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1. — Geçen tutanak özeti. 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Sorular 
A — Sözlü sorular ve cevaplar 
1. — Kastamonu Milletvekili 

Kerimzade'nin halı transitinin ihyası im
kânlarının düşünülüp düşünülmediğine* 
Tekel mamulâtı ve bilhassa tütün ve si
gara için verilen beyiyenin mâkul hadde 
yükseltilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Rıfkı Salim Burçak'm sözlü cevabı 
(6/300) 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp> 
cak' 'm liman inşaatı için alınacağı ilân 
edilen = deniz vasıtalarına ve finansman 
mukaveleleri akdedilmiş bulunan liman
ların inşasına, ne zaman başlanacağına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/306) 

3 . — .Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, İstanbul eski defterdarının Var
lık Vergisi mükelleflerinden bâzıları hak
kında yaptığı muameleye ve aldığı söyle
nileni evin kime ait olduğuna, İstanbul'da 
satılan iki apartımanın kimler tarafından, 
kaça alındığına ve Adana'daki bir mükel
lefin affedilmiş olan vergisi miktarına 
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Sayfa 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/320) 68 

B — Yazılı sorular ve cevaplar 91 
1. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz '-

m, 1949 Ve 1950 yılı Yol ve Bina vergileri Babı-
ka tahakkukatından tahsil olunan vergiler
den , 251 sayılı tefsir gereğince, belediyele
re ne miktar tediye yapıldığına' ve tasfiye 
için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna 
lçişle*i*'Bakanı Halil özyörük'ün yazılı ce
vabı (6/225) 91:92 

2. — Samsun Milletvekili Ferit Tüzel'in, 
Çarşamba Ortaokulunda hademe olan bir ka
dına polis memuru Arif tarafından yapıldı
ğı söylenen işkencenin vâki olup olmadığı
na, vâki ise müsebbibi hakkında ne muame
le yapıldığına dair yazılı sorusuna İçişleri 
Bakanı Halil özyörük'ün yazılı cevabı 
(6/291).- 92:93 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali İhsan Sâhis'in, bugün Hava kuvvet
lerimizde vazifeli Generallerle evvelce . 
\m kuvvetlere mensup, iken şimdi başka 
vazifelerde bulunan Generallere, Hava 
kuvvetlerimizde kullanılan uçak modelle
riyle personel yetiştirilmesi ve meydan 
inşası hususlarındaki faaliyetlere, 1950 
yılında havacılara verilen uçuş paralarına 
ve bu hususta hazırlanmakta olduğu ha-



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
gesi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (4/89) 73:79 

3. -=- Urfa «ski Milletvekili Vasfi Ger
ger'in, Boğazlıyan eski Kaymakamı Ke
mal'in ailesine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olan Kanuna ek 
kanun teklifi ve Sağhk ve Sosyal Yardım 
Komisyonu mütalâasiyle Bütçe Komis
yonu raporu (2/18) 79:84 

4. — Halkevleri için ithal olunacak 
radyo ve sinema makinelerinin Muamele 
Vergisiyle Gümrük ve Okturva resimlerin
den istisnası hakkındaki 2154 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/160) 84:85 

5. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu'nun, Eskişehir Çifteler Çiftliği ge
nel çevresi içinde işgal edilmiş yerler için 
eerimisil aranmaması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/185) 85,90,91,97:100 

6. — Erzurum Milletvekili Said Ba
şak'm, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Ticaret ve Çalışma 
komisyonları raporları (2/171) 85:91 

UTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
ber alman kanun tasarısının ne zaman 
Meclise sevk olunacağına dair sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'-
in yazılı cevabı (6/311) 93 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbis'in, harb plânları ile seferber
lik işlerine, Millî Savunma Bakanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 
2 nci ve 4 ncü maddelerinin tadilinin lü
zumlu olup olmadığına, Kara, Hava ve De
niz Kuvvetleri Komutanlıklarının duru
muna Askerî Şûranın bugünkü vaziyeti
ne, Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün 
daha verimli bir hale getirilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı 
cevabı (6/316) 93:96 

4. — Görüşülen işler 68 
1. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yir-

calı ve 8 arkadaşının, Belediye Gelirleri 
Kanununun 9 ncu maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkıda kanun 
teklifi ve İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/64) 68:73 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger'in, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda 
zikrolunan (Eşkıya müsademesinde malûl 
olan) tâbirinin yorumlanmasına dair öner-

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Vak
fıkebir Belediye Başkanı Ömer Kulein'in işten 
menedilmesi sebebine ve bu hususta bakanlıkça 
ne gibi bir karar alındığına dair sorusu, İçişleri 
Bakanının teklifi üzerine, 11 . VI . 1951 Pazar
tesi Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, li
man inşaatı için alınacağı ilân edilen deniz va
sıtalarına ve finansman mukaveleleri akdedilmiş 
bulunan limanların inşasına ne zaman başlana
cağına dair sorusu, soru sahibi oturumda hazır 
bulunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Eratman'ın, dış 

memleketler hububat mahsulünün bu seneki va
ziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki fiyatla-
riyle dış piyasalar fiyatlarına, Toprak Mahsul
leri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve mubayaa 
fiyatlarının tesbit edilerek bir an evvel ilânına 
dair sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Ker-
man'ın, Emirdağ İlçesinde okulsuzluk yüzün
den okula devam edemiyen öğrencilerin durumu
na ve İnkılâp ilkokulunun avlusunda yanan ke
restelere dair sorusu, ilgili bakan oturumda ha
zır bulunmadığından 8 Haziran 1951 Cuma Bir-

— 60 



leşimine bırakıldı. 
içtüzüğün 53 ncü maddesinin yorumlanması

na mahal olmadığına dair Anayasa Komisyonu 
raporu kabul olundu. 

Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yazman'm4 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair olan Millî Savunma Komisyonu ra
poru, kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Tırcalı ve 8 ar
kadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu 
maddesinin birinci f ıkrasmm değiştirilmesi hak-

Tasanlar 
1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek No

ter Harç Tarifesi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 19 ncu maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
(1/189) (Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

2. — 1949 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 
(1/190)) (Sayıştay Komisyonuna); 

3. — ödünç Para Verme İşleri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/191) (Ticaret, Adalet, Maliye ve Büt: 
çe komisyonlarına); 

4. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaş
masına ek listelerin yürürlük sürelerinin uzatıl
masına dair mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı (1/192) (Dışişleri ve Ticaret komis
yonlarına) ; 

Teklifler 
5. — Çoruh Milletvekili Mesud Güney ve 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu'nun, Trabzon'un Çaykara kazasının Paçan 
köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/247) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

kındaki kanun teklifinin reddine dair Bütçe Ko
misyonu raporu okundu. Üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra. 

6 . VI . 1951 Çarşamba günü saat 15 te.top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

1 Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Tokad Milletvekili 

M. Zeren M. önal 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

F. Tekil 

6. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku-
ranel'in, Belediye yapı ve yollar kanunu tek
lifi (2/248) (Işiçleri, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonlarına); 

7. — Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm, 
2510 sayılı iskân Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yer
lerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisi
ne dair kanun teklifi (2/249) (içişleri, Tarım, 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

Tezkereler 
8. — Altın meskukât ile zinet altınları hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/182) (Anayasa 
Komisyonuna); 

9. — Millî Piyango idaresinin 1950 yılı bilan
çosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezke
resi (3/183) (Sayıştay Komisyonuna); 

önerge 
10. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, I 

Numaralı Geçici Delikçe Komisyonunun 4. VI . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 697 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi (4/152) (I Numaralı Geçici Dilekçe 
Komisyonuna). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



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

BAŞKAN ~ Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade 'nin, halı transitinin ihyası imkânlarının 
düşünülüp düşünülmediğine, Tekel mamulâtı ve 
bilhassa tütün <ve sigara için verilen beyiyenin 
mâkul hadde yükseltilmesinin mümkün olup ol
madığına dair sofusuna Gümrük ve Tekel Ba
kam Rıfkı Salim Burçak'm sözlü cevabı (6/300} 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz: 

6/300 Ankara: 2 Mayıs 1951 
Türkiye Büyük Millet, Meclisi Başkanlığı 

Yüksek Katına 
Aşağıdaki hususların sözlü olarak cevaplan

dırılmasını sayın Gümrük ve Tekel Bakanından 
saygı ile rica ederim: 

1. Memleketimizde esaslı transit ambarı bu
lunduğu halde halı transiti başka memleket
lere kaçmıştır. Bunun sebepleri ve yeniden ih
yası imkânları düşünülüyor mu t 

2. Tekel mamulâtmda ve bilhassa tütün 
ve sigarada verilen beyiyenin 'azlığı bu işle müş-
tagil vatandaşları sulandırmaktadır. Bunun 
bir haddi mâkule yükseltilmesi mümkün değil 
midir ? 

Derin saygılarımla. 
Kastamonu 

Şükrü Kerimzade 

memleketlere kaçtığından bahsile bu ticaretin 
ihyasının düşünülüp, düşüülmediği hakkıdadır. 

Hah transitinin son yıllarda büyük ölçüde 
azalmış olduğu maalesef bir hakikattir. 1940 
yılında İstanbul'daki transit antreposuna 4700 
balya halı geldiği halde bu miktar seneden se
neye azalarak nihayet 1950 senesinde 130 bal
yaya düşmüştür. 

Bu azalmanın çeşitli sebepleri şunlardır; 
1. İkinci Dünya Harbinin münakalâtı sek

teye uğratması ve Denizyollarını devamlı suret
te kapalı tutması ve dünyanın istikrarsız hali. 

2. Nakliye ücretleriyle tahmil ve tahliye 
masraflarının fazlalığı, 

3. Bu ticaretin eskiden Kazanç, bugün de 
Gelir Vergisine tâbi tutulması, 

Hah transit ticaretinin memleketimizde ye
niden inkişafını teminen alınmış bulunan ted
birler şunlardır; 

1. 4893 sayılı «Şark halı ve kilimleri ile 
bezerleri ve hayvan postları için kurulacak ser
best yer» Kanunu ile gümrük formaliteleri, ben
zeri memleketlerdeki formalitelerden daha ba
sit bir hale getirilmiş ve buna ait talimatname 
ile de her türlü gümrük kolaylıkları-sağlanmış
tır. 

2. Türkiye ile İran arasında Tahran'da im
zalanan yolcu ve halı transit ve nakliyatını ko-
laylaştırmaı ve çoğaltmayı hedef tutan an
laşma ile nakil ücretlerinin de \% 25 nispetin
de bir indirim sağlanmıştır. Bu anlaşma kanu-
niyet kesbetmek üzere Yüksek Heyetinize su
nulmuştur. 

Bu anlaşma ile ayrıca transit nakliyatına 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI RIFKI SA
LİM BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arka
daşlarım, Kerimzade arkadaşımın, iki ayrı me
seleyi ihtiva eden sorularına cevap arzediyo-
rum. 

Birinci soruları, hah transit ticaretinin başka j 
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mütaallik bir de ödeme anlaşması imza edilmiş
tir. 

3. Bundan başka, bu çeşit transit ticareti
nin her türlü vergi ve resimlerden istisna edil-
mesd mevzuu Dışişleri Bakanlığında kurulmuş 
olan Bakanlıklar arası bir komisyon tarafından 
incelenmektedir. Varılacak netice ayrıca bir 
kanun mevzuu olarak yüksek heyetinize sunu
lacaktır. 

4. Hazırlanmış olan Denizbank Kanun ta
sarısı ile de antrepoların tevsii ve daha mükem-

*-mel bir hale getirilmesi esas itibariyle kabul 
edilmiştir. 

Alınmış olan bu tedbirlerin tetkiki ile halı 
transitinin yurdumuzda yeniden inkişafa maz-
har olacağını ümit etmekteyiz. 

. Şaym arkadaşım ikinci sorularında: 
Tekel mamulâtmda ve bilhassa tütün ve si

garada verilen beyiyenin azlığı bu işle müştagil 
vatandaşları sızlandırmaktadır. Bunun bir had
di mâkule yükseltilmesi mümkün değil midir 
Demektedirler. 

Tekel İdaresince kendi mamullerini peraken
de satan bayilere verilecek beyiyelerin hadleri 
hususi kanunlarında tesbit edilmiştir. 

Tütünde bu % 6, barutta !% 9, kibritte % 6 
ve hususiyet arzeden içki satışlarında '% 10 
beyiye, !% 10 da taşıma, kırılma ve bâzı içki
ler satışı için iskonto yapılmaktadır. Beyiye 
ücretleri bunlar olmakla beraber Millî Savun
ma Vergisi ve malûllerle şehit yetimlerine ve
rilen beyiye ücreti çıkarıldıktan sonra arkada
şımın üzerinde durduğu tütünde bu miktar 

-••'% 3 e düşmektedir. 
Beyiye ücretlerinin tesbitlerinin ayrı ayrı 

olması satış seyri ile alâkalı bulunmaktadır. 
Bu esaslara göre 1949 yılında tekel mamulleri
nin satışı için ödenen beyiye ücreti malûl 
ve şehit yetimlerine ödenen beyiye ücreti ha
riç 11 346 450 liradır. Malûllerle şehit yetim
lerine ödenen miktar ise 5 673 045 liradır. 

Doğrudan doğruya bütçe ve hususi kanun 
ve nizamnamelerle ayarlanmış bulunan yukar
da arzettiğim beyiye ücretlerini artırmakta 
lüzum ve zaruret görmemekteyiz. 

Aşağıda arzedeceğim sebeplerin sayın arka
daşımı da tatmin edeceğimi ümit ederim. 

1. Tekel bayiliği için gerek Genel Müdür
lüğe ve gerekse doğrudan doğruya Bakanlığı
mıza pek çok müracaatlar yapılmaktadır. Bu 

.1951 0 : 1 
keyfiyet bayiliğe rağbetin fazla olduğunun bir 
delilidir. 

2. Tekel bayiliği diğer her hangi bir tica
retten çok daha teminatlıdır. Zira fiyat temev-
vüeü, fire, zayiat ve malın demode olması gibi 
risklere mâruz değildir. 

Tekel mamulleri en kısa bir zamanda para
ya çevrilebilen ve devir sürati olan bir meta

dır. 
3. Bayilere her gün her neviden istedik

leri miktarda mamulât verildiği için bayilik 
fazla sermayeyede ihtiyaç hissettiren bir iş 
değildir. 

4. Diğer taraftan, bayilerin yalnız tütün 
mamulâtı satmakla iktifa etmedikleri, birinci 
sınıf bayilerin dahi tütün mamulâtı yanında 
hiç olmazsa gazete, mecmua gibi şeyler sattık
ları,, bayilerin çoğunun da bu mamulâtı diğer 
birçok eşya arasında bir çeşit olarak bulundur
dukları malûmdur. 

işin mahiyeti hakkında bir kanaat verebil
mek için şu rakamları arzediyorum. 

Birinci' -sınıf bir bayi tütüne bağladığı 1150 
lira sermaye ile senede : 4 819 lira, 

Üçüncü sınıf bîr bayi tütüne bağladığı 650 
lira sermaye ile senede : 944 lira, 

Beşinci sınıf bir bayi tütüne bağladığı 160 
lira sermaye ile senede : 84 lira beyiye almış
tır. 

Beşinci smıf bayiin dahi yatırmış olduğu 
sermayenin yarısından fazla para kazandığını 
gösteren bu rakamlar bugünkü beyiye ücretle
rinin az olmadığını sarahatle göstermiş olacak
tır. 

Bu sebeple bütçeye yeni bir yük tahmil 
edecek olan beyiye ücretlerinin artırılmasına 
lüzum olmadığı kanaatindeyiz. (Bravo sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Muibterem arkadaşlar, biraz sonra* vereceğim 
rakamlara göre siz de takdir buyuracaksınız ki, 
memleket iktisadiyatında ehemmiyetli bir mev
kii olan halı transiti, Muhterem Bakanımızın 
izah buyurdukları gibi, hemen hemen tamamiy-
le memleketimizden başka memleketlere göç et
miş bulunmaktadır. Fakat bunun yanı başında 
muhterem bakanımız alınmakta bulunan tedbir-

' leri bize haber vermiş olmakla büyük bir sevinç 
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duymuş bulunmaktayız. Madem ki tedbirler 
alınmaktadır, madem ki, bu iş iyi bir yola gir
mek ihtimali dahilindedir, şu halde üzerinde 
fazla İsrar etmeye artık lüzum kalmamıştır. Lâ
kin bu işin derecei ehemmiyetini bir parçacık 
izah etmek istiyorum. Çünkü benim kanaatim
ce, Gümrük ve Tekel Bakanlığı üzerine düşen 
vazifeyi şimdiye kadar büyük bir hüsnüniyetle 
belâgan mabelâğ yapmaya çalışmıştır. Fakat 
bu işi baltalıyan Maliye ve Ulaştırma Bakanlık
larına, yani Devlet Denizyollarına ait bulunan 
antreponun fena idare edilişidir. Resmî rapor
lara göre halı transitinin Türkiye 'de bir asrı mü
tecaviz denilirse de ben bunu biraz mübalağalı 
buldum, bir asra yakın bir mazisi vardır. O ka
dar azametli rakamlar karşısındayız ki, bu res
mî raporunu haber verdiğine göre, bizi malû-
mattar ettiğine göre 50 bin balyaya kadar mem
lekete halı girip çıktığını öğreniyoruz. «Bu ra
kamların içinde 90 bin balyaya miktarın vardığı 
söyleniyorsa da bunu da mübalağalı buluyorum. 

Bakanımız 1941 de 5 bin balyaya bu mikta
rın tenezzül ettiğini söylediler. Umumi Harb-
den sonra mütemadiyen tenezzül etmiştir. 1945 
t^ 1>P8 bine dmen bu miktar son zamanlarda 200 
balyaya kadar tenezzül etmiştir. 

istanbul'da Sirkeci'de, hattâ diyebilirim ki, 
Türkiye gümrüklerinin en büyük antreposu var
dır. Beş katlıdır. Altında yıkama havuzları var
dır. Halı yıkama için lâzımgelen ameliyelere mü
sait gayet güzel tertibatı vardır. Taraçası var
dır. Orada yıkanan halıların kurutma ve sair 
ameliyeleri yapılır. Vaktiyle Deriizbank kuru
lurken rıhtım şirketinin ve gümrüklerin elinde 
bulunan bütün antrepolar doğrudan doğruya 
Denizbanka devredilmiştir. Bugün de İstanbul'
daki bütün gümrük ardiyeleri Denizbankm elin
dedir. Denizbank, menfaatini gümrük eşyasın
dan ardiye almakta gördüğü için bu yıkama ha
vuzlarını tamamiyle tahribetmiştir. Vaktiyle 
bu işe o kadar ehemmiyet verilmiştir ki; bu ha
lı transit deposunda dört tane asansör kurul 
muştur. Bunların aylarca çalışmadığı vs kidir. 
Bugün yıkama tertibatı kalmamıştır. Fındıklı'
da bir şahıs tarafından yıkama havuzları yapıl
mışsa da bugün oraya gelen az miktardaki ha
lıların dahi oraya getirilip transit suretiyle yı
kanması dahi bir takım dedikodulara zemin hazır
layacak vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu binanın içindeki 
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j havuzlar maalesef tahribedilmiştir. Aşağı yuka

rı bir halı balyası 7 - 8 bin lira tutmaktadır. 50 
bin balya 350 milyon lira eder. 350 milyon li
raya nazaran, yine salahiyetli, kimstlerin yap
tığı; hazırladığım ve derin tetkikten geçirdiği 
rapor bu hali transitinde memlekete giren ve 
çıkan halıların memlekete bıraktığı menfaat 
% 20 nispetinde ifade edilebilir. Bu başlangıç
tan beri mütemadiyen memlekete para ve men
faat temin etmektedir. 

Bugün 350 milyon liralık bir giriş ve çıkış 
tan senevi asgari % 10 bir gelir sağlansa mem
lekete senede 35 milyon lira girmiş olur. 

Bir ecnebi banka müdürü ile konuştum 1928 
senesinden beri bizim memlekette üçüncü de
recede bir faaliyet gösteren bu bankanın müdü
rü, bizim bankamız halı transitinde bir milyon 
lirayı mütecaviz bir plasman yapmakta ve bu 
yüzden diğer bankalarla aramızda ciddi rekabet 
hâsıl olmakta idi. Binaenaleyh bu bankalar ha
lı transitinden çok istifade ederlerdi, diyor. Bu 
hususta daha fazla izaha lüzum görmüyorum. 
Bakanımız da zaten izah ettiler dediler ki ; bu 
gerilemeyi önlemek üzereyiz, bunun üzerinde 
çalışmaktayız. Komşu bir Balkan memleketi bu 
halı transitinin mühim bir kısmını memleketi
mizden almıştır. İranlı halı tacirleri Avrupa 
memleketlerine nazaran daima memleketimizi 
tercih etmektedirler. Çünkü ananeleri ve yaşa
yışları itibariyle memleketimizde yerleşmeyi 
daha uygun görmektedirler. Yabancı memleket
lerin onlara gösterdikleri kolaylıkları ve şart
ları biz göstersek bütün halı transitini memle
ketimize intikal ettirmek mümkündür. 1941 de 
yapılan transit 5 000 balye olduğuna göre, be
her baİyeyi 7 000 liradan hesap edersek, 35 mil
yon gibi mühim bir rakam göstermektedir. İs
tihkar edilemiyecek, üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzımgelen, memleketimiz için bir men
faat şubesi olan bu halı transit merkezinin ye
niden açılmasının bizim hükümetimize müyes
ser olmasını candan temenni ederim. 

İkinci sualim üzerinde muhterem bakan et
raflı malûmat verdiler. Fakat verdikleri izahat 
bir esasa, bir hakikate dayanmakla beraber 
zannediyorum ki ne bizi ne de bu işle meşgul 
vatandaşı tatmin etmiş değildir. Şimdi size bir
kaç rakam vereceğim. Senelik hâsılatı gösterir
ken gözde büyüyen rakamlar ne kadar küçül
müş olacaktır. Yüz liralık, yani 500 köylü siga-
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rası satan bir bayiin eline 170 kuruş geçmek
tedir. 100 liralık yenice satan, yani 250 paket 
yenice satan bir bayiin eline de 250 kuruş beyi
ye parası geçmektedir. Bu hesap depodan almı
şa göredir. Bir de depodan dükkânına kadar 
nakliye masrafını da hesap edecek olursak bu 
miktar daha aşağıya düşecektir. Yine yüz lira
lık kibrit satan bir bayiin eline de 160 kuruş 
gibi pek cüzi bir miktar geçmektedir, tki bin 
kutu kibrit satacak, ancak eline 160 kuruş gibi 
bir para geçecektir. Bunun için bu işten vazge
çenler olduğu gibi, sayın Bakanın izah buyur
dukları gibi, yeni talip olanlar da vardır. Yüz 
paket yenice sigarasının beiyesi 250 kuruştur. 
Bir sigara 40 kuruşa satılır. Bunun 15 kuruşu 
Müdafaa Vergisi, geri kalanı da Hazineye ait
tir. 

Bir bayi, Millî Müdafaanın veyahut Hazine
nin tahsil memuru değildir. Vatandaş peşinen 
götürüp bunu yatırıyor, tütünleri alıyor ve on
dan sonra benden senden, vatandaşlardan teker 
teker bu parayı toplamaya çalışıyor. 

Filhakika bayilik için birçok talepler, mü-
racatlar bulunabilir. Fakat Devletin inhisarı 
elindedir diye bu işle meşgul vatandaşları da 
acıklı vaziyete düşürmemek lâzımdır. Buna mu
kabil vatandaş, tütün satışlarım serbest bırakı
nız, tütünden sigara imaline müsaade ediniz, 
bayilere biz daha fazla beyiye vereceğiz, diyebi
lirler. Tütün ve sigara ve kibrit inhisar elinde
dir djye bıı şekilde hareket etmek her halde in
saflı bir hareket değildir, kanaatindeyim. 

Bunun yanıbaşmda biliyorsunuz ki tütün 
bayileri kısmen Gelir Vergisine tâbidir. Bun
lardan bir kısmı Esnaf Vergisine tâbidir. Esnaf 
Vergisine tâbi olanlar daha işlek yerlerde çalış
tıklarından bunlar ödedikleri yüksek kira üze
rinden vergiye tâbi olmaktadırlar. Bunların ci
roları, başka şeyler de sattıkları için, 60 bin li
rayı tecavüz edince Gelir Vergisine tâbi olmak
tadırlar. 

feonra bir adam 50 bin liralık tütün satsa, 
bunun yanıbaşmda 100 bin liralık pul satsa; pul 
bayii Gelir Vergisine tâbi tutulmamaktadır. 
Ondan sonra, bir tezada da şahit olmaktayız. Ha
riçten silâh ithal etmek serbesttir. Yani silâh 
ithal eden serbest meslek erbabından Hükümet 
yani Tekel İdaresi bir Resim, bir vergi ahr. Bu 
vergiyi öyle hesap eder. Alış fiyatına bakmaz, 
gümrük resmi inzimam eder, nakliye inzimam 
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eder, hattâ hammaliyesi dâhi inzimam eder. On
dan sonra bu maliyet üzerinden vergi alır. 
Beyiye verirken Millî Müdafaa Vergisini tenzil 
eder. Kanun bunu gayet tabiî olarak bir bütçe 
meselesi olduğunu söyliyeceğini evvelden tah
min etmiştir. Fakat kendilerinden istirham edi
yorum. Büyük bir hüsnüniyetle çalışmaktadır
lar. Vatandaşlarımızın bu haklarını nazarı iti
bara alsınlar. Bütçe meselesi yapmadan bir şe
kil hal bulmak belki mümkündür. Yüksek ma
liyetli tütünler vardır. Bunlara biraz zam etmek 
suretiyle bu muztarip vatandaşlarımızı az çok 
gözetmek mümkün olur kanaatindeyim. Bunu 
esaslı bir temenni olarak kendilerinden rica et
mekteyim. (Alkışlar). 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp
çak'ın, liman inşaatı için alınacağı ilân edilen 
deniz vasıtalarına ve finansman mukaveleleri 
akdedilmiş bulunan limanların inşasına ne za
man başlanacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakam Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/306) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Cemal 
Kıpçak burada mı? 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bura
dayım. 

6/306 
Ankara : 17 . V . 1951 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakan

lığı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmak 
üzere gündeme aldırılması hususunda gereken 
muamelenin yapılması için yüksek delâletlerini 
derin saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak 

1. Bayındırlık Bakanlığı gazetelere ilân ver
mek sureti ile liman inşaatı için kullanılmış 
deniz vasıtaları alacağını bildirmektedir. Kulla
nılmış vasıtaların, bilhassa Deniz vasıtala
rının müspet randıman vermedikleri eskiden 
beri tecrübe edilmiş bulunduğuna göre neden 
hâlâ bu nevi vesaitin Devlet tarafından muba
yaası tercih edilmektedir. 

2. Bahis konusu vasıtaların, Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasından almacak kredi 
ile temin edileceği anlaşılmaktadır. Bu kredi, 
14 . VII . 1950 tarih ve 5676 sayılı Kanunla 
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B. M. M. tarafından tasdik edilmiş bulunduğu
na göre, ihtiyaç hissedilen malzemenin yeni ola
rak yaptırılması için geçmiş müddetten istifade 
edilemez mi idi? 

3. Avrupa tezgâhlarının siparişleri teslim 
etmek müddetlerinin gittikçe daha uzaması kar
şısında Bakanlık müstamel malzeme almaktan 
başka bir tedbir düşünmemekte midir? 

4. Böyle bir tedbir mevcut olduğu takdirde 
bahis konusu vasıtalar için neden bu çareye baş 
vurulmamıştır? 

5. Finansman mukaveleleri aktedilmiş bu
lunan limanların inşaatına bakanlık ne zaman 
başlattıracaktır, bunların projeleri hazır mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI 'KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Yeni limanlarımızın 
inşası için tedariki lüzumlu bâzı deniz makine ve 
vasıtalarının kullanılmış olanlarından satmalmak 
imkânlarını tetkik maksadiyle yapılmış bir ilân 
dolay isiyle Sayın Zonguldak Milletvekili Cemal 
Kıpçak arkadaşım tarafından verilen beş mad
delik sözlü soruya cevaplarımı sırasiyle arzedi-
yorum : 

Birinci suale cevap, Milletlerarası imar ve 
Kalkınma Bankası ile.yapılan Kredi Anlaşması
na mesnet teşkil eden ve bir mütehassıslar heyeti 
tarafından yapılan tetkik sonunda bankaya veri
len raporda yeni mevzuların ele alınması için lü
zumlu şantiye tesislerinden bilhassa tarak gemi
lerinin sipariş yoliyle yaptırılmalarının uzunca 
bir zamana mütevakkıf bulunduğu, kısa zaman
da temin olunabilecek kullanılmış bir tarağın 
satmalmması daha uygun olacağı beyan ve tavsi
ye edilerek bu gibi tarakların pek az değişiklik
lerle birinci sınıf bir duruma getirilebileceği de 
sarahaten ifade edilmiştir. 

Dünya ahvalinin arzeylediği elverişsiz şartlar 
malûmdur. Alınacak birkaç tarak gemisi ile bun
lara müteferri vasıtaların heyeti umumiyesi ile 
siparişe bağlanması halinde evvelce tahmin edi
lenden de fazla zamana ihtiyaç hâsıl olacağı an
laşılmış ve bu yola gidilmesi halinde inşa prog
ramımızın büyük aksamalara ve gecikmelere uğ
ramasından hakkiyle endişe edilerek bir taraftan 
dünya bankasının gösterdiği lüzum ve tavsiyeye 
dayanılarak angaje ettiğimiz müşavir mühendis
lik teşekkülü marifeti'ile lüzumlu şantiye, maki
ne ve vasıtaların tesbit ettirilir ve bunlara ait -
proje, doküman ve sipesifikasyonlar hazırlattın-
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lirken demin açıkladığımız tavsiyeye uyularak 
hangi sabih makineleri iş programına uygun 
müddetler içinde alabileceğimizi ve bu sahada ne 
gibi imkânlar mevcut olduğunu tetkik için son
daj mahiyetinde yalnız sâbih makine ve vasıta
lara münhasır olarak şu ilânı yaptık. 

Müsaade buyurursanız ilânı aynen okuyayım. 
« Bayındırlık Bakanlığından : 
Limanlar inşaatında kullanılmak üzere aded 

ve umumi vasıfları izahnamesinde belirtilen du
ba, vinç, tarak ve römorkör gibi sâbih makina 
ve vasıtalara ihtiyaç vardır. 

Ellerinde bu vasıfta makinaları bulunanlar 
inşa tarihleri 1937 (Dâhil) yılından sonraya ras-
lıyan hiç kullanılmamış veya kullanılmış olup da 
çok iyi durumda bulundukları A. B. S. Müesse
sesi veya İngiliz veyahut Alman « Liod » lan 
muayene vesaiki ile belirecek olan makina ve 
vasıtaları ne gibi şartlarla satabileceklerini ob-
siyonlu, obsiyonsuz, Fob veya Cif istanbul 
proforma bedellerini de açıklamak suretiyle 10 . 
V . 1951 günü akşamına kadar Bayındırlık Ba
kanlığı Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisli
ğine bildirebilirler. 

Bu ilân bir eksiltme mahiyetinde olmayıp 
münhasıran bilgi almaya matuftur, ilgilenenler 
buna dair evsaf izahnamesini Demiryollar ve Li
manlar inşaat Reisliğinden bedelsiz alabilirler. 
Kullanılmış makine ve vasıta alıp almama hu
suslarında varılacak karara göre yapılacak mu
amele ayrıca ilân edilecektir >>. 

Açıkça görülüyor ki, bu ilân bir eksiltme de
ğil münhasıran bir bilgi almak maksadını güt
mektedir. Elinde bu gibi makinaları olup da 
bize müracaatta bulunmakta olan teşekküllerin 
gönderdikleri belgeleri tetkik etmekteyiz. Bun
ların içinde hiç kullanılmamış veya: kullanılmış 
olup da çok iyi halde olduklan resmî vesaikle be
lirecek olanların mevcudiyeti tesbit edilirse bun
lardan ihtiyacımıza en elverişli olanları pazar
lıkla satmalma hususunda gereken teşebbüsle
re girişmekte tereddüt etmiyeceğiz. 

Şu izahatımızdan -açıkça anlaşılacaktır ki, 
Bakanlığımız mücerret, kullanılmış bir makine 
parkı kurma kararında değildir; belki işleri
mizin teminlerinde tamamlanmasını ve sürat 
ve selâmetle yürütülmesini sağlamak gayesiy
le zaruri gördüğü tedbirleri almak karar ve 
yolundadır. 

2» Parkımızı tamamlamak için yeniden te-
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darik zorunda bulunduğumuz makinelerin ne
lerden ibaret olacağını, bunların aded, kabili
yet ve vasıflarını tesbit, bunların siparişlerine 
veya satınalınmalarma lüzumlu proje ve dokü
manların hazırlanması takdir buyurulur ki cid
dî bir çalışmaya ve etüde ve yeter bir zamana 
muhtaçtır. Aylardan beri bu sahada çalışmala
rımız devam etmekte ve yürütülmektedir. Bu 
itibarla bu yönden bir müddet kaybı bahis mev
zuu değildir. 

3. Malzeme ve makine sipariş müddet ve 
şartlarının devamlı olarak elverişsiz bir safha
ya girmekte olduğu da malûmdur. Fakat bu 
hâdise bugün değil bundan bir hayli zaman ev
vel ve hattâ Kore Harbi ile başlamıştır. Bu 
şartlar Dünya Bankası ile istikraz Anlaşma
sı yapmış her memleket için de aynen bakidir. 
Bu cihet banka tarafından da teyit edilmiş, ha
riçten tedarik edilecek makine, vasıta ve mal
zeme için bâzı yardım imkânları düşünülmekte 
olduğu, bunun için de bir büro teşkil edildiği 
bize banka tarafından bildirilmiştir. Bu cihe
ti de bilhassa yüksek dikkatinize arzederim. 

4. Etüdler tamamlanmadıkça evrak ve ve
saikin hazırlanmasına imkân bulunmadığı gi
bi bunlar hazır olmadıkça da ne siparişe geçil
mesi, ne de müstamelinin satmalmmasma im
kân bulunmadığı takdir buyurulur. Faaliyetle
rimiz işin mahiyet ve icaplarına uygun bir şe
kilde tabiî cereyanını takibetmektedir. Her 
türlü imkânlara baş vurarak gerekirse kulla
nılmışı alacağız ve iş müddetlerimiz müsaade 
ederse yenilerini de siparişe başlıyarak inşa faa
liyetimizi tanzim edeceğiz. 

5. Anlaşma mevzuuna giren bütün liman
ların inşası i^in lüzumlu harita, iskandil plân
ları, forajlar ve diğer mahallî etüdler yapıl
mış ve umumi prensipler tesbit edilmiş ve bun
lara dayanılarak projelerin hazırlanması da 
devam etmekte bulunmuştur. Projeler teslim 
edildikçe mevzular birer birer taahhüde bağla
nacaktır. 

BAŞKAN — Cemal Kıpçak. 
CEMAL Kıpçak (Zonguldak) — Evvela Sa

yın Bakanın verdiği izahata teşekkür ederim. 
Efendim, gazetelere ilân verildi. Bu ilânda 

bilhassa nazarı dikkati celbeden keyfiyet, müs
tamel vasıflı mateme mubayaasının tasavvur 
edildiği noktasıdır. Müstamel deniz vas:talarm-
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dan ne kadar sıkıntı çekildiği malûm. Müsta
mel malzemenin yeni gibisi veyahut yenisi mev-
zuubahis değildir. Yeni makine yeni makine
dir; Müstamel makine ise, müstamel, kullanıl
mış makinedir. İlânda 1937 senesinde imal edil
miş deniz vasıtalarından bahsediliyor. Bu gibi 
makinelerin memlekete geldikten sonra kullanış 
yerlerinde ne kadar zaman kullanılabileceğini 
kestirmek mümkün olmaz. Makinenin umumi 
durumu hakkmda bir rapor verilmiştir. Fakat 
müstamel makinenin garanti edilmesi, yeni ma
kine vasfını taşıması mümkün olamaz. Makine
nin muhtelif parçaları vardır. Bu işle iştigal 
edenler gayet iyi bilirler: Bu muhtelif parça
ların yeni yapıldığı zaman birbiriyle olan mü
nasebetlerinin hesabatı istimal sarasında kay
bolur, nispeter değişir. Bu değişik nispeter 
kullanılmış makinenin ömrünün daha ne kadar 
zaman devam edebileceğini göstermeyi müm
kün kılmaz. 

Şimdi liman inşaatı için deniz vasıtaları alı
nıyor. Bu deniz vasıtalarını mubayaa noktasın
dan, ikinci bir meselemiz daha var. Bundan 20 
gün kadar evvel kabul ettiğimiz bir kanunla 
Bayındırlık Bakanlığının pazarlıkla mubayaa 
yapması imkânını temin ettik. Şimdi müstamel 
makine alıyoruz, fiyat ölçümüz nedir, kıstas 
nedir, hangi fiyatla alacağız? Bir adam teklif 
ediyor, elinde müstamel malzeme var, bunu 
satıyor. Aynı vasfa irca edebilecek başka makina 
teklifi gelmiş midir? Diğer tekliflerin evsafı iti
bariyle mukayesesi nasıl yapılacak? Hangisinin 
daha elverişli olduğunu tesbite imkân bırakmak 
icabeder. Bu vaziyete karar verecek kimselerin 
büyük vebal yüklendiklerini de kabul etmek lâ
zımdır. Tabiatiyle elinde müstamel makine bu
lunan kimseler satmak için müracaat edecekler. 
Tabiî hiç kimseye fenalık isnat edilemez. Mem
leket mevzularında, bilhassa memleketin içerisine 
bu gibi makinaları sokarken, bunların müstamel 
olduğunu kabul ettikten sonra, artık evsaf iti
bariyle her hangi bir mukayese yapmaya imkân 
kalmaz. Yani bakan lüzum gördükçe ve heyeti tef-
tişiyesinin murakabesi ile, bu meseleyi kendi insa
fı dâhilinde halletmeye çalışacaktır. Onun için mu
rakabesi ve sairesi bakanın kendi insafına bırakıl
mış bir vaziyettedir. Vasıflar bir şartnamede 
tesbit edilmiş ve bu şartnamede fiyatları da be
lirtilmiş olduğu ve eski makinalarda hiçbir mu
kayese yapmaya imkân olmadığı için, yapılan 
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bir teklifi tetkik meselesi bir insaf meselesi olur. 

Şimdi liman inşaatı için deniz vasıtalarının 
mubayaasına zaruret hâsıl olmuştur, güzel. Di
yelim ki, bir defaya mahsus olmak üzere, hatalı 
da olsa, müstamel malzeme mubayaası yolluna 
gidilsin, fakat bundan sonra zaman müsait de
ğilse ne olacaktır? Çünkü imal müddetleri dai
ma uzar. Buradaki etüd ve tecrübe zamanlarına 
ait hesapların yapılmasını istiyerek veya istemi-
rek uzatılabilir* Halâsa arzu edildiği ve fenalık 
düşünüldüğü takdirde, memlekete yeni malzeme 
ithal edilecek yerde, eski malzeme mubayaası 
terviç edilebilir' ve bundan da bâzı kimseler isti
fade edebilir. Bu istifade meselesi tamamiyle 
murakabesizdir. Bilhassa bundan yirmi gün ev
vel bir gey yaptık. Bir kanunla pazarlıkla mu
bayaa mevzuu ele alınarak mubayaalar artırma 
ve eksiltme muamelâtının murakabesinden 
muaf kılındı. Şimdi liman inşaatı mevzuunda 
ihdas edilecek bir kontrol heyeti marifetiyle, 
hüsnüniyet sahibi olmıyan kimselerin bu işi is
tismar etmelerine imkân bırakmaması hususunu 
bakanın dikkat nazarına arzederim. Gelecek olan 
makineler üzerinde, bunların ne kadar zaman 
dayanacağı ve tamirat meseleleri üzerinde ehem
miyetle durulması lüzumunu belirtirim. 

Beşinci sual olan proje ve saireler yapılmış 
mıdır? Meselesine gelince; bu konuda projeler, 
ihtiyacımız olan zamanda yetişmiyor, binaen
aleyh daima müstamel makine mi mubayaa edi. 

lecek? Şeklinde sorduğum suale bakan umumi ola
rak cevap verdiler ve projeler kısmen gelmekte
dir ve ikmal edildikçe mütaahhide devredilecek
tir, buyurdular. Nazarı dikkatlerini celbederim, 
müstamel makine mubayaasına doğru bir çığır 
açılmasına meydan verilmemesi hususunda bil
hassa tedbirli davransınlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Yüksek heyetinize Ba
yındırlık Bakanlığının gazetelerdeki şu ilânını 
okumuştum, bu ilânda yalnız kullanılmış makine 

1951 O : 1 
üzerinde bir ısrar yoktur. Tamamen sondaj ma
hiyetinde bir ilândır, yeni ve kullanılmış maki
neler beraberce bahis mevzuudur. Bu, ne gibi 
tekliflerle karşılaşabiliriz, diye yapılmıştır. Ya
pılan teklif sayısı bugüne kadar 27 yi bulmuş
tur. 

Sonra, arkadaşıma şu ciheti de hatırlatmak 
isterim ki, gemicilikte müstamel malzeme iyi 
tetkik edilerek alınırsa pekâlâ istimale salih-
tir. Meselâ tarak gemileri kırk sene ömürlüdür. 
Arızasız olduğu takdirde yenisi gibi iş görebilir. 
Bu vasıtalar Loyd müessesesinin A. B. S. mü
essesesinin muayene vesikalarını hâmil olacak-
tıı\ Yani her hususu o şekilde tetkik ve tesbit 
edi "mistir. Bazan bu gibi makineler yenilerin
den hemen hemen farksızdır. Bütün bu mtiba-
yaatta Yüksek Meclisinizin ve arkadaşımın has
sasiyetine lâyık bir şekilde titizlikle hareket 
edeceğimize şüpheniz olmasın arkadaşlar. (Al
kışlar) 

Makine projelerine gelince: Bu projeler ta
mamen teslim edilmiştir. Yani spesifikasyonlar 
hazırdır. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, İstanbul eski defterdarının Varlık Vergisi 
mükelleflerinden bâzıları hakkında yaptığı mu
ameleye ve aldığı söylenilen evin kime ait ol
duğuna, İstanbul'da satılan iki apartmanın 
kimler tarafından, kaça alındığına ve Adanan
daki bir mükellefin affedilmiş olan vergisi mik
tarına dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/320) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —• İstanbul'da mahallen tetkiki ica-
bettiği için bu sorunun 27 Haziran Çarşamba 
günü cevaplandırılmak için talikini rica ede
rim. 

BAŞKAN — 27 Hazirana bırakılmıştır efen
dim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcah ve 
8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/64) 

BAŞKAN — Efendim, üç birleşimden beri 

bu konu üzerinde konuşulmaktadır. 
Söz alan arkadaşlardan geri kalanların isim

lerini okuyorum: 
Rifat Sivişoğlu, Mazhar Şener, Agâh Erozan, 

Halil îınre, Sıtkı Yırcalı, Avni Yurdabayrak. 
Buyurun, Rifat Sivişoğlu. 
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RÎFAT SÎVlŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım,' mülga 1340 tarihli ve 423 nu
maralı Kanunun beşinci maddesinde (Belediye 
hududu dahilindeki evlerden Tanzifat Vergisi 
alınır) denmektedir. Aynı kanunun yedinci 
maddesi de (Tenvir edilmiş mahallerde mevcut 
meskenlerden Tenvirat Resmi alınır) diye yazılı 
bulunmaktadır. 

Tadili istenen 1948 tarihli ve 5237 numaralı 
Kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrası da 
(Belediye sınırları içindeki bütün binalarla 
iratlı arsalardan Temizleme ve Aydınlatma Res
mi alınır) diye muharrerdir. 

Görülüyor ki, 423 numaralı Kanunun beşin
ci maddesindeki • Tanzifat Vergisi, tanzif edil
miş olsun olmasın alınmakta ve buna vergi den
mekte idi. Aynı kanunun yedinci maddesin
deki Tenvirat Resmi ise tenvir edilmek şartiyle 
verilmekte ve bunun adına Resim denmekte idi. 
5237 numaralı Kanunun 9 ncu maddesinin bi
rinci fıkrasına göre bunların ikisine birden 
yani tenviriye ve tanzifiye paralarına resim 
deniyor. Kanun maddesine dikkat buyurulursa 
para, aydınlatma ve temizleme parası olarak 
alınmakta fakat bâzı semtlerde bu işler yapıl
mamaktadır. Halbuki her nimet bir külfetin 
ve her külfet bir nimetin karşılığıdır. Belediye 
bir mahalleyi veya bir semti sırf köy mahiye
tinde ve kasabaya çok uzakta olmasından dola
yı temizletemez, aydmlatamaz, o mahalle veya 
semtin şehir veya mahalleye uzaklığı yüzünden 
bunları yapmaya imkân bulamazken sanki te-
mizliyormuş, sanki aydmlatıyormuş gibi, nasıl 
olur da temizleme ve aydınlatma parası alabi
l i r! Nasıl olur da temizlik yüzü görmiyen, 
gökyüzündeki yıldızları seyir ve temaşa eder
miş gibi, kasaba veya şehrin ışıklarını da çok 
uzak mesafelerden ve zirvelerden görebilen bir 
mahalle veya semtin sakinlerine (sizler karan
lıkta, çamurlar içinde gidip geleceksiniz, te-

. mizlenmeden ve aydınlanmadan nasibedar ola-
mıyacaksınız, olamıyacaksınız ama olmuş gi
bi ille siz de bu resmi, bu parayı vereceksiniz, 
belediye size barolacak, yar olmıyacak, siz 
ona .yar olacaksınız) demek hakkını kendimiz
de görebiliriz? Hangi mâkul insanın mantıki 
böyle bir teklifte bulunabilir? Eğer bu hal 
devam ederse belediyeler külfetsiz nimete ka
vuşmakta devam edecek ve halk da nimetsiz 
külfete zorlanmış olacaktır. Bir semt sakinle-
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ri ki temizlik parası verir, pislik içinde yüzer, 
bir semt sakinleri ki, aydınlatma parası verir, 
karanlıkta gezer. Belediye buralardan bir kü
rek çamur atmaz, bir petrol lâmbası yakmaz, 
al makbuzu ver parayı, der. Böylesi olmaz efen
dim. 

Buna kanun yoliyle haksız para almak der
ler. Biz buna asla razı olmamalıyız. Bu gibi 
işlerde bütçe mülâhazası, belediye gelirlerinin 
azalacağı mütalâası değil de halktan haksız 
ve bunun devam ettirilmesi fikri hâkim olmalı
dır. Çünkü bir köyün mücerret belediye hudu-

Mu içine girivermiş olması haksız resim verme
sini istilzam etmez. 

Bütçe Komisyonu raporunun bir yerinde tek
lifi hem hukuk ve adalet kaidelerine uygun bu
luyor ve hem de reddediyor ki, bunu doğru bul
madım. 

Bâzı yerlerde şehirlerden çok uzaklara bağ
lar ve bu bağlarda küçük evler vardır. Bura
lardan şehrin ışığı değil hattâ eşiği bile görül
mez ve belediyenin hiçbir şeyinden istifade 
edilmezken Tenvirat ve Tanzifat Resmi vermeye 
mecburdurlar. Bunu nasıl tecviz ve. adaletle na
sıl telif edebiliriz ? 

1340 da yani 28. yıl kadar evvel belediye re
isliğini yaptığım bir belediyeyi teftişe ba,şlıyan 
bir müfettişle 423 numaralı Kanunun beşinci 
maddesi üzerinde tatlı bir münakaşaya koyul
muştum. Münakaşa kapısını açan ben idim. 
Biri iki. dağın, arasında ve dereler içinde ve biri 
dağın eteğinde kasabaya bağlı iki semt vardı. 
Buralara temizlik amelesi gönderemiyor ve te
mizlik yaptıramıyorduk. Lâkin Temizlik Ver
gisi almamız kanunun âmir hükmü icabmdandı. 
Müfettiş haklı olarak verginin tahakkuk ettiril
mesini istiyordu. Gönlüm istemiyerek tahak
kuk ettirdim. Kanunun ve müfettişin emrini 
yerine getirdim. Kala kala vicdanımın emri 
kalmıştı. Borçlulara icra ve haciz memuru gön
derdim. Borçluların haczi, kabil şeylerini bul
durmadım. Dikkat buyurunuz, buldurmadım 
diyorum. Evet, buldurmadım ye o paralar da 
müruru zamanla ortadan kalktı. Nasıl olur da 
belediye reisi sıfatı ile yapmadığını, yaptırama
dığım, bir şeyin parasını yaptırmışım gibi aldıra
bilirdim. . t.şte böylece, beni tazip eden vicdanı
mı da teskin etmiş oldum. 

Tadili istenen kanun işte böyle bir kanun
dur. Sıtkı. Bey i le sekiz muhterem arkadaşının 
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kanun teklifi çok yerindedir. Maliye Komisyo
nunun kararında isabet vardır. Binaenaleyh, Büt
çe ve İçişleri komisyonları kararlarının reddiy
le Maliye Komisyonu kararının kabulüne ve bin-
netice bir haksızlığın önlenmesine taraftarım. 
Yüksek Meclisin de iştirakini istirham ediyo
rum. 

MAZILAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; Teklif sahibi olmam ve ayrıca 
Bütçe Komisyonu raporuna muhalif kalmam 
sebebiyle bu hususta bendeniz de bâzı mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

Teklifimizin mesnedi şudur arkadaşlar; 
1948 senesine gelinceye kadar cari olan bele
diye vergi ve resimleri kanununa göre beledi
yelerin belde sakinlerinden tahsil etmekte ol
dukları Tanzifat ve Tenvirat Resmi sadece 
bunlardan istifade eden vatandaşlara inhisar 
ediyordu. 1948 senesinde yürürlüğe giren yeni 
Belediye Gelirleri Kanunu aydınlatma ve te
mizleme diye ismini değiştirdiği bu vergiyi 
daha şümullü ifade kullanarak belediye sınır
ları içindeki bütün gayrimenkul . sahiplerine 
teşmil etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, mesele birkaç celseden beri 
huzurunuzda münakaşa edildiği için bendeniz 
tafsilâta girmeden hulâsatan arzedeceğim. Bu, 
yeni Belediye Vergi ve Resimleri Kanununda 
bir resim olarak adlandırılmıştır. Bu mesele 
üzerinde bilhassa duruyorum, çünkü arkadaş
larımızdan bir kısmı bu isim üzerinde ehem
miyetle durarak, karşılığında hizmet yapılmış 
olsun olmasın, her vatandaşın, belediye sınırı 
içinde olduğu müddetçe bu resme tâbi olacağı 
gibi bir neticeye varmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, gerek kanunun esba
bı mucizesinde, gerekse buradaki müzakere 
safahatında adının resim olmasına rağmen tah
mil edilen bu paranın bir hizmet mukabili üc
ret olduğu sabit bulunmaktadır. Daha evvelki 
arkadaşlarım esbabı mucibe lâyihasından lâ-
zımgelen kısımları okuduğu ve keza Meclis za
bıtlarında alâkalı komisyon sözcüsünün be
yanları tekrarlandığı için bendeniz onları bu
raya tekrar getirmedim. 

Arkadaşlar, bu kanunun diğer maddelerini 
tetkik edecek olursak «resim» tâbirinin gelişi- i 
güzel -kullanılmış olduğu neticesine derhal 
varmak icabeder. Bakınız madde 23. Bu bahis 
mevzuu kanunun 23 ncü maddesinde tartılmak I 
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[ üzere belediye tartı ve ölçülerine müracaat 

edenlerden alman kantar ücreti bir resim ola
rak ifade edilmiştir. «Kantar resmi». Halbuki 

j bunda resim veya vergi karakteri yoktur. Bu 
I hizmet; tamamen bir belediye hizmeti olarak 

mütalâa edilmiş ve mukabilinde bu hizmetten 
istifade eden vatandaş karşılığında bir ücret 
ödemekte bulunmuştur. Keza 14 ncü maddede 
harita, imar plânları masraflarına iştirak nayı. 

i Bir belediyenin bir kısmında bir harita, bir 
imar plânı yapılırsa bu işin icabettirdiği mas-

j raf o mmtakadaki gayrimenkul sahiplerine tev
zi edilmektedir. Burada da tamamen bir masra
fın tevzii bahis mevzuudur. Hal böyle olduğu 
halde kanan bunu resim tabiriyle adlandırmış-

j tır. Bunun resim mahiyetinde olmadığının diğer 
I bir delili de şudur ki; kanunun bizatihi 9 ncu 

maddesinde bu resmin bir hizmet mukabili ol
duğu kabul edildiği için buna bir âzami had tâ-

I yin edilmiştir. Maddedeki hüküm şudur: 1000 
liradan yukarı olan bütün binalarda bin liradan 
fazlasına isabet eden resim yarıya indirilir. Bu 
resim hiçbir zaman 2 000 lirayı geçmez Af bu
yursunlar, eğer bu vergi olsaydı verginin bir 
adamdan böyle tahsiline âzami, tahsili cihetine 

I gidilir miydi? Esasen esbabı mucibe lâyihasında 
bu cihet tasrih edilmiş ve bunun bir hizmet mu
kabilinde alındığı, için, muayyen bir hizmete 
mukabil alınacak bir resim demektir. Bunun ilâ-
nihaye devam etmesi doğru değildir. Âzami 
noktada bu hizmetin karşılığı tahsil edilmiş far-
zedilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, bizim kanunumuza göre 
bu hizmet mukabili yapılan tahsilattır. Acaba 
bunun mahallî idareler maliyesi bakımından, 
ilim bakımından, Tanzifat ve Tenvirat, şimdi ki 
tabiriyle Aydınlatma ve Temizleme, Resminin, 
belediye vergi ve resimleri sistemindeki yeri 

[ nedir? Arkadaşlar, bunu bendeniz tetkik ettim, 
l evvelâ şu ciheti bilhassa kaydetmek lâzımdır ki 

Devlet maliyesiyle mahallî idareler • maliyesi 
1 arasında bâzı mühim farklar vardır. îşte arka

daşlar bu farklardan başlıcası mahallî idare 
masraflarında esas olarak bu hizmetlerin ica
bettirdiği masrafların, bu hizmetlerden istifa
de eden vatandaşlardan doğrudan doğruya tah
sili esasına müstenittir. Yani mahallî idareler 
maliyesinin vergi sisteminde galip vasıf, harç 
mahiyetidir. Bu sıfat önümdeki kitapta yazılı
dır. Fransa'da, hattâ muhtelif mişallçr vermek-

— 70 — 



B : 86 6J 
tedir. Çelikbaş arkadaşımızın hakları vardır: 
Resimler, âmme hizmetlerinin genişlemesi kar
şısında vergiye doğru gitmektedir. Fakat bu 
mahiyetini kaybetmiyen bâzı resimler vardır ki 
hâlâ bir hizmet mukabilinde vatandaşlardan 
tahsil edilmektedir. Müellif, tanzifat resmini 
buna misal olarak göstermektedir. 

Demek ki Fransa 'daki Tanzifat Resmi bir 
vergi değildir. Tamamen ücret olarak mütalâa 
edilmektedir. Şimdi arkadaşlar bu izahatımdan 
sonra Bütçe Komisyonunun hangi sebeplere da
yanarak teklifimizi reddettiği noktasına geli
yorum. Bütçe Komisyonu hukuk ve adalet bakı
mından teklifimizin yerinde olduğunu kabul et
miş ve fakat tatbikat bakımından bâzı mütalâ
alar ileri sürerek ret neticesine varmıştır. Tat
bikat bakımından ileri sürdüğü mülâhazalar şu 
noktada toplanmaktadır. (Birçok belediyeleri
mizin malî bakımdan çok müşkül bir durumda 
bulunduğu, Aydınlatma ve Temizleme Resminin 
gelirleri mahdut olan belediyelerimize bir miktar 
Varidat sağladı). Arkadaşlar belediyelerin müş
kül durumda olduğu bir vakıadır. Buna çare 
bulmak suretiyle 1948 senesinde belediye gelir
leri hakkında yeni bir kanun çıkarılmış olması
na rağmen belediye hizmetlerinin gün geçtikçe 
artması ve inkişaf etmesi karşısında temin edi
len varidatın hizmetleri tamamen karşılamadı
ğına her zaman tesadüf etmekteyiz. Fakat bu; 
haksız, adaletsiz ve mesnetsiz bir verginin ida
mesi için bir sebep teşkil etmez. Eğer belediye
lerin malî durumları bozuktur diye böyle ada
letsiz ve haksız bir vergiyi, resmi kaldırmıya-
cak olursak, kanaatimce, bu doğru olma-z. Kal
dı ki belediyelerin bu yüzden uğrıyacakları ka
yıp da büyük olmıyacaktır. Maalesef bunun 
îzam edilmiş olduğu neticesine vardım. Bu hu
susta içişleri Bakanlığından bugün rakam almış 
bulunuyorum. Buna nazaran, bütün Türkiye 
belediyeleri çapında konuşuyorum, bunların 
tanzifat ve tenvirat resmi olarak yapacakları 
senelik varidatta ancak 200 - 300 bin lira civa
rında bir noksanlık olacaktır. Yani bütün Tür
kiye 'deki 600 küsur belediyeyi hesap ederseniz 
bu rakam hiç. raddesinde bir şeydir. 1950 deki 
belediye gelirlerinin 14 719 000 olduğuna naza
ran bahis mevzuu adaleti teklifiyeyi yerine ge
tirmek için ileri sürdüğümüz teklifin intaç etti
ği malî aksi % 2 nispetinde yani % 2 noksanlık 
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I hâsıl olacaktır, belediyelerin Tanzifat ve Tenvi

rat Resmi tahsilatında. 
İkinci iddia arkadaşlar; Bütçe Komisyonu

nun raporunda ikinci olarak alman ücretlerin 
hizmetin tam karşılığını teşkil etmediği iddia
sıdır. 

Muhterem arkadaşlar, şunu hemen ifade 
I edeyim ki, bu yalnız son senelere ait bir netice 
I değildir. Daha 1934 senesinde dahi tanzifat ve 

tenvirat resimleri hizmet mukabilinde tahsil 
edilen senelerde dahi, bu hizmetlere sarfedilen 
para hiçbir zaman bunun mukabilinde tahsil 
edilen varidatla karşılanamıyor. % 84, ancak 
bu şekilde karşılanmıştır. 

I Şimdi bunun karşılanabilmesi, bütün işlerde 
âmme hizmetinin bir kül olarak mütalâa edil-

I mesi ve ona mukabil tahsil edilen resim ve harç
ların da keza bunun bir karşılığı olarak mütalâa 
«dilmesinin bir neticesidir. Kaldı ki bu da niha
yet tarifenin alçak tutulduğunu gösteren bir va
ziyettir. Sonra bir nokta daha vardır. Bir şehir 
ve kasabada ikamet eden vatandaşlar, kendi semt 
ve mahallelerinde mevcut o1 masa dahi bir âmme 
hizmeti olan temizlenme işlerinden kısmen olsun 
faydalandıkları iddiam. 

Arkadaşlar, eğer biz bu Aydınlatma ve Temiz
lenme Resminin mesnedini o kadar ileriye götü
recek olursak o zaman belediye hudut1 arı dâhi
linde hattâ vilâyet hudutları içerisinde oturan 
bilûmum vatandaşlardan dahi böyle bir resim 
almak gibi bir neticeye varmamız icabeder. 

Bu bakımdan benim kanaatimca tanzifat, tek
lifimiz şu neticeye varmaktadır. Bugün bu bir 
hizmet karşılığında alınmaktadır. Binaenaleyh 
bir hizmet ifa edilmedikçe o mahaldeki gayri-
menkulerden, hizmet karşılığı olarak belediye 
tarafından bir meblâğın tahsil edilmesine imkân 
yoktuı*. 

• Bu da anti demokratiktir, eski zihniyetin bir 
| ifadesidir, bunun tasfiye edilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Efendim bu kanun teklifi üze-
| rinde üç birleşimden beri müzakerata devam et-
j mekteyiz. Daha söz almış fakat konuşmamış 7 - 8 
i arkadaşımız vardır. Bu meyanda bir de kifaayeti 
I müzakere önergesi vardır. Tensip buyurursanız 
i kifayeti müzakere önergesini okuyalım, sonra 

reyinize arzederim. 

I Yüksek Başkanlığa 
! Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesin-
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de değişiklik yapılmasına dair teklif üzerindeki 
müzakerelerin kifayeti ve Bütçe Komisyonu ra
porunun reddi i1 e Maliye Komisyonu raporu
nun müzakereye esas ittihazı hususlarının oya 
arze dilmesini saygı ile rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Hayrettin Erkmen 

BAŞKAN — ikinci bir önerge var, bu öner
geyi de okuyalım, sırası ile reye arzederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere olunan kanun teklifi İçişleri Ba

kanlığını ilgilendirdiğinden Bakanın mevzu üze
rinde görüşünü biMirmesi faydalıdır. Keyfiyeti 
Kamutayın yüksek takdirine arz ve teklif ede
rim, 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
reye koymadan evvel ikinci önergeyi reyinize ar-
zediyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar, geçen oturumda bu mevzuubahis ol
muştur. içtüzükte bir madde de vardır, Bakanın 
bulunmaması yüzünden bu mesele ikinci bir defa 
tehir edilemez. 

BAŞKAN — Efendim, güzel ama, Yüksek 
Meclisin kararı hepsin'n üstündedir, (içtüzük var 
sesleri) Birinci defa bu muameleye mâruz kalan 
bu iş için şimdi bir önerge veriliyor, demiyor ki: 
Bir kere de İçişleri Bakanının muvacehesinde gö
rüşülsün (ret ret sesleri) 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
müsaade buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, mühim bir prensip meselesi ortaya 
ç kmaktadır. Şener arkadaşımızın teklifinin bu
rada yeri yoktur, burada kanun teklifinin müza
keresinin taliki istenilmemektedir. 

Fakat ayni zamanda belediyeleri ilgilendiren 
bir mevzuda içişleri Bakanının görüşüne elbette 
ihtiyaç duyulur. Eğer içişleri Bakanının gelme
mesi dolayısiyle talik edilirse bu iş ayrı bir mev
zudur. Teklif doğrudan doğruya İçişleri Bakanı
nın alâkası dolayısiyle görüşünün açıklanması hu
susuna Kamutayın müspet, menfi bir karar ver-
mes'ni istemekten ibarettir. Şener arkadaşımızın 
noktai nazarı doğrudur. 
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BAŞKAN — Şunu arzedeyim: Bu kanun tek

lifi içtüzük gereğince bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakılmıştı. Şimdi Mec
lisi Âli nasıl karar ittihaz ederse ona ittiba ede
riz. (Mesele mühimdir sesleri, söz isteriz sesleri) 
Başkasına söz vermiyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Konuşuldu efendim, nihayet bir 
defa aleyhinde konuşulabilir, o da konuşuldu. 

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — izahat 
vereceğiz. 

BAŞKAN.— Divanı Riyaset bunu izahtan 
müstağni görüyor. 

Şimdi reyinize arzediyorum: içişleri Bakanı
nın huzuriyle görüşülmesini tensip edenler lüt
fen işaret buyursunlar.... Etmiyenler... Edilme
miştir. (Alk şiar) 

O halde kifayeti müzakere önergesini reyini
ze arzedeceğim: 

HALlL ÎMRE (Sivas) — Aleyhte konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALlL IMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, şimdiye kadar bu kanun tasarısının ko
nuşulmasında söz alan arkadaşlar, dikkat buyu-
ruldu ise, yalnız aleyhte konuşmuşlardır. Eğer 
müsaade buyurursan z, kifayeti müzakere teklifi
nin reye vaz'ından evvel lehte konuşacak iki ar
kadaşa söz verilmesini rica ederim. Yani Bütçe 
Komisyonu tasarısının lehinde, konuşacak iki ar
kadaşa söz verilsin diyorum. 

(Ret sesleri). 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Üç birleşim

dir konuşuluyor. (Gürültüler). 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — 108 

nei madde var. 
BAŞKAN — Arkadaşımız konuştu, şimdi re

yinize arzedeceğim. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Usul 

hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — istirham ederim. Usul bakımın

dan söz verdik. Kifayeti müzakere aleyhinde ko
nuşuldu. Bu vaziyete göre karar ittihazında 
Yüksek Meclis serbesttir. Şimdi kifayeti müza
kereyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kifayeti müzakere önergesi kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Bütçe Komisyonu raporunu reyi 
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âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 

Bir dakika, yarii önergeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun reddiyle Maliye 

Komisyonu metninin görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Niğdo Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Efendim; Necip Bilgt arkada
şımızın önergesi, Bütçâ Komisyonu raporunun 
reddiyle Mâliye Komisyonu raporunun görüşül
mesine dairdir. 

Bunu reyi âlinize arzediyofttm. Kabul eden
ler ... Ethiiyenler ... Anlatılmamıştır;.. (Anlaşıldı, 
olcfü sesleri). 

Ayağa kaldıracağız. Lütfen efendim. 
önergeyi kabul edenler ... Ayağa kalksınlar... 

Necip Bilge arkâdâşimîzîn önergesini kabul 
edenler ayağa kalksınlar; yani Bütçe Komisyonu 
raporunun reddiyle Maliye Komisyonu raporu
nun görüşülmesini teklif ediyorlar.-. 

Aksini kabul edenler ... (Kabul edildi ses
leri). 

Sayalım. ihtilâfa meydan vermiyelim. 
Necip Bilge arkadaşımızın Önergesi kabul edil

miştir. (Alkışlar). 
Bu hale nazaran Bütçe Komisyonu raporu 

reddedilmiştir. 
Maliye Komisyonu raporunu okuyoruz. (Mad

delere sesleri). 
Maliye Komisyonunun kanun teklifi bağlı

dır. Binaenaleyh, bu kanunun tümü hakkında 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen" işaret buyursunlar ... Kabul 
etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir; 

5237 sayılı Beledrye Gelirleri Kânununun 9 
n<m maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

« Madde 9V — Belediye sınırları içindeki bü
tün binalarda iratlı arsalardan, hizmetlerin ma
hallî olarak ifası şartiyle temizleme ve aydın
latma resmi alınır ». 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz 'istiyen 
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yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —̂ - Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler .. Etmiyenler ... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Birinci görüşme bitmiştir. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Reis Bey bu, 

esasen bir defa görüşülecek işlerdendir, 
BAŞKAN — Hayır efendim. 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan. 
(Eşkıya müsademesinde malûl olan) tâbirinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Savun
ma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(4/89) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is
tiyen var mı? 

Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, 2591 numaralı ve 4298 numaralı kanunlar 
gereğince eşkiya müsademesinde malûl olan as
kerî şahıslara harb malûlü sıfatı veri'meden ve 
bu sıfatın icab.ettirdiği birtakım icaplar tanın
maktadır. Bu kanunda eşkiya müsademesi tâ
biri eşkiya müsademelerine bilfiil iştirak etme
diği halde o müsademeyi icabettiren hareket 
esnasmdada 551 sayılı Kanun hükümlerine gi
recek şekilde malûl olan kimseler hakkında ve 
kaza mercileri tarafından türlü tefsirlere tâbi 
tutulmaktadır. 

Yani eşkiya müsademesini intaç edecek ha
rekâta iştirak edip de bu harekât esnasında 
müsademede kurşun yarası, şarapnel yarası, 
bomba yarası almamış ve bununla malûl düş
memiş olanlar donma suretiyle veyahut başka 
surette malûl olanlar eşkiya müsademesi tâbiri 

[1] 182 sayılı rapor tutanağın sonundadır. 
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dışında tutulmakta ve harb malûlü sayılma
maktadırlar. Di:ekçe Komisyonunda bu şekilde 
malûl olmuş ve şu «Eşkiya müsademesi» tâbiri
nin dar mânada kullanılmış olmasından dolayı 
mağdur düşmüş birçok kimselerin di'ekçeleri 
vardır. Zaten bendenize bu tefsiri Yüksek Mec
lise sevketmek ilhamını veren Dilekçe Komis
yonuna yapılmış olan bu müracaatlardır. 

Arkadaşlar, bizim memleketimizde iki bü
yük harekât olmuştur. Bunun ikisi de büyük 
mânada eşkiya müsademesi hareketidir. Bir ta
nesi büyük ordu kuvvetlerinin sevkını icabettir-
miş o1 an Ağrı harekâtıdır. İkincisi; yine ordu 
birliklerinin sevkım icabettirmiş olan Tunceli ha
rekât dır. Uzun sürmüş olan bu harekât esnasın
da birçok subay1 arımız ve erlerimiz harekâtın 
icabettirdiği mezahim dolayısiyle mâ ûl düşmüş
lerdi!'. Ve bunlar harb malûlü sıfatını alamamış
lardır. Çünki şu arzettiğim 2591 ve 4298 sayılı 
Kanunlardaki eşkiya müsademesi tâbirini çok 
dar mânada alınmaktadır. Bütün bu meseleyi 
hakkiyle izah edebilmek için bir de 191 numa
ralı tefsir kararma bakmak iğimiz lâzımdır. Bu 
tefsir kararı iç tedip hareketlerinde malûl ol
muş kimseleri kısmi veyahut umumi seferberli
ği icabettiren bir harekât neticesinde malûl ol
maları takdirinde harb malûlü sayıyor. Binaen-
a'eyh ortada kısmi veya umumi bir seferberlik 
yoksa bu seki de malûl olanlar harb malûlü sa
yılmıyorlar. Arzetmiş olduğu Ağrı ve Tunceli. 
harekâtında Devlet büyük ordu kuvvetlerini 
seferber etmiş olduğu halde, siyasi sebeplerden 
dolayı, seferberlik ilânına lüzum görmemiştir. 
Bu sebeple bu harekâtta malûl olanlar şu eşki
ya müsademesi tâbirinin dar hudutlarına gir
mekte ve- harb malûlü olarak istifade edeme
mek durumunda kalıyorlar. Bunların miktarı 
çok az olmakla beraber hakikaten hakları çiğ
nenmiş, mağdur olmuş kimseler olarak karşımı
za çıkıyor'ar. Dilekçe Komisyonuna yapılmış 
olan müracaatlar da kanunun dar mânada alın
mış olması yüzünden ihkak edilemiyor. Binaen
aleyh bu tefsirin lüzumuna ihtiyaç görülüyor. 
Tefsir, eşkiya müsademesi tâbirinin biraz daha 
geni^ bir şekilde kabul edilmesini icabettiriyor. 

Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız tefsi
re ihtivaç yoktur demek suretiyle birtakım hak
ların üzerinden atlamış oluyorlar ve hakikaten 
malûl o'muş, vücutlarını bu memleketin selâme
ti için sarfetmiş olan birtakım kimselerin hak-
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larmı bir kanunun dar tâbirleri içerisine sok
makla haksız bir vaziyet ihdas ediyorlar. Bu
nun için bu durumu nazarı itibara almanızı ve 
Bütçe Komisyonu raporunu reddetmek suretiy
le tefsiri kabul etmenizi arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu harb malûlü işi bilhassa eşkiya 
müsademesinde harb malûlü meselesinin tefsire 
muhtaç olduğunu Millî Savunma Komisyonu, 
ihtisas encümeni olmak itibariyle bunu kabul 
etmiştir. Esasen kanun yapılırken de «eşkıya 
müsademesinde» denmiş. Fakat eşkıya müsa-
dematı yalnız yakalanmakla olmaz. Tesiratı ha
riciyeden dolayı hastalanarak maluliyet kes-
betmiş olanlar da bulunur. Binaenaleyh bende
niz de, benden evvel konuşan arkadaşlarım gi
bi, eşkıya müsadematmda verem olmuş, ayakla
rı kötürüm olmuş insanların da ıstıraplarını 
düşünmezsek hakkiyle vazifemizi yapmış ol
mayız, fikrindeyim. Binaenaleyh bendeniz Büt
çe Komisyonu raporunun reddiyle Millî Savun
ma ve Maliye komisyonları raporları gereğince 
bunun tefsire muhtaç olduğunu kabul etmemiz 
lâzımdır. Bu suretle mağdur olmuş birçok va
tandaşları, teverrüm etmiş veya mefluç olmuş 
insanları biraz terfih etmiş oluruz. Sözüm bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Sözcü 

olmam hasebiyle en son konuşacağım. 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, harbde malûl oluyor, bir azasını 
.kaybediyor, bunu malûl kabul ediyoruz. Ben 
şahit olduğum bir hâdiseyi anlatayım: Geçen 
sene Trakya'da gezerken Keşan'ın Çamlıca ve 
Bahçeli köyünde iki vatandaş gördüm, birisi 
hudut bölüğünde askerlik ederek bacağını kal
çasından kaybetmiş, diğeri de kolunu dibinden 
kaybetmiş. Bunlardan birisinin işini takip et
tim ve Divanı Muhasebata kadar da getirdim. 
Orada takıldı kaldı, bu harb malûlü değildir, 
diye. Bunlara bu hak verilmiyor. Bunlar da 
bu memleket uğrunda kıymetli uzuvlarından 
birini kaybetmişlerdir. Birisi Suriye hududun
da kaçakçı takibinde malûl oldu, alamaz, di
ğeri harbde malûl oldu, alır gibi bir yola git
mek doğru değildir. Bunlara da aynı hakkı ta
nıyalım. Ben de lehlerindeyim. Bu hakkın ve
rilmesini rica ediyorum. 
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KfiİfcAfc WLtiİ& (İtâ) '-. Değerli arkâdâş-

lârim, benden evvel koMiJâil feahadıf Dülger 
ârkMaşööız kantin mevzuu hö&kinda mâruzât
ta buKitoîtt. Bendemiz cfelkı işin hakiki cephesi 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Bahadır arkadaşımız, Cumhuriyet ilân edil-
ctiîsten sonra iki büyük vakıa tahaddüs etmiş
tir, birisi Ağrı, diğeri Dersim vakıası. Ağrı ha
rekâtına iki kolordu iştirak etmiş ve müsade
me olmuştur. Devlet kanun çıkardı, masraf yap
tı Ve bu harekâta iştirak eden arkadaşların bir 
kısmı.gözünü, kolunu kaybetti. Dersim harekâ
tına bizzat benim bir arkadaşım iştirak etti ve 
gpzü kör oldu. Binaenaleyh, bu vaziyette olan 
arkadaşları bu haktan mahrum etmek, Yüksek 
Meclisin vereceği bir karar değildir. Bütçe Ko
misyonu bilmem niçindir, her halde para mese
lesi üzerinde durmak suretiyle bu işi reddetmiş
tir. Arkadaşlar; her hangi birisi, bir para mu
kabilinde uzvunun bir parçasını kaybetmek is
ter mi? Bu memleketin menfaati için kanun 
çıkmış, bir kısım arkadaşlar da memleketin 
selâmeti ve asayişi namına orada kol ve bacak
larını kaybetmişlerdir. Bendeniz bunların hak
larının kabulü için Millî Savunma ve Maliye ko
misyonlarının raporlarının kabulünü teklif ve 
rica eklerim. • 

Bu arkadaşlardan birçokları bu harekât yü
zünden kolunu, gözünü kaybetmiş bir kısmı da 
soğuktan-donmuştur. Bunlara!şahit olan bir ar
kadaşımız da burada Milletvekilidir, bilir. Bi
naenaleyh çok rica ve istirham ederim, Yüksek 
Meclisiniz bu raporları kabul buyursun. 

BAŞKAN •— Reşad Güçlü, buyurun. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlarım; bundan evvel konuşan bütün arka-
dâşlaiı'mın ileri sürdükleri fikirlere iştirak edi
yorum; Ancak ştı Meclisten çıkmış olan her- ka
rarın prensipleri ihlâl etmemesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Dikkat buyurulursa Bütçe Ko
misyonu, bu nevi malûllere yardım yapılmasın, 
demiyor. Sadece kanunun maddesi gayet vazıh 
ve sarihtir, bunu başka tarafa çekmeye imkân 
yoktur, diyor. * 

Ben arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 
Bu mevzuda iki maddelik bir kanun teklifi ge
tirsinler, ilk defa el kaldıracak ben olacağım. \ 
Fakat burada tefsire müsait olmıyan bîr husu
su teisir edeceğiz, diye prensipleri ihlâl etmiye-
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lim. Teklifim Bütçe Komisyonu kararının aynen 
kabulüâür. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ BÜTÇE KOMİSYONU 
ADINA BAŞKANVEKÎLÎ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar; bundan evvel tefsir talebin
de bulunan arkadaşımın noktai nazarına uygun 
olarak konuşan sayın milletvekilleri aynı za
manda burada sanki yeni inşai kaide vaz'edi-
yormuşcasına ifadede bulundular. Halbuki tek
lif sanİDİhih talebi muayyen bir tâbirin, eşkiya 
müsademesinde malûl* planlara tâbirinin kanun 
vâzımûı neyi kasdettiğinin ortaya konmasın
dan ibarettir. Bu sebeple mevzu ve hâdiseler na-
za-rı itibara alınmaksızın mücerret olarak ka
nun \ âzımın o tarihte maddeyi bu şekilde ted
vin etmesinde hangi maksadı gözetiyorsa bu 
maksadı belirtmek gayesiyle Bütçe Encümeni 
râporiı hazırlanmış ve mevzu üzerinde uzun 
boylu müzakere edilmiştir, Eşkiya takibatı kül 
hâlinde mütalâa edildikten sonra bir küliçeri-
sinde müsademe muayyen bir safhaya girer 
denmiş ve ondan sonra raporun arkadaşımızın 
talebinin isaf edilemiyeceği şekilde sarih oldu
ğu kararma varılmıştır. Eğer burada benden 
evvel konuşan arkadaşımın ileri sürdüğü inşai 
bir hüküm vaz'etmek mevzuubahis edilmiş ol
saydı elbette bizlerin noktai nazarı bu olmıya-
caktı. Nihayet burada istenilen kanun vâzımın 
o tarihlerde neler kasdettiğini izah etmekten 
ibaretti; Komisyonumuz da bunu yapmıştır. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN•— Mehmet Daim Süalp. 
MALÎYE KOMİSYONU ADINA MEHMET 

DAİM SfÜALP (Siird) — Muhterem arkadaş
lar, son konuşan iki arkadaş kanun hükmünün 
mutlak olduğunu, onun için tefsire mahal ol
madığını ileri sürdüler. Biz de kanun hükmü
nün mutla*k olduğunu fakat açık olmadığı 
için" tefsire muhtaç bulunduğunu iddia ediyo
ruz. 

Fethi* Çelikbaş arkadaşımız diyorlar ki : 
Bütçe Komisyonunda ariz amik tahlil ettik, mü
nakaşasını yaptık. Fakat müsaadenizle onların 
varmış oldukları kararlara mesnet olan şu fık
rayı okursam, esas teklifin mahiyetinin anla
şılmamış olduğu görülecektir. Bütçe Komisyo
nu diyor ki: « Müsademeye takaddüm eden 
veya müsademenin bitiminde*, sonra cereyan 
eden safhalar esnasındaki maluliyetlere şümu
lü^ yoktur. 
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Biz zaten müsademeden evvel ve sonraki 

hâdiseler için birşey demiyoruz. Teklif şöyle
dir : 

«Eşkıya müsademeleri sırasında..» yani 
müsademeden evvel ve sonra diye birşey mev-
zuubahis değildir. «Müsademeleri sırasında... 
ve silâh tesiriyle olmayıp da bu hareketlerin 
sebep ve tesiriyle malûl düşen kimselerin ma
lûl sayılıp sayılmıyacağı» dır. 

Biz bu fikir ve düşüncemizi 1949 tarihinde 
tekevvün eden 5434 sayılı Emekli Kanununda 
görüyoruz. O da malûlü şu şekilde tarif etmiş
tir : Yalnız kanundan teklife ait olan kısmı 
okuyorum. 

« Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hu
dut hareketleri sırasında bu hareketlerin sebep 
ve tesirleriyle maluliyete uğramış olanlar» 
deniyor. Görülüyor ki bilâhara tekevvün eden 
bu kanun dahi bizim bugün tefsirini istediği
miz hükmü içine almıştır. Eğer biz bu tefsiri 
kanun vâzıınm buradaki maksadına uygun 
yapacak olursak kanun tekevvün etmezden 
evvel maluliyete uğramış olanlar da bu hak
lardan istifade edeceklerdir. 

Binaenaleyh Bütçe Komisyonunun hareket 
mebdei olan « Müsademeden evvelki ve sonraki 
vakalarda malûl olanlar » değil, müsademe sı
rasında, fakat ateş ve silâh tesiriyle olmayıp 
da bu hareketlerin sebep ve tesirleriyle mey
dana gelen maluliyetler. Binaenaleyh Maliye 
Komisyonu ile, Millî Savunma Komisyonu me
seleyi bu zaviyeden tetkik etmişler ve kanuna 

"uygunluğu bakımından bu teklifin müspet yo
rumu neticesine varmışlardır. Teklifin mahi
yetini yanlış takdir eden ve yanlış yoldan yü
rüyen Bütçe Komisyonu ise başka bir neticeye 
varmıştır. Maruzatım şundan ibarettir : 

Bütçe Komisyonunda yapılan inceleme ne
ticesinde varılan netice ile, teklif arasında bir 
münasebet, bir yakınlık yoktur. Bu itibarla Ma- | 
liye ve Millî' Savunma Komisyonu raporlarının , 
tasdikini rica ediyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Söz Hükümetin. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 

KÖYMEN (Bursa) — Sayın arkadaşlar; m ev- . 
zuu müzakere olan hâdise üzerinde Reşad Güçlü { 
arkadaşımız, Bütçe Komisyonuna izafeten de j 
konuşan Fethi Çelikbaş arkadaşımızın noktai j 
nazarlarına tamamiyle iştirak etmiş bulunuyo- i 
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larının noktai nazarlarına muhalefet ediyoruz. 
Bunun sebebi hâdiseyi ele alan Dilekçe Komis
yonunun kanunda (müsademede malûl olan) 
kimseyi işaret etmesiyle vâzıı kanunun neyi kasd-
elttiğini beyan yolu ile bu işi Yüksek Huzuru
nuza getirmiş olmasıdır. Yani bir tefsir isteme
sidir. 

Malûmu âlileridir ki, kanunda bir fıkranın 
veya bir kelimenin tefsire ihtiyaç göstermesi; o 
fıkra veya o kelimenin kanunun metninde aldığı 
yer itibariyle terditli bir mâna karşUsında, daha 
doğrusu vuzuha ihtiyaç olduğu takdirde bahis 
mümkün olabilir. Ama sarahat varsa ve bu sara
hat kelimenin veya fıkranın kâfi derecede kelime 
veya fıkranın mânasını berraklaştıraeak mahi
yette ise artık tefsir talebi yersiz olur. Çünkü, 
sarahate mukabil delâlet yoliyle mâna çıkarmak 
gayreti hukuki kaidelere ve esas prensiplere mü-
nafidir. Bu noktai nazarı ele aldığımız takdir
de müsademede malûl olan kimselerden vâzıı ka
nunun kasdettiği mâna aşikârdır. Yani bir çar
pışma vâki olacak, o çarpışmada bir maluliyet 
hadis olacak ki, bu kanunun verdiği haklardan 
o malûl istifade edebilsin. Bunun dışındaki ha
reket esnasındaki hâdiseler mevzuubahis olamaz. 
Olamadığına göre bunun tefsirine de bu şekil
de gidilmesine sebep gösterilemez. Ama bir ar-

ı kadaşımın ve Çelikbaş arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi dâhilde eşkıyayı tenkil veya hariçte düşma
nın tecavüzünü defi için müsademe dışında vâki 
olacak harekâtta malûl olacak kimselerin harb 
malûlü i/btihaz edilmemesinde mantıki bir sebep 

I görülmüyor mülâhazası, tefsir talebiyle alâkalı 
j değildir. Hakikaten vâzıı kanunun burada ma

luliyeti yalnız müsademeye hasrü kasretmiş ol
ması belki adalet mefhumiyle kabili izah görülmi-
yebilir. Ama bunun ikmali için tefsir yoluna git
mekten ziyade yeni bir kanun ihdası yoluna git
mek lâzımdır. Aksi takdirde hukuk prensiple
rini, tüzüğü altüst edecek bir şuriş karşısında 
kalacağız. Buna imkân vermîyeceğinize şüphe 
etmiyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir 
sual soracağım. Acaba bakan Millî Savunma Ko
misyonunda bu tefsir kararı müzakere edilirken 
ne kanaatteydiler? Millî Savunma Komisyonu 
ittifakı âra ile kabul etmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla) — Millî Savunma Korniş-
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yonunda Hükümetin bir reyi olamaz. Komisyon
da, mütalâa beyan edilir. Bizim arkadaşların 
mütalâası Hükümet nammadır ve benim tekrar 
ettiğim mütalâanın aynıdır. Yoksa karara. Hü-' 
kûmet iştirak edemez. Mâruzâtım bundan iba
rettir. Usul meselesidir. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BABADIR DÜLGER (feurum) — Gerek 

MiHî Savunma Bakanı, gerekse Fethi Çelikbaşı 
arkadaşımız, kanundaki tâbirin fevkalâde vazıh 
olduğunu ve tefsire muhtaç olmadığını söyle
diler. Tatbikatta bunun tamamen aksi gözükü
yor. Emrederlerse Yüksek Meclise derhal arze-
derim. Bir tanesi Devlet Şûrasında öbürkisi de 
Askerî Temyiz Mahkemesinde kesbi katiyet 
etmiş olan iki tane hüküm vardır. Bu hüküm
lerden bir tanesi Askerî . Temyizdeki hüküm, 
eşkıya müsademesindeki tâbirini bendenizin an
lamış olduğum şekilde geniş mânasında almak
tadır. Şûrayi Devletteki hüküm ise muhterem 
Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızın anladığı mâ
nada, Millî Savunma Bakanımızın anladığı mâ
nadadır. Eğer arkadaşların söylediği gibi bu 
(eşkıya müsademesinde) tâbiri fevkalâde vazıh 
ve tefsirden müstağni bir tâbir olsaydı böyle ejı 
yüksek iki kaza merciimiz bu tâbiri ayrı ayrı an
lamazlardı. Binaenaleyh bu tâbirin tefsiri lâ
zımdır, şurişi ortadan kaldırmak için. Millî Sa
vunma Bakanımız tefsir yapıldığı takdirde hâ
sıl olacak bir şurişten bahsettikleri için.arzedi-
yorum ki ortada tefsir yapılmadan bir şuriş var
dır ve biz bu şurişi kaldırmak için bu tefsir ta
lebinde bulunduk, Yüksek Meclis emrederse 
kaziyei muhkeme taline gelmiş bulunan bu iki 
kararı arz ve takdim edebilirim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Onları Ko
misyonda tetkik ettik. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara!) — Efendim, bir 

hak her hangi bîr mülâhaza ile ihmal edilemez. 
Mademki bu hareketler bir kanun mahsulüdür, 
bir emir mahsulüdür; diğer cephelerde malûl 
alanlara tanınan hakların bunlara da tanınması 
lâzmagelir. Tefsir; her şey tefsire muhtaçtır. 
Öyle kanunlar vardır ki, hâkimler onların tatbi-
kında çok müşkülât çekiyorlar. Bilmem ki, ka
nunlar tanzim edilirken; her halde hâkimlerin; 
o kanunu tatbik edecek insanların diline, tâbi
rine, ananesine uygun tanzim edilmedikleri için 
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I muhtacı tefsir oluyorlar. Binaenaleyh ortada 

aranüan bir hak vardır. Daima ihkakı hak eder-
I sek memleketimiz muzaffer olacaktır. 

Bu yolda malûl olanlar, yolculuktan olsun, aç-
I lıktan olsun, ıstıraptan olsun, havanın tesiriyle 

olsun, ne olursa olsun, bir maluliyet kazanmış 
olanlar için yeni bir hak tesis edilsin, bir ka
nun teklif edilsin, deniliyor. Kanaatimce eldeki 

I maddenin tefsiriyle bu ihtiyaç temin edildik
ten sonra tekrar bir kanun tanzim ve tesisine 

I hiç de ihtiyaç yoktur. Kanunlarımızın numara
sı çok yükselmiştir. Artık bu yola gitmiyelim, 

i eldeki kanunlarımızı ıslah ederek, tefsir ederek 
I ihtiyacı temin edelim. BinaenaleyhV Bütçe Ko-
I misyonu para mülâhazasiyle hiçbir suretle bu 
I haklan iptal edemez. Bütçe Komisyonu para 
I bulsun, hak sahiplerinin hakkını versin. Ancak 
I bu suretle hak ve adaleti temin yoluna gitmiş 
I oluruz. Adaleti icra ettiğimiz takdirde de her 
i vakit muvaffakiyet temin etmiş oluruz. Herke-
I sin ıstırabını dindirmemiz lâzımdır. Bu muzta-
I rip milletin ahu eninini ihmal edecek olursak 
I kendimiz için ademimuvaffakiyete yol açmiş 
I oluruz. Bunun için tefsir kabul edilsin, bu hak-
I 1ar tanınsın. Ancak bu suretledir ki hakku ada-
1 letin tecelli etmiş bulunacağı kanaatindeyim. 

(Alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim hâ-
I dişe, harb malûlünün tarifi, tefsiri değildir. 
j Hâdise 2591 ve 4298 sayılı Kanunlarda yazılı 
| eşkıya müsademesinde malûl olan, tâbirinin tef-
| siridir. 
| Bu iki kanun, harb malûlü tarifine girmiyen 
i ve fakat bu gibi dahilî eşkıya takibinde malûl 
| olanların, harb malûllerine aynı kanunlarla ta-
I min edilen bâzı menfaat ve imtiyazlardan isti-
J fadesi mevzuunda bu iki kanunda «Bunlar harb 
j malûlü hükmünde sayılır» diye bir fiKsiyon 
] yapılmıştır. Bu kanun eski mevzuata göre harb. 
j malûlü mefhumunun tarifi içine girmiyen ve fa-
I 'kat eşkıya müsademelerinde doğrudan doğru-
j ya ateş tesiri ile değil, onun haricinde ve fakat 
I yine bu müsademeler içine sevkedildiği sırada 
j ve bu müsademelerin tesiri altında malûl düşen, 
| arkadaşımızın anlattığı gibi, donan veya infi-
1 lâk tesiri ile uzvundan birini kaybedenlere şu 
I kanunun temin ettiği, menfaatlerden istifade 
I etmelerini temin etmektir. 
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. Bu istifadeler nelerdir? Şimdi onları arzede- I 

yim: 
2591 numaralı Kanun, eşkiya müsademesin

de malûl olanlar İktisadi Buhran Vergisinden 
muafiyeti ve inhisar maddeleri beyiyesinden is
tifadeler temin etmekte, 4298 numaralı Kanun
da ise bu gibi malûl zabitler bir hizmet kabul 
ettikleri takdirde tekaüt maaşlarını da ayrıca 
almalarından ibarettir. Talep edilen, müsademe 
kelimesinden istifade ettirilmesi istenen şey de 
bu saydığım menfaatleri temin etmekten ibaret
tir. Yoksa bunlar harb malûlü olarak kabulü 
istenmemektedir. Biz bunu komisyonda tetkik 
ettiğimiz sırada bu kelimeyi, eşkıya müsade
mesi kelimesini mutlak olarak gördük ve şu ka
nunun sevkını icabettiren sebep de bu gibi Dev
let ve millet hizmetinde bir uzvunu kaybetmiş, 
eismani maluliyete dücar olmuş ve nihayet ha
yatının iktisadi servetini kaybetmiş olanların 
da hakikaten ateş altında ınâlûl olanlar gibi bu 
haklardan istifade etmelerinin hak ve adalete 
uygun bulduk ve son çıkan emeklilik kanunun
da harb malûlleri tarifini şöyle bulduk: 

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut 
hareketleri sırasında hareketlerin sebep ve tesiri 
ile maluliyete uğramış olan askerî şahıslara dahi 
harb malûlü denilecek. 

Şu halde bu harb malûlü tefsiri son Emek
lilik Kanununda katî surette tesbit olunuyor. 
Binaenaleyh, her iki cepheden kanunda kanun 
vâzıı insani maksatları nazarı dikkate alarak, 
Bahadır Dülger arkadaşımın söylediği gibi mut
lak ifadeyi bu suretle anladık. Bizim müeyyi
delerimizde, arzettiğim esas ve kanunlardır. Ben 
Millî Savunma Komisyonu namına bizim Komis
yonun yapmış olduğu yorum maddesinin Yük
sek Heyetinizce kabulünü rica ederim. (Duyul- I 
muyor sesleri). 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporu 
konuşuluyor. Millî Savunma Komisyonunun 
raporu konuşulmuyor. (Her ikisi müştereken 
sesleri). 

Meclisi Âli karar vermedikçe Millî Savunma. 
Komisyonu raporunu konuşamayız, Bütçe Ko
misyonunun raporunu konuşuyoruz. 

Bahadır Dülger buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, bundan evvelki sözlerimi tekiden çok şa
yanı dikkat bir dosyayı huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. Ağrı harekâtında malûl ola,n su- | 
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baylarımızdan bir tanesi askerî Yargıtaya mü
racaat etmiştir. Ve bu harekât esnasında ma
lûl oldum demiştir. Ve kanunen Ağrı harekâtı, 
seferberlik ilân edilmemiş olduğu için eşkıya 
müsademesi mahiyetindedir. Bu arkadaşın Ma
liye Vekâleti ve" Millî Müdafaa Vekâleti hakkın
da karşılıkla yapılan dâvasında Askerî Yargı-
taym 1947/490 esas 948 : 458 Karar numaralı 
katiyet kesbetmiş ilâmı ile bu harekât esnasında 
vukuagelmiş olan asabi rahatsızlık eşkıya mü
sademesinden mütevellit maluliyet olarak kat?ul 
edilmiştir. Ve bu arkadaşa harb malûlü vasfın
da maaş bağlanmıştır ve haklardan istifade te
min etmiştir. Birinci tatbikat budur. 

İkinci tatbikat; başka bir arkadaş - mua
melesi bu dosyanın içindedir - Danıştaya mü
racaat etmiş, o da 1947 senesinde, esas 47/1859, 
karar 48/1424. Bu zat da eşkıya müsademesin
de tüberküloz olan bir arkadaştır. Bu zat da 
Şûrayı Devletten katiyet kesbetmiş olan ilâmı 
almıştır; eşkıya müsademesinde malûl olma
dın, diye. Kanunun eşkıya müsademesi tâbiri 
mutlak bir tâbir olsaydı bu iki en yüksek mah
keme birbirleriyle bu kadar tezat teşkil ede
cek bir karara varamazlardı. Binaenaleyh tâ
bir tefsire muhtaçtır. Bütçe Komisyonu rapo
runun reddedilmesini ve tefsirini istiyen Mali
ye ve Millî Savunma komisyonları raporları
nın müzakereye konması hususunu bir kere da
ha teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun reddi ile Ma

liye Komisyonu raporunun kabulünü ve tefsir 
metninin müzakereye arzını teklif ederimi 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonunun raporunda 

arzolunan esbabı mucibeye istinaden Komisyon 
yorum fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Sözcüsü 

Kastamonu 
Rifat Taşkın 

BAŞKAN — Efendim, şimdi birinci öner-
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geyi reyi âlinize arzediyorum. Bu önerge Büt
çe JComişyonu raporunun reddiyle Safiye Ko
misyonunun bu raporda beyan ettiği şekilde 
yorum yapılmasına dairdir. Binaenaleyh bunu 
reyi âlinize arzediyorum. E&bul edenler... Et-
miyenler... (Anlamadık sesleri). 

Anlaşılmadı. Bir kere daha izah ecteyim. 
Ayağa kalkılacaktır. 

Bütyje Komisyonu raporunun reddiyle Mali
ye Komisyonu raporunu kabul edenler, (eşkıya 
müsademesi) tâbirini Maliye Komisyonunun ka
bul ettiği şekilde yorumlamış olacaklardır. 
Bütçe Komisyonu ise, (madde mutlaktır, eşkı
ya müsademesi tâbirinin yoruma ihtiyacı yok
tur) denmektedir.' Birisinde yoruma ihtiyaç 
vardır, birisinde yoruma ihtiyaç yoktur, deni
yor. 

Evvelâ, Bütçe Komisyonunun raporunun 
reddiyle, Maliye Komisyonu raporunu kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar. 

MAHMUT GÜÇBİI/ME^ (Bolu) — Reis Bey, 
Maliye Encümeninin raporunu kabul edenler 
değilj müzakeresini kabul edenler olacak. 

BAŞKAN — Evet, müzakeresini; 
önergeyi kabul edenler... Eİtmiyenler... öner

ge kabul edilmeiniştir. (Alkışlar). 
Bütçe Komisyonunun rakorunu reye koyu

yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Bütçe Ko
misyonu raporu kabul edilmiştir. 

3. — Ur fa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, 
Boğazlıyan eski kaymakamt Kemal'in ailesine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
datir olan Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Tardım 'Komisyonu mütalâasiyle Bütçe 
komisyonu raporu (2/İŞ) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is-
tiyeri£ 

SBFAN TEKELÎOĞLÜ (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu mesele gayet mühimdir. Boğazlı
yan Ttaymakamı Kemâl Beyi bizim İstiklâl Har-
bunizih1 temellerini teşkil etmek için kanını akı
tan Sır kahraman arkadaşımızdır. Çok arzu ede
rim ki; Avni Doğan arkadaş da burada bulunsun 
da ö da beni teyit etsin. Çünkü Kemal'den son
ra Boğazlıyan kaymakamı olan o idi. 

\1]{;İ8$ sayüı rapor tutanaşm sonundad^r. 

Arkadaşlar, Boğazlıyan Kaymakamı 'Kemal 
ne ipn asıldı?. Kemâl'in kanı kuyayı millîyeyi 
doğurmuştur. (Alkışlar) 

Arkadaşhır bilmiyorum, her şeyde cömertlik 
gösteriyor bizim Sütçe Komisyonumuz, bunda 
maalesef göstermek istemiyor.-

Arkadaşlar, bu arkadaşın bıraktığı her kızma 
bi£ yardım etmezsek, acaba kim edecek?. Tasav
vur buyurun, Türk milleti Birinci Büyük Harbe 
girmiş, nıağlûp ve perişan bir halde itilâf dev
letleri istanbul 'da,Nemrut Mustafa Paşa mahke
mesini hpırmuş ve ilk olarak bu zavallı kahrama
nı idam sehpasına götürmüşlerdir. îşte arkadaş
lar bunun yani Kemal'in kızı şimdi çok ağır has
tadır. Şuna biz jnerhaınet etmezsek ve tedavi için 
kendisine bu maaşı tahsis etmezsek bu kızcağız 
ölecektir. Bu kızın maaşı vaktiyle 65 lira idi. Q 
gün kü^65 lira ile bugünkü altmış beş lirayı dü
şünmek lâzımdjtr. Zaten arkadaşlar, bu kız haya
tının son günlerini yaşamaktadır. Bu zavallı kı
za I hidematı vataniye tertibinden 300 lira maaş 
verecek ourşak acaba. Türk milleti için ağırlığı 
nedir?. Ama o mukaddes şehidin ruhunu burada 
taziz etmiş, oluruz. Sizin yüksek merhametinizden 
ve Çuvayi Milnye ruhunuzdan rica ediyorum. 
Bütçe Çomisyoftunun raporunu, reddedelim ki, hu 
arkadaşın hasta, muhtaç ve hiç bir yerden vari
datı olmıyan kızına yardım edelim ve buna 300 
lira verelim. Karar Yüksek Meclisinizindir. 

TALAT VA^FÎ ÖZ (Ankar^) — Çok muh
terem; arkadaşlar, hâdisenin safahatını çok kışa 
oj^rak Yükşsek huzurunuzda arzettikten sonca 
naçiz kanaatimi, bildijrn^H. istiyorum. 

]Vf,Üzehher. Se^'in aylık tahsisatını maluli
yetine: binaen artırılmasına dair bundan evvelki 
devrede b ^ miletv ekili arkadaşımızın teklifi bu 
devrejekî arkadaşlarımı^iftn bâzıları tarafın
da^ benjjnş^erek bu Meclise getirilmiştir, Tek
lif-J^tçe^ Komisyonu^ hayale edilmiş bulunu
yordu. Bjşndeniz o zaman Bütçe Komisyonunun 
mü^lşejrelerini yakînen takip ettim ve hâdise 
hakkında durumu tenvir kastiyle konuştuğumu 
hatırlıyorum, Eki mâlıUâyetle çok haklı olarak 
Bfttçe. Komisyonu iklafa etmek istemedi ve ha
diseyi Saj^k Komisypnuna tekrar intikal etti
rerek;yeniden maluliyet derecesinin ve bu ma
luliyetinin devamlı bulunup bulunmadığının 
tevsikini istedüfr* Elbetteki çok haklı idiler. 
Komisyonunuza teklif geldiği zaman bütün ar-

^ j f eH ürerinde*. BVL yüksek hassa-
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siyet göstererek iddia edilen şahsın yeniden 
maluliyetinin tam teşekküllü hastanelerde en 
geniş bir şekilde tetkika tâbi tutulması lüzumu
nu gördük ve bu lüzum üzerine Ankara'da ye
niden heyeti sıhhiyenin tetkikına Müzehher 
Sel arzedilmiş bulunuyordu. Gelen raporlar 
evvelki raporları tamamen teyit etmiştir. 

Raporların detayı hakkında konuşmak istemi
yorum. Yalnız yüksek huzurunuzda şunu arzet-
mek istiyorum ki, bu kızcağızda hayatı tehdit 
eden ve daima sık sık komaya götüren bir va
him diyabet mevcuttur. Bu şartlar altında kocalı 
olmadığına ve başka hiçbir yerden geliri bulun
madığına göre, evvelce Devletçe Hidematı Vata
niye tertibinden kendisine tahsis edilmiş olan 
65 lira onun hayatını idame ledebilmesine kâfi de
ğildir. Bunun içindir ki komisyon, tahsisatın ha
yatını idameye imkân verecek bir miktara yük
seltilmesini talep etmek suretiyle raporunu tan
zim ve Bütçe Komisyonuna tevdi etmişti. Bütçe 
Komisyonunun bir az evvel okunan raporunda 
kaydedilen esbabı mucibeyi müsaadenizle kâfi 
görmemekteyim. O zaman komisyonda Hükümet 
adma konuşan arljadaşımız da hidematı vataniye 
tertibinden maaş alanların 500 bin liraya yakın 
bütçede bir masrafı mucip olduğunu ileri süre
rek bu kabîl taleplerin birbirini takip etmesine 
işaret etmek suretiyle reddedilmesini istemiş
lerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, vatan uğrunda haya
tını feda eden insanların geride bıraktıklarına 
karşı Yüksek Meclisinizin gösterdiği şefkatin 
mahiyeti mutlaktır. Bunun üzerinde tereddüt 
asla caiz değildir. Fakat bütün maaş alanların 
vahim maluliyetlerle karşımıza geleceğini bir an 
için düşünmüş olsak, bunlara verilecek ufak 
miktarlarla hayatlarını en asgari şekilde idame
ye imkân verebilecek artırmaları elbetteki Yük
sek Meclisiniz tasvip edecektir. Şehitlerin geride 
bıraktıkları insanlar içerisinde hayatlarını muh
telif suretlerle temin edegelen pek çok kimseler 
vardır. Meselâ; bu kızcağızın kocası bulunsaydı, 
kocasından ayrılmamış olsaydı, hastalık ve ma
luliyeti, hayatının idamesine imkân vermiş ol
saydı Meclis huzurunda böyle bir talebin mev-
zuubahis edilmesine asla yer kalmış olmıyacak-
tı. Şu halde keyfiyeti tafsilden sarfınazar ede-. 
rek Yüksek Meclisin, Bütçe Komisyonu raporunu 
reddetmek suretiyle ve Sağlık Komsyonımun 
mütalâasını nazarı itibare alarak, teklif edilen 
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300 lirayı, şahsan fazla gördüğümü de ifade 
etmek isterim, kendisinin geçimine medar ola
cak asgari bir hadde iblâğı için tekrar Bütçe 
Komisyonuna iadesini rica ediyorum. Bunun 
için bir de önerge vermiş bulunuyoruz. Bu öner
genin kabul buyurulmasmı istirham ediyorum. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) - Muhterem 
arkadaşlar, Büyük Milletimizin hidematı vata
niye tertibinden yardımına mazhar kılman Bü
yük Vatanperver Merhum Boğazlıyan Kaymaka
mı Kemal'in bu millete emanet ettiği 4 nüfuslu 
ailesine tahsis edilen maaşın artırılmasından bah-
setmiyeceğim. Yalnız merhum Kemal'in kızı 
Müzehher Sel'in bugünkü sağlık durumu üzerin
de Sağlık Komisyonunda görüşürken; derin bir 
tetkikle ve bir hafta müddetle Ankara Üniversi
tesi Tip Fakültesi Dahiliye Kliniğinin Kan Kim
yası Lâboratuvarının çalışmalariyle derinleş-
tirdik. Bu günkü, şeker hastalığı mütalâa ediş 
telâkkimizin en yeni buluşlarına göre Kemal kı
zı Müzehher'in ağır bir şeker hastalığı musabı 
olduğunu sarih olarak tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Fennî ismiyle diyabet dediğimiz bu hasta
lık, şekersiz diyabet, ve şekerli diyabet olarak 
iki, çeşittir. Müzehher'in hastalığı şekerli diya
bettir. Bu hastalık eskiden yalnız idrarda şe
ker çıkaran kimseye izafe edilirdi. Bugün ise 
idrarda hiç şeker çıkarmasa bile kandan nor
malden fazla şeker çıkardığına göre adlandırı
lır. Şekerli diyabet hafif, orta ve ağır diyabet 
olarak mütalâa, tetkik ve tedaviye alınmaktadır
lar. 

Merhum Kemal'in millete emanet ettiği dört 
nüfus ailesi efradından »kızı Müzehher Sel'in 
kanında şeker normalden çok fazla olduktan 
başka, normale nazaran kuvvetli aseton zehiri de 
bulunmaktadır. 

Bu, kanının asitleşmeye doğru gittiğini aşi
kâr olarak göstermektedir. Kanındaki bu ase
ton zehrinin günün birinde ve hiç beklenme
dik bir günde daha da artarak daha toksik ve 
tam asidoze göitüren, asidi asetik ve asit oksi 
bütirik gibi maddelerle korkunç bir âkibet ha-
zırlıyabilmesi daima mümkündür. 

O kadar ki, tıpkı bir üremi koması gibi ve 
ondan da daha dramatik olarak diyabet koması 
içinde her gün ve belki her an için hayatî bir 
tehlike ile, yani ölümle karşı karşıya, başbaşa 
bırakılabilir ve bunun zamanı asla ölçülemiye-
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cek kadar J(y&m, ay, hafta, gün ve hattâ saat 
kadar kısa) olabilir. 

BAŞKAN — Efendim; şimdi bu zatın maaşı
nın artırılması için 'konuşacaksınız, hastalığının 
dereeesi için değil. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Bendeniz 
hastalığının ciddiyetini ve ehemmiyetini belirt
mek için arzediyorum. 

BAŞKAN — Hastalığının derecesi değil de 
tedavi edilmesi için lüzumlu olan paranın veri
lip verilmiyeceğini izah ediniz. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Bende^ 
niz de onu arzedeceğim. bu hastaya her gün en
sülin ve vitamin tatbiki için almakta olduğu 
65 lira 25 kuruşla bunun tatbikma imkân yok
tur. Bu hastaya tatbik edilecek olan ensülin 
eczaneden satmalma fiyatı bir liradan fazladır. 
Bunun tatbiki ve enjeksiyon masrafiyle rejim 
için de bu kadar daha bir masraf yapmak lâ
zımdır. Bü bakımdan benedinz de muhterem 
Talât Vasfi öz ve Ethem Vassaf ile birlikte bir 
önerge sunmuş bulunuyorum. Bu 300 lira yeri
ne ancak hayatî zaruretleri karşılayacak şekil
de gözden geçirilmesi ve mutedil bir şekil alma
sı için Bütçe Komisyonuna iadesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Bütçe Komisyonu Sözcüsü- I 
nündür. (En sonra söyliyecek sesleri). 

Şimdi söz aldılar efendim. • 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, söze başlarken derhal ilâve etmek 
mecburiyetini duyuyorum ki, gerek Millî Mü
cadelede, gerek, her hangi bir şekilde vatani 
hizmet tertibinden- maaş almakta olan kimselere 
karşı Muhterem Heyetiniz arasında en aşağı 
lehte konuşan arkadaşlar kadar şefkat ve mer
hamet duymıyacak bir kimse yoktur. (Bravo ses
leri). 

Komisyonumuzda bu mevzu münhasıran bir 
şahıs, bir mesele üzerinde görüşülmemiştir. 

Vatani hizmet tertibinden maaş almakta olan 
kimselerin listesi tetkik edildikte nihayet mer
hum ve millî şehit Boğazlıyan Kaymakamı Ke
mal Bey gibi memlekete hizmet esnasında daha 
birçok şehitlerin mevcudiyetine şahit olduk. Mü
saadenizle birkaç tanesini okuyacağım : 

«Usat tarafından şehit edilen Akdağmadeni 
Kaymakamı Tahir: Zevcesi Memnune, kerimesi 
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| Mihrünnisa, kerimesi Nilüfer, kerîmıesi TaHııe, 

mahdumu Ertuğrul. 
Dersaadette şaiben idam olunan Urfa Muta

sarrıfı sabıkı Nusreit zevcesi Hayriye, 
Konya hâdisei isyariiyeSind© vazifesi uğ

runda şehit edilen Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'ın mahdumu Demir Güneri, kızı Günseli, 

Gebze ve havalisi Kuvayı Milliye Kumanda
nı iken şehiden vefat eden Yalıya Kaptan zev
cesi Şevket, kerimesi Fikriye, kerimesi Muzaf
fer. 

Damat Ferit tarafından idam edilmiş olan 
şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil İbrahim zevcesi 
Fatma Beİkis, kerimesi îelâl,* kerimesi Necibe, 
mahdumu Celâîeddin.» 

Hulâsa vatani hizmet tertibinden maaş ah
makta olan birçok kimseler durumları itibariyle 
birbirlerinin aynıdır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade edin müdahale etmi-
yelim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Komis
yonda meseleyi bu şekilde tavzih ve tesbit ettik
ten sonra nihayet mevzuubahis edilen vatanda
şın ahvali hususiyesi, yani hastalığı üzerinde 
durulmuştur. Fakat şu fikir ortaya atılmıştır. 
Ya diğer vatandaşlar arasından da hasta ve ma
lûl olup da sesini duyuramıyacak kimse varsa, 
bunları nasıl öğreneceğiz! (Onların haberi olur 
sesleri). Komisyon her hangi bir karara var
madan âdil bir karara varma endişesinden ha
reket etmiştir. 

ETHEM VASSAF AKAN (Kocaeli) — Bi
risi hasta diğeri değil, hastayı kabul etmek lâ
zım. ' 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, hatip iza
hatını bitirsin. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bu su
retle vatani hizmet tertibinden maaş almakta 
olan kimselerin durumunu!* yekdiğerine nispet
le ne olduğunu teklif sahibi olan arkadaşlar da 
bize getirmedikleri için, bu defa memleketimiz
de umumi içtimai yardım mevzuu dahilinde adı 
geçen vatandaşa ne gibi yardımlar yapılabilece
ği hususu müzakere edilmiştir ve bu iş müza
kere edilirken Sağlık Bakanlığı Bütçesinin bir 
faslına konmuş olan tahsisattan ve Kızılay yar
dımlarından istifade etmek suretiyle ve hasta
nelerde meccanen tedavi edilmesi imkânı da na
zarı itibare alınarak böyle bir karara varılmıştır. 

- 8 1 -
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Nifafeŷ t feDmisy^önun bu karara vaTişnam seyrini 
bendeniz izah etttim. 

Takdir' Yüksek Heyetinizindir. (Bravo ses
leri). 

BAŞKAN — Fehmi Çobaaoğkı. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar, Boğazlıyan Kaymakamı kimdir; ne iş 
görmüştür? 

Bir defa şunu ele alalım. Bu memlekette sad
razam Talât Paşa kimse Kemal de o^uv. Sadra
zam Talât Paşa; 1914 Seferberliği başladığı za
man bu seferberlikte Osmanlı namını taşıyan 
bâzı unsurlar Şark'ta cepheye giden kuvvetle
rimizi arkadan vurmaya başladılar; bunların ele 
basılarını taşnaklarını, hınçaklarmı İstanbul'da 
konağına çadırdı ve dedi ki başımıza... 
. BAŞKAN — Efendim bu sözlerin mevzu ile 
alâkası yoktur. Sözünüzü kesiyorum. Sözünüzü 
kesiyorum efendim. Yalnız konu üzerinde konu
şunuz. Yalnız Kemal Beyin ailesinin maaşının 
artırılması üzerinde. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Devamla) — İşte 
Kemal Bey bu memlekette Talât Paşa kadar bü
yük bir adamdır. Şeker hastalığı da korku ve 
heyecandan olur., Kemal beyi astıkları zaman, 
Tıbbiye talebesi cenazesini kaldırdıkları zaman 
küçük kızı o heyecandan ve o korkudan bu has- , 
talığa tutulmuştur. Onun için bu çocuk hakkın
da yüksek himayenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Refik Şevket İnce. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) —Arka

daşlar, meseleyi benden evvel söz alan arkadaş
larımız lüzumu kadar izah ettiler. Benim do
kunmak istediğim nokta; gerek bu komisyon 
mazbatasında gösterilen esbabı mucibe ve ge
rek onu teyiden Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
bahsettiği noktai nazardır. Bir defa Bütçe En- : 
eümeni de hakikat olarak kabul ve teslim edi
yor ki; böyle bir vaziyet vardır ve bu marazından ^ 
dolayı gerek Sağlık Bakanlığından ve gerek 
Kızılay'dan kendisine yardim edilmektedir. De
mek ki. bu kadının hayatı Devlet müessesesin
den ve ona mümasil hizmetler gören müessese
lerden yardım görmesini istilzam eder. 

«Her ne kadar tahsis olunan aylık kifayet 
etmiyecek miktarda ise de, bir taraftan bütün > 
hastanelerde meccani tedavi imkânı yanında i 
Sağlık Bakanlığının ve Kızılaym da yardımla
rının sağlanması imkânının mevcut olduğunu..» • 
Arkadaşlar, bu ihtimallere binaen bir hayatın i 
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sönmesine meydan vermek, bu memlefcefm ve 
bu Meclisin ulûvvü cenabı ile kabilitelif değil
dir. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu, Sağlık Ba
kanlığı tarafından yardım yapılması imkânı 
vardır, Kızılay tarafından yardım yapılması 
imkânı vardır diyor. O halde ben Bütçe Encü
meninden rica ediyorum, müeyyideye ihtiyaç 
vardır. Sağlık Bakanlığından ve Kızılaydan bu 
kız tedavi görüyor mütalâasiyle maaşını artır
maya lüzum yoktur demeye imkân var mı? Bu
nu telâfi etmek Bütçe Encümenine düşer. Bu 
mütalâayı teyid için de bir şekil versinler. 

Sağlık Komisyonu mazbatası maksadı temin 
ettiğinden, Bütçe Komisyonu mazbatasının mu
halefet dermeyan ettiği sırada bizzat öne sür
düğü mucip sebepler dolayısiyle, onun mazbata
sının reddi ile, Sağlık Komisyonu raporunun 
müzakereye alınmasını milletin şiarına ve âli 
cenaplığına daha uygun bulmaktayım. 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, merhum vatanperver Kemal Beyin 
hizmet ettiği kazada ben daha çocuktum. Kemal 
Beyin büyük gayretleri, büyük hizmetleri ve var
lıkları olmuştur. Hakikaten Kemal Beyin hatı
raları çok derilidir. Ben bilmiyorum, fakat bü
yüklerim zaman zaman bana anlatırlardı. Böyle 
kahraman, böyle «vatanperver ve milliyetperver 
bir şahsiyetin evlâtlarını, yavrularım arkada 
perişan bırakmamak asil ve Büyük Meclisin iyi 
görüşlerine bağlıdır. 

Bir hâtıra arzedeeeğim, merhum Kemâl: Bey 
Bekirağa Bölüğünde hepsedildiği zaman idi 
şöyle bîr hâtıra anlattılar: Kemal Bey sırtında 
caketatay, ayağında reyye pantalön dolaşıyormuş, 
Kemal Bey muhakkak kaçırdı demişler. Bunu 
bendenize anlatan zat. «Kemal Bey kaçırmış de
ğildi, bacağındaki pantolunu lime, lime ve parça 
parça idi. Caketini çıkarırsa bacağındaki don 
gözükecekti. Bunu ispat edeceğim» diyor ve 
böyle gezerken arkadan caketini kaldırıyor bu
yurun arkadaşlar diyor. Kemal Bey bir menfaa
te karşı çalışmış olsaydı muhakkak geride kalan 
yavrularına bugün bizim yardımımıza lüzum 
kalmazdı. Her Türk gibi, her Türk evlâdı gibi 
Kemal Bey de çok asil, çok necip bir varlık ola
rak bu millete ve bu vatana hizmet etmiştir. 

Kemal Beyin malûl,' hasta çocuklarına elimiz
den gelen yardımı esirgememenizi istirham edi
yor, yalvarıyorum. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, veril

miş önergeler vardır, onları okutacağım. 
CÎBAD BABAN (istanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Şuyurun. 
CÎHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu mesele konuşulmaya başlandı
ğı zaman arkadaşlarımı dinledim ve müzakere
lerin içinde kendi, kendimi bir vicdan muhasebe
si içinde bulundurdum. Belki bir az hissî düşün
düm, Fakat düşündüklerimi ifade etmekten ken
dimi alamadım, bunu söylemek istedim. 

Arkadaşlar; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal 
Bey idam edildi, milliyetçi insanların hepsi mü
teessir, Tıbbiye talebeleri hüzün içinde. Bu es
nada Hürriyet ve itilâfa mensup bir tıp talebesi 
arkadaşlarının arasına giriyor (oh oldu, iyi oldu, 
kafası gitti) diyor ve arkadaşlarından dayak 
yiyor. 

Zaman oluyor Hürriyet ve itilâf mensubu 
Tıp talebesine valilik veriyoruz. Boğazlıyan Kay
makamının çocukları hastalık içinde inliyor, is
ter para verirsiniz, ister vermezsiniz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Etem Vassaf. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NU BAŞKANI ETHEM VASSAF AKAN (Ko
caeli) — Saym Milletvekili arkadaşım, Sağlık 
Komisyonumuzun bu bedbaht şehit yavrusu 
hakkında verdiği kararı arkadaşlarımdan bir 
çoğu tasvip ettiler, müdafaa ettiler. Ben bu 
komisyonun âzası ve mümessili sıfatiyle arka
daşlarımın sözlerine iştirak ederek, Bütçe Ko
misyonunun verdiği kararın reddini teklif edi
yorum. Bu şehit yavrusunun hayatını idame 
edebilmek için, yaşamasını temin etmek için 
sizin yüksek himayenize müracaat ediyorum. 
Arkadaşlar, bir tıp talebesi olarak Kemal Beyi 
Sultan Ahmet meydanından idama sevkedilir-
ken gördüm. Cenazesinin arkasından ben de yü
rüdüm. Bugün talih, bir milletvekili olarak bu 
vatanperverin hakkını müdafaaya beni sevkedi-
yor. Sizin yüksek, ve asil hislerinize müracaat 
ederek bu şehit yavrusunun hastane köşelerin
de mütemadiyen inlemesini değil, fakat sizin 
atıfetinize sığınarak biraz refah içinde yaşama
sına yardım etmenizi rica ediyorum. Sonra" mü
temadiyen hastane köşelerinde inliyen bir has
tanın bir gün sinirlerinin bozularak intihar ede
bileceğini de unutmıyahm. Yalnız Sağlık Ba
kanlığının ve Kızılaym yardımlariyle iktifa et-
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miyelim. Nihayet bu gibi müesseseler devamlı 
yardım yapamazlar. Bu itibarla bu bedbahta 
bağlanan 65 lira maaşın bir misli artırılması 
için bugün Bütçe Komisyonunda tekrar tetkik 
için havale edilerek müspet bir karara bağlan
masını heyeti aliyenizden rica ediyorum. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
HALlL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Ar

kadaşlar, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey 
hakkında arkadaşlarımız uzun uzadıya huzuru
nuzda izahlarda bulundular; bendeniz de mü
saadenizle tek bir noktayı arzedeceğim. 

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey idam 
edilmek üzere götürülürken son sözünün ne ol
duğu kendisinden sorulmuş, o da; sadece «Ço
cuklarımı Türk Milletine emanet ediyorum», 
demiştir. (Alkışlar) 

MAHMUT OOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, ben işin üzerinde uzun boylu 
durmıyacagam. Yalnız müphem kalan bir nokta-

'mn aydınlanmasını istiyorum. Bu çok muhte
rem vatanperver vatandaşımızın ölümünden 
sonra geriye kalan çocuklarına kaçar lira veril
mişti? 62 lira verildiğinden bahsediliyor, bu pa
ra, diğer yakınlarına -filân verilip de onlardan 
geri kalan miktar mıdır? Evlâtlarından başka 
para alanı yok mudur Anlamak istediğim şu
dur ki: Bu aile hakikaten mahrumiyetler içeri
sinde perişan bir durumda bırakılmış mıdır? 
Yoksa alelûmum bu vatanın sinesinde yatan 
binlerce şehitlerden birisi gibi midir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Çünki bu memlekette pek 
çok şehit vardır. (Kemal başkadır sesleri) Hep
si Kemal--olmayabilir. Fakat bu memlekette gör
düğümüz, şehit babasının şehitlik parasına muh
taç olmadan, hayatını bin bir müşkülât içinde 
kazanan kimseler vardır. Onun için bu aileye 
verilen parayı kül halinde ele alalım, hakikaten 
az ise artıralım. Ve bundan sonra bu şekilde ge
lecek . olanlara da emsal olarak alalım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Söz 
istiyen yoktur. Verilmiş önergeler vardır, oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
14 Ekim 1938 tarih ve 271 sayılı Kanuna ek 

kanun teklifinin Sağlık Komisyonu raporunda 
belirtildiği şekilde maslup Boğazlıyan Kayma
kamı Kemal kızı Müzehher Sel'in hayatının-ida
mesine imkân verebilecek asgari bir miktarın 
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ilâvesi suretiyle aylık tahsisatının miktarı üze-. 
rinde yeni bir işlem yapılabilmesi ve 3.00 lira-

t nın haddi lâyikına tenzili için Bütçe Komisyo
nuna iadesini saygı ile rica ederiz. 

Çoruh Ankara 
Ali Rıza Sağlar . Talât Vasfi öz 

Kocaeli 
Ethem Vassaf Akan 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonuna iadesini 
nâtık önergeyi kabul edenler... 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen-
idilm, reddini anutazammm bir önerge vardır, da
ha evvel onun okutulması lâzımdır, o daha ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge okutulduk
tan sonra mesele halledilmiş olur. (Ret, ret ses
leri, öbürüsü okunsun sesleri). Efendim, zaten 
bu hepsini mündemiçtir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hayır 
efendim, diğer önerge reddini istemektedir. (O 
okunsun sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Bütçe 

Komisyonu raporunun reddi ile eski Urfa Mil
letvekili Vasfi Gerger'in teklifinin nazarı iti-. 
bara alınmasını arz ve teklif ederim. 

Sayhan 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen Bütçe Komis

yonu raporunun reddi ile kanun teklifinin mü
zakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket înce 

BAŞKAN — îki fikir var: Birisi, Bütçe Ko
misyonuna havale, biri de kanun teklifinin bu
rada konuşulmasıdır. Evvelâ Bütçe Komisyo
nuna havale edilmesini... 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bir de 
Bütçe Komisyonu raporunun reddi var. (Gürül
tüler) . 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bir arka
daş da ret teklif ediyor. Neticeyi alalım. Rica 
ederim, îçtüzük gereğince muamele yapıyorum. 

CÎHAD BABAN (îstanhul) — Efendim, ka
nunu kabul veya reddetmek keyfiyetini evvelâ 
reye koymak lâzımdır, kabul edilirse, madde
ler ya aynen burada kabul edilir *veya tadili 
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için komisyona gider. Başka türlü olamaz zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporunu 
reyi âlinize arzediyorum. Redde mütedairdir. 
Kabul edenler... (Gürültüler, anlamadık sesleri.) 

Efendim, Bütçe Komisyonunun raporu reddi 
mutazamnıındır, çok istirham ediyorum. Bütçe 
Komisyonunun raporu gereğince bu kadına maaş 
tahsisini istemiyenler lütfen işaret buyursunlar... 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, 
müs'aade buyurun, usul hakkında arzedeceğim. 

BASAN — Buyurun. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar; 

burada Bütçe Komisyonu raporunu konuşmakta
yız. Bütçe Komisyonunun raporunu .konuşmak
ta olduğumuza göre, bu rapor üzerinde verilmiş 
olan önergelerin evvelâ reye konulması lâzımge-
lir, bu önergelerden biri reddi tazammun etmek
tedir. Diğeri de, Bütçe Komisyonuna iadesini ve 
yeniden gelmesini istemektedir. Bütçe Komis-

, yonu raporu reddedilirse kânun teklifinin müza
keresine geçmek mecburiyetindeyiz. Binaena
leyh, evvelâ Bütçe Komisyonu raporunun red
dini mutazammın olan önergenin oya konması 
lâzımgelmektedir. 

BAŞKAN — Biz de aynı muameleyi yapıyo
ruz. (Gürültüler). Bütçe Komisyonunun rapo
runun reddine dair olan önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ••• 
kabul edilmiştir. Yani rapor reddedilmigtir. 
(Alkışlar). 

Şimdi ikinci bir önerge vardır. Bu önerge 
teklifin burada görüşülmesini istiyor, bir de ko
misyona havalesini. 

Evvelâ burada görüşülmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler .. Bütçe Komisyo
nuna havale edilmesi kabul edilmiştir. 

4. — Halkevleri için ithal olunacak radyo ve 
sinema makinelerinin Muamele Vergisiyle Güm
rük ve Oktruva resimlerinden istisnası hakkında
ki 2154 sayılı Kanunun yürürlükten, kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/160) 
[1] 

[1] Birinci görüşülmesi 82 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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BAŞKAN —ikinci görüşülmesidir. 

6.6.1951 0 : 1 

Halkevleri için itimi olunacak radyo ye sinema 
makinelerinin Muamele Vergisiyle Gümrük ye 
Oktruva resimlerinden istisnası hakkındaki 2154 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Halkevleri için ithal olunacak 
radyo ve sinema makinelerinin Muamele Vergi
leriyle Gümrük ve Oktruva resimlerinden istis
nasına dair olan 20 . IV . 1933 tarihli ve 2154 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, Maddeyi 
reyi âlinize iarzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — fiu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, içişleri, 
Millî Eğitim ye Gümrük ve Tekel Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyprum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Tasan kanun ha
lini almıştır. 

5. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'-
nun, EsMşehir Çifteler Çiftliği genel çevresi 
içinde işgal edilmiş yerler için.ecrimisil aranma
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/185) [1] 

BAŞJKAN — Ikinei görüşmedir. 

Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için «crimisil aranmaması hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Eskişehir'de Vakıf Çifteler 
Çiftliği genel çevresi içindeki tarlalarla mera-, ça
yırlık, bağ ve bahçelerden ve köylerin içinde ve-

[1] Birinci görüşülmesi 82 nei Birleşim tu~ 
tanağmdadır. 

ya dışında yapılmış binaların arsalarından dola
yı 4941 sayılı» Kanunun şümulüne giren şagille-
rinden, bu yerleri kendilerine temlik için gerekli 
işlemden ilgili mercilere düşen kısımların tamam
landığı kendilerine bildirilenler bu kânunun ya
yınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde ferağ 
aldıkları takdirde ecrimisil aranmaz. Şimdiye ka
dar bu adla alınmış paralar geriye verilmez ta
hakkuk ettiilenler terkin edilir. Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra yapılaeak tebliğlerde 
altı aylık süre tebliğ tarihinden başlar. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Madideyi ay
nen reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. , • 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MAt)DE 3. — 13. VI . 1946 tarihli ve 4941 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN— Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen oyunuza arzediyorum: 'Kabul edenler.. Etmi
yenler..Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen reyinize arzediyorum: KabuLedenler.. Etmi
yenler. .Madde aynen kabul edilmiştir." 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge ypktur. Maddeyi .ay
nen reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmi-
yenler..Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzediİmiştir. 

6, — Erzurum Miletvekili Smd Başak \n, İh
tiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madaVe ek
lenmesi hakkında kamun teklifi ve Ticaret ve Ça-. 
lışma Komisyonları raporları (2/171) [1] 

BAŞKAN — Teklifin ikinci görüşülmesidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 83 ncü Birleşim tu-
tanağmdadır. 
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5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigorta
sı Kanununun (2) nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.; 

Madde 2. — Bu kanunun hükümleri aşağıda 
yazılı kimseler hakkında uygulanmaz. 

a) Kanunla kurulu Emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilenler ve bir kanuna dayanılarak teka
üt veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 

b) İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
süreksiz işlerde çalışanlar; 

c) Yılın her hangi bir devresinde tam veya 
fazla faaiyette bulunup öteki devrede büsbütün 
faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan 
mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 200 gün ça
lışmayı gerektirmeyen ve Bakanlar Kurulu kara-
riyle belirtilmiş bulunan kısımlarında çalışan 
işçi ve hizmetliler; 

ç) 5212 sayılı Kanun ile 3659 sayılı Kanu
nun şümulü dışına çıkarılmış olan ve bu kanu
nun neşri tarihinde Medeni Kanun hükümlerine 
uygun şekilde tesis edilmiş emekli sandıkları mev
cut bulunan millî bankalarda bu sandıklarla il
gilendirilmiş olarak çalışan memur, müstahdem 
ve işçiler. 

BAŞKAN — Değiştirge var efendim, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci müzakeresi bugünkü gündeme alın

mış bulunan « 5417 sayılı İhtiyarlık Sigartası 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanun» teklifinin birinci "maddesinin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

MADDE 1 — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 2 nci maddesi şu şekilde değişh 
tirilmiştir : 

Madde 2 — Bu kanun hükümleri aşağıda 
yazılı kimseler hakkında uygulanmaz. 

a) Kanunla kurulu Emeklilik Sandıkları 
ile ilgilendirilenler ve bir kanuna dayanılarak 
tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olan
lar ; 

b) İş Kanununun 8 nci maddesinde yazılı 
süreksiz işlerde çalışanlar; 

c) Yılın her hangi bir devresinde tam ve* 
ya fazla faaliyette bulunup öteki devrede büs-
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bütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini 
azaltan mevsimlik işlerin yılda hiçbir zaman 
200 gün çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilmiş bulunan kısımla
rında çalışan işçi ve hizmetliler. 

ç) Medenî Kanun hükümlerine uygun şe
kilde tesis edilmiş veya bundan sonra tesis 
edilecek olup mensuplarına bu kanunla sağla
nanlardan üstün hak ve menfaatlar temin et
tiği, Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlık
larınca tasdik olunan Millî Bankaların Emekli 
Sandıkları ile ilgilendirilmiş olarak çalışan 
memur, müstahdem ve işçileri. 

Bursa Milletvekili 
Halûk Şaman 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
İkinci müzakeresi yapılmakta olan 5417 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine ait tasarının adı geçen maddesinin (Ç) 
bendine aşağıda yazılı fıkraların ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 
Aydın Milletvekili Ankara Milletvekili 

Namık Gedik Cevdet Soydan 
Giresun Milletvekili 

Doğan Köymen 

Ancak, bu kanunla vücutları kabul edilen 
tesisler, Ticaret Kanunu çerçevesi içinde kalan 
sigortalar hükmünde olup bunlara kayıtlı ol
mak mecburi değildir. 

Keza adı geçen tesis İhtiyarlık Sigortası " 
Kanununa her veçhile ilgili kalmak ve malî 
ihtiyacını karşılamak şartiyle İşçi Sigortaları 
Kurumunun kefaleti altına konmuştur. 

Ve bu müesseselere dâhil işçiler, memurlar 
ve müstahdemler gerek emekli sandığı ve ge
rekse İhtiyarlık Sigortası Kanunları hükmüne 
giren iş yerlerine girerlerse müktesep hakları 
girdikleri müesseselere devredilir. 

BAŞKAN — Yalnız değiştirgede imzası olan 
arkadaşlara söz vereceğiz. Bunun dışında söz 
istiyenlere söz veremiyeceğim. 

Buyurun Cevdet Bey. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar

kadaşlar; tkinci müzakeresine başladığımız bu 
kanunu, okuduğumuz tadil tekliflerinden de 
anlaşıldığına göre, yalnız Türk Ticaret Bankası 
ile İş Bankasını istihdaf etmektedir. Emeklilik 
Kanunu ile Devlet müesseselerinde çalışan me-
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murlarm tekaütlüklerinde kendilerine asgari I 
hayat ve maişetlerini temin edecek bir emek
lilik tahsisatı verilmektedir. | 

İş Kanununa göre iş yerlerinde çalışan müs
tahdem ve işçilere de ihtiyarlık Sigortası Ka- I 
nunu ile bu asgari maişet haddi bahşedecek 
bir emeklilik verilecektir. Bu bir imtiyaz ve 
istisna şeklindedir. Bu ikinci müzakeresini yap
tığımız, bir imtiyaz ve istisna teşkil etmektedir. 
öyle bir imtiyaz, öyle bir istisna ki, tamamiyle 
kapitalist bir zihniyetten mülhem olarak yal
nız îş ve Türk Ticaret Bankasındaki müstah
dem ve memurları İhtiyarlık Sigortası Kanu
nundan istisnayı tazammun etmiş oluyor. Arka
daşlar, İhtiyarlık Sigortası Kanunu, bizim Dev
letimizde ve dünyanın her tarafında bir inzi
batı âmme meselesidir. Gerek Emeklilik Kanu
nu 'gerek İhtiyarlık Sigortası Kanunu; bu ka
nuna tâbi olan eşhas ihtiyarladıkları, çalışamı-
yacak bir hale geldikleri zaman .onların hayat
larını asgari seviyede idame ettirmelerini temin 
için Devletin malî. kefaleti altında kurulmuş 
müesseselerden idame ettirilmesi memleketin, ha
yati menfaatiyle ilgilidir ve bunun istisnası hiç
bir vakit bugünkü zihniyetle kabilitelif değil
dir. Şimdi bizim tadilini teklif .ettiğimiz husus 
yeni müzakere edilen tasarıdan mülhem olmak
tadır. Bu tasarıda, Medeni Kanun hükümlerine 
göre İş.Bankasiyle Ticaret Bankası veya millî 
sermaye yatırılmış her hangi bir banka denili
yor kî sâdece İş Bankasiyle Türk Ticaret Ban
kasının vücuda getirdikleri tesislerde çalışanla
rın hayatını, maişetini ve ihtiyarlığını sigorta 
etmiş oluyor. Medeni Kanuna göre kurulan te- • 
sisler bu Kanunun çerçevesiyle mukayese edil-
miyecek mahiyettedir ve doğrudan doğruya bil
diğiniz vakıf müessesesiyle kıyas edilebilir. Va
kıfta biliyorsunuz istiyen vâkıf yapmakta ser
besttir, icbar edilemez. Hukuk bakımından ayrı 
olan bu müesseselere, bu tesislere bu bankala
rın da kabulü bir defa yanlıştır. Çünkü hakika
ten Kanunu Medeni ile temin edilen bir müesse
se kastedildiği takdirde bunun hukuk mevzua
tına uymadığı aşikârdır. 

Sonra eğer bu tesisler âdi bir sigorta şirketi 
iseler omun da doğrudan doğruya Ticaret Ka
nununa bağlı olması lâzımgelir ki, biz de tadil 
teklifimizin ilk fıkrasında bu ciheti heyeti umu- L 
rniyeye arzetmiş bulunuyoruz. Eğer bir sigorta I 
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şirketine baığiı iseler buıflar sigortaya girmeye 
icbar edilemezler, 

Nihayet bunu kab&l .etmediğimiz takdirde 
ikinci bir İhtmale rashyoruz: Eğer bu personel 
bizim sigorta ettiğimiz bu müesseselere girmeye 
icbar edilirse günün birinde o müesseselerin if
lâs etmesi karşısında o memurların hayatını 
her hangi bir kefalet altına alan müessese yok 
demektir. Bu bakımdan bu memurların perlşa-
niyetme sebebiyet vermiş olacağımız aşikârdır. 
Onun içki şayet bu memurlar iehar edilmemele
rine rağmen bu tesislere aidat vermek şartiyle 
girebilmeleri kabul, edilirse, İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu hükümleri, karşısında oBİarın hayatla
rım teminat altına almak, bu adamların hakkı
nı muhafaza etmek lâzımdır. 

Üçüncü noktai nâaarımız; bu müesseseleEde 
bulunan memurlar ve müstahdemler Emeklilik 
Kanunu hükümlerime tâbi plan,, İhtiyarlık Si
gortası hükümlerine tâbi olan müesseselere gi
derlerse işlemiş olan hakkı mükteseplerinin mu
hafaza edilmesidir. Bu haklarının, diğer müesse
selere devredilmesi suretiyle muhafaza edilme
sini istiyoruz, - . . . ' , 

Arkadaşlar, arkadaşımız Namık Gedik'in 
elinde İş ve Ticaret Bankalarının, tesis. ettiği bu 
müesseselerin nizamnameleri vardır. Biz bu ka
nunu kabul etmekle o nizamnameleri teminat 
altına almış olacağız. Asıl bizi hataya düşürecek 
olan hâdise buradadır. Bu memurların hakları
nın nasıl temin edileceğini ve ne şekilde ihti
yarlık sigortasından istifâde edeceklerini bilmi
yoruz. Çünkü onların çıkardığı nizamname bi
zim meçhulümüzlür. Bilmediğimiz hükümleri 
kanunla teyit etmek, bugünkü Büyük Millet 
Meclisinin karakteme uymaz. Bu bakımdan mü
talâamızın aynen kabulünü ve (Ç) fıkrasının 
arzettiğimiz tadil dairesinde değiştirilmesini 
arz ve mütalâa ediyoruz. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar, geçen defaki toplantımızda birinci 
müzakeresini yaptığımız sayın arkadaşımız Sait 
Başak'm bu kanun teklifinin ikinci maddesi
nin Ç fıkrasının tadili hakkında yapmış oldu
ğumuz değiştirge etrafında sizleri bir nebze 
tenvir etmek istiyorum: 

Geçen deia bu kanun teklifi üzerinde arka
daşlarımız uzunboylu konuşup meseleyi teşrih 
ettiler ve bilhassa kanun teMifmin lebinde 
karar ittihaz etmiş bulunan Ticaret Koıaisyo-
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nu adına konuşan sayın arkadaşımız, emekli
lik sandıklarının bünyesi içerisine girmiş olan 
bu banka memur, müstahdem ve işlilerine ge
rek şahsi, gerek ailevi istikballeri bakımından, 
bu sandıkların, Emeklilik Sandığından ve hat
tâ sosyal sigorta olan İhtiyarlık Sigortasından 
daha çok haklar ve faydalar sağladığından bah
settiler. Bu sebeple bu tesislerin devam etmesi 
ve bu tesis içinde bu hakların korunması, ve 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun ikinci madde
sinin (e) bendi hükümlerinin bu bankalarda ça
lışan memurlara bu bankalar mensuplarına tat
bik edilmemesini talebetmişlerdir. 

Arkadaşımızın veciz beyanlarında ifadesini 
bulan bu Emeklilik Sandıklan mensuplarının ge
rek şahsi ve ıgerek ailevi ' müstakbel durumları 
ve ıstırapları Heyeti Celilenizin malûmu olmuş 
bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, Emeklilfik Sandığının Türk 
Ticaret Bankasının, î§ Bankasının Emeklilik 
Sandığının ve bu sandığa bağlı olanlara ait te
sis senetlerinin elimde bulunan yönetmeliğinin 
şu iki üç noktasını Heyeti Celilenize arzeder- I 
sem, bunun Emekli Sandığına girmiş olan me
mur ve müstahdemlerini ne dereceye kadar ga
ranti etmiş olduğunu daha iyi takdir buyurur
sunuz. 

Bankalardan çıkarılan memurlar hakkındaki 
29 ncu madde hükmünü arzediyorum: 

(Bankadaki görevlerinden çıkarılan tesis 
üyeleri görev süreleri: 

A) 5 seneden aşağı ise, bu tesis üyeleri 
(bütün haklarım kaybeder, tazminat istiyemez). 

Muhterem arkadaşlar; bir memur kabul edi
niz, bu memur bankaya intisap etmiştir ve beş 
senelik müddetini ikmal etmemiştir. İster ken
di arzusu ile olsun, ister banka tarafından gös
terilen lüzum üzerine olsun, banka bünyesin
den ayrıldığı takdirde, ayrıldığı güne kadar 
vermiş olduğu emekli aidatından hiçbir alacağı, 
hiçbir hakkı yoktur, yani hiçbirisini iktisap 
edememek durumunda kalacaktır. 

29 ncu maddenin (B) bendi: (G-örev süreleri 
5 seneden 1Q seneye kadar olan (10 dâhil) tesis 
üyeleri, bankadan kendi kusurları olmaksızın 
çıkarılırlarsa, görevlilikleri süresince kendi ay
lıklarından kesilen kesenekleri senevi ;% 4 ba
sit faiz ile birlikte geri alınır. 10 sene müddetle. 
bu bankada hizmet etmiş bir memur, burada da I 
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[ arzettiğim sebeplerden, çıktığı takdirde kendi 

eli ile biriktirmiş olduğu bankanın iştirak et
tiği sermayeyi alacak, banka da lütfen |% 4 bir 
faiz tediye edecektir. Bu vaziyet karşısında sos
yal sigortaların hak sahibinin ihtiyarlık yaşla
rında, çalışamadığı yaşlarda ona yardımı derpiş 
eden bu hükümlerden, bu knunun (Ç) bendi 
mevkii tatbika girdiği andan itibaren, memur
ların istifadelerini önlemek mümkündür. Başka 
bankalardaki memurlar kendi arzulariyle de 
olsa giremezler. Yönetmelikte bunların talepleri 
banka idare veya tesis kurulunun kararına va
bestedir. Bu kurula müracaat eden banka müs
tahdemin ve memurlarını kurullar arzu ederler
se kabul ederler. Bu karara karşı müracaat 
mercii de banka kuruludur. Banka menfaatini 
garantj etmek endişesiyle bugün tatbik halin
de bulunan İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
hükümlerinden dolayı emeklilik müessesesi hak-

I larmdan bu bankalar memurlarını mahrum bı
rakmak gibi bir takdire gitmek uygun olmaz. 

Geçenlerde bir arkadaşımız, bugünkü şart
lar altında bu iki banka memurlarının muhtelif 
vesilelerle bankayı terkederek dışardaki ser
best iş sahalarına veya Emeklilik Sandığından 
istifade eden diğer bankalara gittiklerinden 
şikâyette bulundular. 

Aziz arkadaşlar, iş ahlâkı için bir mektep 
telâkki ettiğimiz bankalarda yetişen memurla
rın arzu ettikleri takdirde serbest hayata inti
kal etmeleri veya bir iktisadi Devlet müessese
sine girip vazife görmelerinde bendeniz ancak 
fahır vesilesi cayarım. Esasen serbest hayata 
intikal etmek istiyenleri meselâ İş Bankası bün
yesinde. mahpus bir" durumda bırakmak zanne
derim ki bizim bugünkü mantalitemize de uy
maz. Binaenaleyh Heyeti Âliyenize arzettiğim 
şey, bu banka bünyesine girmiş olanlar, zorlı-
yarak veya zorlamıyarak bankadan ayrılmak 
istedikleri takdirde orada teşekkül etmiş olan 
haklarının Devlet Emekli Sandığının garantisi 
altında bulunan müesseselere devridir. Bu tak
dirde bu vatandaşlarımıza hareket serbestisi de 
vermiş oluruz. Ve bu şartlar altında vatandaş
larımızın, mutlaka İş Bankası bünyesinde kal
malarının bir zaruret olmadığını, daha müsait 
şartlar buldukları takdirde diğer müessese
lerde kutsal vazifelerine devam etmekle mem
nuniyet duyacaklarını arzetmek isteriz. Bu ka
nun teklifimizin bu tarzda kabulü halinde; ih-
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uyarlık halinde bir türlü garanti hissetmiyen 
banka memurlaruın tesis kurulunun vereceği 
kararlarla mukayyet endişeli halden kurtulmala
rı mümkün olacaktır. 

Arkadaşlarımızın arzetmiş oldukları misaller 
daima, daima üst kademeye yükselmiş memurla
rı tatmin eden misallerdir. Halbuki biz sosyal 
sigortayı bugün ihtiyarlık çağlarında Devlet hi
mayesine ihtiyaç hisseden kitlenin arkasında 
bir garanti olarak görmekteyiz. Biz bu kitleyi 
mahrum edecetk misaller verecek olursak, sos
yal sigortanın bünyesini zedelemiş oluruz. Arka
daşlarımın yapmış oldukları teklifler taaddüt 
etmektedir. Diğer bankalar bünyesindeki memur
ların da bu kanun kapsamının dışına çıkarılma
sını talep etmektedirler. Bunun adedi daha da 
artacaktır. Aksi halde sosyal sigorta bizim anla
dığımız mânada yarın ayakta durmıyacaktır. 
Bu itbarla bu teklifimizin kabulünü rica ederim. 

Teklifimizde ayrıca incelenmeye ihtiyaç his
settiren noktalar mevcutsa bu takdirde bu tekli
fin Çalışma Komisyonuna iadesini ve orada bir 
karar ittihazına müsaade Duyurulmasını istir
ham ederim. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN^— Söz Hükümetin. 
ÇALIŞMA BAKANI NURl ÖZSAN (Muğ

la) —• Muhterem arkadaşlar, kanunun birinci 
konuşulmasında iş . Bankası ve Ticaret Bankası
nın ihtiyarlık Sigortası Kanununun şümulü 
dışarısında bırakılmasının mahzurlarını arzet-
tim. Çünki bugün bu iki bankada mevcut ve 
Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan 
tesislerin orada çalşanların istikballeri için kâfi 
bir teminat olmadığını birkaç misalle arzedeyim: 

Bir defa bu tesise dâhil olabilmek için 20 
yaşından az ve 30 yaşından fazla olmamak şart
tır. 20 den küçük olanlar bu tesisden istifade 
edememekte ve bu itibarla hak sahibi olamamak
tadır. 30 yaşından fazla olanlar için de yine 
(birtakım kayıtlar ve şartlar mevcuttur 'ki, bun
lar zannederim, bankanın her şubesinde ve her 
yerde memurun vazife görmeye salih olduğuna 
dair heyeti sıhhiye raporunun ibrazı mecburiye
tini tahmil etmektedir. Binaenaleyh bu şartlan 
haiz olanıyarak orada çalışanların gelecekleri 
teminat altında değildir. Bunun dışında daimî 
kadroda vazife almış memurları bu tesise dâhil 
etmekte, daimî kadroda vazife almış olmıyan 
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birtakım müstahdemler vardır ki bunlar bu te
sisin şümulüne girememektedirler. Ancak ya
tırma ve artırma sandıkları diye bir tesisleri var
dır, oraya yatırdıkları parayı % 4 faiziyle ala
bilmektedirler. Binaenaleyh umumi olarak bu 
iki müesseseyi ihtiyarlık sigortasından çıkardı
ğımız takdirde bir kısım orada emek veren ve 
çalışanların istikballeri temin edilmemiş oluyor. 

Namık Gedik arkadaşım işaret ettiler, hakikaten 
burada çalışmakta olan memurlar sigortaya dâhil 
başka bir müesseseye gittikleri takdirde bütün 
hak Ve menfaatlerini burada bırakıp gitmekte
dirler. Bu itibarla sonuna kadar orada hizmet 
görmek mecburiyetini kendilerine tahmil ediyo
ruz ki bu, çalışma hürriyeti ile kabili telif de
ğildir. 

Ben tesis senetlerini baştan .sonuna kadar 
okumadım, idare heyetleri alabilir gibi birtta-

_ kim hükümler mevcuttur. Bunun dışında yine 
tesise dâhil olmıyan memurlar için de bâzı hü
kümler vardır. Bundan da anlaşılıyor ki; bu 
tesisler dışında kalan birtakım çalışan' kimseler 
bulunabilecektir. Bu itibarla mecburiyet vasfı
nı da bertaraf ediyor. Arkadaşlarımızın teklif
leri bu mahzurları bertaraf etmek maksadına 
matuftur. Ancak alelacele yapılmış bir teklif 
yardır ki, Oldukça uzundur. Bir tek kelimenin, 
İbâzan uzun ve geniş mahzur ve şümulleri Olabi
lir. Binaenaleyh bunları burada kelime, kelime 
tetkik ve tahlil edip faydalı veya mahzurlu olup 
olmadığını tesbit etmeye imkân yoktur. Bu ba
kımdan biz Hükümet olarak, bu değiştirgenin 
ait olduğu komisyona havale edilerek orada da
ha etraflı ve şümullü Olarak tetkik edilip bugün 
mevcut- tesis senetleri bâzı boşluklan doldurur 
mahiyette ve kifayette ise o zaman bu hususu 
Yüksek Meclisin takdir etmesi hususunu -tasvi
binize arzediyöruz. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EN
VER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar, Said Başak arkadaşımızın kanun tekli-* 
fini Ticaret Komisyonu kabul etmiş ve geçen 
sefer Yüksek Huzurunuzda kabulünün mucip 
sebeplerini bertafsil arz ve izah etmiştim. Fa
kat görülüyor ki, hâfızalannızda evvelce izah 
edilen mueip sebepleri canlandırmak için, tek
rar izah etmek icabedecek. 

Arkadaşlar, Ticaret Komisyonu Sözcüsü ola
rak size şunu temin ederim ki, bizim Assurance 
Sosyal olarak ihtiyarlık sigortasına en ufak bir 
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aykırüığıniız yoktur. Memleketimizde içtimai si
gortanın gelişmesini ve tek içtimai sigorta altın
da bütün hizmetlilerin toplanmasını, Fransa, 
İngiltere ve Almanya'da olduğu gibi biz de eanü-
gönülden! arzu ediyoruz Bütün meseleler 5417 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunundan doğmak
tadır. Bu Mecliste 8 nci devreye iştirak etmiş ar
kadaşlarımız vardır. 5417 sayılı Kanun yalnız 

. ve yâlnız1 iş yerinde çalışan vatandaşlarımızı te
minat altına almak bakımmda*n hazırlanmıştır. 
Yoksa fikir işçisi telâkki ettiğimiz büroda çalışan 
kimselerin ihtiyarlık hallerini derpiş ederek ona 
mütenazır hükümler tesis etmemiştir. Ve bu 
kanunda, bankalarda, bürolarda çalışan vatan
daşların ihtiyarlık sigortasına tâbi tutulacağına 
dair bir hüküm yoktur. Bu, doğrudan doğruya 
İş Kanununa tâbi müesseselerde çalışan vatan
daşların ihtiyarlık sigortasına tâbi tutulmasını 
mecburi kılmıştır. 

. Çalışma Bakanı arkadaşımızdan sorarım; aca
ba 'Fransa 'daki Assurance sosyal kayıtlı bulunan 
işçiler aynı primi ödiyerek ayni «retraite» i al
makta mıdır? Biz böyle bir durumu ıslah etmek 
istiyoruz. Çalışma Bakanı arkadaşımız bize 5417 
sayılı Kanunu değiştireceğini ve fertlerin duru
muna göre prim ödiyeeek ve ihtiyarlık hallerin
de onların geçimlerini temin edecek bir miktar 
tediye edileceğini, söyleyebilirler mi? Zannedil
mesin ki, Ticaret Komisyonu memlekette içtimai 
sigortaların teşvik edilmesini hiçbir zaman arzu-
lamıyör. Hayir arkadaşlar. Yalnız evvelce bir 
arkadaşımın işaret ettiği gibi, Medeni Kanun hü
kümlerine göre tesis senedi ve tescil Ankara 
mahkemelerince olur. Burada, doğan hakkı mük
tesepleri korumak endişesiyle Ticaret Komisyonu 
bunu kabul etmiştir. Bu itibarla memleketimizde 
bankacılar yaptıkları iş itibariyle aynı vasfi haiz 
oldukları halde neden Emekli Sandığına değil de 
İhtiyarlık Sigortasına tâbi tütülüyor. Nitekim 
İhtiyarlık Sigortası Kanunu tadil'edilirse bütün 
bunların iyi bir vaziyete inkılâp edeceği muhak
kaktır. 

Arkadaşımız Nemık Gedik dediler ki; burada 
sağlanan haklar daha çok verimli bir esasa bağlı 
ve memurun daha lehinedir. 

Arkadaşlarım, Ticaret Komisyonu bunu hiç 
hiçbir zaman kendi arzusuna, kendi keyfine gö
re yapmış değildir. Ticaret Komisyonu bu ka
nun teklifi için bir su komisyon teşkil etmiştir. 
Bu sû komisyon da bir anket açmış, yani bütün 
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mamurlarla temas etmiştir. Hangisi size daha 
çok menfaat temin edebilir, hangisi sizin istik
balinizi daha çok emniyete alabilir, diye sual
ler sorulmuştur. Alman cevaplar şudur: Me
deni Kanun hükümlerine göre teşkil ettikleri 
emeklilik sandığının istikballeri bakımından 
daha çok teminat sağladığını söylemişlerdir. 

Sayın. Bakan, bâzı yerlerde ihtiyarlık si
gortasının daha çok-menfaat-temin ettiğini söy
lediler. 'Halbuki Emeklilik Kanununa göre bir 
memur ancak çalışamaz bir- halde iken bir şey 
alacaktır. Sonra 60 yaşını doldurması, ve 30 se
ne hizmet etmesi de buknuna göre şarttır. Hal
buki bir memur beş sene zarfında bankadan ay-
rılırsa ancak ödedikleri primleri alacak, belki 

. de hiç almayacaktır. Bu, bir aktüeriyel hesaptır. 
Bunun hesabını mütehassısı yapacaktır. Burada 
kanuna böyle bir riyazi katiyet koyamayız. Han
gi «saslar dâhilinde ne şekilde hesaplanacağını 
mütehassısı ayrıca yapacaktır. 

Ben Namık Gedik arkadaşımızın fikirlerine 
asla muhalif değilim.. 5417 sayılı. Kanunun neş
ri tarihinde o tarihte Demokrat Parti muhalefe
tini teşkil eden arkadaşlarımızın itirazlarını 
hatırlatırım. 

İşte Kemal Özçoban arkadaşımız. Geçen 
devrede muhalefette bulunan Demokrat Parti 
Milletvekilleri bu kanuna muhalefet etmişler
di. Bunun çıkmaması için bütün aksak taraf
larını gösterdiler. Abidin Potuoğlu, hattâ Ke
mal Zeytinoğlu muhalefet edenlerdendir. Buna 
rağmen kanuniyefr kesbetmiştir. Bu kanunun 
aksak tarafları vardır. Muayyen bir zümreyi 
istihdaf eden kanunla; bununla alâkası olmı-
yan ve esasen kendilerinin istikballeri teminat 
altına alınmış olan zümrenin vaziyeti kanuni-
yesini temin hususu bilmiyorum gözetilebilir 
mi? 

Maksadım budur, Namık Gedik arkadaşım
la tamamen beraberim, 5417, sayılı İhtiyarlık 
Sigortası Kanununu bütün memtekete âm ve şâ
mil olarak tadilini teklif ederlerse .Komisyonu
muz asla buna* muhalefet etmez. Mâruzâtım 
budur. 

BAŞKAN —• Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar... Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Çalışma Bakanı, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğ

la) — Efendim; sayın sözcü -arkadaşımız m^v-
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crçt İhtiyarlık Sigortasının fikir işçileri için 
hasırlanmadığını, ancak beden işçileri içâı ha
zırlandığını ifade ettiler. Bu başka bir konu
dur arkadaşlar. ^ 

Hakikaten 3008 sayılı Kanun fikir işçilerini 
istihdaf etmemektedir. Fakat tatbikatta içti
hatlar} bankalarda çalışan kimseleri îş Ka
nunu kapsamına almaktadır. 

Arkadaşımızın teklifleri eğer hakikaten fi
kir işçilerini tatmin edecek mahiyette değilse, 
fikir işçileri mahiyetinde olan banka müstah
demin ve memurlarının îş Kanunu kapsamın
dan çıkarılması yolunda bir teklif yapmıyor
lar, ancak İhtiyarlık Sigortası mevzuundan çı
karılmasını istiyorlar. 

Bu teklifleri kabul edildiği takdirde yine ora
lar için yerindedir ve çalışanlar da işçidir. Di
ğer doğum, hastalık, kaza sigortalarından da is
tifade edeceklerdir. Yalnız ihtiyarlıktan^istifa
de edemezler, diyorlar. Oradaki kimseleri tat
min eder mahiyette bulmadıklarından ye îş Ka
nununun buralara kadar şümulünü faydalı te
lâkki etmezlerse bu şekilde bir tâdil teklifi ile 
buraya gelirler ve bu müesseseler îş Kanunu 
şümulünden çıktığı anda otomatikman Sigorta 
Kanunundan da çıkmış olur. Bunlar ya tama-
miyle işçidir, bunun şümulü olan mevzuatın 
içine girecektir veyahut da işçi telâkki edilme
leri doğru değildir. Bu itibarla heyeti umumiye-
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leri halinde işçi telâkki edilmeleri doğru değil
dir. Bu itibarla bunlar heyeti umumiye halinde 
işçi kategorisinden alınıp fikir işçisi haline, ya
ni ilerde tedvinini çok arzu ettiğimiz kanunun 
fikir işçileri kategorisine dâhil olurlar. 

Şimdi arkadaşlarımızın teklif i, mevcut tesis
lerde iktisap olunmuş Jbir hak varsa bunların 
btt müktesep haklarının zayi olmaması için bir 
hüküta getirmiş olmaktan ibarettir. Yani öm
rünün sonuna kadar îş Bankasında çalışmak 
istemiyenler sigortada bıraktıkları müktesep 
haklardan istifade etsinler, diyorlar. Fakat di
ğer birtakım hükümler de burada yer almış bu
lunmaktadır ki bunların kül halinde tatbik ka
biliyeti var mıdır? bunu anlamak ancak bunla
rın kelime kelime incelemekle kabildir. Bina
enaleyh bu cihetin de tetkiki için, Hükümet na
mına, tasarının Komisyona iadesini rica ediyo
rum- ,. 

BAŞKAN — Efendim; açık oya* sunulan Es
kişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hak
kındaki kanun tasarısına 200 oy verilmiştir. Ek
seriyet yoktur. Bu kanun tasarısı gelecek Birle
şimde tekrar açık oya arzedileeektir. 

Ekseriyet olmamasına binaen Cuma günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 18,34 • 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, 
1949 ve 1950 yılı Yol ve Bina vergileri sabıka ta-
hakkukatından tahsil olunan vergilerden*, 251 
sayılı tefsir gereğince, belediyelere ne miktar 
tediye yapıldığına ve tasfiye için ne düşünüldü
ğüne dair olan sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
özyörük'ün yazılı cevabı (6/225) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1949 ve 1950 yılı Yol ve Bina vergileri sabı-

bıka tahakkukatmdan tahsil edilmiş olup 5237 

sayılı Kanuna rağmen belediye hisseleri eksik 
olarak tefrik edilmiş olan vergilerden 251 sayıli 
tefsir gereğince özel idarelerden belediyelere te
diyesi lâzımgelen miktarlar ile bu miktarlardan 
bugüne kadar ne miktarının tediye edilmiş oldu
ğunun ve borçların tasfiyesi için ne düşünülmek
te olduğunun îçişleri Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

2 . I V . 1951 
Bursa Milletvekili 

Necdet Yılmaz 
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İfişleir Baiiânhği ' 
MaWİî İd. ö. Mâ. 

I. ©. B. Hes8pŞ>M. . 
Sayı : 612 - 2M), 7002 

özü: Büfsa MülfftteMli Necdet; 
YlMatf'ffi yatolı M f öft#*g#siî 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 
5, , İV ... İ951 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/225 - 1625/3443 sayılı yazılan karşılığıdır: 
İ949 ve 1950 yılı Yol ve Bina vergileri sabıka 

tanakfcakatından tahsil olunan vergilen hakkında 
Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz tarafından 
Yüksek Başkanlıklarına sunulan yazılı önerge 
üzerine,keyfiyet illerden sorulmuştur. 

Alınacak neticenin ayrıca bildirileceğini say
gılarımla arzederim. 

• 16 . IVM951 
İçişleri Bakanı 
Halil Özyörük 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İd. G. M. 

I. D. B. Hesap. §. M. 
Sayı : 612 - 210/11139 

özü : Bursa Milletve
kili Necdet Yılmaz'm 
yazılı soru önergesi H. 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 . İV. 1951 tarihli ve 6/225 - 1625/3443 sa

yılı yazıları karşılığıdır. 
1949 ve 1950 yılı Yol ve Bina vergileri sabı

ka tahakkukatından tahsil edümiş olup 251 sayılı 
tefsire göre özel idarelerden belediyelere verilme
si lâzımgelen paylar m 1 966 791 lira olduğu ve 
bundan 1 147 360 lirasının ödenerek halen 819 431 
lirasının tediye edilmediği anlaşılmıştır. 

özel idarelerin gerek gelirlerinin darlığı, ge
rekse muhtelif kanuni atın bu idarelere karşlık-

- sız tahmil ettiği masrafların ağırlığı dolaylsiyie 
bu payların, müşkülâtla tevazün ettirilen ve bu 
namla bir tahsisat konmamış olan 1951 yılı 
bütçelerimden ödenmesine imkân görülmediği gi
bi - bütün isteklere rağmen - bugünkü şartların 
devamı halinde müteakip yıllarda da tediyesinin 
kabil ölamıyacağı endişesi mevcuttur. 

• (Mir kaynaklarını artıracak hükümleri ihti-
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va ede» yşni feel idareler Isımın tft«w8tt taratst-
yet iktisap ettiği takdMe feunun §a#ıy8eafı .ge
lirlerden faydalanan öfeel idarelerin ftdı geçeri 
paylarım tasfiyesine imkân bulabileeelrierffii say
gılarımla arzederim. 

4.VIY1&S1 
îgiperi Bakam 
mm özyum 

2. — Samsun Mfflfflvökili Ferit TûtttâHn, Çar
şamba Ortaokulunda* Hademe eUm, bir ka&ma po
lis memuruArîf'taraf'vmSban yapûdfrğı söylemli iş
kencenin vdkı olup olmaâtğtna, vâkt ise mUseübi-
bi hakfan-da ne muamele y&pîlâtğma dair sorusu
na, İçişleri Bakam Halil ö&ySruk'ûn ya&ıli cevabı 
(6/m) _ 

4.V.lft51 
Yüksek Başkanlığa 

Qar§amba Ortaokulunda hademe olan bir ka
dına, 29 . IV , 1951 günü gecenin ilerlemiş saat
lerinde emniyete götürülerek polis memuru Arif 
tarafından işkence edildiği, ağır surette döğüldü-
ğü ve feryadına koşanlar tarafından bu feci man
zaranın teessür ve heyecan içinde müşahade edil
diği haber alınmıştır.: 

tice halkınm gözü önünde ve Devletin bir em
niyet dairesinde bir kadına yapılan bu muamele 
vâki midir?. Vâki ise müsebbip veya müsebbiple
ri hakkında ne muamele yapılmıştır?. Ve bu polis 
memuru halen yerinde midir?. 

Sayın İçişleri Bakanının yazılı olarak cevap
landırmasını saygı ile rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Ferit Tüzel 

4 . VI . 1951 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet öenel Müdürlüğü 

Şube : 3. B 
No. : 32275 

İlişiği : 1 önerge 
özeti: Ortaokul hademesi 
Ayşe Erdoğan'ın döğül-
mesi hâdisesi İlk. 

Tüt&iye B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
7 . V . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6-291-1811-3822 sayılı buyrukları karşılığıdır. 
Çarşamba Ortaokulunda hademe olan bir 

kadına polis memuru Arif tarafından işkence 

i02 y~ 
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e&l&Üinâen tah&Le Samsun Mlüetvekili Ferit 
Tüzel img&3J$*İ£ vemlen ön«£ge iliştirilerek su-

Sözü edilen hMi&e lîakkuada Samsun Valili-
ğinden alınan 5 . V . 18§İ güh ve Em. 2/953 
sayılı yas&da : . -

24 . IV . 1951 Paü^r güttü Çarşamba îlceai-
xm Qvtmkul hademeliğini y^pan Mehmet eşi 
328 doğumlu 3 çacuklu Ayşe Erdoğan., Çay Ma
hallesinden ve ortaokul f ev işleri öğretmen yar-
dımeısı Ahmet kızı 341 doğumlu Nadire Akyel'-
in kâtiplik odasında asılı bulunan mantosunun 
eabfy4ç£>/3 aded ikişer burukluk, 4 aded 
tek lira ile 2 aded vesâkşlık fotoğraf ve 
75 lira değerinde x elmas taşlı ince zincire 
bajlı kolyesinin para cüzdanı ile birlikte 
çaldığı iddia ve şikâyet - edilmiş, Ayşe 
Erdoğan'ın da.ayriı şekilde bir cüzdanın okul 
talebelerinden Rasim oğlu Kisan Ateş'in elin
de gördüğünü İfade ve beyan eylemesi üzerine 
konu hiltkında mahallî zabıtaca 30 . İT . 1951 
günRi olarak tanzim edilen suçlistü tutanağı 
île adalete teslim edilmiş olup," Ayşe Erdoğan'
ın C. Savcılığına müracaatla gece polis kara-
korunda polis memuru Arif Ersay'la tanıma
dığı hır bekçi tarafından keridîsi ve kocası ile 
sanık Hasan'in dövüldüklerini şikâyet eylemesi 
üzerine Ayşe Erdoğan'ın hüMmet tabipliğin
den İŞ günlük raporu alınmak suretiyle C. Sav
cılığınca işe el konarak tahkikat icra edilmekte 
olduğu, valiliğe ayrıca yapılan şikâyet üzerine 
olayın mahaHînde tetkik ve tahkîkı içtn il Em
niyet ântM Ahmet ötkan'îtt bu ficeye gönderil
diği bildirilmektedir. 

Tsptitfteak atflî ve idar%'tt^ikat neticesine 
göa»e flgtÖler hakkında gereken işlemin yâftfla-
enğıiıı «ay^yle mmfi&im. 2&V.İ9B1 

İçişleri Bakanı 
M. ftayörtk 

3. — Afyon BarahisarMMetvekiti Ali İhsan 
Sft&ts^ 3>ugün Hava kuvveMerimiz&e vazifeli 
$&m'<ffî&ı4e evvelee bu kmvvettepe mensup iken 

başka v&tsifelerde buhman Generallere, 
ff&vaIhtvvifâerimiıfcle kûUatM&tı uçak model-
fei4ifie permnM f0H§t$rUmem w rnefdan inşast 
htmıMa^ââhi '•fmUy4tlerB, İWQ y$mda haım-
cilara verilen u§uş p&rMs^miı ve -bu hususta 
hazırlanmakta olduğu haber ahnan kanun tasa-
nsvmn ne zaman Meclise sevk olunacağına dair 

.wrumna Millî Savunma Bakanı 
men^m^agsfe cevabı (6/Mi} ^ 

Hulusi J£%-

4> —̂ Afpon^KamAmar M^etveh^i AH îk&m 
seferberlik içlerine, 

Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunun 2 imi ve 4 nmi maddeleri-
nm tağiîmin lü&umlû oktp ohriadtğına, Kar», 
Hava Me Bemz Kuvveüeri K&nulan$&Uvmım 
durumuna; Askerî Şûranın bugünkü vamueiine, 
Fen ve Sanat Z7tpwt Müdürlüğünün daha vsrym-
M[tdr\hale getirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hmlit-
» Kögmm^n yazık cev«k% (£/dâ£) 

21... V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Asjıgjda yazılı sorulara Milî Savunma Ba

kanı tarafından içtüzüğümüz mucibince yazılı 
olarak cevap verilmesini dilerim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. ^ 

Ali İhsan Sâbis 

1. Bugün Hava kma'tlerimkde vazifeli olan 
generallerden her birinin isimleriyle rütbeleri ve 
bulundukları vazifeler hakkında mücmel malû
mat ÜfiSt. 

2. Evvelce Hava kuvvetlerine mensup iken, 
şimdi başka vazifelerde bulunan hava generalle? 
rinin isimleriyle rütbeleri ve şimdi bulundukları 
vazifeler hakkında malûmat verilmesi. 

3. Havaiuvvetlerimizde kullanılan uçak mo
delleri ve bunların süratleri nedir? Bizde, bugün 
tepkili uçak varmıdır? Varsa kaç tanedir? Yeni
den gelecekler için lüzumlu personel, meydan ve 
saire yetiştirmek ve hazırlamak üzere bugün ne 

4. İsmini ve bugünkü vazöfesini evselce bi*-
M $ Millî Savunma Bakanına söylemiş olduğum 
hava generalinin İstiklâl savaşındaki bir yolsnz-
luğunu duyarak Bakana izahat vermiştim. Ba
kandan İekf&r sorduğum azman hükme msdar 
-olacak MÜ delil bulunmadığı cevabını aldım. 
Bit htisöBta evvelce- yapılan tahkikat evraköKm 
Geneı-al Asım Gündüz tarafından hıfzettirildigi 
söylenmektedir. O zaman beraber uçtuğu 4»yy*-
reei' M&ltepe'li Fehmi şehit olmuştur. Bu husus
ta malûmatları olduğu ve ellerinde bâzı vesika
lar bulunduğu ileri sürülenlerden Kayseri Tay
yare Fabrikası eski Müdürü Emekli Albay Avni 

- * ş ~ 
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Okar ile hâlen Hava Kurumunda çalışmakta 
olan -eski tayyare yüzbaşılarından emekli Hamdi 
isticvap edildi mi? bunlardan başka emekli tay
yareci Vecihi ve istiklâl harbi tayyarecilerinden 
henüz berhayat olan diğer emekliler isticvap edil
di mi? Şayet ihtiyaca* salih şahadet ve deliller 
bulunamuyorsa, aleyhinde çok çirkin şayialar de
veran eden bu zatı tekaüt ederek Millî Sa
vunma kuvvetlerimizin yüksek şerefini bu dedi
kodudan kurtarmak lâzım değil mi? Kendisinden 
başka sahada istifade mümkün ise, rızasiyle te
kaüt edildikten sonra böyle bir hizmete tâyini 
münasip olmaz mı? 

5. Havacılara verilen uçuş parası hakkında 
bâzı şikâyetler vardır. 1950 senesinde nerelerde, 
kimler kaçar saat uçmuşlar ve her biri ne kadar 
uçuş parası almışlardır? Bir ayda bir pilot su
baya ne kadar uçuş parası verilmektedir? 1950 
senesinde havada uçmadığı halde uçuş parası 
alanlar var mıdır? Uçuş parası verilirken rütbe 
farkı var mıdır? 

6. Uçuş parası için yeni kanun hazırlan
makta olduğu haber alınmıştır. Bu kanun ne za
man Meclise sevkolunacaktır? 

23 . V ., 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularıma îçtüğümüz muci
bince Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı 
cevap verilmesini dilerim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. 

Ali İhsan Sâbis 

1. Genelkurmay Başkanının en mühim vazi
fesi millî savunma kuvvetlerimizin muhtelif 
harb ihtimallarına karşı harb plânları yapmak 
ve bu plânları icaplarına göre seferberlik işlerini, 
aynı zamanda hem memleketi ve milleti ve hem 
millî savunma kuvvetlerini hazırlamaktır. Hal
buki bugünkü ahval içinde Genelkurmay Başka
nının teferruat ile çok vakit geçirerek asıl vazi
fesini yapmaya vakit bulamadığını zannediyo
rum. Bu hususta Genelkurmay Başkanının mü
talâası ne merkezdedir? 

2. 5398 sayılı ve 31 Mayıs 1949 tarihli olup 
Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görev-

1951 O ; İ 
lerini tesbit eden Kanunun ikinci maddesinde 
tadilât yapmak lâzım değil mi? Eğer lazımsa bu 
tadilât hususunda gerek Bakanın ve gerek Genel
kurmay Başkanının mütalâaları nedir? 

3. Mezkûr maddedeki Genelkurmay vazife
lerinden bir kısmını ayırarak ikinci veya üçüncü 
bir başkana vermek ve Genelkurmay Başkanını 
bu tâli işlerin yorgunluğundan kurtarmak ica-
betmiyor mu? 

4. — Bizzat Genelkurmay Başkanının dai
resini tamamiyle tecrit edip mahrem yapmak ve 
gerek sivil ve gerek asker her şahsm ve memur 
ve subayın o daireye çağırılmadan girmelerini 
menetmek lâzım değil mi? 

5. Harb plânlarını ve seferberlik dosyala
rını muhafaza etmek için emniyetli kasalar var
madır? 

6. Bizim Ordumuz, Amerikan Ordusu ka
dar büyük ve dağınık olmadığından mevcut' üç 
ordu müfettişliğinden başka bu müfettişliklerle 
Genelkurmay Başkanı arasında Kara Kuvvet
leri Kumandanlığı diye ihdas edilmiş olan ma
kam fazla değil midir? Genelkurmay icaböden 
emirlerini doğrudan doğruya ordu müfettişle
rine verse ve ayrıca Hava ve Deniz kumandan
lıkları diye âzami rütbesi bir tümgeneral veya 
nihayet bir korgeneral ve koramiral başkanlı
ğında birer daireyi bugünkü gibi Genelkurmay 
emrinde bulundursa daha uygun ve tasarruflu 
değil midir? 

7. 5398 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde 
mevcut kayıtlar araşma korgeneralleri de sok
mak daha doğru değil midir? 

8. Askerî Şûranın ipkası veya lağvı hak
kında ne düşünülüyor? İpkası lazımsa bu Şû
rayı bugünkü âtıl vaziyetinden kurtarıp de
vamlı surette faal olarak Ankara'da çalıştır
mak ve İstanbul'da oturanları da Ankara'da 
ikamete mecbur etmek daha muvafık değil mi
dir? (Ordu müfettişleri müstesna). 

9. Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün bu
günkü vazifeleri, mesuliyeti ve irtibatı nasıl
dır? Bu müdürlüğü daha verimli ve terakki 
ve inkişafını temin edici bir duruma koymak 
için ne düşünülüyor ? Bir seferberlikte bu mü
dürlük Millî Savunma kuvvetlerimizin harb 
ihtiyaçlarım temin edebilecek midir? 
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Haziran 1951 
. T. C. 
M. S. B. 

Ge^kurmay JBaşkanhğı 
Harekât Başkanlığı * 

Harekât Dairesi 
I, Ş. I. Ks., 
Sayı : 116178 

T. C. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
25'. V . 1951 gün ve Kanunlar M,d. lüğünün 

1916/404İ ve 1905/402f sayılı yazıları kargılı
ğıdır. 

Afyon Milletvekili General Ali îhsan Sâbis'-
in Millî Savunma Bakanlığından sorduğu soru
lara ait cevapların ilişik olarak sunulduğunu 
arzederim. 

jVJiIlî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Afyon Milletvekili Emekli General Ali İhsan 
Sâbis'in Millî Savunma Bakanlığından sorduğu 
soruların yazılı cevabidir. 

1. Devlet işlerinin en başında gelen topye-
kûtı Millî Savunma işlerinin tanzim ve telifi gö
revi 5399 sayılı Kanun gereğince Başbakanlık 
riyasetinde kurulmuş olan-Millî Savunma Yük
sek Kurulunun vazifelerindendir. 

Genelkurmay Başkanlığının vazifeleri Ana
yasanın 40. maddesi ve bu madde göz önünde 
tutularak yapılmış olan 5398 sayılı Kanunun 
1. ve 2. maddelerinde belirtilmiştir. 

2. Cumhuriyet ordusunun hazırlanması ve 
İdaresi ile görevli ve bu işlerde barışta ve sefer
de sorumlu Millî Savunma Bakanlığı camiası 
içinde bulunan Genelkurmay Başkanlığının va
zifeleri 5398 sayılı Kanunun 1. maddesinden 
anlaşılmakta, ikinci maddesinde de görevin çe
şit ve taksimi belirtilmektedir. Henüz kâfi bir 
tatbik zamanı da geçmemiş olduğundan, şimdi
den ikinci maddenin tadil ve. tavzihi içinde tek
lif yapılması da zaruri görülmemektedir. 

3. Genelkurmay Başkanlığında vazife tak
simi vardır. Tâli ve teferruata ait hususların 
yürütülmesinde ikinci Başkana ve Genel ve 
özel Daire başkanlarına yetkiler verilmiş oldu
ğundan bir üçüncü başkanlığa lüzum yoktur. 

4. Gizli işlerle meşgul dairelerle, iş sahip
leri ile temas lüzumunda olan daireler ayrı bi
nalardadır. Gizlilik için gerekli tedbirler de 
alınmıştır. 
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5. Harekât plânları ile, seferberlik dosya-

lan ve bu önemdeki yazı ve veşikalaruiı muha
fazası için gereken bütün tedbirler alınmıştır. 

6. Kara, hava ve deniz fc&vvetj^jran ko
mutanlıklar yerine kurmay , başkaölıklarir ile 
tedviri üzerinde yeni çalışmalar yapılmaktadır* 

7. > tTümeîı ve kolordu komutanlıkları ile 
muadillerinin, tâyin ve tebdillerinde 636 sayılı 
Kanun gereğince işlem yapılmaktadır. Bu da 
askerî esaslara uygun düşmektedir. 

8. Yüksek Askerî Şûra görevinin yalnız 
sevk ve.idarede vazifeli olanlara hasrı için ge
rekli teklifler hazırlanmaktadır. 

9. Fen Sanat Umum Müdürlüğünün vazife 
ve sorumluluğunda bir değişiklik yoktur. Or
dunun harb silâh ve vasıtaları, teçhizatı ve bun
ların ikmal ve bakımları tamamiyle yeni bir te
şekkül olaıı̂  ordu donatım konusuna girmiştir. 
Fen sanatın da ordu donatım camiası içerisinde 
görevlendirilmesi ve buna güre adlandırılması 
için yeni bir tasarı hazırlanmaktadır. 

-Fen Sanat Umum Müdürlüğünün harb ihti
yaçlarını teminde bir rolü yoktur. Ancak; tek
nik hususlarla uğraşır. 

Hava Kısmı 
1. Bugün Hava kuvvetlerimizde bulunan 

generaller: 
Orgl Zeki Doğan (x) Askerî Şûra Âzası 
Korgl. Muzaffer Göksenin 
Korgl. Fevzi Uçaner (x) Genelkurmay îk. Baş. 
Tümgl. îhsan Orgun 

» Asım Uçar 
Tüğgl. Kemal Çolakoğlu 

» Hamdullah Suphi Göker 
» Sabri Göknar 
» Seyfi Turagay 
» Tekin Arıburnu 
» Azmi Turkay 

(Bunların istihdam mahallerinin açıklanma
sında mahzur görülmektedir.) 

2. Şimdi başka vazifelerde olan Hava ge
neralleri : 

Yukarda isimleri hizasında (x) işaretli ve 
vazifeleri yazılı olanlardan maadası Hava kuv-
vetlerindedir. 

3. Uçak modelleri, süratleri ve tepkili 
uçaklar hakkındaki bilgilerin gizli kalması as
kerî güvenlik için zaruri görülmüştür. 

4. B\ı hususta Avni Okar'm, 1945, 1946, 
1950 tarihlerindeki ihbarlarından maada Emek-

W -T" 
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li Plot Yab. Basri Bilgin, Hava Alb. Enver Ak~ 
oğlu, Başmakinist İrfan Berkman, Emekli Alb. 
Yusuf Balkan, Plot Hamdi Çaypınar, Eşref 
Koşman, Ferıuh Şahinbaş'm ifadelerine müra-

. eaat edilmiş olduğunu, kesin bir kanaate var-
mak için bâzı şahıslardan daha sorulmakta ol
duğu ve dosyanın Genelkurmay Adlî Müşavir
liğinde bulunduğu. 

5. Uçuş Patam: 
Bugünkü U^uş Müteferrika Kanununa göre; 

okuldaki talebeye ayda (30) lira verilir. Her* 
iki senede bir 10 lira zam yapılır. Kıtada bulu
nanlar senede 160 saat, Kh. dakiler öO saat 
uçarlar. Fakat Kıta ile Kh. hizmetleri arasında 
devamlı bir münavebe vardır. 

Uçuştan çekilenler her hizmet senesi için 5 
lira yıpranma zammı alırlar. 

1950 yılında kimlere ne kadmr uçuş parası 
verildiği, Hava Kuvvetleri Eğitim Dairesi gra-

1981 6 •: i 
fiklerinde meveuttur. 

Uçmadığı halde uçuş parası alan yoktur. Bu
nun yıpranma zammı ile karıştırılmakta .oldu
ğu muhtemeldir. 

6. Yeni Uçuş kanunu tasarısı: 
Uçuş Müteferrika Kanununu muasır hava

cı devletlerin kanunları esas tutularak tadil 
eden bir tasarı Askerî Şûradan geçirilmiş, Ma
liye Bakanlığına sevkedümiştir. Oradan Bü
yük Millet Meclisine gönderilecektir. Bu ta
sarıya göre: 

Uçueu subaylara en fazla maaşının % 50 si 
verilebilecek, fakat yarbaydan yüksek rütbe
liler yarbay maaşının % 50 sinden fazla uçuş 
zammı alamıyacaklardır. 

15 seneyi tamamlıyarak uçuştan ayrılmış 
olanlar da, yıpranma zammı olarak en fazla 
maaşlarının 1/4 ü nispetinde veya uçuş para
sının yarısı kadar zam alabileceklerdir. 
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Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler iğin ecrimisil % aranmaması hak

kındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

AFYOK KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 

-Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞBI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğhı 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

~ BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Gürelî 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocahvyıkoğiu 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oşron 

Üye sayısı 487 
Oy verenler : 200 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katıhnıyanlar 269 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Muhtar Ertan. . 
BOLU 

Mahmut GügMlmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen. 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif .Altınakaaz 
Cemal Göprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soyla 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Bolatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfı Mahir Koeatürk 

HATAY 
Abdürrahmân Melek 

İÇEL 
Salih tnankur 
Refik Koraitan 
Celâl Ramaeanoğlu 

(Çokluk yoktur.) 

-

-
* 

• 

İSPARTA 
Said BU^ıe, 
TahsinTola 

İSTANBUL 
Enver Adakan • 
İhsan Altınel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Geknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes < 
Ahilya Moshos 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Andre Tahram Iteyar 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Eftçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rıfat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkıek 
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Kâmil Gündeş / 
Âli Rıza Kılîçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KPCAELÎ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Haindi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
M«hmet Yılmaz 

KONYA 
RıfatAlabay 
Remzi Birand 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk (t.) 
Celâl Yardımcı 

B : 86 6.6 
Aodülkadir Özbiay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mândalinci 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgiaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I.) 
Sadri Maksudi Arsal 

,1081 O : 1 
RİZE 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman- Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik iler: 
Muhittin özkef eli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğhı 

StlRD 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Salâhattin Benli 
Dağıstan Bitierbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
(t) 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ZekiEratamaiı 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halftk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğiu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tafak-
çıoğlu 

TUNOBL?, 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayâlp 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan ÜçÖ*z 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğhı 

Fuad Seyhun 
ANTALYA 

Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlü 
İbrahim Subaşı 

[Reddedenler] 
SEYHAN 

Re§ad Güçlü 

[Çehinserler] 
AFYON KARAHÎSAR 
K«m«l özçoban 

[Oya katıbmyomlar] 
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Ahmet Tekelioğlu (I.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
§evki Hasırcı 
Etcm Menderes 

BALIKESİR 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcala (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
İsmail Aşkın (1.) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(î.) 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez (1.) 
Kâmil Kozak 

BURDUR •• 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen (1.) 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bed^nüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 
Zihni üral (1.) 

B : 86 6.6 
ÇORUM 

Hüseyin Örtakcıoğlu 
a.) 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügü 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen (1.) 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak (Ba-| 
kan) 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç (1.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

1961 0 : 1 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (1. t£) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

t71Mfrlt 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay ( t ) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
(D 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develio^lu 
Mehmet özdemir 
Yutuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu (1.) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz ( t ) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
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İhsan Ş&M, Özgen 
(Î.Ü.) 

MALATYA 
Eeat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmsfc înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet; Kulu (î.) 
Nuni Oc&keıoğtu 
Lûtfi Sayman 
Şefik, Tugay (t.) 

MANİ6A 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker (I.) 
Adnan 'Karaosmanoğ^u 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Eörez; (I.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Bezdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu (î.) 
Nedim Ökmwu (Bakan) 
Remzi öksüz (L) 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

B : 06 0 .6 . 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztitek 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUÖLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Dûğanay (t.) 

ORDU 
Ref et Akaoy 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
AJıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğhı 

• ( t ) 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

1051 O : 1 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİÎRD 
Baki Erden 
Mehmet .Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SINOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somraneııoğlu 
(t) 
Muhit Tümerkan (î.) 

SİVAS 
Nâzım Ağaçukoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre (î.) 
Rif at öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel. 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş (1.) 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
HamdivKoyutürk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Cemal Rfl$it Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Cahid Zsamangil (t.) 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri; 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş. (1.) 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali" Rıza tncealemdar-
oğlu (t.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak j 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

18 
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S. Sayısı: 182 
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 2591 ve 4298 sayılı ka
nunlarda zikrolunan (Eşkiya müsademesinde malûl olan) tâbiri
nin yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Savunma, Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (4/89) 

14 . XII. 1950 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2591. ve 4298 sayılı kanunlarla zikrolunan «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbirinin tefsiri 
hakkındaki gerekçeyi ve hazırladığ m tefsir metnini' ilişik olarak sunuyorum. Gerekli muamelenin ifası
na müsaadenizi saygılarımla dilerim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

G E R E K Ç E 

Dilekçe Komisyonuna intikal eden muhtelif müracaatlarda eşkiya müsademelerine iştirak 
eden ve bu müsademeleri intaç eden harekât esnasında her hangi bir sebeple mâiûl düşen subay, 
askerî memur ve erlere, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olunan harb malûlü haklarının ta
nınmadığı ve bu kanunlardaki «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbirine kaza mercilerince dar 
bir mâna verildiği ve harb malûllüğü için müsademede bilfiil yaralanma şartının arandığı görülü
yor. ' 

Bu sebeple, muhtelif eşkiya müsademelerine veya 191 numaralı tefsirin hükümleri dışında kalan 
ve umumi veya kısmi bir seferberliği icabettirmemiş bulunan dahilî tedibat harekâtına iştirak 
eden ve bu müsademeler veya harekât esnasında, her hangi bir sebeple malûl olan vatandaşlar 
mağdur duruma düşmüşlerdir. İç emniyetin temini maksadiyle yapılan bir harekete Devletçe vazi
feli olarak iştirak ettirilmiş ve bu uğurda malûl düşmüş olanların harb malûlü sıfatiyle mevcut 
haklarının, kanundaki bir tâbirin vuzuhsuzluğuna dayanmak suretiyle ketmedilmesi hukuk anla
yışına ve umumi hak ve nasafet kaidelerine tamamiyle muhaliftir. 

Kaldı ki, maluliyet derecelerini tâyin ve taadat eden 551 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı fık
ralarını tâdil eden 1122 sayılı Kanunda harb malûllüğünün mutlaka bir çarpışma ve yaralanma 
neticesinde tahakkuk edeceği kabul edilmemiş, harekât esnasında olmak şartiyle diğer her hangi 
bir sebepten ileri gelen bedenî arızaların da harb maluliyeti olarak kabul edileceği tasrih olunmuş
tur. 

Diğer taraftan, 2591, 4298 sayılı kanunlarda, harb malûllüğünün muhakkak surette müsade
mede yaralanmak şeklinde tahakkuk edeceğine dair bir sarahate tesadüf olunamamıştır. Bu husus
lar nazarı itibara alınarak, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan «Eşkiya müsademesinde ma
lûl olan» tâbirinin, eşkiya müsademelerini intaç eden hareketlere iştirak ederek bu hareket esna
sında her hangi bir suretle malûl düşmüş olanlara, harb malûlü haklarını kazandıracak bir şekil
de tefsiri icabeder. Bu icaba göre hazırlanmış olan tefsir metni aynen aşağıda gösterilmiştir, 



ERZURUM MİLLETVEKİLİ BAHADIR DÜL
GERİN YORUM FIKRASI 

2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan «eşkı
ya müsademesinde malûl olan» tâbirinin tefsiri 

«Eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbiri
nin dar mânasiyle kabul edilmesine ve kanunun 
tanıdığı hakların yalnız, müsademede bilfiil 
yara almak suretiyle malûl düşen subay askerî 
memur ve erlere inhisar ettirilmesine imkân 

yoktur, Eşkiya. müsademesinde malûl olan tâbi
rinin müsademe ile nihayet bulan harekât esna
sında ve her ne suretle olursa olsun, 551 numa
ralı kanunda mevcut altı dereceden birisine gi
recek surette malûl olanlara da şâmil bulundu
ğunu kabul etmek icabeder. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 4/89 
Karar No. 12 

28 . III . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger tara
fından Yüksek Başkanlığa sunulan ve Komis
yonumuza havale buyurulan ve 2591 ve 4298 
sayılı Kanunlarda yazılı «Eşkiya müsademe
sinde malûl» tâbirinin yorumlanmasına dair 
olan teklif ile bu husustaki gerekçe ve yorum 
metni Millî Savunma Bakanı ile mezkûr Ba
kanlık ve Maliye Bakanlığı temsilcileri ve tek
lif sahibi hazır oldukları halde komisyonumuz
ca incelendi. 

1. Teklif sahibinin 2591 ve 4298 sayılı Ka
nunlara atfen yorumlanmasını istediği husus, 
eşkiya müsademelerine ve dahilî tedibat hare
kâtına iştirak ederek silâh ve ateş tesirleri 
dışında her hangi bir sebeple malûl düşenlerin 
veyahut 191 numaralı tefsir hükümleri dışın
da kalanların da mezkûr kanunların bahşettiği 
hak ve menfaatlerden istifade etmelerini temin 
maksadiyle bu kanunlarda yazılı (Eşkiya mü
sademesinde malûl olan) fıkrasının kasteyle-
diği mâna ve mefhumun tavzih ve tâyinden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

2. Yüksek Meclisçe ittihaz Duyurulmuş 
olan 191 sayılı ve 1934 tarihli tefsir kararında 
harbi intaç eden umumi veya kısmî seferber
liğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata 
iştirak eyliyen askerî şahıslardan 551 sayılı 
Kanunda mevcut altı dereceden birisine gire
cek surette malûl olanlara harb malûlü dene
ceği tesbit ve 1949 senesinde meriyete giren 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile de harb malûlü mefhumu açık 
ve kesin surette tarif edilmiş olmasına göre bu 
mefhumun tekrar tefsirine mahal ve imkân gö
rülememiştir. 

Esasen teklif olunan yorum metninde de 
harb malûlü, tâbirinin tefsiri bahis mevzuu ol
mayıp 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda yazılı 
«Eşkiya müsademesinde malûl olan» fıkrasının 
kasteylediği mâna ve mefhumun tâyini derpiş 
edilmekte olduğu ve filvaki adı geçen her iki 
kanunun metinlerinden açıkça anlaşılacağı veç
hile eşkiya müsademelerine iştirak ederek 191 
sayılı tefsir dışında kalan malûlleri bu kanunlar 

' dahi doğrudan doğruya harb malûlü addetme-
yip ancak bâzı hak ve menfaatlerden istifade 
hususunda «harb malûlü hükmünde» sayılacak
larını belirtmiş bulunduğu görülmüştür. 

3. Teklif sahibinin Komisyonumuz huzu
rundaki beyanlarında ve gerekçesinde çok haklı 
olarak izah ettiği veçhile dahilî tedip harekâtı
na Devletçe sevkolunan askerî şahıslardan doğ
rudan doğruya müsademelerin tesiri ile olma
yıp fakat bu uğurda, 551 sayılı Kanunda yazılı 
altı dereceden birisine girecek surette malûl 
düşmüş ve vatan ve millet uğrunda cismani za
rarlara duçar ve iktisaden birçok mahrumiyet
lere mâruz kalmış olanların dahi yukarda adı 
geçen iki kanunun gözettiği insani ve hukuki 
kasıt ve gayelere tamamen uygun bir durumda, 
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bulundukları ve bu sebepten dolayı bu kanun
ların metinlerinde kanun vâzıınm (maluliyet) 
kelimelerini mutlak surette sevketmiş olduğu 
ve binaenaleyh bu gibi malûllerin de her iki 
kanunun şümulü içine girerek harb malûlü hük
münde sayılmaları icabettiği kanaatine varıl
mıştır. Diğer cihetten 1949 senesinde meriyet 
mevkiin© giren 5434 sayılı Türkiye Cum-
hıMyeti Emekli Sandığı Kanununun 18 nci 
fcısmmda ve 64 ncü maddenin birinci fık
rasının (Ç) bendinde «Askerî harekâtı gerek
tiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasın
da bu hareketlerin sebep ve tesirleri ile 
maluliyete uğramış olan askerî şahıslara dâhi 
harb malûlü deneceği» açıkça tarif ve tayin edil
miş ve kanun vazn bu suretle €e yukarda arzo-
lunan kanaatimizi teyit ve tasdik etmiştir. 

4. Yukarda izah ve teşrih edilen sebeplere, 
ve tetkik olunan mevzuat hükümlerine göre as
kerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hare
ketleri sırasında doğrudan doğruya ateş altında 
olmayıp fakat bu hareketlerin sebep ve tesirleri 
île 551 sayılı Kanunda yazılı altı dereceden bi
risine girecek surette malûl olanların dâhi 2591 
ve 4298 sayılı kanunların şümulü içinde bulun
duklarına ve bu kanunların hükümlerinden isti
fade etmeleri icabedeceğine Komisyonumuzca oy
birliğiyle karar verilmiş ve yukarda arzolunan 
mucip sebeplere göre yorum metni tanzim olun
muştur. 

üav-aiesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi 

buyurülmâk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı ISözcü 
Kocaeli Kastamonu 

Ol. Saim önhon # Ol. İtifat Taşkın 
Kâtip 
Niğde Çanakkale 

H. N. Yurdakul £üwyya Endik 
imzada bulunmadı 

Denizli Diyarbakır 
Ol. W. Kambudak Y.K.Akiuğ 

Eskişehir îçel 
Gl. A. F. Cebesoy Ç.Mamazanoğln 
îmzada bulunmadı 

İsparta İstanbul 
t, Aksu 8. Eaver 

îmzada bulunmadı 
Kars m- Kastamonu 

H. Tugaç O. iteniz 
îmzada bulunmadı 

Kayseri Konya 
Ol. t. Berkok £. Barlas 

Kütahya Rize 
Ol B. Besin K. Balta 

Seyhan Sinob 
B.TekeUoğlu €.-K. încedayı 

îaazada buluamadı 
Sivas Bolü Trabzon 

fi. Taner F.Belen Naci Altuğ 
İmzada bulunmadı 

Kırşehir Van 
B. (kâ4§ Ol. Rmtrn Özalp 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU 

2591 ve 4298 sayût kanunlarda yazılı «Eşkıya 
müsademesinde malûl olan* tâbirinin yorumu 

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut 
harekât ve hizmetleri ile eşkiya müsademeleri 
sırasında fiilen ateş altmda olmayıp fakat bu 
harekât ve hizmetlerin sebep ve tesirleri ile 551 
sayılı Kanunda yazılı 6 dereceden birisine gire

cek surette malûl düşmüş olan askerî şahıslar 
hakkında da 2591 ve 4298 sayılı kanunlar uygu
lanır. Ve bu şehıslar da bu kanunların bahşet
tiği hak ve menfaatlerden istifade ederler. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 11 . IV .1951 

Esas No. 4/89 
Karar No. 44 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bhadır Dülger'in 2591 
ve 4298 sayılı kanunlarda yazılı (Eşkiya müsa
demesinde malûl) tâbirinin yorumlanmasına dair 
olan önergesi Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

İstenilen yorum : 
Eşkiya müsademelerine ve dahilî tedibat ha

rekâtına iştirak ederek silâh ve ateş tesirleri dı
şında her hangi bir sebeple malûl düşenlerin ve
yahut 191 numaralı tefsir hükümleri dışında ka
lanların dahi mezkûr kanunların bahşettiği hak 
ve menfaatlerden istifade etmelerini temin mak-
sadiyle bu kanunlarda yazılı (eşkiya müsademe
sinde malûl olan) fıkrasının kasdeylediği mâna 
ve mefhumun tavzih ve tâyininden ibarettir. 

191 sayılı tefsir kararında; (Harbi intaç eden, 
umumi veya hususi seferberliğe veya seferberliği 
icabeden dahilî tedibata iştirak eyliyen askerî şa
hıslardan 551 sayılı kanunda mevcut altı derece
den birisine girecek surette malûl olanlara harb 
malûlü deneceği yazılıdır). 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, harb 
malûlü mefhumunu şöyle tarif etmiştir. (Aske
rî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hare
ketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve tesirle
riyle maluliyete uğramış olanlar ...) demekte
dir. Görülüyor ki, (eşkiya müsademesinde ma
lûl olan) fıkrasının kasdeylediği mâna geniştir. 
Yani, iç emniyetin temini maksadiyle, dahilî te
dip harekâtına Devletçe sevkolunan* askerî şa
hıslardan doğrudan doğruya müsademelerin te

siriyle olmayıp da fakat bu hareketlerin sebep 
ve tesiriyle bu uğurda 551 sayılı Kanunda yazılı 
altı dereceden birisine girecek surette malûl 
düşmüş vatan ve millet için cismani arızalara 
duçar olan ve iktisaden birçok mahrumiyetlere 
mâruz kalanların yukarda sözü geçen 2591 ve 
4298 sayılı kanunların maksat ve gayesine ta
mamen uygun ve mutabık bulunduğunu ve bu 
sebepten dolayı kanun metinlerinde vâzıı kanu
nun (Maluliyet) kelimesini mutlak surette kul
lanmış olması itibariyle harekât esnasında bu 
hareketlerden tahaddüs eden bedeni arızalar 
dolayısiyle bu gibilerin 2591 ve 4298 sayılı ka
nunların şümulü içinde bulunduklarına ve bu 
kanunların hükümlerinden istifade etmeleri 
icap edeceğine ve Millî Savunma Komisyonunca 
derpiş edilen yorumun komisyonumuzca da oy
birliğiyle kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı! Bu Rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
1. Akçal M. D. Süalp 

Kâtip 
Zonguldak Giresun Malatya 

Fehmi Açıksöz H. Erkmen E. Doğan 
Mardin Sivas Trabzon 

A. Kalav §. Ecevit Tevfik Koral 
Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Eesas No. 4/89 
Karar No. 92 

28 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in 2591 
ve 4298 sayılı Kanunlarda zikrolunan «eşkiya 
müsademesinde malûl olan» tâbirinin yorumlan
masına dair önergesi, Millî Savunma ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale olunmakla Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

önerge sahibi, eşkiya takibi harekâtına işti
rak eden subay, askerî memur ve erlerden bil
fiil müsademe sırasında malûl olmayıp da ha
rekâtın müsademeden evvel veya sonra her han
gi bir safhasında çeşitli sebeplerle mâ ûl düşen
lere 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olu
nan harb malûlü haklarının tanınmadığı ve bu ka
nunlardaki «eşkiya müsademesinde malûl olan» 
tâbirine kaza merci erince dar mâna verildiği 
ve bu sebeple muhtelif eşkiya müsademelerine 
veya umumi veya kısmi bir seferberliği icabet-
tirmemiş bulunan dahilî tedibat harekâtına iş
tirak eden ve bu harekât esnasında ve fakat 
müsademe dışında malûl olanların da harb ma
lûlü telâkki edilerek mevcut haklardan istifa
delerini temin maksadiyle mezkûr kanunlarda 
yazılı «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbi
rinin, eşkiya müsademelerini intaç eden hare
kâta iştirak ederek bu harekâtın hangi safha
sında olursa olsun her hangi, bir suretle malûl 
düşmüş olanlara da teşmili suretiyle fıkranın 
kasdeylediği mâna ve mefhumun tavzih ve 
tâyinini istemektedir. 

Millî Savunma ve Maliye Komisyonları ise; 
dahilî tedip harekâtına Devletçe sevkoluııan as
kerî şahıslardan, doğrudan doğruya müsade
melerin tesiri ile olmayıp fakat bu uğurda 551 
sayılı Kanunda yazılı 6 dereceden birisine gi
recek surette malûl düşmüş olanların dahi, 
2591 ve 4298 sayılı kanunların metinlerinde ya
zılı (maluliyet) kelimesinin kanun vâzıı tara

fından metne mutlak surette ithal edilmiş ol
duğu cihetle, her iki kanunun şümulü içine gi
rerek harb malûlü hükmünde sayılmaları icab-
ettiği kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere sonun
da, yorumu istenilen 2591 ve 4298 sayılı kanun
ların birinci maddelerindeki (maluliyet) keli
meleri, Millî Savunma ve Maliye Komisyonları 
raporlarında ileri sürüldüğü üzere mutlak okı-
rak ifade edilmiş olmayıp «eşkiya müsademe
sinde malûl olan» denilmek suretiyle bu maluli
yetlerin kanunun şümulüne dâhil olabilmesi 
için (eşkiya müsademesi) esnasında meydaı.a 
gelmesi şartına bağlanmış olup bu im-vadelerde
ki (müsademe) kelimeleri ise sarih bir surette 
(çatışmayı) ifade ettikleri cihetle bu ibarelerin, 
eşkiya takibi harekâtının, müsademeye takad
düm eden veya müsademenin bitiminden stonra 
cereyan eden safhaları esnasındaki maluliyet
lere şümulü olamıyaeağı aşikâr olduğundan sö
zü geçen maddelerde yorumu gerektiren bir ci
het olmadığına karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikbaş E. Kalafat E. Sanan 
Afyon K. Ankara Çanakkale 

A. Veziroğlu M. Bayramoğlu K. Akmantar 
Giresun İstanbul . izmir 

M. Şener C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 

II. Türe Ş. Bakay R. Birand 
Konya Malatya Mardin 

M. A. İJlgcn M. Ş. Eti E. Erten 
Mardin Ordu Seyhan 

Dr. K. Türkoğlu R. Aksay Dr. S. Ban 
Tokad Trabzon Urfa 

S. Atanç S. F. Kalay cıoğlu Dr. F. Ergin 

)>m<i 
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S. Sayısı: 183 
Urfa eski Milletvekili Vasfı Gergefin, Boğazlıyan eski Kayma
kamı Kemal'in ailesine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair olan kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım Komisyonu mütalâasiyle Bütçe Komisyonu raporu (2 /18) 

21 .VI . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

29 . III . 1949 tarihinde eski Urfa Milletvekili Vasfi Gerger tarafından verilip, Yüksek maka-
mmızca Bütçe Komisyonuna havale buyurulan ve Meclisin yenileme kararı ile hükümsüz kalan 
2/159 dosya numaralı Kanun teklifinin İçtüzük 'ün 69 ncu maddesi uyarınca yeniden tetkik ve 
intacedilmek üzere ilgili komisyona havale Duyurulmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara Kırşehir Ordu Çanakkale 
M. Faik Fenik R. özdeş F. Boztepe K. Akmantar 

Konya Zonguldak Trabzon Tekirdağ 
U. N. Tiğiter H. Balık M. Goloğlu Z. Erataman 

Ordu Ankara Kastamonu 
R. Aksoy H. Bulgurlu 8. Kantarel 

Yüksek Başkanlığa 
29 . III . 1949 

271 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan kanun tasarısı ve gerekçesi bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerger 

GEREKÇE 

Esbak Boğazlıyan Kaymakamı Kemal'in İstanbul'da Divanıharb karariyle idam edilmesi yüzün
den muhtaç ve elim bir vaziyete düşen ailesi efradına 1338 tarihinde 271 sayılı Kanunla hidematı 
vataniye tertibinden bağlanan beşer lira maaş 4464 sayılı Kanunla 30 liraya çıkarılmış ve 4992 
sayılı Kanunla da 15 lira maktu ve 20 lira 25 kuruş ta '% 45 zamla birlikte 65 lira 25 kuruşa baliğ 
olmuştur. Halen merhum Kemal'in geride kalan Müzehher isminde bir kızı vardır hayatını milleti 
için feda eden ve vatan uğruna kurban giden ve bu sebeple şehidi millî unvanını alan Kemal'in 
bu kızının hayatta hiçbir istinadgâhı ve geliri olmadığı ve ancak Türk milletinin kadirşinaslığım 
gösteren yukarda miktarı arzedilen para ile hayatını idameye mecbur kaldığı anlaşılmaktadır. Fa
kat bağlı olarak takdim kılınan Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Kurulunun raporundan 
da anlaşılacağı üzere tıbbî nezaret ve kontrol altında hususi rejime tâbi olarak devamlı ensülin ile 
tedaviye muhtaç bir halde bulunan ve Türk milletine emanet edilen bu zavallı kızın yalnız hayatını 
idame bakımından milletin ve Yüksek Meclisin şefkat ve atıfetine muhtaç olduğu ve bu lütfün de 
esirgenmiyeceği kanaat ve mülâhazasiyle işbu tasarı hazırlanmıştır. 



URFA ESKÎ MİLLETVEKİLİ VASFI GER-
GER >ÎN KANUN TEKLlFl 

U Ekim 1338 tarih ve 271 
Kanun 

sayılı Kanuna ek 

MADDE 1. — Eski Boğazlıyan Kaymakamı 
Millî şehit Kemal'in kızı müzehher yaşadığı 
müddetçe ödenmek ve başkaca zam yapılmamak 
kaydiyle vatani hizmet tertibinden (300) üç yüz 
lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımını kovalıyan 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Esas No.. 2/18 
Karar No. 6 

17.1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 27 Ara
lık 1950 Çarşamba günü toplanarak gündemin
de bulunan eski Boğazlıyan Kaymakamı Kemal 
İkizi Müzehher Sel'in Bütçe Komisyonundan 7. 
VII . 1950 gün ve 2/18 ve 4 sayısiyle muhavvel 
ve maaşının artırılması hakkındaki dileği etra
fında görüşülerek aşağıdaki karara varıldı. 

Müzehher Sel en son olarak Ankara Üniver
sitesi birinci içhastalıkları kiliniğinde yatırıla
rak muayene edilmiş ve hakkındaki mezkûr ki-
linikten Profesör irfan Titiz imzasiyle 21. XII . 
1950 gün ve 343 sayılı rapor tanzim edilmiştir. 
Şimdiye kadar mumaileyh hakkında tanzim edi
len bütün raporlar kendisinin ağır şekerli diya
bete müptelâ bulunduğunu ve hayatının idamesi 
bakımından mutlak surette Ensülin ve vitamin 
tedavisine ve ayarlı pehrize tâbi tutulması icab-
ettiğini göstermektedir. 

Buna göre hastanın ömrü müddetince bir has
tanede yaıtrılarak tedavisi; işgal edeceği yata
ğın ne kadar devam edeceği bilinmiyen bir müd
det için israf edilmesine sebep olabileceği gibi 
hastalığın mahiyeti itibariyle de hasta için ka
bili tahammül bir hal değildir. Bunun bir sene, 
ayaktan tıp kontrollerinde yaptırabileceği bir 
tedavi sistemine kavuşturulması imkânlarının 
sağlanması daha muvafık olacaktır. 

Komisyonumuz Müzehher Sel'in almakta ol

duğu aylığa ilâveten kendisine hidematı vatani
ye veya her hangi bir tertipten bir miktar daha 
para yardımı yapıldığı takdirde hastalığının te
davisine ve hayatının idamesine en iyi yardım 
şeklinin sağlanacağı kanaatine oy birliği ile varıl
dı. 

Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Dr. E. V. Akan • 
Kâtip 
Konya 

S. S. Burçak 
imzada bulunamadı 

Antalya 
F. Dalaman 

Çoruh 
A. R. Sağlar 

imzada bulunamadı 
Kars 

Dr. E. Oktay 

Sözcü 
istanbul 

Dr. M. Sarol 

Ankara 
Dr. T. V. öz 

Kocaeli 
H. Türkand 

Sinofc 
Dr. A. Şavh 

Çankırı 
K. Çığman 
Gaziantelb 

S. inal 
imzada bulunamadı 

Kocaeli 
Z. Atığ 

. îmzıaida (bulunaımıadı 
Niğde Ordu 

H. Ülkü Dr. Z. M. Sezer 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
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Butça Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/18 
Karar No. 93 

28 .V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger tarafın
dan verilip Meclisin yenilenme kararı üzerine 
hükümsüz kalan ve bu devrede Ankara Millet
vekili Mümtaz Faik Fenik ve arkadaşlarının 
içtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince yeniden 
tetkik ve intaç edilmesi, isteği üzerine Komis
yonumuza havale buyurulan Boğazlıyan eski 
kaymakamı Kemal'in ailesine vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair olan kanu
na ek kanun teklifi Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü: 

Teklif sahipleri; merhum Kemal'in kızı Mü-
zehher Seli'n birkaç yıldan beri muhtelif tarih
lerde tam teşekküllü hastanelerden alman ra
porlardan anlaşılacağı veçhile daimî tedavi ve 
rejimi istilzam eden ağır şekerli diyabete müp
telâ olması dolayısiyle tedaviye muhtaç bulun
duğunu ve vatani hizmet tertibinden tahsis olu
nan maaştan eline 65 lira 25 kuruş geçtiğinden 
ve başkaca hiçbir geliri bulunmadığından bu 
miktarın başkaca hiçbir zam yapılmamak kay-
diyle 300 liraya iblâğını istemektedirler. 

Kanun teklifini tetkik eden Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu, bilhassa raporların de
lâleti üzerinde durmuş ve Müzehher Sel'in ha
yatının idamesi için devamlı ensülin ve vitamin 
tedavisini, ayarlı bir rejime tâbi tutulması zaru
retini kabul etmiş ve bu vaziyet karşısında ha
yatının sonuna kadar hastanede yatırılamıyaca-
ğma göre kendisine herhangi bir tertipten yar
dım yapılmasının muvafık olacağı neticesine 
varmıştır. 

Komisyonumuzda verilen izahattan; müzeh
her Sel'e 1950 yılında 400 lirası Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından ve 400 lirası da enjeksi

yon ücreti karşılığı olarak Kızılay Kurumu ta
rafından ceman 800 lira yardım yapıldığı anla
şılmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonunda komisyonu
muz; her ne kadar tahsis olunan aylık kifayet 
etmiyecek miktarda ise de bir taraftan bütün 
hastanelerde meccani tedavi imkânı yanında 
Sağlık Bakanlığının ve Kızılayın da yardımla
rının sağlanması imkânının mevcut olduğunu 
göz önünde tutarak ve diğer taraftan vatani 
hizmet tertibinden maaş alan vatandaşlarımı
zın birçoğu da asgari geçim seviyesi altında çır-
pmırken istisnaen bir şahsa zam temin edecek 
kanun çıkarılmasının muvafık olamıyacağı ne
ticesine varmış ve teklifin reddine karar ver
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Izmîr 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

Dr. S. Ban 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikba§ 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Giresun 
M. Şener 

, Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Tokad 

8. Atanç 8. 
Urfa 

Dr. F. Ergin 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

istanbul 
C. Türkgetdi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. S. Eti 
Ordu 

İR. Aksoy 
Trabzon 

F. Kalay eloğlu 
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