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rahman Boyacıgiller'in,. bekçi teşkilâtının 
ilgası ve bu hizmetin polis ve jandarma ta
rafından ifası suretiyle mahalle polis teş
kilâtının tesisi ve bekçi ücreti olarak tah
sil olunan paraların bu teşkilâtın modern 
vasıtalarla teçhizine sarfı hususunda ne 
düşünüldüğünü dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Halil özyörük'ün yazılı cevabı 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarı
sı, Başbakanlığın talebi üzerine geri verildi. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Hazine, hususi muhasebe ve belediyelerden 
Halkevleri namına alınarak Cumhuriyet Halk 
Partisi hesabına geçirilen paraların geri alın
ması hakkindaki kanun teklifi, isteği üzerine 
geri verildi. 

Gündemde mevcut kanun teklif ve taşan
larının sorulardan önce görüşülmesine dair 
önergeler, bu Birleşime mahsus olmak üfcere 
kabul olundu. 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Anka
ra Milletvekili Salâhattin Benli 'nin, gayrimen-
kule tecavüzün def'ine dair kanun teklifi, üze

rinde bir müddet görüşüldükten sonra Adalet 
Komisyonuna verildi. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunu tasarısı
nın bâzı maddeleri kabul edildi ve iki maddesi 
komisyona verildi. 

Uluborlu îleesi merkezinin Senirkent kasa
basına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Ulu
borlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı üzerinde gö
rüşüldü ve Bütçe Komisyonuna verildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hak
kındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ile 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji Iş-
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İeri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nei mad
desinin değiştirilmesine; 

5210 sayılı Kanunun birinci maddesinia-de-
ğiştirümesine ve 5, 6, 7 nei maddelerinin kaldı
rılmasına; 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresiniîr uza
tılmasına ; • 

«Teşkilâtlanma ve Kolektif Müzakere Hak
kı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütaallik 98 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» 
nin onanmasına; 

Sözlü^-mru 
Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'ün, Kore 

Tugayımızdan anavatana dönen kahramanların 
taltiflerinin düşünülüp düşühülmedi^ne dair söz
lü sorusu Millî Savanma Bakanlığına, gönderil
miştir (6/438); 

Raporlar 
1. — Çanakkale eski Milletvekili Ali Rıza 

Kırsever'in, Dilekçe Komisyonunun 22. XI I . 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1573 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/13) 
(Gündeme); 

2. — Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaal
lik Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Berne'de 
akdedilen Mukavelenin onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyon
ları raporları (1/178) (Gündeme); 

3. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 16.11.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2931 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesiııe- dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/24) (Gün-
demeh , 

4. — Tdkald Milletvekili Mustafa özdemir'in, 
I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 20. 
VH. f»51 ^arflöi Haftelifc Karar Cetvelindeki 
1008 sayılı Kararm Kamutayda görüşülmesine 
dadr öüefc|psi w I î^fanrarah Geçici Dilekçe Ko-

«Ücretli İş Bulma Büroları hakkındaki 96 
numaralı Sözleşme (1949 tadili)» nin onanma
sına dair olan kanun tasarılarının birinci gö
rüşülmeleri bitirildi. 

1. VIÎI. 1951 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Tokad Milletvekili 

Fikri Apaydın Muzaffer önal 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
Sedat Baran 

Tazth soru 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Ankara 
Doğumevinde yapılan yolsuzluklara dair yazılı 
sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/437). 

misyonu raporu (4/172-) (Gündeme); 
5. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Te
kirdağ MiHetveküi Şevket Mocan ve 53 .arkada
şının, Türk Ceza Kanununun 141 nei maddesi
nin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu 
ve 2 arkadaşa ile Burdur Milletvekili Mehmet 
özfoey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 567 ve 
568 nei maddelerinin.değiştirilmesi hakkında ka
nun, teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103,2/37,-219,235) (Gündeme); 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika. Birleşik Devletleri Hükümeti adına ha
reket eden Export - împort Bank arasında akte-
dilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1/121) 
(Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün onan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Büt
çe komisyonları raporları (1/39) (Gündeme). 

Borular 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaf f er önal (Tokad). 

3. — YOKLAMA 

B A Ş K A N — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
.'içiyorum. 

Bir önerge var; okuyoruz. 

Ekseriyet hâsıldır. Oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

7. — Ankara Milletvekili Osman Talât tlte-
kin ve dört arkadaşının Denizbank Türk Ano
nim Ortaklığa, Kanunu tasarısının Karma Ko
misyonda tetkiki hakkında önergesi (1/224, 
4/181) 

Yüksek Başkanlığa 
Denizyolları ve Limanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğüne yeni bir veçhe vermek üzere Hü
kümetçe hazırlanan Denizbank Türk Ananiın 
Ortaklığı Kanunu tasarısının Ulaştırma Komis
yonundaki tetkikatı hitam bulmuş ve yüksek 
havaleleri mucibince incelenmek üzere Ticaret 
Komisyonuna tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Denizyolları hali hazır idaresinin her ay mü
him zararlar kaydettiği yüksek malûmlarıdır. 

Yüksek Meclisin tatile girmek üzere bulun
duğu bugünlerde sözü edilen tasarının Yüksek 
Kamutaya takdim edilebilmesi için Ticaret, Ma
liye, Adalet ve Bütçe komisyonlarında tetkika-
tmın neticelendirilmiş olması gerekmektedir. 

Halbuki; dört komisyon müştereken çalış
tıkları vakit muhtelif ihtisasların iş birliği su
retiyle zamandan tasarruf edilecek ve böylece 
tetkikat daha derinlestirilebilecektir. Ve aynı 
zamanda tatilden evvel Yüksek Kamutaya su
nularak ve tevali eden Denizyolları zararlarının 
bir an evvel nihayetlenmesi mümkün olabile
cektir. 

Bu sebeplerle Denizbank Türk Anonim Or
taklığı Kanunu tasarısının Karma Komisyonda 
tetkiki için Yüksek Meclisin karar ittihazını 

saygılarımızla rica ederiz. 
Adalet Ko. Başkanı Maliye Ko. Başkanı 

O. T. lltekin İzzet Akçal 
Ticaet Ko. Başkanı Ekonomi Ko. Başkanı 

Said Başak Semi Ergin 
Giresun Milletvekili 
Adnan Tüfekcioğlu 

BAŞKAN — Ekonomi Komisyonunun da il-
tihakiyle Ticaret, Maliye, Adalet ve Bütçe ko
misyonlarından mürekkep bir karam' komisyon 
teşkili teklif edilmektedir. Teklifi yüksek oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar.. Etmiyen-
ler.. Teklif kabul edilmiş ve keyfiyet Karma Ko
misyona tevdi edilmiştir. 

İki önerge var efendim, okuyacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun ve tasarıların sorulardan önce ko

nuşulmasını teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

Yüce Başkanlığa 
Bu oturuma mahsus olmak üzere kanunla

rın sözlü sorulardan evvel müzakeresini arz 
ve teklif ederim. . Afyon Milletvekili 

Avni Tan 

BAŞKAN — Bu oturuma mahsus olmak 
üzere kanun teklif ve tasarılarının sorulardan 
önce görüşülmesi teklif edilmektedir. Oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündeme başlıyoruz efendim : 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yabancı Sermayeyi Te§vik Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyonu raporu (1/194) 

BAŞKAN — Bu tasarının 3 ve 7 nei madde
leri komisyona verilmişti, gelmiştir. Raporu 
okuyoruz efendim. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan getirilmiş yabancı sermayenin : 

a) % 10 u geçmiyen ve Gelir ve Kurum
lar Vergilerine esas olan vesikalara göre taay
yün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarınm; 

îb) Çiriş tarifinden itibaren nakit olarak 
getirilenlerin üç seneden, ayın ve gayrimaddi 
hak olarak getirilenlerin de beş seneden az ol
mamak üzere, birinci maddenin son fıkrasın
da yazılı Bakanlar Kurulu karariyle tesbit 
edilecek müddetler dâhilinde tamamen veya 
kısmen; 

Girişinde esas olan yabancı para cins ve 
miktarı üzerinden, tasfiye bilançosunun net 
aktif mevcudu ile mukayyet olmak üzere, ha
rice transferi tahdide tâbi değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu 
sermayenin % 10 unu aştığı takdirde aşan 
miktar, % 10 dan az netice veren mütaakip 
yıllar içinde, transfer hakkı % 10 na iblâğ 
edilerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla olan 
neticeler, ana sermaye ile beraber ve ayni hü
kümlere tâbi olarak transfer olunabileceği gibi, 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
kanuna müstenit kararnameler hükümlerine 
tevfikan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sında alacaklı namına yatırılarak muayyen 
malların ihracı suretiyle de harice çıkarılabilir. 

Transfer zamanı gelmiş sermaye ve bu ser
maye ile birlikte transfere tâbi kâr bakiyeleri
nin harice nakli için yapılan müracaatlar üze
rine Maliye Bakanlığı, bahis mevzuu meblâğın 
üçte biri için derhal ve mütebikisi için de en 
geç altı ay içinde gerekli transfer müsaadesini 
verir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekette müesses ecnebi şirketlerin ta

hakkuk eden kârlarından kanuni vergilerin te
diyesinden sonra kalan net kısmı ya deblokaj 

yolu ile harice çıkarılmakta veyahut Maliyenin 
müsaadesiyle o şirketlerde fondörulman olarak 
kullanılabilmektedv. Hariçten sermaye yatırı
mını teşvik için kanun tedvin edilirken, kârdan 
tâhassül eden bu bloke Türk liralarını sermaye
lerini artırmaya tahsis etmek istiyenlere de bu 
imkânın verilmesini, güdülen gayeyi temine hiz
met eder mülâhazasiyle uygun bulmaktayım. 

Bu mütalâam, Yüksek Meclisçe de tasvibe şa
yan görülürse mezkûr kanunun üçüncü madde
sine bunu sağlıyacak bir fıkra ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
Hâmit Koray 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Hazırladığımız tasarı 
bundan böyle Türkiye'ye getirilecek ecnebi ser
mayeye aittir. Halbuki arkadaşlarımızın istih
daf ettiği gaye Türkiye'de halen müesses bulu
nan ecnebi sermayenin birikmiş olan faizlerinin 
de, ilâve ettiğimiz bu hükümden istifade etmesi
dir. Esasen bu gibi müesseseler, bu paraları rul
man olarak kullanmak istedikleri takdirde, bu 
günkü mevzuatta o hususta mâni bir hüküm 
yoktur. Binaenaleyh hazırlanan metne böyle bir 
hüküm ilâvesini komisyon doğru bulmamakta
dır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi reyinize ar-
zediyorum; dikkate alanlar lütfen işaret versin
ler.. Almıyanlar.. önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum; üçüncü mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbiki ile ilgili 
işleri görmek üzere Türkiye Cumhuriyet. Mer
kez Bankası Genel Müdürünün Başkanlığında 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, işlet
meler Bakanlığı işletmeler Dairesi Başkanı ve 
istatistik Genel Müdüründen mürekkep bir ko
mite kurulmuştur. 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarı

sının 3 ve 7 nci maddelerinin tadilinden sonra 
9 neu maddenin tashihi gerekmektedir, Madde-
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deki «Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı» ibaresi I 
yerine «Maliye Bakanlığı» kaydının ilâvesini 
arz> v#teklifs ederim. 

Konya 
Mütad Âli Ülgen 

BAŞKAN — Bahsin sonunda oyunuza arze-
deceğim. 

Evvelâ 7 nci maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Söz Ekonomi ve Ticaret Bakanınmdır. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
yabancı sermayenin teşviki, kredi ve sermayenin 
teşviki olduğu için, bu teşviklerle meşgul olma 
vazifesini, başka memleketlerde olduğu gibi, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına veriyoruz. El
bette ki Maliye Bakanlığının komitede mevcut 
olan mümessili dövizi de alâkadar etmesi dolayı-
siyle, esasen bu yardımı yapıyordu. 

O itibarla bu teşvik mevzuunun Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığında bırakılması, başka memle
ketlerde olduğu ve önce de kabul ettiğiniz gibi, 
yerinde olur. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 
bu kanunun geçen celsede ivedilikle görüşülme
sine karar verilmişti» bu sebeple bir defa müza
kere tabiîdir. Geçen celsede bir önerge ile mad
denin değiştirilmesi istenilmiş, 9 neu. madde ile 
Ticaret Bakanlığı merci olarak tanınmış ve yük
sek huzurunuza bu suretle arzedilmişti. Bugün* . 
kü müzakere sadece üçüncü ve yedinci madde
ler hakkında olacaktır. Bu gibi tadiller madde
lerin müzakeresi sırasında mümkün olabilir. Bî  
naenaleyh 9 neu maddenin doğru veya yanlış, 
kanüniyet kesbetmiş olması noktasından bu mu
amelenin usule aykırı olduğunu yüksek takdi
rinize arzederim. 

ÜAŞKAN — Murad Âli Ülgen'in önergesini 
yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 
usule aykırıdır, oya arzedemezsiniz. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kamum Bakanlar Kuru
lu yürütür. i 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bir yana, bir karşıya konuşmaları için iki 

kişiye söz vereceğim. Cezmi Beyin ismini önce 
tesbit edelim. 

GEZMİ TÜRK (Seyhan) — Karşı konuşa
cağım. 

Aziz arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin şimdi 
kabul buyurduğu bu kanunun malî ve iktisadi 
hayatımızın istikbali için verimli, tesirli, kısa 
zamanda büyük neticeler doğuran bir eser olma
sını temenni ederim. Ancak bu vesile ile arzet-
nıek isterim ki, bu kanunla Bakanlar Kuruluna 
yüksek bir salâhiyet bahis buyurdunuz. Evvelce 
verilmiş olan ve 300 milyona kadar Maliye Ba
kanlığını kefalet altına girebilecek bir büyük sa 
lâhiyeti siz de teyit ve takviye ettiniz. 

Bakanlar Kurulu bir karar ile bu kanuna 
dayanarak istediği . zaman memleketin içinde 
bâz t teşebbüs sahiplerinin hariçten memleket iş
lerinde kullanılmak üzere yabancı memleketler
den uzun vadeli borçlanmalar yapmalarına mü
saade edeceği gibi dışardan da ecnebi sermaye
yi getirerek ve tarım dâhil bütün millî iktisat 
alanlarında iş görmeye vesile ve vasıta olmala
rına âmil olacaktır. Fakat bütün bunlar, elimiz
de memleketin iktisadi hayatını ve malî istik
balini kısa zamanda kalkındırmayı sağlıyacak 
millî iktisat iş ve icra plânının bulunmasına 
bağlıdır. Bu plân kelimesini arzettiğim zaman 
derhal ilâve edeyim ki, sayın Başbakanımız ve 
Maliye Bakanımız bütçe konuşmaları sırasın
da plandan bahsederken plânın, daha ziyade 
totaliter sistemli memleketlerde kullanıldığı 
için bizim memlekette daha ziyade program 
yapacağımızı söylemişlerdi. Fakat en yeni eko
nomi politik tiretelerine ve otoritelerine uygun 
olarak beyan edeyim ki; bu zamanda plân bil
hassa son yıllarda liberal memleketlerde dahi 
yapılan bir şeydir. Plan; programı zaman ve 
randiman tâyin ederek tahditleyen, objektif 
şekle gitiren bir eserdir. Memleketin böyle bir 
pl-ânı mevcut oliöadağı takdirde, Bakanlar Ku
ruluna verdiğimiz bu yüksek salâhiyet, tâbiri 
mazur görün, daha ziyade tuluata tâbi olarak 
idare edilirse bundan verimli ve rantabl neti
celerin çıkmıyacağı tabiîdir. 

Sayın Ticaret ve İktisat Bakanının, onu ta* 
kiben de sayın komisyon sözcüsünün buradaki 
beyanlarında istinat ettikleri esaslar bendenizi 
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tahmin etmerai^ir. Millî sermayemiz azdır, de- I 
düer. EyMrazdır. Fakat bundan 10 - 15 yal I 
evvelki tasarruf ve mevduat hesaplan nazan I 
itibara alınırsa bug^uı 8 -10 misli artmış olduğu j 
görülür. Hayat seviyesi gittikçe düşüyor» dedi
ler, . Bu seviyeyi bir an evvel yükseltmeye çalış
malarını bütün hulûsu kalbimle temenni ederim. 
Ancak bunun da* objektif teşebbüs ve müeyyide
lerle olacağını zannetmekteyim. Sanayi, ziraat 
dâhil, plânlı bir sermaye yatınmı yapılırsa ne- I 
tice alınabilir. Bu arada şunu da rarzetmek iste
rim ki, sanayi. derken, ağır sanayi aynlmalı-
du*. Diğer; memleketierde-yafulan işler gösteri
yor . ki, Anayasamıza gegmiş olan devletçilik de 
bize emrediyor ki, bilhassa hafif sanayii kendi 
millî teşebbüslerimiz: ve sermayelerimizle başar
mak, hiç değilse dışardan yapılacak sermaye 
yardımlarına ancak yüzde 40 iştiçakH bir marj 
bırakmak mecburiyetindeyiz. Her memleket ağ» 
sanayii. Devlet. eline almaktadır. Bu asırda her
kes böyle yaparken bizim, ağır sanayii serbest te
şebbüse bırakmamızın ne-derece doğru olacağını 
yüksek takdirinize arzediyorum. 

Arkadaşlar, memleketimizde, şimdiye kadar 
Devlet eli ile yapılmış olan.en büyük iş doku
ma sanayiidir. Bu hafif sanayii başarmanın, za
manına göre övünülecek, bir unsur ©lduğu söy
lenebilir, fakat bugün için övünülecek bir iş 
olmadığını benden iyi takdir edersiniz. Devlet 
sanayii bugün sermayesizlikten kıvranmakta ve 
en yüksek faizlerle bm bir, müşkülâtla elde et
tiği paralara on milyonları aşan faizler ödemek
tedir. tşte ^merbankın durumu. Sümerbank, j 
Kanununda mevcut sermayesini dahi temin et- I 
meden yüksek faizlerle dalii alım zamanlarında 
para bulamamakta olan ve bu yüzden kıvranan 
ve boeahyftn bir müessesedir. 

Milyara yalgın iç sermayemiz tasarruf ve 
mevduat hesaplanınız vardır. Diğer taraftan 
millî sermayenin^ Devletin elindeki sanayie 50 
milyon dahi bulamamasına nazan dikkatinizi 
celbetmek isterim ve bu vesile ile icraatı ellerin
de tutan a k a n l a r Kurulunun nazan dikkatini 
çekmek isterim. 

Aziz arkadaşlar, bütün bu işler Hükümetin 
devamlı metotlu çalışmasına ve basiretli hare
ketine vabestedir. Esefle ifade edeyim ki sayın 
Başbakan ve Yardımcısı başta olmak üzere bu I 
Meclise enderen uğramakta ve bu millî mesele
lerde Meclisin yüksek temayülât ve telkinatını | 
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<ft4emek< HıtiyaeJiıı duymamaktadır. Bunu ben 
îyd bir;alâmet olarak ı görmüyorum». İyi gönaaii-
yorum, arkadaşlar, çünkü BSikümetâtetr yandan 
böyle büyjk< salâhiyetler isterken, öte yandan, 
bu mukaddes \mj|iî,'Meclisin bu gibi mevzular* 
daki müzakeresini yaJdnan ve dikkatle dişlşn#-
si ve onun temayülât ve telkinatını daima güz 
önünde tutması lâzımdır. "\te yine f kendilerine 
halisane tavsiye etmek isterim eki;,«Meeüs.te)h 
ayn kaİmak, milletten ayn kalmak demektir. 
Millet ve Meclisle daima alâkadar olan idareci
ler onun nabzını ve onun sesini dinlemeli millî 
murakabecilerin temiz tenkidi havası içinde te
neffüs etmelidirler. Onlann icraatında en bü
yük ilham kaynağı bu olmalıdır. 

Bugün üç yüz milyona varan dış itearet açı
ğı bu kürsüden salâhiyetle söylenen bu memle
kette en büyük malî salâhiyetler isterken Hükü
metin bu Meclisin müzakeratı ve temiyülStiyle 
daha yakandan alâkadar olmasını müstakbel 
muvaffâkiyetleri için lüzumlu saymaktayım. 

Bu arada, hukukçularımız daha iyi takdir 
ederler, pek tezatlı gördüğüm bir noktayı da 
ilâve ederek huzurunuzdan aynlaekfım arka
daşlar: Birim Meclis hâkimiyetim^lemiHî mu
rakabe telâkkimiz necör, ne ölçüdedir! Bende
niz bunun üzerinde de tebellür etmiş-tfffctra sa-

.Mp olmamız fâzımgeldi&i feaııaatiride#itev Bu
günkü gelen evrak arasında bir tasan var, gün
deme de girmiştir:' Sararım Evkaf umum .'Mü
dürlüğü, bir hastane mütehassısına bir muavin 
ilâve etmek için 9 ÖOÖ lira ödenek artıracak Mr 
kanun teklif etmiş». 

BAŞKAN — Cezmi Bey onu orada; kontra
nız. 

GhZMÎ TÜEK (Devamla) — Dokuz bm lira 
ödenek artırmak için bir kanun.. 

BAŞKAN — Oezmi Bey benim sesimi bastı
rarak konu haricinde konuşmak istiyorsanız bu
na müsaade etmiyeceğim. Size yabancı sermaye
yi Teşvik Kanunu için söa verilmiştir bunun 
üzerinde konuşunuz. Sırası gelince diğeri üae-
rinde de mütalâanızı söylersiniz. 

CEZMÎ TÜBK (Devamla) — Devam ediyo
rum. Sonra bir kalemde Bakanlar Kuruluna 300 
milyon liralık salâhiyet veriliyor. Hükümetin 
yanı başımla Meclisin, millî murakabenin sık sık 
ekaimî surette devejnr ettirilmesi bakımından bu
nu mahzurlu götfüyarası. Hiç değilse bu gibi 
büyük malî salâhiyetleri «lÜşer milyoaluk fe©-

— iti 
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lümler halinde ve Meclis yapılan işleri safha I 
safha takip ve murakabe edebilmelidir. Bunu 

> küçük, küçük parçalar halinde verebilirdiniz. 
Hiç almazsa Hükümetimiz kargamıza gelmeli, 
50 milyonda bir muvafakatimizi almalı idi, 
yoks» üç yüz milyonu birden değil. Sözüm bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Tasarı hakkında yana, Ca-
hid Zamângil'e söz veriyorum. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Yabancı 
sermaye yatırımlarını teşvik kanunu tasarısının 
maddelerini kabul etmiş bulunuyoruz. 

Tümü üzerinde oyumu kanun lehinde kul
lanmaya hazırlnad'ğım şu anda, birkaç noktayı 
belirtmek ihtiyacını hissediyorum. 

Türkiye'nin yabancı sermaye karşısındaki 
durumu şu iki noktada hulasa edilebilir: 

Birincisi : Türkiye, iktisadi kalkınmasında, 
yabancı sermayenin iş birliğine ihtiyaç duy
makta ve onu bu kanunla davet etmektedir. Bu
gün için mümkün gördüğümüz kolaylıkları ve
rerek yaptığımız bu davette samimiyiz. 

İkincisi : Türkiye'nin yabancı sermaye mev
zuunda, hamdolsun Cumhuriyet yıllarında tas
fiye edilmiş ,olan bir devirden kalma endişe
leri vardır. 

İktisadi mülâhazalar çerçevesini dahi aşan bu 
edişelerin kanun metninde göz önünde tutul
duğu görülmektedir. Ancak, her hal kanunla 
derpiş edilemez. Nitekim kabul edilen kanunda 
Hükümete geniş takdir imkânları verilmiştir. | 
Kanunun öyle bir bünyesi vardır ki, Türkiye'
miz için hayırlı neticeler vermesini tatbikat tâ
yin edecektir. Binaenaleyh, zikrettiğim endişe
leri gelecek yıllar boyunca birbirini velyederek 
takdir yetkilerini kullanacak ,olan Cumhuriyet 
hükümetlerinin samimiyetle dikkat nazarlarına 
arzediyorum. 

Halen, dünya siyasi şartları ve hususiyle 
Türkiye'nin bu şartlar içinde mütalâa 'edilen 
coğrafi durumu, henüz büyük ve ciddî bir ser
maye akını hakkında fazla ümit verici değildir, i 
Biz, bu kanunla, elimizden geleni yapmış oluyor 
ve siyasi şartlar salâh buldukça hu kanundan 
istifade edeceğimiz ümidinde bulunuyoruz. 

Bu münasebetle, önümüzdeki birkaç yılın j 
hükümetlerine şunu arzetmek isterim ki, Türki
ye'nin kaydettiğim hususi durumu dolayısiyle 
şu sıralarda büyük ve kolay kârlar arkasında i 
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koşan gayriciddi giriş talepleri karşısında ka
labiliriz. Bunları Hükümetin, dikkatle, titizlik
le ayıklıyacağını ümit ederim. B.u titizlik, ciddî 
işlerde mesuliyet almaya amade yabancı serma
ye için ancak teminat sayılır. 

Bâzı arkadaşlar tediye bilançomuz ve Türk 
parasının kıymeti bakımlarından bâzı endişeler 
izhar etmişlerdir. Filhakika hesap bilançomuz 
zayıftır. Bu kanunu tatbik -edecek Hükümetle
rin, ciddiyeti ve samimiy-eti şüphe götürmiyen 
bu mülâhazaları da, hem Türkiye'nin menfaat
leri hem de bizzat yabancı sermayenin güveni 
lehine olarak, göz önünde tutacaklarını ve bil
hassa çıkış müddetlerinin tesbitine dair yetkile
rini ona göre kullanacaklarını şüphesiz sayarım. 

Son bir temennim şudur : Bu kanun tatbi
katı Büyük Millet Meclisince ve iktisadi mahfil-
lerimizce en büyük dikkat ve hassasiyetle taki
be lâyık bir mahiyet arzetmektedir. Bu sebeple, 
Kanunun 7 nci maddesinde yazılı komitece, her 
yıl tatbikatına ve o yıl içindeki yabancı serma
ye hareketlerine dair bilgi ve rakamları ihtiva 
eden bir rapor hazırlanması ve bunun Meclis üye
lerine dağıtılması usulünün kabulünde fayda 
mülâhaza eder ve bunu Hükümetten temenni 
ederim.. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü açık oyunuza 
arzediyorum. 

2. — îskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 5227 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili Ha
lil Nuri Yurdakul ve 6 arkadaşının ve Tunceli 
Milletvekili Hıdır Aydın'ın, îskân Kanununun 
tadili hakkında 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve ya
saklığı kaldırılan yerlerle idareten boşaltılmış 
bölgelerde köy tesisine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (î/223, 2/22, 2/249) 
fi]' 

[1] 259 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadtr. 
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BAŞKAN — Tasarının gerekçesinde komis

yonun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklifi 
vardır. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Söz Hızır Aydın'mdır. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdi görüşmeye başladığımız kanun 
tasarısı 1934 yılında yürürlüğe giren 2510 sayılı 
İskân Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde mevcut 
cezri hükümlerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerin ilavesidir. 

Arkadaşlarım, eski iktidar Hükümetinin 
Şef idaresi sistemi vatandaşların hakkı hürriyet 
ve mülkiyetleri takyit edilmişken, yeni Hükü
metimiz mesuliyet mevkiine geldiği günden beri 
kısa bir zaman içerisinde askerî yasak mmtaka-
lar hariç, diğer bölgeleri serbest bırakmakla ce
saret ve hüsnüniyetini tebrike lâyik görmek ye
rindedir. Bu kanunla yapılacak değişikliklerle 
memleket idaresinde demokrasi alanında vicdan
ları ferahlatıcı inkişaflara şa'hit bulunuyoruz. 
Vatandaşa itimat telkini hak ve ve hukuklarına 
riayet etmek bakımından üzerinde durduğu mü
him bir konunun halledilmiş olması mucibi mem
nuniyettir. 

Hükümet bu yönden halk hizmetinde kendi
sine olan güveninin en canlı bir ifadesidir. Ya
saklığı kaldırılan bölgelerden birisi seçim çevrem 
olan Tunceli Milletvekili olmam hasebiyle Tun
celi vatandaşları adına şükranlarımı bildiririm 

Yine bu kanunun hükümlerinden faydalana
cak olan diğer vatandaşların sevinçlerine tercü
man olabildiğimi sanıyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, esas itibariyle 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre, 
eski Hükümetçe 20 . V . 1937 ve 6 . V I I I . 1938 
günlerinde onaylanan 2/4662 ve 2/9409 sayılı 
kararnamelerde tösbit edilen Ağrı, Sasun, Tun
celi, ve Zilan yasak bölgelerinde iskân ve ikamet 
yasak edilmişti. Demokrat Parti Hükümeti ta
rafından bakanlararası kararla bu kanun tasa
rısında derpiş edilen Ağrı bölgesinde kısmen saz
lık ve* bataklık, kısmen de askerî yasak bölge 
haricinde kalan diğer yerlere girmesine müsa
ade olunmuştur. Askerî mahzurlar ortadan kalk
tığı takdirde ilerde kanuna lüzum kalmadan bu 
yerler de Bakanlar Kurulu karariyle serbestleşe-
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çektir. Yasaklığı kaldırıp serbest bırakılan ve 
idareten boşaltılmış olan yerle kısmen devlete 
intikal etmesi, kısmen arazileri tevzi edilmesi 
ve tevzi edilen arazilere mukabil Garpta ve 
başka yerlerde iskân voliyle arazi verilmesi, 
evleri yıkılmış ve satılması dolayısiyle 1938 den 
bu ana kadar bu yerlere ait vatandaşları yer
leştirmek, iskân etmek mülkiyet haklarını ta
nımak ve bütün anasırı ortadan kaldırmak 
için kanuna lüzum görülmüştür. Bu itibarla
dır ki, kanun teklifini yapmış bulunuyoruz. 
Yüksek heyetinizce müzakeresi yapılan kanun 
tasvibinizle kabul olunduğu takdirde eski ikti
dar tarafından yıllardan beri mağara kovukla
rında, şurada, burada mağdur, perişan, sefalet 
içerisinde süründürülmüş olan binlerce vatan
daşın bu acıklı hallerine son vermek için müs
tahsil hale getirmek, maden araması yapılıp 
iş sahası vücuda getirmek, vatandaşların ge
çirdikleri acı felâketlere son vermek icabeder. 

Eski iktidarın asırlardan beri ihmal ettiği 
bu bölgelere yolsuzluk yüzünden tekerlekli va
sıtaların girmemesi, okulsuzluktan halkın cahil 
kalması, toprağın darlığından iş ve çalışma 
sahaları bulunmaması, aç ve sefil kalmaları in
sanlığın bütün içtimai ve medeni unsurların
dan mahrum bırakılarak muayyen ve mahdut 
kimselerin medeni şehirlerimizde olduğu gibi 
kanunlara aykırı işledikleri âdi suçları kanun 
yolu ile insanlığa yakışır bir halde halledilme-
yip yüzbinlerce nâmuskâr, sâf, temiz, cessur, 
cengâver insanların sabi sübyanın malına canı
na namusuna göz dikenlerin hissiyatları ile ha
reket etmeleri vatandaşları yerlerinden yurtla
rından uzaklaştırıp bir Türkün diğer bir Türke 
yapamıyaeağı ve yakıştıramıyacağı feci ve ağır 
muamelelere sebebiyet veren idarecilerin vazi
felerinde kanunsuzluk, suiistimal yapmakla 
hata işlemeleri ile haksızlık ve fenalıkları tüy
leri ürpertici olduğu için geçmiş hâdiseleri yük
sek heyetiniz huzurunda canlandırmak, vicdan
larınızı mütessir edeceği için temas etmeden 
geçiyorum. 

Arkadaşlarım: şimdi geçici komisyon rapo
ru aleyhinde bâzı hususlara temas edeceğim. 

1938 yılında Garba nakledilen vatandaşlar 
üç kısım mıntakalara ayrılmıştır. Yasak, bo
şaltılmış, serbest bölgedir. Bunlardan yasak 
ve boşaltılmış, bölge halkı zaman zaman çıka
rılan kanunların hükümlerinden faydalanmış-

— 4 * -
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lar en son durumları da bu kanunla sağlan- I 
maktadır. 

Fakat serbest gölge vatandaşların arazileri, ev
leri kısmen parasız, kısmen yok pahasına satıl
mış Hükümetten yardım görmemişler ve birçok 
vesilelerle daha çok mağdur olmalarına rağmen 
durumları nazarı itibara alınmamış, kanunda 
lâyıkiyle yer verilmemiştir. 2510 sayılı iskân 'Ka
nunu vardır. Bu kanuna mütenazır birçok ka
nunlar çıkmışsa da. Boşlukları doldurulamamıştır. 
Çünkü vatandaşların durumlariyle ilgilenip hâ
diselere tatbik ve ihtiyaca cevap verebilecek ve 
vatandaşlar arasında müsavat ve adaletin nimeti
ni sağlıyacak şekilde doneler tâyin edilmemiş ol
masından ileri gelmiştir. 

îşte bunun içindir ki, vatandaşlarla yakînen 
temas ve yaptığım tetkik neticesinde ayni tarih
le müsavi şartlarla mağdur edilmiş olanlardan 
serbest bölge vatandaşlarının da emsalleri gibi 
müsavi bir haktan istifadelenmesi için kanun ta
sarımda Hükümetin teklifinden fazla oicırak ikin
ci maddesine bir fıkra, sonuna da geçici madd r 

ilâve etmiş bulunuyorum. 
Fıkranın gayesi : Hükümet tarafından para

sız olarak üçüncü şahıslara tevzi edilmiş olan ara
ziye karşılık şimdiye kadar ne arazi ne de be
del almamış olanlarının arazilerine mukabil ken
di köylerine civar veyahut yasaklı ğı kaldırılan 
bölgelerden veya başka yerlerdeki Hazine arazi
sinden faydalanıp biran evvel yarıcılık ve göçe- ı 
belikten kurtularak müstahsil duruma gelmeleri
ne dairdir. Mevcut arazi vardır. Ve vatandaş ar
zu eder, fakat kanunda yeri olmadığı için fay
dalanamıyor. Hazine için de bir külfet mevzuuba-
his değildir. 

Geçici madde ise 1938 yılında emsalleriyle 
Garba nakledilen vatandaşların bir kısmına ait 
tapulu gayri menkuller 2510 sayılı İskân Kanu
nun 27 nci maddesine göre bir yıl zarfında ma- t 
İmi tasfiyeye koşmuş fakat resmi îairelerdeki 
zaruretler ve gecikmelerle, şu veya bu bahaneler
le gayrimenkulleri Devlet eliyle tasfiye edilerek 
pazar günleri ilân edilmeden kapalı bir şekilde ı 
memurlarla elçiler uyuşmak suretiyle zenginler 
komisyoncular ve Devlet memurları 120 000 lira
lık malı 20 000, 50 bin liralık malı 15 bin, 5 000 li
ralık malı 16 liraya alarak birkaç gün zarfında ! 
fazla bir kârla diğer şahıslara devretmişlerdir. 
Bu muameleleri yapan memurlar da ihaleye işti
rak eden vatandaşlara binbirleri ile anlaşıp, ucuza I 
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.nişlerdir. Bâzıları da vekilleri vasıtasiyle tasfiyv 
ettikleri mallarını takrir vermek üzere iken hepi
miz için ayrı bir ıstırap olan Erzincan depremi 
âfeti dolayısiyle bir zaman muamelelere bakıl-
mayıp bu şekildeki gecikmeleri nazarı itibare 
almadan takrir izni verilmemiş, Hükümet tara
fından tasfiye edilmiştir. Vatndaşlar kanuni yol
lara baş vurmuşsa da mahallî idare âmirleri sui
istimallerini kapamak için iddiaları ve şikâyet
leri dinlememişlerdir. 

Küçük yaşında olup nakledilenlerden reşit ol
muş okullarda okuyan veya okumıyan masum 
çocuklar vardır, bun1 arın arasında nakillerden 
önce ana ve babalarından hibe yolu ile tapu ile 
uhdelerine tescil teessüs etmiş olan veya nakil 
edildikleri yerlerde ana ve babalarını kaybetmek 
suretiyle miras yolu ile gayrimenkullere sahip 
olması gereken çocuklar da vardır. 

Bunların çocukları reşit olanları yerlerine 
döndükleri ve hayata atılmak istediği zaman elin
deki topraklarının böylece gittiği başka ellere 
geçtiği bedellerinin emsallerine nazaran yok pa
hasına olduğunu gördüğü zaman nasıl bir ruh 
ha'eti içinde olacaklarını yüksek takdirinize bı
rakıyorum. 

Tasfiyeler Artırma ve Eksiltme Kanununa 
uyulması ve kanunun yedinci maddesine göre sa
tışın en az dört defa ilân ve 15 bin lirayı geçer-

ı se B. C fıkralarına göre en büyük şehirde iki ga
zetede ilân edilmesi lâzımken yapılmadığı ve ay
nı kanunun 14 ncü, yedinci, sekizinci dokuzuncu 
maddelerdeki kayıt ve şartlara uyulmıyarak ya
pılan ihale mefsuh olduğu belirtilmektedir. Adı 
geçen kanunun 44 ncü maddesinde talipler ara
sında anlaşmaya daveti icabedecek işaretlerin 
konulması yasaklandığı halde müzayede kaimele
rine işaretler konulmuştur. Aynı kanunun yet-

I mişinci maddesi hile veya tehdit ile olan satış
ların muteber olmadığı belirtilmekte ve 72 nci 
maddesi komisyonda bitaraflığını muhafaza et-
miyenler hakkındaki takibat yapılır, demektedir. 

ı îşte bu kanuna aykırı yapılan muameleler ta
hakkuk ve tevsik suretiyle feshe tâbi ise de zaman 
aşımı bu kapı'arı kapamıştır. Vatandaş dâvası
nın ispatına imkân bulamamıştır. Bu zaman aşımı 

! da vatandaşın yedi iktidarında olmıyan haller
dendir. Çünkü hürriyete sahip değilken Hükü
metin yaptığı muamelelerden zamanında haber-

I dar olmamasından ileri gelmiştir. Yerinden yur-
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dundan uzaklaştırılıp haksızlıktan haksızlığa 
mâruz kalan ve eli böğründe olanı da düşünmek 
ve hakkını vermek zarureti vardır. 

Fakat komisyon, zaman aşımına uğrıyan 
haksız muameeleri telâfi için hüküm vaz 'edil
mez, bu kanunda yasak boşaltılmış bölgelere da
irdir. Serbest bölge hakkını alâkadar eden hü
kümler konulmaz, denilmek suretiyle reddedil
miştir. Bir arkadaşım da komisyonda eski ikti-
dardarm hatalarını biz mi ıslah edeceğiz şeklin
de mütalâa beyan buyurmuşlardı, 

Arkadaşlarım; eski tek parti devrinde hak ve 
hukukunu müdafaa etmek için söz hürriyeti ol-
mıyan derdini ağlayacak ve dinletecek yer bu-
lamıyan mağdur yüzlerce vatandaşlar bu haksız
lıkların ıslahını elbetteki halkın sinesinden 
kopmuş gelmiş Demokrat Parti İktidarının Bü
yük Meclisinden istemiye hakları vardır. Büyük 
Meclise gelen türlü türlü tekliflerin ekserisi eski 
devrin haksızlıklarının ıslahı değil midir? Eski ik
tidar yasak bölgelerin kaldırılmasını da iste
miyordu. Çünkü vatandaşa itimatsızlık daima 
cezri muamelelerle diktatörlüğü hâkim kılma
sını İstiyorlardı. Zaman aşımı muamelesine 
gelince: Birkaç tane emsal zikredeceğim: 9 Ha-
airan 1929 tarih ve 1505 sayılı Kanunla tas
fiye edilen mallar 1331 senesi vergi kıymetinin 
sekiz mislinden aşağı on mislinden yukarı bedel
lerle verilmesine 20 sene sonra çıkarılan 5420 
sayılı Kanunla 1944 senesinin vergi kıymetinin 
dört misli 1934 senesinde yürürlüğe giren 2510 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre tasfiye 
edilen gayrimenkullerinin bedeli 1947 de çıkan 
5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesiyle 
1944 senesi vergisinin dört misli, yine 1934 
senesinde yürürlüğe giren 2510 sayılı Kanunun 
27 nci maddesiyle yapılan bir kısım tasfiyeler 
1949 da çıkan 5420 sayılı Kanunla dört misli 
1945 yılında çıkan 4753 sayılı Toprak Kanunu
na göre yapılan istimlâkler 1950 de çıkan 5618 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesile dört mis
li olarak farklarının ödenmesi kabul edilmiş ve 
muhtelif tarihlerdeki bu kanuni haksızlıklar mü
savat ve adaletin tecellisi bakımından 1944 
senesi Arazî Vergisi kıymetinin dört misli esas 
tutulmuşken bunlar arasındaki uzun yıllar za
man aşımı haksız mumeleye uğrıyanlar için 
vaz'edilen kanunlar nazara almmıyorda 1936 
vergi kıymetinin % 75 ile tasfiye edilen ve mik-

. 1Ö5İ O : İ 
tarlan pek az ödenecek farkların 100 bin lira
dan fazla olmıyan esasen de Maliye Bakanlığı
nın Bütçesinin 481 nci bölümünde tahsisatı mev
cut bu zavallı insanların emsalleri gibi müsavi 
haktan istifadeleri mahzurlu olmadığı kanaatin
deyim. 

Yukardan beri arzettiğim esbabı mucibelere 
nazaran Geçici Komisyon raporundaki esbabı 
mucibenin yerinde olmadığı kanaatindeyim. Bu 
vatandaşların hukukları üzerinde Yüksek He
yetinizin göstereceği hassasiyet bir haksızlığın 
önlenmesi hak, adalet ve müsavatın teminine 
vesile ittihaz edecektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, yasak bölge hakkında 
komisyondan heyeti aliyenize gelen kanunun 
esasları üzerinde, orada uzun müddet memuri
yet vermiş ve dolaşmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
bâzı izahat vermeyi faydalı buluyorum. 

Kanun her ne kadar Doğu Bayazitte bulunan 
Ağrı yasak bölgesinin yasaklığını kaldırıyorsa-
da orası bugün yırtıcı hayvanların mevcudiyeti 
ve tesiri altında esasen kendiliğinden yasak bir 
bölge olmuştur. 

İran transit yolu üzerinde beliren ejderha
lar İran transit yolunu Abadan'dan Benderbu-
şire tebdil etmiş ve bu yol terkedilmek zarure
tine uğramıştır. Arkadaşlarımızın belirttiği gibi, 
üç yıl evvel 1949 da gümrükten geçen halı bal
yalarının adedi binleri bulduğu halde son sene 
zarfında bizim gümrüklerden geçen halının 134 
balyaya inişi benim bu maruzatımı teyit eder 
mahiyettedir. Bu yasak bölgeyi askerî* idari ve 
mülki birtakım mülâhazaları bir tarafa bıraka
rak, o bölgeyi yakînen bilen ve karış karış dolaş
mış bir arkadaşınız sıfatiyle arzetmek isterim ki, 
buralarda üreyen yırtıcı ejderhalar ve bilhassa 
yaban domuzlarından bu mıntakanın temizlen
mesi ve mühim bir transit yolunu tehdit eden 
bu korkunç tehlikeyi bertaraf etmek zamanı 
çoktan gelmiştir. 

Bendeniz bu bölgenin bu gibi muzır ve yırtıcı 
hayvanların istilâsından kurtarılması için vak
tiyle zehirli gaz kullanılmasını teklif etmiştim. 
Fakat o zamanki idare bunu zait addetti. Bu ya
sak bölge harita üzerinde fiilen değil, kavlen 
kaldırılmak isteniyor. Binaenaleyh Hükümetin, 
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bu mühim transit yolunu bu gibi yırtıcı ve vah
şi hayvanlardan temizledikten sonra vatandaş
lara iskâna elverişli, sıhhi binalar yaptırıp tabi
ata uygun yollar meydana getirdikten, mektep 
açtıktan sonra vatandaşı oraya sokmak lâzım
dır ve zaruridir. Tunceli bölgesinde bu kadar 
seneden beri devam eden ıssıslık, yine arzetti-
ğim mülâhazalar yüzünden, orada bulunan bir 
millî servetimizin serapa heder olmasına sebebi
yet vermiştir. O mmtakayı dolaşanlar pekâlâ 
bilirler ki, bölgenin mahsulü cevizdir ve kudret 
helvasıdır. Bunlardan hiçbir zaman intifa edil
memiş, memleket hazinesine bunlardan bir para 
fayda temin edilmemiştir. Yıllardan beri dalın
dan dökülen bu cevizler tabakalar halinde çü
rüyerek mütaaffin yığınlar meydana getirmiş
tir. Bunlar temizlenmedikçe, sıhhi bakımdan da 
iskân kabiliyeti yoktur. 

Doğu Bayizit bölgesinde bilhassa koyun me
rası olan Ağrı Dağının Cenup ve Garp eteklerin
deki serbest bölgeyi hakikaten serbest bırakır
sak kapanın elinde kalır, ötekilerini de serbest 
bırakırsak yine kapanın elinde kalacak ve de
rebeylik nüfuziyle orada sahibi kudret olan 
insanları hâkim kılarak yine fakir köylümüz 
haktan mahrum edilecektir. Yani derebeylik 
devri ihya edilmiş olacaktır. Ulemayı millet
ten bir arkadaşımızın, vaktiyle birkaç ay ev
vel, bir toplantıda söylediği (uşak ruhlu insan
lara memleket idaresi verilemez), sözüne he
yeti umumiyesi itibariyle, Başbakan lâzımge-
len cevabı topluca vermiş ve onun söylediğini 
ağzına, tıkmıştı. Yine din mevzuunda, radyo
larda Kuranı meyhanelerde dinletmek istedi
ğimiz beyan edildi. Bir arkadaşımı işhat ede
rek arzediyorum; bir bayram gününde askerî 
ordugâhta; bütün din, iman, mezhebin cehalet 
devrinin medeniyete devrettiği hurafelerdir 
diyen zatın konuştuğu yerde Nuri Yurdakul 
arkadaşımız da hazırdı. Kendisini işhat ederim. 
Binaenaleyh tekrar bu mevzua dönerek; Tun
celi bölgesinde yasak bölge kaldırıldı diye hal
kın iskân edilmesi tasavvurunda bulunan va
tandaşlardan genç olanlar zaten doğup büyü
dükleri yerlerin medeni hayatına intibak etmiş 
olduklarından oralara giremezler. Saçma ak 
düşmüş, biraz eşkiyalık zihniyetiyle yaşıyan-
lar yine orada bizim için makbul kimseler ol-
mıyabilirler. O mıntakada dolaşan arkadaşları-
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mız bilirler ki, İsviçre'nin en medeni köylüsü
nü getirip Tunceli bölgesine iskân edersek on
ların yine dağ başında eşkiyalık yaptığını gö
rürüz. Onlara evvelâ medeni vasıtalarla refah 
temin etmeliyiz. Hıdır Aydın arkadaşımızın 
beyan buyurdukları esbap hazırlandıktan son
radır ki o bölgelerin yasaklığınm kaldırılması 
ancak memleket için fayda temin edebilir. Bu 
hal tarih tekerrürden ibarettir mütaarefesini 
bize fiilen hatırlatır ve oralarda birer eşkiya 
yatağı olmak durumu ile karşı karşıya bulu
nuruz. Bunu sayın Hükümetin nazarı dikkatine 
bilhassa ve bilhassa arzetmeyi bir vatan ve bir 
milletvekilliği borcu biliyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Muh
terem arkadaşlar, benden evvel konuşan arka
daşımla diğer arkadaşlarım maksatlarını izah et
tiler. Bendeniz de birkaç nokta üzerinde dura
cağım. Bu mevzuda bendeniz ve diğer arkadaş
larım tatmin edilmemiştir. Sebebi şudur, Tun
celi mıntakası üçe bölünmüştür: Yasak bole, bo
şaltılmış bölge, ve serbest bölge. Her bölge hal
kı aynı suretle her türlü hareketlere mâruz kal
mışlardır. Malları gitmiş, yurtlan gitmiş, bü
tün vaziyetleri perişan bir hale düşmüştür. Bu
na rağmen bugün yalınız yasak bölge halkını 
göz önüne alıyor ve bütün yardımı onlara yapı
yoruz, diğer vatandaşlara hiçbir yardımda bu
lunmuyoruz. Bu kanunun mevzuu bundan iba
rettir. 

Ben rica ediyorum; boşaltılan ve serbest kal
mış bölgeleri de buna ilâve edelim ve yasak böl
geye ilâveten bu iki bölge de bundan itifade et
sin. Çünkü bu iki kısımdaki vatandaşlarımız 
da perişan bir durumda, birçokları taş mağara 
kovuklarında, Büyük Millet Meclisinin himaye
sini beklemektedirler. 

Teklifim şudur ki, yasak bölge halkı gibi di
ğer iki zümreyi de bu kanun içerisine alarak ay
nı haklardan istifadesini temin edelim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gerekçede tasarının ivedilikle görüşülmesi de 
teklif ediliyor. İvedilikle görüşülmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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2510 sayılı İskân Kanununu tadil eden 5093 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve yalaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendinde zikre
dilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teş
kili ve halkının yerleştirilmesi baklanda Kanun 

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kars İlinin Ilıca, Ağrı İlinin, Tokaltı, Ser-
darbulak, Karnıyarık, Şehrigerden ve Yukarı-
niço köyleri doğularından geçirilen hattın Doğu 
kısmında kalan ve içinde Küçükağrı dağı da 
bulunan yasak bölgeye ordu ve zabıta kuvvet
lerinden ntaaâa Bakanlar Kurulu karaTi olma
dıkça hiçbir: kimse giremez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Yasaklığı kaldırılan ve idare-
ten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre köy ku
rulacak olan yerler Tarım, Bayındırlık, Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlıklarının tâyin edecek
leri birer mütehassıstan müteşekkil üç kişilik 
heyet tarafından tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Yalnız madde hakkında bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde izah ettiğim esba

bı mueibeye göre ikinci maddenin ikinci fıkrası 
olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesinin reye konul
masını arzederim. 

Bu bölgelerden başka 2510 sayılı Kanunla 
serbest bölgelerden idareten nakil edilip 5098 
sayılı Kanunla tekrar ana. yurtlarına dönenlere 
ait evleri yıkılmış, yıktırılmış ve arazileri para
sız Devletçe tevzi edilmiş olanlardan iskânını 
istiyenler hakkındaki bu Kanun hükümleri uy
gulanır, istiyenlere ev yardımı yapılır. 

Tunceli Milletvekili , 
Hıdır Aydın 

BAŞKAN — Komisyon? 
SABKÎ ERDÜMAN (Erzurum) — Efendim 

komisyonumuz hakikaten Büyük Meclisin 
27 . V I . 1951 tarihli oturumunda bu ehemmi
yetli kanun üzerinde bir gemici komisyonun ku-
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rulmasma karar vermişti. Bu karar gereğince 

• seçilen geçici komisyon toplanarak Hükümet ta
rafından teklif edilen kanun tasarısı ile Niğde 
Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve Tunceli 
Milletvekili Hıdır Aydın'in ayrı ayrı teklif et
miş oldukları kanun tasarılarını birleştirerek 
üçünü bir arada müzakere etmiştir. Müzakere 
neticesinde Hükümet tasarısının birinci, ikinci, 
üçüncü, beşinci ve altıncı maddelerini teklif, sa
hibi iki arkadaşımızın iştiraki ile kabul etti. 

Üzerinde durulması gerekmekte bulunan 
dördüncü maddenin ikinci fıkrasındaki, vatan
daşlarımızın sahip oldukları arazi ve emlâk 
haklarını arayabilmeleri için konmuş olan bir 
yıl müracaat müddetinin iki yıla çıkarılmasına 
komisyonumuz karar vermiştir. Arkadaşımız 
Hıdır Aydın'm teklif etmiş olduğu madde üze
rinde, 2510 sayılı Kanunun 5098 sayılı Kanunla 
değiştirilen maddesi üzerinde Millî Savunma, 
Tarım, ve İçişleri ve Maliye temsilcilerinin işti
raki ile komisyonumuzda, uzun müzakereler ve 
tartışmalar oldu. Esas itibariyle yasaklığı kal
dırılan ve boşaltılmış olan bölgelere serbest böl
gelerden nakil edilecek olanlar 1700 haneden 
ibarettir. 1700 hanenin nüfusu 7000 küsurdur. 
Eski iktidarın yapmış olduğu bu hâdise komis
yonumuzca tetkik edildi, neticede birçok hak
sız muamelelerin yapıldığı görüldü ve vatandaş
lar yerine iade edildiği takdirde de onların tat
min edilemiyeceklerine komisyonumuz kaani 
oldu. Çünkü aradan uzun bir zaman geçmiş ve 
hangi vatandaşların ne miktar zarara uğradık
larının tesbiti müşkül olduğundan bunların ayrı 
ayrı zararlarının ödenmesini komisyonumuz red
detmiştir. Yalnız serbest bölgelerdeki vatandaş
lar sürülürken bâzılarının arazisine paralı, bâ
zılarına parasız olarak eşhas tarafından ve bâ
zılarına da Hükümet tarafından el konulmuş ol
duğu kanaatine komisyonumuz varmıştır. 

Bu vatandaşlar yerine döndükleri zaman 
arazilerinin başkalarının yedinde olduğunu ve 
bunlara mukabil bir para almadıklarını iddia 
etmişler ise de, verilen istihkak mazbatalarının 
esas tutulduğunu komisyon ileri sürmüştür. 
Onun için bu arkadaşların serbest bölgelerden 
nakledilen vatandaşların mağdur edildiği komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. Fakat bugün 
bunların takdiri cihetine, maddi imkân ve malî 
durum itibariyle komisyon imkân görememiş
tir. Karar Yüksek MecKsindir. 
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&A$KAN — Böyle bir fıkranın maddeye 

ilâvesini komisyon istemiyor, öyle mi efendim! 
SABJfct ERDUMAN (Erzurum) — Evet is

temiyor efendim. 
BAŞKAN — Bir önerce daha var, okutu

yorum. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakeresini yaptığımız kanunun ikinci 
madedsine (yasak ve boşaltılmış bölgeler dışın
da kalan ve 1 . I . 1938 den itibaren serbest 
bölgelerden garba nakledilen kimselere de bu 
kanun hükümleri uygulanır). 

Arzettiğim cümlenin ilâvesini arz ve rica 
ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Remzi Kulu 

BAŞKAN — Serbeset bölglerden Garba 
nakil edilenlere de teşmilini istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
ERDUMAN (Erzurum) — Efendim, Serbest 
bölgelerde boşaltılmış olan fertler çok azdır. 
Esas itibariyle bir yekûn teşkil etmediği gibi, 
bunların ilâvesi bizce de muvafık görülebilir. 

BAŞKAN — Hıdır Aydın arkadaşımızın 
olup da Komisyonun iştirak etmediği birinci 
önergeyi dikkatinize arzediyorum. 

Dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler ... önerge dikkate alınmamıştır. 

Hasan Remzi Kulu arkadaşımızın önergesi
ni tekrar okutuyoruz. 

(Tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... önerge dikkate alınmıştır. 
Sabri Bey, kanun tekniğine uygun bir şe

kilde redaksiyonunu yapmak üzere önergeyi 
komisyona tevdi etmemizi istiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
ERDUMAN (Erzurum) — Aynen, aynen kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi önergedeki ilâve ile 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Yasaklığı kaldırılan ve idare-
ten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup da: 

A) 5227 sayılı Kanunla tâyin edilen iki yıl
lık müddet içinde iskânını istemiyenler; 

B) Mürettep iskân yerlerinde verilen gay-
ritaenkullerini Hazineye teılkederek eski ilk-
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lerinde veya bu illere civar illerde iskân edilmiş 
olanlar; 

C) Mürettep iskân yerlerinde verilen gay-
rimenkullerini satmak suretiyle eski illerinde 
veya bu iller civarında 2510 sayılı Kanunun 16 
nci maddesinin üçüncü bendi gereğince borçlan
ma yoliyle ev yeri ve toprak verilenler; 

Ç) Mürettep yerlerinde iskân görmemiş ve 
yasak bölge ile idareten boşaltılmış bölge civa
rında iskân edilip de iskânına muhassas gayri-
menkullerini Hazineye iade etmemiş olanlar; 

Bu kanunla derpiş edilen iskân hak ve yar
dımlarından faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yasaklığı kaldırılan ve ida
reten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup 3 ncü 
maddenin şümulü haricinde kalan yardıma muh
taç ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde yasaklığı kaldırılan ve 
idareten boşaltılan bölgelerde iskânını istiyen-
lerin İskân kanunları hükümleri dairesinde is
kânları yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanuna bir geçici madde teklifi vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen kanuna aşağıdaki şekilde geçici 

madde eklenmesinin reye konulmasını arzederim. 
Geçici madde 1. Serbest bölge halkından 

olup idareten nakil edilenlerin 2510 sayılı Kanu
nun 27 nci maddesi gereğince bir yıl zarfında 
mallarını tasfiye ve istihkak mazbatası alamıyan-
larm Devletçe satılanlar bu kanunun yayımı ta
rihinden önce ödenmiş veya henüz ödenmeyip 
emanette olan bedeller hakkında 5618 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesinin misle ait hükmü uygu
lanır. Şu kadar ki, bu farkların ödenmesinden 
dolayı alıcıların ödedikleri bedellerde bir deği
şiklik yapılmaz. 

Tunceli Milletvekili 
Hıdır Aydın 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
ERDUMAN (Erzurum) — Efendim, istihkak 
mazbatası almış olanlar hakkında tabiî bu kaim-
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hun tatbikına imkân görülmemiştir. Yalnız is
tihkak mazbatası almayıp da her hangi bir hak 
sızlığa uğramış ve yahut hakkı iade edilmemiş 
ve yahut hakkını alamamış olan vatandaşlar hak
kında bu maddenin tatbikına biz de mutabıkız. 
Karar Yüksek Heyetindir. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim arka
daşımın açıkladığı nokta; istihkak mazbatasını 
alanlara dair değil, almıyanlarm durumuna da
irdir. Bunu tavzih için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI NÎYAZt 
ÜNAL ALÇILI (Yozgad) — Efendim; Tun
celi Milletvekili Hjdır Aydın arkadaşımızın bu 
teklifi komisyonumuzda uzun uzun tartışmayı 
mucip oldu. Binaenaleyh kanunda bunun yer 
alması komisyonumuzca reddedilmiştir. Müsaa
denizle gerekçeyi okuyacağım: 

«Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'in, kanun 
teklifindeki ikinci maddesinin son fıkrasiyle ge
çici madde, komisyonumuzda uzun tartışmaları 
mucip olmuş ve neticede serbest bölge halkından 
olup da geçmişte yapılan kanunsuz muameleler-

. le zarara uğrıyan, vatandaşların zararlarının 
miktarı malûm olmadığından, Hazineye ne kadar 
külfet tahmil edeceği bilinemediği ve zarar gö
renlerin 2510 «aylı Kanunda haklarını aramak 
yolunun açık bırakılmış olduğunu ve zamanaşı
mına uğrıyan haksız muameleleri telâfi için 
hüküm vaz'etmek, bu kabil muamelelere emsal 
teşkil edeceği, birtakım karışıklıklara yol açacağı 
ve haksız muameleye uğrıyan vatandaş için bir 
kanun vaz'etmek gibi bir sonuç doğuracağı mü-
lâhazasiyle ve esasen yasak bölgelerde köy teş
kiline ve halkın yerleştirilmesine dair olan bu 
kanıma, ruh ve mâna itibariyle ayrı olan, ser
best bölge halkını alâkadar eden hükümlerin bu 
kanunda yer alması doğru olmıyacağı mütalâ
ası şayanı kabul görülerek, adı geçen fıkra ile 
geçici maddenin reddine, Hükümet tasarısında 
yapılan değişiklikle* aynen kabulüne ve tasarının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar veril
miştir». Bu itibarla teklif ruh: ve mâna itibariy
le başkadır. 2510 sayılı kanunla bu gibi vatan
daşların zararlarını telâfi için hüküm vaz'edil
miştir ama, vatandaş o haktan istifade etmiş 
veya etmemiş, o başka. Her zarara uğrıyan va
tandaş için yeni bir kanun teklif etmek doğru 
olmaz, bunun içinden çıkamayız arkadaşlar. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Refet Akaoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, .ilâ

vesi teklif edilen geçici madde kanuna konduğu 
takdirde, usule aykırı bir vaziyet tahaddüs ede
cektir. istihkak mazbatalarının muhteviyatını 
tesbit edip, Hazineye ne kadar külfet tahmil 
edeceğinin tesbit edilmesi lâzımdır. Niyazi Al
çılı arkadaşımızın buyurdukları gibi, .? müruru 
zamana uğramakla beraber hakkında müstaceli
yet kararı verdiğimiz bu kanun tasarısının bir 
defa da Bütçe Komisyonuna gitmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh müzakeresine devam edemeyiz. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Bu maddeye 
konulacak hükümle bütçeye bir külfet yüklenmi-
yecektir. Sebebi ise, az evvel, umumi müzake
resinde arzettiğim veçhile, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin 481 nci bölümünde 1.350.000 liralık tah
sisat vardır. Bu tahsisat bu şekilde mağdur edi
len vatandaşların mağduriyet durumlarını Alan 
içindir. Aynı zamanda Geçici Komisyonda Öüt-
ce Komisyonu azaları da bulunmuşlardır. Onlar 
da bu haksızlığı tamamen önlemek kanaatine var
dılar. Yalnız Niyazi Bey arkadaşımız, zaman
aşımı dolayısiyle yeni bir hüküm vaz'edemiye-
ceğimiz şeklinde müdafaalar dermeyan ettiler, 
bu esbabı muçibeye karşı da kanunun tümü hak
kında, arzettiğim veçhile, muhtelif tarihlerde 
çıkarılmış kânunları emsal olarak göstermiştim. 
Meselâ, 1927 tarihinde çıkanlan bir kanun, 20 
sene sonra ıslah edilmiş. Çıkarılan 5420 sayılf 
Kanunla 1944 senesi vargi kıymetinin 4 misli 
esas olarak kabul ediliyor, 4753 sayılı Toprak 
Kanununun noksanları 5618 sayılı Kanunla tek
rar dört misli kabul edilmiş. 5094 sayılı Kanunla 
da dört misli ve muhtelif yıllar geçmefc sure
tiyle zamanaşımlarından sonra çıkarılan bu ka
nunlarla zamanaşımı nazarı itibara alınmamış
tır. 

Bu vatandaşların acıklı durumlarını * Heyeti 
Umumiyeniz huzurunda arzetmiştim. Zamanaşı
mı aynı zamanda vatandaşın yedi iktidarında 
olmıyan hallerden meydana gelmiştir. Çünkü 
vatandaş Garba nakledilmiştir, hürriyet sahibi 
değildir. Hükümet kendiliğinden malını' tasfiye 
etmiştir, istediği fiyata satmıştır. Vatandaş mü
racaat ediyor, o zamanın idare âmirleri, kendi 
suiistimallerini kapatmak için vatandaşların bu 
müracaatlarını nazarı itibara almamışlardır. 
Bu- şekilde mağdur olan birçok vatandaşlara, 
emsalleri meyanmda adalet ve müsavatın temini 
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(bakımından, lıaklarımn verilmesinde Heyeti 
Umumiyenizin tereddüt etmiyeceğine kaani bu
lunuyorum. Takdir sizindir. 

MUSTAFA EKÎNCI (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, mesele bir bakımdan çok 
ehemmiyeti haizdir. Bir bakımdan da îzam edil
diği kadar değildir. Ehemmiyeti haiz olan kı
sım, 2510 numaralı Kanunun 27 nci maddesinin 
ihtiva.ettiği hususlardır. Arkadaşlarımız o mad
de hükmünü okumuş olsalardı bu maddeye tâbi 
olan vatandaşlarımız hakkında bugün Meclisi 
Âliden ne istenseydi verilmekte tereddüt edil
mezdi 

Ehemmiyetle telâkki edilen kısma gelince; 
bütçeyi ilgilendiren cihet Hazineye ne kadara 
mal olur, endişesidir. 

Esas itibariyle Tunceli Vilâyeti için 30 - 40 
bin lira kadar tutar zannmdaymı. Bir vatanda
şı evinden yurdundan kaldırıp perişan ederken 
düşünülmüyor, sonra yerleştirmek için ufacık 
bir ilâveden çekimliyor. Bu itibarla portesi ga
yet az olan bu geçici maddenin üzerinde fazla 
durulmadan kabulünü rica ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanmmdır. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, çok mü
him bir madde ve bir mevzu üzerindeyiz. Had
dizatında geçici bir madde ile ifade edilmek is
tenen bu mevzu, geçmişe ait bir mevzuun he
saplanması şeklindedir. Onun için, geçmişte ya
pılmış istimlâkler vardır, şimdi burada olduğu 
gibi, geçmişte yapılmış satışlar mevcuttur. Eğer, 
«o zaman dun bir fiyata gittiydi, düşük fiyata 
satılmıştı» diye aradan şu kadar zaman geçtik
ten sonra, bu vatandaşları mağdur etmiyelim 
düşünce ve noktasından hareket etmek suretiy
le karşılığını para ile hesaplamaya gidersek bu 
altından kalkılamyacak bir şey olur. Onun için 
çok rica öderim, bu işin portesi mühim olmıya-
bilir, mesele işin miktar ile ifadesinde değildir, 
meselâ Mustafa Ekinci arkadaşımız küçük bir 
rakam ileri sürdü, mevzu bu değil, prensip me
selesidir, geçmişe dönerek hesaplaşmaya gidip 
gitmemek mevzuubahistir. Böyle bir karar ver
diğimiz takdirde bu* konuşmuş olduğumuz tah
sisata münhasır da kalmıyabilir. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim; muhterem Maliye Bakanı arkadaşımız 
eğer son izahatta bulunmamış olsalardı bende-
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I niz söz almak niyetinde değildim. Çünkü kâfi 

miktarda izahat verilmişti. Yalnız, heman ha
tırlatmak isterim ki; muhterem Maliye Bakanı 
arkadaşımızın, işaret ettikleri gibi, ortada bir 
cebir ve ikrah vardır; iradenin kullanılmama
sı meselesi vardır. Bu durum karşısında henüz 
iradesini kullanmaya sahip olan bir kimseye, 
hakkını araması imkânı verilecektir. Bu zavi
yeden, Maliye Bakanı arkadaşımızın iddia 
ettikleri gibi, eski istimlâklerin, satmalmala-
rın hesabı üzerinde durulması mevzuu bahis 
olmıyacak, yalnız bu şekilde cebir ve ikrahla 
hakkını arayamıyanlarm haklarının tecellisi 
cihetine gidilecektir. Bunun için evvelâ Büyük 
Meclisin vaz'ettiği prensibe yine biz hürmet 
ederek, cebir ve ikrahın kalkması ve iradesini 
kullanmaya salahiyetli olanların hakkının ta
nınması bir zarurettir. 

BAŞKAN — Kasım Küfrevi, buyurun. 
KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz, Sayın Maliye Bakanı ar
kadaşımızın buradaki beyanatları üzerine, me
selede tavzih edilmesi icabeden bir tarafa te
mas etmek istiyorum. 

Kendileri, bir istimlâk mevzuu olduğunu 
ileri sürerek, makide yapılmış haksızlıkların 
giderilmesi yolunu ihtiyar edecek olursak, 
bunun, malî kudretimizi aşacağını söylediler. 

Halbuki mesele, istimlâk dolayısı ile gadre 
uğramış kimselerin haklarına taallûk eden bir 
mevzuun ele alınması değildir. Düne kadar ka
palı kalmış bir bölgenin açılmasıdır. Bu külli 
bir hâdise değil cüzi bir olaydır ve bu şekilde 
mütalâa etmek lâzımdır. 

Düne kadar ümitsiz insan gibi her macera
ya atılan, günlük gıdasını temin edebilmek için 
herşeyi meşru telâkki eden insanların barın
dıkları yuvalarına iade edilmeleri gibi bir 'hak
sızlığın giderilmesi, bir gadrin giderilmesi mev-
zuubahis olduğu takdirde, burada redde git
menin doğru birşey olacağına kaani değilim. 
Mesele, bir memleket için üzerinde hakikaten 

i durulması lâzım gelen bir mevzudur. Bendeniz. 
bu cihetle mağdur olanların yalnız Ağrı Vilâ-

I yetinde bulunanlarını biliyorum. Diğer bölge
lerde gadre uğramış insanlar hakkında söz söy
lemek salâhiyetine sahip değilim. Yalnız mü
saade ederseniz biraz daha tavzih etmek sure-

I tiyle meselenin ehemmiyetini huzurunuzda 
I açıklıyayım. 
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kalan arazi, ferdin temellük senedine sahip j 
olduğu arazi değildir. Aşiretler eski nizama 
göre iskân edildikleri zaman bu araziye yerleş
tirilmişlerdir. Bu itibarla filân aşirete dâhil 
bulunanlar o araziye iskân edilirler. Bunların 
elinde, ne tapu, ne kayıt ve ne de temellük 
vesikası • telâkki edebileceğimiz bir unsur yok
tur. Böyle bir hercümerç içinde yapılacak bir 
iskânın vaziyetini tahayyül etmek güç değil
dir. Bu memnu mıntaka halkı, şahsi birtakım 
kanaatlerin hâkim olduğu devirde rastgele 
takdir edilerek ellerinden arazisi alman kim
selerdir. 

Binaenaleyh bendeniz de Hıdır Aydın arka
daşımızın vermiş olduğu takririn kabul edil
mesiyle adaletin berrak bir şekilde tecellisine | 
bir nişane vermeniz temenni ve istirhamında 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Arkadaşlarım; Hıdır Aydın ar
kadaşım bundan bir müddet önce bu mevzuu 
vaz'ettiler. Hakikaten üzerinde uzun uzun du
rup düşündük. Mesele bu işin malî portesinin bu
rada bir rakamla ifade edilmesi veya edilmemesi 
mevzuundan ibaret değildir. Kasım Küfrevi ar
kadaşım, bunun bir istimlâk mevzuu olduğunu I 
söylediler, diyor. Bendeniz böyle bir şey söyle
medim. Demek ki: Eğer geçmişe dönüp bir he- I 
saplaşmayı kabul edecek olursak, bu karşımıza 
yığınlarla mevzu çıkarır. Uzun yıllardan beri 
askerî ve idari yığınlarla tedbirler neticesinde 
yapılmış birçok işler vardır. Bunun prensibine 
karar verilecek olursa bütün bu meseleleri geç- I 
mise dönüp ele almak ve hesaplaşmak icabede-
cektir. Bu ise terviç olunur bir hareket tarzı ola
maz. Arkadaşım 30-40 bin liradan bahsetti, mev- I 
zu 30-40 bin liralık bir para meselesi değildir, 
bir prensip meselesidir. 

Buna göre reylerinizi kullanmanızı rica ede
ceğim. I 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Maliye Bakanı bunu bir prensip I 
olarak kabul ettiklerini, ifade buyurdular. Hal
buki bendeniz bundan önce de iki defa huzuru
nuzda açıkladığım veçhile, muhtelif tarihlerde | 
çıkarılmış olan kanunlarda kabul edilmiş pren
sipler belli iken daha bunun üzerinde prensip 
diye maziye dönüp de kabul edilmiş olan pren- I 
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sibe aykırı prensip kabul etmekte isabet yoktur 
sanırım. Bizim teklifimizin 2510 sayılı Kânunun 
27 nci maddesine göre, Devletçe tasfiye edilen
leri kasdediyoruz. Diğer istimlâklere şümulü 
olamaz. Hükümet tarafından mağdur edilmiş, 
o zaman cezrî muameleye tâbi tutularak gebe 
kadınların çocukları süngülenmiş, üzerlerine gaz 
dökülmek suretiyle yaktırılmış (Bırak onları 
sesleri), feci muamelelere tâbi tutulmuş vatan
daşların durumları mevzuubahistir. Burada 
prensip mevzuubahis değildir. 20 sene evvel çı
karılmış olan kanundaki prensip nazarı itibara 
alınmamış da, yirmi sene sonra çıkan kanunun 
prensibi nasıl düşünülüyor? Bu varit olamaz. 
Esasen pek az olan bu vatandaşlar için prensip
ten ziyade durumlarını düşünmek lâzımdır. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Efen

dim, özür dilerim, tekrar huzurunuzu işgal et
tim. 

Bir noktaya işaret edeceğim. Şimdi mağ
dur olan vatandaşların bu arazileri kimlere 
verilmiştir 1? Bu vatandaşların vaziyetini işa
ret edeceğim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
ve vicdanlarınızın sesini elbette duyacaksınız. 

Her türlü hakarete mâruz kalarak Garba 
nakledilenler mahvolmuşlardır. Nakillerinden 
bir ay sonra, beş ay sonra çeşitli dalaverelerle 
ve el birliği yaparak aynı idare zamanında 100 
bin liralık bir mal, iki bin üç bin liralık diye 
gösterilmiştir. O vatandaş malının bugünkü 
sahibine kölelik yapmaktadır. Şimdi eğer na
zarı itibara alırsanız, imkân görülüyorsa aynı 
arazileri iade edelim. Bunun imkânı yoksa 
Hükümet elbette ya tazminat verecektir veya
hut da vatandaşlara arazilerinin kıymetinde 
arazi verecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) _ Sayın 
arkadaşlar; bu kanun teklifi ve Hükümetten ge
len tasarının Geçici Komisyondaki görüşmele
rinde bendeniz de hazır bulundum. Bu mesele 
komisyonda uzunboylu konuşuldu ve görüşüldü. 
Neticede dağıtılan kâğıtlarda gördüğünüz şe
kilde bu* husus kanunun metnine alınamadı. 
Günkü serbest bölgelerden tehcire tâbi tutulan
lara bir senelik müddet verilmiş. Bu müddet 
zarfında malarını tasfiye veyahut da mallarına 
dair kıymet kağıtlarını istemiyenlerin mallarını 
Hükümet müzayede ile satar. Bu suretle iki 
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yüz bin liralık malı 2000 liraya 50 bin liralık I 
malı da 500 liraya gidiyor. Bunlar vâkıdır, 
doğrudur. Fakat bunların kıymetlerinin iade
sinde ne gibi bir esas ele alınacak? 

Kıymet kâğıdı veriminde olduğu gibi 1914 
yılındaki vergi kıymetini esas tutarsak bu ver
ginin beş, hattâ on mislini dahi alsak mülk sahi
bini tatmin edemiyecektir. O zamanki kıymeti
nin ne dereceye kadar dununda satıldığının tes-
biti çok mühim ve karışık bir iştir, bunu tesbit 
ve tâyin mümkün lolmaz. Şimdi ben, 50 bin li
ralık malımı o zaman bin liraya sattılar diye 
iddia etsem, malımın o zamanki kıymetinin 50 bin 
lira - olduğunu, ne ile ispat edebileceğim? Bütün 
bu meseleler kanunlaştığı takdirde tatbikatta 
büyük aksaklıklar gösterir. Yani öyle kanun
lar çıkarmalıyız ki, tatbikatta aksaklık tevlit et
memeli ve yeni yeni ihtilâflar doğurmamalıdır. 

Arkadaşlar, sizlere acıklı hâtıralar anlata
rak, vicdanlarınızın sesini dinlemenizi istirham 
ediyorlar. Fakat bundan evvel yapılacak ka
nunlarda hukuki kaideleri gözetmek ve tatbi
kat imkânlarını araştırmak lâzımdır. Tatbik 
kabiliyeti olmıyan ve tatbik edilmesi doğru ol-
mıyan ve edilmiyecek bulunan yeni yeni ihti- | 
lâflar doğuracak olan bir teklifin kanunlaşma
sının ve bu Meclisten çıkmasının doğru olmıya-
cağı kanatindeyim. 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaş1 ar, bu muazzam dâvanın böyle 
bu şekilde yürümesinden cidden müteessir olu
yorum. Sayın Maliye Bakanı bu mesele üzerinde 
durulmasını, eski durumların bugün muhasebe
sinin yapılmamasını söylediler. Hakikaten bu 
böyledir. Eski işlerin muhasebesini görürken 
birçok facialar doğurduğu görülecek ve birçok 
mahzurlar ortaya konulacaktır. Böyle geçici 
bir madde ile olmasını bendeniz arzu etmiyo
rum, işin prensibe uygun olup olmadığı üzerin
de duralım. Bir kere 2510 sayılı Kanunu tadil 
eden 5098 sayılı yeni hir lâyiha buraya gelmiş
tir ve prensip itibariyle tadiline aittir. Madem
ki, tadil üzerinde duruyoruz, bunun şümulü 
prensibe muhalif olur diye bir iddiada bulun
mamak lâzımdır. 

Bu işin malî portesinin çok şümullü olmıya- | 
cağını iddia ettim. Maliye Bakanı; mesele on
da değil, prensiptedir, dediler. Bunun için mü
saadenizle 27 nci maddeyi okuyacağım. Bu mad- ! 
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dede deniliyor ki ; (Şu, şu, şu sebeplerle Garba 
nakledilenlerin menkul ve gayrimenkul emvali 
Devlete geçer. Bunlardan istihkak mazbatası 
almak istiyenler 1331 senesi vergi kıymetinin 
iki misli olarak bir istihkak mazbatası alır. Bu
nun da müddeti bir senedir.) Şimdi bu müddet 
zarfında istihkak mazbatası alanlar için 1331 
senesi vergi kıymetinin iki misli üzerinden he
sap görülecekti'. 1331 senesi vergi kıymetinin 
ifade ettiği mâna nedir? Bir dönüm arazinin 
vergi kıymeti her halde iki kuruştur. (Hattâ 1 
kuruş sesleri) Buna göre kıyas etmek lâzımdır. 
Şimdi bu süreyi kaybetmiş olan vatandaşlar bu
gün mağdur edilmişler, Tunceli'nde belki bu 
şekilde 5 - 10 kişi mazbata alamamıştır. 5098 
ve 5420 sayılı kanunla 1938 senesinin vergi k o 
rnetini dört misli alanlar gibi, bunlar da bu kıs
tastan istifade etseler prensibi rahnedar eden 
bir durum ortaya çıkmaz sanırım. Bu itibarla 
dâvayı geniş mikyasta teşrih etmiyelim. Bu dâva 
için tazminat verilmesi lâzımgelir, gönülLer bu 
şekilde taltif edilmek lâzımgelir. Umumi men
faat işte bunu icabettirir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaş kal
madı. Bu itibarla kifayeti müzakere hakkındaki 
önergeyi oyunuza arzetmiye lüzum yoktur. Ge
çici madde hakkındaki teklifi dikkatinize arz>e-
diyorum. (Anlaşılmadı sesleri) Tasarıya geçici 
bir maddenin ilâvesi teklifi vardır. Onu dikka
tinize arzediyorum. (Önerge okunsun sesleri) 
ilidir Aydın'm geçici bir madde ilâvesine dair 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate a1 anlar lütfen 
işaret versinler... Anlaşılmadı, önergeyi dik

kate alanlar lütfen ayağa kalksın1 ar... önergenin 
reddini İltizam buyuranlar ayağa kalksınlar... 

Efendim, önerge 45 e karşı 56 oy ile dikkate 
alınmıştır. (Alkışlar) 

Redaksiyon yapılması ve kanun tekniğine 
uygun bir şekle ifrağı için geçici madde teklifini 
komisyona veriyoruz. 

Efendim, gündemin ikinci defa müzakere edi
lecek işlerine geçiyoruz. 

3. — Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin 
Millî Eğitim Bakanlığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonları raporları (1/186) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 105 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 
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BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Maddeler» 

geçiyoruz. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin, Milli 
Eğitim Bakanlığına devrine dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca idare edilmekte bulunan Sağır, Dil
siz ve Körler Müessesesi ile bu müessesenin bü
tün demirbaş eşya, levazım ve tesisleri hukuk 
ve vecibeleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlı
ğına devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Memurları hakkındaki 3017 
sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin (Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi) 
başlığı altında yazılı ilişik (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, ve aylıkları gösterilen kadro
lar kaldırılarak Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayıl; 
cetvele ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde cetveliyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1 — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin bağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının (Sağırı Dil
siz ve Körler Müessesesi) başlığı altındaki (1) 
aded 70 lira aylıklı müdür (Mütehassıs) kadrosu 
kaldırılarak bu cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına aynı başlık altında eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde cetveliyle birlikte ka
bul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADE 2. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının (Sağir, Dil
siz ve Körler Müessesesi) başlığı altındaki, ili-
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I şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı-

rilarak aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

I BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde cetveliyle birlikte kabul edil
miştir. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Sağır.Dilsiz ve Kör
ler Müessesesinin aylık, ücret ve sair istihkakla-
riyle diğer giderleri karşılığı olarak 1951 yilı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 
muhtelif tertiplerine konulmuş olan ödenekler
den bu kanunun yürürlüğü tarihine kadar lıar-
canmıyan miktarlarını aynı cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmında mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde cetveliyle birlikte kabul edil-

ı mistir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Sağır, Dilsiz ve Körler Mü
essesesinde çalıştırılmakta bulunan memur ve 
hizmetlilerin yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp 
almakla oldukları aylık veya ücretlerle istihdam
larına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
Birinci açık oya arzedilen tasarının oylama 

muamelesi bitmiştir. 

4. — Tütün ve müskirattan alınacak Müda
faa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunun (B) 
ve (C) fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanu
nu değiştiren bâzı hükümlerin yürürlükten kal-
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dmlmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel ve Bütçe komisyonları, raporları (1/111) [1 j 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Ver
gisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hüküm

lerin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2460 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

B) Beher litre başına : 
Kuruş 

50 derecelik rakılardan 110 
45 » » 92 
43 » » 6!) 
Votkadan !)1 
Kanyaktan 143 
Vermut ve kınakınadan 60 
Likörlerden 110 
Biradan 20 
Cinden 150 
Viskiden 200 
Şampanyadan 187 
Şaraplardan 15 

Bu içkilerin Müdafaa vergileri, konulmuş 
bulundukları kablann hacmına göre tahakkuk 
ettirilir. Beher kab için kuruştan az tahakkuk 
eden kesirler kuruşa iblâğ edilir. 

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

MADDE 2. — 3828 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin B, C, D ve E fıkraları ile 4040 sayılı 
Kanunun 27 nci ve 4226 sayılı Kanunun 7 nci 
maddelerinin 2 numaralı içkiler bentleri kaldırıî-
miştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

[1] Birinci görüşülmesi 105 nci Birleşim tu-
tanagındadır, 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 

ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka

bul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına 
dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri ser
bestleştirmek amaciyle mezkûr Teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Tedi
ye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/172) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
maddeleri okutuyorum, 

Avrupa iktisadi İşbirliği Teşkilâtına dahil mem
leketler arasındaki (mübadeleleri serbestleş* 
tirilmek amaciyle) mezkûr Teşkilâta dâhil mem
leketler arasında imzalanan (bir Avrupa Te
diye Birliği kurulması hakkında Anlaşma) ile 
bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki Anlaşmanın muvakkat tatbikına dair olan 

Protokolün onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa İktisadi İşbirliği Teş-
j kil âtına dâhil memleketler aarasmdaki mübade

leleri serbestleştirmek amaciyle 19 Eylül 1950 
j tarihinde mezkûr Teşkilâta dâhil memleketler 
| arasında imzalanan (Bir Avrupa Tediye Birliği 
i kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa 

Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikına dair olan Protokol onan-

| mıştıı. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

[ MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
j mistir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci görüşülmeleri 98, 100, 105 nci 
Birleşim tutanaklanndadtr. 

— 470 — 



B : 107 1. 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

6'. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununda ve bu kanuna 
ek 4862, 5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvelleriyle 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı;ve Bütçe ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (1/209) [1] 

BAŞKAN—2 ncr görüşülmesidir. Maddeleri 
okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurları Kanununda ve bu kanuna ek 4862 
5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kadro cet
velleri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE İ. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve aylıkları yazılı kadro
lar, 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
ki kadrolara eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Madde hak
kında değiştirge yoktur. Maddeyi cetvelle kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

BAŞKAN — Deşiştirğe yoktur. Maddeyi cet
velle kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı «L» işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmındaki kadrolardan, bu 
kanuna bağlı (4) sayılı cetveldeki kadrolar çı
karılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı 

[1] Birinci görüşülmesi 105 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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cetveldeki kadrolar, 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1), 5087 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 5194 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (3) sayılı cetvellerden 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurları hakkındaki 3017 
sayılı Kanunun 44 ncü maddesinin (B) ve (C) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Bakanlık Hukuk Müşaviri, Danışma 
ve İnceleme Kurulu üyeleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım müdürleri, Savaş başkanları, müfet
tişler, Umum Müdür ve Müdür yardımcıları, 
komisyonun seçimi ve Bakanın tasdiki üzerine 
kararname ile, ^ 

C) Bakanlık kadrosuna dâhil ve Bakan
lığa bağlı olan müesseseler müdür ve yardım
cıları ile mütehassısları, başhekimler ve Ba
kanlık şubelerinin mütehasısları Bakanlık ko
misyonunun kararı ve Bakanın tasdiki ile di
ğer tabipler, eczacılar, kimyagerler, diş tabip
leri, sağlık memurları, ebeler, hemşireler ve 
tâyinleri Bakanlığa ait diğer bütün memurlar
la hizmetliler zatişleri ve muamelât genel mü
dürü ile ilgili genel müdürün teklifi ve Baka
nın tasdiki ile tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 66 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 66. — Bakanlık Komisyonu, seçimi 
44 ncü madde ile kendisine mevdu olanların; 
seçme, yükselme, değiştirme ve Bakanlık emriT 
ne alınmalarına ve Bakanlıkça verilen diğer iş
lere bakmak ve bunları karar altına almakla mü
kelleftir. 

Bakanlık Komisyonu çoklukla karar verir. 
Oylar müsavi olursa Bakanın bulunduğu tara
fın oyu çokluk kazanır. 

Bakanlık Komisyonu kararlan Bakanın tas
diki ile kesinleşir. Tasdik edilmiyen kararlar 
(hükümsüzdür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar.., Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Bu kanun 30 Eylül 1951 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. ,—. Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
ruml 

Açık oylar beş tanedir efendim. Gündeme de
vam ediyoruz efendim. Bir defa görüşülecek iş
ler. " 

7. — Altın meskukât ile ziynet altınları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu raporu (3/182) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Kerimzade. 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — E 
fendim, karar projesinin birinci maddesinde (B) 
fıkrasının son satırlarında şöyle bir kayıt vardır: 

«Yukardaki ibarenin çevresi ile mütenasip 
kelimesi bulunur ve kenarlarına düz tırtıl yapı
lır.» • •• 

Buradaki cümleden anladığım mânaya göre 
bunun (çerçevesiyle mütenasip) şeklinde olması 
lâzımgeliyor, tahrir hatasıdır kanaatindeyim. 
Eğer benim anlayışım doğru ise cümlenin tashi
hi lâzımgelir. 
, İkinci nokta; «(Türkiye Cumhuriyeti) iba

resi ve altında Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 
1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekile
rek sikkenin basılış tarihi Cumhuriyetin hangi 
yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü 
ifade eden rakam konulur.» denilmektedir. Kü
çük bir'sikkenin üzerinde üç rakam, yani Cum
huriyetin kuruluş tarihi, sikkenin basıldığı ta
rih ve hangi senei devriyeye tesadüf ediyorsa 
onun tarihi konulacaktır. Bu, zannediyorum ki, 
yabancılar nazarında ve vehleten insan gözünde 
ufak bir sikkenin üzerinde, bu üç rakamın da 
bulunması iyi bir manzara teşkil etmez ve göze 
iyi görünmez gibi geliyor. Çünkü bunlar Cum-

[1J 238 sayth Basmayazı Tutanağın sonun-
dadtr, 
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huriyet altınlarıdır. Tabiî resmî makam bunun 
«sası üzerinde incelemeler yapmıştır. Eğer gö
ze fena görünmüyor ve iltibaslara da mahal kal
mıyorsa aynen kalabilir. Benim kanaatim bu
dur. Muhterem Maliye Bakanı ikna ederlerse 
mesele yoktur. Onun haricinde benim kanaatim
ce Türkiye Cumhuriyeti ibaresi altında Cumhu
riyetin ilân tarihi olan 1923 diğer tarafına hâ
kimiyet milletindir kelimesi altına da hangi se
nede basıldığı ve kaçıncı seneyi devriyeyi ifade 
ettiği rakamlarının konulması daha uygun olur. 
Bunun için de bir önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz isti
yen var mı? 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERÎI) 

ALPİSKENDER (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar; Şükrü Kerimzade arkadaşım, Hü
kümetin komisyonumuza tevdi ettiği karar pro
jesindeki (çevresiyle )kelimesini (çerçeve) oku
muştur. Bu belki bir tabı hatasıdır dediler. Hü
kümetin esasen bize gönderdiği karar projesin
de de (çevresiyle mütenasip) kelimeleri bulu
nuyor, (kenarlarına düz tırtıl yapılır) ibare
sinde yanlışlık yoktur. Ancak (çerçevesiyle) de
ğil, (çevresiyle), olacaktır, doğru yazılmıştır. 

Sonra diğer hususlara temas ettiler. Biz Ana
yasa bakımından Hükümete gerekli olan müsaa
deyi verdik. Rakamların bulunması, bu veya şu 
şekilde olması bir işarettir, Teknik meseledir. 
Anayasa Komisyonunun, teknik cihetlere ait hu
suslarda bir karar alması şüphesiz doğru değil
dir. Yalnız biz o müsaadeyi verdik ve Hüküme
tin komisyonumuza tevdi etmiş olduğu karar 
projesini aynen tasvip ettik. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Altın meskukât ile ziynet altınları hakkın

daki karar projesinin 1 nci maddesinin B ben
dindeki (basılış taihi ve Cumhuriyetin hangi yıl 
dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade 
eden rakamın), sikkenin (Hâkimiyet Milletin
dir) ibaresinin bulunacağı diğer tarafında mü
nasip bir mahalle yazılmasını saygı ile teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 
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BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar., önerge reddedilmiştir. 
Raporu oyunuza arzediyorum. Raporu tasvip 

buyuranlar.. Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiş
tir. Dört tasan için oylarını kullanmayan arka
daşlar varsa lütfen istimal buyursunlar.. 

8. — îlktahsil üzerine bir yıllık mesleki tah
sil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Ka
nununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak 
istihdam edilip edilmediği hususunun yorumlan
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici 
Komisyon raporu (3/195) [1] 

GEÇİCİ K. BAŞKANI ALÎ RIZA SAĞLAR 
(Çoruh) — Geçici Komisyon raporunda bâzı 
tabı hataları olmuştur. O bakımdan başkanlığa 
takdim ettiğimiz raporda bunları düzelttik. O 
şekilde okunacağını arzederim. 

BAŞKAN — Tashihleri nazarı itibara almak 
»uretiylo okuyoruz: 

Geçici Komisyon raporu 
20 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Îlktahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 

görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanunu
nun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü madde
si hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istih
dam edilip edilmiyeceği hususunun yorumlanma
sı hakkındaki Başbakanlık tezkeresini tetkik 
etmek için, Kamutayın 22 . VI . 1951 tarihli 93 
ncü Birleşiminde kurulması takarrür eden Ge
çici Komisyonumuz Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri
nin iştirakiyle 16 . VII . 1951 tarihinde toplandı. 

Prensip olarak: 
1. Mezun olmuş ve olacak (îlktahsil üze

rine bir yıllık öğrenimden sonra yetiştirilen) 
köy ebelerinden olup tâyinleri için tefsir talep 
edilenlerin; kadro fevkmda stajyer olarak Me
murin Kanununun muaddel 64 ncü maddesinin 
şümulü dâhiline girmemeleri lâzımgeldiğine, 

2. Ancak gerek bunların 64 ncü maddeye 
girebilmeleri ve gerekse bundan sonra köyün 
ebe ihtiyacını karşılamak maksadiyle yetiştirile
cek köy ebelerinin yeniden tesis ve tanzim edi-

[1] £39 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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lecek üç sınıflı ortaokul muadili meslek okulun
dan yetiştirilmeleri hususunun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının hazırlamakta olduğu Teş
kilât Kanununda önemle dikkate alınmasını uy
gun gören komisyonumuz, 64 ncü maddenin yo
rumuna mahal olmadığına, 

Oy birliğiyle karar vermiştir. 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Çoruh Erzurum 
A. Rıza Sağlar F, Çobanoğlu 

Kâtip 
Balıkesir Afyon Ajıkara 

M.Tuncay A. Güler S. Benli 
Kütahya Samsun 

A. 1. Gürsoy H. Üzer 

BAŞKAN — Murad Âli Ülgen. 
BÜTÇE K. ADINA MURAD ÂLÎ ÜLGEN 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, mevzuubahis 
hususun yorumlanmasına mahal olmadığına dair 
gelen komisyon mazbatası, Memurin Kanununun 
64 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan 
2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aittir. 
Gerek Memurin Kanunu, gerek 2919 numaralı 
Kanun, akçeli işlerden bulunmaları itibariyle ve 
İçtüzük gereğince Bütçe Komisyonundan geç
miştir. Kanunların yo ramları da müzakereleri 
hakkındaki usule tâbi bulunduğuna göre bu yo
rumun da komisyonumuza gelmesi lâzımgelmek-
tedir. Bu hususta bir önerge verdik. Yüksek 
tasvibinizi rica ederiz. 

BAŞKAN —'önerge okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gündemin, İçtüzük gereğince bir 

defa müzakere .edilecek işler, kısmında bulunan, 
Memurin Kanununun bâzı maddelerini tadil 
eden 2919 numaralı Kanunun 64 ncü maddesi
nin yorumlanmasına dair Qeçici Komisyon ra
poru akçalı işlere taallûk etmesi dolayışiyle İç
tüzük gereğince Bütçe Komisyonunca da görü
şülmesi lâzımgeldiğinden, Bütçe Komisyonuna 
da havalesine karar verilmesine müsaadelerini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Konya 
Murad Âli Ülgen 

BAŞKAN — önergeyi dikkate, alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Raporu Bütçe Komisyonuna tevdi ediyoruz. 
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9. —- İzmir Milletvekili Avni Başman ve Mu

hittin Erener'in, Gümrük Muhafaza Komutan
lığı eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toy-
canlar'a aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/221) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

ZlHNÎ URAL (Çoruh) — Efendim, ben bu 
fedakâr vatan evlâdını tanımıyorum. Yalnız, 
5 - 10 günden beri Meclisin görüşme salonu ka
pılarında bacakları dizkapaklarmdan kesilmiş 
mahzun tavriyle beklediğini anladığım bu va
tandaşa geçen gün halini sordum. Vaziyetini 
izah etti; Mecliste bu mevzu görüşülecek, alâka
dar olmanızı sizden de istirham ediyorum, dedi, 
Bunun üzerine alâkalandım, Bütçe Komisyonun
dan, Maliye Komisyonundan bu hususta çıkmış 
kararları, o adamı gözümle görmek suretiyle 
edindiğim intiba içinde, tetkik ettim. 

Arkadaşlar, Maliye Komisyonu ile Bütçe Ko
misyonunun bir mevzu üzerinde bu şekilde ayrı 
görüşte olmaları, zihinlerini bu mühim mevzu 
üzerinde ve muayyen istikamette teksif etmemiş 
olduklarına beni ikna etmiş bulunuyor. 

Mevzu nedir? izmirli iki milletvekili arka
daşın teklifi bu vatandaşa, maluliyetinden do
layı, maluliyet maaşı bağlanması hakkındadır ve 
bu yolda o vatandaşa tercüman olmuş bulunu
yorlar. Maliye Komisyonu bu İzmirli arkadaş
ların teklifini neticeten muvafık görerek vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması şeklini mu
vafık buluyor ve mazbata da o şekilde tanzim 
ediliyor. Yani bu vatandaşın yapmış olduğu hiz
met doğrudan doğruya hidematî vataniye olarak 
ittifakla kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu ise mazbatasında diyor ki, 
biz bacakları bu şekilde kesilmiş olan bu vatan
daşı eğer hidematî vataniyede bulunmuş şeklin
de kabul edecek olursak, böyle binlerce vatandaş 
vardır. Bu vatandaşa hidematî vataniye terti
binden maaş verilmiyeceğine dair olan bu maz

batadaki mucip sebebe dikkat buyurulursa, bu 
tertipte binlerle vatandaş olduğu şeklinde müta
lâa etmek suretiyle, hâdiseyi hidematî vataniye 
tertibine ithal edememiş bulundukları neticesine 
varılır. 

[X] 242 sayılı bajsmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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J Vaka nedir; kısaca arzedeyim: 1941 tarihinin 
I İkinci Cihan Harbindeki vaziyetini takdir buyu

rursunuz. 1941 yılında Antalya'da kara suları
mıza mecburi iniş yapan bir İtalyan tayyaresi var. 
Mevki komutanlığından verilen emir mu
cibince, 62 numaralı Gümrük Komutan
lığına ait bir motor, doğrudan doğruya o tay
yareyi muhafaza altına alacak subay ve askerle
rimizi o mevkie götürmek için memur ediliyor. 

Şimdi bu mazbatada ismi geçen Hüseyin Toy-
canlar da o motorlu Muhafaza Komutanlığına ait 
tayfalardan birisidir. Subayları ve askerleri alı
yorlar, tayyarenin bulunduğu yere götürüyor
lar. Fakat deniz çok dalgalı olduğu için tayya
renin bulunduğu yere çıkaramıyorlar. Bu 
vaziyet dâhilinde tayyarenin yanına çık
mak meselesi yanında bir de motör-
deki subaylarımız ve askerlerimizin vazi
yeti ortaya çıkıyor. Ne yapılacak? İşte bu teh
likeli anda bu vatandaş sırtı ile, subaylarımızı, 

l askerlerimizi ve daha evvel verilen emirle mo-
tördc bulundurulmuş olan cephane ve malzeme
leri karaya çıkarıyor. Tabiatiyle deniz kenarına 
yanaşmış olan bir motorun denizden ne kadar 
açıkta bulunması lâzımgeleceğini takdir buy-
rursunuz. işte böyle bir tehlikeli vaziyette so
yunuyor ve arkası ile bunları karaya çıkarıyor. 
Bu vaziyet için de Maliye Komisyonu diyor ki, 
1941 tarihindeki mevzuatın icaplarına göre 
Gümrük Komutanlığında ücretle müstahdem 
bulunduğu vazifesinden dolayı buna tekaüt 
maaşı tahsisine imkân göremiyoruz. Yalnız 
yaptığı hizmet bir vatan hizmeti olduğu ve 
emsaline numune olacak şekilde bu vazifeyi 

I ifa ettiği için hidematî vataniye tertibinden 
100 lira maaş verilmesini teklif edelim. Hattâ 
bu teklif; maaşın yalnız kendisine tahsisi ve 

I ölümünden sonra, tekaüt hükümlerine göre, 
J veresesine teşmil edilmemesi yolunda olduğu 

için, Maliye Komisyonundaki bâzı arkadaşlar 
buna da muhalefette bulunmuşlardır. Bu, Büt
çe Komisyonuna havale ediliyor. Bütçe Komis
yonu doğrudan doğruya, hidematî vataniyeden 
nıadut değildir şeklinde ifade etmiyor, diyor ki, 
« eğer biz bunu hidematî vataniye olarak ka
bul edersek bu kabîl fiil ve hareketi iktiham 
etmiş daha binlerce vatandaş vardır.» 

j Arkadaşlar, orduda hizmet mevzuunu, asga-
| r i benim kadar takdir buyurursunuz, bu, hide-
| matı vataniye mefhumunun bir numaralısını 
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teşkil eder. Çünkü bütün bir millet olarak, 
bu milletin mümessili olarak, dün de bugün de 
bu bizim hakiki iftihar mevzuumuzdur. 

îşte bu vatandaş da bu şekilde orduya hiz
met etmesine ve neticeden her iki komisyon 
da bu bacakların bu hizmetten mütevellit ola
rak kesildiğini kabul etmiş bulunmasına göre 
bizim yapacağımız şey, âcizane kanaatime göre, 
hidematı vataniye tertibinden hiç olmazsa mev
zu usullere muvafık olarak, maaş tahsisinden 
ibarettir. 

Bütçe Komisyonu, dikkat buyururlarsa, 
mazbatanın, altında vekillere tavsiyede bulu
yor, diyor ki; bu vatandaşın bu şekildeki hiz
metini takdir ediyoruz, vaziyeti ile mütenasip 
bir iş bulunsun ve bu şekilde maişeti temin 
edilmiş olsun. Her iki bacağı diz kapakların
dan kesilmiş olan bir kimse ne iş yapabilir? 
Burada millet parası kendisine âdeta gayri-
meşru şekilde verilmiş olacak. Halbuki yaptığı 
bu hizmete mukabil bu parayı vermiş olursak 
keyfiyet meşru bir şekil ve mahiyet alır ve 
yaptığı hizmetin haklı bir mükâfatı olur. 

Arkadaşlar, benim istirhamım; doğrudan 
doğruya Maliye Komisyonunun kabul etmiş bu
lunduğu raporun ve esasın kabulüdür. Çünkü 
Maliye Komisyonu bu raporu yazarken Gümrük 
Komutanlığmdaki mevcut vesaiki ve Gümrük 
Komutanlığından gönderilmiş olan mümessilin 
elinde bulunan evrak ve vesaiki tetkik etmiş 
ve doğrudan doğruya bunun vatani hizmet ol
duğunu bu esaslı, müstenidatı ile beraber aldığı 
tetkik neticesinde kabul etmiştir. Halbuki Büt
çe Komisyonu yalnız ve yalnız Maliye Komisyo
nunun verdiği rapor üzerinde mütalâa derme-
yan etmiştir. Bu husustaki komutanlığın emirle
rini, Gümrük Komutanlığının bu husustaki ve
saikini tetkik etmemiştir. Vardığı netice müste-
nidatsızdır. Bu itibarla Maliye Komisyonunun 
vermiş olduğu rapor yerindedir, arkadaşlarımız
la beraber önerge de teklif ediyorum, Maliye 
Komisyonu raporunu kabul buyurmanızı istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim dört tasarının oylama 
muameleleri bitmiştir. 

Avni Başman, buyurun. 
AVNÎ BAŞMAN (tzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, demin burada tasarı hakkında güzel 
bir konuşma yapan Zihni Ural arkadaşımın söz
lerine bir iki şey ilâve edeceğim. 
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Bunlardan birisi, bu mevzuubahis motor ta

rifesinin o andaki vaziyetidir. Bu motor gerçi 
gümrük motorudur. Fakat o anda mevkiin ko
mutanlığından aldığı emir ile içine asker dol
durulmuş ve makinalı tüfek almış, askerî hizme
te girmiştir. 

Binaenaleyh bu vakıanın cereyanı esnasın
da bu motor doğrudan doğruya askeriyenin 
emrindedir. Esasen vaktiyle bahriye neferi olan 
bu mağdur vatandaş da motörde asker olarak 
bulunmaktadır. Bu hususa nazarı dikkatini cel-
betmek istiyorum. 

İkinci bir mesele de; hâdisenin olduğu za
man 1941 Ocak ayıdır. O senenin şiddetli kışı 
de herkesin hatırmdadır. Bu vatandaş o zaman 
tamamen vatani bir vazife ifa ederken bu hale 
uğramıştır. Bugün iki çocuğu ile elim bir vazi
yettedir, ve cemiyetin sadakasına muhtaçtır. Bu 
vatandaş ifa ettiği bu vatani hizmetten dolayı 
fevkalâde bir taltife lâyik görülmelidir. 

Bu cihetlere nazarı dikkatinizi celbetmek is
tiyorum ve Maliye Komisyonu mazbatasının ka
bulü ile diğerinin reddini ben de rica ediyorum. 
Bu husustaki yazılı önergemizi de takdim edi
yorum. 

BAŞKAN—Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar; Hüseyin Toycanlar, 1941 yılında, de
min arkadaşlarımın arzettiği gibi, bir İtalyan 
tayyaresinin denize düşmesi neticesi oraya giden 
motorda tayfa idi. Yaptığı çok büyük fedakâr
lık neticesi hastalandı ve iki bacağını kaybetti. 
İki muhterem arkadaşımızın huzurunuza getir
diği kanun teklifi komisyona getirildiği zaman 
bendeniz raportördüm. Evrakı Genel Komutan
lıktan alarak tetkikat yaptım. 

Bütçe Komisyonunda itirazlar şu suretle ol
du: Hergün intizar salonu kapısında hepinizin 
dikkatini çeken bu çocuğun kışın en soğuk bir 
gününde 3 - 4 saat su içinde kalarak gerek ma-
kinelitüfekleri ve gerekse erat ve subayları omu-
zunda taşıması neticesinde, bacaklarında bir sı
zı hâsıl olmuş, Antalya memleket Hastanesine 
gönderilmiş; elle tutulur, gözle görülür bir şeyi 
olmadığı için teşhis konulamamış, bâzı ilâçlar 
verilerek hastaneden çıkarılmış. Evinde uzun 
müddet yattıktan sonra İzmir Hastanesine nak
ledilmiş, orada da bir şey yapılamamıştır. Çün
kü soğuktan mütevellit olan bu hastalık başlan
gıç halinde teşkis edilebilir bir hal arzetmez, 
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Araban bir Manian dan* ıgeçtâfctoen sonra kangren I 
başlamış. Hüseyin Toycanlar Manisa'dan İz
mir'e götürülmüş, hastanede yer yok demişler, 
Manisa^da Mörîs Şinasi H a s t a n e n e yatırmışlar 
ve orada bacağının birisini kesmişler. Aradan 
iki, üç sene geçmiş,' öteki bacağındaki arızaya ki
misi : varfs, kimisi ̂ anfrlt demiş, hâdiseyi bileme-
diklerİhden tesbît edememişler ve birinci harici
ye kliniğindi o bacağı da kesmişler. Bu zat, o I 
zamandan beri sefalete tam mâttıâsiyle duçar ol
muş. Maliye Komisyonu, vatani bir hizmet yap- ( 
tığından, Memurin Kanunu ve Emekli Sandığı I 
Kanunu ile bu çocuğa malî cepheden bir maaş 
bağlanmasına imkân olmadığı ve esasen bundan 
on *ay evvel Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait 
böyle bir kanun teklifi Maliye Vekâletine gön
derildikten sonra reddedildiği anlaşılması üzeri
ne, çarei haî olarak aneâk vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasının yerindeolacağına ka
rar vermiş, yalnız bu maaşın çocuklarına da 
sâri olmasını bir arkadaş temenni etmiştir. 

Bütçe Encümeninde ise bunun aksi tecelli 
etmiştir. Çünkü soğukta kalmak suretiyle bu 
akıbetin vukua geldiğini gösteren bir vesika1 ol
maması bunun için sebep olarak ileri'sürülmüş
tür. 

Bu itibarla arakadaşlar bendeniz orada yalnız 
başıma bu kanunun lehinde oy kullandım. Şim
di Heyeti Muhtereminizden istîrnam ediyorum 
ve müzakere mevzuunun Maliye Encümeni rapo
ru olmasını temenni ederim. 

Vatani hizmet tertibinden maaş verilmesi
nin yerinde olmadığına dair birçok mütalâalar 
ileri sürüldü. Komisyonda bu mesele görüşü
lürken vatani hizmet tertibinden kimlerin ma
aş alabileceği hakkında da birçok münakaşa
lar oldu. Bunun tarihçesi hakkında uzun boy
lu duracak değilim. Fakat birkaç, gün evvel, 
ilk Mecliste âzaljk yapan muhterem arkadaş
lar için kanun çıktığına ve bunlar maaşlarını 
vatani hizmet tertibinden aldıklarına göre Mec
lis bu maaşı* 300 liradan 500 liraya çıkarmıştır. 
Hakikaten vatani hizmeti yolunda ayaklarını 
kaybetmiş bir vitandaşa, yine vatani hizmet 
tertibinden 100 liralık bir maaş bağlanmasını 
bu Büyük Meclis her halde esirgemiyecektir. 
Yüksek âtifetinizden bunu bekliyorum. 

HÜSNÜ1 TÜRKAN©' (Kocaeli) — Muhte- I 
rem arkadaşlar, bugün burada münakaşa etti- j 

1951 O : 1 
ğimiij alilin raporu eksiktir ve raporda teşhis 
yoktur. Bu 'zart' 1929 tevellütltMür,' * hesap ede
cek olursak bugün ' 38 yaşındadır; Bu hâdise 
10 s*ne evvel cereyan ettiğine göre kendisi 28 
yaşifijfclayken bir gartgrene müptelâ olmuştur. 
Tıb bakımından genç yaşta garigreni husule ge
tiren! bir hastalık' vardır. Buna, affedersiniz 
tıp llsaniyle arzedeceğim, Andantârit juvenil 
derler. Bunu Bülger isminde birisi mütalâa 
etmiştir. Binaenaleyh, acaba ismi geçen bu za
tın Qvvelce böyle bir hastalığı mevcut mu idi, 
değirmi idi? Yahut da suya girdiği zaman giz
li ol^tı bu'hastalık ondan sonra mı meydana 
çıkmıştır? Çünkü'bir ayağf kesiliyor. 1 - 2 se
ne geçtikten sonra ikinci ayağını da kesiyor
lar. »Bu da gösteriyor ki, bu hastada gençliğe' 
ait îtıüzmin ve gizli devam eden, genç yaşta 
olaAfera; mahsus gangren mevcuttur. Binaen
aleyh, bütün 'bu meselenin tavzih edilebilmesi 
içirt,fihtisas komisyonu olan Sağlık Komisyo
nunca durumun tetkik edilmesinin münasip 
olacağı kanaatindeyim. (Olmaz' sesleri); (Reye 
sesleiri). 

BAŞKAN — Bekir Oynagahlı (Re?e, reye 
sesleH). 

ÖEKÎİl OYNAGANLI (Afyon Karahisar) 
— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Teklifin oya va-

zını farz ve 'teklif ederim. 
Zonguldak'Milletvekili 

Suat Başol 

BAŞKAN — Daha 11 arkadaş söz almıştır. 
Kifayeti müzakere takriri geldiği için onu 

okunmaya mecburum. Müzakerenin kifayeti 
veya" devamı yüksek takdirinize arzedilecektîr. 

ijjir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ijlüseym Toycanlar'a maaş bağrânriiâ'sıha 

dair^ konuşmalardan tenevVür etmiş bnlûnmâk-
tayıje. Müzakerenin kifayetiyîe Mâliye Komis
yonu raporunun reye konulmâsırii diledim. 

Afyon' 
Bekir OytiagânTT 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler ... 
görmiyenler ... Müzakere kâfi görülmüştür. 
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Yüksek Başkanlığa 

: Hüseyin ı Toycanlar 'a maaş tahsisi, hakkında
ki kanun tasarısı üzerine .-Bütçev Komjsyonu ta-

- rafından verilen mazbatanın reddi ile, aynı ta
san üzerine Maliye Komisyonunun verdiği maz
batanın kabulünü rica ederiz. 

Çoruih Milletyekili izmir Milletvekili 
Zihni Ural Avni Basman 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Behzat Bilgin C. Baban 

_;EjAŞKAN — Şimdi başka önerge var, onu o-
kuyoruz. 

Yüksek .Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teküfi-Jıakkındaki 

;Bütçe,,Komisyonu, raporunun .reddi, ile-Maliye 
ı Komisyonu raporunun .reye. konulmasını , arz ve 
teklif, «derim. 

.Seyhan 
Dr. Sedat Barı 

BAŞKAN — önergelerin ikisi de aynı 
mahiyettedir. Dikkate alanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Almıy anlar... önerge nazarı 
itibara alınmış ve Bütçe Komisyonu raporu red
dedilerek Maliye Komisyonu raporunun müza
keresine karar verilmiştir. 

Şimdi Maliye Komisyonunun hazırladığı me
tin görüşülecektir. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

_ BAŞKAN .— Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

vs MADDE 3. — 3 u 'kanunu: .Maliye Bakanı 
., #iHröbür. 

.jrenieT.^Kafcul kavis t i r . 
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Tasarının* birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Yabancı Sermayeyi, Yaiırımiıajanı; TjBft̂ dk, <Ka-

nununa (287) oy verilmiştir. (g85X,kabul* (1) 
..ret, ve. (1) çekinser (vardır. ıMuamele tamamdır, 
kanun (285) oyla kabul edilmiştir. 

Gündeme devamediyofîiz. 
10. — Şümerbank Genel Müdürlüğü Müfet

tişlerinden Hüseyin Kâmi Ezgü hakkında mah
kemeden sâdır olup kesinleşmiş bulunan karar
dan sonra ittihaz olunan Dilekçe Komisyonu 
kararı gereğince bir muamele ifa edilmemesi 
hususunda, bu hâdiseye has \ve münhasır olmak 
üzere, yeniden bir karar ittihazı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (3/162) [1] 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) —Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) -^Muhte

rem. arkadaşlar, Sümerfoank Genel Müdürlüğü 
Müfettişlerinden Hüseyin Kâmi.Ezgü Sümer-
banktaki vazifesinden tasfiye edilmiştir. Bu tas
fiye neticesinde kendisi ,Şûrayi Devlete... 

BAŞKAN — Bahadır Bey, müsaade buyu
rursanız raporu okuyalım, ondan sonra usul hak
kında söz veririm. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — tşi öğrene
lim, ondan sonra konuşun. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşacağım di
yen bu arkadaşımıza belki usule mütaallik bir 
teklifleri olacak zanniyle söz vermiştim. Şimdi 
anlıyorum ki rapor hakkında konuşuyor. Onun 
için ikaz ettim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Rapor 
hakkında konuşmuyorum. Meseleyi gene usul 
meselesine getireceğim. Niçin sabırsızlık ediyor
sunuz ? 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bu ar

kadaş tasfiyesi dolayısiyle Şûrayı Devlete mü
racaat etmiş. Şûrayı Devlet kendisinin Devlet 
memuru olduğunu kabul etmiyerek dilekçesini 
reddetmiştir. Bunun üzerine Büyük Millet Mec
lisine ve akitten mütevellit bir vaziyeti olduğu 
için ayrıca mahkemeye de müracaat etmiş. Ge
çen devre Dilekçe Komisyonu vazife noktasını 

[11 247 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Vatani hizmet tertibinden bir malûle aylık bağ
lanmasına dair Kanun 

.3£APDE 1. -T Gümrük;Mulha|a^a Genel Ko
mutanlığına , ait 62 numaralı Pireme motörü eski 
tayfası 1329 İzmir,;doğumlu, vazife malûlü Ald-
oğlu K^y iû . Toye^nlar 'a vatani hizmet terti
binden, yüz lira ınjaaş.bağlanmıştır. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler..,, Kabul edilmiştir. 

— 477 — 
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nazarı itibara almadan, bu adamın tasfiyesi I 
doğru olmadığı hakkında bir karar vermiş. Son
radan mahkemeden de aleyhte bir karar çıkmış. 
Ve kesbi katiyet etmiş Meclis karariyle mahke
me kararı tezat haline düşmüş. Hükümet bu 
meseleyi belirtiyor ve bu hususun Büyük Millet 
Meclisine arzedilerek bu kararın kaldırılması lâ-
zımgeldiğini söylüyor. 

Şimdi Hükümet tezkeresi Meclis Divanı tara
fından Anayasa Komisyonuna havale edilmiş. 
Anayasa Komisyonunun bir raporiyle gelmiştir. 

Anayasa Komisyonundan gelmiş olan rapor 
Dilekçe Komisyonu tarafından verilmiş olan 
lâzümülicra bir kararı kesbi katiyet ettikten 
sonra mağdur tarafından mahkemeye de müra
caat edildiği için oradan da ayrıca bir karar 
çıktığını gösteriyor. Bu suretle Dilekçe Komis
yonunun kararı karşısında yepyeni bir hukuki 
hâdise hâsıl olmuştur. Binnetice iadei muhakeme 
gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Böyle bir duru
mu da hâdiseyi yeni baştan mütalâa etmek Di
lekçe Komisyonunun vezaifi meyanmda olması 
lâzımgelir. Halbuki hâdise Anayasa Komisyonu
na sevkedilmiştir. 

İçtüzükte bir komisyon kararının diğer bir 
komisyon tarafından bozulabileceğine dair bir 
madde yoktur. Böyle bir madde olmadığına gö
re, Dilekçe Komisyonuna hâdisenin nakledilmesi 
ve yeni hadis olmuş olan durumun ve hukuki 
vaziyetin Dilekçe Komisyonu tarafından tezek
kür edilerek bir karara bağlanması usule uygun 
olur. Binaenaleyh, Anayasa Komisyonu tarafın
dan verilmiş olan bu raporla meselenin Meclis 
huzuruna getirilmesi doğru olmaz kanaatinde
yim. 

Bendeniz hâdisenin Dilekçe Komisyonuna in
tikal ettirilmesi suretiyle tezekkür edilmesinin 
usule uygun olduğunu mütalâa ediyorum, zaten 
Dilekçe Komisyonu Anayasaya muvafık mıdır, 
muhalif midir hususunu tabiatiyle nazarı itiba
ra alacaktır. Onun için Anayasa Komisyonu ra
poru ile değil, Dilekçe Komisyonuna vermek 
suretiyle ve oradan gelecek raporu Meclisi Âli
den geçirmek suretiyle hareket edilmesinin mu
vafık olacağı kanaatindeyim. Bu hususta bir de 
takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — önergeniz var mı efendim ? 
BAHADİR DÜLGER (Erzurum) — önerge 

vereceğim efendim. 

I BAŞKAN — Müsaade buyurursanız raporu 
okutayım efendim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Usul hakkın
daki bu konuşmaya usul yolu ile cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger arkadaşımız bu 
konuşmasını rapor okunduktan sonra yapması 
lâzımdı, müsaade buyurun da rapor okunsun, 
ondan sonra arkadaşlarımıza söz vereyim. 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce buyurun. 

(Muhalefet şerhi var, sesleri) Okuyalım. 
(Muhalefet şerhi de okundu) 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, burada bir Anayasa mev
zuu karşısındayız. Bu hususta alınacak karar, 
her halde yarının mümasil hâdiselerine bir ba
samak teşkil edecektir. Onun için kendi namı 
hesabıma çok enteresan bulduğum Anayasa En
cümeni çoğunluğu kararma muhalefet eden ar
kadaşların esas itibariyle noktai nazarına tama-
miyle şerikim. Onların mütalâalarına bâzı ilâ
velerimle takviye etmek isterim. 

Bir kere Bakanlar Kurulundan böyle bir 
tasarı gönderilmesinin dayanağını anlamadım. 
Yani Hükümet diyor ki : Arzuhal Encümenin
den yanlış bir karar verilmiştir bunu Meclis dü
zeltsin.. Yani bu karar, Anayasaya muhaliftir, 

j İni karar ortadan kaldırılsın diyor. 
Biliyorsunuz ki Hükümet Meclis huzuruna 

ya kanun teklifi ile veya tefsir talebi ile gelir. 
Bu kararı bu işe münhasır olarak kaldırın diye 
vâki bir teklifin emsaline ben raslamadım. Bu
na muhalif mütalâada bulunacak arkadaşların 
kıymetli fikirlerine kemali hahişle muntazırım, 
öğrenmek ihtiyacındayım. 

Sonra böyle bir tezkerenin esasen Riyaset 
Makamınca mevkii muameleye konmaması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim, çünkü bu tezkere, 
Bakanlar Kurulundan çıkmamış doğrudan doğ
ruya Başbakan tarafından gönderilmiştir. 

İşin esasına gelince: Arzuhal Encümeni ka
rar vermiş diyorlar. Arzuhal Encümeninin al
dığı karar, diğer komisyonlarda olduğu gibi 
Meclisin tasvibine mukarin olmak üzere hazır
lanmış iptidai, ihzari bir karardır. Bu encüme
nin, Meclisiniz gibi şahsiyeti kanuniyesi yok
tur. Komisyonlar birer fonksiyondur. Encümen 
olarak: (Tasvibinize arzediyoruz), demek bu dü-

I şüncemizi inha ediyoruz, demektir. Yani her 

— 478 — 
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hangi bir encümenin mütalâasında esasen mahi- ı 
yeti icraiye yoktur. Encümenler T. B. M. M. 
namına teşriî bir uzuvdur. Meclis kabul ederse 
eder, etmezse etmez. Binaenaleyh Arzuhal En
cümeninin kararı yoktur, Meclisin kararı vardır, 
kararı veren Meclistir. Tüzüğümüz mucibince 
müddeti içinde itiraz vâki olmadığı vakit Meclis 
sükutiyle mecelle tabiriyle söyliyeyim (bir maâ-
rizi hacet) yaratırsa o zaman komisyonun hazır
ladığı idadî kararı tasvip etmiş sayılır. îşte o za
man Meclis karar vermiş olur. Yani o kararı 
bilâmünakaşa kabul etmiş sayılır. Artık bu ka
rar, B. M. Meclisinindir. Sükût tariki ile ta
hakkuk eden netice, B. M. Meclisi tarafından ve
rilmiş bir karar hürriyetini taşır. Tartışma yolu 
ile verilen karar yine B. M. Meclisinindir. Şimdi 
B. M. Meclisinin itiraz olunan o kararı karşısın
da cidden bir az da yorularak çalıştım. Muhale
fet şerhini yazan arkadaşlar, haddi zatında bu 
adam haklıdır demiyorlar; evet o adam huku-
kan külliyen haksızdır. Ama B. M. Meclisi lehin
de karar vermiştir. Yahu! mahkemeler ilâm veri
yor adam asılıyor, fakat bilâhara haksızlık tahak
kuk ediyor, veresesi iadei muhakeme yoluna gi
diyor, lâkin adain türap olmuş gitmiştir. 

B. M. Meclisi Anayasaya muhalif kanunlar 
çıkarmamış mıdır? Anayasaya ve adalete mugayir 
kanunlar neşredilmemiş midir? Bunlar bir Mec
lisi Dânişe havale elilecek olursa çok tartakla
nacak makuleleri vardır. Şimdi burada duraca
ğız ve bu yaşasın mı diyeceğiz. Cevap şudur. 
Bunu yaşatmamak için tek yol vardır. Bu adam, 
bin adam, 10 bin adam böyle bir vaziyet karşı
sında kendileri için iktisap edilmiş ve üzerinde 
münakaşa edilmez şekilde kanunlaşmış bir va
ziyet karşısmda kalınınca Hükümet Meclise bir 
kanun getirir. Başbakanlık şu karar doğru de- | 
ğildir bunu kaldırın diye getiremez. Ve bunun I 
üzerinde Adalet Encümeni de, Aanayasa Encü
meni de - Sevgili Bahadır Dülger'e söylüyorum -
Arzuhal Encümeni de, merci noktasından haizi 
salâhiyet değildir. Anayasa bakamaz, hiçbir 
uzuv teşriî bakamaz. Çünkü ortada Meclisin ke
sinleşmiş, takarrür etmiş ve bir şahsın hakkına 
taallûk etmek üzere kaziyei muhkeme halinde 
ayakta duran bir hakikati kanuniye vardır. Ya
ni bu karar o şahıs için bir kanundur. Her han
gi kanun nasıl tadil ve tefsir olunursa bu ka
rar da o yolda ıslah olunabilir. Binaenaleyh 
Başbakanlık tezkeresiyle kanunlaşmış bir kararı | 
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biz kaldıramayız ve o tezkerenin encümenlere 
havalesi yoliyle de ıslahına imkân yoktur. Hu-
kukan imkân yoktur. Çok endişe ediyorum arka
daşlar, eğer biz bu yola girersek yarın bir teklif
te (falan hakkında verdiğiniz kararda doğru de
ğildir) denebilir. Filhakika bakarsınız doğru de
ğildir, tashihi ieabeder, ne ile? Meclisin vereceği 
diğer bir k*arar yoliyle. îşte bu olmaz. Bu vaziyet 
böyle teselsülü fasit sekilinde devam edip giderse 
birçok ihtilâtatı hukukiye içine, ummanlı bir ih
tilâf içine kendimizi atmış oluruz. Benim mâruzâ
tım bir prensip meselesidir. Bir kaidei hukukiye-
yi ııatık bir mevzudur. Anayasaya uygun ve Hü
kümet vazifesinin neden ibaret olduğunu bildiren 
bir karar almalıyız. Yani Hükümet hangi yolla 
Meclise gelmelidir bu ciheti bildirmeliyiz. Bina
enaleyh hakikaten Hükümetin yetkisi bakunîn-
dan çok dikkate lâyik bir talep karşısındayız. 
Çok dikkat etmek ve eşjasa ve ilmî düşüncelere 
kendimizi vermeye mecburuz. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaş

lar, işin esasını Hâmit Şevket înce arkadaşımız 
izah ettiler. Ben, daha ziyade Bahadır Dülger 
arkadaşın mütalâalarına cevap vermek için söz 
aldım. Bahadır Dülger diyor ki; (vaktiyle bu 
vatandaş hakkında verilen Dilekçe Komisyonu 
kararı, sonradan yapılan tetkikatta evvelce mah
kemelere intikal etmiş olduğuna göre, bu Dilekçe 
Komisyonunun evvelce ittihaz etmiş olduğu ka
rarla bir tezat teşkil etmektedir ve ortada bir 
iadei muhakeme var demektir. Şu hale göre ev
velce verilen Dilekçe Komisyonunun kararının -
[.aldırılması icabderse bunu yine Dilekçe Ko
misyonuna havale edin orada halledelim. Yanı 
evvelce verdiğimiz kararı kaldıralım.) 

Bahadır Dülger çok iyi bilirler ki, Dilekçe 
Komisyonunun böyle bir salâhiyeti yoktur. Ev
velce Dilekçe Komisyonunun bu vatandaş lehin
de vermiş olduğu karar kanuni itiraz müddetini 
geçirmesi suretiyle katîleşmiş ve Meclis, Heyeti 
umumiyesine mal olmuştur. Bu kararı Dilekçe 
Komisyonunu refi ve tâdil edecek.. Yok efendim, 
böyle aşiret âlâyı iş olamaz. 

Şimdi arkadaşlar, işin esasına gelince; Sü-
merbank'daki işinden alıkonulan bu adam, ev
velâ Şûrayi Devlete müracaat etmiş, Şûrayi 
Devlet, bu benim işim değildir, ben bu dâvaya 
bakamam diyor, bunun üzerine ticaret mahke
mesine müracaat ediyor, mahkeme de iddiasını 
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rededer yolda bir, karar ittihaz ediyor. Böylece 
başka müracaat edecek bir merci bulamadığın
dan, her vatandaş gibi, Dilekçe Komisyonuna 
müracaat ediyor. Müracaatında diyor ki, ben 
haksızlığa uğradım, şu şu yollar da kapandı, bu 
haksızlığı izale edin. Her nasılsa, her nasılsa 
diyorum, mademki, idari ve adlî kazaya intikal 
etmiş bir hâdise vardır, Dilekçe Komisyonu Ana
yasanın 54 ncü maddesi hükümleri dairesinde 
adlî, idari kazaya baş vurdun, orada hak ala
madın, kanun bizi takyit etmiştir, buna baka-
nıara dememiş, oturmuş, güzel güzel esasa gir
miş, halletmiş, iki mahkeme kararma rağmen bu 
vatandaşı haklı bulmuş ve bu adamın vazifesi
nin iadesine dair karar vermiş... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ama eski 
Meclis vermiş. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Eski, ye
ni yoktur. Meclis olarak bakmaya mecburuz. 
İşte Dilekçe Komisyonunun ittihaz ettiği o ka
rar tabiî Karar cetvelinde de neşir ve ilân edil
miş, kanuni süresi içinde hiç kimse itiraz etme
miş, kanuna ve hakkaniyete uygunluğu zımnen 
kabul edilmek suretiyle katiyet kesbetmiş. Bu 
kesbi katiyet edişi aynı zamanda da müşteki le
hine bir hak ihdas etmiştir, işte arkadaşlar; bu 
suretle müstedi ve müşteki lehine müktesep 
bir hak ihdas eden bu zaz'ı hukukinin kaldırıl
ması yersizdir. Bu kararın Anayasaya mugaye-
reti sebebiyle ref'i hakkında Başbakanlığın bir 
tezkeresiyle istenmiş ve tezkere Anayasa Ko
misyonuna gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar muhalefet şerhimizde de arzet-
tiğimiz gibi, işin esasını tetkik ve tahkik ettiği
miz zaman, Dilekçe Komisyonunun, iki mahke
meye intikal etmiş olması sebebiyle, işi tetkik 
etmemesi ve 54 ncü madde muvacehesinde ka
rara bağlamaması icabederdi. Fakat yine arze-
deyim ki, komisyon bunu tetkik etmiş, karara 
bağlamış ve karar da kesinleşmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; bir Meclis kararı karşı-
sınzdayız. Dünkü Meclisin yapığını bugünkü 
Meclis bozmaya, bugünkü Meclisin tesis ettiği 
bir kararı yarınki Meclis bozmaya kalkarsa bir 
hukuk nizamı kurulmuş olamaz. Bu itibarla bu 
karara uymak mecburiyeti vardır. Müktesep bir 
hakkı ihlâl edemeyiz. Hele Dilekçe Komisyonu
nun, bir vatandaş lehine bir hak tesis eden kes
bi katiyet etmiş bir kararın iptali yolunda bir 
karar ittihazına asla salahiyeti mevcut değil-
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I dir. Çünkü Meclise mal olmuş, Meclis karan ha

line gelmiştir. 
I , Mâruzâtım .bundan ibarettir. 

BAŞKAN— üifat Sivispğlu. 
ş BJtEAT.gtVlŞOĞLU (Zonguldak) —.Sayın 

; arkadaşlar,.;r^49 da Düetçe, komisyonu, , taraf ın-
d&n -verilenikarar Anayasanın 54 ve 103,ncü 

L mad^terine, sarahaten,.tecavüz .^eşkil ekmekte
dir. Dilekçe Komisyonu ;tara^n/lanverilmiş bir 
kferarı yine,Pjijekçe ; ^mipy^n.unun fe^ih, F ey a 

•, nakzetmesi doğru, olamaz. Çünkü bir kinişe ken
di taraf nidan tamam olan şey\a nakza şjiyederse 
bu sâyine itjtmr edjinıez, Şu, halde ^ n a ^ s a y a 

I ;airkırvploluğu . iddia edilen bir kararın /tetkik 
| mercii Anayasa Komisyonudur ve bu komisyon 
II da kararını .vermiş ve Meclisin Ijaşvilbine şunmuş-

tur. Binaenaleyh .Bahadır Beyin teklifi musip 
değildir. . Anayasa Komisyonu Sarayının tasvibi 
i^beder. Zira katüeşmiş bir kararın nef'anlil-

, jfcanuöı , bozulması nasıl, ki mey^uatımıza» girmiş
se Dilekçe Koalisyonunun, 1949 tarihli kesinleş
miş kararının da nef 'anlilmülıet iptali lâzım
dır. Ajksi halde Anayasaya açıkça mugayir vie 
h-âtıl bir kararın, Devlet Şûrası ve mahkeme ka
rarma rağmen, meriyetini; kabul etmiş oluruz 
ki, bu doğru değildir. Eski meclisler tarafından 

... yapılmış bir kanun bugünkü Meclis tarafından 
Anayasaya aykırı görüldüğünde meriyetten nasıl 
kaldırılıyorsa.,eski M>eclis, veya onlan bir ; komis
yonu tarafından verilen ve Anayasaya sarahaten 
aykırı görülen bir kararın iptali de. evlâbittarik 
caizdir., Bu itibarla Anayasa Komisyonu kararı
nın tasYİbini;rica ederim. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
—r Muhterem arkadaşlar, mevzuubahis mesele, 
Tüzüğümüz gereğince Dilekçe Komisyonunun 
kararma bir ay zarfında itiraz edilmediği için, 
benden evvel mütalâalarını serdeden arkadaşla
rımızın ifadelerinden sarahaten anlaşıldığı veç
hile, Meclisin salâhiyetinden çıkmış, bir Mec
lis kararı halini almış ve kesbi katiyet etmiştir 
ve dolayısiyle de müktesep hak mahiyetini ikti
sap etmiştir. İşte, arkadaşların kanaati bu mer
kezdedir. 

Arkadaşlar, bu husustaki hukuki mevzuatı 
hatırlarsak böyle bir şey asla mevzuubahis ola-
mıyacağma evlâ bittarik hükmedebiliriz. Çün
kü, OBüyük Millet Meclisindeki komisyonlar, far-
zedelim ki, Büyük Millet Meclisinin yetki» dâ-
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hilinde bulunan bir husus hakkında karâr itti-

"haz etseler ve deseler ki; filân kanun şu mese
leye tatbik edilemez, o, kanaatimizce mülgadır. 
Bu karar ittifakla ittihaz olunsa dahi, bunun hu
kuki kıymeti olur mu? Asla ve kat 'a olamaz. Hiç 
şüphe yoktur ki, komisyonların faaliyetlerinin de 
bu zaviyeden tetkik edilmesi icalbeder. Kanun 
vâzıı, komisyonun salâhiyetini tesbit ederek 
elindeki tüzük ve kanunlarla yetkisi çerçevesi
ni çizerek, bu tüzük ve kanunlara harfiyen ri
ayet edeceğini, elbette, önceden kabul etmiş du
rumdadır. Bu itibarla komisyonun vereceği ka
rar, eğer hukuk çerçevesini, salâhiyet çerçeve
sini aşarsa, hiçbir kıymeti haiz değildir. Sırf, 
usul bakımından, bu karara, bir ay zarfında 
itiraz edilmemiş olduğundan o, kesbi katiyet et
miştir, diyerek orta yere müktesep bir hak at
manın da imkânı yoktur. Bir misal ile vaziyeti 
izah edeyim: 

Farzedelim ki bir Türk Aarabistah'a gitsin, 
iki, üç defa evlenmeyi kabul eden bir memleket
te, mahallî mevzuata göre evlenmiş olsun; ma
hallî mevzuat dâhi bunu muteber saysın. Sayabi
lir; fakat hakikatta evlenme esas ve eşkâl itiba
riyle salâhiyattar Türk Kanununa nazaran icra 
kılmmadığı için hükümsüzdür arkadaşlar. Bun
dan şu neticeye varmak istiyorum : Müktesep 
hak itiraz götürmiyen beynelmilel tarifine göre 
salâhiyettar kanuna ve usul ve merasimine tev
fikan elde edilen haktır. Komisyonun kararını 
gözden geçirelim : Komisyon salâhiyetine dâhil 
olmıyân işe vaziyet etmiş; aykırı bir karar ver
miştir. Bu şerait dahilinde hem adlî ve hem de 
kazai kaziyei muhkeme teşkil eden iki betonar
me ile karşı karşıyadır, işte böyle şerait dahilin
de, esasen salahiyetli olmadan, işe vaziyet etmiş; 
bir karar vermiştir. Meclis prosedür bakımından; 
yani usul bakımından, bir ay zarfında itiraz et
mediği için, hakikatta salâhiyettar kanuna istinat 
etmiyen kararlardan da müktesep hak doğacak
tır., demek; naçizane kanaatimce, ancak, hiçbir 
hukukçunun kabul edemiyeceği bir tez olabilir. 
Bû itibarla ne yapılacaktır?. Naçizane kanaatim
ce orta yerde hukukun kabul edemiyeceği bir du
rum vardır; komisyon beyhude yere karar ver
miştir. Anayasa Komisyonunun da tebarüz ettir
diği.. esasa ben de temas edeceğim : Böyle esası ol
mıyân hiçbir esasa dayanmıyan komisyon kararı
nın, şu hukuki mâruzât karşısında Büyük Millet 
Meclisince de tezekkür edilmesi bence doğru ol-
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I maz. Anayasa Komisyonunun da Dilekçe Koıhis-

3'onunun karârını iptal eden bir karar veremiye-
ceği aşikârdır. Çünkü komisyonların birbirine' 
üstünlüğü mevzuubahîs olamaz. Bir kere, umum 
komisyonların tamamiyle serbest ve birbirine tâ
bi olmamaları esastır. 

Bahadır Dülger arkadaşımızın ileri sürdükle
ri veçhile Kamutayda beliren kanaatle yeni
den işi tetkik ve karar vermek üzere Büyük 

.Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna havale eder
se, zaten bu husustaki kararını Meclis vermiş de
mektir. Çünkü Meclis bu hareketiyle komisyona 
diyor ki, siz yanlış bir karar almışsınız, bu kararı 
burada beliren kanaate ve hukuki duruma uy
durunuz, mesele hal ve fasl edilmiş "olur. 

Bence yapılacak biricik şey* bundan ibarettir. 
Mamafih keyfiyet Büyük Millet Meclisinin takdi
rine muallâktır. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
BAŞKAN' — Refik Şevket İnce. 
REFİK ŞEVKET İNCE "(Manisa) — Efen

dim, bizim Arzuhal Encümerimfti bü seneM, ya
ni 14 Mayıstan sonraki çalışmalarının Ve şimdi
ye kadar takip edilen usullere'tamamen zıt ola
rak ve kanunların, Daftflî ^ z ^ n a m e n î n ruhıt-' 
na tamamen uygun olarak ittihaz etmekte devam 
ettiği kararlarin takdirkarıytm. 

Bu Meclisin muhtelif devrelerinde mebusluk 
etmek sıfatiyle ve bu Arzuhal EnmÇnihin işleriy
le çök meşgul olmanın bana verdiği mükellef iye t 
ve tecrübe ile arzedebilirim ki, bizim Arzuhal 
Encümeninin hakiki sıfat ve veçhesi Demdkrit 
Partinin işe başladığı zamandan beri taayyün et
miştir. Arkadaşlarıma hukuk namına minnet
tar olduğumu arzederim. 

Bu Arzuhal Encümeni, şimdiki tâbirle Di
lekçe Komisyonu binlerce işin muhatabı olmak
tadır ve tomar tomar, haftada, on beş günde 
bir önümüze sürülen kararlarla' kazâi kararlar 
arasındaki farkı anlamak'için zahmet çekmeye 
ihtiyaç yoklhir. Gerek k a r d ı m Hâıriid Şfetfket 
İnce ve ger#t ine^lekdâşımizMCfelâl Yardımcı MeC-
lis karandır diyS btv karârın1' tef l i tetf iği mük-; 

tesep hakka dayanan göriîşlerlrte;' kanunla'kâ-
I rar arasmftaftî farkı nazari itîba'rri' alarak" evW-

lüâıhır muhalif kalıttişırtidırT 
Arkadaşlar; Meclis Mrâr l l rmın mahiyeti ne

dir? Üzerinde âr izve amîk görüşülerek verilmiş 
I Anayasanın 26' nci maddende* tasrîh" edilctfğî1 ve 
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deminki meskukât meselesinde olduğu gibi ve
rilmiş bir Meclis karan ile mevzuubahis hâdise
deki karar aynı mahiyette değildir. Demin bir 
arkadaş çıktı, falan karara iktiran etti, dedi. Ma
lûmu âliniz Delikçe Komisyonu ihtisas komis
yonlarından biri değildir. Çünkü dilekçelerin 
namütenahi envai vardır. Binaenaleyh bu şe
kilde ittihaz edilen, itiraz etmemekten ve sükût
tan doğan bir karara, müzakere edilmiş, kanunu , 
mucibince takip edilmiş bir karar mahiyetini 
izafe etmek, evvelâ hukukan, saniyen de siyaseten 
ve idare ten asla doğru olmaz. 

Onun içindir ki, bütün arkadaşlarıma şunu 
arzederim: Meclisin bu kürsüsünde Meclis tara
fından bu sekil.de verilip kesbi katiyet ettiği id
dia edilen kararları yine Meclis tarafından veri
len kararlarla defaatle tadil ve iptal etmişizdir 
ve bu suretle Meclis hakkaniyet yolunda yürü
müş ve muvaffak olmuştur. 

Arkadaşlar, şimdi Dilekçe Komisyonunun 
verdiği raporu görüyoruz; Ortada bir mahke
menin kararı var, Şûrayı Devletin kararı var. 
Komisyon kendisini bu kararları bozmakla mü
kellef bir derece telâkki ederek, hiçbirisini na
zarı itibara almaksızın, yeni bir karar ittihaz edi
yor ve bu karar aylık cetvelin içine koyuyor. 
Kim bilir o cetvelde elli mi yüz mü karar vardı. 
Bir sükût oluyor; kazai müesseseden çıkmış, su
reti katiyede kaziyei muhkeme halini iktisap 
etmiş bir şeyi dahi adetâ görmemezliğe gelerek 
kendinde kazai kuvvetin dahi üstünde bir sa
lâhiyet görerek, şu kararı ittihaz ediyor ve mu
amele görüyor. 

Bir gün geliyor, adam bu kararı infaz için 
Hükümete müracaat ettiği zaman, aynı isim et
rafında böyle bir pürüz oluyor. Meclisin verdi
ği kararla mahkemenin verdiği karar karşıla
şınca Hükümetin vazifesi, böyle ayıklanması 
lâzımgelen pirinç taşları için, Meclise müracaat 
edip kararını almaktan başka ne olabilir1? Hü
kümet de böyle bir yola gitmiş ve Meclisin ka
rarını istemiştir. Bundan dolayı hakikaten Hü
kümeti tebrik ve takdir, etmek lâzımgelir. Kara
rımızı, mahkeme üstünde bir karar görerek in
faz etmiş olsaydı o zaman Anayasaya muhalif 
hareketinden dolayı onu mesul etmek mevkiinde 
bulunduğumuzu zannediyorum. 

Şimdi arkadaşlar; hak iktisabı burada mev
zuubahis olamaz, Hak iktisabının yolları ma
lûmdur, bir. İkincisi, Meclis kararlarının, o hâ-
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] diseye münhasır olmak üzere tashihleri hakkın

da emsal vardır. Lütfen, bir karara varmazdan 
evvel, o emsalden istifade etmiş olmak, hakikate 

I vusulü temin etmiş olmak için, lütfen bu mü
zakerede bu kararı vermekte acele etmiyelim, 

I işi Kâtibi Umumiliğe havale edelim, tetkik edip 
misallerini bulsunlar. (Ne lüzum var sesleri) 

Üçüncü olarak arakadaşlar, Anayasa üzerin
deki hassasiyetin namütenahiliğini gösteren, 
Atatürk gibi büyük bir adamın namına dahi 
-olsa hususi kanun yapılmasına müsaade edilme
mesi yolunda hakikaten şayanı takdir bir asa
biyet gösteren bu âli müessesenin, kendisinin 
dahi bâzan Anayasanın 54 ncü maddesine mu
halif olarak yapılmış ilâmları gördüğü zaman 
yapdmış olan bir hatayı tashih yoluna gitmiş ol
ması bu Meclisin kanunperverliğinin, lıakper-
verliğinin en müstesna misalini teşkil eder arka
daşlar. (Alkışlar) Böyle karar verilmiş, bozula
maz diyeceğimiz, Anayasaya muhalif olduktan 
sonra bozulmayacak karar yoktur diye bizzat 
Meclisin kendisine ders vermesi hem vazifesi 
hem de hukuku tabiîyesindendir. Onun için 
Meclis kararlarını, hele hele üzerinde müzakere 
cereyan etmeden, okunup ıttıla hâsıl edilmeden 
sükûttan doğan kararları canlı karar telâkki 

I ederek nazarı dikkate almak, zannederim, Bü
yük Millet Meclisinin Anayasaya gösterdiği 
saygı ile kabilitelif değildir. 

Arkadaşlar, nizamnameye riayetin lâzım 
I olduğunu kabul etmekle beraber, karar bakı-
j mmdan mihrak noktasının Anayasa olduğunu 
I bir defa daha hatırlatırım. Mümkünse bu raese-
I leyi tetkik için Dilekçe Komisyonuna tekrar 

gönderelim ve Dilekçe Komisyonu bir daha tet
kik etsin. Bu vaziyeti yine bizim namımıza- tet
kik edecektir. Anayasa Komisyonu böyle bir şe-

J yi yazamazmış. Bizim namımıza yazıyor, Dilek
çe Komisyonu da kararlarını bizim namımıza 

i hazırlıyor. Her Encümenin kendi noktai nazarı-
| nı serbest olarak serdetmesinden tabiî bir yol 

olamaz. Nazarı dikkati celbedecek bir yol bul-
) ması keyfiyetinin Arzuhal Encümenine bildiril-
J mesi gayet tabiî ve zaruri olduğundan dolayı, 

Bahadır Dülger arkadaşımızın teklifi veçhile 
keyfiyetin bir defa da Dilekçe Komisyonuna ha
valesi zannederim zaruri olur. 

BAŞKAN — Efendim; işte muamele itiba-
j riyle bir yanlışlık olmadığı ve bir de Meclisin 
ı tenevvürü bakımından müsaadenizle 1186 nu-
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maralı kararın son kısmını; bugünkü hâdiseye 
şebih bir vaziyet olduğu, için açıklamak maksa-
diyle okuyorum: «Arzuhal Encümeni kararının 
mahiyeti bir ay zarfında Meclis âzası tarafm-
dan itiraz vukubulmadıkça katiyet kesbederek 
Meclis karan halini alacağı dahilî nizamname
nin 57 nci maddesiyle tasrih ve tesbit edilmekle 
beraber kaza mercilerinden sâdır olan ilâmların 
tebdil ve tağyirine de imkân olmadığı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi sarih hük
mü iktizasından bulunduğundan sırf bu hâdise
ye has ve münhasır olmak üzere mahkeme hük
münün infazı lâzım ve zaruri bulunduğuna ka
rar verilmiştir.» 

Yani emsal mevcuttur ve Başkanlık havale 
itibariyle hata yapmamıştır. 

FERÎT ALPÎSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; Anayasa Komisyonunun 
hazırlıyarak yüksek tasvibinize arzettiği bu ra
por hakkında ileri sürülen itirazlara birer bi
rer cevap vermeden önce, mümkün olduğu ka
dar kısa olarak, meseleyi arz ve izah etmek iste
rim. 

Vaktiyle Sümerbankta çalışmış bir memur 
ve Ziraat Bankasından bunun zimmetinde ka
lan bir makine var. İstenmiş, vermemiş, cevap-
da vermemiş. Birçok muameleler olmuş, adam 
yüksek meratibe müracaat etmiş dairenin ahen
gini bozmuş, neticede Sümerbank vazifesine ni
hayet vermiş. Bu memur nihayet Şûrayi Devle
te müracaat etmiş, Şûrayi Devlet de Sümenbak'-
ın hususi kanuna tabi bir müessesedir, binaen
aleyh vazifemiz dışındadır demiş. Ankara Tica
ret mahkemesine müracaat etmiş, Ankara Ticaret 
Mahkemesi de aynı şekilde bakmamış. Bir 
avukatın kâtibine cevap vermemesi ne ise 
Sümerbank'in çıkartılan bu memuruna bir ik
ramiye vermesi de aynı mahiyettedir. Buna rağ
men Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine 
müracaat edilmiş, Arzuhal Encümeni Sümer
bank Yönetim Kuru1 u bu memurun ihracı kara
rını iptal etmiş. Bu şekilde iki muhkem kaziye 
tahassul etmiş. Yani Anayasanın adlî karara ta
allûk eden 54 ncü maddesi ihlâl edilmiştir. 

Hükümet Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
yazdığı bir yazı i1 e bunun Anayasaya aykırılı
ğından bahsile bu kararın kaldırılmasını istemiş
tir. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bunu 
kompetan bir komisyon olan Anayasa komisyo
nuna havale etmiş. Anayasa Komisyonu bunu 
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I tetkik ettikten sonra hakikaten hâdiseyi her iki 

mahkemenin verdiği kararın çerçevesi içerisinde 
görmüş ve Arzuhal Encümeninin vermiş olduğu 
bu kararın esasından bâtıl olduğu neticesine var
mıştır. Anayasa Komisyonumuz bu kararın Ana
yasaya aykırı olduğunu belirtmekle beraber bir 
aylık müddet zarfında itiraz vâki olmadığı için 
Büyük Millet Meclisine malolmuş olan ve esa
sından batıl olan bu kararın iptaline lüzum gör
müş ve şimdi bu husustaki kararı Büyük Millet 
Meclisinden istemektedir. Mesele budur. Bu iti
barla, Refik Şevket İnce arkadaşımızın çok gü
zel izah ettiği gibi, bu karar Adliyenin istiklâ
lini koruyan bir karardır. Anayasa Komisyonu 
raporunun kabulü, Arzuhal Encümeninin her 

I nasılsa vermiş olduğu batıl bir kararın ıslâhıdır. 
Şimdi diğer arkadaşların noktai nazarlarına 

gelelim: Bâzı arkadaşlar dediler ki, bunu Arzu
hal Encümenine veriniz, Arzuhal Encümeni bu
nu kaldırsın. Anayasa Komisyonunda işin icabı 
uzun boylu tetkik edildikten sonra biz, Meclise 
malolmuş bir kararın refini Meclisin vazife ve 
salâhiyeti cümlesinden gördük. Bu itibarla Ar
zuhal Encümeninine verilmesine artık ne amelî 
ne de nazari bir kıstas kalmamıştır. Bu, usul 
bakımından da doğrudur, bu kararı ancak Bü
yük Mi]let Meclisinin vermesi ve Büyük Millet 
Meclisinin bu kararı iptal etmesi icabeder. 

Celâl yardımcı arkadaşımız, müktesep hak
tan bahsettiler. Takdir buyurursunuz ki, gerek 
umumi hukuk kaideleri ve gerek hususi hukuk 
kaidelerine göre bir müktesep hak, ancak hüs
nüniyete ve kanunlara uygun olduğu takdirde 
teşekkül ve tekevvün eder. Yoksa umumi ka
nunlara aykırı olan her hangi b'r karar mük
tesep bir hak ihdas edemez. Kanunlara, Anaya
saya ve hakkaniyete aykırı olarak verilen bü
tün kararların müktesep hak olarak kabul 
edilmesi halinde yanlış yoldan gidilmiş olur. 

Hânıid Şevket arkadaşımız, bunun kaldırıl
ması yolun da neden Meclise müracaat etti 
diye hükümeti muaheze etti. Ben de kıymetli 

t ağabeyi g:bi, hükümete bu bakımdan müte-
I s^kVivim. Çünkü Anavasava aykırı bulunan 
; bir kararın Anayasa Komisyonunda incelenme-
j sini ve gereği daires ;nde karar verilmesini isti-
1 yen Hükümetin bu hareketi ancak teşekkürü 

tazammun eder. Riyaset de şüphesiz ki, kom
petan komisyona havale etmiştir, tekrar arzu
hal encümenine havale edemezdi, 
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Anayasaya mugayereti iddia edilmektedir. 

Arzettiğim gibi, ortada kanunlara, Anayasaya 
aykırı bir talebimiz yoktur. (Kanunlara) diyo
rum, 2262 Sümerbank'm kuruluşuna dair bir 
kanun var ki kıymetli zamanlarınızı almamak 
için sadece bu kanunun iki satırını okumakla 
iktifa edeceğim. Bu hüküm, 2262 sayılı Kanu
nun birinci maddesi « Sümerbenk'm, bütün mu
amelelerinde hususi ve ticari hukuk hükümle
rine tâbi olduğu » nu söylemekte ve 3460 sayılı 
Kanunun ikinci maddesi de «Sümerbank'm 
bu kanunla kendi hususi kanunları dairesinde 
malî ve idari muhtariyete malik olmak üzere 
muamele yapacağı» m âmir bulunmaktadır. 

Sonra Büyük Millet Meclisinden gerek Ana
yasaya ve gerekse diğer kanunlara aykırı bir 
kanun çıktığı zaman, bu aykırı kanun yine 
bir kanunla düzeltilir. Diğer kararlara aykırı 
bir karar çıktığı zaman da bunun düzeltilmesi 
için yine bir karar çıkarılması lâzımdır. Bu 
itibarla Anayasa Komisyonunun ittifaka yakın 
bir ekseriyetle, çoğunlukla vermiş olduğu ka
rar yerindedir. Dilekçe Komisyonundan da çık
mıştır. Bir komisyon kararı düzeltilirken bu 
hususta verilecek karar, ancak Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine iktiran ettiği takdirde 
muteberdr. 

Bendeniz komisyon adına Anayaısa Komis
yonu raporunun kabulünü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Ümran Nazif Yiğiter buyurun. 
ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Bahadır Dülger, buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, Anayasa Komisyonu Sözcüsünün dikkate 
şayan sözlerini dinledim. Hâmit Şevket arkada
şımızın Hükümetin bir tezkere ile gelip gelmi-
yeceği hususundaki mütalâasını da dinledim. 
Şimdi bendeniz Dilekçe Komisyonunun işleri ile 
yakından alâkadar olan bir arkadaşınız sıfaiyle 
bu iki hususu telif etmek mecburiyetinde ol
duğumu söyledim. 

Evvelâ Hâmid Şevket Bey arkadaşımızın, 
•Hükümetin bir tezkeresi ile Meclis kararını kal
dırın, diye Meclise müraeaat etmesinin mümkün 
olup olmıyacağı hususundaki mütalâasını ele 
almak istiyorum. 

Hakikaten Hükümet B. M. Meclisinin karşı
sına böyle bir tezkere ile gelemez. Yani Hükü-
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met Meclisin karşısına, ya bir kanun teklifi ile 
gelir, ya tefsir teklifi ile gelir. Çünkü Anayasa 
ve İçtüzüğümüz meydandadır. Bunun haricinde 
böyle bir tezkere ile Meclis karş:smda müra
caat, hukuki o'amaz. Yalnız bu tezkerenin şa
yanı kabul bir tarafı da vardır. O da şudur: 
Dilekçe Komisyonu burada Kâmı Bey hakkında 

bir karar vermiş olmakla hukuki hükmi şahsiyeti 
haiz olan Sümerbank gibi bir dairenin haklarını 
İh'âl etmiştir. Ve ona eski kararını bozmayı ve 
bu adamı yeniden hizmete almak vazifesini tah
mil etmiştir. 

Şimdi Hükümetin tezkeresi, burada Meclis ta
rafından verilmiş olan bir karardan dolayı Sü
merbank namına şikâyet eder mahiyette bir tez
keredir. Tam mânasiyle şikâyettir. Hükümet 
tezkeresinde demek istiyor ki, siz öyle bir ka
rar vermişsiniz ki, hükmî şahsiyeti haiz ve Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olan Sümer
bank Müessesesinin müktesep hakkını ihlâl edi
yorsunuz, aynı zamanda Anayasayı da ihlâl edi
yorsunuz. Bu, tıpkı şunun gibidir; Dilekçe Ko
misyonu bir şahıs hakkında bir karar vermiştir. 
Bu karar bir üçüncü şahsın müktesep hakkını 
bozduğu gibi, elindeki bir ilâmı bozduğu gibi 
Anayasa hükmünü de ihlâl ediyor. Bu şahıs Mec
lise müracaat eder ve der ki, bu karar bana ve
rilmiş hakkı ihlâl ediyor, bu kararınızdan rücu 
ediniz. Böyle bir şikâyet dilekçesi gelirse, soruyo
rum. Anayasanın Sözcüsüne, bunun yeri Anayasa 
Komisyonu mu, yoksa Dilekçe Komisyonu mu
dur?. Hâdise bundan ibarettir. Hükümetin tez
keresi, hukuku ihlâl edilmiş ve üçüncü bir şahıs 
olan Sümerbank namına bir şikâyet dilekçesin
den başka bir mahiyet taşımıyor. Eğer bundan 
başka bir mahiyet taşısaydı zaten Meclisin bu 
tezkereyi kabul etmemesi ve Hâmit Şevket'in 
söylediği gibi, iade etmesi lâzımgelirdi. Çünkü 
Hükümet Meclisin karşısına böyle bir tezkere ile 
Hükümet olarak, çıkamaz. Ya kanun teklifi, ya 
tefsir talebi ile çıkar. (Çıkar sesleri) 

Arkadaşlar, şimdi meseleyi böylece tavzih et
tikten sonra, Hükümetin tezkeresinde üçüncü 
şahıs namına yapılmış bir şikâyet mahiyeti gör
dükten sonra, Dilekçe Komisyonunu o zaman yan
lış bjr karara sevketmiş olan bir nokta üzerinde 
de durmak isterim. Biz dosyayı incelediğimiz za
man dosyanın içinde Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının bir yazısını bulduk. Bu yazıda Şûrayı 
Devlete müracaat edildiğini ve Şûrayı Devletin 
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ret kararı vermiş olduğunu yazıyor. Fakat mah
kemeye müracaat edilmiş olduğunu, mahkemeden 
Sümerbank lehine ve Hüseyin Kâmi Bey aley
hine bir karar çıktığına, dair en ufak bir işa
ret ve en ufak bir vesika dahi yoktur. Bundan 
anlaşılıyor ki, şikâyet sahibi olan Hüseyin Kâmi 
Bey komisyonu maddi bir hataya bile bile sev-
ketmiştir. Bu vatandaşın bulunduğu Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının da, ticaret mahkemesinden 
aleyhte bir karar olduğuna dair bir malûmatı yok
tur. 

Şimdi böyle maddi hatalara istinat ederek 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 
vermiş olduğu yanlış bir kararın Hüseyin Kâ
mi Bey lehinde bir hakkı müktesep teşkil ede
ceği ve bozulamaz olduğu yolunda Celâl Yar
dımcı'mn ve diğer arkadaşlarımızın ileriye sür
müş olduğu fikirler bence tamamiyle bâtıldır. 
Ortada tam mânasiyle aldatılmış olan bir Dilek
çe Komisyonu vardır. Dilekçe Komisyonunu al
datmak yolunu bulmuş olan Hüseyin Kâmi Bey 
lehine hakkı müktesep teşkil edecek ve bozulmı-
yaoak bir karar olamaz, benoe böyle bir şey ileri 
sürülemez, ben tekrar eski karar ve teklifimde 
ısrar ediyorum, Hükümet tezkeresi üçüncü şa
hıs namına yapılmış bir şikâyet dilekçesi mahi
yetindedir. Bu şikâyet dilekçesini, Meclise ve
rilen bütün dilekçeler gibi, tetkika salahiyetli 
merci olan yalnız Dilekçe Komisyonudur. O ko
misyon bu dilekçede mevzuubahis edilmiş bütün 
hususları nazarı itibara alır, 54 ncü maddeye 
muhalefeti nazara alır, hakkı -müktesebi ihlâl 
edip etmediği meselesini nazarı itibare alır ve 
bu meseleyi müstakil bir mesele gibi mütalâa 
ederek bir kararla Yüksek Meclisin huzuruna ge
tirir. Binaenaleyh yapılacak iş; tekrar teyidedi-
yorum, tekrar rica ediyorum, bu işi Dilekçe 
Komisyonuna vermektir, o yoldan, Meclisin al
datılması suretiyle iktisap edilmiş olan bu ka
rarın tashih ettirilmesidir. Mesele bundan iba
rettir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaş
lar, izahtan varestedir ki, hak mefhumunu, bü
tün dünyadaki kanunların icaplarını ayakta tu
tan müessese prosedür müessesesidir, usul mua
meleleridir. Şekil işidir. Birhak tasavvur edin ki 
dünyada hak mefhumu doğduğu vakit ondan daha 
üstün bir hak olmasın yoktur. Ama bu hakkı pro
sedürün tâyin ettiği müddet zarfında kullanıla-
mazsa o hak sakıt olur. Emre muharrer senet nııılı-
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teviyatını üç seneden sonra istiyemezsiniz. İüiı4 

mahkemeden çıkmış olan bir ilâmı, serapa hak
sız bir ilâmı, serapa usule ve kanuna aykırı bir 
ilâmı kanuni müddeti içinde temyiz etmezseniz 
hak kazanamazsınız. Bana hiç birinizin borcu 
yok. Fakat bir arkadaşa bana bin lira borcu var 
diye bir ödeme emri tebliğ edersem o da yar
dımcı şaka yapıyor diye bana itiraz etmezse bu 
bin lirayı bana ödiyecektir. Bütün bunları ka
nunları, hak mefhumunu ayakta tutan nsulî ve 
nizamî muamelelerdir. Refik Şevket înce Ağabe
yimiz dediler ki; Bir Dilekçe Komisyonu kara
rının Meclisten geçip, müzakere edilip karara 
bağlanması başka, itiraz edilmediğinden dolayı 
katileşmesi başkadır. Arkadaşlar, böyle başkalık 
hukuk manzumesinde yoktur. Mecliste müzakere 
edilip karara bağlanan bir hâdisenin hukuki kıy
meti ne ise itiraz edilmeden, müzakere edilmeden 
katileşen bir kararın hakiki kıymeti aynidir. Tem
yiz edilerek tasdik ile nihayet bulan bir mahke
me kararı ile temyiz edilmeden, itiraz olunmadan 
kesinleşen bir mahkeme kararı arasında fark 
yoktur. Benim üzerinde titizlikle durduğum me
sele işte budur. Hâdisenin esasının Anayasanın 
54 ncü maddesine aykırı olduğunu söyledim. Bu
nu muhalefet şerhinde de belirtmiş bulunmak
tayım. . Fakat katileşmiş bir karar vardır. Alp 
iskender arkadaşımız hüsnü niyete makrun de
ğil ise hak iktisap edemez dediler. Burada şah
sın re'sen iktisap ettiği bir hak yoktur. Bir Mec
lis kararının, yani binnetice kanun ve ni
zamların kurduğu bir hak vardır. Mesele 
böyle olunca bu iktisapta hüsnü niyet var mı, 
yokmu diye şahısta bir mükellefiyet aranmaz. 
Anayasaya sarahatan aykırı birçok kanunlar 
var ki elan mer'idir. Fakat bu kanunların, va
tandaş olarak üçüncü şahıslar lehine tesis ettiği 
haklar vardır. Bunları ihlâl edebilir misiniz? 
Bunlar Anayasa Kanununa aykırı kanunlara 
müstenittir diye elinden alabiliyor musunuz? 
Hayır arkadaşlar. Bu itibarla ben yine Devlet 
nizamının, hukuk mefhumunun, hak mefhumu
nun birinci mesnedinin prosedür olduğunu arze-
deceğim. Bu; müddetlerle, usullerle, hakların 
istimalleriyle mukayyettir. Bunlar ihlâl edile
mez. Şu suretle Dilekçe Komisyonunun, ver
miş olduğu karara itiraz edilmek suretiyle ka
tileşen bir kararın tesis ettiği hakkı ihlâl ede
meyiz. Anayasaya aykırı olmasına rağmen ka
nun olarak kaldıkça onun hükümlerine riayet 
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etmek mecburiyeti meydandadır, bu kanunun j 
vatandaşlara temin ettiği hakkı ihlâl edemeyiz. | 
Ancak o kanunu ilga suretiyle teşriî vazifemizi 
yapabiliriz. Biz mahkeme kararı itiraz edilmek
sizin, cevap verilmeksizin katîleşmiş olması ha
linde vacibülittiba olduğu gibi katîleşen bir 
Meclis kararma uymak da o derece zaruridir. 

BAŞKAN — önergeyi okuyalım. 
FERİT ALPÎSKENDEE (Diyarbakır) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

FERÎT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Bahadır Dülger arkadaşımız bendenize bir sual 
sormamış olsalardı kürsüye çıkmıyacaktım. Hü
kümetten gelen değil, riyasetin bir yazısı üzeri
ne, muhterem Celâl Yardımcı arkadaşımız hüs
nü niyetten bahsettiler. Hüsnü niyette olsa ka
idelerle ve kanunlarla iktisap edilmemiş bir hak, 
hak olamaz. Numaraların], maddelerini izah et
tiğim iki kanun, Sümerbankm teşekkülüne ait
tir. O kanunların hükümleri dairesinde iktisap 
edilmemiş olduğu için kanun dışıdır. Ve bu iti
barla müktesep bir hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Verilmiş önergelerin reye 

konulmasını rica ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Cemal Kıpçak 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

nin reye konulmasını arzederim. 
Amasya Milletvekili Amasya Milletvekili 

Kemal Eren İsmet Olgaç 

BAŞKAN — Bu önergeleri dikkatinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve müzakere kâfi görülmüştür. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerin dikkate alına

rak hâdisenin bir kerede Dilekçe Komisyonuna 
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havale olunmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

Başkanlığa 
Arz ve izah ettiğim sebeplere binaen Ana

yasa Komisyonu kararının kesinleşen Meclis 
kararını diğer bir kararla iptal etmeye encü
menlerin yetkisi bulunmadığı sebebiyle reddini 
t.eklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzuubahis hususun yeniden tetkiki ile 

gereken kararın ittihazı zımnında işin Dilekçe 
Komisyonuna iadesini arz ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
A. H. Pamukoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere mevzuu olan Hüseyin Kâmi Ezgü 

hakkındaki rapor münasebetiyle, evvel emirde 
her hangi bir kanun ve kararın Anayasaya mu
gayir bulunduğuna dair yüksek Meclise müra
caat edilmesinin ve bu müracaatın incelenme
sinin mevzuatımıza ve teamülümüze göre müm
kün olup olmadığının incelenmesi için Anayasa 
Komisyonu raporunun yeniden aynı komisyona 
iadesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Yeredoğ Kişioğlu 

BAŞKAN — Efendim, mevcut tekliflerden 
en aykırısı, Dilekçe Komisyonunda keyfiyetin 
yeniden tezekkür edilmesine dair olanıdır. Bu 
itibarla evvelâ bu teklifi dikkatinize arzediyo-
rum; meselenin Dilekçe Komisyonu tarafından 
tekrar görülmesini tazammun eden önergeyi 
kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Büyük ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonuna verilmiştir. 
Açık oyların neticesini arzediyorum. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 

Eğitim Bakanlığına devrine dair olan kanun tasa
rısına (249) oy verilmiştir. (249) oy kabuldür. 
ret ve çekinser yoktur. Yeter sayı vardır. (249) 
oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa Ver-
oisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hüküm-
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İ erin kaldırılmasına dair Kanuna (246) oy ve
rilmiştir. (245) kabul, (1) rettir. Yeter sayı var
dır. (245) oyla tasarının kanunluğu kabul edil
miştir. 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirmek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memle
ketler arasında imzalanan (Bir Avrupa Tediye Bir
liği Kurulması Hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma dair olan Protokolün onan
ması hakkındaki kanun tasarısına (251) oy veril
miştir. (251) oy kabuldür, ret ve çekinser yok
tur. (251) oyla tasarnm kanunluğu kabul edil
miştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununda ve bu kanuna ek 4862, 
5087, ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvel
leri ile 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
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tasarısına (248) oy verilmiştir. Ret ve çekinsei' 
yoktur. (248) oy ile tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

11. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alet
li'mn, Af 'Kanununun 7 nci maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi ve Adalet Komisyonu 
raporu (4/166) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

söz istiyenl... BAŞKAN — Rapor hakkında 
(Ekseriyet yok sesleri). 

Muhalefet şerhi var onu da okutuyorum. 
(Muhalefet şerhi okundu.) 
BAŞKAN — Niyazi Ünal'dan başka söz isti-

yen yoktur. Fakat ekseriyet olmadığı için 3 Ağus
tos Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. O gün ilk söz sizindir. 

Kapanma saati : 18,50 

'«•» 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR 

h — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgüler'in, bekçi teşkilâtının ilgası ve bu 
hizmetin polis ve jandama tarafndan ifası su
retiyle mahalle- polis teşkilâtının tesisi ve bekçi 
ücreti olarak tahsil olunan paraların bu teş
kilâtın modern vasıtalarla teçhizine sarfı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün yazılı ce
vabı (6/89) 

29 Haziran 1951 
Yazılı soru - İçişleri Ba
kanlığından. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
• 1. Zabıtanın tevhidi düşünülürken, hiçbir 

modern ve medeni Devlette tesadüf edilmiyen 
ve bizde 1330 tarihinde ihdas edilen ve her va
tandaştan ayda en az 12 yliraya varan (Emniyet 
Vergisinin) alınması suretiyle devam eden bek
çi teşkilâtının ilgası ve bu teşkilâtın polis ve 
jandarma tarafından gereken emniyet hizmeti
nin ifası düşünülmekte midir? 

2. Kifayetsiz olan ve karakollarda çeşitli 
şahsi hizmetlerde kullanılan bekçilerin tamamen 
ilgası suretiyle, Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu üzere sivil ve resmî emniyet mensupla
rından müteşekkil (Mahalle polis teşkilâtı) mn 
tesisi ve sabaha kadar bunların, İngiltere ve 
Birleşik Amerika gibi devletlerde olduğu üzere 
devriye gezmeleri, mahallelerde nöbetçi kulübe
leri, otomatik telefon, telsiz ve motorlu vasıta
larla teçhizi ve büyük şehirlerde, Scotland 
Yeard gibi teknik şehir polis teşkilâtının tesisi 
suretiyle eleman azlığına mukabil teknik vası
talarla zabıtanın kuvvetlendirilmesi düşünülmek
te midir? 

,3. İcabında bekçi ücretlerinin bir vergi ha
line konarak, ki esasen halen tahsil -edilmekte
dir. Zabıtanın modern hale ifrağı için gereken 
paranın bu kaynaktan sğlaması düşünülmekte 
midir? 

dtr. 
[1] 248 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
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Bu hususa dair bir etüdümüzü faydalı olur 

mülâhazasiyle içişleri Bakanlığına sunar, soru
ma yazılı olarak cevap verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. î 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

Mahalle bekçileri hakkında 
Jandarma ve polis teşkilâtının zayıf olduğu 

devirlerde (pazavnat) ismi verilen mahalle bek
çileri ufak bir istihale geçirerek devrimizde de 
yer almış bulunmaktadır. Bu yıllara kadar bek
çilerin kapı kapı dolaşarak kendi aidatlarını 
kendileri topladıkları herkesçe malûmdur. Bir
kaç seneden beri bu iş için Ankara ve İstanbul 
gibi şehirlerimizde (Emniyet Müdürlüğü Bekçi 
Bürosu) namı altında birer büro kurularak bir
çok memurların çalıştırıldığı görülmüştür. Bu 
çalıştırılan memurların ücretleriyle büro kira
ları ve masrafları da ithal olunmak suretiyle 
halktan halen hatırı sayılır bir para tahsil olun
maktadır. Bürokrasiye bağlanmış olan bu işin 
istinatgahını teşkil eden 20 Nisan 1330 tarihli 
Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanunu ise bugünkü 
cemiyetin durumuna uymıyacak kadar eskidir. 
ve arada muazzam bir devir ve nesil değişikliği 
vardır. 

Kanaatimizce, evvelce mahalleli tarafından 
seçilen ve bu işin gediklisi olan dürüst bekçiler 
kalmadığı gibi bu işi meslek edinecek şahıslar da 
kalmamıştır. Bu sebeple sık sık değişen bekçi
lerin vazife mesuliyeti tanıyıp tanımıyacakları 
veya vazifelerini bihakkin yaptıklarına ne şekil
de emin olunabileceği sorulmaktadır. Vazife mes
uliyetlerine dair hiçbir müeyyidesi olmıyan ve 
sadece kanun nazarında kendilerine polis salâ
hiyeti verilmiş bulunan, birçokları kanun değil 
okuyup yazma dahi bilmiyen bu bekçilerin istih
damından bugün için fayda yerine zarar mel
huzdur. 37 sene evvelisine nazaran bugün büyük 
şehirlerimizin çoğunda ahşap evlerin yerlerini 
apartmanlar veya kâğir binalar almıştır. Yaşa
yış tarzı ise o devirle kıyaslanmayacak derecede 
değişmiştir. Dün hane başına alman bekçi parası 
yerine bugün her apartman dairesinden ayrı 
ayrı para alınmakta ve seneliği (12) lira olarak 
birden tahsil olunmaktadır. 

Yurdumuzda kâfi derecede polis ve jandar
ma teşkilâtı bulunduğuna göre artık fayda ye-
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rine zarar tevlit ettiğinde şüphe olmıyan ma
halle bekçilerinin istihdamına ne gibi bir lüzum 
vardır. 

Halktan âdeta yeni bir vergi şeklinde tahsil 
olunan ve lüzumsuz bir israf halinde yok olup 
giden bekçi paraları yerine sayın halkımızın şe
hirlerimizin imarı için bir vergi tahsil olunsa 
seve seve vereceğinde hiç şüphemiz olmamalıdır. 
Her cefaya, her hizmete göğüs geren halkımızın 
yaşama seviyesini yükseltmek istiyorsak artık 
onun kıymetli enerjisini ve parasını bu gibi ip
tidai şeyler için lüzumsuz yere israf etmekten 
kaçınmalıyız. 

Hükümetçe bekçi istihdamı faydalı görülü
yorsa Osmanlı devrine ait 20 Nisan 1330 tarihli 
Kanunun bugünkü ihtiyaçlara göre değiştiril
mesi lâzımdır. Veya mevcut zabıta teşkilâtı ile 
birleştirilmelidir. Bu iş için halka ve Hükümete 
yeni külfetler tahmil eden bürolar kurmaktan 
da kaçınmamız gerekmektedir. Zira bu memle
ket, 1938 yılından bu yana üçte iki artmış olan 
memur sayısını dahi kaldıracak durumda de
ğildir. 

31 Temmuz 1951 
T. C. 

içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube : 2 
Dosya : 518 - 1 

Numarası : 42031 

özeti : Bekçi teşkilâtı va
zifesinin polis veya jandar
ma taraf nidan gördürül me
şinin mümkün olamıyacağı 
H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . VII . 1951 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü 6/389/2170/4690 sayılı yazıları kar
şılığıdır: 

Bekçi teşkilâtının ilgası, bu teşkilâta ait vazi-
feletin polis ve jandarmaya devri suretiyle bek
çi teşkilâtı yerine (Mahalle polis teşkilâtı), nm 
ihdası, bekçi ücreti olarak tahsil edilen paraların 
emniyet teşkilâtının modern vasıtalarla teçhizin© 
sarfedilmesine mütedair Zonguldak Milletvekili 
Aldürrahman Boyacıgiller tarafından verilen 
yazılı soru önergesine karşılık olmak üzere Içişr 
leri Bakanlığı adına arzedilecek noktai nazarın 
esaslarına girmeden önce bekçi vazife ve salâhi-
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yellerinin polis ve jandarma vazife ve salâhiyet- I 
leriyle olan münasebat ve irtibat derecesini tâ
yin etmeyi ve emniyet teşkilâtında halen mevcut 
oları kfldro imkânsızlığını bâzı rakamlarla teba
rüz ettirmeyi faydalı görmekteyiz. 

Amerika ve birçok batı memleketlerinde oldu
ğu gibi zabıta kuvvetlerinin birleştirilmesi; şe
hir polisi, mahalle polisi ve kır polisi adları al
tında emniyet kuvvetlerinin iyi organize edilmiş 
tek bir teşkilâta bağlanarak bir elden idare edil
mesinin, emniyet vazifelerinin ifasını; süratli, 
emin, tasarruflu bir yola sevk edeceğine kaani 
bulunmaktayız. 

Bütün illerimizde nüfus kesafeti ve belediye 
hudutlarının genişliği ile mütenasip olmıyan bir 
ölçüde polis kuvvetleri istihdam edilmektedir. 
Nfus artımı, beledî hududun genişleme nispeti, 
mahalle sayılarının, fabrika ve atölyelerin, stad-
yom ve oyun alanları gibi eğlence yerlerinin mü
temadiyen artması karşısında emniyet teşkilâtı i 
kadrolarında bu artışı sistemli bir surette karşı-
lıyacak kadro tezyidi cihetine gidilememiştir. 
Poliste sekiz saatlik normal bir çalışma usulü de
nemelerine giriştiğimiz bu aylarda vilâyetlerden 
bir genelge ile bu usulün tatbiki sırasında ne 
gibi zorluklar tevellüt edeceği, nelere ihtiyaç hâ
sıl olacağı konuları üzerinde bilgi istenmiştir. 

Gelen cevaplar umumiyetle polis hizmet ve 
vazifelerinin ifasında kadro darlığı, vasıta nok
sanlığı, yol bozukluğu veya kifayetsizliği gibi 
sebepler etrafında toplanmaktadır. Meselâ Kon
ya il merkezi 6649 kilometre karelik bir sahayı 
kaplamasına, 121 mahalle ve 64 bini mütecaviz 
bir nüfusa sahip bulunmasına rağmen merkez 
karakolu dâhil (Merkez, Feridiye, Köprübaşı) 
ancak üç karakolu ve 41 memuru vardır. 

Bütün illerde durum aşağı yukarı aynı man
zarayı arzetmektedir. Emniyet kadrolarmdaki 
bu boşluğu doldurtmak gayesiyle polis görevli 
jandarma mahalle ve çarşı bekçileri gibi zabıta 
yardımcı kuvvetleri kullanılmaktadır. Yalnız bu 
iki yardımcı kuvvet tatbikatta polis vazife ve 
salâhiyetini haiz bulundukları halde personel 
bakımından düşük kaliteli oldukları için emni
yet vazifelerinde göze çarpan bir aksaklık hu
sule gelmektedir. 

Bekçilerin vazife ve salâhiyetlerini, istihdam 
tarzlarını gösterir 29 Haziran 1330 tarihli beş 
maddelik (Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanunu) ı 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanun ' 
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almaktan çok uzaktır. 29 . VIIÎ . 1939 tarih 
/o 46807 sayılı bir genelge ile Genel Müfettiş
liklerle Valiliklerden bekçilerin bağlanacakları 
makam, bekçilere verilecek ücret, bekçiliğe alı
nacaklarda aranacak vasıfflar, tahsilat ve sar
fiyat usulü, bekçi vazife ve salâhiyetlerinin hu
dudu gibi konular üzerinde bir mütalâa isten
mişti. Gelen cevaplarda; belediye sınırları için
de çarşı ve mahalle bekçilerinin kullanılmasının 
mecburi olduğu, çarşı ve mahalle gece bekçileri
nin gördükleri vazife icabı olarak polise, polisin 
bulunmadığı yerlerde jandarma emrinde vazife 

I görmesi lâzımgeldiği, zabıta kuvvetlerinin mü
dahalesine imkân bulunmıyan zaruretin doğur
duğu müstacel hallerde yetki hudutlarının nere-
ve kadar uzanacağının tâyini iktiza ettiği, ne 
gibi hallerde mâni zabıta vazife görecekleri, ne
relerde silâh kullanabileceği, muhtar yardımcı
sı olarak hangi vazifeleri ifa ile mükellef tutu-

, lacakları, tâyin, nakil, terfi ve tecziyelerinin 
kolluk âmirinin teklifi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından yapılması ve mu
ayyen bir hadde kadar maaş katı cezasının ve
rilmesine yine bu makamların yetkili bulunma
sının zaruri olduğu, bekçiliğe alınacakların; yaş, 
askerlik, RW#lık durumlarının incelenmesi ica
bet t ik kabilinden düşünce ve kanaatlere rast
lanmıştır. 

1947 yılı (çarşı ve mahalle bekçileri") kanunu 
tasarısı gerekçesiyle 1950 yılında yeniden ihzar 
edilen (çarşı ve mahalle bekçiferi) kanunu tasa
rısı ve gerekçesinde (çarşı ve mahalle bekçileri
nin) eski zamandan beri memleketimizde gelfne-
tfin vücuda getirdiği bir teşkilât olduğu, mahal
le ve çarşılardaki emniyet ve asayişi temin ettiği 
diğer taraftan halkın birçok ihtiyaçlarını karşı
ladığı ve 1330 tarihli kanunun bekçilere ait üc-
ı etlerin tevzi, tahsil ve tediye şekillerini sağlam 
bir esasa bağlamadığı, vazife ve salâhiyet hudut
larının sarih olarak tâyin edilmediği, kontrolle
rinin noksan yapıldığı, bekçi olarak istih
dam edilenlerin kültür seviyesi itibariyle düşük 
bulundukları, meslekî bir kurstan geçirilmedik
leri, tâyin, terfi tecziyeleriyle hangi mercie bağ
lanacakları hususunun taayyün etmediği belir
tilmiştir. 

Kanaatimizce : 
1. Genel sosyal bünye hususiyetl'eriyle ma

hallî şartlar genel ve beledi bütçe imkânları göz 
Önünde tutularak bekçi teşkilâtının ilgası değil 
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tadili cihetine gidilmelidir. Yeni bir çarşı ve 
mahalle bekçileri kanununun çıkarılması ve bu 
kanunla alâkalı tüzük ve yönetmeliklerin hazır
lanması artık bugün için bir zaruret halini al
mıştır. Bekçi polisin yardımcısı olacağına, ica
bında polis vazifesi göreceğine, tabancasını kul
lanma yetkisini taşıyacağına göre hiç olmazsa 
ilkokul mezunu seviyesinde bir kültüre malik 
bulunması iktiza eder. t i emniyet kadrolarında-
ki boşluğun bir plâna göre doldurulması işine 
muvazi olmak üzere şehir nüfusu, beledi hudut
ları içindeki sahanın yüz ölçümü, şehrin coğrafi 
ve siyasi özelliği yıllık asayiş durumunu göste
rir istatistiği rakamlara göre bütün illerde ne 
miktar polis, bekçi, polis görevli jandarma istih
dam edileceği taayyün etmelidir. En az beş yıl
da bir kadrolar yeniden bir incelenmeye tâbi tu
tularak gereken tezyit ve tenkisler yapılmalı, 
bekçi sayıları, polis miktarına göre ayarlan
malıdır. 

2. Mahalle polis teşkilâtının memleketimiz
de ihdası emniyet kadrosunun genel olarak iki 
veya üç misline çıkarılmasını istilzam eder. Bu 
ise malî porte bakımından bugün ve yakın yıllar 
için imkânsız gibidir. Emniyet vergisi adı al
tında halen alman verginin tamamiyle emniyet 
bütçesine devri düşünülse bile bu verginin şehir 
polisi kadrosiyle mahalle polisi kadrosunun dol
durması ve devriye ekipleri için lâzım her nevi 
motorlu vasıta, telsiz, haberleşme cihazları, 
kontrol noktaları inşası gibi vasıta ve malzeme
nin teminine, her türlü inşaatın yapılmasına ki
fayet e*tmesi mümkün değildir. 

3. Vilâyetlerden gelen genelge eevaplariy-
le 1947 - 1950 çarşı ve mahalle bekçileri kanun 
tasarısı gerekçelerinde ve kanun metinlerinde 
temas edildiği gibi, bekçiler belediye veya özel 
idare bütçelerinden maaş alıp devlet memurları 
haline getirilmelidir. Maaşlarının karşılığı ko
lay tahsil edilebilen bir verginin nispet mikta
rını yükseltmek suretiyle temin edilmelidir. 
Bekçiler 15 lira maaş veya tutarı üzerinden üc
rete tâbi tutulmalıdırlar. Teçhizat ve kıyafetle
rine ait ödenek de aynı bütçeden verilmelidir. 
Emniyet Müdürlüğü bekçi büroları randımanlı 
bir faaliyet göstermemektedir. 

4. Bekçiler vazife ve vazifenin kontrolü 
bakımından kanunla polise bağlanmalıdır. Ta
ayyün eden vazifelerden gayrı işlerde istihdam 
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I edilmemelidirler. Bu hususta kanun ve tüzükle

re ağır ceza hükümleri konulmalıdır. Kontrol 
noktalan kontrol saatleri usulü ile devriye ekip 
başları yardımiyle bekçiler vazife sıralarında 
mütemadiyen teftiş edilmeli saat başlarında ve
ya 15 şer dakikalık muayyen fasıla zamanların
da nokta arama usullerine baş vurulmalıdır. 

Çarşı ve mahalle gece bekçilerinin vazifeleri 
günün batışından başlıyarak,ertesi günün saba
hına kadar fasılasız 12 saat devam eden ağır bir 
gece mesaisini istilzam etmektedir. On iki saat
lik gündüz istirahati nazari kalmakta ve kara
kol hizmetleriyle karakol âmiri veya diğer ba-
bıta veya mülkiye âmirlerinin resmî veya özel 
hizmetlerine harcanmakta ve bu yüzden gece 
vazifeleri lâyıkı veçhile yapılmamakta kontrol 
edilmemekte, muayyen saatlerde işlek cadde ve
ya mahallelerdeki birkaç dolaşmaya inhisar et
mektedir. 

5. Bekçilikte istihdam edilecek memurların 
asgari ilkokul mezunu olmaları, silâh ve her tür
lü teçhizatı taşıma ve kullanma yetkilerini haiz 
bulunmaları, çeşitli özel kuralardan geçirilmele
ri lâzımdır. Bekçi tâyin usulünde şu esasa riayet 
edilmelidir. 

Alâkalı karakol âmiri karakol bölgesindeki 
mahalle muhtarları ve mahalle ihtiyar heyeti 
âzalarının iştirakiyle kurulacak bir komisyon 
delaletiyle mahalle bekçisi nazmetleri nüfus, 
yüz ölçümü, hane sayısı gibi esaslar dâhilinde 
bekçi sayısmın iki misli bir miktar üzerinden 
tesbit edilmeli ve namzet listesinden yarısının 
seçilmesi hakkı mahallin en büyük mülkiye âmi
rine verilmelidir. Bu suretle mahallî emniyet ve 
asayiş işlerinde polise yardımcılık yapan mahal
le bekçileri kendi mahallelerinden veya itimada 
şayan civar halkından seçilmiş olur. Bu seçime 
muhtar, ihtiyar heyeti azaları alâkalı karakol 
âmirleri iştirak edeceğinden namzetlerin seçil
mesinde isabetsizlik ihtimali azalmış olacaktır. 
Mülkiye âmirine verilen tercih hakkı ise emni
yet ve asayiş nâzımı olması, murakabe ve kont
rol salâhiyetlerini haiz bulunması itibariyle fay-

i dasız bir müdahale mahiyetinde telâkki edilme
mesi icabeder. 

6. Büyük binalara girip çıkan şüpheli şa
hıslarla, bina içinde vukuu muhtemel hırsızlık, 

! soygunculuk, kundakçılık gibi âmme selâmetini 
' ihlâl eden vakaları önlemek, polise ihbar ve yar-

— 490 — 



B : 107 İ . 8 
dımda bulunmak suretiyle, Almanya'da olduğu 
gibi, yardımcı kuvvet olarak vücutlarından is
tifade edilmesi mümkün olan apartman kapıcı
lığı usulünün tecrübesine girmeyi de faydalı 
görmekteyiz. Apartmanlarda kapıcılık ve bek
çilik yapan kimselerin zabıta tarafından seçil
meleri, ücretlerinin muayyen olması, kontrolle
rinin zabıta tarafından yapılması, ücretlerinin 
apartman sahipleriyle kiracılar tarafından ha
zırlanan, bir kanun hükmüne göre, muayyen 
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nispetler dâhilinde müştereken ödenmesi, lâ
zımdır. 

Bekçi teşkilâtının ilgası, mahalle polis teş
kilâtının ihdası halen Emniyet Vergisi adı al
tında alınan verginin, polisin motorlu vasıtalar
la teçhizine dair yazılı soru önergesi üzerindeki 
düşünce ve kanaatlerimizin kısaca bunlardan 
ibaret olduğunu saygılarımla arzederim. 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

» • * « 

DÜZELTIŞLER 

105 tıci Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

S. Sayısı Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

244 

244 10 

İdarri memurları İdari memurlar 
D. Sayı Aylık D. Sayı Aylık 
7 Yönetim me

muru 
8 Yönetim me

muru 
9 Yönetim me

muru 
11 Depo ve ambar 

memuru 
İdari memurlar 
7 Yönetim mü

dürü 
8 Yönetim mü

dürü 
9 Yönetim me

muru 
11 Depo ve ambar 

memuru 

2 

4 

6 

12 

40 

35 

30 

20 

9 Yönetim memuru 

10 Yönetim memuru 

11 Yönetim memuru 
13 Depo ve ambar 

memuru 
tdari memurlar 

2 

4 

6 

12 

40 

35 

30 

20 

40 9 Yönetim memuru 

35 10 Yönetim memuru 

30 11 Yönetim memuru 
13 Depo ve ambar 

12 20 memuru 

40 

35 

30 

12 20 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sahife Sütun Sat» Yanlış Doğru 

238 1 

238 
238 
238 

1 
1 
1 

16 Altın meskukât ile ziynet altın- Cumhuriyet altın sikkeleriyle 
lan hakkında karar projesi Cumhuriyet ziynet altınları hak

kında 
23 (•) ( _ •) 
26 birbirine birbirlerine 
33 mütenasip kelimesi mütenasip (Ankara) kelimesi 
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Sayısı 

248 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sahife 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Sütun 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Satır 

39 
42 
50 
7 
8 

22 
43 
4 

41 
7 

11 
18 
26 

Eden, 
dâvasını 
işlemlere; 
o maddede 
etmişler. 
etmemiş 
etmesi, 

Yanlış. 

cezasına katı olarak 
bu meyanda memuriyetten 
mahkûmiyet 
cezalardan 
hakkında 
hükümlerine 

ve mahkûmiyete 

Doğru 

Eder.) 
dâvasının 
işlemler ile; 
bu maddede 
etmiştir. 
etmiş 
ve 
cezasiyle 
bunun zımnında memuriyetten 
mahkûmiyete 
efalden 
haklarında 
ruhuna 

Yine aynı sayfanın ikinci sütunun sonunda «binaenaleyh» diye başlıyan ve 12 satır olarak de
vam eden fıkra çıkarılarak yerine aşağıdaki fıkra konacaktır : 

Binaenaleyh; mahkûmiyetten mücerret olan yani münhasıran mahkûmiyete istinat etmiyen bu 
esas dairesinde yedinci maddenin birinci fıkrası şümulüne giren idari ve inzibati kararlar ile bu 
maddenin ikinci fıkrasında tadat edilen mahkûmiyet neticeleri hariç olmak üzere ceza mahkûmiyet
leri ile birlikte tahmil kılııian fer'î cezaların Af Kanununun birinci maddesinin hükmüne gir
mesi hasebiyle yoruma mahal olmadığına karar verildi. 
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Yabancı Sermaye Yatırımlarını Taşvik Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin' 
Hâmid Şevkfit İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 487 

Oy verenler 287 
Kabul edenler 285 

Reddedenler J 
Çekinserler : i 

Oya katılmıyanlar : 180 
Açık Milletvekillikleri 20 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Erairoğlu 

1 Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz | 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu I 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
TTnöfl"n Alı VniMil .LldiSClll - t i l l V U.J d i 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahın j 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 

1 Sabri Erduman 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTJ& 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Töl 

İSPARTA 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
thsan altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
FuadHalûsi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Bakman 
Behzafc Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

B : 107 1.8 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Üİgeıı 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Snrııri Nasuh-] 
oğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket tnee 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğl u 
oğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosnıanr 
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu | 

Ö i 1 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri Özsan 

NÎĞD1 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksuy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
îsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferit Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

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

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Sedat 2eki ÖrS 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer ön al 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zaîhangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
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Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

Yufcus Muammer ala-
kant 
Snat Başol 

Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 
SEYHAN 

Cezmi Türk 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğltî 

Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Oya katttmtyantar] 
AFYON KARAHÎSAE 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Halis Öztürk (î.) 

AMASYA 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil ( t ) 
Sadri Maksııdi Arsal 
(t) 
Muhlis Bayramoğlıl 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budak oğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu • 
Mahmut Güçbilmez 

İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Mithat San ( t ) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (î.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen (I.) 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâroit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Başkan 
V.) 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Cevdet San (I.) 

GİRESUN 
Tahsin tnanç (I.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlu (t.) 
Halit Zarbun (î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(t) 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksı! 
Said Bilgiç 
Ketaal Demiralay 
Tahsin fola 

tSTANBUt 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlaber 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhittin Erener (t.) 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay (I.) 
Mehmet Bahadır (l.j 
Veyis Koçulıı (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (t.) 
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Hüseyin Oaiıid Y&l^m 
(t) 

KASATMONU 
Sait Kantarel 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu . 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

B : 107 1.8 
KÜTAHYA 

Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen (î. 
Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(i.) 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Kâzım Taşkent (1.) 

MARÂŞ 
Salâhattin Hüdayioglu 
(t) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Güraüşane 1 
İstanbul 2 

.1951 0 : 1 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kıhçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (1.) 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Firuz Kesim (î.) 
Hasan Fehmi Usta oğlu 
(î.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz A n k 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Şevki, Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

^vekillikleri] 
İzmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (t.) 
Halûk ökeren 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp (1.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoığlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

Sinob 1 
Sivas X 
Zonguldak 1 

— 
20 
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Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine dair Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

* 

AFYON KA&AHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kennan 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroglu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subayı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Et em Menderes 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler 249 

Kabul edenler 249 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman ı 
Celâl Otman 

{ ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 

- Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

BUfcZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Mustafa Zereıı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan , 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Kaymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GUMUŞANE 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demircili 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 
Sen ihi Yürüten 
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İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Ztihtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlıı 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 

B : 107 İ . 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Tjûtfi Karaosnan 
oğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz TJras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Fent Kılıçlar 

. 1951 O : 1 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaioğlu 
Ferit Ecer 
Fahtfi Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Hamdı Şarlan 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

I Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şaylı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

I Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Zya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi V n 
laycıoğlu 
Hamdi Orhoıı 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karshoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 

AFYON KARAHtSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Makaudi Arsal 
(I.) 
Muhlis -Bayramoelu 
Salâha tin Benli (1.) 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Er kuyumcu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Agâh Erozan 
Mithat San (I.) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz d.) 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
.Mustafa Ekinci 
X;V/n)i Önen (I.) 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
< >mer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Ya/.man 
ITâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
<Ymal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağıroğlıı 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Enver Karan 
Eınrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

6AZİANTEB 
Cevdet San (I.) 

GİRESUN 
ilam di Bozbağ 
Tahsin İnanç (1.) 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Yasfi Mahir Kocat ürk 
Halis Tok d e m ir (1.) 
Kemal Yörükoğlu (t.) 
İL I I it Zarbım (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(İ.) 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih lnaııkur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Denıiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Sal a m on Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı ) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim G ölen il 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlaber 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide edib Adı var 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 

Abidin Tekön 
KARS 

Sırrı Atalay (t.) 
Mehmet Bahadır (t.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (1) 
ILüsevin Cahid Yalçın 
(t.) ' 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
llayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Silki Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akanı 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemeioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydnıcı 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
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Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürnr i Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
i smet i n ö n ü 
Mehmet Kar t a l 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbano&lu 

(I.) 
Hamdul l ah Suphi Tan-
riöver 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhat t in Hüdavioğlu 

( ! • ) • 

Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
A b d ü r r a h m a n Rayar 
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Cevdet ö z t ü r k 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nadi r Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asını Do&anay 

ORDU 
Feyzi Bozlope 
Naşi t F ı r a t 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (1.) 
Atıf Topa 'oğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Bal ta 
Osman Kavrakoğ lu 
Mehmet Fah r i Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
F in i z Kesim (t.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 

. 1951 0 : 1 
SEYHAN 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi T ü r k 

SİIRD 
Melım; i Daip! Sü;ı!ı. 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tiinıeı-bnn 

S İVAS 
i lhan Dizdar 
S • v k ' i ' i "-.il 

Il'.-di] İun-P 
RiJ'at Öçten 
Se<lat Z--ki ö r s 
Bahat : : ı ı Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin l 'ioyül 
Şevket M «»can 

TOKAD 
Fevzi i/.hıık '{.) 

TRABZON 
Naci Al tuğ 

Faik Ahmed Baru tçu 
O m a ! Reşit Eyüboglu 
Mahmut Golo^lu 
Tevfik Kora! 
flaşan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
PYrid'm !><•>'! 
OrnıM' Cevheri 
Celâl Oııecl 

VAN 
l'Vrid .Melen 

K . - ' ! Z M İ I . ' < V ; : 1 | ) ( \.) 

YGZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fua t Niznn.oglıı 
l i . ; ' : . i : ; l ':•'•. : İ ! . • • ; ! = . ( İ . ) 

ZONGULDAK 
; • -.in l'alık 

A İHİı'in nlmıan lîoyacı-

Ali Kıza İncealenıdar-
o£lu 
Avni Y u r d a b a y r a k 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

3 
1 
1 

1 
1 

Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

1 

1 

•ı 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

2 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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Tütün ye Müskiratım alınacak Müdafaa vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik,ya
pı, asma ve bu kanunu tadil öden bâzı hükümle n kaldırılmasına dair Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAB 
Abdııiiah t»üler 
Süleym; n Kerman 
Iielvİ!' ' (;. uaganiı 
Avııi 'Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
tiazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Firen 
İL: m i t Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Haindi Bulgurlu 
Kainiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fen ik 
Abdullah Oedikoğlu 
Osman Talât I l tekin 
ITatnid Şevket İnce 
S'7'i'i Kur tbek 
Talât V'asfi ö z 
F u a d Soylum 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fat in Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhane t t i n Onat 
İb rah im Subaşı 

A Y D I N 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. P.aki Ökdem 

BALIKESİR 
Vae.id Asena 

Üye sayısı : 4 8 7 
(>y 

Kabu 
verenler : 2 4 6 

edenler : 2 4 5 
Reddedenler : 1 

<> 
Oya. kalıi 

cinse rler : 0 

nıyanlar : 2 2 1 

Amk Al i İlet vekillikleri. : 2 0 

[Kabul 
\ SalâhaUîtı Haskan 
i Muzaffer Kmiroğlu 

Ali Fahri işeri 
j Arif Kahpısizoğiıı 

Vahya l 'clvan 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri okcııoğlu 
BOLU* 

Mithat Dayıoğlu 
BURDUR 

Fethi (/eükbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
'.'..'•' .'• i - a r 

1 Selim Kci^ıp Emeç 
:-H'ilm ITerkmen 
S;ıdeitirı Karacabey 
': :;:ûsi Köymen 
. :• itil; Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Kıuiıı Kalafat. 
ihsan Karasioğlu 

Ömer Mar t 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
(Mâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar V" \ 
Zihni Ural 1 

ÇORUM 
Sedat B a r a n 

— 6C 

edenler] 
\ Ahmet Baş ıbüyuk 
j Baha koldaş 

Saip Üzer 
DENİZLİ 

Hüsnü Aksi t 
F ik re t Başaran 
Ali Cobanoğlu 
Uefet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kami! Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet E n g i n ü n 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Rıi'kı Salim Burçak 
Fehmi Cobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zer en 

ESKİŞEHİR 
Hasan Po la tkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Sainih i na l 
C a l i n K ı n o ğ l u 
Ali Ocak 
Salâhat t in Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci D u y d u k 
Hayre t t i n E r k m e n 
Doğan Köymen | 

) l — 

- •' •'•i'-Aı'& 

Arif Hikmet Pamukoğ lu 
Mazlıar Şener r-

GÜMÜŞANE J 

Cevdet B a y b u r a '"•'' 
HATAY 

Celâl Sait Siren 
İÇEL 

Halil Ata lay 
Hüseyin F ı r a t 
Salih l n a n k u r 
Refik Kora l t an 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
F a r u k Nafiz Çamlıbel >• 
F u a d Hulusi DemirelH 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprü lü -
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
F ü r u z a n Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkge ld i 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 
Senihi Yürü ten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bi l s in 



Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtti Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühlo 

KAYSERİ 
Fikri-!' Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlıı 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Er bil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Erean 
Tarık Kozbek 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 

Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûl'fi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker ' 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Man d al in e i 
Nuri özsan 

MUŞ 
TTamdi Bayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbag 

.1951 O : 1 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
^" ' . rü Uluçay 
Hasan Fehmi Usta oğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki * lîçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betii 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Royutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlıı 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
TTıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Igzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıb 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat Bagol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğhr 

[Reddedenler] 
VAN 

Ferid Melen 

— 502 -



B : 107 1.8.1951 O : 1 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİS AR 
Kemal Özçoban 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztüı-k (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (t.) 
Sadri Maksudi Arsal 
(î.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 

ANTALYA 
Akif Sarı oğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Plasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Başkan 

V.) 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güç.bilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Agâh Erozan 
Mithat San (I.) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
\ i h a t ivı-iboz (İ.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
("VIfil Boyıııık 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Şevki Gürses 

Hüseyin Ortakcıoğlu-
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı Önen (t.) 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
("Ynı: ! Gö)H-n<; 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (t.) 

ERZURUM 
Said Başak 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San (1.) 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Tahsin İnanç (I.) 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdenıir (î.) 
Kemal Yölükoğlu 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Tarık Gürerk ,; 
Necdet loce.kara-, 
Osman Kapani 
Halil Özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Sı m Atnlay ( U 
Mehmet Bahadıı 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1.). 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin- Tugae (1.) 
Hüsevin Cahit Yalçın 
( 1 . ) '• 

KASATMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoglu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Su ad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ « 
S ı t k ı P e k k i p ( t . ) .'•"..-•.-• 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
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Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ('»İçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet A İkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Ilışan Cürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık titi 
İsmet, inönü 
Mehmet Kartal 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Muza fi'e r Kurb ano ğb ı 

( ! . '• 

Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Kâzım Teşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattin 1 tüdavioğlu 

A lı i net K a d oğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Ak yol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Vusul' Ziya Ortaç 
7.-A<\ M. osu t Szer (İ.) 
.Mır 'i'o;-;a'!»<:du 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
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SAMSUN 

Fim/, Kesini (t.) 
Muhittin Özkefeli 

SEYHAN 
Reniz,. Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad («üçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Mnlıit Tüm erkan 

SİVAS 
1.1:-an ])h:da- (İ.) 
Şevki Ecevit 
Ha'il İmre 
Tîifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çul)!!1: (İ.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyiiboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

URFÂ 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl Öncel 

VAN 
Kâzım Özalp (î.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
II âsim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza İneealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabavrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Bitlis 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Hümüşane 
İstanbul 

tzmir 

Kastamonu 

Kırşehir 

Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20' 
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Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil me Ceketler arasındaki mübadeleleri serbestleştir
mek amaciyle mezkûr Teşkilâta dâhil msmleketlsr arasında imzalanan (Bir Avrupa Tediye Bir
liği kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaş
manın muvakkat tatbikına dair olan Protokolün onanması hakkındaki Kanıma verilen oyların 

Sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 2 5 1 

Kabul edenler : 251 
.Reddedenler : O 

Çekinserler : O 
Oya katili »uyanlar : 216 

Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Cazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Dağıstan Rinerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Eıe 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât fltekin 
Hâmid Şevket înce 
»Sev fi Ki ir lb ek 
Talât Vasfı öz 
Fııad Şeyh un 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbra ilim Subaşı 

AYDIN 
Namik Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 

Muzaffer Emiroğlu 
Fnver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsıznğlu 
Yalıya Pelvan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Oayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Celikbaş. 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selini Ragıp Emeç 
A'j'âh Frapan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy m en 
Ifaluk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

Zihni Ural 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 

DENİZLİ 
IJüsnü Akşit 
Fikret, Başaran 
Ali Çobanoğlü 
Fikret Kara budak 

DİYARBAKIR 
Rel'et Tavaslıoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlü 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoglu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih tnal 
Calip K-naoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Sahih a ti in ünlü 

GİRESUN 
I >o£an Küymen 
Arif Hikmet l'amukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Ba; bura 

İÇEL 
Halil Atalay , 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
' 'ehil Ranıazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Mmıet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fııad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fııad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Fürıızan Tekil 
Nazh Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

505 — 



AndreVahram Bayar 

Melımet Aldemir \] 
Cihad Baban ^ 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erenef" 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçeeioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim, Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay ... 
Mahmul Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

K|EŞEHÎR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethşm Vassaf Akan 
Ziya Atığ ,,,..,- .: 
Hamdi Başak 
Müjntaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
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1 Mehmet Yılmaz I 
L. KONYA 

Rifat Alabay 
L Ziya Barlas 
I Abdi Çilingir 
I Ömer Rıza Doğrul 
"Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Ali Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

I Nnri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özfbay | 
Lûtf i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Evgin 
Refik Şevket Tnce 
Faruk İlker 

I Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtf i Karaos-
ıuanoğlu 
Nafiz Köre/. 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

I Aziz Ura8 
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MUĞLA 

Yavuz Başar 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin vÜlkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
İlam di Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik Heri 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

smtD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
AH Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akytiz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Ham d i Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad A İpe ren 
Saffet Baştımar 

I Süleyman Fehmi K •„-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Fer idun Ktıgin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

I Rifat Sivişoğlu 
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[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KABAHİSAB 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç. 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î) 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevkî Çiçekdağ 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Başkan 
V.) 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Oülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Mithat San (1.) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endi i 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (1.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktug* 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen (1.) 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagırofclu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZIANTBB 
Cevdet San (I.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç (I.) 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir (1.) 
Kemal Yörükoğlu (1.) 
Halit Zarbun (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(1.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad'Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

Senihi Yürüten 
İZMİR 

Halide edib Adıvar 
Tarık Gürerk 
Necdet İneekara 

KARS 
Sırrı Atalay (I.) 
Mehmet Bahadır (I.) 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (1) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

(t) 
KASTAMONU 

Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkaie 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

— 807 — 
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Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
d) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (î) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğln 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİÖDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
fzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Firuz Kesim (T.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(T.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somıuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İhsan Dizdar (î.) 
Şevki Ecevit 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (t.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğln 

Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (t.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğhı 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı -
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 
trtanbul 

[Açık Milletvekillikleri] 

îzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununda ve bu kanuna lek 4862, 
6087 ve 6194 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvelleri ile 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa-

retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabui e-: ''•-.) 

. 

AFYON KABAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni lan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Ham di Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Uy re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
248 
248 

0 
0 

219 
20 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BUBDÜB 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA . 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 

— * 

Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

» — 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Kaymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Ahmet Haindi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 

fzjvrfF, 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 

! Muhiddin Erener 



Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berfeok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

B : 107 1.8 
I Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besini Besin 
Hakkı Gedik < 

| Asım Gündüz 
i İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 

j Lûtfi Sayman 
MANİSA 

Samet Ağaoğln ,. 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 

I Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

Muzaffer Karaosmanoğlu 
I Nafiz Körez 
I Sudi Mıhçıoğlu 

Muhlis Tüm ay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
I Hadi Arıbaş 

.1961 O : 1 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SIÎRD 
Baki 'Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

8ÎN0B 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

— H.0 — 
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[Oya kattlmtyanlar] 

AFYON KAEAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcn 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhaddin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 

I Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

I Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaç 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

I Rıza Topçuoğlu 

I Memiş Yazıcı 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy (î.) 
GAZİANTEB 

Cevdet San 
GÎRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Tahsin înanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
I Selim Seven (î.) 
I HATAY 

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

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Kamazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 

I Necdet Incekara 

I Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır \ 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (1.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
(Î-) 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

I KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

. Salih Kalemcioğlu 
Lûtf i Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 

I Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 

— 511 — 
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Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Bti (t.) 
ismet inönü 
Mehmet Kartal (t.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Kâzım Teşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
ln ( t ) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâinil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

Aydm 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Finiz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 

[Açık Millet 
1 Çanakkale 1 

Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

| İstanbul 2 

Reşad Güçlü 1 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe (1.) 
Cezmi Türk 

SİİRD 1 
Mehmet Dâim Süalp 

SÎNÖB 
Server Somııncuoğlıu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (t.) 

TRABZON 
Naci AHığ 
Faik Atened Barutçu | 

vekillikleri] 
İzmir 1 
Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 1 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayâlp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZĞAD 
Avni Doğan 
Fuat Nîzamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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S. Sayısı: 238 
Altın meskukât ile ziynet altınları hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Anayasa Komisyonu raporu (3/182) 

T. C. 
Başbakanlık 4. VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 76 - 1655, 6/1826 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Altih meskukât ile ziynet alt ularının tert'.p ve darplarına ait esasları tesbit eden Maliye Bakanlı
ğının 14. V. 1951 tarihli ve 52150-38/16916 sayılı yazısı Bakanlar Kurulunun 22. V .1951 tarihli 
toplantısında görüşülerek bu husustaki karar projesinin Yüksek Meclise sunulmasına karar verilmiş 
bulunduğunu saygılarımla iarzederim. 

Başbakan 
A.>Mtnderes 

Altm meskukât ile ziynet altınları hakkında karar projesi 

Cumhuriyet altm sikkeleriyle, Cumhuriyet ziynet altınları aşağ-da yazılı olduğu.şekilde darphanece 
tertip ve darp olunur:. 

1. Cumhuriyet altın, sikkeleri :, 
a) Evsafı : 916 2/3 ayarında ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve seyreklik olmak üzere 

beş parçadan ibarettir. 
Birlik altm 7, 21657^gram sıkletinde olup diğerlerinin sıkletleri de buna göre tâyin olunur. 
Ayar ve -sıklet toteiransliârı (+) binde ikidir. 

•b) Eşkâli : Bir tarafmın-kenarları birer nokta halinde görünen gayet ufak mermi başlıklarla 
HgerıeknmiŞ'Ohiii) bu başlıkLarîc altında -bütün çevreyi kapLyan ve-sapları korddâ ile alt tarafta bir
birine bağlanmış bulunan başak ve meşe dallarından -terekküp -eden bir kavis bulunur. Bu kavisin 
içinde kelimeler alt alta olarak (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ve altına Cumhuriyetin kuruluş tarihi 
olan 1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin bas.lış tarihi Cumhuriyetin hangi 
yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden rakam konulur. 

Diğer tarafı ise, kenarları aynı şekilde ufak mermi başlıklarla çevrelenmiş ve başlıkların altın
da sikkenin devrini takiben kavisli bir surette (Hâkimiyet Milletindir) ibaresi ve ortasında da Ata
türk'ün resimleri (Başın yandan görünüşü) ve resmin altmda yukardaki ibarenin çevresiyle müten.ı-
isp kelimesi bulunur ve kenarlarına düz tırtıl yapılır. 

2. Cumhuriyet Ziynet altınları : 
a) Evsafı : 916 2/3 ayarmda ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık, ve çeyreklik olmak üzere 

beş parçadan ibarettir. 
Birlik altın 7,016 gram sikletindedir. Diğerlerinin sikleti buna göre tâyin olunur. 
Ayar toleransı (+ —) binde iki, siklet toleransı (+ —) binde dörttür. 
b) Eşkâli : Bir taraf .nın ortasında (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ile basıdığı tarih, diğer tara-

f.nın ortasında ise Atatürk'ün resimleri (Başın yandan görünüşü) bulunur ve bunların etrafı yıl
dızlarla çevrilmek ve yidızların etrafı da kenarlarına kadar nakış ile tezyin edilmek suretiyle şekil
lendirilir ve kenarlarına mail tırtJ çekilir. 



Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 3/182 
Karar No. 12 

19 . VII . 195İ 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlıktan gelen ve komisyonumuza ha
vale edilen ve Altın meskukât ile zinet altınla
rı, tertip ve darplarına ait esasları tesbit eden 
ve Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan karar 
projesi komisyonumuzca konuşulup görüşüldü. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen bu proje, 
basılacak meskukâtın miktarına taallûk etmeyip 
Darphanece basılacak Cumhuriyet altın sikkele-
riylo Cumhuriyet zinet altınlarına ve bunların va
sıflarına, şekillerine, ayar ve sikletlerine taallûk 
ettiği görülüp anlaşılmış ve Anayasanın 26 ncı 
maddesino aykırı bir tarafı görülmemekle Hükü
metin hazırladığı karar projesinin kabulüne itti
fakla ve sikkenin devrini takiben kavisli bir su
rette «Hâkimiyet Milletindir* ibaresindeki ya
zının aynen kabulünde ekseriyetle karara va
rılmıştır. 

Bu ibareye muhalefet eden üyeler, Anayasa
da Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mad
desinde Egemenlik kelimesi kabul edilmiş oldu
ğuna göre burada da hâkimiyet kelimesi yerine 
Egemenlik kelimesinin konulmasında ısrar et
mişlerse de Hükümetçe sikkede tesbit edilmiş 
olan «Hâkimiyet Milletindir» ibaresi Anayasa
nın sözü geçen üçüncü maddesi olmadığına ve 
günlük hayatımızda kullanageldiğimiz iki Türk
çe kelimenin yanyana gelerek bir cümle teşkil 
etmesinden ibaret bir ibare bulunmasına binaen 
Hükümetçe tesbit edilen bu ibarenin aynen mu

hafazasında her hangi mâni bir hüküm bulun
madığına bilâkis teklif edilen kelime, daha alı
şılmış ve asırlardan beri kullanılagelmiş olması 
sebjebiyle bunun yazıldığı şekilde ve sırf bir işa
ret ve şekil olarak sikkelerin üzerinde bulunma
sının daha isabetli olduğu düşünülerek karar 
projenin aynen kabulüne ve keyfiyetin Kamu
tayın yüksek tasvibine arzına çoğunlukla ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 

Başkan Sözcüsü 
istanbul Diyarbakır 

F. JüT. Demircili F. Alpiskender 
Afyon K. Ankara 
K. özçolan R. Eren 

İsparta İstanbul 
R. Turgut M. Benker 

Manisa 
Bapora kısmen muhalifim 

M. Tümay 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Konya 

«Hâkimiyet milletindir» ibaresi yerine Ana
yasanın üçüncü maddesine uygun şekilde 
«Egemenlik milletindir» ibaresinin konulma

sı reyindeyim. 
R. Alabay 

Kâtip 

Erzurum 
M. Yazıcı 

Konya 
T. Kozbek 

Sivas 
E. Damah 

Tokad 
H. ökeren 

( S. Sayısı i $38 ) 



S. Sayısı: 239 
llktahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil görmüş olan Köy Ebele
rinin, Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü 
maddesi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak. istihdam edilip 
edilmiyeceği hususunun yorumlanması hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Geçici Komisyon raporu (3/195) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . VI . İ951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72-158, 6-2035 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Köy Ebe okur arından mezun olan ve 4459 sayılı Kanun gereğince mecburi hizmete tâbi bulun
dukları halde tahsilleri ilk tahsil üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulunduğu için orta tahsil 
asyılmıyan, 2 nci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulunmadığı takdirde, 788 
sayılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi hükmüne tevfikan kanu
nen alabilecekleri memuriyete mahsus maaş tutarları kendilerine ücret olarak ödenmek şartiyle, 
stajyer olarak istihdamlarının mümkün olup olmadığının yorumlanması hakkında Sağlık ve Sos-" 
yal Yardım Bakanlığından alman 7 . III . 1951 tarihli ve 42-2375 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı
nın bu husustaki 24 . IV . 1951 tarihli ve 13228-223/5242 sayılı düşüncesi suretleri ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Sağl k ve Sosyal Yardım Bakanlığının 7 . I I I . 1951 tarihli ve Saymanlık Md. 42/2375 sayılı yazısının 
suretidir 

Yüksek Başkanlığa 

788 sayılı Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle değiştirilen 64 ncü 
maddesinin birinci fıkrasında : 

«Devlet idarei hususiye ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tahsili 
bitirenler beş ve yüksek tahs'.li bitirenler sekiz Kene müddetle meslek ve ihtisasları dâhilinde hiz
mete mecbur ve bunun için bizzat alâkadar dâirelere derhâl müracaatla mükelleftir.», Maddenin so
nundan evvelki fıkrasında da : «Hususi kanunlariyle bu kanuna göre mecburi hizmete tâbi olanlar
dan banka, imtiyazı şirket veya her hangi hususi bir müessesede iş istiyenlerin mecburi hizmetlerini 
ifa ettiklerini veya tazminat ödediklerini vesika ile ispat etmeleri lâzımdır» diye yazılı bulunmaktadır. 

4459 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında da : 
«Köy ebe mekteplerine enstitü dışından alınıp parasız tahsil görerek yetiştirilen ikinci sınıf köy 

ebelerinin dört sene müddetle Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin göstereceği yerlerde koy ebeli
ği. yapmaya mecbur oldukları ve bu mecburiyeti yerine getirmekten kaçınanlardan kendileri için yapı
lan masraf m nizami faizi ile birlikte aynen ve Tahsili Emval Kanununun hükümlerine göre tahsil 
olunacağı zikredilmiştir, 
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Bu hükümler muvacehesinde ikinci sınıf köy ebelerinin durumu mütalâa edilirse : 
1. Bunların ilk tahsile munzam bir senelik Öğretime tâbi tutulmaları hasabiyle ilkokul mezunu 

sayılarak ortaokul mezunu telâkki edilmedikleri. 
2i Memyrin Kanununun muaddel 64 ncü maid#?indpi ilkjfcek$ep mezunları derpiş olunmamakla 

beraber «hususi kanunlariyle. bu kanuna göre mecburi h^anete tâbi olanlar» ibaresiyle tahsil durumu 
ne olursa olsun mecburi hizmetlilerin 64 ncü madde hükmüne tâbi oldukları, 

3. 4459 sayılı Kanunun üçüncü maddesiyle bunlara dört senelik mecburi hizmet tahmil olu
narak bu hizmetten imtina halinde müeyyideler vaz'olftndu#q, görülür. 

Hususi kanunda hükmü mahsus olmıyan ahvalde umumi kanuna müracaat kaidesine uyula
rak meselenin halli lâzımgelirse de 4459 sayıb Kanunun mecburi hizmet tahmil etmekle beraber 
bu gibilerin kadro fevkinde istihdamına cevaz veren bir hükmü muhtevi olmamasına ve Memu
rin Kanununun muaddel 64 ncü maddesinin de ilkokul mezunları hakkında sâkit bulunmasına 
binaen bu kaideye tevfikan bir neticeye parmak mümkün olamamaktadır. 

Bu madde ile ilgili Hükümet gerekçesinde tahsil derecelerinden ve ilk tahsil kaydının mad
deye dercedilmemesi sebebinden bahis bulunmamakla beraber mecburi hizmetlilerin kadro fev
kinde istihdamlarını sağlamak gayesiyle teklifte bulunulduğu gösterilmiş ve kanunun müzake
resi sırasında da mecburi hizmetlilerin kadroda münhal yer bulunmadığı takdirde kayıtsız ve 
şartsız istihdamlariyle kendilerine müstahak oldukları aylıkların ücret olarak ödenmesi derme
yen edilmiş olmasına göre tesise mevzu teşkil eden bu kadrosuz .istihdam keyfiyetinin ilk tah
sile sahip ve mebdei maaşı 15 lira olan dört senelik meeburi hizmete tâbi köy ebelerine de şâmil 
olduğu ve 64 ncü muaddel maddenin sondan evvelki fıkrasındaki (hususi kanunlariyle bu kanu
na göre mecburi hizmete tâbi) kaydının köy ebelerini de şümulü dâhiline aldığı mütalâa edil
mekte olduğundan bu cihetin tefsir yoliyle karar altına alınmasının Yüksek Meclise arzını say
gılarımla rica ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr, H, Üştündağ 

Maliye Bakanlığının 24 . IV 1951 tarihli ve B. M. K. Gn. Md. Ş. 5/A. 13228/223 - 5242 sayılı yazısı 
suretidir 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Genel Müdürlüğü söziyle alman 15 . I I I , 1^51 tarihli ve 72 - 158/6 - 963 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından yüksek makamlarına sunulup tetkik ve mütalâamızın 
bildirilmesi için bir örneği Bakanlığıma havale buyurulmtijş olan 7 . I I I . 1951 tarihli ve 42/2375 sa
yılı yazı incelendi: 

Bu yazıda: Köy Ebe okullarından mezun olan ve 4459 sayılı Kanun gereğince mecburi hizmete 
tâbi bulundukları halde tahsilleri ilk tahsil üzerine bir yıllık öğrenimden ibaret bulunduğu için 
orta tahsil sayılmıyan, ikinci sınıf köy ebelerinin, kadroda münhal memuriyet bulunmadığı takdirde, 
788 sayılı Memurlar Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
kanunen alabilecekleri memuriyete mahsus maaş tutarları kendilerine ücret olarak ödenmek şartiyle, 
stajyer olarak istihdamlarının mümkün olup olmadığı hususunda tereddüde düzülmektedir. 

3017 sayılı Kanunun 33 ncü maddesince «Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti, lüzum görülen 
yerlerde hastaneler, sanatoryumlar.... doğum ve çocuk bakım evleri.... mesleki tedrisat mektep, ve 
yurtları.... açar.,,, «ve 34 ncü maddesinde» mesleki tedrisat müesseselerinde ebe mektepleri iki dere
cedir. 

1 
2. ikinci derecedeki ebe mekteplerinin tahsil müddeti en az bir senedir. Bu mekteplere ilk tahsili 

( S. Sayısı : 239 ) 
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bitirmiş olan veya bu derecede tahsil gprmüş. çidjiğöw işj££edenler alınır İkinci derece ebe mek
teplerinden çıkanlar sanatlarını yalnız köylerde icra ederler.» denilmekte ve, 4459 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle de, bu suretle yetiştirilmiş olan ikinci sınıf köy ebeleri, Sağlık -rçe 3|SJI§,1. Yardım 
Bakanlığının göstereceği yerlerde, dört yıl müddetle köy ebeliği yapmaya mecbur tut«!bûW* korun
maktadır. 

Ancak, 788 sayılı Memurin Kanununun, sözü edilen değişik 64 ncü maddesince «De*det, îdarei 
Hususiye ve Belediyeler hesabına memlefeft .ifip4£'tftfbftii; görenlerden orta tahsili bitirenler beş, 
yüksek tahsili bitirenler sekiz sene müddetle.... meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecbur 
ve bunun için bizzat alâkadar dairelere derhal müracaatla mükelleftir. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanunen 
tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus (Maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret-eîarak-veril* 
mek şartiyle) meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelerde stajyer olarak istihdam edilirler...» 
denilmek suretiyle mezkûr madde hükmüne tevfikan mecburi hizmeti bulunanlardan kadroda 
açık memuriyet bulunmaması dolayisiyle, kanunen tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsusr 
maaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdam edileceklerin en az orta derecede tahsil gör
müş olmaları icabetmekte ve Devlet, özel idare ve Belediyeler hesabına okuyan ve fakat- tahsil
leri orta tahsil sayılmıyarilarm ayni suretle stajyer olarak" istihdam edilebilecekleri hakkında her 
hangi hüküm bulunmamaktadır. 

Buna göre, ilk tahsil üzerine ikinci ernıf ebe okullarında bir yıllık tahsil gören ve bu tahsilleri 
de orta derecede bir tahsil sayömıyan köy ebelerinin kanunen tâyin edilebilecekleri dereceden 
boş kadro bulunmaması halinde Memurin Kanununun sözü edilen değişik 64 neti maddesi gere
ğince kadrosu» ve stajyer olarak istihdam edile miyecekleri düşünülebifirse de mezkûr 64 ncü 
madde hükmü Devlet, özel îdare ve Belediyeler hesabına tahsil görmüş olanların kadro bulun
masa dahi mecburi hizmetlerini ifa etmelerini temin maksadiyle kabul edilmiş bir hüküm oldu
ğundan madde metninde, her Türk vatandaşı için mecburi bir tahsil olan ilk tahsilden bahsedil
memiş olma^mıjı bahis konusu köy ebelerinin kadro bulunmadığı takdirde mecburi hizmetlerini 
ifa edebilmeleri için kanunen alabilecekleri maaş tutarı ücretle stajyer olarak istihdamlarma bir 
mâni teşkil etmiyeceği de mütalâa edfleİJiiir. 

Bu itibarla ilk tahsil üzerine bir yıllık mesleki tahsil görnrft? olan köy ebelerinin sözü edilen 
64 ncü madde gereğince kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip edilmiyecekleri hususunun yo
rumla halledilmesinin Bakanlığımca da uygun görülmekte olduğunu saygı ile arzederim. 

Maliye Bakanı 

(S . Sayısı : ^ 9 ^ 
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Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 20 . VII . 1951 
Esas No. 3/195 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

îlktahsil üzerine bir yıllık meslekî tahsil 
görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanunu
nun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü madde
si hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak istih
dam edilip edilmiyeceği hususunun yorumlan
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini tetkik 
etmek için, Kamutayın 22 . VI . 1951 tarihli 93 
ncü Birleşiminde kurulması takarrür eden Ge
çici Komisyonumuz Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri
nin iştirakiyle 16 .- VII . 1951 tarihinde ince
lendi. 

Prensip olarak: 
1. Mezun olmuş ve olacak (ilktahsil üze-

rino bir yıllık öğrenimden sonra yetiştirilen) 
köy ebelerinden olup tâyinleri için tefsir talep 
edilenlerin; kadro fevkmda stajyer olarak Me
murin Kanununun muaddel 64 ncü maddesinin 
şümulü dâhiline girmemeleri lâzımgeldiği kana
atini oy birliği ile; 

2. Ancak bunların 64 ncü maddeye girebil

meleri için gerek tâyin bekliyen köy ebelerinin 
vo gerekse bundan sonra köyün ebe ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle yeniden tesis ve tanzim 
edilecek üç sınıflı ortaokul muadili meslek oku
lu halinde yetiştirilmeleri hususunun Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının hazırlamakta oldu
ğu Teşkilât Kanununda önemle dikkate alın
masını uygun gören komisyonumuz, yorumu 
istenen 64 ncü maddenin yorumuna mahal omadı-
ğma oy birliğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın tasvine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Çoruh Erzurum 

A. Riza Sağlar F. Çobanoğlu 
Kâtip 

Balıkesir Afyon 
M. Tuncay A. Güler 

Ankartı Kütahya Samsun 
Salâhattin Benli A. î. Gürsoy H. Vzer 

( S. Sayısı : 239 ) 



S.Saymı:242 
İzmir Milletvekilleri Avni Başman Te Muhiddin Erener^in, Gümrük 
Muhafaza Komutanlığı eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Taycan-
lar'a aylık bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 

komisyonları raporları (2/221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife esnasında gösterdiği, tafsilâtı gerekçede beyan edilen, olağanüstü fedakârlık yükünden 
iki bacağını kaybederek, üç nüfus ailemi ile birlikte, cemiyetin yardımına muhtaç bir hale düşmüş 
olan ve mevcut kanunlarla kendisine devamlı bir geçim çaresi teminine imkân bulunamıyan, Güm
rük Muhafaza Teşküâtına mensup 62 numaralı motorun eski tayfası 1S29 İzmir değumlu Hüse
yin Toycanlar'a aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte ilişik olarak su
nulmuştur. Tasarının kanunlaşması için icabeden muamelenin yapılmasına müsaade buyürulmasını 
saygılarımızla rica ederiz. -Ankara, 10 . V . 1951 

İzmir Milletvekillerinden 
Avni Bajmön MvMÛİn Ereıier 

ÖEREKpi 

Güiarük Muhafaza Kontotanttğımn 62 numaralı motoru, 16 Ocak IÖ41 tarihinde Antalya 
bölgesinde bulunduğu sırada, karasularımıza mecburi iniş yapan bir İtalyan uşağının muhafaza
sı için Antalya'da 52. Alaydan ifraz edilen uç subay ile birlikte iki ağır makineli tüfek takım 
ve eratının Kemer mevkiine nakli fazifesi ile hareket ederek Kemer önlerine varmış, fakat 
bir taraftan denizin dalgaiı olması, diğer taraf tan o mevkide iskele bulunmaması sebebinden 
sahilden kırk -metee kadar açıkta demirteaifeye mecbur kalmıştır. Bu durum içinde subay ve 
aratfa «Sâhlana karaya çıkarılmasına başka hiçbir çare bulunamadığı için motorun tayfası 
1329 îaaair -dağumlu Ali oğlu Hateyih Toyeanlar, yarı beline kadar soyunup iki saate yakm buz 
gibi sular içinde uğraşarak, sufefty ve erleri teker teker sırtında taşımak suretiyle, müfrezeyi 
silâhları ile birlikte -karaya çıkarmıştır. Vâaifesiıi böyle üstün bir fedakârlıkla yapıp bitirdikten 
bir müddet sonra Hüseyin Toyeanlar'in sol ayağında sızlama ve şişkinlik belirmesi üzerine, ken
disi ilkin Antalya Memleket Hastanesine yatırılmış, fakat orada hali gittikçe fenalaştığından, 
muhafaza teşkilâtından istifa suretiyle ayrılarak Manisa hastanesine yatmış ve orada tedavi yo
lu ile iyileşemiyeceği anlaşıldığı için sol bacağının kesilmesi zarureti hâsıl olduğundan bacak 
kesilmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra Toyeanlar'in sağ bacağında da aynı mahiyette 
hastalık alâmetleri belirmiş ve gittikçe şiddetlenerek kendisini yıllarca ıstırap içinde bırakmış 
olduğundan nihayet bu bacağı da İstanbul'da Üniversite III. Cerrahi Kliniğinde kesilmiş ve Hü
seyin genç yaşta iki bacağından mahrum kalmıştır. 

Askerlik hizmetini Donanmada ifa etmiş ve terhisinden sonra Gümrük Muhafaza Teşkilâtına 
ücretli müstahdem olarak yazılmış olan Hüseyin Toycanlar'a malûl aylığı bağlanmatnna ücretli 
müstahdem durumda olmasından dolayı gerek zamanında ve «erek şimdi kanuni imkân buluna
madığı için kendisine bir defa 200 ve 1947 yılı içinde de Bakanlar Kurulu İCâran ile 800 lira
lık ikinci bîr yardım yapılmış; ayrıca malûl aylığı bağlanman için Tefed Bakanlığından yapı-
îah teklif Malîye Bakanlığından reddedilmiştir. 
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Şimdi iki bacağından mahrum ve kendisi ile karısı ve iki küçük çocuğundan teşekkül aden 

ailesini gelindirmek için başkalarının yardımına muhtaç durumda kalan Hüseyin Toycanlar'a 
muayyen bir geçim imkânı temin edilemediği takdirde mutlak bir sefalet içine düşeceği aşikâr
dır. Fedakâr vazife kurbanı bir vatandaş ile ailesini bu elim duruma düşmekten korumanın 
millî bir borç olduğu düşüncesi iledir ki ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu u 6 . VI . 1951 

Esas No. 2/221 
Karar No. 65 

Yüksek Başkanlığa* 

İzmir Milletvekilleri Avni,JBaşmah ve Mu
hiddin Erener 'in Gümrük Muhafaza Komutanlı
ğı eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toycan
lar 'a aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifi Maliye /Bakanlığı» Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı temsilcileri ve teklif sahiplerinden 
îzmir Milletvekili Muhiddin Erener hazır bu
lundukları halde incelendi. 

Maliye' Bakanlığı temsilcisi; teklifte adı ge
çen tayfanın 16 Ocak 1941 tarihinde malûl .oldu
ğunu ve o tarihte meriyette bulunan 1683 sayılı 
kanunun çerçevesine girmediğini ve bilâhara 
ısdar olunan 5434 sayılı Kanundan da evvel ol
duğu için kendisine malûl aylığı bağlamaya im
kân olmadığını ve kanunda bpyle bir gedik açıl
masının doğru olmıyacağım belirtti. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı tem
silcisi ise adı geçen maluliyetin vatan hizmeti 
sırasında vukuageldiğini söyliyerek bu işe ait 
zabıtları ibraz etti ve maaş bağlanmasının ye
rinde olacağını açıkladı. 

Teklif sahiplerinden muhiddin Erener (îz
mir) vâzıı kanunun maksadının, vatan hizme
tinde malûl olan ve bilhassa iki ayağını birden 
kaybeden bir şahsı ilelebet bütün hak ve nimet
lerden mahrum bırakmak maksadına., matuf ol
madığını ve bu gibi mücerret hâdiselerin kanun 
koyucunun gözünden kaçmasının mümkün ola
bileceğini belirterek asıl maksada uygun olarak 
bu şahsa maaş bağlanmasının yerinde olacağını 
söyledi ve gerekçeyi tekrar izah etti. 

Gereğini düşünen komisyonumuz: 
Hâdisenin vukuu tarihinde adı geçenin üc

retli vazifesi emekliliğe tâbi bir hizmet değil 

ise ide sonradan bu vazife, Devlet çeşitli hizmet
lerine emeklilik hakkı tanımış olan 4644 sayılı 

.Kanunla emeklilik hakkına tâbi bir' vazife sa
yılmış ve bu kanunun yürür.üğe girdiği tarihte 
vazifede bulunanların geçmiş hizmetleri de borç
lanma yolij'-le fiilî hizmetlerine katılmıştır. 

Sırf, hâdisenin vukuu tarihinde vazife dışın
da ve vazifeden doğma sebeplerle malûl kalan
lara maaş bağlanmasını gerektiren bir kanunun 
mevcut bulunmaması yüzünden bugün aynı va
zifede bulunanlardan, bu gibi maluliyetlere uğ-
rıyanlara bağlanan aylıktan faydalanması im
kân mevcut değildir. 

Elinde olmıyan ve hâdisede sunu taksiri de 
bulunmıyan, sırf vazifesini cidden örnek teşkil 
edecek feragat ve fedakârlıkla yapmış olırj asın
dan doğan sebeplerle vukubulan vazife başın
daki maluliyeti do'ayısiyle bu vatandaşın mağ
dur ve perişan bırakılması adalet kaideleriyle 
telif kabul etmiyeceği mülâhazasiyle teklifin 
esasını, aylığın vatani hizmet tertibinden veril
mesi şartiyle ve ittifakla kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; teklifte kanun 
başlığı bulunmaması sebebiyle (vatani hizmet 
tertibinden bir malûle aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi) tarzında bir başlık ilâve edilmiş
t i . 

Birinci maddede vuzuh bakımından bâzı 
ufak tâdiller yapılmıştır. 

İzzet Akçal (Rize) Bağ1 anan maaşın dul 
ve yetimlere de intikalini istemişse de; vatani 
hizmet tertibinden verilen maaşların dul ve 
'yetihıl erine intikal etmemesi hususundaki pren-

( S. Sayısı : 242 ) 
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sibin bozulmaması bakımından şayanı kabul gö
rülmemiştir. 

Teklifin ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi (Bu kanunu Maliye 
Bakam yürütür) tarzında değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Rize Bu R. Sözcüsü 
Muhalefet şerhi aşağıdadır. Zonguldak 

İzzet Akçal Fehmi Açıksöz 
Kâtip 

Zonguldak Diyarbakır 
Fehmi Açıksöz M. Remzi Bucak 

Muş Niğde 
Ferit Kılıçlar Necip Bilge 

Siird 
M. Daim Süalp 

Konya 
Ümran Nazif Yiğiter 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
§evki Eecevit 

Trabzon 
Tevfik Koral 

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu 

Muhalefet şerhi 
14 .VI .1946 tarih ve 4946 sayılı Kanunla 

üç vatandaşa bağlanan aylıkların, bunların 
dul ve yetimlerine de intikali kabul edil
miştir. 

Bu itibarla Hüseyin Toycanlar'a bağlana
cak o^n ayl'ğın mumaileyhin ölümü ha
linde dul ve yetimlerine, 4946 sayılı Kanunun 
birinci maddesi gereğince bağlanması için 
teklife b'.r hüküm ilâvesi reyindeyim. 

Rize Milletvekili 
îzzet Akçal 

^ • » 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ AVNl BAŞMAN 
VE MUHİTTİN ERENER'lN TEKLÎFl 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Muhafaza Komutan
lığına mensup 62 numaralı motorun eski tayfası 
1329 izmir doğumlu Alioğlu Hüheyin Toycan
lar'a yüz lira malûl aylığı bağlanmıştır. 

Bu malûl emeklilere tanınmış olan olağan
üstü zam ve yardımlardan da faydalanır. 

ölümünde aylığı 5434 sayılı Kanunun 67. 
maddesinin c) ve 68. maddesinin a) ve b) fıkra
ları hükümlerine göre dul ve yetimlerine intikal 
edeıv 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hüküm1 erini 
Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanlıkları yürütür, 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Vatani hizmet tertibinden bir malûle aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutan1 ığma ait 62 numaralı Pireme motoru eski 
tayfası 1329 Lzmir doğumlu vazife malûlü Ali
oğlu Hüseyin Toycanlar'a vatani hizmet terti
binden yüz lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür, 
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Bütçe Komisyonu Eaporu 

T. B. M. M. 
Butça Komisyonu 
Esas No. 2/221 
Karar No. 129 

20 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

îzmir Miletvekilleri Avni Başman ile Muhit
tin Erener'in, G»mrük Muhafaza Komutanlığı 
eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toycanlar'a 

, aylık bağlanması hakkındaki kanun •• aktifi. 
Maliye Komisyonu raporu ile birlikte komisyo
numuza havale edilmiş olduğundan Maliye Ba
kanlığı ye Gümrâk Muhafaza Komutanlığı tem
silcileri hazjr olduğu halde incelertip görüşüldü. 

Tekli£ sahipleri; Gümrük Muhafaza Komu
tanlığının 62 numaralı motörimde tayfa olarak 
vazife gören Alioğlu Hüseyin Toycanlar'ın, An
talya'da mecburi iniş yapan tayyarenin muha
fazasına memur olan birliğin karaya çıkarılma
sı için denize girerek bunları sırtında karaya 
çıkarmak suretiyle iki saate yakın bir zaman 
suda kalması neticesi olarak evvelâ sol ve bilâ-
hara sağ bacaklarında hâsıl olan sızlama ve şiş
kinlikten dolayı iki bacağının kesilmiş olduğu
nu ve bu durum karşısında ücretli müstahdem 
bulunması cihetiyle evvelki mevzuata göre ma
luliyet maaşı tahsisine imkân bulunamadığı ve 
kendisine muayyen bir geçim imkânı temin edi
lemediği takdirde mutlak bir sefalet içerisine 
düşeceğinden kendisine 100 lİTa malûl ayhğı 
bağlanması maksadiyle kanun teklifinde bu
lundukları bildirilmektedir. 

Teklifin Maliye Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında hâdisenin 1941 yılında vukubulduğu 
ve o tarihte mer'i olan kanunda ücretle müs
tahdem olanlara malûllük aylığı bağlanmasına 
dair bir kayıt mevcut bulunmadığı gipi bugün 
de böyle bir tahsisin yapılmasına da kanunen 
imkân olmadığı açıklanmış ve bu vatandaşın 
mağdur ve 'perişan bırakîimam asım teminen 
teklifin esasını, aylığın vatani hizmet tertibin
den verilmesi şartiyle, kabul etmiş bulunmakta
dır. 

Komisyonumuz; Maliye Komisyonu raporun
da da belirtildiği üzere 1941 yılında hadis olan 
bir vaziyet muvacehesinde meri kanun hüküm
lerinden faydalanmak imkânı mevcut olmadığı 
gibi hâdisenin vukuu tarihinden sonra kabul 

olunan kanunun: da makable teşmil edilemiyece-
ğmk göre adı geçen vatandaşa maluliyet maaşı 
tahsisine imkân olmadığını kabul etmekle bera-
ber^vatani hizmet tertibinden kimlere maaş tah
sisi icabedeceği keyfiyeti üzerinde durmuş ve 
vatanşümul bir mahiyet arzeden fedakârlık mu
kabili muhtaç- duruma düşen kimselere bu ay
lığın bağlanması gerekeceği neticesine varmış 
ve fou suretle adı geçen vatandaşa ifa eylediği 
hizmet bakımından vatani hizmet aylığı tah
sisine, bu yolda aynı fedakârlıkları görülen 
binlerce vatandaşı da göz önünde bulundura-

. rak imkân görmemiştir. 
Yaptığı hizmet ve fedakârlık neticesinde 

malûl kalan bu vatandaşın muhtaç bir durum
dan kurtarılması ve yaşama imkânının sağlan
madı için Tekel veya diğer bir idarede vücu-
diyle mütenasip bir vazifede istihdamı lüzu
munu Hükümetin dikkat nazarına arzetmek 
üzere rapora dercini uygun gören komisyonu
mu? teklifin reddine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzege Yük-
sekf Başkanlığa sunulur. 

J3aşkan 
İstanbul 
E. Aadakan 

pKâtip 
feursa 

]§T. Şaman 
Balıkesir 

E. BuddkoŞlu 
İstanbul 

A^H. Başar 
Kjiastamonu 
H. Türe 
İKonya 

M:Â. Ülgen 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

H. îmre 

Başkan "v*: 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 
Çanakkale 

K. Aktmnlar 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

R. Erten 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Tokad 

8. Atanç 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M.Bayramoğlu 

Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

Dr.K. Türkoğlu 
Seyhan 
8. Ban 
Trabzon 

S.F.Kalaycıoğlu 
mmmm 
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& Sayısı:247 
Sümerbank Genel Müdürlüğü müfettişlerinden Hüseyin Kami Ezgü 
hakkında mahkemeden sâdır ohıp kesinleşmiş bulunan karardan 
sonra ittihaz olunan Dilekçe Komisyonu kararı gereğince bir mu
amele ifa edilmemesi hususunda bu hâdiseye has ve münhasır ol
mak üzere, yeniden bir karar ittihazı hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Anayasa Komisyonu raporu (3/162.) 

T. C. 
Raçbukanlık 21 . II . 1951 

Yazttşl&Pİn* Sicil Müdürlüğü 
özel No. 446 
G. No. 6/612 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sümerbank Genel Müdürlüğü müfettişlerinden Hüseyin Kami Ezgü'nün, Ziraat Bankasında va
zife gördüğü sırada kendisine verilen yazı makinesini mütaaddit tebligata rağmen iade ve istihkak 
cetvellerini zamanında tevdi etmemesi, yazılan yazılara cevap vermemesi, âmirlerine karşı silsile! 
meratip esaslarına riayet etmemesi, iş ahengini bozacak fiil ve hareketlerde bulunması gibi disipli
ne aykırı hareketleri, banka ve müesseselerinin ne teftiş ve ne de idari kadrolarında hizmetinden 
faydalanılamıyacağı kanaati tahakkuk etmesi üzerine, banka yönetim kurulunca ittihaz olunup 
3612 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarmca 22 . VI . 1946 tarihinde Ekonomi Bakanlığının tasdikı-
na. iktiran; eden karara tevfikan bankaca işlememiş bir aylığı: verilmek suretiyle vazifesine son ve
rildiği,. 

Tasfiye kaçarının kendisine tebliğinden sonra adı geçen tarafından Danıştaya müracaat edil
mişse de Beşinci Dairece, iktisadi Devlet Teşekküllerinin idari dâvaya mevzu teşkil edebileoek 
tasarruflarının barem ve emeklilik gibi âmme kanunları ile tanzim edilmiş olan hususlara taallûk 
edip; bunun dışında akdi mahiyette bulunan tasar ruf atın özel hukuk hükümleri dairesinde tetkiki 
lâzımgelecği mucip sebepleriyle dâvanın 9 . IV . 1947 tarihli kararla reddedildiği, 

Bunun üzerine ilgili tarafından banka aleyhine Ankara Ticaret Mahkemesine acılan tazminat 
dâvasının da; personel talimatnamesinin Ekonomi Bakanlığınca tasdik edilmediği tarafların iti
raflarından anlaşıldığından hâdisede Borçlar Kanununun hizmet akdine taallûk eden 313 ve muta-
akıp maddelerinin tatbiki icabettiği, bu takdirde dahi Borçlar Kanununun 344r ncü maddesine gö
re. muMk. sebeplerden dolayı bankanın akdin feshine yetkili bulunduğu, davacının yukarda yazılı 
dkipMn,. hareketkrinm hıı. maddede yazılı muhik sebeplerden olduğu, ortada muhik bir sebebin 
mevcudiyeti kabul edilmesi dahi bu gibi hizmet akidlerinde Bogjlar* Kanununun 340 neı maddesine 
göçe bankanın iki hafta nihayeti için akdi feshe salahiyetli bulunduğu* hâdisede bir aylık maaş 
tazminat olarak verilmek suretiyle bankaca akit fesholunduguna göre bu hüküm fazlasiyle ye
rine* getirilmiş- olduğu* eiheüe dadacı tarafından açılan tazminat dâvasının reddine dair verilen 
kararın Yar.gitayca.da onanmak suretiyle kesinleştiği, 

Ad^geçenin. Dilekçe Komisyonu Başkanlığına müracaatı üzenine kemisyonea ittihaz olunan 
l â . I . 1950 tarih ve 35 sayılı Haftalık Karar Cetvelinin 63 ncü sayfasında yazılı olan 23. V . 1949 
tarihli ve 2828 sayılı k a r a r d a : . . . . . tasfiye karacının mesnedi olarak gösterilen ve salâhiyettar 
mercilerce tasdik edilmemişi olan yönetmeliğin (Personel Talimatnamesinin) tasfiye hakkındaki 
19 ncu maddesi, tasfiyeyi cezai mahiyette olmıyan ve yalnız bankanın kadro müsaadesizliği ve 
yaş haddi gibi hallere inhisar ettirdiği y& düekjp sahibi hakkındaki muamele ise, gerek şifahi 

http://Yar.gitayca.da


ve gerek yazılı izahata göre isnat edilen kötü fiil ve hareketlerinden ileri geldiği, bu gibi fiil 
ve hareketler hakkında da mezkûr yönetmeliğin 70 ve mütaakıp maddelerinde hükümler bulun
duğu cihetle bu hükümler hilâfına ittihaz olunan ve bakanlıkça da onanan tasfiye kararının iptal 
edildiği, 

İşletmeler Bakanlığından alınan 5 . I I . 1951 tarih ve 943 sayılı tezkerede bildirilmektedir. 
2262 sayılı Kanunun birinci ve 3460 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre özel hukuk hü

kümlerine tâbi olmak üzere kurulmuş bir müessese olan bankanın akdi mahiyetteki bu tasarru
fu Ankara Ticaret Mahkemesince incelenerek karara bağlanmış ve Yargıtayca da onanmak su
retiyle kaziyei muhkeme halini iktisap etmiştir. 

Bu itibarla Hüseyin Kâmi Ezgü'nün vazifesine son verilmesi hâdisesi ilgili mahkemeden sâdır 
olup kesinleşmiş olan kararla nihayet bulduğuna göre Dilekçe Komisyonunca sonradan ittihaz 
olunan ve Anayasanın 54 ncü maddesi hükmü ile telifi mümkün görülemiyen kararı gereğince 
muamele ifa edilmemesi hususunda ve bu hâdiseye has ve münhasır olmak üzere, Büyük Millet 
Meclisi Umumi Heyetince yeniden bir karar ittihazı için gereken muamelenin ifasına müsaade* 
lerinı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 24 . VII . 1951 

Esas No. 3/162 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın komisyonumuza havale edilen 
3/162 sayılı ve 21 . I I , 1951 tarihli yazısında: 

«Sümerbank Genel Müdürlüğü müfettişlerin
den Hüseyin Kâmi Ezgü'nün Ziraat Bankasında 
vazife gördüğü sırada kendisine verilen yazı 
makinesini, müteaddit tebligata rağmen iade et
memesi, istihkak cetvellerini zamanında tevdi 
etmeyip, yazılan yazılara cevap vermemesi, âmir
lerine karşı silsilei meratip esaslarına riayet 
etmemesi, iş ahengini bozacak fiil ve hareketler
de bulunması gibi disipline aykırı hareketleri, 
kendisinden Banka ve müesseselerinin ne teftiş 
ve nede idari kadrolarında faydalanılamıyacağı 
kanaatini hâsıl etmiştir. Bu sebeple banka yöne
tim kurulunca ittihaz edilen ve Ekonomi Bakan
lığınca tasdik edilen bir karara göre kendisine 
işlememiş bir aylığının verilmesi suretiyle vazi
fesine son verildiği, bu, tasfiye durumu karşısın
da sözü geçen Hüseyin Kâmi Ezgü, Danıştay a 
müracaat ederek hakkındaki kararın kaldırılma
sını istemiş isede Beşinci Dairece yapılan tetki-
kat sonunda : iktisadi Devlet Teşekküllerinin 

idari dâvaya mevzu teşkil edebilecek tasarruf
larının Barem ve Emeklilik gibi âmme kanunları 
ile tanzim edilmiş olan hususlara taalluk edip 
bu işin bunun dışında ve akdi mahiyette bulu
nan hususi tasarrufattan bulunduğu cihetle dâva
nın reddedildiği neticesine varıldığı ve Hüseyin 
Kâmi Ezgü'nün bu karara uyarak Ankara Tica
ret Mahkemesine başvurup tazminat dâvası aç
tığı ve mezkûr mahkemenin, de : personel tali
matnamesinin Ekonomi Bakanlığınca tasdik edil
memiş bulunduğu, tarafların itiraflarından an
laşıldığı cihetle hâdisede Borçlar Kanununun 
hizmet akdine taallûk eden 313 ve mütaakıp 
madde1 erinin tatbiki icap ettiği, bu takdirde 
dahi Borçlar Kanununun 344 ncü maddesine gö
re muhik sebeplerden dolayı bankanın akdin 
feshine yetkili bulunduğu, davacının yukarda 
yazılı disiplin hareketlerinin bu maddede yazılı 
muhik sebeplerden olduğu, ortada muhik bir 
sebebin mevcudiyeti kabul edilmesi dahi bu gibi 
hizmet akitlerinde Borçlar Kanununun 340 ncı 
maddesine göre bankanın iki hafta nihayeti 
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için akdi feshe salahiyetli bulunduğu, hâdisede 
bir aylık maaş tazminat olarak verilmek sure
tiyle bankaca akit fesh olunduğu ve bu suret
le bu hüküm fazlasiyle yerine getirilmiş oldu
ğu cihetle tazminat dâvasının reddine karar 
verildiği ifade edilmekte ve muhkem kaziyye 
teşkil eden bu ilâmlar muvacehesinde Arzuhal 
Encümeninin müstedi Hüseyin Kâmi Ezgü'nün 
vazifesine iadesini istihdaf eden 2828 sayılı 
ve 25- 3 . 1949 tarihli kararı Sümerbank Yö
netim Kurulunun verdiği kararın iptaline gi
dilmiş olduğundan bahisle Anayasaya aykırı 
bulunan işbu kararın Büyük Millet Meclisi 
Umumi Heyetince iptaline karar verilmesi is
tenmiştir. Komisyonumuzca bu istek dosya 
muhtevası ile birlikte tetkik edildi. 

Sümerbank Genel Müdürlüğü müfettişle
rinden Hüseyin Kâmi Ezgü'nün, vaktiyle mü
fettişliğini yapmış olduğu Ziraat Bankasına ait 
bir yazı makinesine tesahup etmesi, âmirlerine 
ve meratip silsilesine riayet etmemesi gibi dsip-
line aykırı hareketleri itiyat haline getirmesi 
sebebiyle vazifesine son verilerek istihkak et
mediği bir maaşın da vazifesinden çıkartılırken 
kendisine ödendiği ve bu ciheti kendisinin de 
mukir olduğu dosyada mevcut vesaikten görü
lüp anlaşılmıştır. 

2262 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
Sümerbankın, bütün muamelelerinde hususi ve 
ticari hukuk hükümlerine tâbi olduğu ve 3460 
sayılı Kanunun ikinci maddesi de Sümerbank
ın bu kanunla kendi hususi kanunları dairesin
de malî ve idari muhtariyete malik olmak üzere 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edile
ceklerini âmir bulunmaktadır. Bu sebeple Sü
merbank, bir fert gibi tasarrufatta bulunan 
bir hususi müessese ve hususi hukuk hükümle
rine tâbi bir hükmi şahsiyettir. Buna bir umu
mi hukuk müessesesi olan Büyük Millet Mecli
sinin müdahalesi, ve onun tasarrufatma engel 
olması evvelâ bu husustaki mevzuata ve umumi 
hükümlere aykırıdır. Sonra Sümerbankın, ken
di kanun ve nizamları dahilinde haiz olduğu 
hakkını kullanarak bir müfettişin vazifesine 
nihayet vermesine dair olan bir kararını Di
lekçe Komisyonununun iptal yoluna gitmesi 
Anayasanın 70 nci maddesine aykırıdır. 

Diğer taraftan Hüseyin kâmil Ezgü'nün Da-
nıştaya vâki müracaatı üzerine bir mahkeme 

olan Beşinci Dairenin 9 . IV . 1947 tarihinde ver-
diği 46/1705 esas ve 47/796 karar sayılı hüküm
de de belirttiği gibi bu muamele Bankanın hu
susi kanununa tâbidir ve hususi hukuk hüküm
leri dairesinde incelenmesi lâzımdır. Bu Sümer
bankın akdî mahiyette kalan tasarrufatmdan-
dır. Diye verdiği ve katüeşen bir kararla Dilek
çe sahibinin bunun üzerine başvurduğu Anka
ra Ticaret Mahkemesinin vermiş olduğu ve ne-
ticeten şikâyet ve dâvayı Borçlar Kanununun 
313 ncü ve mütaakıp maddelerinin şümulü için
de görerek aynı kanunun 340 ncı maddesi uya
rınca Bankanın çalışma akdini feshe salahiyetli 
bulunduğuna ve dâvanın reddine karar vermiş
tir. Bu suretle dilekçe sahibinin birisi idari di
ğeri adlî mahkemeden reddedilen dâvasına ait 
ortada iki muhkem kaziyye mevcut iken bu ilâm
lara aykırı olarak Dilekçe Komisyonunun iptal 
kararı vermesi Anayasanın 54 ncü maddesine 
de aykırıdır. 

Dilekçe Komisyonunun mahkemelerden veri
lip katileşen iki ilâm karşısında ve onlara aykı
rı olarak vermiş olduğu 2828 sayılı ve 23.V.1949 
tarihli kararı cetvele alınarak müddeti içinde 
katileşmiş ise de esasından batıl ve Anayasaya 
aykırı olması ve Anayasamızın 103 ncü madde
sinde : «Hiçbir kanun Anayasaya aykırı ola
maz.» Fıkrası evleviyetle Anayasaya aykırı bir 
karar da verilmiyeceğini âmirdir. Bu itibarla 
Dilekçe Komisyonunun yukarda sözü geçen ka
rarının iptaline dair Yüksek Meclisten bir ka
rar alınması icabetmekte ise de Dilekçe Komis
yonu kararı, esasından batıl ve icra kabiliyetim
de haiz olmaması sebebiyle ortada müktesep bir 
hak da mevzuubahis olmadığından sözü geçen 
Dilekçe Komisyonunun 2828 sayılı ve'23 . V . 
1949 tarihli Kararın iptaline çoğunlukla karar 
verilmiş olduğundan keyfiyet Kamutayın yüce 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

F. H. Demirelli 
Afyon Karahisar 

K. özçoban 
Erzurum 
M. Yazıcı 
Konya 

T. Kozbek 

Bu rapor Sözcüsü 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Ankara 

R. Eren 
İstanbul 
M. Benker 

Sivas 
E. Damak 
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it; ffakk* Aky$&, H. ÖMtrm 

Bitekçe Komsyoımrmn 25 . I I I . 1949 ta
rifim k&tfan; keisinleşmiş mahkeme ve Danış-
tay karan karşısında Anayasanın 54 ncümad-
dte»p Mktaü»e:mıdıadiff oMüğmıtm. raporda tes^ 
Mtî, m is^o^ kâfidir. Millet MeeiM namum 
vaaife» gören kömrayonlardaır her Hangi birisi* 
TM cügeuiraar. kararım bozmaya İçtüzük hü-
fcümlörine gör» yedisi olanııyacağı mütalâa*-
smda. olduğumdan, (kararın iptalini taasamv 
mtt&)< edeni kısma. mafcaMf im., 

Manisa 
M-uhÜf Tümay: 

SümerfMnkın hususi toükikjıler» tâbi bir 
müessese olmasına ve ortada mahkemece veril-
miiı bir hüküm bulunmasına göre keyfiyetin 
Bitekçe Komisyonunca, tetkik edilerek yazıiı 
şekilde dilekçinin memuriyetine iadesine karar 
vemlanesr yolsuz ise de Bilekçe Komisyonunun 
bur ̂ kararma itiraz edilmiyerek kesinleşmiş ve 
Meclîs kararı maMyettîni iktisap eylemiş ve bu 
suuetle de dilekçi lehine müktesep bir hak te
vellüt eylemiş; olduğundan dilekçinin bu hak
kini nezeder şekilde karar ittihaz edilmesine 
mttfıalifiz. 

Ağn îs-parta. Konya 
C. Yavdsmct R. Turgut R, Alabay. 
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S. Sayısı: 248 
Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alcılı'nm, Af Kanununun 7 nci 
maddesinin yorumlanması hakkında önergesi ve Adalet Komisyonu 

raporu (4 /166) 

26 .VI . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesi Danıştayca muhtelif ve mütenakız şekilde tatbik edil
mekte olduğundan kanun vâzımın hakiki maksadına uygun olarak mezkûr maddenin yorumlan
ması için gereken muamelenin yapılmasını arz ve rica eylerim. 

Yozgad Milletvekili 
Niyazi Ünal Alçılı 

GEREKÇE 

Bâzı suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde (15 Mayıs 1950 
tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılamaz. Ve hükmedilmiş cezalar infaz oluna
maz. Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalara da şâmildir.) Kaidesini tesis etmiş bulunmak
tadır. Bu maddenin sarahatine aykırı olarak Danıştaym 5 nci dairesi 2142 esas ve 2131 sayılı ka
rarı ile bir mahkûmiyet neticesi memuriyetten ihraç edilen kimselerin 7 nci maddeye göre aftan 
istifade edemiyeceklerini dermeyan ederek bu hususta açılan dâvayı reddetmiş bulunmaktadır. 
Mezkûr dairenin buna mümasil birçok kararları da mevcuttur. Bakanlıklardaki tatbikat da bu mer
kezdedir. 

Yine Danıştay dâva daireleri kurulunun 51 esas ve 275 sayılı kararında ise, Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesi ile yapılan ihraç muamelesi bu maddede yazılı şekilde bir memurun mah
kûmiyetine Adalet mahkemelerince hükmedilmesi haline maksur olduğundan müstakil bir idari 
muamele veya karar sayılamıyacağı, Af Kanunu mahkûmiyet neticelerine de şâmil bulunduğun
dan 49 ncu maddeye uyularak yapılan ihraç muamelesinin de af kanununun çerçevesi dâhilinde 
mütalâasnm zaruri bulunduğu anlaşılmaktadır. Af kanununun 7 ci maddesinde (bu kanun hü
kümlerinin, Hâkimler ve Memurin Kanunlariyle bunlara ek kanunlara tevfikan verilmiş ve veri
lecek idari ve inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere) şümulü oJmaMığı yazılı bulun
makta ise de, bu madde hükmünün memurun her hangi bir fiil ve hareketi sebebiyle idarenin ya
pacağı muamele veyahut usulü dairesinde tekemmül ettirilmiş evrak üzerine ve salâhiyetlerine 
binaen inzibat komisyonlarınca verilmiş ve verilecek kararları istihdaf etmekte olup bir mah
keme kararı üzerine idarenin mecburen tatbik edeceği bir muameleye taallûk etmiyeceği aşikâr 
bulunmaktadır. Aksi halin kabulü, aynı sebep ve saikle ve aynı zamanda birisi hakkında hü
küm, ısdar edilerek infaz olunmuş ve diğerinin firar ve sair sebeplerle muhakemesi geri bırakıl
mış ve takip sırasında Af Kanununun meriyete girmesi sebebiyle hakkındaki koğuşturma düş-
müş iki memur için Af Kanununun ayrı ayrı natieeler vücuda getirdiği sonuncuna varılır ki, 
bu halin adaletle ve ruhu kanun ile telifi mümkün olamaz. 

Bu sebeplerle Memurin Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan verilen ihraç muamelesinin 
Af Kanununun şümulü dairesinde mütalâası zaruri olduğundan dâvâlı bakanlığın bu sebebe müs
teniden davacının memuriyete almamıyacağı yo lundaki müttehaz kararın iptaline karar ver
miştir. 

Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu (21) numaralı kararı ile bu noktai nazarı kabul 



etmiş bulunmaktadır. Kanaatimizce de sosyal bünyeyi tahrip eden birtakım suihal erbabını 
aftan istifade ettirip de, mesleki ile alâkası olmıyan bir memurun cezasının affa tâbi olması 1 nci 
maddenin sarahati hilâfına - neticelerinin devam ettirilmesi fer'in asla tâbi olması kaidesini ihlâl 
eden gayrimantıki bir sonuç meydana getirmektedir. 

Yazılı sebeplerle mahkemelerce muhtelif ve birbirine aykırı anlamalara yol açan Af Kanunu
nun 1 nci ve 7 nci maddesinin Yüksek Meclisçe yorumlanmasına zaruret hâsıl olmuş bulunmak
tadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 24. VII. 1951 

Esas No. 4/166 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin 
yorumlanması hakkında Yozgad Milletvekili 
Niyazi Ünal Alçılı tarafından verilen önerge 
komisyonumuza havale edilmekle teklif sahibi 
ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu 
halde incelendi. 

Dosyanın tetkiki neticesinde işbu önergenin: 
«Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 

5677 sayılı Kanunun birinci maddesi (15 Mayıs 
1950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında 
takibat yapılamaz ve hükmedilmiş cezalar infaz 
olunamaz. Bu madde hükmü ferî ve mütem
mim cezalara da şâmildir) kaidesini tesis etmiş 
bulunmaktadır. Bu maddenin sarahatine aykı
rı olarak Danıştayın 5 nci dairesi 2142 esas ve 
2131 sayılı kararı ile bir mahkûmiyet neticesi 
memuriyetten ihraç edilen kimselerin 7 nci 
maddeye göre aftan istifade edemiyeceklerini 
dermeyan ederek bu hususta açılan dâvayı red
detmiş bulunmaktadır. Mezkûr dairenin buna 
mümasil birçok tarar lar ı da mevcuttur. Ba
kanlıklardaki tatbikat da bu merkezdedir. 

Yine Danıştay Dâva daireleri kurulunun 51 
esas ve 275 sayılı kararında ise, Memurin Ka
nununun 49 ncu maddesi ile yapılan ihraç mu
amelesi bu maddede yazılı şekilde bir memu
run mahkûmiyetine adalet mahkemelerince 
hükmedilmesi haline maksur olduğundan müs
takil bir idari muamele veya karar sayılamıya-
eağı, Af Kanunu mahkûmiyet neticelerine de 
şamil bulunduğundan 49 ncu maddeye uyula
rak yapılan ihraç muamelesinin de Af Kanu

nunun çerçevesi dâhilinde mütalâasının zaruri 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Af Kanununun 7 nci 
maddesinde (bu kanun hükümlerinin; Hâkimler 
ve Memurin kanunlariyle bunlara ek kanunla
ra tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzi
bati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere) şü
mulü" olmadığı yazılı bulunmakta ise de; bu 
madde hükmünün memurun her hangi bir fiil ve 
hareketi sebebiyle idarenin yapacağı muamele 
veyahut usulü dairesinde tekemmül ettirilmiş 
evrak üzerine ve salâhiyetlerine binaen inzibat 
Komisyonlarınca verilmiş ve verilecek kararları 
istihdaf etmekte olup bir mahkeme kararı üze
rine İdarenin mecburen, tatbik edeceği bir mu
ameleye taallûk etmiyeceği aşikâr bulunmakta
dır. Aksi halin kabulü, aynı sebep ve saikle ve 
aynı zamanda birisi hakkında hüküm ısdar edi
lerek infaz solunmuş ve diğerinin firar ve sair 
sebeplerle muhakemesi geri bırakılmış ve takip 
sırasında Af Kanununun meriyete girmesi se
bebiyle hakkındaki kovuşturma düşmüş iki me
mur için Af Kanununun ayrı ayrı neticeler vü
cuda getirdiği sonucuna varılır ki, bu halin ada
letle ve ruhu kanun ile telifi mümkün olamaz. 

Bu sebeple Memurin Kanununun 49 ncu 
maddesine tevfikan verilen ihraç muamelesinin 
Af Kanununun şümulü dairesinde mütalâası za
ruri olduğundan dâvâlı Bakanlığın bu sebebe 
müsteniden davacının memuriyete alınamıyaca-
ğl yolundaki müttehaız kararın iptaline karar 
vermiştir. 

Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu 

( S. Sayısı : 248 ) 



(21) numaralı karan ile bu noktai nazarı kabul 
etmiş bulunmaktadır. Kanaatimizce sosyal bün
yeyi tahrip eden birtakım suihal erbabını af
tan istifade ettirilip de, mesleki ile alâkası ol-
mıyan bir memurun cezasının affa tâbi olmaması 
- birinci maddenin sarahati hilâfına - neticeleri
nin devam ettirilmesi fer'in asla tâbi olması ka
idesini ihlâl eden gayrimantıki bir sonuç mey
dana getirmektedir. 

Yazılı sebeplerle mahkemelerce muhtelif ve 
birbirine aykırı anlamlara yol açan Af Kanunu
nun 1 nci ve 7 nci maddesinin Yüksek Meclisçe 
yorumlanmasına zaruret hâsıl olmuş bulunmak
tadır». Esbabı mucibesiyle Yüksek Meclise takdim 
edildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan tetkikat ve müzake
re sonunda : 

1. — 5677 sayılı Af Kanununun birinci mad
desi : 

A) 15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen 
suçlar hakkında takibat yapılmaz ve hükmedil
miş cezalar infaz olunmaz. 

B) Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim ce
zalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmildir, hükmünü vaz'etmiştir, ki maddenin 
bu fıkrası; Türk Ceza Kanununun 3 ncü babın
da beyan olunan ve (Ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerini) taknin ve tadat eden hükümlere tama
men sirayet ve intibak etmekte ve yine Ceza 'Ka
nununun 9 ncu babında yer alan ve umumi affı 
tarif eden 97 nci maddesi de mevzubahis bu hük
mün şümulüne girmektedir. 

C) Malûm olduğu veçhile (ceza mahkûmi
yetlerinin neticeleri) hidematı âmmeden memnu-
iyet (seçim mevzularında seçme ve seçilme, sair 

bilcümle siyasi haklardan, Devlet, vilâyet, belediye, 
köy tarafından tevcih olunan memuriyet ve hizmet
lerinden müebbed veya muvakkat olanak mahru
miyeti istilzam eden, kanuni mahcuriyet altında 
buunmak, memuriyetin zevali gibi fer'i cezalara 
mütaallk müeyyideleri ifade ve umumi af ise 
hukuku âmme dâvasını ve hükmolunan cezala
rın (Bütün neticeleriyle) hirlikte ortadan kal
kacağı hakkında âmir hüküm vaz'etmektedir. 

2. Af Kanununun 7 nci maddesinin: 
A) Birinci fıkrası; umumiyetle hâkimler 

ve Memurin kanunlariyle bunlara ek kanun
lara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş 
ve verilecek idari ve inzibati karar ve yapılmış 
ve yapılacak işlemlere; 

B) İkinci fıkrası; subay, askerî memur, ge
dikli erbaş ve erbaşların cezalarının hukuki ne
ticelerinden doğan rütbenin kaybedilmesi ve 
orduya subay, memur, gedikli olarak kabul 
olunmamak ve askerî nisbetin kesilmesi işlem
lerine şümulü yoktur, hükümlerini sevkederek 
o maddede sayılan hususları affın istisnaları 
meyanına dâhil etmişler. 

C) Bu madde hükümlerinin esas mevzu ile 
olan irtibat ve münasebetinin de mütalâa ve 
münakaşa edilmesi icabeder: 

1. (A) fıkrasında gösterlen hüküm sadece 
idari kazaya tâbi mevzuları bünyesinde top
lamıştır. 

2. (B) fıkrasiyle bahsedilen hükümde ise, 
umumi ceza kaidelerine tebaan mahkûm olup 
da, Af Kanununun birinci maddesinin siyane-
tine giren ef'alden yalnız ordu mensuplarını 
ayırmış ve bunların ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine müessir vaziyetlerini, bir istisna ola
rak bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne clâhil 
etmemiş ve binnetice hüküm bu saikle vaz ve 
tertip olunmuştur. 

3. Hâdiseye daha ziyade vuzuh vermek 
için; Memurin Kanununun halen mer'i bulu
nan 26 nci maddesinde tadat edilen inzibati ce
zalar ile memuriyet sıfatının zevalini gösteren 
49 ncu maddesinin, gerekçenin 1 nci bendinde 
bilhassa ihmal edilip burada hükümlerinin te
barüz ettirilmesi düşünülen Ceza Kanununun 
.34 ncü maddesinin üzerinde tevakkuf ve muka
yese etmek zarureti hâsıl olmaktadır: 

A) 788 sayılı Memurin Kanunu; inzibatî 
cezaları (ihtar, tevbih, maaş kat ' ı , kıdem ve sı
nıf tenzili, memuriyetten ihraç) gibi unsurlara 
maksur tutmuş, bu unsurların vasıflarını da 
tesbit etmiş ve bu meyanda memuriyetten ih
raç için, aleyhine bu muamelenin tatbiki gere
ken memurun kumar oynaması; sarhoşluğu iti
yat haline getirmesi; ar ve hicabı mucip hare
kette bulunması; harb, ihtilâl, isyan gibi fev
kalâde ahvalde bilâ emir ve zaruret terki vazi
fe etmesi; memuriyetine ait mahrem dosyaların 
münderecatmı ifşa etmesi gibi fiillerin irtikâp 
edilmesini derpiş ve tadadi olarak bu memnui-
yetleri vaz'etmiştir. 

B) Memurin Kanununun 49 ncu maddesin
de, bir memurun muhilli haysiyet ve namus bir 
cürüm ile alelıtlak ağır hapis veya bu derecede 
cezayı müstelzim bir fiil veya vazifesinden do-
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layı lâakal altı ay hapis cezasına katî olarak 
mahkûm olması halinde memuriyetten ihraç edi
leceği yazılıdır. 

C) Ceza Kanununun 34 ncü maddesi de; 
bir cürüm ile katiyen mahkûmiyet, kanunen me
muriyetten mahrumiyeti müstelzim olduğu tak
dirde memuriyetin de zevalini mucip olur hük
münü ihtiva etmektedir. 

D) Görülüyor ki, Memurin Kanununun 
49 ncrç maddesiyle Geza Kanununun 34 ncü 
maddesinin hükümleri arasında tenazur ve ir
tibat bulunmasına rağmen, Memurin Kanunu
nun 26 ncı maddesinde inzibati cezalara müta-
allik olarak vaz'edilen müeyyide, bahsi geçen 
maddelerle irtibat halinde' değildir. 

Ezcümle, Memurin Kanununun 49 ncu mad
desi gereğince verilen ihraç kararı, doğrudan 
doğruya (adlî kaza) sistemine tâbi bulunan 
«fal ve hususata ancak maksur olup idare ciha
zının bu esas dairesinde ittihaz edeceği ihraç 
kararının resen ve müstakilen (idari kaza) ya 
mütaallik bir karar olarak tavsifine hukukan 
imkân görülememiştir; bu sadette şu ciheti de 
işaret edelim, ki memur hakkında 49 ncu mad
deye müsteniden tatbik olunan ihraç muamele
si sümuliyle (bir mahkûmiyetin neticesini) ifa
de eder. Binaenaleyh; 

Memurin Kanununun 26 ncı maddesi dela
letiyle verilen ihraç kararlariyle, 49 ncu mad
deye mümas olarak ittihaz kılman ihraç ka
rarları menşeleri ve neticeleri bakımından ayrı 
ayrı mahiyet arzetmekte, (adlî), ve (idari) ka
za sistemlerine tâbi bulundukları tavazzuh et
miş bulunmaktadır. 

4. Buraya kadar mevzuatın sarih metinle
rine ve delâlet ettiği mânalara göre yapılan 
tesbit ve tetkikten sonra yorum talebinin he
def tuttuğu vaziyete intikal edelim: 

a) Ceza Kanunu hükümlerine göre hapisle 
birlikte hidematı âmmeden memnuiyet ve bu 
meyanda memuriyetten mahrumiyete mütedair 
olarak verilen f erî cezalar Af Kanununun birin
ci maddesi hükmüne girer mi? 

b) Umumi olarak Af Kanununun 1 ve 7 
nci maddelerinin irtibat ve yekdiğerlerine sira
yet dereceleri ne olabilir1? * 

Netice: 
Ceza Kanunu hükümlerine göre haklarında 

mahkûmiyet kararı verilenlerden her hangi biri, 
aynı zamanda fer'î cezalardan madut olan me-

( S. Sa; 

muriyetten mahrumiyet cezasına da çarptırılmış 
ise, Af Kanununun birinci maddesinin mutlak 
olarak uygulanması icap eder. Her ne kadar, Me
murin Kanununun 49 ncu maddesinde tâyin kılı
nan suçlardan biriyle mahkûm olanlar; bu mad
deye dayanılarak memuriyetten ihraç edilmiş bu
lunsalar dahi, mahkûmiyet ve mahkûmiyete 
müsteniden ihraç kararı sadece umumi ceza hü
kümlerine tebaan yapılmış Memurin Kanununun 
şümulüne dâhil inzibati ve idari sisteme bağlı 
cezalardan madut bulunmamış olduğundan, bun
ların da aften istifade etmeleri icap eder. Aksi 
halin mütalâası ve kabulü aynı sebeplerle aleyh
lerine takibat yapılanlardan bir kısmı hakkında 
hüküm verilmiş ve infaz olunmuş bulunanlar 
ile, haklarında karar lâhik olmıyanların vaziyet
lerinde hukuki bir tezat husule getireceği aşikâr
dır. Zira, mahkûmiyeti kesinleşenler hakkında 
Af Kanununun tatbiki kabii olmıyacak, ve henüz 
muhakemeleri derdest bulunanların haklarında
ki takibat sukut etmiş olacağından bu suretle 
ayrı ayrı neticeler tevlit edeceği, ve ancak mah
kûmiyetin mahiyetine göre memur olmak hak
kını tekrar iktisap edenlerin memuriyete alınıp 
alınmamaları hususunun takdiri, Memurin Ka
nununun hükümlerine göre yetkili makamlara 
ait bulunduğu da mütalâa edilmiştir. 

Binaenaleyh, mahkûmiyetten mücerret ola
rak ve münhasıran mahkûmiyete istinat etmi-
yen, bu esaslar ve sebepler dairesinde 7 nci mad
denin şümulüne giren idari ve inzibati kararlar 
ile bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne dâhil 
fiiller ve mahkûmiyetler hariç olmak üzere, ceza 
hükümleriyle birlikte tahmil kılman fer'î ceza
ların yani hulâsatan mahkûmiyet neticelerine 
mütaallik ve sari hususların Af Kanununun bi
rinci maddesinin mutlak hükmüne girmesi hase
biyle yoruma mahal olmadığına çoğunlukla ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Ankara Balıkesir 

O. T. îltekin V. Asena 
Kâtip 

Balıkesir Ankara Edirne 
V. Asena O. §. Çiçekdağ M. Enginün 

Elâzığ Erzurum Kars 
H. A. Töney E. Karan A. Çetin 
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Konya Kütahya istanbul 
M. Obuz S. S. Nasuhoğlu A. Moshos 
Samsun Seyhan Yozgad 

F. Tüzel S. Serçe N. Ü. Alçılı 

Muhalefet şerhi: 

15 Mayıs 1950 tarihinden önce işlenen 
suçların affına dair olan 5677 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ikinci maddedeki istisnalar 
dışında kalan adlî suçları fer'î ve mütem
mim cezalar ile şümulü içine almış ve 7 nci 
madde ise birinci maddeye vuzuh vermek ve 
husulü muhtemel şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamak maksad'yle sevk ve tertip edilmiş 

ve binaenaleyh her nevi inzibati cezaların af
fın şümulü haricinde olduğu tasrih edilmiş 
olduğuna ve mutlak hükmü tazammun eden 
birinci maddeden yalnız inzibati muamelele
rin hariç olduğu belirtildiğine göre inzibati 
kararlara esas tutulan fiillerin mahkemeye 
intikal etmiş ve etmemiş olmak gibi bir tasni
fe tâbi tutularak mahkemeye intikal edenle
rin affın şümulü içinde ve intikal etmiyen-
lerin dışnda olduğu müstesniyatın mahkeme
ye intikal etmiyen karara münhasır bulun
duğu yolunda mütalâa yürütülmesine imkân 
olmadığı kanaatindeyim. 

Çoruh 
Mesut Güney 

*>fKi 
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S. Sayısı: 259 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesi
ne ve bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve .ya-
saklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
4 ncü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler 
teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Niğ
de Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 6 arkadaşının ve Tunceli 
Millet ekili Hıdır Aydm'ın, İskân Kanununun tadili hakkındaki 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldırılmasına, değiştiril
mesine, bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve yasaklığı kaldı
rılan yerlerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine dair ka
nun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/223, 2/22, 2/249) 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâ
zı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin dördüncü bendinde zikredilen 
idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

(1/223) 

T. C. 
Başbakanlık ' ' 18.VII.195İ ' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

f Sayı : 71 - 2071, 6/2412 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2510 sayılı îskân Kanununu tâdil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yasaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin dördüncü bendinde zikre
dilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ye balkının yerleştirilmesi hakkında İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 13 . VII . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

• • ' • • ' • • . Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan Ağrı, Sason, Tunceli ve Zeylân yasak böl
geleri hakkında olup muhtelif tarihlerde ve muhtelif sebepler altında Bakanlar Kurulu karariyle 
Garp illerine nakledilenlerin mürettep yerlerinde iskânları cihetine gidilmiş, tamamen veya kıs
men iskânları yapılmıştır. 

5098 sayılı Kanunun neşri üzerine, geçici İkinci maddesine tevfikan; 5098 sayılı Kanunun 



yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile nakledilmiş olanların mürettep yerle
rinde oturma mecburiyeti ile haklarındaki bütün kayıtlar kaldırılmış olduğundan, bir kısım men
kul eşhaı tekrar eski yerlerine dönmüşlerdir. Fakat 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 
yasaklığı kabul edilen Ağrı, Sason, Tunceli ve Zeylân bölgeleri halkı ise eski yerlerine gireme
mişlerdir. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerine nakledilip de serbest duruma gelen ve yasak bölgeler aha
lisinden olmıyanların yeniden iskân imkânları; 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hük
mü ile ve yasak bölgeler ahalisinden olup da serbest hlale gelenlerin de 5227 sayıljı Kanun ile eski 
ile veya bu illere civar illerde iskân imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

(509$ sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu sebeple yasaklığı kaldırılan 
bu yerlerde köy teşkiline ve halkının yerleştirilmesine dair) hazırlanan ilişik tasarı ile: 

A) 1 . 7 . 1950 gün ve 11461 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile; Ağrı yasak bölgesinin 
hudutları çizilen kısmı hariç olmak şartiyle diğer bölgelere giriş ve ikamet müsaadesi verildiğin
den ve Hükümetçe de bu yerlerin emniyeti sağlanacağından yasaklığm bu kanun ile kaldırıl
ması, 

B) Yasaklığı kaldırılan bu bölgeler, uzun zaman metruk bir durumda kaldığından madde
ten harap olan ve hukuktan da şahsiyeti mâneviyesij kalmıyan köylerin mütehassıs elemanların 
verecekleri rapor ve plânlara göre yeniden teşkili, 

C) 5098 ve 5227 say ılı kanunlarla iskân imkânları sağlananlar haricinde kalan yasak böl
geler halkından olup da iskân edilemiyenlerin veya kısmen iskân edilmiş olanların bu bölge
lerde katî iskânlarının sağlanması ve müstahsil hale getirilmeleri derpiş edilmiştir. 

Muhtelif kararnamelerle muhtelif tarihlerde yasak bölgelerden 1473 hanede 7187 nüfus ve 
boşaltılmış bölgeden 490 hanede 2588 nüfus memleketlinizin muhtelif bölgelerine nakledilmiş olup 
bunlardan mürettep yerlerinde kalanlar olduğu gibi, eski yerlerine dönenlerden kanunun üçüncü 
maddesine göre iskân hakkından istifade edemiyecekler de bulunacaktır. 

Bu bakımdan kaç kişinin kanunla kendilerine bahşedilen haklardan faydalanabilecekleri bugüa 
için bilinememektedir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber vâki müracaatlar ve ilgili bakan
lıkça yaptırılacak tetkikat sonunda bunların aile ve nüfus miktarı katî olarak tesbit edilebileceği 
gabi kurulacak köy yerleri ve adedleri de bakanlıklardan gönderilecek heyetler tarafından tesbit 
edilecektir. 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 6 arkadaşının, îskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun teklifi (2/22) 

27 .71 . 1950 

T. B. M. M. Başkanlığına 

İdaredeki aczin ve dar körüsün neticesi olarak ve isabetli bir tedbir diye vasıflandırılmış olan na
kil işinin, nüfus, ziraat ve iktisadi durumumuz üzerinde açtığı rahneler meydandadır. 

Hükümetler fevkalâde zaman ve hâdiselere münhasır kalmak üzere yine mahdut zamanlar için 
fevkalâde tedbirler almak mecburiyetinde kalabilirler. Fakat bu tedbir ve icraat ancak normal tedbir
lerin iflâs ettiği zamanlar baş vurulabilecek tedbir ve icraattan ibaret kalması şarttır. 

Mesuliyetinin en büyüğü o zamanki Hükümete ait vje raci olan bâzı çirkin hâdiselerin tekerrür 
etmemesini teminden ziyade umumi şekilde bir nevi tecziyeyi ifadeden başka birşey olmıyan bâzı 
mın-takalar halkanın keftdi yaralarından nakledilmiş olmalarının yüzbinlerce vatandaşa maddi ve 
mânevi verdiği ıstırap hepimizce malûmdur. Gerçi bu icraatı tadil için bâzı kanunlar vazı ve tedvin 
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olunmuştur. Fakat bu kananlar da iadei hukuka bile kâfi gelmemiştir. Bununla beraber geemiş hâ
diselerle yapılan icraatın şekil, mahiyet ve neticeleri ürerinde bugün durmaktansa bu icraatın de
vam etmekte olan tesirlerine sen vermek ve bunları kısmen olsun izale etmek suretiyle müztarip bu
lunan yüzbinlerce vatandaşın acıklı hallerine nihayet verecek tedbirleri almanın daha faydalı olaca
ğına kaniiz. 

Doğu illerimizden Garba naklolunan insanlardan hayatta kalanların yurtlarına dönmeleri im
kânı kanunla verilmiş fakat 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle memnu bölge olarak tefrik ve 
tesbit edilen Ağrı, Zeylan, Sason, Tunceli mıntakalan haikmın kendi yurtlarına dönerek yerleş
melerine müsaade olunmamıştır. Bu vatandaşların hemen kâffesi davarcıdırlar. Başka geçimleri 
de yoktur. Bunlar kendi yaylalarında yaşamak mecburiyetindedirler. 

îzahı hiçbir suretle mümkün bulunmıyan fevkalâde tedbir ve icraatın esbap ve avamili ne olur
sa olsun bu memnuiyetin halen devam ettirilmesinde en küçük bir sebep dahi mevcut değildir. 
Bilâkis bu vatandaşların kendi mülkü olan tarla ve yaylalarından istifade etmelerinden mahrum 
bırakılmaları bugünkü rejim ile telifi gayrikabil olmaktan başka sefalet ve perişanlıklar içinde 
ölüme gitmelerini bile mucip olacak sebeplerden bulunması dolayısiyle bu memnuiyetin kaldırıl
ması zarureti meydandadır. 

Gerçi 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde bu bölgelere Bakanlar Kurulu karariyle girilme
sinin mümkün bulunduğu anlaşılmakta ise de bu hüküm esas memnuiyeti bertaraf edemiyeceği gi
bi vatandaşın pek yerinde görülmesi iktiza eden tereddüt ve emniyetsizliğini ve huzursuzluğunu 
izale edecek mahiyette değildir. Vatandaşa itimat ve huzur telkini ve bir ah e\ıvel yurtlarına dö
nerek müstahsil duruma girip istikbale doğru emniyetle yürümelerini sağlamak üzere 5Ö&8 sayılı 
Kanunun memnu bölgeleri tâyin edici 12 nci maddesinin ilgası ve bu ilga neticesi bu vatandaşların 
kendi yurtlarına kavuşmalariyle hâsıl olacak yeni durumda Hükümetimizin de yardımım sağlamak 
üzere haklarında bu yerlerde tekrar iskân muamelesinin tatbiki için 5098 sayili Kanunun geçici 
ikinci maddesi de dâhil olduğu halde, Garba nakledilenler hakkında tatbik edilmekte bulunan 
m er'i kanunların tatbikini sağlamak üzere aşağıdaki yazılı teklifi yapmış bulunuyoruz. 

Teklif ettiğimiz kanunun yaz mevsimi pek kısa süren Döğü bölgeleri için hemen faydalı olabil
mesi kanunun çok kısa bir zamanda çıkarılması zaruretini de doğurmakta olduğundan müstaceli
yet karariyle görüşülmesini Yüksek Başkanlıktan dileriz. 

Niğde TfanceM Ağrı Diyarbakır Vâ» Tunceli 
//. N. Yurdakul H. Aydın H. öztürk Y. Aziüoğlv t. Akîn ff. R. Kulu 

Erzurum 
S. Erduman 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ HADÎL NUBÎ YUR
DAKUL VE 6 ARKADAŞININ TE&DÎFÎ 

5098 sâyüı Kanunun 12 nci maddesinin kaMtril-
masî.na ve hu kanuna bâzt hükümler eklenmesi

ne dair Kanun 
MADDE 1. — Ağrı, Sason, Tunceli ve Zey

lan mmtakalarında memnu bölge olarak tesbit 
ve tâyin ile buralara girme ve yerleşme yasağı 
koyan 5098 sayılı Kanunun 12= nci maddesi kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı yasak 
bölgeler ahalisinden olup da evvelee hakların
da iskân muameleleri yapılmış veya yapılma
mış olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği 

iskân edilmesini istiyenlere 5098 sayılı Kanu-
ntrtf geçici* îfifi&i maddesi de dâhil olduğ-u hal
de yurtlarından başka yerlere nakledilmiş olan
ların iskânlarına dâir mer'i diğer kânun hü
kümleri de tatbik olunur•. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kânunu îçîşKeri Bakanlığı 
tarihten itibaren iki sene içinde bu yerlerde ; yürütür: 

( s ; $*.yw•: » • > 
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Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'in, 2510 sayılı İskân Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yerlerle idare-

ten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine dair kanun teklifi (2/249) 

5. VI. 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun yıllardan beri mağdur olan yasak bölge ve idareten boşaltılan bölge vatandaşlarının du
rumlarını tâyin eden kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Bu vatandaşların mağduriyetlerine son vermek ve bir an evvel müstahsil duruma getirilmele
ri için Büyük Meclisin tatilinden evvel bu kanunun ivedilik ve öncelikle görüşülmesi için gere
ğinin yapılmasını saygılarımla arzederim. 

Tunceli Milletvekili 
~"Mj* "'/'" .' ' " ' Hıdır Aydın 

GEREKÇE 

Bundai^ önceki idare aczinin ve dar görüşün neticesi olarak antidemokratik kanunlarla muh
telif tarihlerde b|zı sebeplerle Bakanlar Kurulunca ele alman nakil işi isabetli bir tedbir diye 
vasıflandırılmıştır. Fakat bu tedbirin nüfus, ziraat ve iktisadi durumumuz üzerinde açtığı 
rahneler meydandadır. 

Hükümetler fevkalâde zaman ve hâdiselere münhasır kalmak üzere yine mahdut zamanlar 
için fevkalâde tedbir almak mecburiyetinde kalabilirler. Bu tedbir ve icraat ancak normal ted
birlerin iflâs ettiği zamanlarda baş vurulabilecek tedbir ve icraattan ibaret kalması şarttır. 

Mesuliyetin en büyüğü o zamanki Hükümete ait ve raci olan bâzı çirkin hâdiselerin tekerrü
rünü teminden ziyade bir nevi tecziyeden başka birşey olmıyan bâzı mmtaka halkının kendi 
yurtlarından nakledilmeleri yüz binlerce vatandaşa maddi ve mânevi verdiği ıstırap, mağduri
yet, sefalet hepimizce malûmdur. Gerçi bu icraatı tadil için bâzı kanunlar vaz'olunmuştur. Fa
kat bu kanunlarda Anayasa hükümlerine aykırı yapılan muamelelerle vatandaş hak ve huku
kunun iadesine kâfi gelmemiştir. Geçmişlere son vermek, kısmen olsun telâfi etmek, muzta-
rip binlerce vatandaşın acıklı hallerine nihayet verilecek imkânları ele almak faydalı olacağına 
kaniim. 

Doğu illerimizden Garbe naklolunanlarm hayatta kalanların yurtlarına dönmeleri 1947 yı
lında imkân altına alınmış ise de 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile memnu bölgeler olarak 
tefrik ve tesbit edilen Ağrı, Sason, Zeylân ve Tunceli mmtakaları halkı şurada ve burada kıs
men iskân edilmiş ise de kısmen de derme çatma kom ve mağara kovuklarında arazisiz olarak kal
makta iken yeni iktidar bu vatandaşların hemen kâffesi davarcı olması hasebiyle yayla ve otlaki-
yesinden istifade etmek üzere 1. VII. 1950 gün ve 11461 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Ağrı 
yasak bölgesinin hudutları çizilen kısmı hariç olmak sortiyle diğer bölgelere giriş, ikamet müsaa
desi verilmiştir. Bu yerlerin emniyeti Hükümetçe sağlanacağından yasaklığın da bugünkü zihniyet
le telâfisi kabil olmaktan başka sefalet ve perişanlıklar içinde hastalıkla ölüp gitmelerini mucip 

. olacak sebepler de bulunması vatandaşa itimat ve istikrar temini bir an evvel tereddüt ve emniyet
sizliğin izalesi dolayısiyle bu yasaklığın kanunen de kaldırılması bu bölge vatandaşlarının intifa 
dan mülkiyet esasına geçmeleri zarureti meydandadır. 

Yasaklığı kaldırılan bu bölgeler uzun zaman metruk bir durumda kaldığından maddeten harap 
hukukan da şahsiyeti mânevîyesi kalmıyan köylere mutahassıs elemanların muhitin iklim şartları
na uygun toprağın yetiştireceği bitkileri yetiştirmek ve toprağın darlığının telâfisi için tarımın 
diğer imkânlarından faydalanarak müstahsil duruma getirip istikbale doğru yürümelerini sağlamak 
için bu vatandaşların yurtlarında yerleştiriImejLeriyle hâsıl olacak yeni durumda Hükümetimizin de 
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teşkil ettireceği komisyon vasıtasiyle içtimai, medeni bütün vasıtalardan istifade imkânlarını sağ
lıyaeak derecede arazi miktarı göz önüne alınarak geçimini sağlıyaeak kadar nüfus yerleştirmek 
ve köy yerlerini tesbit içme ve sulama okul karakol işlerini ele almak yollarını yaptırmak lâzımdır. 

5098, 5227 sayılı Kanunlarla iskânları sağlanmış olanlar haricinde kalan yasak, boşaltılmış ve 
serbest bölge halkından olup bugüne kadar iskân edilmiyenlerin veyahut kısmen iskân edilmiş 
olanların bu bölgelerde katî iskânlarının yukarda açıklandığı gibi sağlanmalı müstahsil hale geti
rilmelidirler. 

Bu gibi vatandaşlardan kısmen olsun mürettep yerlerinde Hazine tarafından verilen arazileri 
satmış olanlar da vardır. Bunların da ileride daha fena duruma düşmemeleri için ana yurtla
rındaki arazileri iskân Kanunu hükümleri dairesinde borçlanma suretiyle verilmesi lâzımdır. 

1938 yılında Garbe nakledilen yasak, idareten boşaltılmış ve yine idareten serbest bölge halkı 
arasından üç kısım olarak aynı tarihte tehcir edilmiş olanlardan serbest bölge halkından kısmen 
çok mağdur olanlar vardır. Bunlar mürettep yerlerinde ve gerekse 5098 sayılı Kanunla serbest 
bırakıldıkları zaman iskân haklarından istifade görmemişler. Anayurtlarındaki arazileri de Hazi
ne tarafından tasfiye edilmiş evleri yıkılmış ve yıktırılmasına sebebiyet verilmiştir. Arazileri pa
rasız tevzi edilip de Hükümetten şimdiye kadar karşılık almamış olanlardan arzu edenler bu 
alacaklarına karşılık iskân edilirler. Arzu etmiyenler de ihtiyaçlı olanları mağara, taş kovukla
rından derme çatma kom hayatından kurtarmak maksadiyle yıkılmış ve yıktırılmış olan evlerine 
karşılık yardım yapılır düşüncesiyle kanunda derpiş edilmiştir. 

Yine serbest bölge halkından olan bir kısım vatandaşlar Garbe nakledilirken anayurtların
da bıraktıkları tapulu gayrimenkulleri 2510 sayılı Kaımnun 27 nci maddesine göre bir yıl zarfın
da istihkak mazbatası mukabilinde Hükümete devretmesi lâzımken nakil edildikleri yerlerde yerleş
mek, sefalet ve ıstıraplariyle muhitin iklim şartları yaşamalarına müsait olmadığından hastalık, 
hürriyetleri tehditli daima kontrol ve göz hapsi altında olmaları itiariyle kendileri gidememiş
ler mahallinde de vekil temin edememişler Kanuni süreyi geçirdikleri için Haziae bizzat kamulaş
tırma ve tasfiye etmeye başlanmış Pazar günleri kapalı- surette çok ucuz fiyatla satılan bu gibi 
gayrim enkullerin bir kısımlarına ait bedeller maliyede emaneten durmaktadır. Halbuki 2510 sayılı 
Kanunun 26 ve 27 nci maddelerine göre mazbata ile mallarını Hükümete devredenler bedellerini 
mazbata muhteviyatının dört misli üzerinden ödenmesi 5098 sayılı Kanunla ve Hükümet tarafından 
nakil edilenlerin arazilerinden tapusuz olup parasız tevzi ettiklerine de 5420 sayılı Kanunla yine 
dört misli 5619 sayılı Kanunun 21 nci maddesi Devletçe kamulaştırılan topraklara dört misli ve 
4753 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle evvelce kamulaştırılıp bedelleri ödenmiş ve gerekse Öden
mek üzere olanları da 5618 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesiyle dört misli üzerinden farkları
nın ödenmesi kabul edilmişken miktarları pek az ve ödenecek farkın pek cüzi olan bu vatandaş
lara ayrı bir muamele yapılmıştır. Adalet ve müsavatın temini bakımından Hükümet tarafından 
2510 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci maddelerine göre menkul şahıslara ait tasfiye ve kamulaştırma 
yoliyle sattığı arazilerin bedellerini de diğer emsalleri gibi 1944 Bütçe yılının matrah olan vergi
nin dört misli üzerinden ödenmesi düşüncesiyle kanunda yer verilmiştir. 

Yasakla boşaltılmış bölgelerden 9775 nüfus Garba nakledilmiş olup bunlardan mürettep yerle
rinde kalanlar olduğu gibi eski yerlerine dönenlerden kanunun 3 ncü maddesine göre iskân hak
kından istifade edemiyecekler de bulunacaktır. Bu bakımdan kaç kişinin kanunun haklarından fay
dalanacakları belli olmadığı ancak kanunun yürürlüğe girmesiyle vâki müracaatla ve ilgili Ba
kanlıkça yaptırılacak tetkik sonunda bunların aile nüfus miktarı katî olarak tesbit edileceği gibi 
kurulacak köy yerleri ve adedleri de Bakanlıklardan gönderilecek heyetler tarafından tesbit edile
cektir. 
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TUNCELİ MİLLETVEKİLİ HJDIR AYDIN

IN TEKLİFİ 

2510 sayılı İskân Kanununun 5098 sayılı Kanun
la değişen 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yasaklığı kaldırılan yerlerle idareten boşaltılmış 

bölgelerde köy tesisi hakkında' kanun teklifi 

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kars ilinin Ilıca, Ağrı ilinin Tokatlı, Ser-
darbulak, Karnıyarık, Şehrigerden ve Yukarı-
niçe köyleri doğularından geçirilen hattın Do
ğu kısmında kalan ve içinde küçük Ağrı dağı-
da bulunan yasak bölgeye ordu ve zabıta kuv
vetlerinden maada Bakanlar Kurulu kararı ol
madıkça hiçbir kimse giremez. 

MADDE 2. — Yasaklığı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre iskân yo-
liyle köy kurulacak olan yerler Tarım, Bayındır
lık, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının 
tâyin edecekleri birer mütehassıstan müteşekkil 
üç kişilik heyet tarafından tesbit edilir. 

Bu bölgelerden başka 2510 sayılı Kanunla 
serbest bölgelerden idareten nakil edilip 5098 
sayılı Kanunla tekrar Anayurtlarına dönenlere 
ait evleri yıkılmış, yıktırılmış, arazileri parasız 
Devletçe tevzi edilmiş olanlardan iskânını is-
tiyenler hakkında da bu kanunun hükümleri uy
gulanır. Istemiyenlere ev yardımı yapılır. 

MADDE 3. — Yasaklığı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup da, 

a) 5227 sayılı Kanunla tâyin edilen müd
det içinde iskânını istiyenler; 

b) Mürettep yerlerinde Hazine tarafından 
verilen arazileri Hazineye terkederek eski ille
rinde veya bu illere civar illerde iskân edilmiş 
olan; 

c) Mürettep yerlerindeki arazilerini satmak 
suretiyle eski illerinde veya bu iller civa

rında, 2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
3 ncü bendi gereğince borçlanma yoliyle ev ye
ri ve toprak verilenler; 

ç) Garp illerinde iskân görmemiş ve yasak 
bölge ile idareten boşaltılmış bölge civarında 
iskân edilip de iskânına muhassas gayrimenku
lunu terk bu kanunla derpiş edilen iskân hak ve 
yardımlardan faydalanamazlar. 

MADDE 4. —• Yasaklığı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup 3 ncü 
maddenin şümulü haricinde kalan yardıma 
muhtaç ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 2 yıl içinde yasaklığı kaldırılan ve 
idareten boşaltılan bölgelerde iskânını isteyen
lerin iskân kanunları hükümleri dairesinde is
kânları yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Serbest bölge halkın
dan olup idareten 2510 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince bir yıl zarfında mallarını tas
fiye ve istihkak mazbatası alamıyanlarm Dev
letçe satılanlar bu kanunun yayımı tarihinden 
önce, ödenmiş veya henüz ödenmeyip emanette 
olan bedeller hakkında 5618 sayılı Kanunun 21 
nci maddesinin misle ait hükmü uygulanır. 

Şu kadar ki bu farkların ödenmesinden do
layı alıcıların ödedikleri bedellerde bir deği
şiklik yapılmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/223, 2/22, 2/249 
Karar No. 2 

27 . VII . 195İ 

Yüksek Başkanlığa 

2510 sayılı iskân Kanununu tadil eden 5098 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değştirilme-
sine 5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
dördüncü bendinde zikredilen ve idareten bo
şaltılmış bölgelerde köyler teşkiline dair Hükü
met tarafından hazırlanan kanun tasarısı ile 
Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'la altı 
arkadaşının ve Tunceli Milletvekili Hıdır Ay
dın'm kanun \ tekliflerini görüşmek üzere 
Yüksek Meclisin 27 . VI . 1951 tarihli oturu
munda kurulması kararlaşan Geçici Komisyo
numuzda, teklif sahipleriyle Millî Savunma, 
içişleri, Maliye ve Tarım bakanlıkları mümessil
lerinin iştirakleriyle yapılan müzakerede, adı 
geçen Hükümet tasansiyle 2 kanun teklifi aynı 
mahiyette ve aynı yer halkının iskânına dair 
olduğundan birleştirilerek görüşülmesi karar 
altına alındıktan sonra: 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul 
izahlarında; Hükümetin getirmiş olduğu tasa
rının daha şümullü olduğunu icap ve vaziyeti 
hale de daha uygun olması dolayısiyle kendile
rini de tatmin ettiğinden müzakereye bu tasa
rının esas tutulmasını bildirmiş, Tuceli Millet
vekili Hıdır Aydın ise yasak bölgeler halkından 
başka bu yer dışında kalan serbest iskân mmta-
kasına ait bölgeler halkının evvelce uğramış 
olduğu zararların kısmen telâfisi için, kendi 
kanun teklifinde bâzı hükümler olduğudan mü
zakereye kendi teklifinin esas tutulmasını ve 
bâzı hususlarda Hükümet tasarısındaki hüküm
leri kabul eylediğini beyanla kanun teklifinin 
kabulünün yerinde olacağını sözlerine ilâve etti, 

Hükümet tasarısını esas tutan komisyonumuz 
Hükümet metnindeki 1, 2, 3, 5, ve 6 ncı madde
leri aynen kabul etmiş, 4 ncü maddedeki ( 
kanunun yürürlüğe girdiğ tarihten itibaren bir 
yıl içinde iskânını istiyenJer....) diye yazılı müd
det komisyonumuzca az görülerek, bu müddet 

(iki) yıl o1 arak değiştirilmiştir. 
Tunceli Milletvekili Hıdır Aydm'ın, kanun 

teklifindeki 2 nci maddenin son fıkrasiyle geçici 
madde, komisyonumuzda uzun tartışmaları mu
cip oknuş ve neticede serbest bölge halkından 
olup da geçmişde yapılan kanunsuz muameleler
le zarara uğrıyan vatandaşların zararlarının 
miktarı malûm olmadığından, Hazineye ne kadar 
külfet tahmil edeceği bilinemediği ve zarar gö
renlerin 2510 sayılı Kanunda haklarını aramak 
yolunun açık bırakılmış olduğunu ve zaman aşı
mına uğrıyan haksız muameleleri telâfi için hü
küm vaz'etmek, bu kabîl muamelelere emsal teş
kil edeceği, birtakım karışıklıklara yol açacağı 
ve her haksız muameleye uğrıyan vatandaş için 
bir kanun vaz'ettnek gibi bir suçun doğuracağı 
mülâhazasiyle ve esasen yasak bölgelerde köy 
teşkiline ve halkın, yerleştirilmesine dair olan bu 
kanuna, ruh ve mâna itibariyle ayrı olan, ser
best bölge halkını alâkadar eden hükümlerin bu 
kanunda yer almasının doğru olmıyacağı müta
lâası şayanı kabul görülerek, adı geçen fıkra ile 
geçici maddenin reddine, Hükümet tasarısında 
yapılan değişiklikle aynen kabulüne ve tasarının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verildi. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2510 sayılı İskân Kanununu tadil eden 5098 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
yasakhğı kaldırılan yerlerle, 5227 sayil\i Kanu
nun birinci maddesinin dördüncü bendinde zik
redilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler 
teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Kars İlinin Ilıca, Ağrı İlinin, Tokatlı, Ser-
darbulak, Karnıyarık, Şehrigerden ve Yukarı-
niço köyleri doğularından geçirilen hattın Doğu 
kısmında kalan ve içinde Küçükağrı dağı da 
bulunan yasak bölgeye ordu ve zabıta kuvvet
lerinden maada Bakanlar Kurulu kararı olma
dıkça hiçbir kimse giremez. 

MADDE 2. — Yasakhğı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre köy ku
rulacak olan yerler Tarım, Bayındırlık, Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlıklarının tâyin edecek
leri birer mütehassıstan müteşekkil üç kişilik 
heyet tarafından tesbit edilir. 

MADDE 3. — Yasakhğı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup da : 

A) 5227 sayılı Kanunla tâyin edilen iki yıl
lık müddet içinde iskânını istemiyenler; 

B; Mürettep iskân yerlerinde verilen gay-
rimenkullerini Hazineye terkederek eski ille
rinde veya bu illere civar illerde iskân edilmiş 
olanlar; 

C) Miirettep iskân yerlerinde verilen gay-
rimenkullerini satmak suretiyle eski illerinde 
veya bu iller civarında 2510 sayılı Kanunun 15 
nci maddesinin üçüncü bendi gereğince borçlan
ma yoliyle ev yeri ve toprak verilenler; 

Ç) Mürettep yerlerinde iskân görmemiş ve 
yasak bölge ile idareten boşaltılmış bölge civa
rında iskân edilip de iskânına muhassas gayri-
menkullerini Hazineye iade etmemiş olanlar; 

Bu kanunla derpiş edilen iskân hak ve yar
dımlarından faydalanamazlar. 

MADDE 4. — Yasakhğı kaldırılan ve idare
ten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup 3 ncü 
maddenin şümulü haricinde kalan yardıma 
muhtaç ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde yasakhğı kaldırılan 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

2510 sayılı İskân Kanununu tadil eden 5098 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve yasakhğı kaldırılan yerlerle, 5227 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendinde zikre
dilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili 

ve halkının yerleştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesa 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Yasak'ığı kaldırılan ve ida
reten boşaltılan bölgeler ahalisinden olup 3 ncü 
maddenin şümulü haricinde kalan yardıma muh
taç ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde yasakhğı kaldırılan ve 
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Hü. 

ve idareten boşaltılan bölgelerde iskânını iste
yenlerin iskân kanunları hükümleri dairesinde 
iskânları yapılır. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 
Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

ö. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kuribek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 

Geçici K. 

idareten boşaltılan bölgelerde iskânını istiyen-
lerin İskân Kanunları hükümleri dairesinde 
iskânları yapılır. 

MADDE 5. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

beşinci maddesi 

altıncı maddesi 
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