasetin sübu-
tuna dair hadis bir dâva ikame edilse, veraset 
senedi vermek işi başka bir mahkemeye ait ol
sa, o mahkeme buna bakmaz mı? Niçin bakma
sın? Binaenaleyh biz bu işi dokuz yerde gördür
mekle vatandaş için ne fayda görüyoruz? Va
tandaş müracaat etmiş, on sene netice alama
mış, sürüm sürüm süründürülmüş, fakat netice 
alamamış, elinde olmıyan sebeplerden dolayı. 
Binaenaleyh, Devlet olarak bundan daha mun-
sifane bir kanun yapılamaz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ada
let Komisyonu Başkam da böyle derse dâva 
halledilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler., Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurula 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanuni u-
ğu kabul edilmiştir. 

Açık oya konulan tasarıya oy vermiyen var 
I mı ?. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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3. —~ JBolu Milletvekili Hasmı Şükrü Adal ve 

thsân Yalçtn'ın, Abant Gölü ve çevresinin 
Bolu özel İdaresine temlikine dair Kanun teklifi 
ve İçişleri ve Maliye Komisyonları raporları 
(2/227) [1] 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Usul bakımından bir noktayı arzedeceğinı; Muh
terem arkadaşlarımız Hasan Şükrü Adal ve İh
san Yalçın, Abant Gölü ve çevresinin Bolu Özel 
îdaresine temliki ve özel idarenin de münasip 
göreceği Özel ve tüzel kişilere burada kuracağı 
tesisleri işletme hakkı vermesi için bir kanun 
teklifinde bulunmuşlar, bu, hayırlı bir iştir ve 
turizme hizmet etmesi dolayısiyle memleket için 
faydalı bir hizmette bulunmak arzusunu izhar et
mişlerdir. Arkadaşlarımızın hüsnüniyet ve sami
miyetle teklif ettikleri bu kanunu takdirle kar
şılamak lâzımdır. Yalnız, bendeniz usul bakımın
dan maruzatta bulunacağım. Geçmişte bunun mi
salleri vardır. Meselâ Uludağ'da da ayni şe
kilde istirahat yerleri, turizmi teşvik edecek ma
haller kurulması hakkında bir kanun tasarısı 
gelmişti. Fakat Devlet gelirlerini azaltan her han
gi bir kanunun muhakkak Bütçe Komisyonun
dan da geçmesi lâzımken oradan geçmediği için 
bendeniz buna itiraz etmiştim. Bunun üzerine 
Yüksek Meclis bu tasarının Bütçe ve hattâ Maliye 
Komisyonuna gitmesine karar \ ermiş ve kanun 
teklifi o suretle geri dönmüştür. Bu da ayni ma
hiyettedir. Yani Hazinenin mülkiyetinde bulu
nan ve gelirini azaltacak mahiyette olan ve İç
tüzüğün 126 ncı maddesi mucibince Bütçe Ko 
misyonunda görüşülmesi lâzımgelen bu teklifi 
kanuni de Bütçe Komisyonuna gitmemiştir. Ya
ni noksan birtakım vaziyetler vardır. Hakikaten 
bu Komisyona giderse mesele tavazzuh eder, hu
susi eşhasın da vaziyeti taayyün eder. Kanun 
teklifinde bilâhara temlike, hattâ Artırma ve Ek
siltme Kanununun bütün hükümlerinden istisna
sına diye bir takım kayıtlar vardır. İçinde hu
susi kimseler de mevzuubahsolunduğuna göre, 
bu da ileri de zannediyorum birtakım müşkülâ
tı doğurur, hattâ birtakım suiistimal ihtimalleri de 
varittir Bu itibarla sayın arkadaşlarımızı bu'gibi 
işlerden tenzih etmek için kanunun teknik bir ko

l i ] 234 say ıh büsmüyazı tutanağın sonunda-
dxr. 
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misyon olan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
çok faydalı olur. Çünkü birçok ormanlar, hâttâ 
göl dahi bu kanunun çerçivesi içine sokulmak is
tenmiştir. Maliye Komisyonu âmme işi olduğu 
için gölü çıkarmıştır. Fakat Orman ve Arazi İş
leri İhtisas Komisyonu olan Tarım 'Komisyonun
dan dahi geçmemiştir. Bu bakımdan İçtüzüğe 
aykırıdır. Bendeniz bu tasarının muhakkak Bütçe 
ve Tarım komisyonlarına gönderilmesi ve orada 
tetkik edilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. Bu
nun için de bir önerge takdim ediyorum. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım; Yüregir arkadaşımın teklifini cevap-
landırmazdan evvel Abant gölünü kısaca tarif 
etmeyi faydalı buluyorum. 

Abant gölü ve etrafı bundan 15 vsene evvel 
Ankara civarında yaşıyan yörüklerin Yaz mev
siminde yalnız deve gütmek için geldikleri ve 
hiç kimsenin uğramadığı bir yerdi. Sonradan 
Bolu Vilâyetinde bu işle alâkalı olanlar gölün 
yolunu yapmak ve oraya dinlenmek için, tebdili 
hava etmek için gelecekleri barındırmak için 
bâzı tesis ve teşebbüslere giriştiler. O günden 
bugüne göl etrafında bu işleri tertip ve tanzim 
edecek bir mercii kanuni bulunmadığı için bü
tün yapılan teşebbüsler, tâbiri marufiyle başı
bozuk işi oldu. Bu iş böyle devam etmesin diye 
bâzı teşebbüsler yapıldı. Nihayet Bolu'yu Abant 
gölüne bağlıyan yol Devlet yolları içerisine 
alındı ve Bolu Vilâyeti de yüksek malûmunuz
dur ki, son bir kararla, alâkayı celbettiği için, 
turizm teşkilâtı programı içine alındı. 

Şimdi, bu kanunu teklif etmekten maksadı
mız, derli toplu olmıyan; dağınık bir halde gi
den, kanuna uygun olan ve olmıyan birçok ha
reketleri önlemek ve tanzim etmek için bir mer
cie bağlamaktır. 

Yüregir arkadaşımız bizim teklifi kanunîmi
zi, Uludağ teklifi kanunisinin taşımakta oldu
ğu mahiyeti taşıdığını ifade buyurdular. Ben
deniz bu fikirde değilim. Bir defa teklifimizde 
Abant gölü etrafında hususi idareye verilecek 
kısmın tesbiti hususu, alâkalı vekâletlerin ve 
bilhassa Maliye Vekâletinin mümessillerinin de 
hazır bulunduğu bir heyet tarafından olacaktır. 
Göl, balık ve saire dolayısiyle bir âmme hiz
metine tahsis edilmesi icabettiği için temlik me
selesinin hududu dışında bırakılmıştır. Göl ile 
hususi idarenin hiçbir alâkası yoktur. Diğer ta
raftan yine kanunun esaslı hükümlerine göre 
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Bu yerlerin İBolu özel İdaresi tarafından yaptı
rılacak ve alâkalı bakanlıklarca tasdik edilecek 
bir imar programı içinde inşaata müsaade edile
cektir. îmar programını da Bolu özel idaresi 
takip ve tasdik edecektir. 

Bundan maada, burada yapacakları tesisler 
için menafii umumiyeye hadim cemiyetler, 
ancak özel idare ile ortalık yapmak veya müs-
takillen yapmak suretiyle, Bolu Vilâyeti Mec
lisi Umumisinin kararını almak suretiyle an
cak yapılabileceklerdir. Bunların haricinde 
kanunda derpiş edilen esaslara göre bina yap
mak istiyenler, milyonda bir de olsa, her türlü 
dedikoduyu veya fena niyeti önlemek için 
Bolu Vilâyeti Umumi Meclisinin kararı ve tek
lifi ile ve Vekiller Heyeti kararını almak su
retiyle ancak yapacaklardır. Yapılacak tesis
ler için bu kadar etraflı, ileride yapılacak her 
türlü yolsuzluk ve fena niyetleri Önlemek için 
kanuna etraflı, vazıh hükümler konmuştur. Ka
nunun birinci maddesinde bu gibi yerlerin na
sıl verileceğine dair katî mahiyette hüküm ta
şımamaktadır. Vekiller Heyeti ancak bu işle 
alâkası olan Bakanlıklar mümessillerinin tesbi+ 

ettikleri hudutları tetkik ettikten sonra muva
fık görürse o yetkiye istinaden hususi idareye 
bunu istimlâk edebilecektir. Başka türlü tem
lik yolu kapatılmıştır. 

Hulâsa arkadaşlar; gayet iyi bir niyetle ve 
memleket için faydalı bir kanun teklifi hak
kındaki Yüregir arkadaşımı, zannediyorum ki 
verdiğim bu izahatla tatmin etmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; yolu Devlet tara 
fmdan göl kenarına kadar yapılması kararlaş-
mış bulunan bu güzel yurt parçası bugün ec 
nebi ve memleket içindeki ziyaretçileri çekecek 
ve şimdiye kadar dinlenecek rahat bir yer bu
lamadıkları için hakikaten bizleri muztarip 
ediyor ve bilhassa ecnebilere karşı mahcup va
ziyete düşüren halden kurtulmak üzere bu böl
gede yapılacak faydalı tesisleri istihdaf eden 
bu teklif her halde Yüksek Meclisçe mazharı 
kabul olacağını ümit ediyorum. Ve bu husus
taki yüksek itimadınızı esirgememenizi bekli 
yorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, hatır^ 
lıyaeaksmız ki, evvelce bir kanun teklifi yahut 
tasarısı görüşülmek üzere mütaaddit komis 
yonlara havale ediliyordu. Bu, Yüksek Mec-
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lisiıı nazarı dikkatini celbetti. İçtüzüğe göre 
hangi komisyona taallûk ediyorsa doğrudan 
oraya gönderilmesi kararlaştırıldı. Ancak tet
kik edilip buraya geldikten sonra alâkalı ko
misyon varsa ve tetkik etmek üzere kendisine 
verilmesini isterse ona da verilsin dendi. Bu 
tasarı da İçişleri ve fazla olarak Maliye Komis
yonlarına da gitmiştir. 

Bunun karşısında yeniden bâzı komisyon
larda tetkik edilmesini istemek 48 saat sonra 
işlerini bitirecek olan bu Meclisten bunun çık
mamasını temin etmek demektir. Binaenaleyh 
müzakeresini teklif ediyorum. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Teşekkür ede
rim. 

MUHTTİN BAHA PARS (Bursa) — Efen
dim, bundan evvel Uludağ için de böyle bir tek
lifi kanuni yapıldı. Bir arkadaş Bütçe Komis
yonuna gitsin dedi. Kanunu çıkramadık, orada 
duruyor. Belki de bir sene bu hayırlı hizmet 
geri kalacaktır. Yalnız Bursa 'lılar değil, sağlık 
ve sıhhat arayanlar Uludağ'ın bu nimetinden 
mahrum kalacaklardır. 

Aband'a ait olan bu teklifin de o akıbete 
uğramasına gönlüm razi değildir. Mademki, bu
raya gelmiştir, çıksın. 

Yarın öbür gün eğer yüksek müsaadenizi is
tihsal edebilirsem yine Uludağ için de rica ede
ceğim. 

Bunlar mühim meselelerdir. Böyle merasime 
tâbi olarak bu kadar kıymetli işleri geriye bı
rakmak doğru değildir. Rica ederim, bitsin 
bu iş. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşımın konuşmasından bilmem 
ama anladığıma göre turizm iş,i yahut özel ida
renin her hangi bir hayırlı teşebbüsü aleyhinde 
konuşmuşum gibi bir işaret sezdim. 

Arkadaşlar, hepiniz de pekâlâ takdir buyu
rursunuz ki, bendeniz bilhassa turizmin memle
kette her bakımdan, propaganda bakımından, 
memlekete döviz getirme bakımından daima le
hinde konuşmuş bir arkadaşınızım. Ve bu ba
kımdan birçok maruzatta da bulunmıışumdur 
Yüksek Heyetinize. Binaenaleyh bunun da hayrlı 
bir iş olduğuna ve arkadaşlarımın hüsnü niyet
le hareket ettiklerine daha ilk söz aldığım za
man işaret ettim. O bakımdan hiçbir ihtilâfımız 
yoktur. Yalnız bu tasarı hepimizin kabul et
tiğimiz İçtüzük hükmüne aykırıdır. En sala-
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hiyetli, Devletin gelirinin azalmasında ve gide
rinin çoğalmasında tesiri olacak bir tasarının 
Bütçe Komisyonu tarafından görülmesi lâzım
dır. Tasarıda işaret edildiği gibi, Hazinenin 
mülkiyetinde bulunan geniş ve hududu belli 
değil, bu gibi bir meselede, bir komisyon ku
rulacak ve bunun hududunu tâyin ve tesbit ede
cektir. Açık bir bono gibi Hazine mülkiyetin
de bulunan bir yerin bilâbedel özel şahsa ve
rilmesi için muhakkak Bütçe Komisyonunun 
tetkik etmesini işaretle maruzatta bulundum. 

Sonra arkadaşlar, buyurdular ki ; bu, Ulu
dağ meselesine benzemez. Halbuki, bu da aynı 
karakteri taşımaktadır. Orada belediye, burada 
Özel idare. Sonra komisyonda orada Bayındırlık 
Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve hattâ Ma
liye Bakanlığı mümessillerinden müteşekkildir. 
Bunlar bu yerleri tâyin ve tesbit edecektir. Bu
rada da aynı komisyon zikredilmektedir. Bina
enaleyh fark pek yok gibidir. Burası özel idare, 
diğeri belediyedir. 

Sonra hükmî şahıslar, buyurdular. Madde 
sarihtir. Tüzel ve Özel kişiler de bilâbedel 
istifade edecektir diyor. Binaenaleyh temellük 
edeceklerin meclisi umumi kararından sonra Ba
kanlar Kuruluna arzedilmek şartiyle denilmek
tedir. 

Esasen tııri^m i«!İAri için bir kanun hazırla
nıyor ve ilk zamanda turizm işleri nankör iş
lerdir. Şahıslar kolay kolay müşteri bekliyerek 
bu işi yapamazlar. Ancak Devlet eliyle yapıla
bilir. Bundan dolayı Basın Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü kurduk ve kanunla salâhiyet 
verdik. Buna dair de kanun gelmektedir. Bu iş
lerle uğraşanlardan Kazanç, Bina ve sair ver
giler alınmaması için kanunlar çıkarmaktayız. 
Bu işin her vilâyette özel idarelere verilmesi 
dolayısiyle 'hususi şahısları da alâkadar ederek 
bu işin yürüyeceğine kaani değilim. Bununla 
beraber her hangi bir dedikoduya mahal kal-
mıyacak bir durum arzedilmelidir. Bunu arzet-
tim. Zannediyorum Maliye Bakanı, bunun Büt
çe Komisyonuna 'gitmesine taraftar olur ve yi
ne zannediyorum; Blütçe Komisyonu da bunun 
üzerinde dikkatle durur, mâruzâtım budur. Bu 
işin ilerisi pek iyice gitmez. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı aydın
latmak mecburiyetindeyim : Tasarının Meclis 
Başkanlığınca havalesi ve Yüksek Huzurunuza 
gelişi, usulsüz değil, tüzük 'hükümleri dairesin-
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dedir. Biliyorsunuz, bundan evvel Yüksek Ka
mutayca bir karar alınmıştı, havale muamele
leri bu karara göre yapılmaktadır. Ancak> ha
vale edilen komisyon, lüzum görürse diğer ko
misyonların da mütalâalarını alabilirler. Bu 
böyledir. Bütçe Komisyonu, bu tasarı bir defa 
da bize gelsin derse yüksek toyunuza arzederim. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir; 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, Yüregir arkadaşımız itimat buyursun
lar burada Hazinenin şimdiye kadar bir menfa
ati yoktu, teklifimiz Hazinenin gelirini indire
cek bir mahiyette arzetmemektedir. 15 sene ev
vel burada deve güderlerdi, şimdi de ona yakın 
bir şey. Hususi eşhasa bedelsiz verilecek dedi
ler, burada bir şey yoktur. Hocapaşa yağması 
olmasın diye bu işten anlıyan arkadaşlarımızla 
bir araya ıgeldik, fikirlerini aldık, ilerde dahi 
bir suiistimale sebep olmasın diye kayıtlar ilâ
ve ettik. Bundan dolayı da vicdanen müsteri
hiz. Eğer bir fena yola sapılacağını his dahi et
seydik bu teklifi getirmezdik. Binaenaleyh iyi 
niyetle teklif ettiğimizden emin olsunlar, kanun 
geri kalmasın, diğer hususları maddelerinde 
konuşuruz, çok rica ederim. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın arkadaş
larım, bu tasarı Yüregir arkadaşımın ifade 
ettiği şekilde, özel ve tüzel kişilere orman da
ğıtma tasarısı değildir. Bu tasarı, gölün kena
rında bulunan ve hudutları dört bakanlığın tem
silcileri tarafından tesbit edilecek olan bir saha
nın Bolu Özel İdaresine temliki için Bakanlar 
Kuruluna yetki verir. Orman Kanunu, orman
lar içinde inşaat yapılmasını menetmişı ve or
manların temlikinin özel bir kanun ile yapılaca
ğını emretmiştir. İşte bu tasarı Orman Kanu
nunun bu tahdit edici hükmünün Bakanlar 
Kurulu karariyle genişletilebilmesine imkân 
vermektedir, Sonra bu tasarının Bütçe ile de 
hiçbir alâkası yoktur. Ne bütçeden para çıka
cak, ne bütçeye para girecektir. Tamamen malî 
bir mevzudur. Maliye Komisyonundan da geç
miştir. Hükümleri üzerinde Maliye, İçişleri tem-
sicileriyle Orman Umum Müdürlüğü temsilcileri 
tamamen mutabakat halindedirler. Bu tasarının 
Bütçe Komisyonuna gitmesi, bunun çıkmaması 
demektir. Bunu arzetmeyi bir vazife bildiğim
den söz aldım. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Aziz 
, arkadaşlarım, Orman Kanunu üzerinde Yüksek 
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Meclis senelerdenberi titizlikle durmaktadır. ı 
Yakında bu hususta' iki tasarı gelecektir. 

Şimdi Abant'ı yarın şu bu yerleri verecek 
olursak,, belediyeler de bunları başkalarına sa
tarsa ve nihayet hususi şahıslara satacak olur
sa, vaziyet nasıl olacaktır? Yüksek takdirinize 
arzeylerim. 

Esasen Orman Kanununda bu hususa dair 
hüküm de vardır, İdarei hususiyelere ve beledi
yelere Bakanlar Kurulu karariyle irtifak hakkı 
verilebilir. Bu vaziyet karşısında bu ka
nuna lüzum yoktur. Mademki lüzum var
dır, ne için İçtüzüğe göre ait oldukları ko
misyonlara gitmesin, oraya gitmesi lâzımdır, 
halbuki Bütçe Komisyonuna gitmemiştir usul 
ve tüzük bakımından noksandır. Bu meseleye 1 
Meclisin yaklaşan son günlerinde alelacele ka
rar verilmesi doğru değildir. Binaenaleyh bu 
tasarının Bütçe Komisyonuna gönderilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Evet, 
Tahsin Bey böyle söyledi, ormanlar mahvolur, 
sakın medeni bir müessese sokmayın bunların 
içine. Hükümet âcizdir, yapamaz. Belediyeye 
mi teslim ediyorsunuz? Aman tef endim, orman
lar mahvolur. Güya mahvolmamış. Şimdiye ka
dar tutulan usul ile memlekette orman diye bir 
şey kalmadı. Aman sakın ha 'böyle medeni şey
leri sokmayın, zaten beş on dönüm bir orman 
kaldı, sonra o da gider. 'Medeni eller ıgirerse, 
Hükümet girer, sekiz sayfiye yapılırsa, onların 
bekçileri de olursa o zaman orman mahvolur, 
demek istiyorlar. Halbuki medeni insanlar or
mana girecek olurlarsa içinden biri zarar ve
rirse ötekisi, ne yapıyorsun diye bağırır. Şimdi 
ormanlarımızın içinde gizli olarak hızarlar, bu
gün işlemektedir, haberleri var mı? Benim bil
diğim yerlerde bunlar işlemekte'dir. 

TAHSİN UOŞKAN (Kastamonu) — Ne bu
yurdunuz? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Ormanlar içinde gizli hızarlar kurulmuştur, 
bunlar gizli çalışmaktadırlar. Sekiz on evin, I 
yapılacak sekiz 'on evin burada yapacağı tah- I 
ribat, bunlarmkinin yanında asgarisinin asgari
si kalır. Buna karşılık yapacağı fayda? I 

Nereye gidiyoruz? Yürüyor muyuz? Duru
yor muyuz? Bir defa İsviçre'ye gidiniz, Dün
yanın her tarafına bir göz atınız, oralar birer 
âlemdir. Bizimki evhamu hayaletten İbarettir, l 
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sağlık ve sıhhat yerleri olmaları lâzımken; va
tandaşların giremiyecekleri yerler halinde bıra
kılmak isteniyor. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu 
nasıl yerinde saymaktır? 

A'band'da, Dünyada bu emsali az bulunan 
yerde, ecnebiler «Burasını nasıl bırakıyorsu
nuz?» Diye soruyorlar. Bizim terakkiyi, sıhhati 
seven arkadaşlarımız buraya gittiği zaman, bu
rası böyle kalır mı? Allah bu nimeti vermiş, is
tifade edemiyoruz, diye gözleri yaşarıyor. Bur-

jsa'da Uludağ'da yüzlerce çadır kuruluyor, ve 
Allahtan sağlık dilenir gibi bezlerin altında ya
şıyorlar. 

Biz medeni insanların istediğini istiyoruz. 
Müsaade edin, istediğinizi yapın, istediğiniz şe
kilde muhafaza tertibatı alın. Memleketinizin 
bu parçaları vatandaşlarınıza sağlık ve sıhhat 
kaynağıdır, diyoruz. Burada çıkıyorlar orman
lar mahvolacak diyorlar. Acaba ormanlar bu 
ıgüriden daha fazla ve daha fena tahrip edilebi
lir mi? Hükümet, bir vilâyet, jandarması, poli
si ve sairesiyle orada olursa, bir mahalle teşek
kül edecek olursa orasını, muhafaza etmekten 
âciz mi kalırlar? 

Rica ederim, bu geri zihniyeti, evhamı haya
lete kapılma zihniyetini bir tarafa bırakalım ve 
Alla'hın bize 'bir lûtfu olan bu güze] yerleri şen
lendirelim. 

Meclis giderken bu iş yapılmaz diyorlar. 
Bendeniz, Meclis giderken de yapılır diyorum. 
Arkadaşlar, giderken, memlekete sıhhat ve sağ
lık verme şerefi sizin olsun. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Her Türk, Kemalist rejimi hazmeden her Türk, 
bu inkılâp içinde yürüyen ve yaşıyan her Türk 
böyle bir geriliği kabul edemez ve böyle bir şey 
tasavvur edilemez. 

Burada Meclis kendi mesaisini tanzim etmek 
ve kendi, iç bünyesinde tatbik etmek için bir 
İçtüzük yapmış, buna bağlanacağım diye söz 
vermiştir. Biz bunun üzerinde zihniyet kavgası, 
prensip kavgası, yapıyoruz, yoksa gerilik ileri-
lik. medeniyetsizlik, medeniyet mevzuubahis 
değildir ve olamaz. 

Maliye Komisyonunun sayın sözcüsü arka
daşım buyurdular ki, bizim komisyona geldi, 
tetkik ettik, ve Bütçe Komisyonuna gitmesine 
lüzum görmedik. 

Halbuki İçtüzüğün 126 ncı maddesi aynen 
şöyledir: «Devlet gelirlerinin yahut giderleri-
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nin artırılmasını veya eksiltilin esini gerektiren. 
her türlü konular ve teklifler Bütçe Komisyo
nuna gider.:» Sayın Hükümetten ve Maliye Ba-
kanınından soruyorum. 

Çamlık ormanlıkla dolu ve nihayet boş yer
leri de sürülmeye elverişli olan ve Hazinenin 
mülkiyeti altındadır diye ifade edilen bir yerin 
gelir veya giderde tesiri mevcut mudur, değil
imdir? Hudutsuz bir orman yahut toprağı; özel 
idareye, yahut özel şahıslara bilâbedel verece
ğiz. Artırma ve Eksiltme Kanunu da burada 
tatbik edilmiyecektir. Kanunun mahiyeti budur. 

Bu itibarla bendeniz Hazine gelirini eksiltir 
diye düşündüm ve hakikat da öyledir. Orman 
idaresinden, yahut Tarım Bakanlığından sala
hiyetli kimse varsa onların da konuşması lâ
zımdır, Orman olan yer Hazinenin mülkiyetinde 
olmıyan bir yer midir? 

Sonra üç gün evvel burada Toprak Kanunu 
müzakere edilirken dağlık taşlık arazide çalılık 
ve pırnallıkta yer açıp dişiyle tırnağiyle temiz
liydi kimselere 25 dönüm mü'50 dönüm mü tah
sis edelim diye burada saatlerce münakaşa et
tik. Nihayet elli dönüme bin müşkülâtla mu
vaffak olabildik. Halbuki, burada hudutsuz, he
sapsız bir şey, tahminen şu kadar arazi de de
nilmiyor. Hududu neresidir, miktarı nedir? 
Malûm değil. Açık bono halinde bir kanun ya
pılır mı ve Meclis bu kanunu kabul eder mi? 
Bendeniz bunu öğrenmek istiyorum ve sayın 
Bütçe Komisyonunun raportöründen de bu hu
sustaki mütalâasını belirtmesini rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu.) — Efendim, karşı
sında bulunduğumuz mesele içtüzüğümüzün hü
kümleri bakımından bu tasarının Bütçe Komisyo
nuna tevdii lâzımgelir mi?. Gelmez mi?. Gibi bir 
usul meselesinden ibarettir. Bu usul meselesi 
konuşulurken, bu halledilmeye çalışılırken tasarı
nın ehemmiyeti, faydası, kıymeti de mevzubahs 
oldu. Halbuki bunun esas mesele ile hiçbir alâkası 
yoktur. Halletmekle mükellef olduğumuz nokta 
bir usul meselesine inhisar ediyor.. 

Bu usul meselesinde de bizi neticeye götüre
cek olan hüküm; içtüzüğümüzün 126 ncı mad
desindeki hükümlerdir. 

126 ncı madde ne gibi hususların Bütçe Ko
misyonuna havalesiyle orada tetkik olunması lâ-
zımgeldiğini göstermiş bulunuyor. Bunun başın
da malumuâliniz bütçeler, aktarmalar gelir ve 
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Gider kanunları vardır. Bu maddenin 4 neü ben
dinde ayrıca Devlet gelirlerinin veya giderlerini 
artıran veya kısaltan bilûmum tasarılar Bütçe 
Komisyonuna gider diye bir hüküm mevcuttur. 
Şimdi bu tasarı Abant Gölü civarındaki hudut
ları tesbit edilecek bir sahanın bedelsiz olarak Bo
lu Özel idaresine temliki yetkisini Bakanlar Ku
ruluna vermektedir. Böyle bir sahanın bedelsiz 
olarak vilâyet özel idaresine temlikini, içtüzüğün 
bu hükmü karşısında, Devlet gelirlerini azaltan 
bir muamele bir mevzu telâkki ettiğiniz takdir
de, Bütçe Komisyonuna gitmesi zarureti vardır. 
Takdir yüksek heyetindir. 

BAŞKAN — Dr. Kâmil idil. 
Dr. 'KÂMlL iDlL (Maraş) — Arkadaşlar, bir 

usul meselesi hususu büyük bir münakaşaya yol 
açtı. Bendeniz öyle zannediyorum ki, Devlet ge
liri, özel idare gelirleri pek ayrı ayrı bir mevzu 
değildir, ikisi de bu memlekete hizmet eden ve 
sadece bütçeleri ayrı ayrı birer müessesedir. Bir 
milletin iki cebinden ibarettir. Binaenaleyh sağ 
cebinden alacağı bir miktar parayı sol cebine kor-
sa o para ne eksilir, ne de çoğalır. Bunu usul me
selesine misal getirdikten sonra küçük bir mese
leyi arzetmek isterim. 

1937 senesinde bir Amerika 'lî mühendisle bir
likte ben de Abant Gölüne gitmiştim. O zaman 
gölün etrafında ne bir bina ve ne de bir baraka 
yoktu. 

Biz Abant gölünü gördüğümüz zaman, mem
leket için fevkalâde kıymetli bir varidat kay
nağı olacak, insanlara sağlık ve saadet getire
cek güzel bir sayfiye yeri, sanatoryum yapıla
cak bir mahal olarak teşhis koyduk. Bu husus
ta alâkadar makama rapor verdik ve rica et t ik: 
Devlet ve özel idare burada, lâzımgelen tesisleri 
yaparsa yurttaşlar bundan istifade eder, dedik. 
Bunu bir mütahassıs olarak ifade etmiştik, bir 
Amerika'lı mütahassısla bendeniz. Ben o vakit 
Sağlık Okulu hocasıydım. Ondan sonra bâzı 
küçük tetkiklerin yapıldığını gördük. Bugün 
bu kanunu getiren arkadaşlarımı ben şükranla 
karşılıyorum. Çünkü burada kurulacak küçük 
bir site, ufacık bir kasabacık, bu memlekete fay
da temin edecektir. Bâzı arkadaşlarımızın dü
şündükleri gibi ormanın tahribatından doğacak 
zarardan, pek çok fayda temin edecektir. Dev
lete vergi verecek müesseseler kurulacaktır, bir 
sürü işler yapılacak, hem bunu yapanlara, hem 
de Devlete birçok faydalar sağlıyacaktır. Bu 
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bakımdan bunun sürüncemede bırakılmamasını 
rica ederim. 

SENİHl YÜRÜTEN (istanbul) — Efendim, 
Bolu Milletvekillerinden iki arkadaşı, şu tasa
rıyı teklif ettiklerinden dolayı, İhsan Yalçın 'ı, 
çok şişman ama, sarılıp öpeceğim geliyor. 
Abant ' ı bilen bilir, bilmiyen ise hiç kıymetini 
bilmez. Benim bir anam ve çocuğum isviçre'de 
tedavi görmektedir, buna yetişecek param var 
mı yok mu onu Allah bilir. Abant gölü İsviçre'
ye nazaran daha üstün kıymette ve Almanya 'mn 
80 sene evvel dikilmiş Kara ormanlarından da
ha mükemmel bir çamlık halindedir. Bu Abant'-
da 5 - 10 sene evvel hiçbir şey yoktu, şimdi Rei
sicumhurun gelip oturması için bir köşk bir de 
ufak otelimsi bir şey yapılmıştır. Bolu'ya 20 
kilometre (35 kilometre sesleri) Bolu'nun için
den değil, şoseden itibaren diyorum, 20 kilo
metredir. Fırsat elimize geçmişken şu Meclis da
ğılmadan evvel böyle bir kanunu kabul etmek
le, nice memleket çocuğunun hastalıktan kurtul
masına hizmet etmiş olacaktır. Ben çocuğumu 
altı ay için İsviçre'ye göndermek mecburiyetin
de kaldım. Niçin olduğunu sorduğum zaman, 
havanın tesiri orada iyi gelir dediler. Dedim ki, 
bizim memleketimizde böyle havası iyi gelecek 
yüksek yer yok mu1? Meselâ en yüksek yerler
den olan Abant gölünde niçin bir sanatoryum 
yapılmasın1? Bir de buraya geldim de, orayı ya
kından bilen, gidip gelen ve ehemmiyetini kav
ramış arkadaşların bir kanun teklif ettiklerini 
gördüm. Çok iyi ve yerinde bir kanun teklifi ge
tirmişlerdir. Çok rica ederim, bu kanunu geri 
çevirmeyin. (Doğru sesleri) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Arkadaşlar, her 
şeyin mutlaka Devlet elinde kalması faydalı 
netice vermiyor. Bâzı hususi teşeküller bu 
şeyleri Devletten daha iyi kullanmasını bili
yor. Çünkü Devletin işi çoktur, her şeyle lâ
zım olduğu kadar meşgul olamıyor. 

Usul ekseriyetle faydalı bir şeydir. Fakat 
çelme takma için de bire birdir. Nitekim önü
müze çıkan usul, koskoca faydalı bir mevzuu 
heder etmek üzeredir. Kanaatim budur. Kim
se çıkıp da bize bu işin Hazineye 30 para zara
rı vardır demiyor. Fakat saatlerce usulün 
üzerinde duruyoruz. Bu işin faydalı olduğu mu 
hakkaktir. Bunun afcsini müdafaa eden arka
daşlardan onu isterdim ki, Ab and, İdarei Hu
susiyeye verilirse, Hazinenin 18 kuruş 30 para 
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zararı olur desin. Bunu kimse söylemiyor. Za
rarı olurmuş. Ben onu iddia ederim ki, bunu 
bu tarzda söyliyen arkadaş Aband'ı görmüş 
değildir. Bu kanun çıkarsa Aband, Aband 
olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Abadan olacaktır. 

SEDAD PEK (Devamla) — Evet arkadaş 
lar; sayın Başkanımın işaret ettiği gibi abadan 
olacaktır. Keza Uludağ, hususi bir rejime tâbi 
olması lâzım gelen yerlerimizden birisidir. Bir
çok arkadaşlarımızın işaret ettikleri gibi, bu 
yerler bu vaziyette kaldıkça bunlar ne mahal
lerine ne de memlekete faydalı olabilirler. Dün
yanın her yerinde bunun misalleri vardır. Böy
le mümtaz yerler hususi rejimlere tâbi tutul 
maktadır, Devletin demiyorlar, ferdin demi
yorlar ve bu suretledir ki, bu gibi yerler hu
susi rejimler sayesinde âlemşümul şöhret ka
zanıyorlar. 

Neyi nereye veriyoruz, neyi vermiyoruz? 
İdarei hususiyeye, imar et diye vereceğiz. Or
man işimiz malûm, tafsil etmek istemem, ne 
halde olduğunu biliyoruz. Rica ederim, orayı 
İdarei hususiyeye verelim, hepiniz hayır ve dua 
ya mazhar olursunuz. Hattâ ieabederse hususi 
eşhasa da verelim, imar edilir arkadaşlar. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Arka
daşlarım; mesele dallandı, budaklandı, iş ve
rem meselesine kadar intikal etti. Sayın Se-
nihi Yürüten arkadaşımız gitmiş orayı görmüş, 
Sedad Pek arkadaşımız da gidip görmüşler, 
hepimiz gittik gördük. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Evet gittik 
gördük. 

TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Evet gör
dünüz. 

Arkadaşlarım, sanatoryum hakkında benim 
ne kadar hassas olduğumu burada beni bilen 
arkadaşlarım vardır, bu memleketin muhtelif 
yerlerinde sanatoryum yapılması için benim 
titizliğimi yakinen bilen arkadaşlarım vardır. 
Hari,ç memleketlerdeki sanatoryumları bilirim, 
memleketimizde de yapılması elzemdir. Aband 
yolunun yapılmasına olan hizmetimi ora mil
letvekilleri bilirler. İhsan Yalçın arkadaşım 
herkesten daha iyi bilir. Yalnız Bursa Milletve
kili Sayın Muhittin Baha Pars otuz beş senelik 
arkadaşımdır. Kendilerinden hiç bahsetmedim. 
Geri fikirlilikten bahsetti. Bilirler mi bir buçuk 
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ay evvel kendilerinin ele bir teklifi vardı. Büt- | 
çe Komisyonunda tasarı görüşülürken Hazineye 
ait bir konu olduğu için komisyona istemişler
di, bu da öyledir. Aband'da sanatoryum yapıla
caktır diye ve yalnız bu konu ileri sürülerek 
memleket ormanlarını tahrip etmek doğru de
ğildir. Sanatoryum yeri için kanuna lüzum yok
tur. Bakanlar Kurulu irtifak hakkını vermek 
yetkisini zaten haizdir, yalnız mülkiyet için 
kanuna lüzum vardır.. Nitekim (Jırağan Sarayı 
istanbul'un fethinin beş yüzüncü yıl dönümüne 
yetiştirilmek üzere Meclis tarfmdan istanbul 
tüne hibe edilmişti. Fakat tasarı usulüne uyu
larak. Bütçe Komisyonundan da geçirilerek ka
nuniye! kespetmişti bu da öyle yapılmalıdır. 

Yine geçen sene İstanbul'daki eski İtalyan 
Sefarethanesi İstanbul Belediyesine aynı usulle 
verilmiştir. 

Acaba Bütçe Komisyonu bunu vermiyecek 
midir? Böyle bir şey iddia edilemez. Bütçe Ko
misyonu Mazbata Muharriri arkadaşımız İçtü
züğün muayyen maddelerini burada okudular, 
görülüyor ki, komisyona İçtüzük bir vazife ver
miştir. Ona riayet etmek lâzımdır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Orası Ayan mı 
TAHSİN OOŞKAN (Devamla) — Rica ede

rim, sözümü kesmeyin, buradan gelip söyleyin. 
Meselâ memleketteki, verem sanatoryum 

meseleleri, belki hasırınızda yokken bunların ya
pılmasını istiyen bir arkadaşınızım. Arkadaşlar, 
birçok yakın misal var. Bakanlar Kurulu 99 se
nelik. intifa hakkını verebilir, emsali de vardır. 

Sayın Baha Pars o5 senelik arkadaşımdır, 
ediptir ve .şairdirler, geri düşünceli sözünü bana 
söylemesine hakikaten esef ederim, bunu kendi
sine yakı şt ir amam. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Size 
söylemedim. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Ben bel
ki yanlış anlamış olabilirim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Bir 
usual meselesi yüzünden mühim bir iş bir sene 
geri kaldı. 

BAŞKAN —• Buyurun Lûtfi Gören. 
LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; Aband'ın İdarei Hususiyeye devri hak
kındaki Kanun Yüksek Meclisi epeyce meşgul 
etti. Yüreğir arkadaşım her halde Aband'ı 
görmemişlerdir. 

YÜREĞİR (Seyhan) — 
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AHMET REMZİ 
Gördüm, gördüm. 

LÛTFİ GÖREN (Devamla) — Eğer görmüş 
olsalardı, oradaki acıklı vaziyeti bir nizama 
bağlamayı çok arzu ederlerdi, muhakkak bu 
işe yardım ederlerdi. 

Aband Gölü 1298 senesinde vali tarafından 
görülmüştür. Ben o zaman vali ile beraber 
Aband'a atla çıkmıştım, Vali Ali Sakıp Bey idi. 
Manzara yürekler acısı, her tarafta ağaçlar dev
rilmiş ve birbiri üzerine bindirilmiş, tutuştu
rulmuş yanıyor, öbür tarafta da çobanlar sürü
lerini otlatıyorlardı. Bunları .menettriren vali 
oldu ve ondan sonra oranın yol yapımı başla
dı. Bir çok masraflar yapıldı. İdarei hususi
ye yaptı. Aband'da belediyece bir bina yapıl
dı ve Beden Terbiyesi tarafından da bir bina 
yapıldı. Ondan sonra birçok ecnebiler oraya 
gelmeye başladı. Memleket büyükleri de bu
ranın ihyası için teşviklerde bulundular, Vali
den ricada bulundular. Oturacak bina yapın, 
burasını dinlenme yeri haline getirin, dediler. 
Fakat herkes yolsuzluktan haklı olarak çekini
yordu. Çünkü mülkiyeti İdarei Hususiyeye ait 
olmadığı için masrafı yolsuz sayılıyordu. Bu 
işten valiye 20 bin liralık bir zimmet çıkarıldı
ğını da İhsan Bey arkadaşım pekâlâ hatırlarlar. 
öyle bir vaziyet ki, yapılması lâzım, ama, ya
pılmasına manii kanuni vardır. 

Aband Gölü dediğimiz zaman tamamen or
man değil, Tahsin Bey arkadaşımız çok iyi bi
lirler, tepelerin ortasında kalan bir çukur göl. 
Tepeler mahduttur, muayyendir. Ölçülüp de şu 
kadar metredir demedik ama, gözle görülecek 
zirveleri vardır. 1700 râkümmdadır. 1700 ra
kımı olan bu yerlerde ağaç da yoktur. Aşağı
da göl kenarında vardır. Bugün göz baskısın
da olduğu için o ağaçlar kesilmemektedir. Da
ima sporcular dinlenmek istiyenler geliyor, mü
temadiyen göz önünde kalacaktır. Kanun çı
karsa amenejmanı yapılacaktır. Bir ağaç kesil
in iyecek, hayvan dahi sokulmıyacaktır. Bu
gün orada hayvanlar otlamaktadır. Sürüler 
gezmektedir. Bu kanun çıkarsa hayvan otlat
mak memnu olacak ve ağaç kesilmiyeeektir. 
Bunun için Tarım Bakanlığı bir program yapa
caktır. Mütehassıslar meşgul olmaktır. Bu
nun ağaçlanması ve ağaçların nevileri hakkın
da onlara vazife verilecektir ve Bakanlıkta 

i kurulacak komisyonun tesbit edeceği progra-
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mı, özel İdare bu kanunla tatbik edecektir. 
Üzerine bir külfet almaktadır. Yoksa şuna, 
buna ev yapmak için kimsenin böyle bir şey ar
zu ettiği yoktur. Rica ederim, bunun kadük ol
maması için başka komisyona gitmesine müsaa
de etmiyeceksinizdir. Riyaset Makamı, Maliye, 
Dahiliyeye havale etmiş, Bütçeye göndermemiş 
ise bunda bizim 'kastımız yoktur. Yalnız Şimdi 
Bütçeye gönderdiğiniz takdirde kadük olacak
tır. Tekrar rica ediyorum; bunun burada mü
zakeresi yapılsın, noksanları varsa tamamlan
sın ve çıkarılsın. 

BAŞKAN — Daha beş arkadaşın sözü var
dır. Fakat ayrıca yeterlik önergeleri de var
dır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Müza'kere yeter. Maddelere geçilmesini arz 

ve te'klif ederiz. 
Erzincan Kars 

Rauf Bayındır A. Sürmen 
Yüksek Başkanlığa 

Kâfi derecede aydınlandık. Konuşma yeter. 
Antalya 

Mustafa Korkut 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Kifayet aleyhinde konuşacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Riya
setten birşey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Remzi Bey. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlarım, yine benim ismimi 
zikrederek gerilikten, yanlış anlamaktan bah
settiler, (öyle şey yok sesleri) 

Benim için Aband Gölünü görmemiş dediler. 
Aband Gölüne gittiğimi ben herkese ilân edecek 
değilim. Aband Gölüne ben de gittim, gördüm. 
Bunu haber vermeye mecbur ıdeğiim. Orasının 
hakikaten güzel manzarasını ben de seyrettim.. 
Hakikaten iyi ve lüzumlu bir yer. O halde to-
rosları da alalım, istimlâk edelim. Hasandağı-
nı da alalım. 

BAŞKAN ----- Yalnız usul hakkında konuşu
nuz. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Sonra Orman Kanununun müsait olduğunu 
Sayın Coşkan arkadaşım izah buyurdular. Bu 
kadar hayırlı bir işi niçin Hükümet istemiyor?.. 

Binaenaleyh konuşma yeter derecede olma-* 
iniştir, kâfi görmüyorum. Çünkü öyle bir vazi-
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yete geldik ki, bizi âdeta kötü, köylü vaziyetine 
soktular. (Böyle şey yok sesleri) Binaenaleyh 
Orman Kanununda tadilât yapalım, esas kanun
larında müddet 99 sene ise bunu 500 seneye çı
karalım. Temlik salâhiyetini verelim, esas Ka
nunda tadilât yapalım. Böyle her daire
ye, şubeye turizm namı altında yer tahsis eder
sek Hazinenin malını bilâbedel bağışlarsak.... 

BAŞKAN — - O zaman müzakereyi açmak 
mecburiyetindeyim. Usul hakkında yeniden söz 
vermek mecburiyetinde olacağım. 

Tahtakıhç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) —• Özel 

mesele hakkında konuşulurken hepimize bir göz 
dağı olarak (Meclis son günlerini yaşıyor) diye 
bir söz söyleniyor. Acaba bu hususta Riyasete 
verilmiş bir takrir mi vardır? 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) -~ 
Hükümetin, Maliye Bakanlığının, Orman Umum 
Müdürlüğünün, buraların verilmesi dolayısiyle, 
Hazineye zarar verir mi, vermez mi? Hazinenin 
zararını artırır mı, artırmaz mı? Diye izahat 
vermeleri lâzımgeldiğini rica etmiştim. İzahat 
vermediler. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız Meclisin son 
devresi olmasını kasdederek konuşmuşlardır. 

AHMET TAHTAKILI1Ç (Kütahya) — 
Efendim, geceleri uyku uyuyamıyoruz, Riyase
tin bu hususu tavzih etmesini rica ederiz (Gü
lüşmeler). 

BAKAN — Yüksek Kamutayın kararı ve 
iradesi tecelli etmedikçe bu hususta kimsenin 
bir şey söylemeye hakkı yoktur. Arkadaşımın 
ifadesini son devre olarak almak icabeder. 

(Yeterlik önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterliği yüksek oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, bir daha tekrar edeyim, tasarı
nın huzurunuza sevkedilişinde bir usulsüzlük 
yoktur. Tüzük mucibince bu gibi işler evvelâ il
gili komisyona verilir ,oradan diğerine gider 
veya bir karma komisyon kurulur. Buraya gel
dikten sonra Yüksek Kamutayın karariyle di
ğer bir komisyona verilmesine de, bu, hiç za
man mâni teşkil etmez. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Niçin Hükümeti söyletmiyorsunuz. 
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BAŞKAN — Hükümet buradadır, lüzum gö

rürse söyler. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

İzah etsinler efendim. 
BAŞKAN — Tasarının bir defa da Bütçe 

Komisyonunda tetkik edilmesi hakkında Ah
met Remzi Yüregir arkadaşımızın teklifleri var
dır ; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bolu Milletvekili sayın İhsan Yalçın ve Ha

san Şükrü Adal tarafından Hazinenin mülkiyeti 
altında bulunan (Abant gölü) ve çevresinin bi-
lâbedel Bolu Özel İdaresine temlikiyle tüzel 
ve özel kişilerin istifadesine arzedilmesi husu
sundaki kanun teklifi ilgili ihtisas komisyonu 
olan Tarım Komisyonundan geçmemiş olduğu 
gibi İçtüzüğün 22 ve 126 ncı maddelerine tev
fikan Bütçe Komisyonundan da geçmemiş ol
duğundan evvel emirde bu kanun tasarısının 
sözü geçen komisyonlara havale buyurulmasmı 
arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. R. Yüregir 

, BAŞKAN — önergeyi Nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

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

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da Abant gölü çevresinin Bolu özel İdaresine 
temliki hakkındaki kanun teklifinin ivedilikle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
1. Yalçın 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Abant golü çevresinin Bolu özel İdaresine tem
likine dair Kanun 

MADDE 1. — Bolu İli içindeki Abant gölü 
çevresinde sınırları İçişleri, Bayındırlık, Tarım 
ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tesbit edile
cek sahanın bedelsiz olarak Bolu özel İdaresine j 
Hazinece temlikine Bakanlar Kurulu yetkilidir, j 
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Bu sahada kalan orman parçaları, ikinci madde 
gereğince tesisler ve binalar yapılmasını ve 
üçüncü madde gereğince hazırlanan plânın sağ
lanmasını temin etmek kaydı ile Tarım Bakan
lığının tesbit edeceği esaslar dâhilinde Bolu 
özel İdaresince korunur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim ; ben yalnız şunu anlamak istiyorum : Hü
kümet her işte plândan bahsediyor. Turizm 
dâvasiyle alâkalı olduğu söylenen bu mevzu 
için de Hükümet acaba bir plân tanzim etmiş-
mi ve diğer yerler hakkında da bu nevi tasan
lar sevkedecek mi, etmiyecek mi? 

Diğer bir arkadaşımız da Abaııd gölü için 
iyi bir sanatoryum mmtakası olacağını söyle
di. Sağlık Bakanı acaba bu göl civarında bir 
sanatoryum tesisini düşünmüş müdür'? Ben bu 
cihetleri öğrenmek istiyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Tahtakılıç arkada
şımızın sorularına cevap vereceğim. 

Turizmi teşvik mevzuunda bir tasarı hazır
landı ve encümende konuşuldu. Zannederim 
Meclise de sevkedilmiş bulunmaktadır. Hükü
metin, aynı zamanda, hususi, teşebbüsün yapma
dığı veya yapamadığı sahalarda bu işi hızlan
dırmak maksadiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mahiyetinde bir turizm teşekkülü üzerinde ça
lışmaları vardır. Fakat bu ikmal edilememiş ve 
bu devrede sevkolunamamıştır. Sağlık Bakanı 
arkadaşımız burada yoktur. Bu itibarla sana
toryum mevzuunda bir şey söyliyemiyeceğim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Şimdi 
arkadaşlar, Maliye Bakanımızı, dinledik. Hü
kümetin bu nevi bir temlik yapması halinde 
Îdarei Hususiye hakikaten bunu iyi bir şekilde 
işletecekse ben de bunun verilmesine can ve 
gönülden taraftarım. Fakat arkadaşlar; bakınız 
Hükümetin hatasına; bir plân yapıyormuş, bir 
ana prensipler kanunu çıkaracakmış. Böyle bir 
düşünce ve hazırlığı olduğu halde bugün Aband 
gölü işinin ayrı bir kanunla halline muvafakat 
ediyor. Biz bu nevi turistik işlerle meşgul ola
cak ibr kurum meydana getireceğiz ve bunu 
bir İktisadi. Devlet teşekkül haline getireceği/. 
diyorlar, beri taraftan da Aband'ı îdarei Hu-
susiyeye tevdi ediyorlar. Görüyorsunuz ki ar
kadaşlar; Hükümet, diğer işlerde olduğu gibi, 
bunda da bir prensip sahibi değildir. Bir suali-
mo de cevap alamadım. Şimdi Senihi Yürüten 
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arkadaş ım bu bölgenin en iyi sanatoryum mev-
ki ler inden biri. o lduğunu söyledi. H a t t â ben şah
sen veremli bir a rkadaş ımdan şunu. dinlemiş
tim, büyük şehir lerde verem müesseselerini tek
sif etmek suret iyle memlekete çok büyük fena
l ıklar ediliyor, ih t i lâ t çoğalıyor, sâ.f gıda veri
lemiyor, saf hava verilemiyor, faka t diğer ta
raftan mütemadiyen verem dispanserler i acıyo
rum. Veremle mücadele işini topluca halledecek 
plânb. bir hareke t yoktur . Yer yer, mmtakav i 
memnuniyeti, uyand ı rmak için b i r tak ım prevan
toryumlar veyahut verem dispanserler i vücuda 
get i r i lmektedir . 

Şimdi bu sınailerin, cevabı al ınmadan bu göl 
mevzuunu, böyle bir hususi, kanunla halletmek, 
ikinci bir işi. yine bir başka hususi kanun la hal
letmek. ve bu şekilde işleri yürü tmek, bu mem
leketi hususi k a n u n l a r rejimine götürmüştür . 
Ben şahsan Hükümet in cevabım kâfi görmüyo
rum ve kendimi, de t a tmin edilmiş addetmiyo
rum. 

M A L İ Y E BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaş l a r ; Tahtakı l ıç arka
daşımızın sorduklar ı suale cevap verdiğimi, zan
nediyorum, mamafih müsaade ederseniz tekra1 ' 
edeyim. 

Turizm, muhtelif zaviyelerden ele alınması 
lâzımgelen bir mevzudur . Evvelemirde ve bil
hassa ecnebi tur is t ler i a lâka land ı ran idar i tak
yi t ler mevzuu vardı r . Tu r /m işini ciddî olarak 
ele aian Hükümetiniz , salahiyetli dairenin bu 
husus tak i teklif lerini nazarı i t ibara alarak, mev
cut t aky i t l e r in bi rçoğunu kaldırmış ve kaldır
makta bulunmuştur . Diğer taraftan muhtelif şe
killerde turizmi teşvik edecek ana esasların t ı s 
bit ve tedbirlerin alınması meselesi vardır . Bu 
hususta Hükümet bir tasarı hazırlamış ve Mec
lise takdim etmiştir. Bu mevzuda Sayın Behçet 
Uz taraf ından hazırlanan bir tasarı ile tevhiden 
geçici bir komisyonda görüşülmesi bitmiş ve ya
nılmıyorsam bu kere Meclise de sevkedilmiş bu
lunmaktadır . Bu bakımdan Muhterem Tahtakılıç 
arkadaşımın Hükümetinizi turizm mevzuunda 
plansızlıkla i thamını haksız ve yersiz buluyorum. 

Abant mevzuuna gelince; turizm mevzuunda 
esas itibariyle Devletin rolü teşvike inhisar eder. 
Fe r t l e r ' kada r , mahallî idarelerin de bu mevzu
da gayret sarf etmeleri lüzumludur. 

Arkadaşlarımız taraf ından sevkedilen bu la 
«arı mahallî idarenin bu husustaki gayretlerine / 

imkân vermek maksadına matuf bulunduğu cihet
le bizce de esas itibariyle kabule şayan bulun
muştur . Bizim bu husustaki fartı hassasiyetimiz, 
bu yolda verilen imkânların doğrudan doğruy ı 
veya dolayısyle maksat tan ayrı olarak kullanıl
ması ve bâzı menfaatdara yol açmıyacak tedbirle
rin ve tahdit lerin konulmasına dikkat etmekten 
ibaret t i r ki, bu tasarıda bu noktalar göz önüne 
alınmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarett ir . 
A H M E T REMZİ YÜRLUİR (Seyhan) - • 

Bir sual. 
Umumi konuşmamda da arzettiğim, Hükümet 

beyanatla bulunsun dediğim esas prensi]) budur. 
Buradaki ormanın ve arazinin Hazinenin mülki
yetinde bulunması hasebiyle buraya verilmesinde 
Hazinede bir eksiltme;, bir a r t ı rma oluyor mu?. 
Olmuyor mu?. 

M A L İ Y E BAKANİ İSMAİL KÜSTÜ AK
SAL (Devamla) —- Buradaki ormanlar hakkuı-
kında tasarıya bir takım hükümler konulmuştur. 
Bu tasarının bir defa da Bütçe Komisyonuna gı^ 
dip gitmemesi mevzuu, Meclisin iç çalışmalarına 
taal lûk eden bir meseledir. 

Eğer arzu ederse Meclis, İçtüzüğün İ2ö ncı 
maddesi mucibince Bütçe Komisyonuna gönderir, 
dediğim gibi bu mevzuda anlayış tamamen Bü
yük Meclise ai t t i r . 

İ B R A H İ M A R V A S (Yan) Reis Bey, bir 
sanaloryum yaptır ıyoruz. 

F E R İ D U N F İ K R İ D Ü Ş Ü N S L L (Bingöl) 
Lfendim, ormanların temlikine dair bir hüküm 
yoktur, yalnız özel idareye ormanları korumak 
vazifesini veriyor. Benim anladığım gibi midir ' . 

Maddesi şu : «Bu sahada kalan orman parça
ları, ikinci madde gereğince, tesisler ve binalar 
yapılmasını ve üçüncü madde gereğince hazırla
nan plânın sağlanmasını temin etmek kaydiylo 
Tarım Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dâhi
linde Bolu Özel İdaresince korunur.» 

Binaenaleyh ormanla!' hakkında mülkiyet. 
mevzuu balı is değildir. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) --- Maddesi geldiği zaman izah 
ederim. 

A H M E T TAtTTAKILKj (Kütahya) — Efen
dim, aziz arkadaşım Maliye Bakanı Hükümet in 
bu mevzuda esasları tesbit et t iğini ve hİzınıge-
len tedbir ler i aldığını söyledi. Bu meyan da işte, 
bakınız, Basın, Yayın ve Turizm Umum Mü-
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dürlüğü tasarısını ve bunun birtakım prensip- j 
lerini, esaslarını getiriyoruz diyorlar. 

Evvelâ şunu söylıyeyim ki, Turizm şubesi ı 
dnlıa Matbuat Umu n Müdürlüğü zamanında ! 
mevcuttu. Devlet teşkilâtında ve turizmin bir j 
mânası daima bulunmuş, fakat turizme ait hiç
bir mesele esaslı surette halledilmemiştir. Bu I 
bakımdan bunu Hükümetin ne yolda bir esasa I 
bağlıyacağını sormaya hakkını vardır. |-

Maliye Bakanı müsaade buyursunlar da. i 
şimdiye kadar turizmde hiç muvaffak olamadı
ğımızı kabul etsinler. 

ikinci mesele: Hüküjııet burada sanatoryum 
mahiyetinde büyük bir sağlık müessesesi mey
dana getirmeyi düşünüyor. Çünkü tasarıda 
Bakanlar Kuruluna bu mevzuda birtakım yet- | 
kiler tanınması derpiş edilmiş. Hükümetin ev- | 
velce bir tasavvuru yoksa tahsis edilen yerlere i 
bilâhara sanatoryum yapmak için; istimlâkler ! 
yapacak, yeni kanunlar yapacak, sanatoryum j 
yapacak. Hükümet bu işte dört bir tarafını dü
şünerek karşımıza çıkmış değildir. Bunu tesbit j 
etmek de bir milletvekili olarak benim için bir 
vazifedir. j 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Tama- | 
miyle dört bir tarafını düşünerek yapmıştır, j 
Bundan daha iyi dört bir taraf düşünülemez, i 
Adamakıllı dört bir tarafını düşünmüştür. j 

AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) — Halk j 
Partisi düşünmemiştir. 

Dr. SAlM ALÎ DtLEMRE (Devamla) - - I 
Evi düşünmüştür. Çünkü bizim memleketimizde 
böyle yerler çoktur ve bu işe başlamak lâzım- j 
dır. j 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Onu i 
Halk Partisine söyle. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) - - I 
İsi muttasıl köstekliyorsunuz. Siz köstekleyici- I 
siniz. Bu kanun yürüyecektir. 

Şimdi efendim burada birtakım tesisler vü
cuda getirilecek. Encümene gitsin mi gitmesin 
mi? (O geçti sesleri). j 

BAŞKAN — Madde hakkında. I 
Dr. SAlM ALİ DÎLEMRE (Devamla) — 

Madde muvafıktır. | 
BAŞKAN — Madde hakkında, başka söz i 

yok. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. ı 

MADDE 2. -— Birinci maddeye göre Bolu ] 
Özel İdaresine temlik edilen saha içinde Bolu i 
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Özel İdaresi, îl Genel Meclisi kararı ile, bu 
idarece veya bu idarenin iştiraki ile her türlü 
tüzel ve özel kişilerce turizm, spor, sağlık ve 
her çeşit dinlenme tesisleri ve binaları vücuda 
getirmeye yetkilidir. 

Kamu hizmeti gören tüzel kişilerle hayır ve 
spor dernekleri, Bolu İl Genel Meclisi kararı 
ile ve bunlar dışında kalan tüzel ve özel kişi
ler de adı geçen meclisin teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile yukardaki fıkrada yazılı 
tesisleri ve binaları yapabilirler. 

Bu maddeye göre yapılacak anlaşma ve söz
leşmelerde Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddede yazılı tesisleri il genel meclisi 
veya Bakanlar Kurulunca tâyin edilen süre 
içinde inşa ve ikmal etmeye istekliler mecbur
dur. Bu mecburiyete riayet etmiyenlerin hak
ları sakıt olur. Bu takdirde mevcut ikmal edil
memiş inşaata ait malzemenin asgari bedelini 
özel idare öder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var nıı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE '•]. — Birinci maddeye göre tesbit 
edilen sahanın plânı ikinci maddede yazılı 
maksatları temin edecek şekilde, Basın, Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün mütalâası alı
narak Bolu özel İdaresince yaptırılır. Bu plân, 
İçişleri, Bayındırlık, Tarım ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarının tasdiki ile kesin
le şir. 

Bu plânın temlik tarihinden itibaren on yıl 
içinde tamamlanıp uygulamaya geçilmemesi 
halinde temlik sahasının mülkiyeti Hazineye av
det edvv. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 4. — 2 nci maddeye göre kurulacak 
tesislerin ve binaların, bu madde ile tesbit edi
len maksada uygun olarak yapılıp yapılmadığı, 
kullanılıp kullanılmadığı ve 3 ncü maddeye gö
re hazırlanan plâna uygun olup olmadığı Bolu 
İl Genel Meclisinin tesbit edeceği esaslara göre 
denetlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 
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MADDE 5. — Bu kanunda yazılı hükümler 

saklı kalmak şartiyle, birinci maddede belirtilen 
saha içinde belediyelere mütaallik kanunlar hük
mü uygulanır. Bu kanunlarda yazılı olup bele
diye meclisi, belediye encümeni ve belediye 
başkanlarına, mülkiye âmirlerine ve bakanlık
lara verilen görev ve yetkilerin ne şekilde ve 
hangi makamlar tarafından yapılacağı ve kulla
nılacağı Bolu îli Genel Meclisi tarafından dü
zenlenip Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Bu sahada ikinci maddedeki maksatlar dı
şında hiçbir suretle ziraat yapılması ve hayvan 
beslenmesi yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6". — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme An
laşmaları ile eklerinin onanması hakkında Ka
nun tasarısı ve Tiuaret Komisyonu raporu 
(1/721) [1] 

BAŞKAN — Bunun hakkında bir önerge 
vardı r, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 6 numaradaki kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu adına 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Bunun dağıtılması müddeti ta
mam olmamıştır. İvedilikle görüşülmesi teklif 
olunuyor. 

[1] 235 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dad%r, 
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Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kalkıl edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir, ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Ankara'da imzalanan Modüs vivendi ile Ti
caret ve Ödeme Anlaşmaları ve eklerinin onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Modüs vivendi ile Tica
ret ve Ödeme Anlaşma lan ve ekleri kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE o. - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN --- Kabul deenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

7. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/733) [1] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyenleri okutuyorum. 

Vasfi Gerıger, Dr. Aziz Uras, Cihad Baban, 
Nurettin Ünen, Eminittin Çeliköz, Faridun Fik
ri Düşünsel, Muhittin Baha Pars, ibrahim Ar-
vas, Osman Nuri Koni, Sinan Tekelioğlu. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen varsa onların 
da isimlerini kaydedeyim. 

Kemal özço'ban, Emin Sazak, Nazım Poroy, 
Dr. Kâmil idil, Ahmet Tahtakıbç. 

BAŞKAN — 20 dakika dinlenmek üzere 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18 

[1] 236 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Açılma saati : 18,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 

KÂTİPLER : Canap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Arkadaşlar, Aband Gölü tasarısına oy ver-

miyen arkadaş varsa oylarını kullansınlar. 
Buyurun, Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlar, tafsilâtta bulummıyaeağım. Anaya
samızda bir af müessesesi vardır. Bu, atifet 
olarak, şefkat eseri olarak, yahut adalet icabı 
olarak tesis edilmiştir. Umumisi olur, hususi
si olur. Bir de Cumhurbaşkanının bir affı var
dır, o da ayrı bir müessesedir. Bendeniz bu ta
sarıyı okudum, inceden inceye tetkik ettim, fa
kat Anayasanın ihtiva ettiği, Anayasanın ağu-
şunda bulunan ne affı umumi, ne de affı hususi 
sistemine benzemediğini gördüm. Gönül ister
di ki, şu dört sene zarfında meydana gelen hâ-
disat ve vakıalar ve icabatı siyasiye ve içtimai
ye ve icabatı madelet nazarı dikkate alınarak 
umumi mahiyette bir af tasarısı gelsin. Hayır, 
öyle yapılmıyor, bu tasarının, bir gösteriş kısmı 
vardır, affmızı rica ederim, affın mâkesine sı
ğınarak, bütün baskı ve seçim suçlarını affet
mektedir. Binaenaleyh, buna bir Af Kanunu 
demek yerine, himayei yaran kanunu demek ica-
ty)eder. 

Dikkat buyurunuz, gerek umumi, gerek kıs
mî, seçimlerde suç işlemiş, baskı yapmış kim 
varsa tamamiyle affediliyor. Yani önümüzde
ki seçimlerde bunları tekrar ediniz diyorlar. Bu, 
tamamen bir teşviki ceraim kanunu olmaktan
dır. Ne affı umumi, ne de affı hususi kanunudur, 
himayei yârân kanunudur. 

Hükümete teessüf ederim. Bu millete indiril
miş tokattan başka bir şey değildir. Aynı zaman
da milleti istihfaftır, tahkirdir. Hükümete, bu
nu yakıştıramadım. Yazık, yazık; diyerek kürsü
den iniyorum. Söyliyecek başka sözüm yoktur. 

FUAD HULUSİ DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; âm ve şâmil bir af mem
leketimiz için bugün bir zaruret halini almıştır. 

Herkes bekliyordu ki, Hükümet bu zarureti tak
dir etsin, ve Af tasarısının ona göre tanzim edip 
Meclise şevketsin. Bunu yalnız mahkûmlar ha
piste bulunanlar istemiyor, görüyorsunuz ki, ef-
'kârı umumiye de bu merkezdedir. Matbuatı hep 
takibediyoruz. Birçok müracaatlar da geliyor. 
Hepsinden anlıyoruz ki, bugün halk böyle şü
mullü bir affa mütenazırdır ve bunu muhterem 
heyetinizden, Sekizinci Büyük Millet Meclisinin 
atıfetinden bekliyor. 

Komisyon gerekçesinde bunun sebebi yok
tur deniyor, Halbuki sebebi aşikârdır. Bizim 
hapishanelerin çoğunda maalesef sıhhi şartlar 
istikmal edilememiştir. Bunu Adalet Bakanı da 
başka bir münasebetle huzurununzda açıkla
mıştır. Bugün mahkûmlarmız öyle bir vaziyette 
yaşıyorlar ki sıhhatleri günden güne bundan 
müteessir olmaktadır. 

Gene gerekçede görüyoruz ki ; biz mahkûm
ları düşündüğümüz kadar mağdurları ve onla
rın evlâtlarını da düşünmek mecburiyetinde
yiz gibi bir mütalâa ileri sürülüyor. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyetiniz pek 
iyi bilir ki; ceza intikam hissi ile verilmez, in
tikam için verilmez. Bilâkis medeni milletlerde 
cezanın hedefi, mahkûmun halini ıslah etmek, 
ahlâkını tasfiye etmektir. Bunun içindir ki, ha
pishanelerimiz birer ıslah müessesesi haline ge
tirilmelidir. Pek mahdut miktarda iş esasına 
müstenit ceza evlerimiz vardır. Fakat arzetti-
ğim gibi, bunların miktarı pek mahdut olduğu 
için ancak bâzı talililer oraya gidebiliyor ve 
oradaki iyi şartlardan istifade ediyorlar. Bunlar 
bilhassa nazarı dikkate alınacak cihetlerdir. 

Hulâsa, o kadar bariz bir zaruret karşısm-
dayiz ki, zannederim bu hususta daha fazla 
izahat vermeye ihtiyaç yoktur. Hepiniz vicdan
larınıza danışırsanız bu zarureti herkes gibi ka
bul edersiniz, arkadaşlar. 

Hususiyle halkın vicdan ve fikirlerinde bir 
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ukde vardır, deniyor ki; aftan; siyasi mücrimler 
arasında casuzluk yapan, Askerî Ceza Kanu
nunda muayyen olan ve bu memlekete karşı ha
kikaten caniyane fiiller teşkil eden suçlar affe
diliyor da meselâ dikkatsizlik yüzünden, hata-
en ölüme veya yaralanmaya sebebiyet verenler 
affa şayan görülmüyor. Bu, nasıl şeydir, deni
yor, arkadaşlar. 

Onun için , bizim affın teşmili hakkındaki 
taleplerimiz esaslı ve- bu memleketin ihtiyacın
dan ve fikirlerinden mülhemdir, indî değildir, 
arkadaşlar. Fazla tasdi etmek istemiyorum. Biz 
bu sebeple sırası gelince bâzı arkadaşlarla be
raber hazırladığımız takriri huzurunuza suna
cağız. Nazarı dikkate almanızı şimdiden rica 
ederim. Ve her halde affın beklendiği gibi şü
mullü olarak çıkarılmasını sizlerden dilerim, 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yüksek Huzurunuza komisyonun 'getirdiği ta
sarı ıbtiyük bir ihtiyacın mahsulüdür. Bâzı saf-

. halan kapatarak memleket işlerinin ileriye doğ
ru da!ha rahat bir gönülle ıgitmesini temin esa
sına matuftur <ve Ibunda içtimai hikmet vardır. 
Af kanunlarına müessir olan esaslar mevcut
tur. Bütün hukuk uleması affı cemiyet için de 
foir müessese olarak kabul etmiştir. Bu müesse

s e y i işletmek cemiyetin en esaslı dileklerinden 
fbirdne, cevap vermektir. Bu itibarla Hükümetin 
ve komisyonun Yüksek Huzurunuza getirdiği 
tasarı esas itibariyle yerindedir ve arzettiğim 
esaslara uygundur. 

Şu kadar var ki; cemiyetin bugünkü duru
munda bir af ruhiyatı, bir af psikosu bütün 
memlekete yayılmıştır. 

Bizim intihap esaslarını gözden kaçırmamak 
suretiyle affı teşmil etmemizde isabet vardır. 
(Bravo sesleri). 

Binaenaleyh affı genişletmek hususunda 
Yüksek Heyetinizin, cemiyetinizin esaslı bir ih
tiyacına vefa edecek bir istikamette komisyo
na direktif vereceğine inanıyoruz, öyle zanne
diyorum ki, bunu yapmakla, cemiyet içindeki 
terhip müessesesi, terlhip zihniyeti asla zede
lenmiş olmıyacaktır. Çünkü hapis'haııe kapısın
dan içeri girip de orada hapishane hayatının, 
hürriyeti kaybetmenin insan ruhunda bıraka
cağı acı tesirleri idrak etmiş olan bir insan, ce
miyetin kendisine gösterebileceği bir atıfeti 
tam mânasiyle, insan olma haysiyetiyle esaslı 
mânasiyle anlamalı, bundan sonra cürüm irti-
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kâp etmekten kaçınmalıdır. Adalet müessesesi
nin işlemesindeki fazileti idrak edemiyerek ye
niden suç işliyecek bâzı soysuzlar bulunabilir, 
o zaman adalet yine yerine getirilir. Ve yine 
cürümlerinin mahkûmiyetini yine çekerler. 
Bunlar müstesnadır, istisna ile hükmetmek 
adaletin nazarı itibara alacağı bir keyfiyet de
ğildir. Onun için bendeniz bu affın bâzı kayıt
lar altında, bittabi komisyonca tezekkür edi
lecek ve Hükümetle de mutabık kalınacak bâzı 
esaslar altında, komisyonca tekrar tetkik edil
mesini ve yüksek heyetiniz büyük işaretini ver
dikten sonra bunun teknik safhalarını ve ne de
receye kadar ileriye gidilebilip hangi nevi ce-
ruime teşmil edilebileceğini ve birtakım suçlu
ların vaziyetini nazarı itibara alarak ve hapis
haneye hiç girmemiş, fakat sırtında küçük bir 
mahkûmiyet bulunan, lâkin ne de olsa insan hü
viyeti için ağır bir mahkûmiyeti olan vatandaş
ları da nazarı itibara alarak, komisyonun bu 
hususu imal edeceğine ve esaslı bir neticeye va
racağına. inanıyorum. Şu itibarla şimdi bende-
nizce tasarının heyeti umumiyesinin görüşül
mesini mütaakip, maddelere geçildikten sonra, 
birinci madde zaten arzettiğim bu esasatın bü
yük bir kısmını ihtiva etmektedir, o yüksek he
yetinizde tetkik edilip intaç edildikten sonra, 
ikinci madde, arzettiğim esaslar dairesinde ge
nişletilme ruhu ile âdi cürümlerin de mütalâaya 
alınması prensipi ile tetkik edilir. «Bittabi bu 
prensipin tatbikatı hakkında burada mâruzâtta 
bulunmayı lüzumlu görmüyorum, komisyon bu
nu daha iyi inceler, Devletin teknik vesaiki ile 
karşılaştırarak mütalâa eder.» Onun için birin
ci maddenin değil, ikinci maddenin komisyona 
iadesi hakkında bir önerge verdim. Umarım ki 
Hükümet te bu noktai nazardan Yüksek Meclis
te tezahür eden o âli hissiyatı nazarı itibara 
ahr ve muhakkak ki, mahkûmiyete duçar ol
muş olan vatan evlâtlarının teknik ölçüler dai
resinde bugünkü ıstıraplarına bir çare bulur. 
Ve İmkân dâhilinde - dikkat buyurulursa hep 
imkân dâhilinde diyorum - ve imkân dâhilinde 
gereken, muamele yapılır. 

Binaenaleyh bendenizin yüksek heyetiniz
den de dileğim.; tasarının heyeti umumiyesin-
den sonra birinci maddenin kabulünü mütaakip 
ikinci maddenin genişletilmek esası tezekkür 
edilmek üzere komisyona iadesini istirhamdan 
ibarettir. 
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VASFİ GERGEfi (Ürfa) - Muhterem ar

kadaşlar; yüksek tasvinize sunulan Af Kanunu 
tasarısının Hükümetin gerekçesinde (2330 sa
yılı Kanundan sonra umumi mahiyette bir af 
yapmadığı ve sonradan çıkarılan bâzı kanun 
ların ise mevzuları itibariyle muayyen ve mah
dut bâzı şahıslara ve fiillere matuf bulunduğu 
ve kastedilen mânada umumi bir af mahiye
tinde kabul ve telâkkisine imkân görülemediği) 
noktaı nazarı belirtildiği halde teklif edilen bu 
tasarının ikinci maddesi; aşağı yukarı mevzu
ları itibariyle muayyen ve mahdut bâzı şahıs
lara ve fiillere matuf bulunmaktadır. Şu hale 
göre bu tasarıdan kastedilen mâna da umumi bir 
af mahiyetinde telâkkisine imkân tasavvur edi
lemez. 

Sayın arkadaşlarım; af; suç olan bir fiilin 
yetkili otoriteler tarafından, cemiyetin huzur ve 
sükûnunu korumak mülâhazasiyle unutulmasına 
riza gösterilmesi demektir. Bu itibarla umumi 
af kanunları gayet nadir olarak çıkarılır ve si
yasi, askerî, matbuat ve basit âdi suçlara inhisar 
ettiriliri 

Af,; cemiyetin yüksek menfaatlerine daya
nacağı cihetle nasıl ki ceza vermek hakkı bil
hassa içtimai faide mülâhazasına istinat etmek
te ise umumi af da aynı mülâhazaya dayanıla
rak ilân edilir. 

Bu suretle unutmanın, cemiyetin sükûn ve 
huzurunu temine ve efkârın yatışmasına faidesi 
bulunduğu hallerde affa gitmek lâzımgelir ki, 
Hükümet gerekçesinde bu lüzum ve zaruretin 
hâsıl olduğunu görüyoruz. 

Cemiyetin huzur ve sükûnu bakımından ve 
haddizatında siyasi suç faillerinin birçoğu şah
si menfaat gözetmiyerek, ihtiraslara kapılmı 
yarak memleketin hayrına doğru zannettiği fikir 
ve kanaatleri dolâyısiyle harekete geçmiş ve 
suç sayılan bâzı fiilleri işlemiş oldukları ve bu 
sebeple kendilerinde esasen ahlâki redaet bulun
madığı da düşünülerek affa mazhar olmaları ye
rinde bir muameİe addolunabilir. îşte bu ara 
da redaeti ahlâkiyeyi göstermiyen bâzı âdi suç 
lan da umumiyet prensipine sadık kalarak affın 
şümulüne almak icabeder. 

Malûmları olduğu üzere Anayasamız; 26 ncı 
maddede umumi ve hususi olarak iki çeşit af ile 
42 nci maddede daimî malûllük veya ihtiyarlık 
gibi şahsim sebeplerle belli kimselerin affedilebi-
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leceklerini kabul etmiştir. Binaenaleyh, Hükü
metin gerekçesinde umumi bir af mahiyetinde 
olarak hazırlandığı ileri sürülen bu tasarının 
kastedilen mânayı tamamen haiz olmamayı lâ
zımgelir. Efradını cami, ağyarını mâni olmı-
yan tarifler nasıl k i ; maksadı ifade etmezse bu 
konuda da umumilik vasfının göz önünde tu
tulmaması bu tasarıyı (affı umumi) çerçevesin
den çıkarır. 

Yüksek Meclisin izhar buyuracağı şefkat ve 
atıfetin arzeylediğim gibi umumiyet prensipine 
sadık olarak tecelli edeceğine inanıyorum. 

Esasen Yüce Meclisten dileğim : Redaeti 
ahlâkiyeyi gösteren suçlara şâmil olmadığına 
göre Komisyonla Hükümetin de bu temennime 
katılacağını kuvvetle ümit ediyorum. 

Tasarının bu şekilde düzeltilmesi için komis
yona iadesi hakkında takdim eylediğim önerge
nin kabulünü istirham ederim. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Efendim, 
bendeniz bu tasarıyı eksik, kısık ve nakâfi gö
rüyorum. Hükümetin gerekçesinde; 1933 
den şimdiye kadar biz affı umumi yapmadık, 
dünya bu müddet zarfında içtimai ve ahlâki 
inhidamlar gösterdi. Biz de buna muvazi ola
rak siyasi bir gelişme hâsıl olmakta ve ilerle
mektedir. Biz daha ileri bir hamle yapmak için 
daha evvel yapılmış olan siyasi suçları af
fedelim, diyor. Ve Kanunu Cezanın bablarını 
fasıllarını sayarak bunların içinden mahdut ve 
muayyen, dar bir çerçevede bâzı aflar yapılı
yor. Bu maddelerden birisi şudur; affedeceği
miz insanlardan birisi de şudur; 125 nci mad
de; Devlet topraklarından tamamını veya bir 
kı§mmı yabancı bir Devletin hâkimiyeti altına 
koymak veya Devletin istiklâlini tenkis veya 
birliğini bozmak veya Devlet hâkimiyeti altın
da bulunan topraklardan bir kısmını Devlet 
idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işlemek, 
suçlarından mahkûm bir adam affediliyor da 
buna mukabil Demirelli arkadaşımızın izah 
ettiği gibi bir kaza neticesi bir adamı öldür
müş bir şoför veya indelhesap 28 lira açığı çık
mış bir kasadar, veya veznedar veya tahsildar 
için af yok. Benim telâkkilerime göre bu tasa
rıda ayrı bir garabet var arkadaşlar; bilmiyo
rum, ben bir hukukçu değilim, o garabet şu
dur : Bir suç işleyip de her hangi bir suretle bu 
suçu bir Mart 1950 den evvel veya o tarihe ka
dar gizliyebilenlerin cezaları affediliyor, on-
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dan sonra yakalanmış, yargılanmış veya ko
vuşturması yapılmış olanlar, ne yapalım, sen 
de tutulmıyaydın, diyoruz ve onu affetmiyo
ruz. Bütün dünya hukukçuları gelseler, kon
feranslar verseler, yine ben bu çeşit hukuk şek
lini asla anlıyamam. Belki benim naçiz telâk
kim bundan ayrıdır, belki bir bakıma benim 
telâkkim kifayetsizdir. Bunun ayrı bir hukuki 
nazariyesi varsa lütfen bildirsinler-. 

AHMET KEMAL SÎLİVRİLİ (İstanbul) 
— Bravo Aziz bey, bravo. 

Dr. AZİZ URAS (Devamla) — Tesadüf et
tiğim bâzı hukukçu arkadaşlar affın alcyhin-
dedirler, af yapmıyalım diyorlar. Söyledikleri 
de şudur: Bu cürüm fertler aleyhine işlenmiş
tir. Binaenaleyh mağdur onu affediyor mut 
Hayır. Biz ne hakla onu affedelim. 

Arkadaşlar; belki bu, arkadaşların tahtel-
şuurunda teveggul dolayısiyle gayriseyyal te-
ressübat hâsıl oluyor ve bu sebeple sabit 
kanaat hâsıl oluyor. Bu kanaate nazaran dün
yada af ve nisyan olmasa bütün dünya kin ve 
intikam cehennemi olur. öyle bir cehennemde 
yaşanmaz; öyle bir cehennem ki : 80 sene ev
velki bir cürüm mütemadiyen işliyenin yüzüne 
vurulacaktır. Mütemadiyen sen şu suçu işle
din diye cemiyet buna kin ve garaz besliye-
cektir. 

Benim kanaatimce beşer mizacı bütün gri • 
zelerine, hayvani ihtiraslarına rağmen hayra, 
affa meyyaldir. Af ve nisyan, biraz evvel bir 
arkadaşıma da söyledim, ruhi dezentoksikas-
yon, zehir atmaktır. Affın ayrıca terbiyetkâr 
olduğunu, en az ceza kadar terbiyetkâr oldu
ğunu biliriz. Binaenaleyh büyük işler başaran, 
tarihî işler başaran Sekizinci Dönem Büyük 
Millet Meclisinin hükümranlık hakkını tam, 
kâmil ve şâmil bir surette affa gitmek sure
tiyle atıfet izhar edeceğine kani bulunuyorum. 
Maddesi geldiği zaman ayrıca bir de önerge 
takdim edeceğim. Mâruzâtım bu kadardır. 

CÎHAD BABAN (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; Meclise sevkedilmiş ve şu anda 
müzakere etmekte olduğumuz Af Kanunu ta
sarısı, Öyle zannediyorum ki, birçok arkadaşla
rımızı ve memleket efkârı umumiyesini tatmin 
etmemiş bulunuyor. O kadar ki, Muhterem Ada
let Komisyonunun 25 üyesinden yalnız 12 tane
sinin iştirak etmiş bulunduğu bu müzakereler-
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I de üç arkadaş zannediyorsam Abdürrahman Ko

nuk, Kâmil Boran ve Kâmil Coşkunoğlu ihtira-
zi kayıt dermeyan ediyorlar, Fuad Hulusi De-
mirelli arkadaşımız kanunu kâfi derecede şü
mullü bulmuyor. Ve Fahri Ecevit arkadaşımız 
ise, hu kanunu memleket için zararlı telâkki et
tiğini ifade ediyor. Komisyonda gözüken bu fi-

I kir ayrılığı, yine çok kuvvetle tahmin ediyo
rum, Mecliste ve memleket efkârı umumiyesin-
de de vardır. 

Evvelâ 'bana öyle geliyor ki, kanunu teklif 
eden Hükümet dahi esbabı mucibeye zoraki 
inandığı için, tatmin edici bir esbabı "mucibe 
hazırlıyamamıştır. Meselâ : 

Hükümet, 29 Ekim 1948 tarihinden önce iş
lendiği halde şimdiye kadar haklarında âmme 
dâvası açılmamış âdi suçların takibinden fay
da olmadığını söylemektedir. Halbuki, ceza na
zariyatı bakımından böyle hir prensipe istinat 
etmek mümkün değildir. Çünkü bir hükümet 
failleri yakalanamıyan suçlular hakkında (Ne 
yapayım, yakalıyamadık, haklarında âmme dâ
vası açamadık 'binaenaleyh 'bunları affeder, işin 
içinden çıkarız) diyemez. 

O takdirde yakalanıp malh'kûm olanlar, biz
zat teslim olanlar karşımıza çıkarak bizim «gü
nahımız nedir? Diye sorarlarsa onlara cevap 
veremeyiz. Ve bu kanunu böyle çıkarırsak âdil 
hir neticeye varamayız. 

Bilhassa 29 Ekim 1948 tarihinin ele alınma
sının Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü münase
betiyle ortaya çıkan şayialara istinat ettirmek 
ceza hukuku bakımından 'hiç de şayanı kabul 
değildir. Bu suretle şayiaların verdiği cesaretle 
hareket edenleri, affetmek bir nevi suçu hima
ye mânasını tazammun eder. 

Kanaatimce bir af tasarısı böyle bir esbabı 
mucibeye dayanmamalıdır. 

Tasarı Millî hayatımızda son 17 'sene zarfın
da cereyan eden esaslı ıgelişmelere işaret ede
rek kendisine bir mesnet arıyor. Fakat (esaslı 
gelişmeler) tâbiri ile neyi kastettiğini açıkça 
belirtmediği veya daha doğrusu bu esaslı geliş-

I melerle ne demek istediğini elle tutulur tarzda 
vazıh olarak kendisi de bilmediği için, bunun 
tarifini ve izahını yapmıyor. 

Kendi anlayışıma göre ileri sürdüğümüz es-
! babı mucibe ile, kanun arasında bir mutabakat 
i tesis etmek ancak bu esaslı 'gelişmelerin neler-
I den ibaret olduğunu vazıh olarak bilmekle 
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mümkündür. O takdirde bu esaslı tesirlerin ya
pıldığı bütün içtimai sahalara şâmil bir affa 
gitmek âdil ve mantıki olur. 

Eğer maksat (Esaslı gelişmeler) tâbiri gibi, 
şekilsiz ve gayrivazıh bir esbabı mucibeye da
yanacağına gelip bize deseydi ki ; 

Memleket İkinci Dünya Harbi ile büyük bir 
badire atlattı. İkinci Dünya Harbinin buhran
ları, sebepleri ve ekonomik hayat üzerinde ken
disini çok acı surette hissettirdi. Memur maaş
larına nihayet bir misli zam yaptığımız halde 
Ihayat beg altı misli arttı, bu muvazenesizlikten 
dolayı birtakım suçlar meydana geldi. Ve bu 
muvazenesizlik fertleri kötü yola sürükledi. 
Bunda onların kabahati varsa da, cemiyetin de 
sorumluluğu büyüktür. Bu itibarla, bu bedbaht
lar cemiyetin affına mazhar olmalıdırlar. 

Hükümet gelip bize deseydi ki, zimmet ve 
ihtilas suçları arasında ceza bakımından büyük 
nispetsizlikler vardır. Büyük bir ahlâki redaet-
le zimmetine 500 000 lirayı geçirene bir yıl, fa
kat zaruret saikasiyle beş lirayı ihtilas edene 
beş sene ceza veriyoruz. Af Kanununu bu nis
petsizliği izale için muvakkat bir tedbir olarak 
teklif ediyoruz, bunun mâkul bir tarafı olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, birçok 
cinayetlerin ve suçların bizdeki sebepleri top
rak ihtilâflarıdır. Memlekette kadastroyu yapa
mamış olmak cemiyetin kusurudur. Bu itibarla 
fevri hiddetlerle işlenen bu cinayetlerin mesuli
yetini biz de paylaşmak istediğimiz için, bir af
fa gitmek doğru. olur. Buna pekâlâ derdik. 

Hükümet gelip deseydi ki, suçluları, cezala
rını çektikten sonra cemiyette müstahsil birer 
unsur haline getirmekten hâlâ uzağız, sabıkalı
yı ıslah edemiyoruz. Bilâkis, ona her iş sahası 
kapalı kalıyor. Ve bu adamlar hayatta bir müd
det bocaladıktan sonra, hayatlarının idamesi 
çaresini ancak yeni bir suçun himayesi altına 
girmekle buluyorlar. Bu derde muvakkat bir 
çare bulmak için af teklif ediyoruz. Buna der-
bal beyaz rey verirdik. 

Fakat Hükümet bunların hiç birisini söyle
miyor. Yalnız Millî hayatımızda esaslı gelişme
ler vardır. Yapacağımız hamlelerin muvaffaki
yeti için işlenmiş olan suçları affedelim diyor. 

Ben şahsan Hükümet gibi siyasi, suçlar ara
sında yapacağımız Millî hamlelerin muvaffaki
yeti için işlenenlerin mevcudiyetine inandığım 
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gibi, bilâkis Millî hamlelerimizi baltalıyan ve 
temelinin birlik ve bütünlüğüne kasteden suç
ların da mevcut olduğuna inanıyorum. Yani de
mek isterim ki, bu gayrivazıh esbabı mucibe 
affın siyasi. suçlara taallûk eden kısmını dahi 
örtecek kadar kuvvetli ve geniş değildir. 

Arkadaşlar, dedikoduların, temennilerin, 
zaruretlerin icabiyle artık kaniiz ki, bir af lâ
zımdır. Bu affı ceza evlerinin, bedbaJht sakinle
ri kadar, memleket efkârı umumiyesi de bekli
yor. Böyle bir af için, ceza nazariyatının ve iç
timai zaruretlerin gerektirdiği sebepler de mem
lekette bol bol mevcuttur. 

Yeni demokratik bir nizama giriyoruz. Bu 
nizam içinde, bütün vatandaşlara yeniden mev
ki ve yer vermek mülâhazasını kabul edebiliriz. 
Harb buhranlarının mesuliyetini «cemiyet olarak 
üzerimize alabiliriz. Bu arada siyasi mücrimle
re harbin heyecanlı ve feveranlı zamanlarında 
verilen fevkalâde cezaları da şok görebiliriz. 

Yeni bir Matbuat »Kanunu Meclise sevkedil-
mis, bulunuyor. Burada eski kanuna göre suç 
olan birçok hususlar şimdi ortadan kalkmıştır, 
Af tasarısı, 30 ncu madde ile mahkûm olanları 
affediyor. Zaten Matbuat Kanunundaki mahkû
miyetlerin ekserisi bu 30 ricu madde ile ve yine 
Af Kanununun şümulüne ıgiren Devlete karşı 
işlenen suçlardan ibaret olduğuna, matbuat suç
ları da siyasi çarpışmalar içinde tekevvün etti
ğine göre,' birtakım idari ihmallerden ileri ge
len diğer bâzı suçları da bu affa tâbi tutmak, 

her halde yerinde olur. 
Muhterem arkadaşlar; kürsüye, elimizdeki 

tasarıdan istifade edecek mahkûmların işlerini 
bozmak için çıkmadım; fakat kaniim ki, bu es
babı mucibe ile ve bu dar çerçeve içinde çıka
racağımız bir kanunun zararları, faydasına ga-
lip olacak ve memlekette huzursuzluğu ve nev* 
midiyi arttıracaktır; 

Bu itibarla ben de Gerger arkadaşımın fik
rine iştirakle tasarının komisyona iade edilme
sini teklif ediyorum; 

Sekizinci devre B. M. Meclisi vazifesini bi-# 

tirmeden evvel memlekette bu kanunla şâmil 
ve ferahlık verecek bir şekilde vazifesini başar
mış olacaktır. 

NUREETTÎN ÜNEN (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar, elimizdeki tasarı âdeta husu
si af karakterini taşımaktadır. Adalet Komisyo-

— 617 — 



B : 68 20.3 
im da bunu anlamışı olmalı ki tasarının adını 
değiştirmiş, maddeleri hulâsa eden uzun bir isim 
koymuştur. Bu tasarı zihinlerde istifham yarat
mıştır. Bunu tahlil etmeden maksada geçiyo
rum. 

Gerekçede şöyle deniyor: 1933 yılından son
ra umumi af yapılmamış ve halbuki bu 17 yıl 
içinde cihanşümul hâdiseler ve inkilâplar olmuş. 
Ayrıca Cihan Harbinin tazyiki ve millî hayatı
mızdaki değişme ve gelişmeler de umumi affı 
icabettirecek mahiyette imiş ve işte bunun için 
bu tasarı sunulmuş, iyi ama bu umumi af değil 
ki ve sorarım. Bu değişmeler, gelişmeler yalnız 
siyasi hayata mı tesir etmiş Bunun için mi yal
nız siyasi mahkûmlar af ediliyor. İktisadi içti
mai ahlâka tesir etmemiş mi? Neden âdi suçla
ra bu kanun teşmil edilmemektedir. 

Komisyon demiş ki affı teşmil etmeye hakkı
mız yoktur. Esasından sorumlu olan Hüküme
tin başına gaile çıkaramayız. Demek hapishane
lerin kapısını açarsak mahkûmlar bir yerde top
lanacaklar, kargaşa çıkaracaklar ve Hükümet 
baş edemiyecek. Böyle şey olur mu arkadaşlar. 
Hapishaneler şerirler, canilerle mi doludur? 
Ben buna asla kail değilim. Ben Türk hâkiminin 
yüreği sızlıyarak mahkûm ettiği binlerce va
tandaşın bulunduğuna kailim. Ben atavik gü
nahkârlar yanında, cemiyetin zorla suç işlemiş 
insanların pek daha çok olduğuna kailim. Ka
nunların, ve kanun tatbikatlarının zorlayıcı 
mahiyeti sebebiyle hapishaneye düşmüş binler
ce cemiyet kurbanı arasında 3 - 5 tane de irsi
yet kurbanları bulunmuş ne çıkar? Nadim olan
lar, salâh bulanlar bir an evvel hürriyetlerine ka
vuşur. Cibillî günahkârlar ise kısa zamanda gel
dikleri yere dönerler. 

Ben anket yapmadım fakat yapmış gibi bi
liyorum bir Orman Kanunu tatbikatı vatanda
şı aç bırakmış,. Orman içindeki köylü komşunun 
tavuğunu çalmaya mecbur kalmış, bir yıla mah
kûm olmuş kabahat kimindir? Bir Devlete lâzım 
olan kanunları yapmışız doğrudan doğruya mil
lete lâzım olanı değil. Evet, o da dolayısiyle mil
letin hayrınadır ama bir de meselâ Gelir Vergi
si Kanunu yanında gelir sağlayıcı kanunlar da 
bulunmalıdır. 

Biz Devlet olduk esaslı, mühim, ana dâvaları 
tamamiyle halledememişiz. Meselâ Tapu Kadas
tro işi. Eski devirden nasıl teslim alınmışsa öy
lece durmaktadır. Zannederim ki hapishaneleri 
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dolduran köylülerin çoğu tarla başı anlaşmaz
lıklarının mahkûmlarıdır. Şu halde bir taraftan 
vatandaşı suç işlemeye zorluyor bir taraftan da 
neden suç işledin diye cezalandırıyoruz. îşte gö
rüyoruz bugün kanunlarımız revizyona tâbi 
tutulmaktadır. Bu, birçok vatandaşların masu
miyetine delâlet etmez mi? Gerekçede deniliyor 
k i : Geçen sene af teklif edilmiş Meclis kabul et
memiş ve bu sene içinde affı gerektirecek hâdi
seler olmamış. Af, teşmil edilirse Meclis bu nok
tadan kabul etmezmiş. 

Arkadaşlar, yalnız bu ay içinde değişen ka
nunlar bir sene içinde pek çok gelişmelerin 
canlı bit1 delili değil midir? Yine gerekçede de
niliyor ki; affı âdi suçlara teşmil edersek da
vacılar müteessir olur, doğrudur. Kasten ve ta
ammüden cinayet işliyen bir katili affetmekle 
hakikaten maktulün ailesini göcendirmiş oluruz. 
Ama. kendini müdafaadan âciz bir masumun 
veya alelade açlığın zoriyle yapılmış bir hır
sızlıktan dolayı altı aya mahkûm olmuş ve yap
tığına bin kere nadim olmuş bir vatandaşı affet
mekten kim teessür duyar. 

Yüksek Meclisin hususi aflarma mazhar ol
muş kimseler' yanında bu gibi insanların güna
hı, günah denıııiyecek kadar hafif kalır. Yük
sek Kamutayın alelade suçlardan bir iki yıla 
mahkûm kalmış vatandaşları affetmesinden da
ha büyük atıfet olur mu? Inşaallah kanunlar 
yeni baştan tanzim -ve iyi şekilde tatbik edilir. 
İktisadi hayat normale döner, böylece vatandaş
lar arasındaki anlaşmazlıklar, hırsızlık hayatı
na zorlayıcı hayat nihayet bulur. Bu suretle 
adli hatalar da azalır ve umumi aflara hacet 
kalmaz. 

Ama bugün şümullü bir umumi af cemiyet 
nizamının zaruri bir neticesi haline gelmiştir. 
Zorlayıcı sebeplerle vatandaşlar arasındaki ge
çimsizlikler son haddini bulduğu halde mahke
me teşkilâtı aslını muhafaza etmektedir. Ha
kimler beşer takatinin üstünde bir iş hacmi için
de bunalmaktadırlar. Daha isabetli kararların 
verilebilmesi için bu fevkalâde yıllarda fevka
lâde tedbirler alınamamıştır. 

Keza gerekçede 1946 dan sonraki suçlar ele 
alınmıyor. Sebep, çift parti hayatına girmişiz, 
yani ne olmuş?.. Ortalık süt liman olmuş. Bilâ
kis iç ve dış politika milletin sinirini bozmuştur. 
Millet sinirli olmuştur. Şu gerekçeye bakınız 
25 nci yıl dönümü münasebetiyle Af Kanunu 
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teklifleri olmuş, basında yazı yazmış çizmiş 
ahali de nasıl olsa af çıkacak diye birbirine gir-
ıniij. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Bütün ar
kadaşlar ceza korkusundan dolayı namuslu kal
mıştır. Matbuatın müeyyidesiz neşriyatı nasıl 
olur da vatandaşı suça teşvik eder? İnsan muz-
tai' kalmadıkça suç işler mi? 

Arkadaşlar, hakikata gelelim. Fakir bir ka
dın iş bulamamış, evdeki aç yavrusunu doyura
bilmek için fırından ekmek çalmış. Hâkim, de 
kabahat cemiyetindir diye beraet ettiriyor. 

Başka bir hâhim aynı hâdisede bedbaht bir 
anayı mahkûm ediyor. Birinci hâkim vicdani 
takdirini kullanıyor, ikinci hâkim kanunun ica
bını yapıyor. 

Ben Yüksek Kamutaydan rica ediyorum. 
Biz de bu gibileri affetmek suretiyle cemiyet 
mağdurlarını kurtaralım. Varsın bin mağdurun. 
yanında bir günahkâr da. kurtulsun. Adaletin 
şu vecizesi, büyük Türk Milletinin şan ve şerefi
ne bir hâle daha eklesin: Bir masumu asmak-
tansa bir suçluyu affetmek evlâdır. 

Yüksek Heyetinizden rica ediyorum, şimdi 
başkanlığa sunacağım 50 imzalı önerge birinci-
madde görüşülürken kabul buyurulsun. Bir 
ümit ışığı içinde çırpman mahkûm ve mahkûm 
aileleri de milletin atıfetinden nasibedar olsun. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, bugün mevzubahis olan mesel" 
Türk Milletinin bir kısmının, cürüm işlemiş di
ğer bir kısmına karşı gösterdiği Atıfet meselesidir. 
Benden evvel söz söyliyen arkadaşın mücrimler 
hakkında bir medhiye okumasını işittiğim zaman 
ayni kürsüye çıkmak için kendimde tereddüt 
duydum dersem haksız değilim. Burada mücrimler 
methedilmez, mücrimler müdafaa edilmez.. Bu
rada, bilhassa bu meselede ancak atıfet, merha
met ve bâzı hususları göz önüne alarak istikbal
de cezaları daha âdilâne tatbik etmek fikri mü
essir olmak lâzımgelir. Sayın arkadaşlar, Adalet 
Bakanımızın da söylediği gibi, hepimiz de biliyo
ruz, hapisanelerimiz müsavi şartlara haiz değil
dir. Bâzılarında bir sene yatmajt, bâzılarında on 
sene yatmaya muadildir. Cürümlerin cezaları ay
nıdır. Yani şu da beş sene, bu da beş sene, gu da 
bir sene, bu da bir sene. Fakat saik ve sebepler 
arasında o kadar büyük farklar vardır ki, bir 
mücrime acırız, diğer bir mücrimden nefret ede
riz. Eğer bu Af Kanunu geldiği şekilde çıkarsa 
büyük bir adaletsizlik olur. Bâzı arkadaşlar hu

kuku şahsiye, manefii şahsiye meselesidir, yani bir 
cürüme muhatap olan insanların ıstırabı meydan
da durup dururken onun hesabına al' yapmak 
salâhiyeti yoktur diyor, doğru. 

Bu ıstırabı ben de çektim ve sizlere arzettim, 
tecavüze uğrayan adam aylarca, senelerce onun 
ıstırabı altında kalıyor. 

Bu vaziyette olanlar ya şahsan mukabele ede
cek, yahut da adalet kapısına müracaat edecek
tir. Şahsan mukabeleye mevzuat ve mevkii mü
sait değildir, bu takdirde adalet kapısına müra
caat edecektir. 

Mücrime cezanın verilmesi, şahsi zararı ken
disini ıstıraba sokmuş olan insana bir teselli ve
rir. Bunun üst tarafı intikam hırsı olabilir. Onu 
adalete teslim ettikten sonra artık işin bizi ala
kadar eden tarafı bitmiştir. Mahkûm olmuş, 
hapse girmiştir. Bunun uzaması kısalması artık 
şahsan zarar görenin hissiyatında müessir olması 
lâzımgelir. Bunu bizzat kendimde hissettim. Be
nim aleyhimde, kendisini hiç tanımadığım halde, 
selâm vermediğim halde beni tahkir eden bir 
adamın cemiyet tarafından bir aksülamelle ceza 
görmesini istemek hakkımdı. Eğer görmeseydi 
bu ıstırabı hâlâ çekecektim. Kanun yerini buldu 
mahkûm cezasını çekiyor. Bundan sonrası olan 
af milletin ve sizindir. 

Arkadaşlar, hapisanede yatanlar mevzuuba-
his olduğu zaman insan bir de onların ailelerini 
hatırlıyor. Masum aç kalmış bir çocuk, sefalete 
uğramış bir ana,dünyan m en bedbaht kadını ha
line gelmiş bir zevce insanın gözü önüne geliyor. 
Bahusus bu Mecliste bu kadar lakırdı edildikten 
sonra. 

Bütün bunla* hesaba katılırsa ve hiç affedil
memesi lâzımgelen bâzılarının da affı için Büyük 
Meclise bir kanun getirilmiş olursa artık Türk 
kalbinin harekete gelmemesi kabil, değildir. Yo 
insan hiç de söz söylemeye niyeti olmadığı halde 
belki arkadaşlarının söylemediği birşeyi söylemek 
fırsatını elde etmiş olur ve ağlıyan gözlerin ya
şını siler, belki mütenebbih olmuş olanlara cemi
yete bir hizmet etmek imkânını vermiş olur diye 
konuşuyor. 

Burada hemen şunu affedin, bunu affedin 
diye bir talepte bulunmaya imkân yoktur. Ben de 
arkadaşlarımın fikrine iştirak ederek bu ikinci 
maddenin komisvona gönderilmesini rica edece
ğim. 

Bu hareketin, bu affın yerinde olacağına ina-
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nıyorum. Şahsi zarar »'örenler esasen cezasını 
görmeye başlamış olanlar hakkında bu Af Kanu
nunu duydukları zaman eğer biraz ıstırap çeker
lerse; buna mukabil çocukların, anaların, zevcele
rin hesabına kendilerinde bir gurur ve merhamet 
hissi duyacaklarından şüphe etmiyorum, af için 
merhametinizi, şefkatinizi diliyorum. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMlNlTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım; iş bu tasarının adı af tasa
rısıdır. Umumi sıfatı başına konulmadığına . 
göre bugünkü efkârın istediği bir kanun de
ğildir. 

Arkadaşlarımı şurada dikkatle dinledim. 
Büyük bir bahtiyarlık duydum ki, bütün arka
daşlarımın duyguları aynı mertebededir, ben de 
öyle duyuyorum. Dışarda efkâr da aynı şekilde 
duyuyor. Aynı olunca aynı olan şeyi tekrar 
etmek benim için doğru olmaz gibime geliyor 
ve ondan ötürüdür ki, bütün hislerimi, bu ka
nun hakkında demek istediklerimi dökdüğüm 
şu kâğıtlarımı nazarı itibara almiyarak içinden 
bâzı cümleleri okuyarak çok kısa olarak birkaç 
dakika içerisinde huzurunuzdan çekilip gide
ceğim. 

Bu tasarı, bugünkü şekliyle - kısaca söyle
mek lâzımdır ki - bizim ve efkârın arzu ettiği 
bir kanun tasarısı değildir. İçtimai adalet pren
siplerine de bunu uygun bulmamaktayım. 
Maahaza bu tasarıyı getirmiş olan Hükü
met hesabına da düşünüyorum, bu tasarıyı 
bu suretle tanzim etmesini bu suretle huzuru
nuza getirmesini de çok âkilâne buluyorum. 
Çünkü sözü Büyük Millet Meclisine, milletvekil
lerine vermiş, yükü onların sırtına yüklemiş ol
duğu hissi bende uyanıyor. Tasarının birinci 
maddesi henüz haklarında dâva açılmamış bü
tün suçları affetmektedir lâkin bü okadar mah
dut ve dar bir sahaya inhisar ve intikal ediyor 
ki, dolayısiyle büyük bir adaletsizliğe doğru gi
diyor, hakkaniyetsizliğe müncer oluyor diye ben 
de bir his uyanıyor. Çok şey var ve verecek 
gibi gözüküyor ama, hiçbir şey vermiyor. Ta
sarı aynı suçu işliyen iki kimseden, biri neda
met ederek teslim olmuşsa hakkında dâva açı
lacağına göre aftan istifade edememektedir ve 
edemiyecektir. 

Diğer birisi kaçmıştır, yakayı ele verme
miştir. Bu sebıple hakkında dâva açılmamıştır. 
Bu zat aftan istifade edecektir. Demek fazilet 
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ibraz eden için cezasını çekmek mukarrer ve 
mukadder görünüyor, zamirleri bozuk olan 
ise afdaıı istifade edecek ve şefkat ve atıfete 
mazhar olacaktır. 

Bu durumu ıslah için Cumhuriyetin Onuncu 
yılında çıkarılan 2330 numaralı Af Kanununa 
göre, aha, bu kanunun da ayarlanması daha 
doğru olur ve ister âmme dâvası açılsın, ister 
açılmamış olsun muayyen bir hadde kadar olan 
suçların affı cihetine gidilmesi bence çok daha 
uygun düşer. 

Diğer taraftan zimmet ve ihtilas suçlarında 
birçok kimseler namus, haysiyet ve iyi kalbli-
liklerinin kurbanı olarak yatmaktadırlar. Bun
lara dair çok misal vermek mümkündür 
benim için. Meselâ bir veznedar biliyorum 
Para sayarken kâtibi kavramış kaçmıştır. İspat 
imkânını bulamıyor. Veznedar hapiste yatıyor. 
Bu gibileri düşünmek, bunlara hiç olmazsa bi^ 
defaya mahsus olarak bir atıfet göstermek ada
let ve âlicenablık icabı olur. Çünkü ben, bu Mec
liste aranıza karışdığım andan beri, bu af keli
mesini benim kulaklarım işitir. Çünkü, hayat 
bambaşka bir şekil almış, dünya düşünüşü baş-
kalaşmış, dünya iktisadiyatı başka bir şekil al
mıştır. Hattâ bir ara birkaç arkadaş da af ka
nunu getirmiştir. Gerekçeler de vardır. Yani, 
bu Af Kanunu üzerinde efkâr okadar mahmul 
ki, bu bugünkü şu konuşmamız mümkün olsaydı 
da memlekette herkes dinleseydi diye kulak ke
silmiş ve Büyük Meclise kulak vermiştir. Emi
nim, bu konuşanları dinlemek için radyo saatini 
iple çekeceklerdir. Efkârı umumiye okadar alâ
kalıdır bu afla. 

Onun içindir ki, tekrar ediyorum, 2330 nu
maralı Kanunun maddelerinin şümulü dairesin
de, aşağı yukarı ona yakınlaşır bir şekilde bu 
Af Kanununun ayarlanmasını rica ederim ve 
yalvarırım size. 

Son söz olarak bir iki cümle daha şu kâğıt
larımın içinden okumak isterim, çünkü faydalı 
olacaktır umuyorum : Yapılacak Af Kanununun, 
memleket iktisadiyatına, içtimaiyatına ve hattâ 
zeriyatma faydalı olması bakımından, bir 
kıymet ifade etmesi lâzımdır; 

Yoksa pek cüz'i bir kısım insanlar için çıka 
rılaeak olan af, birkaç kişinin memnuniyeti 
muvacehesinde, büyük kitlenin şefkat, atıfet 
ve merhamet hislerini öldürecektir; 

Onun içindir ki, ben de diğer sayın arkadaş-

— 620 — 



B : 68 20. 
larımın burada işaret ettikleri gibi bu tasarının 
komisyona götürülerek bilhassa ikinci maddesi 
üzerinde fazlaca işlenerek, arzettiğinı nikat 
üzerinde bir atıfet ve merhamet bahşma yarar 
maddelerin tanzimini ve öyle getirilmesini siz
den yalvarırım; 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem 
arkadaşlar, bu tasarı umumi mahiyette olma
makla beraber ve bir kısım vatandaşı affet
tiği için aziz arkadaşıma şükranlarımı suna
rım. Gönül isterdi ki, âdi suçlar bu tasarıda yer 
bulsun, hiç olmazsa üçte bir suçlar tecile tâbi 
tutulsaydı bu suretle hapishaneler boşalır ve 
aziz arkadaşımın yükü çok hafif olurdu. Bu 
ciheti nazarı itibara almasını Büyük Meclis
ten rica edeceğim. Bendeniz bu suçlar üzerin
de duracağım. Casus ve Komünistleri affet 
mek; bu kelimeyi telâffuz etmekle tüylerim 
ürperiyor. Komünistleri affetmek, bu nasıl 
olur"? Bu Yüksek vatansever Meclisten bu iş 
nasıl çıkar. Ben buna akıl erdiremiyorum. 
Bir hafta evvel Fransa'da bunların yaptığı re
zaleti hepiniz gazetelerde okudunuz. Bendeniz 
fazla tafsilât vermek istemiyorum. 4 - 5 sene
den beri bütün Avrupa'daki grevler, Fran
sa'da, İtalya'da, hattâ bugün Amerika'daki 
kömür işçilerinin grevleri bu zehirli mikrop
ların tesirlerinden başka nedir'? Ya bunların 
beşinci kol namı altında oynadığı rol, memle
ketlerine karşı yaptıkları felâketler... Bunları 
sizin huzurunuzda saymakla bitiremem. Safa
hatı hepinizce malûmdur. Acaba bunlar ıslahı 
hal etmişler de mi onun için mi affediyoruz? 
Hayır arkadaşlar. Bunların ıslahı hal ettikle
rini hiçbir yerde duymadık. Atalarımın güzel 
bir darbımeseli vardır: Kurdun tövbesi ölü-
miyle olur. Bendeniz yalnız şahsım namına 
konuşuyorum, bendeniz bu kürsüden: Milleti
min saadetinden başka bir gaye takip etmiye-
ceğim diye yemin ettiğim için bu tasarı lehine 
rey vermeyi bu yeminimle zıddı tam halinde 
görüyorum. Bu kanaatta olduğumdan lehte 
rey vermiyeceğim. Şahsım namına söylüyorum 
hiç kimseye tariz maksadını yoktur. Bunlar, bu 
milletin saadetini ihlâl ederler. Bunları .mille
tin içine sokmak zehirli mikrop, veba mikrobu 
tesiri yapar. Büyük demokrat devlerde, gerek 
İngiltere'de gerek Amerika'da bunlar bütün 
teşkilâttan tardedilmişlerdir. Kanaatimce bu
nunla bunları kanun harici addetmişlerdir. 
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(Onlar etmedi biz ettik, sesleri) Müsaade bu
yurun ona da geleceğim. 

Aziz arkadaşlarını, bu zehirli mikropları 
mahkûm etmemek ve af etmek demek evlâtla
rımıza kıymak demektir. Bunların sinmiş ol
ması ise bizim gayet kuvvetli olmamızdandır. 
Eğer onların eline bir fırsat geçerse ve zayıf ol 
mamız halinde onların hiçbir kaide tanımıya-
caklarmı ve insaf etmiyeceklerini ve her biri 
nin birer cellât kesileceğini de biliyoruz. Bun
ların muvaffak olmak için programları ve he
defleri şunlardır: 

1. Halkı isyan ettirmek, 
2. Orduyu isyan ettirmek, 
3. Büyük Millet Meclisini ıskat etmek, 
4. Hükümeti cebren iskat etmek, 
5. Anayasayı tadil etmek veya ortadan kal

dırmak istiyorlar, 
6. Vatan topraklarını başkalarına peşkeş 

çekmek istiyorlar. 
Biz bu canileri affedecek miyiz? Aman Ya-

rabbi! Ben, şahsan söylüyorum, bir tanecik oğ
lum var, o dahi komünist olsa alimallah bel ke
miğini kırarm. 

Bendeniz bunlar için iki tedbir düşünüyo
rum, kasir aklımca... Hepinizin ilimce dûnu-
nuzdayım. Düşündüğüm bu iki tedbir şunlardır: 

1. Bunlara güzel güzel yollar yaptırılabilir. 
Bunları asıl alıştkları bir kampa sevkedip, me
selâ Mutki deresinde yol yaptıralım. Fakat her 
halde kuvvetli bir nezaret altına koyalım. 

İkincisi; ötedenberi bunların havsalasında 
yer bulmuş, idealleri olan cennetlerine salimen 
ve müreffehen gönderelim. Hem çoluk çocuk-
lariyle gönderelim ki, onlar da bu cennetten 
mütenaim olsunlar. Onun için yüksek vatan
perver heyeti içitimaiyenizden istirhamım şu
dur : bunları kanun harici edelim, hudut harici 
edelim ve cennetlerine gönderelim. Bunun için 
de bir de takrir vereceğim, kabulünü rica ede
rim. 

SİNAN TBKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bendeniz de bu kanun teklifini hiç 
te umumi bir af mahiyetinde görmedim. Fakat 
kanunun gerekçesinde; bu kanunun umumi bir 
af olduğu seziliyor. Fakat hakikatte böyle de
ğildir. Adalet Bakanlığından gelen gerekçede; 
1947 senesinde yapılan teklif dolaysiyle, matbu
atın ele aldığı af vardı, yüzünden cürümler ço-
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ğâlmış, bn yüzden hapishaneler dolmuş. Demek 
ki, 'eğer o Kanun tasarısı olmamış olsaydı bu
güne kadar hiçbir cürüm işlenmiyecekti. Demek 
ki,, umumi af kelimesinin telâffuzu bile memle
kette cürmün eoğalnıasna sebep ve vesile olu
yormuş; Adalet Bakanlığı böyle düşünüyor ve 
böyle mütalâa ediyor. 

Fakat arkadaşlar, vaziyet hiç de bu şekilde 
değildir. Af, memlekette yap İmiş olan, yapıl
makta olan. cürümlerin cezalarını çeken insan
ları hazan ekseriyet itibariyle mütenebbih ol
duklarını Hükümet ve millet duyarsa, »ezerse 
Hükümet affı Meclise getirir ve intibaha doğru 
gelmiş olan insanların cezalarından bir kısmını 
affeder ve böylece memlekette bir dereceye ka
dar iyi bir hava eserse ve esasen seneİel'deîıbe-
ri devam eden gayri ştmri dünya vaziyeti bizini 
memleketimizde bâzı fikirler, muhakemeler, ak-
sülameller meydana getirmiş ise bu aküsamel-
ler türlü iktisadi vaziyetler dol ay isiyle belki ço
ğalmış olabilir, fakat bunların sebebini ve âmil
lerini aramak tabiî Hükümetin ve bilhassa Ada
let Bakanlığının vazifesidir. 

Ancak bu suçlular hangi esbaba müsteniden 
çoğalmış ise bunları tetkik ederek ona göre bir 
esbabı mucibe getirmesi iktiza ederken Adalet 
Bakanlığı affetmek istediği suçluları birçok kı
sımlara ayırarak, memleket için tehlikeli vazi
yetler ihdas eden suçları affetmek tarafına git
miştir. Onu da şu suretle ifade etmiş bulunu
yor: « Milletçe atıldığımız bu inkişaf yılın,da 
yapacağımız hamlelerin muvaffakiyeti için işlen
miş olan siyasi mahiyetteki suçlara münhasır ol
mak üzere tesamüh ve ati fette bulunmanın isa
betli bir tedbir olacağından şüphe yoktur » di. 
yor. Demek ki, yalnız siyasi cürümlerde ve bu 
siyasi cürümler de Ceza Kanununun ikinci ba
bının birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında 
zikredilen; vatana ihanet derecesinde .suçlardır. 

(«erckçenin, diğer bir yerinde de şayet diğer 
suçlar affedilirse onun karşısında 'mağdur olan 
insanların müteessir olacağım düşünmek Jâzım-
gelir diyor. 

Arkadaşlar, koca Türk Milletinin mukadde-
rtıım el atan ve onu yıkmak istiyen insanları af
federken Türk Milletini düşünmüyor da onun 
kargısında: bir şahsı nazarı itibara alarak, şahıs 
müteessir olacak diyor. Bunu yapan adamlar 
acaba şu teklif edilen kanun tasarısı ile efkârı i 
umumiyede hadis olan kanaati işitmemişler mi? | 
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Arkadaşlar, tsavvur edin ki, Türk Milleti 

aşağı yukarı 10 seneden beri her sene bir mil
yar lira sarf etmek suretiyle orduyu silâh altın
da tutmaktadır. Sonra bundan baş'ka birçok 
teşkilâtlar vücuda, getirerek bu muzıır propa
gandayı karşılamak ve memleketi yıkmak için 
çalışanları meydana çıkarmak için çalışmakta
dır. Acaba bu yapılan masraf ne maksat ve 
gaye ile yapılmıştır.? Biz bunu hepimiz biliyo
ruz. 

Sırf bugün affedeceğimiz, affetmek istedi
ğimiz insanların bn memlekete getireceği fena
lığı önlemek için ordumuzu silâh altında bulun
durmuyor muyuz? $u halde bu affedeceğimiz in 
sanların cürümleri, her hangi bir sebep ve saik 
dolayısiyle bir adamın kanına girmiş, müddeti 
mahkûmiyetinin üçte ikisini ikmal etmiş ola.it 
bir insandan daha mı hafiftir. 

En evvel af teklifi yapan bir arkadaşınız ol
mak silintiyle söyliyebilirim ki ; bu memlekette 
15 - 17 senedenberi bir umumi af ilân edilme
miştir. 

Cumhuriyetin 10 ucu yılında yapılan aftan 
sonra hususi eşhasa ait olmak üzere bâzı afları 
bu Meclisten çıkarmış bulunuyoruz. Fakat bu
gün memleketin hapishane vaziyetini nazarı iti
bara "atacak olursak, insanların değil, hattâ si
neklerin bile yaşıyamıyacağı yerlerde seneler
den beri yatan, mütenebbih olan insanlar, aca
ba bu Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atıfeti
ne, af etmek istediğimiz insanlar kadar lâyık 
değiller midirler. 

Türk Milletinin ve milletin hakiki mümes
sili olan sizler, hiç şüphe etmiyorum ki. bu kısa 
ve kısır olan kanunun şümulü içerisine, diğer 
âdi suçları da alarak, memlekette hakikaten bu 
insanların yanıbaşmda onlardan daha suçsuz 
ve kabahatsiz olan insanlara da affı temin ede
cektir. Bu şimdi bizim için bir borç olmuştur. 
Çünkü arzettiğim gibi, memleketin en hayati 
noktalarına el atmış olan insanların yanıbaşm
da, Meclis onlardan çok daha az kabahatli olan 
insanları affetmekte tereddüt etmiyecektir. 

Benim ve iki arkadaşımın teklifi komisyon
da görüşülürken Adalet Bakanı affın aleyhinde 
bulunmuşlardı. Fakat şimdi öyle bir af getiri
yorlar ki, l)iı af memleketin hayati ile alâkadar
dır. 

Arkadaşlar, söylenmiyecek kadar mahrem 
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birçok şeylere hepimiz vâkıfız. Bu affın neti
cesi bu şekilde çıkarsa hiç de iyi olmaz. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisi kısa zaman
da memlekete yarayışlı birçok kanunlar çıkar
dı. En mühim kanunları-çıkarmakta hiç tered
düt göstermiyen bu büyük Meclis, tarihî Mec
lis - ben bir az daha ileri gideceğim - Birinci 
Büyük Millet Meclisinden daha kudretli adım
lar atan bu Meclis, hapishane köşelerinde inim 
inim inliyen insanların, feryad ve figan içinde
ki perişan bir halde bulunan yavrularının imda
dına koşmak için - Feridun Fikri beyin, ben de 
fikrine iştirak ederek ikinci maddesini komis
yona vermenizi rica ediyorum. O komisyonda 
benim vaktiyle yaptığım teklifi tetkik eder. O 
teklifte gayet mantıki affedilecek şahıslara ait 
maddeler vardır, onu da tetkik eder. Bu suretle 
memlekete hakikaten ferahlık verecek bir Af 
Kanunu çıkarırız. Ve biz evlerimize giderken -
belki bir daha gelmeyiz - göğüslerimiz kabara 
kabara gideriz. Bir daha gelirsek daha büyük 
kararlar vermek için hazırlanmış oluruz. 

BAŞKAN •— Arkadaşlar, açık oya sunulan 
Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve Ödeme Anlaş
ması tasarısına oy vermiyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Kemal Öz çoban. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, daha salahiyetli arkadaşlarımız veciz 
bir şekilde tasarının aleyhinde bulunarak affın 
kifayetsiz olduğunu ileri sürdüler. Ben de şah
san bu arkadaşlarıma iştirak edeceğim. Yalnız 
söz almışken gerekçe üzerinde bir iki fikir der
in eyan etmekten kendimi alamıyorum. 

1. 17 senelik devre cihanşümul hâdiseler ve 
değişikliklerle doludur. Bu devrede dünya bir 
musibet ve felâket halinde uzun yıllar sürmüş 
olan büyük bir harb geçirmiştir. Yurdumuz in
sanlık için büyük acılar ve felâketlerle dolu olan 
İkinci Dünya Harbinin ateşi içine girmekten 
kendini kurtarmış olmakla beraber harbin mem
leketimizde önemli tesirleri görülmüştür. 

2. Millî hayatımızda esaslı gelişmeler kay
dedilmiştir'. Milletçe atıldığımız bu inkişaf yo
lunda yapacağımız hamlelerin muvaffakiyeti 
için işlenmiş olan siyasi mahiyetteki suçlara 
münhasır olmak üzere tesamüh ve atıfette bu
lunmanın isabetli bir tedbir olacağında şüphe 
yoktur.» 
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l Şu halde yeni suçlar meydana gelmiştir: 

1. Ikinii Dünya Kalbinin tesirlerinden do
ğan suçlar. 

2. Millî hayatımızd'-' milletçe atıldığımız 
yani demokrasi yolundaki hamlelerin doğurdu
ğu suçlar. 

Şimdi ben bu iki sebep üzerinde duracağım; 
ben şahsan bu iki sebebi kabul ediyorum; filha
kika ikinci Cihan Harbi birçok yeni suçlar do
ğurmuştur; hattâ bâzı hakları kayıtlıyan ted
birler alınmıştır; bu arada meselâ Millî Korun
ma suçları meydana gelmiştir; yine iktisadi dü
zenimizin bozukluğunda, ikinci Cihan Harbi
nin tesiri olduğunda şüphe yoktur. Şuhalde ik
tisadi bozukluk, yokluk, ıstırap, memlekette 
bâzı suçların çoğalmasını mucip olmuştur; hat
tâ ahlâk üzerine müessir olmuştur. 

Bu arada yeni atıldığımız demokrasi siste
mini henüz hazmedememiş bâzı vatandaş ve me
murlar suç işlemişlerdir. Bu tasarının ihtiva 
ettiği gerekçedeki sebeplere uymıyan hükümleri 
ihtiva ettiğini görünce itiraf ederim hayret et
tim. Tasarı pek dar çerçevede bâzı kayıtlarla 
af cihetini ele almıştır. Bir defa ikinci Ciharı 
Harbinin doğurduğu ıstıraplar elan baki olduğu 
halde (dâva açılmamış olması şartiyle) 29 Ekim 
1948 tarihinden önce işlenmiş fakat 1 Mart 1950 
gününe kadar kamu dâvası açılmamış suçları 
affetmiştir. Bu ne demektir? Nevi şahsına 
münhasır bir af tasarısı sorarım Hükümetten; 
birinci maddenin istihdaf ettiği gaye nedir? 
Kimler bunlardan faydalanacak? akla (faili 
meçhuller geliyor. Faili meçhul kalmışlar, bence 
tedbirli davranan ahlâkan çok şeni olan kimse
lerdir. Tedbiri alınmıştır. Diğer bir tâbirle 
minareyi çalmış, kılıfını hazırlamış adamlar bu 
tasarıdan faydalanacaklar, fakat meselâ: Bir 
otomobil kazasında ölüme sebep olan beş nüfuslu 
bir şoför (derhal yakalanıp mahkûm olduğu 
için) istifade edemiyeceğinden vatanına ihanet 
etmiş, casus ve ırz düşmanları, henüz tesbit edi
lememiş olduğu için birinci madde gereğince 
müstefit olacak. Fakat kaleminden bir kelim.p 
kaçıran ve bu millete büyük hizmetler gören bir 
gazete sahibi fayda]anamıyacak. Hayır arkadaş
lar bu, adalet ve hakkaniyet mefhumlariyle 
gayri kabili telif bir düşüncedir. 

Nerede kaldı ki, faili meçhul suçlar da "mah
duttur. Dışarıya çıkınız ve halk içinde dolaşı 

' mz: (İktidar, bizim bilmediğimiz bâzı meçhul 

A 
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suçları kurtarmak istiyor) sözünü işiteceksiniz 
Buna ihtimal vermek güçtür. Bir arkadaşının' 
biraz evvel dediği gibi yârı vefakârları kurtar
mak düşüncesi hâkim ise bu asla doğru olama:. 
ve tarih bunu affetmez. Hususiyle yeni denıok 
rasi yolumuzda yeni yeni suçlar çıkmıştır. Bü
yük' bir yekûn tutan Cumhur Başkanına sövme 
suçlarından bahsedeceğim. Bir şahit buldunuz 
mu, bil* muhalifi derhal «Cumhur Başkanına 
sövdü» diye tevkif ettirebilirsiniz. Zavallı va
tandaş bu suçun iftira olduğunu ispat edip ada
let tecelli edinceye kadar tevkifhanelerde çürü-
sün veya mahkûm olsun. Bunlar aftan istifade 
edenlesin de memleketin bütünlüğünü yok ede
cek ve bütün vatandaşlara ihanet edecek kadai' 
suç işle.yen meçhul vatan hainleri bu aftan fay
dalansın. Ne tezat? 

Sonra affa tâbi suç tarihleri de aklın ve 
mantığın kabul edemiyeeeği kadar acaip, niçin 
29 Ekim 1949 değil de 29 Ekim 1948 kabul edil
miştir. Bir tezada daha bakınız: Hem yeni 
Millî inkişafımızın doğurduğu suçlardan bahset 
mekte hem de 29 Ekim 1946 yılından önce iş
lenmiş bâzı suçları kayıtlı olarak affeden ikinci 
madde aksine olarak yeni sistemi kabul ettiği
mizden sonra yalnız 1946 yılında yapılan, beledi

ye, milletvekili, genel meclis üyeliği ve muhtar se
çimlerinde milletimiz aleyhine işlenmiş olan suç
ları ye millet iradesini çalanları istihdaf etmek
tedir. Halbuki biz Millî inkişafımız için büyük 
hamleleri 1946 dan sonra yaptık ve elan devam 
etmektedir. 1946 yılından evvelki demokratik 
hamlelerimiz bugünkü hamlelerimize nazaran 
daha mı çoktur arkadaşlar? Asla. Eğer tasarı
nın gerekçesindeki hedefi kabul etmek lâzım ge
lirse milletçe olan demokratik inkişaf ve bu 
alanda, atmakta olduğumuz hamlelerimiz daha 
esaslı bir şekilde devam etmektedir. Şu halde 
bu hamlelerin mebdeini böyle uzak tarihlere 
götürmek hiçbir zaman doğru olmayıp vakin ta
rihlere göre ele almak adalet ve hakkaniyet ica
bıdır. Bu bakımdan maddelere geçildiği zaman 
daha etraflı maruzatta bulunacağını. Bu hususta 
bir önerge 1 akdini ediyorum. Bu önergemi, belki 
arkadaşlarımın komisyona iade edilmesi huşu 
sundaki teklifleri kabul edilmez endişesiyle şim
diden takdim ediyorum. Maddelerde konuşma 
hakkımı, maddelere geçildiği zaman kullanır ve 
arzı malûmat ederim. 
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BAŞKAN— Emin Sazak, (Vok scslri), Kâ

mil İdil, (Vok sesleri), Nazını Poroy. Buyurun. 

NAZIM POİIOY (Tokad) — Muhterem ar-
kadaşJar; müzakeremizin gayet sıkı bir vakitle 
mukayyet olması doğrusu, şu anda beni müşkül 
bir mevkie sokmuş bulunuyor. 

Çok kısa ve ruhlu olmaya çalışacağım, bil
mem ki, muvaffak olabilecek miyim?. 

Arkadaşlar; hemen şunu söylevim ki, ben esas 
itibariyle affın lehimleyim. 

Sebebi : Şimdi bu yaptığımız şeye affı umumi 
diyoruz. Bu, Fransızca. (Amnistie) denen şeydir. 
Hükümetin, (Amistil) Yunanca'dan alınmış bir 
unutmaktan gelir. 

Bir memlekette karışıklık, huzursuzluk, sü-
kûnsnzluk olur; sonra bunu bertaraf etmek için 
umumi af yapılır, bizim memleketimiz de böyle 
b irs ey var mı!. Oldu mu?. 

liamdolsun yoktur. Çeçen sene, hattâ allı ay 
evvel, Hükümet böyle bir teklifi Adalet Encü
meninde kabul etmiyerek reddedilmişti. Bu da 
gösteriyor ki, memlekette böyle bir affı umumiye 
ihtiyaç; yoktur. 

Anladığım şudur : Memlekette bir hava yara
tılmıştır. Cerek matbuatta, gerek muhalif part-
lerde. Bu yalandır. (Yalan) kelimesini kullan
mak istemezdim. Ve geri alıyorum. Mamafih he 
men söyleyeyim ki, bu hareket meşrudur: Birin
cilere müşteri ve ikincilere de seçmen lâzımdır. 
Bizim memlekette 60 000 bine yakın mahkûm 
vardır; 60 000 rey ve bir okadar okuyucu. Bu 
propaganda, propagandaların en hafifidir ve 
her .yerde yapılmaktadır: Muvaffakiyetlerinden. 
dolayı kendilerini tebrik ederim. Efendim zaval
lılar gidiyor. Kim gidiyor?. Ne oluyor?. Hulâsa, 
Affı Umumi bir esasa dayanmaktadır. Ama B. 
M". M. affedermiş, atıfet göstereeekmiş., Cösterir 

Taraftarı olmadığımın ikinci sebebi; infaz 
usullerimizin kötülüğüdür. Hapisanelerde bugün 
hakikaten, ciddî bir mahbusiyet var mıdır? Ama 
ceza evlerini biz yapmamışız, İm perişan hali 
kendimiz, Hükümet sebebiyet veriyormuş. Ben 
burada Hükümeti tenkid kastiyle söylemiyorum, 
çünkü bu bugünkü hükümetin kabahati değil-
dii*, öteden beri vâki olan bir ihmal neticesin
de bu hal vâki olmuştur ve maatteessüf devam 
etmektedir. 

Buna bir de merhametimiz inzimam ediyor. 
Bugün hapisanelerde bıçak, hapisanelerde ze-

k 
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lıir, hapisanelerde her türlü rezalet vardır, ora
ları âdeta seyran yerleridir. 

Muhittin Baha. Bey burada, mı, göremiyo
rum, kendileri, zavallılardan bahsettiler. Evet 
şüphe yok hapisaneye düşmek elbet feci bir şey
dir. Ama oraya gelmiş olan adamın kullandığı 
bıçak altında erin erkeğinin can vermesiyle so
kağa düşen genç kadınları, aç kalarak dilenen 
çocukları, sefalet içinde can çekişen ana ve ba
balan da düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; Ceza Kanunu müdafaa kanunu
dur. ve sebepsiz amnistie olamaz. Her Anayasa 
da (grâce) denilen affı hususi vardır. Şayanı 
merhamet mahkûmlar her yerde ve her zaman 
Devlet Reisinin bir inızasiyle affolunul-; tabiî 
Adalet Bakanlığının hazırladığı dosya üzerine. 
Bizde bu. şekilde af yok gibidir. Devlet İlcisine 
böyle bir salâhiyeti vermek lâzımdır. 

Bu bahiste bir de çocukları nazarı dikkati1 

almak lâzımdır. Affmızı rica ederim, bunun ge
cen sene Adliye Bütçesi müzakere edilirken çok 
uzun. söyledim. Hattâ, utandım, sizi 1,5 saate 
yakin rahatsız ettim. 

Vaziyet nedir? Benim içimde ruhumdan ge
len bir derdim var. Kanunları kendimiz yap
malıyız. Kendimiz ruhumuzdan gelen kanunları 
yapmadıkça birçok biçimsizlik ve manasızlıklar 
devam edip gidecektir. Ben. bunu aldığımız ka
nunlar fenadır mânasına söylemiyorum. Fakat 
aldığımız kanunlar bizim ruhumuza, uygun de
ğildir. tşte Ceza Kanunu. Eskiden alışmıştık: 
Cinayet, cünha, kabahat, adında üç nevi. suç ve 
buna karşı cezalar vardı. Şimdi cürme göre ağır 
hapis, hafif hapis vardır. Ağır hapis şu suretle 
infaz edilir: Mücrim hücreye hapsedilir, hiç 
kimseyi göremez. Hafif hapiste koğuşta yatar, 
şurada burada çalışır.. Bu tarifat kanunda var
dır. 

Nerde ağr hapis, çektirilecek yer, nerde hafif 
hapis çektirilecek yer? 

Bunun yanında çocuklar işi de böyledir. 
Çocuk Ceza Kanununa göre on bir, on beş ve 
on sekiz yaşlarında olduğuna göre muhtelif ah
kâma tâbidir. 11 yaşına kadar olanlar ıslahha
neye gönderilir. Mani ıslahhane? on beş yaşında 
olanlar da başka ıslahhaneye gidecektir. Hani 
başka ıslahhane? 

Bu evlerden bir tane Edirne'de bir tane iz
mir'de vardır 1.1. yaşına kadar- olanlar için, bir 
de Kalaba'da vardır. Bunların aldığı, 7, 8 yüz 

Çocuğu, geçmez; halbuki cürüm işlemiş çocuk
ların. sayı.sı. 20 binden fazladır. Bunlar ne olu
yor? iliç! Bilhassa on beşe yakın olan çocukla
rın cürümleri için hapis altı ayı mütecaviz değil 
ise bunlar ıslah evine alınmazlar. Çünkü burası 
bir mektep gibidir. Zamanın terbiyeye müsait 
olması için lâakal altı ay cezayı mucip bir suç, 
işleıımelidir. 

Birçok yerlerde çocuklar cinayete sevkolu-
nııyor. Cezasız kalacakları için, bilirsiniz değil 
mi? Bunlar maalesef oluyor. Acıdır-. Onun için 
ben bu af meselesinde ve bahusus hiç te karışık
lık olmayan bir devirde, yani unutulacak bir 
hâdise olmadığına göre affa asla taraftar de
ğilim. Kaldı ki, yeni aldığımız kanunların ruhu
muza uymaması dolayısiyle çok lütuf kâr hü
kümlerimiz vardır. Bakınız, şimdi erteleme di
yoruz tecil: Cezanın başka bir cürüm ikama bı
rakılması. Bu da Ceza Kanununun koyduğu bir 
lûtufkâr hükümdür. 

Esbabı muhaffefe; keza bu da mücrimler 
hakkında lûtufkâr bir tedbirdir. Ve nihayet 
meşruten tahliye: Ceza evinde uslu oturanın bir 
gününü iki gün saymak : Bu da öyledir, (''eza 
Kanununun koyduğu bu hükümleri unutmamak 
lâzımdır. Bunlar bizde iyi mi tatbik ediliyor? 
Bu hükümleri biz memleketin ruhuna lâyık bir 
şekilde tatbik edebiliyor muyuz?. Ben bu kana
atte değilim. 

Bunda hâkimler kabahatlidir, demiyorum. 
Kanunu kabahatli buluyorum; daha geçen gün 
birisi, diğerini öldürmüş, bilmem tahrik var, şu 
vra, <bu var, diye gayet karışık bir hesap sonun
da maznun üç buçuk seneye mahkûm edilmiştir. 
Bir Allah binası yıkmıştır; cezası üç buçuk se
ne ! 

Bir de şu mesele var : Mehakimin süratle 
görülmesi usulü. Arkadaşlar, bir cinayet dâva
sı üç sene sürmeli midir? Biliyorsunuz geçen se
ne bir hunhar, bir canavar münasebette bulun
duğu kadına, sevdiği daha 'genç bir adamı Kum-
kapı'da karanlık bir sokağa getirtti. Adam bu
rada delikanlıyı öldürdü ve cesedini de hat üze
rine koydu. Keenne tren geçmişte çiğnemiş gibi 
göstermek için. Hepinizin bildiği şeydir; ben 
de gazetede okudum hususi malûmatım yok. 
Bereket versin o akşam saatler değişiyormuş, 
yaz saati tatbik edilecekmiş hir memur istas
yonların saatlerini kurmak için giderken ce
sedi orada görmüş, o haber vermiş. Fakat fail 
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'bulunamadı. O katil, cürmün şahidini, yani mü- I 
nasebette, bulunduğu kadını ortadan kaldırmak 
iein ertesi gün onu Salacak sırtlarına götür
müş karanlık basınca 'onun da arkasına bir bı
çak saplamış öldürmüş; kadının altı yaşındaki 
çocuğunu da tutmuş yardan aşağı uyuruma taş
ların üzerine fırlatmış. Çocuk 'ölmediği için Al-
la'hm inayetiyle iş meydana çıktı. Böyle bir 
adamı derhal mahkeme edip damgacına çek
mek lâzım değil midir4' Hayır efendim, birinci 
cinayetin işlendiği tarihten bilmem kaç gün geç
miş; iki cinayet 'biri irine bağlı olduğu için cür- j 
mümeşhut usulleri 'hakkında tatbik edilemiyor
muş. Bunu okuduğum zaman içimden kan aktı... 
Zavallı çocuk... Gazeteleri merakla takip ettim. 
nihayet kaati] itirafla beraber deliliğini iddia 
ettiği için bir senedir ta'hkikat devam etmekte
dir. Acaba bu gibi 'haller için cürmümeşhut 
imkânlan aranamaz tın! 

Arkadaşlar, böyle feci bir bahiste bu dar za- | 
inanınızda böyle konuşmak istemezdim. Eğer I 
zaman müsait olsa idi daha tatlı kelimeler 
kullanarak ve sizi üzmiyerek, yontuyarak, fikri
mi daha mülayim şekilde arzetmek fırsatını bu
lurdum. Fakat gayet haşin ve sert kelimelerle 
konuşmak mecburiyetinde kaldım. Şunun için 
ki, bizde bu infaz sistemi bu haliyle devam et
tikçe.. Ama diyeceksiniz ki, Hükümetin bir ka
bahatini sen affı ret için vesile ittihaz ediyorsun. 
Çaresiz! Cemiyeti suçlara ve suçlulara karşı hi
maye etmezsek daha feci olur. İşte delili, cemim. 
gittikçe artıyor. Durup dururken bir af kanunu 
ve arkasından zavallı mahkûmlar, zavallı mah
puslar sözleri.. Niçin, niçin efendim"? Aranır, 
taranır, eğer mağdur olmuş vaziyette olanlar 
varsa bunlar iein affı hususiye gidilir. Samimî 
olarak ve teessürle söylüyorum, bu şekilde ko
nuşmak istemezdim, fakat 'maalesef hakikat 
budur. Onun için daha fazla sizi rahatsız etmi-
yerek huzurunuzdan çekiliyorum. Bu kanunu | 
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ret edin demem, ret edilmiyecektir fakat bâzı 
siyasi cürümleri ve bâzı küçük cürümleri bir 
atifet olarak affediniz. Ama hiç olmazsa kanunu 
tevsi etmeyiniz. Bunu çok istirham ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha üç dört arka
dasın sözü kalmıştır. Gündemimiz doludur. Mü
saade ederseniz bir müddet daha devam edelim. 
(Vakit geçti sesleri) (Reye sesleri) Arkadaşlar, 
bir müddet daha çalışmayı yüksek oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bir noktayı daha yüksek oyunuza arzedece-
ğinı, müsaade buyurun, gündemde, komisyon
lardan çıkmış ve memleketi ilgilendiren birçok 
esaslı meseleler vardır. (Jarşamba gününden 
itibaren öğleden evvel ve sonra toplanmayı oyu
nuza sımuyorr.m : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Açık oy sonuçlarını arzediyorum. Toprak ve 
İskân İşleri Genel müdürlüklerinin birleştiril
mesi hakkındaki tasarıya (238) oy verilmiştir. 
(4) ret vardır. Nisa,]) vardır, muamele tamam
dır. Tasarının kanunluğu (234) oy ile kabul 
edilmiştir. 

Abant gölü ve çevresinin Bolu Özel İdaresi
ne temlikine dair olan tasarıya (263) oy veril
miştir. (5) ret ve (1) çekinser vardır. Muamele 
tamamdır, nisap vardır. Tasarının kanunluğu 
(257) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında An
kara'da Modüs vivendi ile Ticaret ve Ödeme 
anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkındaki 
tasarıya (255) uy verilmiştir. Ret ve çekinser 
yoktur. Muamele tamamdır, nisa]) vardır. Ta
sarının kanunluğu (255) oy ile kabul edilmiştir. 

Yarınki Salı günü saat 15 te toplanmak üze
re oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 235 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiler yapılacak-

Doğru 

tır : 

Sahife 

2 
4 

Satır 

27 
İG 

tesi'iyesi 
TİCARET 

Yanlış 

ANLAŞMASI 
tasfiyesi 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YU-

' V * OOSLAVYA FEDERATİF HALK 
•' . • , ' : ' î ' . , n CUMHURİYETİ ARASINDA TİCA

RET ANLAŞMASI 
Yugoslav malları Yugoslav makamları 
Yugsoslavya Federal Halk Cimi huri- Yugoslavya Federatif Halk Cıımlıu-
yeti Hükümeti riyeti Hükümeti 
Cor'bure De ealciımı Carbııre de caleium 
()xydo ()xyde 
_ Bay Başkan 
ucu satırdan sonra aşağıdaki kısım eklenecektir : 

Yukai'daki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını size teyit eyler, derin saygıla
rınım kabulünü rica ederim, Bay Başkan : 

Bay Dr. Mirko Mermolja Türk Heyeti Başkanı 
Yugoslav Heyeti Başkanı Faik Zihni Ak'dur 
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Toprak ve îskân işleri O-enel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 165 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mıyanlar : 2 ! 8 

Ayık Milletvekillikleri : (J 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı A tay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
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Emin Halim Ergıın 
Muammer Eriş 
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Gl. Naci Tınaz 
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Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 
Fahrettin Tiritoğlu 
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BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
ITıfzırrahman R. öynıcn 
Cemil Özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 
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Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
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ÇANAKKALE 
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ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
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ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

CORUM 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

edenler] 
I DENİZLİ 

Dr. Haindi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Ha m id Tigrcl 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğıılları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

I Dr. ibrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nah id Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Ccvat Dursun oğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Carıbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abtlıırrahman Melen 

GİRESUN 
Tevi'ik Ekmen 

ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 

İZMİR 
Şevket A dalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çcyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran Örs 
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Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Ahdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
ITamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Ala taş 
Mitat Şakir Altan 
Ol. Ali Fund Oohosov 

Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Nainı Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artnnkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Fey/ullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kal av 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Ham di Dayı 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalav 

Dr. Zeki Mesut Sezer 
RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yeğen a 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çefliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB . 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
01. Fikri Tirfceş 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli ı 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Sun t Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 
KÜTAHYA 

Ahmet Tahtakılıç 
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[Oya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğaıı 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğhı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Avni Refik Bekman 
ismet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâin i t Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 

Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen dal 
Dr. Muhlis Sun er 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü A d al 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Oerçekcr 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
t lisan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl (t.) 
Suheyp Karafakıoğln 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Puad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Kar akaya 

* ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
tsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kuzun Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğkı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) _ 

Suphi Bedir Uluç 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Ay dar (i.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis A kay gen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bay ar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faru'k Nafiz Çamîıbel 
Dr. Nikola Fakaçellİ 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Od yak 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şeraf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
tbr ahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binnl 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Çökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Cürsoy 
Adnan Menderes 
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Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

ü 

Rıza Erten 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

Dr. Fahri Kurtuluş 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Ömer Karatag (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 

SfNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergim 
Kâmil Kitapçı 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 

\v ektilikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Daniş Eyilboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay AJkan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 
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Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine temlikine dair Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AftRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fat ihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sahri Akın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 

Ü3 
Oy 

re sayısı : 4ft<s 
verenler : 263 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 5 

Çekinserler -. I 
Oya katılmıyanlar : \g~} 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Seremedi 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soydemır 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karaf akı oğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullar] 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nah i d Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Cl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevi'ik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 
Hayi Atalay 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Fuad Sirmen 
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Lâtife fe. Çeyrek)başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahtni Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâ-mran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
G-1. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Ham di Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrul'lah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHÎR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Seclad Pek 
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KONYA 

Dr. Hulusi Mal as 
Mitat Şakir Altan 
Gri. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergim 
H.ulkı Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sı]ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa Nainı KarakÖylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özel 
Foyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
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Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sn/er 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
M'ehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregîr 

StlRD 
Sa'bri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
rjfıtfi Yavuz 

SİNOB 
Tjfıtfı Aksoy 
Cevdet Kerim îueedayı 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 

Şakir Uma 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğİu 
Reşit önder 
Mustafa Özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengîl 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza İşıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarınıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Sun t Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orhon 

ÇANAKKALE 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

/ Reddedenler ] 
İÇEL 

Halil Atalay 
MARDİN 

Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
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[Çekinserler] 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 

[Oya kahlmtyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Fali'h Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ihsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl, Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl ( t ) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemi] Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 

Münir Hüsrev Gole 
ESKİŞEHİR 

İsmail Hakiki Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 
Suphi Redir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (I.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) . 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Geüen'beğ 
Osman Nuri Koni (1.) 

Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tannöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Talhsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın, 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğhı 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

— 634 — 



B : 68 20 3 .1950 O : 2 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant . 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
TTilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrf an Ferit Alpaya 

1 Rıza Erten 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 

1 Asım Gürsü 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gulet 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRT 
Etem îzzet Benice 

SINOB 
Suphi Batur 
Enver Kok 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şamsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
i 

l 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(î.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Ora! 

YOZGAT 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğhı 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (î.) 
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B : 68 20 . 3 .1950 0 : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Ankara'da imzalanan Modüs vivendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ve eklerinin onanması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmişti*1.) 

Al TON KARAHİSAR 
Kemtl özçoban 
Ahnıad Vezir oğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eynıir 
Zeki Tarhan 
Esad Ur as 
Ali K# mal Yiğit oğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cerdet Gölet 
Fakiho öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzai~3r Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

u: 
Oy 

pe sayısı : 465 
verenler : 255 ' 

Kabul edenler : 2 55 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 201 
Açık Milletvekillikleri : t) 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahgin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Alt ay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğla 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
AbdüThak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı-
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman M<:>ı> 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şerki Yalraç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Atıf ödül 
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Dr. Mim Kemal öke 
ÎZMÎR 

Benal Nevzat Anman 
r.Iünir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran ör» 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
0-1. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Refit Turgut 

KIRKLARELİ 
Ztihtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fan i Ş. Bftrge 
Ali Dikmen 

B : 68 2 0 . 3 
Amiral Şükür Okan I 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Düi ' lar 
Ra»im Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Srlay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Osman Taner | 
Mahmud Nedim Zabcı I 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kamil idil 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA I 
Abidin Çakrr | 

. 1950 O : 2 
NİĞDE 

Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki M,esut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Ch\\& Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîtRD 
Etem izzet Benice 
Sabrî Çeliktnl 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip ö ter 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

Ismıail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Ftyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seveııgil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutşu 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Ihrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktur 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbefc 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naiım Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katilmty anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aflkar 
Harim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRİ 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ihsan Ezğü 
tsmet înönü (Cumhur-
başkanı) 
Mümtaz ökmen . 

ANTALYA 
Raıih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Eaat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
öl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esend i 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karaıioğlu 
Ali Rıza Kınsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Ua 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (1.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Salbri Akg»l 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursun oğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 

ÖAZİANTEB 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Etad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Ttizün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz KBksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (1.) 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Öl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Dr. Hüseyin II. Cura 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Ökteufı 
Hasan Âli Ytctl 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
öl. Salih Avgm 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlaoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bin al 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköyi' 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadîr Taşangil 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmü Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

B : 63 20.3 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (I) 
Muin Köprülü 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Tozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 2 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Teıkelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 

'vekillikleri] 

Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(î.) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Oelâl Arat 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R. Încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (1.) 

• 
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S. Sayısı: 232 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Ereğli Kömür Hav
zasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu mütalâasiyle Ekonomi Komisyonu raporu 

(2/133) 

GEREKÇE 

Yüksek Başkanlığa 

3867 sayılı ve 30 Mayıs 1940 tarihli Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi 
hakkındaki kanunun 10 ncu maddesinde: 

«Üzerinde icar veya intifa hakkı teessüs etmiş olan madenler için takdir edilen kıymetten, hi
lâfına mukavelelerinde sarahat olmadıkça mağaza mevcutlariyle ve stok halindeki işletme mal
zemesine karşılık teşkil eden kısmı müsteeire ait olmak üzere bakiyesi mukavelelerindeki esaslar 
dairesinde imtiyaz veya imal ruhsat tezkeresi sahipleriyle müstecirler ve intifa hakkı sahipleri 
arasında taksim edilir» denilmektedir. 

Ocak âmillerinin devredecekleri intifa hakkı ve tesisat karşılığı olup takdir edilecek kıymet 
üzerinden hak sahipleri arasında yapılacağını âmir bulunan bu taksimin kimler tarafından ya
pılacağı hakkında maddede hüküm bulunmadığından taksim keyfiyeti alâkalılar arasında ihti
lâfı mucip olmakta ve bu yüzden hak sahipleri haklarına vâsıl olamamaktadır. 

Vâzıı kanunun esas maksadı da bir elden idaresini memleket 'iktisadiyatı hesabına faydalı 
gördüğü bu ocakların Devletçe işletilmesini ele alırken âmillerinin haklarını ihtilaflı bir vaziyete 
sokmadan kendilerine teslim hususunu âmir olduğuna ve bu maksatla hakem prensipi kabul 
edilmiş bulunduğuna göre 10 ncu maddede mezkûr hususlardan mütevellit ihtilâfları da intaç 
etmek ve bu işleri sürüncemeden kurtarmak üzere maddeye bu hakların hakem tarafından tak
sim olunacağım ifade eden bir fıkranın eklenmesine lüzum ve fayda görmekteyim. 

Ek kanun teklifi bu noksanlığı tamamlamak maksadiyle hazırlanmıştır. 
Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun F. Düşünsel 
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Adalet Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 13 . III . 1950 

Esas No. 2/133 
Karar No. 52 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün-
sel'in, Ereğli Kömür havzasındaki ocakların 
Devletleştirilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesine bir fıkra .eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinde: Ocak âmillerinin 
devrettikleri intifa hakkı ve tesisat karşılığı 
olan bedelin kanunla teşkil edilen hakem kuru
lu tarafından takdir edileceği mezkûr kanunda 
tasrih edildiği halde, takdir edilecek kıymet 
üzerinden hak sahipleri arasında yapılması ge
reken taksimin hangi merci tarafından yapıla
cağı hakkında kanunda sarahat olmadığından, 
bu ciheti tasrih ile taksimin de hakem kurulun
ca yapılmasına dair bir hükmün kanuna eklen
mesi istenmektedir. Ekonomi Komisyonu bu 
teklif hakkında Komisyonumuzun mütalâasını 
istemiş olduğu cihetle, konu İşletmeler Bakanı 
huzuriyle incelendi. 

1. 3867 sayılı Kanun prensip olarak bir 
merci ihdas etmiştir. Altıncı maddesinde Yargı
tay. Danıştay, Sayıştay başkanlarından müte
şekkil bir hakem kurulu teşkil etmekte ve bu 
kurulun kararlarının Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki hakemlere mütaallik hü
kümlere tâbi olacağı tasrih edilmektedir. 

Devletleştirme dolayısiyle yapılacak tasfiye * 
işinin iki safhasından birincisi olan bedel tak
dirinin hakem kurulu tarafından yapılacağı ka
nunda yazılıdır. Bu işin ikinci safhası olan, hak 
sahiplerinin tâyini ve taksimin yapılmasına da
ir esaslar kanunda tesbit edildiği halde, bu işi 
yapmıya yetkili merci açıklanmamıştır. Kanu
nun umumi olarak mütalâasından ve tasfiye 
işinde vazifeli kılman hususi bir hakem kuru
lunun teşkilinde güdülen maksattan, bu mev
zuun hususi bir rejimle ve hususi bir mercide en 
kısa bir zamanda neticelendirilmesi istihdaf 

edildiği anlaşılmaktadır. Kanunun bu gayesine 
tatbikatta varılamamasmm biricik sebebi, ha
kem kurulunun yalnız bedel takdirinde yetkili 
addedildiği, taksime mütaallik hukuki ihtilâf
ları halletme hususunda vazifeli sayılmamasıdır. 
Kamıımn gayesi itibariyle hakem kurulunun bu 
hususta da yetkili olacağının tasrihini Komis
yonumuz faydalı saymıştır. Bu bakımdan, 10 
ncu maddeye bu kanun hükümlerine göre tak
dir edilecek bedelleri hak sahiplerinin tâyini, 
bunlardan her birinin hisse miktarlarının tes-
biti ve aralarında bu hususlara mütadair ihti
lâfların halli sureti ile altıncı maddedeki hakem 
kurulunun yetkili olacağının eklenecek bir fık
ra ile tasrih edilmesi ittifakla kabul edilmiştir. 

2. Yukarda da açıklandığı gibi hakem, ku
tu! una ihtilâfların halli yetkisiıdn bu tasarı ile 
verilmiş olması, esasen kanunun ruhuna uygun 
olacağı için bu yetkinin, bu kanunun neşrinden 
önce yapılmış ve henüz infaz edilmemiş bedel 
takdiri kararlarına da teşmil edilmesinin muva
fık olacağı Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Mezkûr teklif hakkındaki yukarda yazılı 
mütalâamıza uygun olarak bir kanun metni de 
hazırlanmıştır. 

Ekonomi Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Baş. Bu Rapor Sözcüsü 

Konya Bursa 
//. Karagülle A. Konuk 

Kâtip 
Erzurum Ankara 

Ş. tbrahimhakkıoğlu Emin H. Eryun 
Balıkesir Denizli İstanbul 

O. N. Burcu N. Küçüka A. ödül 
Manisa Mardin Rize 
F. Uslu M. K. Boran Dr. S. A. Dilemre 
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Ekonomi Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 2/133 
Karar No- 18 

14 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Dev
letleştirilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifi Komisyonumuza havale bu-
yurulmuş idi. Komisyonumuz meselenin hukuki 
ehemmiyetini göz önüne alarak keyfiyetin bir 
kere de Adalet Komisyonunca tetkik edilmesini 
uygun mütalâa etmişti. 

Bu kerre Adalet Komisyonunun bu hususa 
mütadair olarak hazırladığı rapor ve kanun met
ni İşletmeler Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelenmiş ve Komisyonumuzca da uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmek üzere Kamutayın Yü
ce tasvibine arzedilmek ricasiyle Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Ekonomi Ko. Baş. 

Giresun 
/. Sabuncu 

Afyan K. 
Ş. Lâçin 

İmzada bulunmadı 
Bursa 

F- Yıhnazipek 
İstanbul 

A. K. Silivrili 
Trabzon 

M. Yarımbıyık 

Bu Rapor Sözcüsü 
Giresun 

/. Sabuncu 
Bursa 

A. M. Erhan 

Gazianteb 
B. Kaleli 

Kayseri 
Ö. Taşçıoğlu 

İzmir 
B. N. Anman 

Hatay 
R. Yurdman 

Malatya 
A. Taşangil 

Zonguldak 
İV. Kromer 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİKRİ 
DÜŞÜNSEL'İN TEKLİFİ 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe 
işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Ereğli Kömür Havzasındaki 
ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 30 
Mayıs 1940 tarihli ve 3867 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu taksim hak sahipleri arasında hakem 
heyeti tarafından yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe iş 
lotihnesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ereğli Kömür Havzasındaki 
ocakların Devletçe işletilmesi hakkındaki 30 Ma
yıs 1940 tarihli ve 3867 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : -

Bu kanun gereğince takdir edilen kıymetle
rin taksimi hak sahiplerinin tâyini ve bunlardan 
her birinin hisseleri miktarının tesbiti, araların
da bu hususlara mütedair ihtilâfların halli sure
tiyle 6 ncı- maddedeki hakem kurulunca yapılır. 

Hakem kurulunca verilmiş ve henüz infaz 
edilmemiş kararlarla tesbit edilen bedeller de 
yukarıki fıkra hükmüne tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

«•» 
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S. Sayısı: 234 
Bolu Milletvekilleri Hasan Şükrü Adal ve İhsan Yalçın'ın, Abant 
Gölü ve çevresinin Bolu öze l İdaresine temlikine dair Kanun tek

lifi ve İçişleri ve Maliye Komisyonları raporları (2 /227) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bolu îli içinde bulunan Abant Gölünün Bolu özel İdaresine temliki hakkında hazırlamış ol
duğumuz Kanun teklifi ile gerekçesi bağlı olaraksunulmuştur. Gerekli Komisyonlarda ve Kamu
tayda görüşülmek üzere havale buyurulmasını saygı ile rica ederiz. 

20 . I I . 1950 
Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili 

N. Ş, Adal 1. Yalçın 

GEREKÇE 

Bolu îli içinde çam ormanları ile çevrili Abant Gölü'nün, tabiat güzelliği, yazın su, kışın kayak 
ve yılın her mevsiminde dağ sporlarına gereken bütün şartları toplaması, ayrıca Ankara - İstan
bul yolu üzerinde bulunması dolayısiyle gerek sporcular, gerek yerli ve yabancı turistler için 
müstesna bir değeri olduğu anlaşılmış; göl ve çevresi turizm bölgesi içine ve Abant yolu da Devlet 
yolları arasına alınmıştır. 

Bolu îli için olduğu kadar yurt için de büyük değeri olan bu göl ile çevresinden gereği gibi 
faydalanabilmek üzere bu sahada esaslı spor tesislerine, yerli ve yabancı turistleri ağırlamıya ya-
rıyacak lüzumlu binalarla vasıtalara ihtiyaç vardır. Ancak gölün ormanlarla çevrili olması do
layısiyle bu tesisleri vücuda getirmeye ve buraya gelenlerin orman ve tabiat güzelliklerinden ko
layca faydalanmalarına, 3116 sayılı Orman Kanununun koyduğu kayıtlayıcı hükümler imkân ver
memektedir. Adı geçen Kanunun bu konuda ortaya çıkardığı güçlükler bir tarafa bırakılsa bi
le, bu göl bölgesinden istenildiği gibi istifade temini için bir taraftan mülkiyet konusunu hal
letmek diğer taraftan burada yapılacak türlü tesisleri ve binaları, gezinti yerlerini iyi hazırlan
mış bir plâna göre yapmak zarureti mevcuttur. 

Yukarda kısaca arzettiğimiz hususları sağlamak ve bugüne kadar bu göl çevresinde yapılan 
dağınık çalışmaları belli bir maksada yöneltmekiçin ilişik Kanun teklifini hazırlamış bulunuyo
ruz. 

Teklifin 1 nci maddesi, Abant Gölü çevresinden spor ve turizm merkezi olmaya yetecek sa
hanın İçişleri, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte tesbit ettirilerek göl ile beraber 
Bolu özel İdaresine temlikine ve aynı zamanda bu saha içinde kalacak orman parçalarının da ko
runmasına dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

2 nci madde, temlik edilecek saha içinde yapılacak tesislerin kimler tarafından ve ne gibi ka
yıt ve şartlarla vücuda getirilebileceğine dairdir. Bu madde Devlet mülkiyetinden Bolu özel İda
resine intikal edecek sahada, özel İdare ve bunun iştiraki ile her türlü tüzel ve özel kişilerle ka
mu hizmeti gören tüzel kişiler ve hayır ve spor dernekleri dısmda kalanlar tarafından tesisler 
ve binalar vücuda getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alma şartını koyarak bu bölgenin1 

mülkiyet değiştirme imkânlarını sınırlandırmaktadır. 
3 ncü madde, göl çevresinin maksada uygun bir şekilde imar edilebilmesi için yapılması gereken 

plânın ne şekilde hazırlanacağına dairdir. 
4 ncü madde, kurulan tesislerle yapılan binaların maksada göre kullanılıp kullanılmadığını 



ve plâna uygun olup olmadığını denetlemeye aittir. 
Tasarı Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde, Abant Gölü gibi değeri yalnız yurt 

içinde değil, hattâ yurt dışında da anlaşılmış olan bir bölgenin bir nizam altında inkigaf etmesini 
sağlamış olacaktır, 

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 4 . IH . 1950 

Esas No: 2/227 
Karar No. 35 

yüksek' Başkanlığa 

Bolu Milletvekili Hasan Şükrü Adal ve 
ihsan Yalçın'm, Abant Gölü ve çevresinin Bolu 
ili özel idaresine temlikine dair Kanun teklifi ve 
gerekçesi içişleri Bakanı, Maliye ve Tarım Ba
kanlıkları temsilcileri ve teklif sahipleri hazır 
bulundukları halde Komisyonumuzda incelendi. 

Yurdumuzun tabiî güzellikleri arasında ba$-
lıcalarından sayılan Abant Gölü ve civarı, sene 
1 erden beri her mevsimde spor, sağlık, turizm, 
dinlenme maksatlariyle yerli ve yabancı birçok 
ziyaretçilerin rağbetini celbetmiş, müstesna de
ğerde bir tabiat muhiti olmasına rağmen şimdiki 
halde ancak Orman işletme İdaresince yapılan 
bir misafirhaneden başka barınacak yer bu
lunmaması ve bu çevreye giden sporcuların an
cak çadırlarda kamp yapabilmeleri, bu tabiat 
levhasından istifadeyi mahdut bir durumda tut
maktadır. 

Bolu milletvekillerinin getirdikleri Kanun 
teklifi Abant Gölü ve civarının Hazineden ti 
özel idaresine meccanen temlikine ve bu idare
nin bizzat yahut diğer teşebbüs erbabı özel ve tü
zel kişilerle bil iştirak yahut özel müteşebbislerle 
anlaşma ve sözleşmeler yaparak, ayni zamanda, 
bu çevrenin işletilmesi maksatlarına uyup iş bir
liği yapmak istiyen hayır ve spor kurumlarına 
yerler ayırıp göstererek oteller, sanatoryumlar, 
kulüp ve gazinolar, iskeleler, eylence yerleri, din
lenme evleri, spor sahaları, su sproları tesisleri 
vücuda getirmekle beraber temlik edilen saha dâ
hilinde hem ormanın bütün güzelliğiyle bir park 
gibi hakkiyle muhafazası ve turistlerin tenezzüh-
lerine tahsisi, hem de yine bu saha dâhilinde imar 
belediye, zabıta hizmetlerinin Bolu ili Genel Mec
lisince tesbit ve Bakanlar Kurulu karariyle ka

bul olunacak özel bir statüye göre temini maksat 
larını istihdaf etmektedir. 

Teklifin tümü üzerine açılan müzakerede, tek
lif konusunun kanunlaşması yurdını sağlığı, or
manın selâmeti, turizmin ve sporun inkişafı, va
tanın iktisadi menfaatleri bakımından esas itiba
riyle kanunlaşmaya lâyık ve şayanı kabul oldu
ğuna oy birliğiyle karar verilerek maddelere ge
çildi. 

Birinci madde Bolu ili dâhilinde Abant Gö
lü ile bu gölün veçresinde sınırları içişleri, Ba
yındırlık ve Tarım Baaknlıklarmca tesbit etti
rilecek orman sahasrnın Hazinece özel idareye 
meccanen temlikini mutazammm olduğuna göre, 
bu sınır tesbiti işine Maliye Bakanlığının da va-
zifedar olarak katılmasa mezkûr Bakanlık tem
silcisinin teklifi üzerine kabul ve maddeye der-
cedilmiştir. 

ikinci madde özel idareye devredilecek sa
hada ne gibi tesisler vücuda getirileceğini, ka
mu hizmeti gören tüzel kişilerle hayır ve spor 
derneklerinin ve bunlar dışında kalan tüzel ve 
özel kişiler marifetiyle vüeut bulması gereken 
tesis ve işletmelerin ne veçhile tanzim ve ten
sik edileceğini göstermektedir. Matlup tesislerin 
belirli süreler içinde behemehal inşa ve ikmalini 
bir müeyyideye bağlamak zaruretini ileri süren 
Maliye Bakanlığı temsilcisi «istekliler bu mad
dede yaa-lı tesisleri il genel meclisi veya Bakan
lar Kurulu karariyle tâyin edilen süre içinde 
inşa ve ikmal etmiye mecburdurlar. 'Bu mecbu
riyete riayet etmiyenlerin hakları sakıt olur. 
Bu takdirde ikmal edilmemiş inşaata ait malze
menin asgari bedelini özel idare öder.» şeklin
de maddeye bir fıkra eklenmesini teklif, içişleri 
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Bakanı da bunu teyit etmekle çoğunl'akla kabul 
edildi. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul 
edildi. 

özel İdareye devredilen saha içinde çeşitli 
tesislerin vücuda gelmesi ve rağbet görmesiyle 
burada iskân ve ikamet, beledî mahiyette bir 
disiplin tesisine mütevakkıf olduğuna göre bu
nun özel bir statüye dayanarak özel İdarece 
sağlanacağını gösterir bir hüküm tesisine ihti
yaç olduğundan teklife ilâveten 5 nci madde bu 
maksatla komisyonumuzca kaleme alınmıştır. 

Teklifin beşinci maddesi alV-ncı madde ola
rak, altmcı madde de yedinci madde halinde ay
nen oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve

rilmek üzere, evrakiyle birlikte Yüksek Başkan-
. lığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Baş. Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın A. Tüzün 
Sözcü Kâtap 
Kars Balıkesir 

(İkinci maddeye konulan F. Tiritoğlu 
fıkraya muhalifim 

A. Eyidoğan 
Bolu Denizli Giresun 

/ . Yalçın Dr. B. Uz E. Dizdar 
Gümüşane Gümüşane 

8. Sökmensüer A. K. Vannca 
Niğde Siird 

Ş. Süer L. Yavuz 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No- 2/227 
Karar No. 31 

U . Z/7 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu milletvekilleri Hasan Şükrü Adal ve 
İhsan Yalçın tarafından verilen Abant gölü 
çevresinin Bolu İli özel İdaresine temliki hak
kındaki kanun teklifi İçişleri Komisyonu ra
poru ile birlikte komisyonumuza verilmekle 
İçişleri, Tarım ve Maliye Bakanlıkları temsil
cilerinin huzuriyle okunup incelendi. 

Bugünkü ekonomik şartlara göre turizm, 
millî gelirde mühim yeri olan esaslı bir sanayi 
şubesidir. Bu itibarla turizme önem vermek, 
memleketin müsait köşelerinde iç ve dış turizmi 
geliştirici tesisleri bir an önce kurmak lüzum 
ve zarureti aşikârdır. Abant golü çevresi ise 
gerek manzarasının emsalsiz güzelliği ve gerek
se havasının temizliği ile bu tesislerin kurulma
sına en müsait yerlerden birisidir. Fakat Orman 
Kanunu burada inşaatı menetmiş ve turizm ba
kımından inkişafına mâni olmuştur. Bu itibar
la göl kenarında bulunan bir kısım sahayı Or
man Kanununun tahdit edici hükümlerinden 
çıkararak turiizmin temel şartı olan spor, eğlen
ce, dinlenme ve sağlık tesislerinin yapılmasına 

müsait bir duruma getirmenin faydalı olacağı 
sonucuna varılmış ve bunu hedef tutan teklif 
esas itibariyle muvafık görülerek İçişleri Ko
misyonunun tesbit ettiği metin üzerinden mad
delere geçilmiştir. 

Birinci maddenin görüşülmesinde gerek tek
lif ve gerekse İçişleri Komisyonunun hazırladı
ğı metinde, Abant gölünün mülkiyetinin de Bo
lu özel İdaresine verilmesini tazammun ettiği 
görülmüş, fakat göller âmmenin istifadesine 
tahsis olunan yerlerden bulunması dolayısiyle 
özel mülkiyet konusu olamıyacağı neticesine 
varılarak gölün kendisi metinden çıkarılmış ve 
sadece çevresi bırakılmıştır. Teklifin başlığı da* 
ona göre düzenlenmiştir. Bundan başka Hazi
neye ait bir malın temliki yine Hazinece yapı
labileceğinden ayni maddenin ilk fıkrasının met
ni buna göre tanzim olunmuştur. 

İkinci madde aynen kabul olunmuş, üçüncü 
maddede hazırlanacak olan plânın on sene için
de tamamlanarak uygulanmaya başlanmadığı 
takdirde bu sahanın mülkiyetinin yeniden Ha-
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zineye avdet «edeceği belirtilmiştir. 

Dördüncü madde olduğu gibi kabul edilmiş
ti*. 

Beşinci maddenin sonuna temlik edilen bu 
yerlerde ikinci maddedeki maksat dışında ta
rım yapılamıyacagı ve hayvan beslenemiyece-
ği hakkında hüküm konmuştur. 

Altı ve yedinci maddelerde hiçbir değişik
lik yapılmamıştır. 

Yüce Kamutayın onamına arzolunmak üze-

r-ö Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkam Y. 

Sözcü 
Samsun 

B. Isıtan 
Balıkesir Çankırı 

H. Şeremetli B. Dolunay 
Malatya 

Kâtip 
Kastamonu 

E. Doğan 
Tokad 

C. Kovalı 

Çorum 
İV. Atalay 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Zonguldak 
A. Gürel 
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BOLU MİLLETVEKİLİ HA
SAN ŞÜKRÜ AD AL VE İH
SAN YALÇININ TEKLİFİ 

Abant Gülü ve çevresinin Bolu 
Özel İdaresine temlikine dair 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Bolu İli sınır
ları içindeki Abant Gölü ile bu 
gölün çevresinde sınırları İçiş
leri, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlıklarınca birlikte tesbit etti
rilecek sahanın bedelsiz olarak 
Bolu özel İdaresine temlikine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu 
sahada kalan orman parçaları, 
2 nei madde gereğince tesisler 
ve binalar yapılmasını ve 3 ncü 
madde gereğince hazırlanan 
pılânm sağlanmasını temin et
mek kaydı ile Tarım Bakanlı
ğının tesbit edeceği esaslar dâ
hilinde Bolu özel İdaresince ko
runur. 

MADDE 2. — 1 nci madde
ye göre Bolu Özel İdaresine 
temlik edilen saha içinde Bolu 
Özel idaresi, İl Genel Meclisi 
kararı ile, bu İdarece veya bu 
İdarenin iştiraki ile her türlü 
tüzel ve pzel kişilerce turizm, 
spor, sağlık ve her çeşit din
lenme tesisleri ve binaları vü
cuda getirmeye yetkilidir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Abant yölü ve çevresinin Bolu 
Özel İdaresine temlikine dair 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Bolu İli sınır
ları içindeki Abant gölü ile bu 
gölün çevresinde sınırları İçiş
leri, Maliye, Bayındırlık ve Ta
rım Bakanlıklarınca birlikte tes
bit ettirilecek sahanın bedelsiz 
oarak Bolu Özel İdaresine tem
likine Bakanlar Kurulu yetkili
dir. Bu sahada kalan orman 
parçaları, ikinci madde gere
ğince tesisler ve binalar yapıl
masını ve üçüncü madde gere
ğince hazırlanan plânın sağlan
masını temin etmek kaydı ile 
Tarım Bakanlığının tesbit ede
ceği esaslar dâhilinde Bolu özel 
İdaresince korunur. 

MADDE 2. — Birinci mad
deye göre Bolu özel İdaresine 
temlik edilen saha içinde Bolu 
özel İdaresi, İl Genel Meclisi 
kararı ile, bu idarece veya bu 
idarenin iştiraki ile her türlü 
tüzel ve özel kişilerce turizm, 
spor, sağlık ve her çeşit din
lenme tesisleri ve binaları vü
cuda getirmeye yetkilidir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Abant gölü çevresinin Bolu özel 
İdaresine temlikine dair Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Bolu İli için
deki Abant gölü çevresinde sı
nırları İçişleri, Bayındırlık, Ta
rım ve Maliye Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit edilecek sahanın 
bedelsiz olarak Bolu özel İda
resine Hazinece temlikine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu 
sahada kalan orman parçaları, 
ikinci madde gereğince tesisler 
ve binalar yapılmasını ve üçün
cü madde gereğince hazırlanan 
plânın sağlanmasını temin et
mek kaydı ile Tarım Bakanlı
ğının tesbit edeceği esaslar dâ
hilinde Bolu özel İdaresince 
korunur. 

MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İ L 



teklif 

Kamu hizmeti gören tüzel 
kişilerle hayır ve spor dernek
leri, Bolu i l Genel Meclisi kara
rı ile ve bunlar dışında kalan, 
tüzel ve özel kişiler de adı ge
çen meclisin teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile yu-
kardaki fıkrada yazılı tesisle
ri ve binaları yapabilirler. 

Bu maddeye göre yapılacak 
Anlaşma ve Sözleşmelerde Ar
tırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

MADDE 3. — 1 nci madde
ye göre tesbit edilen sahaların 
imar pılânı, 2 nci maddede ya
zılı maksatları temin edecek şe 
kilde. Basın, Yayın ve Tüzim 
Genel Müdürlüğünün mütalâ
ası alınarak Bolu özel İdare
since yaptırılır. Bu pılânı İçiş
leri, Bayındırlık, Tarım ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarının tasdiki ile kesinleşir. 

MADDE 4. — 2 nci madde
ye göre kurulacak tesislerin ve 
binaların, bu madde ile tesbit 
edilen maksada uygun olarak 
yapılan yapılmadığı, kullanılıp 
kullanılmadığı ve 3 ncü mad
deye göre hazırlanan pılâna 
uygun olup olmadığı Bolu İl 

İçiş. K. 

Kamu hizmeti gören tüzel 
kişilerle hayır ve spor dernek
leri, Bolu i l Genel Meclisi ka
rarı ile ve bunlar dışında kalan 
tüzel ve özel kişiler de adı ge
çen meclisin teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile yu-
kardaki fıkrada yazılı tesisleri 
ve binaları yapabilirler» 

Bu maddeye göre yapılacak 
anlaşma ve sözleşmelerde Art* 
tırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

Bu maddede yazılı tesisleri 
il genel meclisi veya Bakanlar 
Kurulunca tâyin edilen süre 
içinde inşa ve ikmal etmeye 
istekliler mecburdur. Bu mec
buriyete riayet etmiyenlerin 
hakları sakıt olur. Bu takdirde 
mevcut ikmal edilmemiş inşaa
ta ait malzemenin asgari bedeli
ni özel idare öder. 

MADDE 3. — Teklifin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. -
düncü maddesi 
edilmiştir. 

- Teklifin dör-
aynen kabul 

Mal. K. 

MADDE 3. — Birinci mad
deye göre tesbit edilen saha
nın plânı ikinci maddede yazılı 
maksatları temin edecek şekil
de, Basın Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün mütalâası 
alınarak Bolu özel idaresince 
yaptırılır. Bu plân, içişleri, 
Bayındırlık, Tarım ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkları
nın tasdiki ile kesinleşir. 

Bu plânın temlik tarihinden 
itibaren on yıl içinde tamamla
nıp uygulamaya geçilmemesi 
halinde temlik sahasının mülki
yeti Hazineye avdet eder. 

MADDE 4. -
düncü maddesi 
edilmiştir. 

- Teklifin dör-
aynen kabul 
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Teklif 

Genel Meclisinin tesbit edeceği 
esaslara göre denetlenir. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

- 6 -
îçiş. K. 

MADDE 5. — Bu kanunda 
yazılı hükümler saklı kalmak 
şartiyle, birinci maddede belir
tilen saha içinde belediyelere 
mütaallik kanunlar hükmü uy
gulanır. Bu kanunlarda yazılı 
olup belediye meclisi, belediye 
encümeni ve belediye başkanla
rına, mülkiye âmirlerine ve 
Bakanlıklara verilen görev ve 
yetkilerin ne şekilde ve hangi 
makamlar tarafından yapılaca
ğı ve kullanılacağı Bolu îli Ge
nel Meclisi tarafından düzenle
nip Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilecek bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

MADDE 6. — teklifin be
şinci maddesi altıncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin al
tıncı maddesi yedinci madde 
olarak aynen «kabul edilmiştir. 

Mal. fc. 

MADDE 5. — Bu kanunda 
yazılı hükümler saklı kalmak 
şartı ile, birinci maddede be
lirtilen saha içinde belediyelere 
mütaallik kanunlar hükmü uy
gulanır. Bu kanunlarda yazılı 
olup belediye meclisi, belediye 
encümeni ve belediye başkan
larına, mülkiye âmirlerine ve 
bakanlıklara verilen görev ve 
yetkilerin ne şekilde ve hangi 
makamlar tarafından yapıla
cağı ve kullanılacağı Bolu îli 
Genel Meclisi tarafından düzen
lenip Bakanlar Kurulunca tas
dik edilecek bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

Bu sahada ikinci maddedeki 
maksatlar dışında hiçbir suret
le ziraat yapılması ve hayvan 
beslenmesi yasaktır. 

MADDE 6. — İçişleri Ko
misyonunun altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — içişleri Ko
misyonunun yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 235 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasmda imzalanan Ticaret ve ödeme An-
laşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 

Komisyonu raporu (1 /721) 

T. C. 
Başbakanlık 2İ.II. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -936, 6-797 
" \ Büyük Millet MtoUai Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 19 . I . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesiyle ilişikleri bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Sözü geçen Anlaşmalarm, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 19 . I . 1950 tarihli ve 3/10543 sayılı Kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. Başbakan 

'._ •; $. Günaltay 

GEREKÇE 

İkinci Dünya Harbini taki'beden devrede Yugoslavya ile memleketimiz arasındaki ticari mü
badeleler 18 Eylül 1947 tarihinde Belgrat ' ta imza edilmiş olan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte idi. 

Yukarda adı geçen anlaşmalar serbest dövizle ödeme esasına istinat etmekte olduğundan, aşa
ğıda zikrolunan rakamlardan da görüleceği veçhile iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin 
hacmi pek ziyade daralmış bulunuyordu. 

Seneler İthalât İhracat 
T. L. T. L. 

1947 26 000 5 037 000 
1948 977 000 88 000 
1949 2 153 082 445 576 

(Ocak-Ekim) 
Bu vaziyet muvacehesinde iki memleket arasmda ticari ve iktisadi münasebetlere yeni bir dü

zen vermek, ticari mübadelelerin inkişafını sağlıyacak esasları tesbit etmek ve harb hali dolayı-
siyle tediye edilemiyen karşılıklı borç ve alacakları tasfiye etmek maksadiyle Ekim 1949 bidaye
tinde Ankara'ya gelen yetkili Yugoslav heyeti ile müzakerelere başlamış ve neticede 5 Ocak 
1950 tarihinde Türkiye ile Yugoslavya arasmda Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri imzalan
mıştır. 

Yeni ticaret ve ödeme anlaşmaları hükümlerine göre iki memleket arasındaki ticari mübadele
ler her iki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre uygulana
caktır. Anlaşmalar, gelecek ihracat mevsimimizi de içine alabilecek bir şekilde 18 aylık bir müddet 
için yürürlükte kalacaktır. Hitamından iki ay önce taraflarca feshi ihbar edilmediği takdirde sene-



lik süreler için kendiliğinden uzatılmış sayılacaktı?. 
Ticaret Anlaşmalarına, her iki memlekettin birbirlerine ihraç edecekleri malların listeleri ek

lenmiş bulunmaktadır. Bu listelere göre Türkiye Yugoslavya'ya başlıca, pamuk, küçük baş hay
van derileri, manganez, tuz, yün ve tiftik, kenevir tohumu, tütün, kuru meyveler ve saire ihraç 
edecek, Yugoslavya'dan ise her nevi kereste, maden direği, sud kostik, göztaşı, küçük alât edevat, 
kimyevî ve sair maddeler ithal edecektir. 

Bir senelik bir süre için tanzim edilmiş bulunan bu listeler tahdidi bir mahiyet taşımamakta 
ve senelik sürenin sonunda icabıhale göre, ya büsbütün ilga, yahut aynen veya değişikliklerle uzatı
labilecektir. 

Mezkûr listelerde kıymetleri yazılı bulunmıyan Yugoslav menşeli çimento ile Türk menşeli demir 
ve dökmenin karşılıklı olarak ihracı için Anlaşmaya gereken hükümler konulmuştur. 

ödeme Anlaşma1 arma gelince; Karşılıklı mal mübadelelerinden mütevellit ödemeler ile her iki 
memlekette kambiyo kontrolü hakk-nda cari mevzuatça müsaade edilen diğer bilcümle Ödemeler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslav Mil1! Bankasında A. B.. D. doları olarak açıla
cak hesaplar kanaliyle yapılacaktır. Bu ödemeler için görünüşta iki ayrı hesap derpiş olunmakla be

raber muamelâtın teknik bakımından sürat ve in tizamnı temin maksadiyle, asıl hesabın Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulması, mutabakat mektuplarının da Yugaslavya Millî Ban

kası tarafından tanzimi Hususunda mutabakat lıa,c; il olmuştur. 
ödeme Anlaşmasında karşılıklı olarak 500 000 A. B. D. dolarlık bir borçlanma haddi tesbit edil

miştir. Bu miktarın fevkindeki ödemeler için borçlu taraf, üç. ay vâde ile geri alabilmek şartiyle röpor 
muameleleri yapmak yahut döviz terketmek suret iyle hesabını besliyebilecektir. 

Anlaşmanın hitamında, hesaplarda kalacak ba kiye borçlu tarafça altı ay zarfında mal ihracı su
retiyle veya üçüncü bir memlekette kendi namlarına açılmış diğer bir hesaba, bu memleketin önceden 
muvafakati alınmak şartiyle, nakletmek suretiyle tasfiye olunacaktır. Altı ay sonra kalan bakiye 
serbest dövizle tesviye olunacaktır. 

ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan bir protokol ile ticari mübadelelerden mütevellit eski 
Türk ve Yugoslav alacaklarının karşılığı olarak tesfiyesi de sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu anlaşmalar memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden, onanması için ilişik ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. $Î:J-' 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 14 . III. 1950 
Esas No. 1/721 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 5 Ocak 1950 tarihinde Ankarada imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ekleri
nin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 19 . I . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ve ekler! Dışiş
leri Bakanlığı ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
mümessillerinin huzuriyle incelendi : 

Yugoslavya ile halen aramızda mevcut ser
best döviz esasına dayanan ticaret sisteminin, 

döviz darlığı dolayısiyle, iki memleket arasın
daki ticarette gelişme sağlıyamadığı bir haki
kattir. 

Bu hakikat göz önünde tutularak iki memle
ket ticaretinin gelişmesi için yeni bir esas 
aranmış ve iki memlekette yürürlükte bulunan 
genel ithal ve ihraç rejimi çerçevesinde listeli 
bir sistem üzerinde anlaşmıya varılmıştır. 

Anlaşmanın müddeti 18 aydır, ödeme esas
ları üzerinde varılan anlaşma şekli günün icap
larına uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz bu esaslarla tanzim edilen 
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Anlaşma ve eklerini memleket menfaatlerine 
uygmı görülmüş ve modüs vivendinin de madde 
metnine eklenmesi gerektiğinden madde yeni
den yazılarak bu değişiklik ile Yüksek Kamuta
yın tasvibine arza değer görmüştür. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Gazianteb Niğde 

A. Çubukçu C, Alevli H. Ulusoy 

Aydın 
Dr. S. Akın 

Kars 
A. Sürmen 

Tokad 
R. önder 

imzada bulunamac 

M. 

Kars 
F. Aktaş 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

II. Ürkün 
Trabzon 

A. Sanalioğlu 
1 

Trabzon 
Yarımbıyık 

• ^ M — ı 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arastada 
5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan, Ti
caret ve Ödeme Anlaşmalam ile ve eklerinin onan

ması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Ticaret vs ödeme Anlasmalar.1 
ile ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

1. A. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

§. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Mo
düs vivendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmalara ve 

eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tarihinde Anîka-
ra'da imzalanan Modüs vivendi ile Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ve ekleri kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 ncî maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMRURİYETİ ÎLE YUGOSLAVYA FEDERATİF HALK CUMHURİYETİ ARASIN

DA AKDOLUNAN MODÜS VİVENDİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Gümrük 
resimleri, bu resimlerin tahsil şekli, gümrük işlerine mütaallik usul, kaideler ve muameleler ile 
seyrisefain ve transit konularında birbirlerine karşılıklı olarak en ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamelesini bahşedeceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi Türkiye'nin 1923 te im
zalanan Lozan Andlaşması mucibince Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış bulunan ülkelere bah
şettiği veya bahşedeceği hususi faydalar hakkında tatbik edilmiyeeektir. 

îşbu Modüs vivendi 5 Oeak 1950 tarihinden itibaren hüküm ifade etmeye başlıyacak ve bugün
kü tarihle imzalanan Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasının sona ermesi tarihinden itibaren 
hesaplanmak üzere üç ay sonra feshi ihbar edilebilecektir. 

Ankara'da 5 Ocak 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Federatif Halk 
adına > Cumhuriyeti Hükümeti 

Faik Zihni Akdur adına 
Dr. Mirko Mermolja 

TİCARET ANLAŞMASI ""'"'•' ' 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, iki 
memleket arasındaki ticari münasebetleri kolaylaştırmak ve geliştirmek maksadiyle aşağıdaki hü
kümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde —• 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasındaki ticari mübadele
ler her iki memlekette yürürlükte bulunan genel ithalât v eihracat rejimlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Yugoslavya Hükümeti anlaşmaya merbut «A» listesinde yazılı mallardan her birinin karşısın
da yazılı kıymetler tutarı kadar Türkiye'ye ihracına müsaade edecektir; bu mallara tekabül eden 
ithal lisansları Türk Hükümeti tarafından verilecektir. 

Türk Hükümeti anlaşmaya merbut «B» listesinde yazılı mallardan, her birinin karşısında ya
zılı kıymetler tutarı kadar Yugoslavya'ya ihracına müsaade edecektir; bu mallara tekabül eden 
ithal lisansları Yugoslav Hükümeti tarafından verilecektir. 

«A» ve «B» listelerinde yazılı bulunmıyan mallar ile kontenjanları tükenmiş olan mallar, her 
iki memleket yetkili makamlarının önceden müsaadesi istihsal olunmak şartiyle karşılıklı olarak 
ihraç veya ithal olunabilecektir. 

Bununla beraber iki memleketin yetkili makamları, bundan evvelki fıkralarda derpiş olunan ithal 
ve ihraç müsaadelerini verirken bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 5 nci ve 6 ncı mad
delerinde öngörülen disponibiliteleri göz önünde tutacaklardır, 
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Madde — 3. 

işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarf ında her iki memleket yetkili makamları taraf ından onanan 
işlemlere mütaallik ödemeler bugün imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacaktır-

Madde — 4. 

işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Yugoslavya'dan Türkiye'ye sevkolunan mallara, 
ihracatçı memleketin yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik modele uygun bir menşe şehadetnamesi 
katılacaktır. 

îşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye'den Yugoslavya'ya sevkolunan mallar 
için, Yugoslav malları, yetkili Türk makamları tarafından verilmiş ve ilişik modele uygun bir menşe 
şehadaetnamesi talep edebileceklerdir. 

Bununla beraber, karşılığı 100 Türk lirasını yahut bunun dinar veya başka bir para ile tutanın 
geçmiyen sevkiyat için her iki tarafça menşe şehadetnamesi istenmiyecektir. 

T Madde — 5. 

îşbu Anlaşmanın uygulanmaya konulmasından önce başlamış olup henüz tamamlanmıyan ticari 
işlemler 18 Eylül 1947 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret Anlaşması hükümlerine göre ve ilişik listeler
de yazılı kontenjanlar dışında tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 6. 

îşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış olup süre 
sonunda tamamlanmıyan ticari işlemler işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 7. 

îşbu Anlaşma 5 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1951 tarihine kadar mute
ber olacaktır. 

Hitamından iki ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik süreler için kendiliğinden uzatılmış 
sayılacaktır. 

5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

Faik Zihni Akdur Dr. Mirko Mermolja 
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A - Liatesi 

Türkiye'ye yapılacak Yugoslav ihracatı 

Maddeler 

Külçe kurşun 
Orak ve tırpan 
Nal çivisi 
Emayye mutfak takımları ve sair hırdavatçı 
«şyası 
(Yürürlükte bulunan genel ithal rejiminee 
ithaline müsaade olunanlar) 
Çimento 
Corbure de calcium 
Göztaşı 
Soude coustique 
Carbonate de soude 
Lithopone 
Süliyen ve mürdesenk 
(Minium de plomb et litharge) 
Madenî boyalar 
(Oxydo de fer, ocre, cinabre v. •.) 
Acide acetique 
Acide tartrique 
Biçilmiş yumuşak krest* 
Biçilmiş sert kereste 
Sandıklık biçilmiş ker-est* 
Maden direği 
Kâğıtlık odun 
Telgraf direkleri 
Demiryolu traversi 
Kaplamalık levhalar 
Fıçı tahtası 
Sigara kâğıdı 
Hassas kâğıt 
Harita kâğıdı 
Kauçuktan mamul sıhhi maddeler 
Şapka taslakları (Çuhadan) 
İspençiyari maddeler ve tıbbi müstahzarlar 
(Sağlık Bakanlığınca, onanmasından sonra) 
Düğmeler saç tokaları, broşlar 
(Yürürlükte bulunan ithal rejiminee itha
line müsaade olunanlar) 
Tahtadan ayakkabı çivileri 
Muhtelif 

A. B. D. Doları 
ile kıymetler 

150 000 
100 000 
65 000 

40 000 

P. M. 
110 000 
160 000 
240 000 
50 000 
65 000 
40 000 

20 000 

5 000 
20 000 

1 800 000 
800 000 
400 000 

1 000 000 
620 000 
130 000 
200 000 
20 000 
50 000 
70 000 
5 000 
5 000 

40 000 
25 000 
40 000 

10 000 

20 000 
200 000 

( S. Sayısı: 235 ) 



- 7 — 
B - Listesi 

Yugoslavya'ya yapılacak Türk ihracatı 

Maddeler 

Manganez cevheri 
Amiant« 
Deniz tuzu 
Toz zımpara (Nakaus) 
Palamut ve palamut hulâsası 
Balmumu ve reçineler 
Yün ve tiftik 
Pamuk 
Keten tohumu 
Arachide yağı 
Tütün 
Demir ve dökme 
Susam 
Haşhaş tohumu 
Küçük baş hayvan derileri 
Kuru üzüm 
Fındık 
Muhtelif 

A. B. D. Doları 
ile kıymetler 

190 000 
93 000 
80 000 
20 000 
40 000 
125 000 
707 000 

3 420 000 
700 000 
40 000 
240 000 
P. M. 
170 000 
31 000 
384 000 
30 000 
30 000 
200 000 

Mense Şahadetnamesi 

G önderen: G Önderilen: 
İsim İsim . . 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak Sokak 

Malın cinsi 
Ambalaj 
Koli adedi . . 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisafi 
Kıymet: 

küo 

Malın gönderileceği yol: 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 5 Ocak 1950 tarihli Ticaret Anlaş 
ması hükümlerine uyarak vasıfları yazılı emtianın Türk - Yugoslavya menşeli olduğunu tasdik eder. 
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Ankara» 5 Ocak İ950 

Bay Başkan, 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Ti-

caret Anlaşmasına atfen, bu anlaşmaya merbut (A) ve (B) listelerinde adı geçen anlaşmanın yü
rürlüğe girme tarihinden itibaren 12 aylık bir süre için muteber olduğunu, ve bu birinci sürenin 
hitamından, evvel, ilk 12 aylık birinci süre zarfında adı geçen listelerin tamamen ilgası halinde her 
iki memleket arasındaki ticaretin serbestçe gelişe bileceği hususu sabit olmadığı takdirde, bu lis
telerin, yürürlüğünü ilaveli, ilâvesiz veya değişikliklerle 1.2 aylık yeni bir süre için uzatmak mak-
sadiyle iki Hükümet temsilcilerinin münasip zamanda buluşacaklarının aramızda kararlaştırıldığını 
ve bu hususta mutabık kalındığını size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana bildirmenizi ve en derin saygılarımı 
kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Ekselans Yugoslav Heyeti Başaknı 
Bay Faik Zihni Akdur Dr. Mirko Mermoljo, 

Türkiye Büyük Elçisi, 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi. 

Ankara 

: - . • ' " Ankara, 5 Ocak 1950 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan 

Ticaret Anlaşmasına atfen, bu anlaşmaya merbut «A» ve «B» listelerinin adı geçen anlaşmanın yü
rürlüğe girme tarihinden itibaren 12 aylık bir süre" için muteber olduğunu ve bu birinci sürenin 
hitamından evvel ilk 12 aylık birinci süre zarfında adı geçen listelerin tamamen ilgası halinde 
her iki memleket arasındaki ticaretin serbestçe gelişebileceği hususu safoit olmadığı takdirde, bu 
listelerin yürürlüğünü ilaveli, ilâvesiz veya değişikliklerle 12 aylık yeni bir süre için uzatmak 
ınaksadiyle iki Hükümet temsilcilerinin münasip zamanda buluşacaklarının aramızda kararlaştı
rıldığım ve bu hususta mutabık kalındığını size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana bildirmenizi ve en d«rin saygıları
mı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabık bulunduğunu teyit eyler, derin say
gılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Dr. Mirko mennolja Faik Zihni Akdur 
Yugoslavya Heyeti Başkanı 

Ankara. 
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Ankara, 5 Ocak 1960 

Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdine müncer olan müzakereler esnasında yaptığımız görüş
melere atefen, iki Hükümetin aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kaldıklarını size bildirmekle 
şeref kazanırım: 

Yugoslavya Hükümeti, Ticaret Anlaşmasına merbut (A) listesinde P. M. olarak gösterilen çi
mentoyu Türkiye''ye ihraç etmek için mümkün olan bütün gayreti sarf edecektir. 

Diğer taraftan, Türk Hükümeti, Ticaret Anlaşmasına merbut (B) listesinde P. M. olarak ya» 
zıh demir ve dökmenin ihracı için gerekli ihraç müsaadelerini vermeyi taahüt eder. 

Bununla beraber Yugoslavya'ya yapılacak demir ve dökme ihracatı, Yugoslav menşeli çimento
nun Türkiyeye ithali ile mütenasip olacaktır. 

Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatinizi bana teyit eylemenizi ve en derin saygılarımı ka
bul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Ekselans Yugoslavya Heyeti Başkanı 
Bay Faik Zihni Akdur Dr. Mirko Mermolja 

Türkiye Büyük Elçisi, 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi. 

Ankara 

Ankara, 5 Ocak 1950 

Buy Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının akdine müncer olan müzakereler esnasında yaptığımız görüş

melere atfen, iki Hükümetin aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kaldıklarını size bildirmekle şe
ref kazanırını: 

Yugoslav Hükümeti, Ticaret Anlaşmasına merbut «A> listesinde P. M. olarak gösterilen çimento
yu Türkiye'ye ihraç etmek için mümkün olan bitün gayreti sarf edecektir. 

Diğer taraftan, Türk Hükümeti, Ticaret Anlaşmasına merbut «B» listesinde P. M. olarak yazılı 
demir ve dökmenin ihracı için gerekli ihraç müsaadelerini" vermeyi taahhüt eder. 

Bununla beraber Yugoslavya'ya yapılacak demir ve dökme ihracatı, Yugoslav menşeli çiment^ 
nun Türkiye'ye ithali ile mütenasip olacaktır. 

Yukarıdaki hususfar hakkındaki mutabakatınızı bana teyit eylemenizi ve en derin saygılarıroı 
kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERATİF HALK CUMHURİYETİ ARA-
SINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye 
ve Yugoslavya arasındaki ödemeleri kolaylaştırnıak maksadiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlar
dır:. 

t& Sayısı; 386) 
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Madde — 1. 

Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'ye ithal edilmiş ve
ya edilecek Yugoslav mallarının bedellerine ve bu mallara müteferri masraflara ait ödemeler ile 
kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk mevzuatınca müsaade edilen Türkiye'den 
Yugoslavya'ya yapılacak diğer her türlü ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılacık 
tevdiat ile tesviye olunacaktır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu tevdiatı Yugos^vya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Millî Bankası adına Amerika Birleşik Devletleri doları olarak açacağı faizsiz ve 
masrafsız bir hesabın matlûbuna geçirecektir. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihte imzalan Ticaret Anlaşması h'ikümleri gereğince Yugoslavya'ya ithal edilmiş ve
ya edilecek Türk mallarının bedellerine ve bu mal1 ara müteferri masraflara ait ödemeler i!o kambiyo 
kontrol hakkında yürürlükte bulunan Yugoslav mevzuatınca müsaade edilen Yugoslavya'dan 
Türkiye'ye yapıncak her türlü ödemeler, Yugos'avya Federatif Halk Cumhuriyeti Millî Banka
sına yapdacak tevdiat ile tesviye olunacaktır. Yugoslavya Federatif Ha1]* Cumhuriyeti Millî Ban
kası bu tevdiatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına A. B. D. doları olarak açacağı faizsiz 
ve masrafsız bir hesabın matlubuna geçirecektir. 

Madde — 3. 

Yukardaki madde^r hükümleri gereğince, hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün kıl
mak maksadiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
MiHî Bankası tahsilat ihbarnameleri ve ödeme emirlerini bütün lüzumlu malûmatı ile birlikte kar
şılıklı olarak günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

Para yatırımları ve ödemeler her iki memlekette .Millî paralarla yapıl araktır. 
Dinarların A. B. D. dolarına ve dolarların Di ı ar'a çevrilmesi Yugoslav Federatif Halk Cum

huriyeti Mi1 lî Bankasının resmî kursu üzerinden yapılacaktır. 
Türk lirasının A. B. D. dolarına ve doların Tü'ic lirasına çevrilmesi Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası'nm resmî kursu üzerinden yapıncak Vır. 
Türk lirası ve Dinardan gayri bir para ile muharrer alacaklar söz konusu paranın dolara nispetle 

olan resmî rayici üzerinden A. B. D Dolarına çevrilecektir. 

Madde — 5. 
« 

Yukardaki 1 nci maddede derpiş olunan hesabın disponibilitesi, Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti Millî Bankasının Türkiye'deki ödemeleri için kâfi gelmediği takdirde, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Yugoslav Millî Bankasının ödeme emirlerini, yukarda mezkûr hesabın borçlu ba
kiyesi 500 000 A. B. D. Doları oluncaya kadar, fasılasız olarak icra edecektir. 

Mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 500 000 A. B. D. Dolarını aştığı takdirde, Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Millî Bankası, kendi ödeme emirlerinin hak sahiplerine derhal tesviyesini temin 
maksadiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabını, üç ay vâde ile geri alabil
mek üzere röpor muameleleri yapmak veya A. B.. D. Doları yahut iki Banka arasında kararlaştırıla
cak diğer başka bir dövizin katî terki suretiyle besleyebilecektir. 

Madde — 6. 

Yukardaki 2 nci maddede derpiş olunan hesabın disponibilitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasının Yugoslavya'daki ödemeleri için kâfi gelmediği takdirde, Yugoslav Federatif Halk Cum-
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huriyeti Millî Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme emirlerini, yukarda mezkûr 
hesabın borçlu bakiyesi 500 000 A. B. D. Doları oluncaya kadar fasılasız olarak icra edecektir. 

Mezkûr hesabın borçlu bakiyesi 500 000 A. B. D. Dolarını aştığı takdirde, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, kendi ödeme emirlerinin hak sahiplerine derhal tesviyesini temin maksadiyle Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Millî Bankası nezdindeki hesabını, üç ay vâde ile geri ala-
bilmek üzere röpor muameleleri yapmak veya A. B. D. Doları yahut iki Banka arasında kararlaştı
rılacak diğer başka bir dövizin kâtî terki suretiyle besliyebüieektir. 

Madde — 7. 

işbu Anlaşmanın hitamında 1 nci ve 2 nci maddelerde derpiş olunan hesaplarda Âkıd Taraflajv 
dan biri yahut diğeri lehine bir bakiye kalacak olursa, bu bakiye borçlu tarafça altı ay zarfında 
bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına merbut karşılıklı listelerde yazılı malların veya borçlu tara
fın teklif ve alacaklı tarafın kabul edeceği diğer malların ihracı suretiyle tasfiye olunacaklardır. 

Borçlu tarafın borcundan kurtulmasını sağlamak maksadiyle alacaklı taraf yukarda zikrolunan 
malları ithal etmek için bütün gayretini sarf edecektir. 

Her iki Âkıd Taraf müşterek bir mutabakatla, bundan evvelki fıkralarda derpiş olunan bakiyeyi 
bir üçüncü memlekette kendi namlarına açılmış bir hesaba, bu memleketin önceden mutabakatı 
alınmak şartiyle, nakledebilirler. 

Yukarda mezkûr altı aylık süreden sonra kalacak bakiye serbest dövizle tasfiye olunacaktır. 

Madde — 8. 

işbu Anlaşmanın tatbikına mütaallik teknik hususat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Millî Bankası tarafından müşterek bir mutabakatla kararlaştı
rılacaktır. 

Madde — 9. 

işbu Anlaşma bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olup onunla aynı gün 
yürürlüğe girecek ve aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. 

5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

Faik Zihni Akur D,r. Mirko Mermolja 

Ankara, 5 Ocak 1950 

Bay Başkan, 

Türkiye ile Yugoslavya arasında bugün imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr anlaşma
nın 1 nci ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin ezcümle şunlar olduğunu size bildirmekle 
şeref kazanırım: 

1. Mal bedelleri; , 
2. iki memleket arasında, deniz, nehir, kara yahut hava yoliyle yapılan her nevi insan ve 

mal nakliyatına mütallik masraflar; " ,*f* 
3. Münhasıran dövizle ödenmesi gerekmediği takdirde Türkiye ile Yugoslavya'dan gayrı bir 

memleketten veya o memlekete deniz, nehir, kara yahut hava yoliyle yapılan her nevi inaan ve 
mal nakliyatına mütaallik masraflar; 
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4. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere liman masrafları antrepo, gümrükleme, aktarma ve 

acenta masrafları ile iskele masrafları; 
5. Mallara mütaallik sigorta ve reasürans tazminat ve primleri, 
6. Komisyonlar, tellaliye masrafları, temsil masrafları ve banka komisyonları; 
7. Tahvil, imâl ve tamir masrafları, 
8. Maaşlar, ücretler ve sair bedeller; 
9. Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar; 
10. îdare ve yaşama masrafları; 
11. Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları; 
12. Âmme hizmetlerinin gelir ve masrafları (Vergiler, cezalar ve saire); 
13. Aidat, abonemanlar ,ihtira beratları, imalât markaları telif hakları ve diğer fikrî haklar

la neşriyata mütaallik vergi ve harçlar; 
14. Film işletme hakları; 
15. Konsolosluk hasılatı; 
16. Her iki memleket yetkili makamlarının kabul edecekleri diğer her türlü ödemeler de bugffa 

imzalanan ödeme Anlaşması anlamına giren bir ödeme olarak telâkki olunacaktır. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana bildirmenizi ve derin saygıla

rımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 
Türk Heyeti Başkanı 

Bay Dr. Mirko Mermolja Faik Zihni Akdw 
Yugoslav Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 5 Ocak 1950 

Bay Başkan, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Türkiye ile Yugoslavya arasında bugün imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, mezkûr anlaş

manın 1 nci ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin ezcümle şunlar olduğunu size bildir
mekle şeref kazanırım : 

1. Mal bedelleri; 
2. iki memleket arasında, deniz, nehir, kara yahut hava yoliyle yapılan her nevi insan ve mal 

nakliyatına mütaallik masraflar; 
3. Münhasıran.dövizle ödenmesi gerekmediği takdirde Türkiye ile Yugoslavya'dan gayrı bir 

memleketten veya o memlekette deniz, nehir, kara yahut hava yoliyle yapılan her nevi insan ve 
mal nakliyatına mütaallik masraflar; 

4. Yakıt masrafları müstesna olmak üzere liman masrafları, antrepo, gümrükleme, aktarma 
ve acenta masrafları ile iskele masrafları; 

5. Mallara mütaallik sigorta ve reasürans tazminat ve primleri; 
8. Komisyonlar, tellaliye masrafları, temsil masrafları ve banka komisyonları; 
7. Tahvil, imal ve tamir masrafları; 
8. Maaşlar, ücretler ye sair bedeller; 
9. Transit ticaretinden mütevellit kâr ve masraflar; 
10. îdare ve yaşama masaflari; 
11. Seyahat, ikamet, mektep ve hastane masrafları; 
12. Âmme hizmetlerinin gelir ve masrafları (Vergiler, cezalar ve saire); 

(S. Staym: 286) 
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İ3. Aidat, abonmanlar, ihtira beratları, imalât markalan, telif haklan ve diğer fikrî haklarla 

neşriyata mütaallik vergi ve harçlar; 
14. Film işletme hakları; 
15. Konsolosluk hasılatı; 
16. Her iki memleket yetkili makamlarının kabul edecekleri diğer her türlü ödemeler de bu

gün imzalanan ödeme Anlaşması anlamına giren bir ödeme olarak telâkki olunacaktır.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanı« 

rım, derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Ekselans Yugoslav Heyeti Başkanı 
Bay Faik Zihni Akdur Dr. Mirko Mermolja 

Türkiye Büyük Elçisi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara. 

EK PROTOKOL 

Bugünkü tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarını imzaladıkları sırada Türk ve Yugoslav Hti* 
kümetleri aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Eski Türk ve Yugoslav alacaklarının tasfiyesine mütaallik olup 18 Eylül 1947 tarihli Türk * 
Yugoslav Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına merbut Tasfiye Protokolüne ek Protokol, bugün im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süresi müldetince yürürlükte kalacaktır. 

5 Ekim 1936 tarihli Kliring Anlaşması hükümleri gereğince husule gelen Türk ve Yugoslav ala
cakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslav Millî Bankasının müştereken mutaba
katı ile üç aylık bir sür.e zarfında tesbit olunacakları ve karşılıklı alacaklar arasında yapılacak 
takas muamelesinden sonra taraflardan biri lehine tahassül edecek alacaklı bakiyesi bugün imza
lanan ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci maddelerinde derpiş olunan hesaplar vasıtasiyle transfer edi
lecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yugoslav Millî Bankası, 1.8 Eylül 1947 tarihli Tasfi
ye Protokolünün ilgili maddelerinde derpiş olunan hususi takas işlemlerinden mütevellit Türk ve 
Yugoslav alacaklarında yukarda mezkûr hesaplar vasıtasiyle katî surette tesviyesi hususunda mu
tabık kalabileceklerdir. 

Bundan evvelki fıkrada derpiş olunan bakiyenin tesbitinden sonra beyan olunacak 5 Ekim 
1936 tarihli Kliring Anlaşmasından mütevellit alacaklar da yukarda mezkûr ahdî hesaplar vasıtası 
ile tesviye olunacaklardır. 

5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslav Federatif Halk 
adına Cumhuriyeti Hükümeti 

Faik Zihni Akdur adına 
Dr, Mirko Mermolja 

»9<İ 
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S. Sayısı: 236 
Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /733) 

T. G. 
Başbakanlık 3 . III . 1950 

Muamelât Genel Müdürüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1592 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 2 . III . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Af Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Af Kanunu tasarısının gerekçesi 

Memleketimizde Cumhuriyet rejiminin kabulünden sonra yapılan içtimai inkilâplarm başarı 
ile inkişaf etmesi ve bu uğurda alınmış olan fevkalâde tedbirlerin kaldırılarak cemiyetin normal ve 
emniyetli bir hayata kavuşmuş olması gibi sebeplerle 1933 yılmda çıkarılmış olan 2330 sayılı Ka
nundan sonra umumi mahiyette bir af yapılmamıştır. Gerçi 1938, 1944 ve 1946 yıllarında 3527, 45(18, 
4627 ve 4943 sayılı kanunlar yayınlanmıştır. Ancak mevzuları itibariyle muayyen ve mahdut bâzı 
şahıslara ve fiillere matuf bulunan bu kanunların, burada kasteylediğimiz mânada ıımumi bir af ma
hiyetinde kabul ve telâkkisine imkân görülememiştir. 

2330 sayılı Kanunun neşrinden sonra geçen 17 senelik devre cihanşümul hâdiseler ve değişik
liklerle doludur. Bu devrede dünya, bir musibet ve felâket halinde uzun yıllar sürmüş olan büyük 
bir harb geçirmiştir. Yurdumuz insanlık için büyük acılar ve felâketlerle dolu olan bu İkinci 
Dünya Harbinin ateşi içine girmekten kendini kurtarmış olmakla beraber harbin memleketimizde de 
önemli tesirleri görülmüştür. 

Bu cümleden olarak Millî hayatımızda esaslı gelişmeler kaydedilmiştir. 
Milletçe atıldığımız bu inkişaf yolunda yapacağımız hamlelerin muvaffakiyeti için işlenmiş olan 

siyasi mahiyetteki suçlara münhasır olmak üzere tesamuh ve atıfette bulunmanın isabetli bir tedbir 
olacağında şüphe yoktur. 

Bu fikirlerden mülhem olarak hazırlanan tasarıda Ceza Kanununun 2 nci kitabının «Devletin 
şahsiyetine karşı cürümler» unvanı altındaki birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında 
yazılı fiiller affın şümulü içine alınmıştır. Birinci fasıl «Devletlerin arsıulusal şahsiyetine karşı» iş
lenen cürümleri, ikinci fasıl «Devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümleri» cezalandırmakta, dördüncü 
fasıl da her iki fasla mütaallik müşterek hükümleıi ihtiva etmektedir. 

Bundan başka Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının birinci faslında yazılı suçlar ile beşinci 
faslının 94 ncü maddesinde ve onuneu faslının 148 nci maddesinde yazılı suçlar Ceza Kanununun 
yukarda bahsi geçen fasıllarına mütenazır hükümleri ihtiva etmekte olması itibariyle siyasi mahiyet 
taşıdığından bu suçlar da affa dâhil edilmişlerdir. 

Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü münasebetiyle yapılmış olan af tekliflerinden ve bu konudaki 
yayınlardan cesaret alarak suç işlemiş kimselerin mevcudiyeti ihtimali nazara alınarak affın bu ta
rihten önceki fiillere hasrı muvafık görülmüştür. 



Bu arada 29 Ekim 1948 tarihinden Önce işlendiği halde şimdiye kadar haklarında hukuku âm
me dâvası açılmamış bulunan âdi suçların takibindeki faide ve tesirin mühim nispette mürtefi oldu
ğu nazara alınarak siyasi suçlar hakkında gösterilen atıfetin bu nevi fiillere de teşmili uygun gö
rülmüştür. 

Affın müsadere hükümlerine halel getirmiyeceği ve her türlü idari ve inzibati işlemlere şümulü 
olmıyacağı tasarının 3 ve 4 ncü maddelerinde tesbit olunmuştur. 

Tasarının beşinci maddesinde, kaçak şahısların aftan istifadeleri muayyen müddet zarfında tes
lim olmaları şartına bağlı tutulmuş ve altıncı maddesinde de bu suçları memleket dışında işliyen şa
hısların durumu nazara alınarak aftan istifade edebilmeleri için muayyen müddet zarfında memle
kete dönmüş olmaları kaydı konulmuştur. 

Tasarının yedinci maddesiyle kanunun tatbiki için yetkili mercilere münasip bir mehil tanınmış
tır. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 15 . III . 1950 
Esas No. 1/733 

Karar No. 57 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 2 . III . 1950 tarihli karariyle 
Yüksek Meclise sunudan Aî Kanunu tasarısı 
komisyonumuza havale buyurulmakla Adalet 
Bakanı Fuad Sirmen huzuriyle incelendi: 

Tasan gerekçesinde ve Bakanın komisyon 
huzurundaki açıklamasında, 1933 yılında çıka
rılmış olan 2330 sayılı Kanundan sonra umumi 
mahiyette bir affın yapılmamış olduğu ve ondan 
sonra 1938-1944 ve 1946 yıllarında Büyük Mec
lisçe kabul buyurularak yayınlanan kanunlar 
mevzuları itibariyle muayyen şahıslara ve mev
zulara matuf bulunduğu ve 2330 sayılı Kanunun 
yayınlanmasından sonraki 17 senelik devrenin 
cihanşümul hâdiseler ve değişikliklerle dolu ol
ması ve bu devredo uzun yıllar sürmüş olan bü
yük bir Cihan Harbinin geçirilmiş bulunması 
vo yurdumuz harb ateşinin içine girmekten ken
dini kurtarmış ise de tesirlerini görmüş ve bu 
cümleden millî hayatımızda esaslı değişmeler 
kaydedilmiş olması gibi sebeplerle inkişaf yo
lunda yapacağımız hamlelerin muvaffakiyeti 
için işlenmiş olan siyasi mahiyetteki suçlara 
münhasır olmak üzere tesamüh ve atıfette bu
lunmanın isabetli bir tedbir olarak düşünüldü
ğü ve bu fikirlerden mülhem olarak bu teklifin 
hazırlandığı bildirilmiştir. 

Bu tasarı maddeleri ile ileri sürülen af şe
killeri esas itibariyle iki kısmı ihtiva etmekte
dir. 

1. 29 Ekim 1948 tarihinden önce işlenmiş 
olup da bu kanunun neşri tarihinde henüz âm
me dâvası açılmamış olan bütün suçlardan do
layı takibat yapılamaması, 

2. 29 Ekim 1948 tarihinden önce işlenen 
ve Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının brinci, ikinci ve dördüncü fasılla
rında yazılı bulunan suçlarla Askerî Ceca Ka
nununun üçüncü babının birinci faslında ve 
beşinci faslının 94 ncü ve 10 ncu faslının 148 
nci maddelerinde yazılı suçlardan dolayı ta
kibat yapılamıyacağı ve hükmedilmiş olan ce
zaların infaz olunmıyacağı; 

Hususlarından ibaret olup diğer hükümler 
bunların neticelerine ve tatbikata ait teferrua
ta taalûk etmektedir. 

Komisyonda tasarının tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde; komisyon üyelerinden bâzı ar
kadaşlarımızla toplantımıza katılan diğer Mil
letvekilleri arkadaşlarımızdan bâzıları affın mâ
na ve ehemmiyeti üzerinde durarak gelen tasa
rının istenilen şekilde umumi bir mahiyet ta
şımadığını bunun suçun mahiyetine göre bâzı 
istisnalarla âdi suçlara da teşmilinin muvafık 
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olacağı noktai nazarını ileri sürmüşlardir. 

Bildirilen bu görüşler arasında; affın daha 
şâmil olarak cezaların 1/3 veya yarısına hasrı 
yolunda olanları bulunduğu gibi bu şekilde bir 
esasla muayyen bir kısmın af şeklinde ertele
meye tâbi tutulması ve sonradan tekrar suç iş
lenmesi halinde bu ertelenen kısmın da çekti
rilmesi muvafık olacağı yolunda mütalâa ve be
yanlar bulunmaktadır. 

Ancak komisyon çoğunluğu; yapılması isteni
len affm şümul ve neticelerini her bakımdan 
takdir sorumluluğunu taşıyan Hükümetin esas 
itibariyle idari ve politik mülâhazalarla yaptığı 
teklifin genişletilmesinde fayda olamıyacağı gibi 
belki de memleketin bünyesi üzerinde idari ve in
zibati yönlerden ve asayiş bakımlarından mahzur 
doğurabileceği endişesini varit görerek tasarı hu
dudu içinde kalmayı daha uygun mütalâa et
miştir. 

Kaldı ki umumi afların çıkarılması için ha
len hakiki bir sebep de ortada gözükmemektedir. 
Bu maksatladır ki, geçen sene üç sayın milletve
kilinin Cumhuriyetin yirmi besici1 yıl dönümü ve
silesiyle Büyük Meclise yaptıkları af teklifleri 
komisyonumuzun ittifaka yakın çoğunluğu ile 
reddolunmuş ve Kamutayın tasvibine de iktiran 
etmiştir. O zaman bu tekliflerin kabul edilme
mesi için gösterilen mucip sebepleri değiştireeek 
önemli bir vaziyetin bugün için de mevcut oldu
ğu- iddia olunamaz. 

Şu halde Hükümetin çizdiği çerçevenin geniş
letilmesinde ne idari ve ne de siyasi ve ne de adlî 
bir zaruret görülmemiş, ceza ve tevkif evlerinin 
durumu üzerindeki mülâhazalarda af için asli 
bir sebep telâkki edilmemiştir. 

Bununla beraber ceza ve tevkif evlerinin du
rumu Yüksek Meclisin kabul ettiği tahsisatlarla 
günden güne düzeltilmekte ve iş esasına daya
nan ceza evleriyle medeni infaz sistemine getiril
meye çalışılmaktadır. Affa mazhar olması iste
nilen bedbaht vatandaşların düşünülmesi kadar 
işlenilen suçlardan zarar gören vatandaşları ve 
onların evlâtlarını da düşünmeye mecburuz. Hü
kümet teklifinde yukarda işaret edilen iki kısım
dan birisi seneler geçmesine rağmen her hangi bir 
sebeple haklarında kamu dâvası açılmamış ve za
man aşımına uğramamış suçlara ait takipleri tas
fiyeye matuftur ki; bu bir tasfiye olması ve za
man aşımının ceza nazariyatında kabul olunan 

( 8. Sa; 

esaslarına uygun bir hal ve manzara arzetmesi 
bakımından yerinde bir tedbirdir. 

İkinci kısım ise, matufu olan ceza kanunları
nın muayyen maddelerine göre Devlet aleyhin» 
ve buna benzer diğer hâdiselere ait suçlardır ki, 
bunlar da vatandaşın şahsi hukuku bahis mevzuu 
olmaması bakımından yukarda gösterilen mahzur 
bulunmamaktadır. 

Netice olarak; tasarıdaki esasların genişletil
mesi ve diğer suçlara da teşmili yolundaki mülâ
hazalar komisyonumuz çoğunluğunca nazarı iti
bara alınmaya şayan görülmemiş ve maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde : Yukarda da işaret olunduğu 
veçhile bir tasfiye hükmünü taşıması noktasın
dan esas itibariyle ve metnindeki tarih nokta
sından muvafık görülmüş ise de (Kanunun yayı
mı tarihinde âmme dâvasının açılmış) olması 
kaydı tatbikatta bâzı gûna karışıklığı mucip ola
bileceği ve bunun kanun metninde muayyen bir 
tarih ile gösterilmesi daha uygun görülerek tasa
rının hazırlanıp Meclise sevkedilmek üzere bu
lunduğu keyfiyetinin gazetelerde yazılmak sure
tiyle şayi olduğu 1 Mart 1950 tarihi ile tesbit 
olunması kabul olunmuş ve maddeye ikinci fıkra 
olarak da haklarında soruşturmaya başlanmış 
olup da Anayasanın 17 nci maddesi sebebiyle 
yani milletvekilliği dokunulmazlığı dolayısiyle 
haklarında kamu dâvası açılammış olanlara teş-
mil edilmesinin bu suçlarda müşterek olan diğer 
vatandaşların haklarında dâva açılmış ve mah
kûm edilmiş bulunması karşısında müsavatı ih
lâl eder bir durum arzedeceği göz önünde tutu
larak bu mahzuru önlemeye teminen bir hü
küm eklenmiş ve ancak maddeye, ikinci madde
de yazılan fiillerden olması halinde ve su
çun mahiyeti itibariyle mezkûr madde hükmün
den istifade edebilmesini teminen bir kayıt ilâ
vesinde tereddüdü izale üakımından fayda gö
rülmüş ve#maddedeki bâzı kelimeler yeni terim
lere göre tashih edilmiştir. 

İkinci madde : Türk Ceza Kanununun 
affa mütaallik umumi hükümlerine mütenazır 
olarak yazılmış ve ayrıca Matbuat Kanununun 
30 ncu maddesinde yazılı suçların da bu mad
dede bildirilen Türk Ceza Kanunu ile Askerî 
Ceza Kanunundaki maddelerin benzeri obuası 
bakımından ilâvesi faydalı görülmüş metin 
Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesi hükmü
ne uygun şekilde yazılmış, ve hukuki neticeler 
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affa-tâbi kılınmakla beraber dördüncü madde
deki istisnalara işaret olunmuştur. 

Bu madde ile Hükümet bildirilen «uçların 
29 Ekim 1948 tarihinden önce işlenmiş olması 
halini derpiş ederek bu yolda bir hüküm sev-
ketmiş bulunmaktadır. 

İkinci Cihan Harbinin Hükümet tasarısında 
da işaret olunduğu şekilde tesirleri dolayısiyle 
cemiyet içerisindeki reaksiyonlarının şiddetli ol
ması ve yurdun bâzı bölgelerinde sıkı yönetim 
bulunması gibi sebeplerle bu kabil suçlan iş-
liyenlere karşı verilen cezaların kanun hüküm
leri itibariyle fazla bulunması ve ayrıca 1946 
yılına an itibaren mütaaddit partili Meclis ha
yatının başlamış olması göz önüne alınarak geri
ye doğru olmak üzere alınan tarih başlangıcı
nın bu tarihten sonraya yani 1948 yılma alınma
sının gerekçeye uygun bulunmadığı mütalâa 
olunarak bu tarih 29 Ekim 1946 olarak ve ço
ğunlukla tadilen kabul etmiştir. 

Üçüncü madde : Ceza Kanununun hüküm
lerine uygun olmasını temınen (zabıt) kelimesi 
ilâve olunmak suretiyle kabulü uygun görül
müştür. 

Dördüncü madde : Komisyonumuz maksa
da uygun bir metin tesbit ve kabul etmiştir. 
Buna nazaran ikinci madde hükmünden istifade 
edecekler hakkında verilmiş ve verilecek (tasfi
ye; memuriyetten af, ihraç ve tard ve ıskat ve 
saire gibi) bütün idari ve inzibati kararlara, ta
kibatın yapılamaması ve cezaların kaldırılması 
keyfiyetinin şümulü olmıyacağı ifadesi daha 
katî şekilde yazılmış ve mütaakıp fıkra hük
miyle de bu kabil cezaları kaldırılan veya hak
larında takibat yapıl amıyanların hukuki neti
celerin de affa dâhil bulunması sebebiyle rütbe 
ve orduya intisapları bakımından daha sarih 
olmak üzere istisnai bir kaydın ilâvesinde fay
da görülmüştür. 

Beşinci madde : Derpiş olunan hükmün bi-
« 

rinci maddede istihdaf olunan maksattan ziya

de ikinci maddede yazılı hallerde varit olabile
ceği mülâhaza olunarak bu madde hükmüne 
atfen yazılması daha uygun görülmüş ve lü
zumsuz görülen (baş vurmak) ifadesi kaldırıl
mak suretiyle, ve bu tashihlerle madde kabul 
edilmiştir. 

Altıncı madde : (Resmî mercilere teslim 
olmıyanlar) kaydının ilâvesiyle, 7 nci madde 
tatbikat bakımından lüzumlu görülerek aynen, 
meriyete taallûk eden 8 ve 9 ncu maddeler ise 
keza aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun başlığı hükümlerinin şümullü bir 
affı kapsamadığı göz önüne alınarak maksada 
göre yazılması daha uygun olacağı düşüncesiyle 
değiştirilmiş ve bu yolda- tesbit olunarak arze-
dilmiştir. 

ivedilikle görüşülmek üzere Kamutayın yüce 
tasvibine arzedilmesi için Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Adalec Komisyonu Başkanı Sözcü 

Konya Ankara 
II. Karagülle E. H. Ergvm-
Balıkesir Bursa 

O. N. Burcu A. Akgüç 
Bursa Denizli 

Söz hakkım mahfuz N. Küçüka 
A. Konuk 

Erzincan İstanbul 
A. Fırat İkinci maddenin dar bir çerçevede 

bırakılmasına muhalifim 
F. H. Demirelli 

Kastamonu 
Bu tasarının kanunlaşmasında mem

leket için mahzur görmekteyim. 
Muhalifim. 

Dr. F. Ecevit 
Manisa Mardin 

Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuz 
K. Coşkunoğlu M. K. Boran 

Rize 
Dr. S. A. Dilenire 

( & fkym : 236 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Af Kanunu tasarısı 

MADDDE 1. — 29 Ekim 1948 tarihinden 
önce işlenmiş olup da bu kanunun neşri tarihin
de henüz hukuku âmme dâvası açılmamış olan 
bütün suçlardan dolayı takibat yapılmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen ta
rihten önce işlenen ve Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve 
dördüncü fasıllarında yazılı bulunan suçlarla 
Askerî Ceza Kanununun üçüncü babının birinci 
faslında ve beşinci faslının 94 ncü ve 10 ncu 
faslının 148 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
dolayı da takibat yapılmaz ve hükmedilmiş olan 
cezalar infaz olunmaz. 

MADDE 3. — Yukanki maddeler hükümleri 
kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, bu
lundurulması, saklanması, alınması; satılması ve 
memlekete sokulması cürüm veya kabahat olan 
eşyanın müsaderesine mâni değildir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin Hâ
kimler ve Memurin kanunlariyle bunlara ek ka
nunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan yapıl
mış ve yapılacak tasfiye, memuriyetten af, ih
raç, ıskat, askerlikten tart ve ihraç ve askerî nis
petlerinin kesilmesi ve sair bütün idari ve inzi
bati işlemlere şümulü yoktur. 

MADDE 5. — Kaçak olup kanunun yürür-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

29 Ekim 1948 tarihinden önce işlenmiş olup da 
1 Mart 1950 tarihine kadar haklarından kamu 
dâvası açılmamış olan bütün suçlardan dolayı 
kovuşturma yapılmıyacağına ve 29 Ekim 1946 
tarihinden önce işlenmiş bulunan bâzı suçlar se
bebiyle hükmedilmiş bulunan cezaların kaldırıl
dığına ve bu suçlar dolayısiyle kovuşturma ya-

pılamıyacağma dair Kanun tasarısı. •• 

MADDE 1. — 29 Ekim 1948 tarihinden önce 
işlenmiş olup da 1 Mart 1950 tarihinde henüz 
kamu dâvası açılmamış olan bütün suçlardan 
dolayı kovuşturma yapılmaz. 

Haklarında soruşturmaya başlanıp da Ana
yasanın 17 nci maddesi hükmü sebebiyle kamu 
dâvası açılamamış olanların suçları bu kanu
nun ikinci maddesi şümulüne girmediği takdir
de yukanki fıkra hükmünden faydalanamaz
lar. 

MADDE 2. — 29 Ekim 1946 tarihinden ön
ce işlenen ve Türk Ceza. Kanununun ikinci ki
tabının birinci babının birinci, ikinci ve dör
düncü fasıllarında yazılı bulunan suçlarla aske
rî Ceza Kanununun üçüncü babının birinci fas
lında ve beşinci faslının 94 ncü ve 10 ncu fas
lının 148 nci maddelerinde ve Matbuat Kanunu
nun 30 ncu maddesinde yazılı suçlardan dolayı 
kovuşturma yapılmaz. Bu suçlardan dolayı hük
medilmiş olan cezalar dördüncü madde hükmü 
müstesna olmak üzere bütün neticeleriyle bir
likte kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Yukanki maddeler hükümle
ri kanunen kullanılması, yapılması, taşınması, 
bulundurulması, saklanması, alınması, satılması 
ve memlekete sokulması cürüm veya kabahat 
olan eşyanın zabıt ve müsaderesine engel değil
dir. ,.jv1 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin Hâ
kimler ve Memurin kanunlariyle bunlara ek 
kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan ve
rilmiş ve verilecek bütün idari ve inzibati ka
rarlara ve askerlikten tard ve ihraç cezalarının 
hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedil
mesi ve orduya subay memur, gedikli olarak ka
bul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi iş
lemlerine şümulü yoktur. 

MADDE 5. — İkinci maddede y u ü ı «açlar* 

(S. Salısı : 23*) 
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lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde resmî 
mercilere baş vurarak teslim olmıyanlar bu ka
nun hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 6. — İkinci maddede gösterilen 
suçları memleket dışında işleyip de kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yurda 
dönmemiş olanlar da bu kanun hükümlerinden 
faydalanamazlar. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverilme iç
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 
gün içinde tamamlanır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer . 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

Ba-

Başbakan 
8. Gfünaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Badas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Bir s d 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fit ad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E> Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 

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

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ad. K. 

dan dolayı sanık veya hükümlü olup da kaçak 
olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren üç ay içinde resmî mercilere teslim olma
dıkları takdirde mezkûr madde hükmünden 
faydalanamazlar. 

MADDE 6 . — ikinci maddede gösterilen 
suçları memleket dışında işleyip de bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
yurda dönerek resmî mercilere teslim olmıyan~ 
lar mezkûr madde hükmünden faydalanamaz
lar. 

MADDE 7, — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverilme 
işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
on beş gün içinde tamamlanır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

» e « 

( Ş. Sayısı: 230) 



S. Sayısı: 238 
Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ile Maliye Komisyonu mütalâası ve İçişleri 

Komisyonu raporu (1 /719) 

T. C. 
Başbakanlık 21 , 77 . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1548, 6/695 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 . I I . 1950 tarhli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

G E R E K Ç E . . - . . . - - . . . „ 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin (A) bendine göre sinemalar hak
kında kabul edilmiş olan % 70 resim nispeti yüksekliği beyan edilerek birçok şikâyetlere sebebiyet 
vermiş olduğundan bu nispetin % 50 ye indirilmesi uygun görülmüştür. 

2. Aynı maddenin (B) bendi «tamamen yerli filmler gösterilen sinema seansları ile tiyatro ve kon
serlerde % 25 ine» hükmünü ihtiva edip bu bendin «yerli filmler gösterilen sinema seansları» fıkrası 
Havana Anlaşmasının IV ncü faslının 18 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine 
aykırı bulunduğundan kaldırılması zaruri görülmüştür. 

3. Memleketimize maç yapmak üzere getirtilen yabancı amatör ve profesyonel spor ekiplerinin se
yahat ve Türkiye'de ikamet masraflariyle profesyonel kulüplere ayrıca tediye olunan ücretler, maçı 
tertip eden Türk spor kulüpleri tarafından ödenmekte, bu hal, sözü edilen kanunun Eğlence Resmi
ne mütaallik 27 nci maddesinin istisnalara ait kısmının (B) bendine, spor müsabakalannm resimden 
istisna edilmeleri için şart olarak konulan «hâsılatın tamamen müesseseye kalması» hükmü dolayt-
siyle tatbikatta ihtilâfları mucip olmaktadır. 

Sporun inkişafında yabancı kulüplerle olan temasın ehemmiyeti, buna mukabil, davet olunan 
yabancı kulüplerin her türlü masraflarının maçı tertip etmiş olmak dolayısiyle resmin kanunen mü
kellefi bulunan Türk spor kulüpleri tarafından ödenmesi lüzumu; bilûmum spor müsabakalannm 
Eğlence Resminden, ihtilâfı doğuran «hâsılatın tamamen müesseseye aidiyeti» şartından azade olarak, 
istisna edilmelerini lüzumlu kılmıştır. 

Bu maksatla ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. î/719 
Karar No. 29 

7 .III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 
ne! maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kainin 
tasarısının içişleri Komisyonunda müzakeresi sı
rasında Komisyonumuzun da mütalâasına lüzum 
hissedilmesi üzerine keyfiyet İçişleri, Dışişleri 
ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin huzuru 
ile okunup incelendi. 

Yapılan tartışmalar sonunda Hükümet gerek
çesinde ileri sürülen sebepler Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve tasarı bir muhalife karsı 
mevcudun ekseriyeti ile muvafık görülmüştür. 

Komisyonuna tevdi edilmek üzevi1 

rüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkarj. 
" Sözcü 
Samsun 

R. İsıtan 
Çorum Malatya 

N. Atalay E. Doğan 

Tokad 
C. Kovalı 

yerine 
Kâtip 

Kastamonu 
Â. Toközlü 

Tekirdağ 
Yerli filimlerin ko

runması fikrindeyim 
Z. E. Cezaroğlu 

Hatay 
A. Çilli 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/719 
Karar No. 39 

15 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
27 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ba
kanlar Kurulunun 16 . İT . 1950 tarihli kararı 
ile Büyük Meclise sunulan tasarı ile gerekçesi 
ve içtüzüğün 28 nei .maddesine tevfikan Mali
ye Komisyonundan alman mütalâa içişleri ve 
Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri nazır 'olduk
ları halde Komisyonumuzda incelendi. 

Sinemaların duhuliyelerinden alman Eğlen
ce Resmi [hakkında Hükümet 'gerekçesinde 'be
yan olunan seîbepler varit görülmekle (beraber 
3646 sayılı Kanunla kalbul ve tasdik •edilmiş 
olup halen yürürlükte Ibulunan Türkiye ile 
Amerika arasında 1 . IV . 1939 da münakit 
Ticaret Anlaşmasının 4 ncü maddesi ruhuna ve 
metnine de uygun görülmüş, diğer taraftan 
memleketimizde spor 'hayatının inkişafını sağ
lamak !balkılmından 'belirli kayıtlar ve şartlar al
tında tertip edilen spor müsabakalarının Eğlen
ce Resımind'en muafiyetini sağlıyan ve esasen 

yürürlükteki madde metninde de mevcut 
Ibulunan muafiyet esasını Ibir kat daha 
kuvvetlendirmeye matuf görülmüş 'oldu
ğundan tasarının tümü üzerine yapılan görüş
menin sonunda teklif edilen değişikliğin yapıl
ması esas itibariyle çoğunlukla kanul 'edilmiş 
ve maddelere geçildikte 'sinemalardan alınan 
Eğlence Rüsumu nispetinin % 70 ten % 50 ye 
İndirilmesi her ne kadar Hükümetçe teklif edil-
'inekte ise de 'karşılığı, verem mücadelesi, dilen
ciliğin men'i ve yoksul ve düşkünler yurdu 
masraflarının s&ğlanıması gibi (belediyelerin 
esaslı hizmetlerine tahsis edilmiş 'olduğuna gö
re ibuna fbir ıorta nispet "bulunması muvafık ola
cağı düşünülerek % 70 in % 60 a indirilmesi 
çoğunlukla kalbul edilmiş ve resimden müstes
na tutulanlar 'hakkında Hükümet tasarısında 
gösterilen hüküm yine çoğunlukla aynen kalbul 
olunmuş ve madde o yolda kaleme alınmıştır. 

2 ve 3 ncü maddeler aynen kahul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 238 ) 
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Kamutaya arzedilmek 

ğa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

üzere Yüksek Başkıan-

Başkanvekili 
Çoruh 

Muhalifim 
A. T üzün 

Kâtip 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 

Amasya 
E. Uras 

imzada bulunamadı 
Bursa 
G. Öz 
Denizli 

Dr. B. Uz 
Gümüşane 

Ş. Sökmensüer 
Sivas 

M. Ş. Bleda 

Bolu 
/ . Yalçın 

Çorum 
S. Karafakıoğlu 

Giresun 
T. Ekmen 

Sinöb 
S. Batur 
Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Eğlence yerlerinden belediye meclislerince 
düzenlenecek tarifeye ve belirtilcek sınıflarına 
göre işledikleri sürece sağlıyacaklan gayrisâfi 
hasılattan : 

A) Sinemalarda % 50 sine; 
B) Tityatro ve konserlerde % 25 ine; 
C) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence 

yerlerinden işledikleri sürece alınacak Eğlence 
Resmi alınır. * 

Biletle girilen eğlence yerlerine ait resim, 
bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 

Bilet kullanılması mecburi olmıyan eğlence 
yerlerinde % 53 ine kadar belediyece Eğlence 
Resmi belediye meclislerince günlük, haftalık 
veya aylık olarak ta tâyin olunabilir. 

Gece yarısından sonra açık kalacak bu mad
dede yazılı resme tâbi yerlerden gece yarısın
dan sonraki her saat için mütezayit bir resim 
almaya belediyeler yetkilidir. Bu fazla resim 
esas resmin % 50 sini geçemez. 

Bu resim hasılatının % 10 u, bulunan yerler
de darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediyece 
sözü geçen müesseseye ödenir. % 10 u da ve
rem savaşma ayrılıp belediye sınırları içinde 
Verem Savaş Derneği teşkilâtı varsa yardım 
olarak bu derneğe verilir. Böyle bir teşekkül 
yoksa doğrudan doğruya belde içindeki yoksul 
veremliler hizmetine sarfolunur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir .-

Eğlence yerlerinden Belediye Meclislerince 
düzenlenecek tarifeye ve belirtilecek sınıflara 
göre işledikleri sürece sağlıyacaklan gayrisâfi 
hasılattan : 

A) Sinemalarda % 60 ma; 
B) Tiyatro ve konserlerde % 25 ine; 
C) 26 ncı maddede yazılı diğer eğlence 

yerlerinde !% 35 ine kadar belediyece Eğlence 
Resmi alınır. 

Biletle girilen eğlence yerlerine ait resim, bi
let bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 

Bilet kullanılmas.1 mecburi olmıyan eğlence 
yerlerinden işledikleri sürece alınacak Eğlence 
Resmi belediye meclislerince günlük, haftalık ve
ya aylık olarak da tâyin olunabilir. 

Gece yarısından sonra açık kalacak, bu mad
dede yazılı rasme tâbi yerlerden gece yarısından 
sonraki her saat için mütezayit bir resim alma
ya belediyeler yetkilidir. Bu fazla resim esas 
resmin % 50 sini geçemez. 

Bu resim hasılatının ;% 10 nu, bulunan yer
lerde Darülaceze hissesi olarak ayrılıp belediye
ce sözü geçen müesseseye ödenir. '% 10 nu da 
verem savaşma ayrılıp belediye sınırları için
de verem savaş derneği teşkilâtı varsa yardım 
olarak bu derneğe verilir. Böyle bir teşekkül 
yoksa doğrudan doğruya belde içindeki yoksul 
veremliler hizmetine sarfolunur. 

( S. Sayısı : 238 ) 
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Aşağıda yazılı eğlencelerden, Eğlence Resmi 
alınmaz: 

1. Orduevleri, dernekler, sendikalar, spor 
kulüpleri, okullar, halkevleri ve halk odaları ta
rafından ; 

A) Tamamen parasız olmak şartiyle göste
rilen filimler, verilen konserler ve temsiller, 
tertip edilen spor ve at koşuları; 

B) Bulundukları binalarda veya belediye
den müsaadesi alınmak ve hasılatı tamamen mü
esseselerine ait olmak üzere diğer mahallerde 
verilen müsamereler; 

C) Tertip olunan bilûmum spor müsabaka
ları; 

2. Millî ve Beynelmilel sergilerde tertip 
edilen bütün eğlenceler; 

3. Bayram yerlerinde ve bayram süresince 
çocuklara mahsus olarak tertip edilen sinema, 
tiyatro haricindeki eğlenceler. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakam 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen, 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakam 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

içiş. K, 

Aşağıda yazılı eğlencelerden, Eğlence Res
mi alınmaz: 

1. Orduevleri, dernekler, sendikalar, spor 
kulüpleri, okullar, halkevleri ve halkodaları 
tarafından; 

A) Tamamen parasız olmak şartiyle göste
rilen flimler, verilen konserler ve temsiller, ter
tip edilen spor ve at koşuları; 

B) Bulundukları binalarda veya belediye
den müsaadesi alınmak ve hasılatı tamamen 
müesseselerine ait olmak üzere diğer mahallerde 
verilen müsamereler; 

C) Tertip olunan bilûmum spor müsabaka
ları; 

2. Millî ve beynelmilel sergilerde tertip 
edilen bütün eğlenceler; 

3. Bayram yerlerinde ve bayram süresince 
çocuklara mahsus olarak tertip edilen sinema, 
tiyatro haricindeki eğlenceler. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 238 ) 


