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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Adalet Komisyonuna dört üye daha seçilme

si hakkındaki Komisyon Başkanlığı tezkeresi k'a-ı 
bul edildi ve Parti Gruplarının aday gösterme
leri için seçim yapılması, gelecek birleşime bıra
kıldı., : 

Rize Milletvekili İzzet Akçâl'm, Çay Kanu
nuna göre kurulması icabeden çay bahçeleri ile 
bu maksalj için verilen avans miktarına 1950 yı
lında ne mjktar bahçe kurulduğuna ve çay to
humu, kimyevi gübre ve mualecenin meccanen 
verilip verilmediğine dair Tarım Bakanlığından . 
olan sözlü soru önergesi, istemi üzerine geri ve
rildi. 

Sorulardan önce gündemdeki kanun tasarı ve 
teklifleriyle raporların görüşülmesine dair öner
ge kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ma-
lsam ödeneği hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Danıştay da açık bulunan, üyelik seçimi için 
oylar toplandı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Danıştay Üyeliğine Şükrü Gılisarlı oğlu'nun 

seçildiği bildirildi. 
Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Esat Ke-

rimol'un seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu ve seçim tutanağı 
kabul olundu. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
88, 89, 90 ve 91- nei maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra; . 

21 . I . 1952 Pazartesi günü saat 15 t'e topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili . Kâtip 
Ağrı Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Celâl Yardımcı Ömer Mart 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

Muzaffer Ünal 

Sorular ' " ' • : 

Sözlü sorular 
Hatay Milletvekili Hasan Reşit Tankut 'un, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik 
Koraltan'm, Samandağı İlçesindeki beyanatına 
dair sözlü soru önergesi Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/537). 

Hatay Milletvekili Cavit Yurtman'm, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koral-
tan'm Samandağı İlçesindeki... beyanatına dair 
sözlü soru önergesi Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/538). 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Akar yakıtlardan alınacak yol vergisi 

hakkında kanun tasarısı (1/311) (İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

2. —• Bir Avrupa Tediyeler Birliği, kurul-
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 2 sayılı ek Protokolün onanmasına 
dair kanun tasarısı (1/312) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına); 

3. '— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/313) (Tarım ve Bütçe komisyon
larına).; 
' 4 . — Kamulaştırma kanunu tasarısı (1/314) 

(İçişleri, Bayındırlık, Adalet ve Maliye korniş-
yonlarma); 

5. — Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Millet
ler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teş
kilâtı arasında teknik yardım teminine mütedair 
osas Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/3İ5) (Dışişleri, Tarım, Ulaştırma, Ça
lışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonla
rına) ; 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik 
Devletler ile Japonya arasında San - Fransis-
ko'da imzalanan Barış Andlaşması ile eki Pro
tokolün ve iki beyannamenin onanması haklar
da kanun tasarısı (1/316) (Dışişleri Komisyo-
nuna); 

7. — Türkiye ile Hindistan Dostluk And-
laşmasmm onanmasına dair kanun tasarısı 
(1/317) (Dışişleri Komisyonuna); 

8. — Uçucular için tazminat kanunu tasarısı 
(1/318) (Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 
. ' ; Teklif 

9. — Rize Milletvekili izzet Akçal ve Siird 
Milletvekili Mehmet Daim Süalp'ın, Türk Ceza 
Kanununun 68 : 77 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/334) (Adalet 
Komisyonuna); 

Tezkere 
10. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/279) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona). 

Raporlar 
11. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'-

ün, süt.ve 'ürünleri hakkında kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/150) (Gündeme); 

12. — Kırşehir Milletvekilliğine seçilen El
van Kaman'in, seçim tutanağı hakkında Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tu
tanakları İnceleme Komisyonu raporu (3/242); 
(Gündeme); 

13. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/304) (Gündeme); 

14. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm,, mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/255) (Gündeme); 

15. — Edirne Milletvekili Hasan Osma'nm, 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/175) (Gündeme); 

16. — Gümüşane Milletvekili Halit Zarbun'-
un milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/220) (Gündeme); 

17. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Kes^ 
kin'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/192) (Gündeme); 

18. — Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'-
in, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldınL-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/223) (Gündeme); 

19. — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ye Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/271) (Gündeme), 
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B İ K İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

M9«e»i 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Ekseriyetimiz vardır, oturumu 

4. — AKAR YAKITLARDAN ALINACAK YOL VERGİSİ HAKKINDAKİ KANUN TASARI-
S I N I N GÖRÜŞÜLMESI IÇIN GEÇICI KOMISYON KÜRULMASI (1/311) 

BAŞKAN —. Söz Maliye Bakanımndır. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Yol Vergisinin ilgası hakkındaki 
kanun tasarısı Yüksek Meclise gelmiş bulunmak
tadır. Mevzuun ehemmiyetine binaen alâkalı 
komisyonlardan geçici bir komisyon teşkilini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim İçişleri, Gümrük ve 
Tekel, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyon
larına havale edilmiştir. Bakanın beyanını işitti

niz Geçici Komisyonun kurulmasını yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici Komisyon kurulması kabul edilmiştir. 

İlgili komisyonlardan gönderilecek üye ade
dini reyinize arzedeceğim. Her komisyondan kaç 
kişi gönderilmesini tensip edersiniz? (Üçer kişi 
sesleri) O halde her ilgili komisyonlardan üçer üye 
seçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve Geçici Ko
misyon kurulmuştur. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük 31illet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/276) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 18 . 1 . 1952 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
T. B. M. Meclisi Başkan V. 

F. Apaydın 

Amasya Milletvekili İsmet Olgaç, 1 ay hasta 
olduğu için, 7 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

Hakkâri Milletvekili, Selim Seven, 2 ay has
talık ve mazeretine binaen 7 . 1 . 1952 tarihinden 
itibaren, 

İstanbul Milletvekili, Andre Vahram Bayar, 
25 gün hasta olduğu için, 20 . XII . 1951 tari
hinden itibaren, 

İzmir Milletvekili, Halide Edib Adı var, 15 
gün hasta olduğu için, 12 . 1 . 1952 tarihinden 
itibaren, 

İzmir Milletvekili, Vasfi Menteş, • 15 gün has
ta olduğu için, 7 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

Kars Milletvekili, Veyis Koçulu, 20 gün has
ta olduğu için, 9 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

Manisa Milletvekili, Kâzım Taşkent, 1 ay has
ta olduğu için, 7 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

Muğla Milletvekili, "Zeyyat Mandalinci, 1 ay 
hasta olduğu için, 16 . İXII . 1951 tarihinden 
itibaren, . 

Tokacl Milletvekili, Fevzi Çubuk, 2 ay hasta 
olduğu için, 7 . XII . 1951 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — isimleri birer birer okuyup ayrı 
ayrı oyunuza arzediyorum. 
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B : 29 21. 
Amasya Milletvekili İsmet Olgaç, 1 ay hasta 

olduğu için, 7 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hakkâri Milletvekili, Selim Seven, 2 ay has

talık ve mazeretine binaen 7 . 1 . 1952 tarihinden 
itibaren, 

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

istanbul Milletvekili, Andre Vahram Bayar, 
25 gün hasta olduğu için, 20 . XII . 1951 tari
hinden itibaren, 

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

îzmir Milletvekili, Halide Edib Adıvar, 15 
gün hasta olduğu için, 12 . I . 1952 tarihinden 
itibaren, 

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

izmir Milletvekili, Vasfi Menteş, 15 gün has
ta olduğu için, 7 , - 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

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

Kars Milletvekili, Veyis Koçulu, 20 gün has
ta olduğu için, 9 . 1 . 1952 tarihinden itibaren, 

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

Manisa Milletvekili, Kâzım Taşkent, 1 ay has
ta olduğu için, 7 -.1.1952 tarihinden itibaren, 

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

Muğla Milletvekili, Zeyyat Mandalinei, 1 ay 
hasta olduğu için, 16' . X I I . 1951 tarihinden 
itibaren, 

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

Tokad Milletvekili, Fevzi Çubuk, 2 ay hasta % 

olduğu için, 7 . XI I . 1951 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2. —• Basın mensuplarının çalışma münase
betleri Hakkındaki kantin tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/277) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
••{••": Yüksek Başkanlığınıza 4 . VIII . 1951 tarih
li ve 6/2596 sayılı yazımızla sunulmuş bulunan 

. 1952 Ö : 1 
basın mensuplarının çalışma münasebetleri 
hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte geri gönderilmesine müsaadenizi saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Maden kanunu tasarısının geriveril-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/278) •• ;:-

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
21 . VIII .1951 tarih ve 71-2101/6-2779 

sayılı yazımızla Yüksek Başkanlığınıza sunul
muş bulunan maden kanunu tasarısının gerek
çesiyle birlikte geri gönderilmesine müsaade
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

4. — Adalet Komisyonuna dört üye seçimi. 

BAŞKAN — Gqçen birleşimde bu hususta 
karar ittihaz buyurulmüş idi. Şimdi müsaade
nizle tasnif heyetini tesbit edeceğiz. 

Hâmit Ali Yöney (Elâzığ) (Burada sesleri). 
Sadettin Karacabey (Bursa (Yok sesleri). 
Nazifi Şerif Nabel (Antalya) (Yok sesleri). 
Mehmet Daim Süalp (Siird) (Burada ses

leri). * 
Cevdet Baybura (Gümüşane) (Burada ses-

j leri). 
i Şimdi de seçime ıhangi çevreden başlanaca

ğını tesbit için ad çekiyoruz: Rize... 
(Oylar toplanıldı). 
BAŞKAN — Efendim, müzakereye devam 

edeceğiz, oylarını istimal eden arkadaşlar lütfen 
salonu terk buyurmasmlar. 

I Oylama muamelesi bitmiştir. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde mevcut tasarıların söz

lü sorulardan önce görüşülmesini teklif ederim, 
Afyon 

Dr. Avni Tan 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka-
j bul etmiyenler... önerge. kabul edilmiştir. 
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B : 29 21.1.1952 • O : 1 
6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek 
Noter Harç Tarifesi Kanununun bâzı maddeleri
nin . değiştirilmesi ve 19 ncu maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/189) [1] , 

BAŞKAN — îkinci görüşmeye devam ediyo
ruz. 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter. Harç 
Tarifesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir maddesinin son fıkrasının 

kaldırılması hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Adliye Harç Tarifesi 
Kanununa ek Noter Harç Tarifesi hakkındaki 
3494 sayılı Kanunun 2, 12 ve 13 ncü maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Pulların yapıştırılması ve iptali 
Madde 2. — Harç pulları ait olduğu iş 

kâğıdının Noterlikte kalan nüshalarına yapış
tırılıp üzerine daire mührü basılmak ve tarihle 
yevmiye defterinin sıra sayısı yazılmak suretiyle 
iptal olunur. 

Tüccar defterleri dolayısiyle kullanılacak 
harç pulları, bu defterler üzerine yapıştırılıp 
aynı şekilde iptal olunur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

• Defter ve konişmento tasdiki harcı 
Madde 12. — Kanunen tutulması ve tasdi

ki emrolunan defterlerin tasdikmda beher def
ter başına yüz sayfaya kadar elli kuruş ve 100 
sayfadan yukarı beher elli sayfa ve küsuru için 
25 kuruş; 

Kaptan, tayfa ve amele defterlerinin yazıl
masında adam başına 5 kuruş ve konişmentola-
rın tazmininde eşyanın her tonundan 2 ku
ruş harç alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 27 nci birleşim tuta-
nağmdadır, 

l Defter kapatma ve tasdik yenileme harcı 
Madde 13. — Kanunen tutulması ve tas-

[ diki emrolunan defterlerin son kayıtlarının tas-
I dikmdan ve tasdik yenilemesinden beher defter 

başına maktuan 50 kuruş harç alınır., 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul' edilmiştir. 

I İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 19 ncu 
I maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler kıs

mına geçiyoruz. 

2. —- Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 
Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesi
ne dair kanun teklifi ve İçişleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım' komisyonları raporları (2/46) 

; BAŞKAN -—Geçen Birleşimde söz alan ar
kadaşlar sıra ile şunlardır: Celâl Otman, Ziya 
Termen, Namık Gedik, Avni Tan. Bugün de; 
Sedat Bari, A.bbas Gigin, Ethem Vassaf Akan 
ve Sadri Maksudi Arsal söz almışlardır. (Ba
kan konuşacaktı sesleri) 

Söz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakaranındır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — An
kara Milletvekili sayın Dr. Talât Vasfi öz ta
rafından, difteri aşısının mecburi olarak tatbi
ki hakkında teklif edilen kanun tasarısı Yüksek 
Meclisin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonun
da incelendi. Arkadaşların birçoklarının itiraz
larına rağmen bu tasarı ekseriyetle tasvip edil
di. Bu tasarı hakkında.cereyan eden münakaşa
da titizlik derecesinde bir hassasiyet gösterilmiş 
olduğunu daha evvel ifade etmek isterim. Bü-
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hassa komisyon arkadaşlarımızın, her meselede 
olduğu gibi, bu sağlık meselesinde de göstermiş 
olduğu çok ciddi alâkadan dolayı hakikaten he
pimiz iftihar edebiliriz. Bilhassa bunu tebarüz 
ettirmek isterim. 

Bu kanun tasarısı bakanlık tarafından teklif 
edilmiş bir tasarı değildir, bir arkadaşımız tara
fından teklif edilmiştir. Lehinde ve aleyhinde bu
lunan arkadaşlar olmuştur. Yalnız tasarıya mu
halefet eden arkadaşların esbabı•' -muhalefetleri 
tasarının altında yazılmıştır. Eğer Yüksek Mec
lis müsaade ederse, ilmî ve idari bakımdan bu 
muhalif noktaların tahlilini yapayını. Yok eğer 
arzu edilmezse ben doğrudan doğruya, bu kanun 
tasvip edildiği takdirde, Sağlık Bakanlığı tara
fından kabili tatbik görüldüğünü ifade etmekle 
iktifa ederim. Müsaade ederseniz arkadaşların 
dermeyan ettikleri bâzı itirazlara burada ilmî ve 
fennî maruzatımı yüksek huzurunuzda tekrar 
edebilirim. Arzu edilirse ifade edeyim. (Buyu
run; hay hay sesleri). 

Muhalefet tezi bilhassa altı paragrafta top
lanmıştır. Fakat bu altı paragrafa esas teşkil eden 
birinci paragraftır-. Birinci paragrafta arkadaşlar 
şöyle diyor : «Türkiye'de Difteri vefiyatı senede 
100 - 180 arasında tahalüf etmekte olup vasati 
120 civarındadır. Tasarının gerekçesinde ifade 
edilen 1 250 000 rakamı hayalin dahi ulaşamıya-
cağı aşağı yukarı 1000 senelik vefiyata takabü] 
eden bir rakamdır.» 

Yek nazarda bu itirazda bulunmak arkadaş
larımızın hakkıdır. Ben de onların yerinde olsa 
idim aynı tarzda, bu şekilde muhalefet ederdim. 
Yalnız tasarıda gösterilen bu rakam bir talihsiz
lik eseri olarak kâfi derecede vuzuhla ifade edil
memiştir. Talât Vasfi öz bundan evvelki oturum
da bu noktayı izah etmiş bu tasarıda bahsedilen 
rakamın mahiyet ve mânasını tavzih etmiştir. 

Yine aynı paragrafta bahsedilen vefiyat ista
tistiklerine gelince; bu da doğrudan doğruya ba
kanlığı ilgilendirmekte olduğundan buna ait tav
zihin bakan tarafından yapılması iktiza eder. 

Sayın arkadaşlar, bakanlık istatistiklerin
den alınan vefiyat rakamları ancak büyük şe
hirler ve kasabalarda tesbit ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ihbar edilen difteri ve
fiyat ve musabiyetlerinin ifadesidir. Halbuki 
en-büyük şehirlerimizde bile hekimlerimizin im
kânsızlık dolayısiyle bakteriyolojik muayene 
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I yaptıramamaları ve birçok silik ve hafif cereyan 

eden difteri vakalarının mevcut bulunması ve 
i bunların bakanlığa intikal edememesi gayet 

•tabiîdir. Bunun için Sağlık ve Sosyal Yardım' 
Bakanlığının istatistiklerinde ifade edilen 120 
veya 180 rakamı, ki bu da yalnız büyük şehir
lerle kasabalara aittir, hakikatin tam bir ifa
desi değildir. Bû'rakamı, arzettiğim sebepler 
dolayisiyle,'' en aşağı' iki üç misline çıkarmak 
mümkündür. Kaldı ki, henüz el üzatamadıği-

I mız,r musaplarını değil vefiyatlarını' bile tâyin 
etmek imkânını bulamadığımız' büyük bir saha 
vardır ki memleketimiz halkının 3/4 tarafın
dan işgal' edilmektedir; bu saha köy sahasıdır. 
Binaenaleyh memleket nüfusunun' 3/4 ünü iş
gal eden bu saha içinde nüfuz edemediğimiz 
musapları ve ölüleri tesbit' edemediğimiz bir 
saha'dâhilinde cereyan ederi difteri musaplarını 
ve ' ölülerini tesbit ' etmek imkânına malik öla-
madan bütün Türkiye'de'büyük'şehirlerde tes
bit edüen ve 120 "rakamına tekabül eden ölüm 
vekayiini kabul etmek doğru olmaz. Eğer büyük 
şehirlerde' tesbit ' ettiğimiz bu ölçüleri köylere 
de teşmil edecek olursak o'zaman bu rakamın 
ne 'kadar büyük bir miktara baliğ olacağım 
tahmin etmek güç olmaz. 

- Kaldı ki difteriye karşı bilhassa çocuklarda 
büyük' bir hassasiyet mevcuttur ve bu 'hassasi
yetin derecesini beynelmilel ölçülerle ölçmek 
imkânı vardir ve bütün dünyada hu usul tat
bik edilmektedir. Bu usule Sinek teamülü der
ler'. Şimdiye kadar Avrupa'nın ve Amerika'nın 
muhtelif memleketlerinde yapılan bu-Shick te
amülü neticesinde çocukların difteriye karşı 
göstermiş oldukları hassasiyet hakikaten fev
kalâdedir. Alman neticeler şuhlardır : Doğum
dan itibaren 6 ncı aydan sonra'birinci yaş so
nuna kadar,' "yani 1,5 yaşma kadar olan çocuk
larda hassasiyet yüzde 73 tur. Yani 100 gocuk
ta 73 çocuk difteriye karşı hassastır. -."•-" 

"Sonra/ 1,5'yaşından '3 yaşma kadar bu hassa
siyet yüzde 83 e kadar çıkar." 3 - 7 yaş arasın
da yüzde 55, 7 - 11 yaş arasında da yüzde 30 
dur. 

'Görüyorsunuz ki, küçük yaşlardan itibaren 
çocuklarımız difteriye karşı büyük bir hassa
siyet göstermektedirler. Binaenaleyh çocukta
ki bu hassasiyetin ilerde hastalık haline intikal 
etmemesi için lâzmvgelen tedbirleri önceden al-

| mayı istilzam eden bir vaziyettir. 
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Sonra, bizim memleketimizdeki çocukların, I 

diğer-muhtelif memleketlerdeki çocuklardan bir 
farkı olmaması lâzımgelir. Vakaa bu tecrübe 
bizim memleketimizde büyük mikyasta yapıl
mış değildir, istanbul'da bir mektepte bu -tec
rübe'yapılmış ve alman netice de gene Avru
pa'dakilerin aynı zuhur etmiştir. 

Bu tasarının ehemmiyetine binaen, daha va
zıh ve daha açık rakamlarla ifade edebilmek için, 
Yüksek Meclisinize arzedebilirim ki, son on gün 
zarfında Ankara'nın Elmadağı'na hususi ekipler 
gönderdim ve tetkikat yaptırdım. Yaptırdığım 
tetkikat neticesinde aşağı yukarı 500 çocuk üze
rinde alman netice tamamen Avrupa'dakinin ay
nıdır. Yani bizim çocukların Avrupa çocukları
na nazaran hassasiyeti daha az veya yok demek 
istemiyorum; böyle bir iddia temamiyle yersiz
dir. Binaenaleyh bir taraftan şehirlerde ve bü
yük kasabalarda vefiyat adedini tesbit edip bu
nu bütün memleket ölçüsünde teşmil ederek ço
cuklarımızın büyük hassasiyetini nazarı dikkate 
alacak olursak, bu hususta alınacak karar hiç 
şüphesiz yine Yüksek Meclise ait olacaktır. 

Bu itiraz eden arkadaşlarımızın muhalefet
lerine ait ikinci paragrafı okuyorum; diyorlar 
ki: «Difteri aşısı böbrek ve kalbi bozuk olmıyan 
ve tüberküloza piredizpoze bulunmıyan çocuk
larda dahi bâzı tâli tesirler husule getirmektedir. 
Bütün memlekete teşmil edilecek böyle bir aşı
nın hele mixt olarak tatbikinin direkt ve endi-
rekt tesirleriyle husule gelen kayıplarının bizzat 
hastalığın yapabileceğinden fazla olacağı aşi
kârdı?.» 

Sayın arkadaşlarım pekâlâ bilirler ki bütün 
aşılar gibi difteri aşısı da endikasyon ve kontr 
endikasyona tabidir. 

Yani, yapılabilen, yapılamıyan insanlar var
dır. Bu yalnız difteri aşısı için değil, kolera, 
tifo, veba aşısı' için de mevzuubahistir. Binaen
aleyh bütün aşıları yapmadan evvel aşı yapıla
cak kimsenin mutlaka bir tıbbi kontroldan geçiril
mesi şarttır. Çünkü tüberküloza müstait olanla
ra, böbrek hastalığı bulunanlara, ateşli ve hum-
malı hastalara bu aşı tatbik edilemez. Onun için 
aşmıh tatbik edileceği kimseler behemehal bir tıb
bi kontrole tâbi tutulmalıdır. Esasen bütün aşılar
da, aşı tatbik edilmeden evvel halkın umumi 
bir muayeneden geçmesini ihiyati bir tedbir ola
rak kabul etmiş bulunuyoruz. Bu muayenede 
hastalıkları tebeyyün eden kimseler çıkarsa I 
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o zaman tabiî bunların haricindeki kimselere 
aşı yapılacaktır. Yani «Coııtre indicatiolı» arze-
den kimselere yapılmaz. Bugün difteri aşısı 
eskisi gibi birtakım tâli reaksiyonlar husule 
getirmemektedir. Difteri aşısını eskiden toksin 
ve anti toksin, yani zehirli difteri ile panzehiri 
birleştirerek yaparlardı. Bu aşılar üç şekilde 
yapılırdı. Evvelâ, toksinle müsavi miktarda 
panzehir karıştırılırdı. Bunlara nötral aşı der
lerdi. Zehir veya panzehirin karıştırılma mik
tarına göre olan aşılara da hipo nötral ve di
ğerine hipernötral aşı tabir ederlerdi. Bu aşı 
bugün ortadan kalkmıştır. Yeni fennin tekâ
mülü sayesinde anatoksin denilen ve tesirleri 
eskisine nazaran kıyas kabul etmiyecek dere
cede tâli tesirler husule getirmiyen ve tesir
lerinin sıhhat üzerinde hiçbir mahzuru olmıyan 
aşılar yapılmıştır. Biaenaleyh eğer bu aşılar 
tatbik edilirse bizim iftihar ettiğimiz Hıfzıs-
sıhha müessesemizde yapılan ve yapılacak aşıla
rın anatoksin cinsinden olacağı gayet tabiî
dir. Binaenaleyh difteri aşısının birtakım tâli 
mevziî ve umumi reaksiyonlar meydana getire
ceği şeklindeki noktai nazarlar eski aşılara ra-
cidir. Bugünkü aşılara pek raci değildir. 

Arkadaşlarımızın 3 ncü itiraz noktaları şu
dur : Arkadaşlarımız «Difteri aşısı gerekçede 
ifade edildiği şekilde mutlak muafiyet veren 
bir aşı değildir. Aşıyı mecburi olarak tatbik 
eden memleketlerde dahi difteriye musap ve dif
teriden ölüm vakaları nispet itibariyle memle
ketimizden daha fazladır. Birleşmiş Milletler 
Sağlık teşkilâtının neşretmiş olduğu bültenler
de bu hususlar açık bir surette görülmektedir.» 
diyorlar. , 

Saym arkadaşlarımızın bu iddiası doğrudur. 
Hakikaten difteri aşısı mutlak bir muafiyet 
vermez. Fakat bu, yalnız difteri aşısına münha
sır değildir. Dünyada bugüne kadar tatbik edi
len aşıların hiçbirisi katı bir muafiyet vermez. 
Zaten hiç kimse tarafından da böyle bir iddia 
vâki olmuş değildir. Tababette difteri aşısının 
mutlak bir muafiyet verdiği hakkında hiçbir 
mütalâa dermeyan edilmemiştir. Esasen, böyle 
bir mütalâa dermeyan etmek, muafiyet prensip
lerine tamamen aykırı düşer. Aşı tatbik edil
se de, edilmese de yine difteri vakalarına 
tesadüf edilecektir. Fakat aşılı çocuklarda 
bu keyfiyete daha az tesadüf edilmiş olacak, 
hastalık nispeten hafif geçecek ve ölüm mik-
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= tarlan; da daha ziyade' azalacaktır. Bu da elbet»-

te menmuulukla karşılanması icabeder bir lıâ'-
discdii'. ; ' j 

Dünya Sağlık Teşlülâtırinı neşretmiş olduğu 
bültenlere gelince, filhakika Dünya Sağlık Teş
kilâtının neşrettiği bültenlerde aşının mecburi 
olarak tatbik edildiği yerlerde, aşının mecburi 
olmıyarak tatbik edilen yerlerden daha faz
la olduğuna dair rakamlar mevcuttur. Fakat 
vehlei ulâda bu rakamlara bakacak olursak 
hakikaten aşının tatbik edildiği yerlerde tat
bik edilmiy en yerlerden daha fazla difteri 
görmek imkânı olmadığı anlaşılır. Ancak mem-
leketlerafası yapılan istatistiklerin mukaye
selerinde neticeleri yalnız rakamların ifadesi
ne bağlıyarak o memlekette hâkim olan diğer 
faktörleri hesaba katmadan bir hüküm ver
mek de yanlıştır. İngiltere' ile Fuansa ve İspan
ya'yı ele alalım.. Bugün İngiltere 'de difteri aşı
sı mecburi değildir. Buna mukabil Fransa ve 
İspanya'da mecburi olarak tatbik ediliyor. Şim
di İngiltere'deki difteri vakalarını nazarı dik
kate alacak olursak görürüz ki,' diğerlerinden 
daha azdır. Yani Fransa'da difteri aşısı mec
buri olarak tatbik edildiği halde İngiltere'de 
difteriden ölüm vakaları Fransa dan daha 
âzdır. Burada biz yal sız rakamları nazarı dik
kate alı yoruz. Bu hususta diğer faktörleri de 
göz önüne getirmek lâzımdır. Bugün İngilte
re'de genel olarak gerek edükasyon ve sani-
tasy'on ve.. gerekse propaganda diğer , mem
leketlere nazaran daha çok ileridedir. Bu 
sebeple İngiltere ile Fransa, İspanya ve İtalya 
bu noktadan mukayese edilemez.' İngiltere'de 
Hükümet aşı mecburiyetini koymamıştır ama 
halkın vicdanı bu mecburiyeti kendiliğinden his
setmekte ve halk; hastalığın zuhurunlan evvel 
ye vukuunu beklemeden aşı müesseselerine ko
şup aşısını yaptırmaktadır'. -Bu,gibi memleket
leri mukayese ederken yalnız rakamların yüz
desini, değil, aynı zamanda diğer faktörleri de 
nazara, almak icabeder. Bu yapılmadığı takdir
de mukayese neticeleri daima yanlış çıkar. İs
tatistiklerin •" kıymetlcndirilmesindc memleket-
lerarası değil, aynı memlekette ve aynı-şartlar 
dâhilinde'yapılan istatistiklerdir ki,-ancak bi-

"ze,kıymet verebilir. Meselâ Fransa'da bundan 
on sene evvel aşı yapılmıyordu. O zaman difte
ri ne kadardı ve aşı tatbikma başladıktan son
ra difteri sayısı ne kadara -düştü?.' İşte.bunun 
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I ikisi arasında, bir mukayese .yapmak lâzımdır. 

Yoksa -muhtelif hükümetler arasınla mukayese 
yaparak, bir netice çıkarmak doğru değildir. 

Sonra aynı memleketlerde aşı yapılmadan 
evvel ve' aşı mecburiyeti konduktan sonra tes-
bit edilon istatistikler arasındaki fark asga
ri dörtte üc lehedir. 

Diğer bir itiraz noktası da şudur : 
«Sağlık Bakanlığının bugünkü teşkilâtı ve bu 

teşkilâtın tâbi . olduğu mevzuat yanında köy
lerimizin ve köy yollarımızın durumları göz 
önüne getirilirse 3 - 1 hafta ara ile üç zer
ki icabettiren ve memleketimizin büyük sağ
lık dâvasında pek tâli bir ehemmiyeti haiz 
bulunan böyle bir aşının bütün memlekete 
teşmil edilip edilemiyeceği kendiliğinden mey
dana çıkar. Sağlık Bakanlığı temsilcileri;?ha 
zırlanmakta olan yeni teşkilât kanunu tasarı
sında mücadele teşkilâtının birleştirileceği: ve 
bundan sonra aşının tatbik imkânı bulunabile
ceğini ifade etmişler ise de mutlak surette dok
tor nezaretinde yapılması fennî zarureti olan 
difteri aşısının memleketimizde de doktor neza
retinde yapılacağını sarih surette beyan edeme
mişlerdir. İleride geleceği söylenen ve Yüksek 
Meclisten ne şekilde çıkacağı bilinemiyen bir Teş
kilât Kanununun imkân verebileceği mülâhaza-
siyle böyle bir tasarıya muvafakat edilemez»' di
yorlar.. 

Sayın arkadaşımızın, bir taraftan hakları var
dır. Bugüne kadar kullanmakta olduğumuz aşı
ların üçer hafta ara ile üç defa zerkedilmesi ica-
betmekte idi, halbuki son yapılan aşıları iki de
fa zekretmek suretiyle ikiye indirmek imkânı 
hâsıl olmuştur. 

Mesele aşının tatbikında değil; kimin aşılana-
bileceğinin, kimin aşılanamıyacağının tâyininde-
dir. Aşıyı, hekim de yapabilir, kalifiye bir sağlık 
memuru ve hemşire de yapabilir, hattâ dışardan 
eli alışmış, az çok sepsi antisepsi usullerini, bilen
ler de yapabilir, teknik bakımdan bir fark yok
tur. Asıl mesele kime yapılması lâzımdır, kime 
yapılmaması lâzımdır, bunun tayini meselesidir. 
Bunu da ancak doktor, tâyin edebilecektir. Fakat 
doktor bir aşının bir şahsa tatbikında - hor • üç 
defasında mutlaka hastayı gözden geçirmek,za
ruretinde değildir. Doktor memurlariyle beraber 
bir köye gider, aşı yapılması gereken insanları 
muayene eder, şunlara aşı yapümıyacaktır diye 
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tefrik eder ve memurlara listesini verir. Ö me- I 
murlar yapılmaması lâzımgelenlere yapmazlar, 
diğerlerini aşılarlar. Üç hafta sonra yapılan ikin
ci zerkte yeni baştan onları muayene* etmesine 
lüzum yoktur. Yalnız o aşıyı yapacak olan me
murlar, ilk aşı tatbik edilen kimsedeki tahavvü-
lâtı nazara alırlar, meselâ yüzü şişmiş midir, ate
şi var mıdır, böbreklerine tesir yapmış mıdır?. 
Tetkik-ederler.. Eğer reaksiyon yapmış bir vazi
yet müşahade ederlerse ikinci aşıyı yapmazlar. 

Sonra çıkması şüpheli bir Teşkilât Kanunun
dan bahsettiler. Sağlıl^ Bakanlığının hazırladığı 
yeni Teşkilât Kanununun Meclise ne vakit gele
ceği ve Meclisten ne şekilde çıkacağı malûm ol
madığından ona intizaren böyle bir teşebbüse 
girişmek doğru değildir diyorlar. Farzı muhal 
olarak bu kanun Meclisten çıkmasa dahi bugünkü 
vasıtamızla, arzettiğim şekilde, bu aşıyı tatbik et
mek mevkiindeyiz. I 

Diğer bir itirazları da şudur : «Meriyette bu- I 
lunan Umumi Hıf zıssıhha 'Kanunu lüzumu halin-
de istediği yerde her hangi bir aşıyı tatbik salâ
hiyetini zaten Sağlık Bakanlığına vermiştir. Dif
teri görülecek birkaç yerde aşının tatbiki maksa
dı istihsale kâfidir. Nitekim difteriden çok daha 
fazla ölüme sebep olan tifo ve boğmaca 
ve sair bulaşıcı hastalıklara karşı bakanlık ay
nı şekilde mücadele etmektedir» diyorlar TJ~ 
mumi Hıfzıssıhha Kanunu Bakanlığımıza 
lüzumunda ve ihtiyaç halinde bu aşıyı, tatbik 
etmek salâhiyetini veriyorsa da bu husustaki yet^ 
kimizi kanuni bir mecburiyet olmadan her zaman 
ve memleket ölçüsünde kullanamamaktayız. 
Difteride dâva bu değildir. Biz bunun memle
ket ölçüsünde zuhurunu ve tahribat yapmasmiı 
önlemek istiyoruz. j 

Bir memlekette zâbitai mania teşkilâtı yap
mak için o memlekette şekâvetin alıp yürüme
sini mi beklemek lâzımdır? Tedbirleri vaktiyle 
almak lâzımdır. Kaldı ki, Sağlık hâdisesi birkaç 
şekavet hâdisesi ile kabili izah da değildir. Bu 
hastalık nüfuz etti mi onun hakkında icabeden 
tedbirleri almak için en aşağı 200 kişi harekete 
geçirilir, Sağlık Bakanlığı olarak vazifemiz has
talığı önlemektir. Hastalık inkişaf edip de can
ları alıp götürdükten sonra teşebbüse geçmenin 
ne kadar faydası olur, takdirinize arzediyorumL 

« Yalnız başına büyük bir sağlık kadrosu|-
nu bağlıyacak tâli ehemmiyetteki bir sağlık işir 

nin memleketin el atılması zaruri bulunan mü- | 
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him sağlık işlerini sekteye uğratacağı endişesi 
muhalefetimize esas olmuştur ». 

Tabiî yerden göğe kadar haklı olarak bir 
endişe izhar ediyorlar. Arkadaşlarımıza bu en
dişenin varit olmadığı, hususunda tamamen bi
taraf olarak, yalnız Bakanlığın kanaatini bura
da arzetmekle iktifa ediyorum. 

I" Bir memleketin istikbalinin temelini o meni-
i leketin çocukları teşkil eder, ilk yaştaki insan-

lar teşkil eder, İstikbalin temeli onlardır. Bi
naenaleyh, çocuklarımızı ilgilendiren difteri 

| mevzuunu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
i tâli bir mevzuu olarak ele alamaz ve almasına 

da imkân yoktur. Zaten bir memlekette sağlık 
kalkınmasının, ilk şartı evvelâ çocukları kalkın
dırmaktır. Bundan çok sene evvel Amerika 
Reisicumhuru Hoover'in riyasetinde Beyaz Sa
rayda birçok toplantılar ve birçok konferans
lar yapılmıştır. Bu toplantılarda sağlık mese
lesi mevzuubahis edilirken bütün heyet Ameri
kanın sağlık bakımından kalkınması için ev
velâ çocukları ele almak prensipini esas ola
rak kabul etmişlerdir. 

Binaenaleyh, Sağlık Bakanı olarak benim 
mütalâalarım tamamen ilmî mahiyettedir. Or
taya atılan iddiaların kabulünde veya iademi 
kabulünde musir değilim. Zaten bu teklif Sağ
lık Bakanlığı tarafından gelmiş değildir. Ben 
vaziyeti Heyeti Celilenize arzettim. Takdir si
zin hakkınızdır. Sağlık Bakanının başka söyli-
yecek bir sözü yoktur. (Soldan, alkışlar). 

BAŞKAN — Celâl Otman. 
CELÂL OTMAN (Çanları) -— Sayın arka

daşlar ; çok kısa şöyliyeceğim ve sizin taham
mülünüzü her halde fazla yormıyacağım. 

Sayın arkadaşlar; Yüksek Huzurunuza gel
miş olan kanun, vatandaş- sağlığını koruma ba
kımından cidden üzerinde önemle durulmaya 
değer bir mahiyet taşımaktadır. 

Bu kanun hakkında şimdiye kadar konuşan 
muhterem arkadaşlarımın^ kıymetli mütalâala
rına hürmet ederim. Ancak, bu kanunun ne 
için ve ne maksatla hazırlandığını Yüksek He
yetinize tekrar-nasıl takdim edildiğini kısaca 
arzetmeme müsadelerinizi, rica ederim. 

Bu kanun Sağlık ve 'Sosyal Yardım Encüme
ninde 2.1. I I . 1951 tarih ve 7 numaralı karar ile 
kanunun halen tatbikimi imkân bulunamıyaca-
ğı kanaatine varılarak reddedilmiş ve İçişleri 
Komisyonu da aynı karara varmıştı. 
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Her iki encümenin verdiği ret kararma kar

şı; Yüksek Heyetiniz bu kanunun ehemmiyeti' 
ve memleket çocuklarının sağlığını koruması 
bakımından önemli bulmuş ve kanunu reddet-
miyerek tekrar üzerinde gerekli çalışmaların, 
tetkiklerin yapılması için iade buyurmuştu. 

îşte Yüksek Heyetinizin gösterdiği, yüksek 
alâkayı, Sağlık ve Sosyal Yardım Encümeni ke
mali ciddiyetle ve ehemmiyetle nazarı itibara 
alarak meseleyi yeniden ilmî ve fennî bakım
dan olduğu kadar tatbiki bakımdan ariz ve 
amik incelemiştir. 

Bütün medeni dünyada yüksek bir muvaffa
kiyet kazanan ve tatbiki : ile ölüm nispeti yüz 
binde birin altına düştüğü görüldüğüne göre 
bizim memleketlerde bu aşıyı tatbik edebilir 
miyiz ve tatbik edersek ne gibi mahzurlar mey
dana gelebilir? îşte bu ilmî konu üzerinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu mütaaddit 
toplantılarında keyfiyeti tamamen inceledi ve 
esasen aşının tatbikmda fennî mahzurlar bu
lunmadığına karar verdi. Yalnız, bunun tatbi
ki sırasında vukuu melhuz mahzurları nasıl ber
taraf edebiliriz? Suali karşısında Sayın Sağlık 
Bakanımız bize: Biz bu aşıyı ilmî kifayete sa
hip kimselçr tarafından yaptırabiliriz, bu ci
hetten emin olabilirsiniz, dediler. 

Şu halde bu kanun üzerinde şimdiye kadar 
konuşan arkadaşların en büyük endişeleri ka
nunun nasıl tatbik mevkiine konulacağı husus
ları idi. Sağlık Bakanlığı bu ciheti üzerine al
dıktan sonra ,meselenin en mühim, cephesi'hal
ledilmiş bulunuyor kanaatindeyim. Takdir Yük-. 
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
varsa lütfen istimal buyursunlar. 

Efendim, görüşmeler geçen Birleşimden beri 
devam ediyor. Kifayet takrirleri vardır, onları 
okuduktan sonra söz heyeti edilenindir. Şimdi 
onlar] okutuyorum. , • • 

Yüksek Başkanlığa 
Difteri aşısı,hakkında verilen izahat kâfidir 

kanaatindeyim, kifayeti müzakere teklif ederim. 
Seyhan 

Salim Serçe ' 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakerenin kifa-
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yetini arz ve teklif ederim. . 

Aydın Milletvekili 
t Şevki Hasırcı 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Aleyhinde ko
nuşacağım; 

Çok muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifi 
hakikaten Yüksek Meclis huzurunu uzun zaman
dan beri işgal ediyor. Yalnız şu ana kadar bu 
kanun teklifinin kabulü halinde kendisine vazi
fe terettüp edecek Bakanlık noktai nazarını biz
lere bildirmemişti. Heyeti celilenizce biraz ev
vel Bakan tarafından yapılmış olan mâruzâta 
mukabil bizim düşündüklerimizin de arzı için 
müsaade buyurulmasmı arz ve rica ederim. Bu
na ihtiyaç vardır. ' 

SADRÎ MAKSUDÎ " ARSAL (Ankara)- — 
Yeterlik lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Tüzük müsait değildir, öner
ge aleyhinde söz istiyen bir kişiye söz verilir. 
Arkadaşımız aleyhte konuşmuştur. Binaenaleyh 
kifayet, takririni reyinize arzedeceğim. Kifayeti 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Görüşmelerin deva
mına karar verilmiştir. 

Ziya Termen, buyurun. 
ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; Talât Vasfi Beyefendinin, difteri 
aşısının mecburi tutulması hakkındaki teklifle
rinde, doktor olmadığım için, söz almıyacaktım. 
Fakat, bu hastalıktan ağzı yanmış bir baba ol
duğum için, müsaadenizle bu mevzuda birkaç 
mütalâa arzedeceğim. Muhakkak ki memleke
tini seven ve memleket yavrularını bu gibi has-; 

• talıklardan kurtaran ve bu hastalığın kendi ço-
' cnğu üzerindeki müthiş tahribatını gören bir 

baba olarak, bu teklifi getiren arkadaşımıza!, 
memlekete iyi bir hizmette bulundukları için, 

; teşekkür etmek lâzımdır. 
Muhterem Arkadaşlar; konunun bütün hu-

ı susiyetini, Yüksek Meclise, gerek Bakanlığın 
ve gerekse teklif sahibinin getirdiği, istatistikî 
malûmat teşkil ediyor. Onun için konunun mih
verini, bu noktada aramak lâzımdır. İstatistikî 
malûmat, (maalesef diyeceğim), yanlıştır! Tür-

1 kiyo'de hiçbir zaman, yüz bin küçük Türk ço-
• cuğunun difteriye yakalanması halinde, iş sadece 

birinin ölmesiyle neticelenmiş değildir. Köyleri
mizde, altı aylığından bir yaşma kadar çocuk
ların, ufak bir tahta üzerine konularak, köyün 
mezarlığına götürüldüğünü çok görmüş bi,r, ar-
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kactaşmızıın. Hakikaten bir köye bir hastalık I 
girdi mi, köyde asgari on telefat verir. Köy de
diğimiz de,' vasati 200 'nüfustur . Binaenaleyh, 
Türk halkım, yavrularını elinden almak sure
tiyle bağrından vuran bir hastalığın, konusu üze
rindeyiz. 

: Ben, Anadolunun hastalık yönünden çektiği 
İstırapların en başında, gıdasızlıktan, bakımsızlık
tan ve hayat şartlarının, fiziki şartların olumsuz
luğundan doğan bir takım sosyal hastalıklardan 
sonra, difteriyi görüyorum. Bu aşı, bence mecbu
r i olarak, aynen Avrupa memleketlerinde olduğu 
gibi, Türkiye'mizde tatbik edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, bir tuhaf cümle söyliye-
ceğim; Türkiye'mizde, şurada, Çankırı'nın Ildı-
zım isimli bir köyünde, 165 kuruşluk bir milyon 
ünitelik penisilinin, hastanın babası tarafından 
alınamaması yüzünden, geç kalınmış olan bu va-
kada hasta kaybedilmiştir. Bir milyon ünitelik 
penisilin alınmaması yüzünden, bir insan kay
bedilirken, diğer taraftan, bakımsızlık, hastalığın 
geliş seyri bilinmediğinden de, köylerimizde her-
güri binlerce çocuk vefat etmektedir. ' 

Aziz arkadaşlarım, Sıhhat Bakanlığımız, 20 
küsur seneden beri Türkiye millî sınırları içinde, 
bir sıhhat mücadelesi programı yapmamıştır. 
Hakikaten ikinci derecede işlerle meşgul olmuş
tur. Sıtma ile mücadele, birkaç büyük istasyon 
kurulmak suretiyle başarılmış ve muvaffakiyetle 
neticelendirilmiştir. 

Frengi, maalesef; işin halâ alâyişindeyiz! 
Frengi, Anadolu'yu yer yer yemektedir, mü
cadele usulleri, halâ 1870 metotlarına göre 
devam ettiriliyor. Verem, bu hepimizin bildiği 
şey;.. adetâ av cemiyeti kurar gibi, veremle 
mücadele cemiyetleri kurar olduk.. 

İşte bu büyük sosyal dertlerin başında vi
taminsizlikten gelen raşitizim, difteri, köyü
müzün içini kemiriyor. Onun için Sıhhat Ba
kanlığının bu difteri aşısının tatbikatından 
sonra, yüksek huzurunuza mazbut, muhkem ve 
tatbik kabiliyeti yüksek olan, bir: Türkiye 
sıhhat politikası getirmesi, baş dileğimdir. Çünki 
Türkiye'de şu Mecliste, 28 seneden beri söylen
memiş bir şeyi müsaadenizle söyliyeceğim, affe
dersiniz.. Türkiye'de en büyük dertlerden birisi 
de, köylüyü inleten, huzursuzluk veren, rahat
sızlık veren, bir dert, süfli bir dert de, bittir! 
(Alâkası ne sesleri) (Mevzua temas et sesleri). 
Mevzuun içindeyim, bir dakika. Difteri aşısının I 
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mecburi tutulması bakımından^ umumi sıhhat 
politikasına temas ediyorum. (Mevzu ile hiç âlâ-

j kası yok sesleri). Mamafih buradan tekrar konu
ma dönebilirim,'beis yok.. ,; :..,: .. ..1^.:;. •.. 
'! Sayın arkadaşlar;, ̂ muhterem teklif sahibi ar-; : 

[ kadaşımızm bir buçuk saat devam eden konuş? 
! malarını, zevkle, iştiyakla dinledim, gayet güzel 
I hazırlanmış olan arkadaşımızı, içimden allaşlâ- : 

dım. Yalnız kendilerinden birkaç sual rica ede- , 
ceğim. Sayın. Başkanlık, her halde, konuşmalar 
sonunda, arkadaşımıza, söz verir, ve kürsüye da
vet ederler. , : •:..'.: : 

Bu sorularım; umumi sıhhat politikası bakı
mından ehemmiyetlidir:. ,.;. '.,,,• 

1. Türkiye ölçüsünde, ihtiyacımıza cevap 
verebilecek serom (aşı, aşı şeşleri) evet aşı, istih
sali mümkün müdür? . . . . . . . . 

2. İstihsal ettiğimiz bu aşı, stoklarını, mu
hafaza etmek mümkün müdür? 

3. Türkiyemizin Sıhhat Bakanlığından ma
aş ve ücret alan kadro, acaba bütün göylerimizi 
bir kış mevsiminde, tek tek dolaşıp, memleket ço
cuklarına aşı yapabilecek midir? Ben içimden, 
bizim Kastamonu'yu düşündüm; 1189 köyü var. 
Bu 1189 aded köyü, bir kış mevsiminde, kaç ki
şilik kadro tahsis edersek, aşılıyabiliriz? Ben 
bu arada, bâzı vilâyetlerimizde, atla vaka ma-

; halline gidemiyen savcıyı düşünüyorum, bir de 
i bu, heybesinde seromlariyle, iğnesiyle gidecek 
: sıhhat memurunu göz önüne getiriyorum, tuhaf 
; bir tezat görüyorum. Evet, bir Devlet elinin 
; uzanması lâzımgelen bir iş var, fakat karşımız-
i da, tabiat var, kâr, yolsuzluk, insan azlığı, maaş 
: kifayetsizliği vaı1, varoğlu var.. • 

İşte bu bakımdan, bilhassa köye, bu konuda-
, ki eleman ve mütehassıs; ki (mütehassıs olması 
\ kaydı var) nasıl uzanacaktır? Teklif sahibi ar
kadaşımız, hakikaten muhkem bir müdafaa lıa-

! zırlamışlardır. Esbabı mucibeleri billur kadar 
: berraktır. Bize bu konuda bilgi verirlerse, haki

katen istifade edeceğiz. 
NAMIK GEDİK (Aydın) — Çok muhterem 

1 arkadaşlar; bu mevzuda bütün arkadaşlarımın 
olduğu gibi benim de göstermiş olduğum has-

, sasiyetin en mühim sebebi şudur; bu mucip se
bebi arzedebilmekliğim için bütün hekimler ta
rafından bilinen ve kulaklarımıza her gün çın
lamakta olan bir eski hâtıradan bahsetmek isti
yorum : 

Bütün hekimlerin bildiği ve tanıdığı, rah-
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leşinin' Önünde -ilminden uzun yıllar faydalan- | 
dığımız ve,üniversiteden ayrıldıktan sonra da 
şu mukaddes çatının altında memleket hizme
tini ifa etmiş olduğunu bildiğimiz saym ye 
merhum Âkil Muhtar Hocamızın, mektepten ay
rılırken bizo şöyle bir tavsiyesi olmuştu. Bizi 
topladı, birer hekim, namzedi bizlere şu suali 
sordu : 

«Bir hekimin cemiyet içindeki .. en. mühim 
vazifesi lıedir?» 

Hepimiz aklımızın erdiği kadar hastaya mer
hametli olmak, şahsi menfaati âmme menfaati 
altında tutmak ve saire gibi şeyler söyledik. 
Bütün bunları dinledikten sonra, bugün gibi 
aklımdadır, şu tavsiyede bulundu : «Büyük ve 
içtimai bir vazife ile cemiyetin içine giriyorsu
nuz. Söylediklerinizin hepsi güzel şeylerdir; 
bir hekimin ihmal etmemesi lâzımgclen şeyler
dir. Fakat, bir hekimin en mühim ve mukad
des vazifesi nedir piliyor musunuz? Her şey
den-evvel hastalarına fenalık etmemek! İyilik 
etmek büyük bir bahtiyarlıktır, hepiniz bütün 
hayatınızda bu bahtiyarlığı bol bol tadınız!» 

İşte arkadaşlarım, benim, vicdanıma bir pren
sip olarak yerleşmiş olan merhum Hocamın bu 
tavsiyesidir ki, bu kanun mevzuu buraya gel
diği zaman da bendenizi huzurunuza üç defa 
çıkmak mecburiyetinde bırakmıştır. Neden bu 
işte bu kadar hassasiyet 'gösteriyoruz1? İfade 
ettik, arzettik... 

Sayın' bakanın biraz evvel burada verdiği 
izahatı büyük bir zevkle dinledim. Biliyorum, 
memleketin bütün dertlerine karşı gönlü bir 
mâkestir. Onun bıkmak bilmiyen bir çalışma 
hırsı ve hevesi vardır, eserleri meydandadır. 
Daha dün dinlediğimiz güzel -sözlerinin akisleri 
kulağımızdadır. O, 1700 yataklı verem hasta
nelerini 4 bin yatağa çıkaran bir vicdanın sa
hibidir. Vicdanının titreyişini gözlerinden his
setmekteyiz. Bir şeyler yapayım diyor, bu mem
leketin dertlerine ben de biraz çaresaz olayım 
ve bu uğurda bir genç gibi çalışayım, muvaffak 
olayım diyor. Bu büyük ve uğurlu istek karşı
sında muhterem Bakanı dinlerken benim de vic-

, danımda muhterem şahsına karşı beslemekte ol
duğum takdirler namütenahi oldu. Yalnız bir 
hakikat vardır. Konuşan arkadaşım bir nebze 
buraya temas buyurdular. Arkadaşımın cevap
landırmasını istedikleri meseleden bir nebze •.-
bahsettiler: Bu aşıyı biz memleket çapında, köy | 
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çapında hangi vasıta ile kullanacağız? Bu aşllltti 
riski vardır. Daha dün burada arkadaşımızın 
ispatı müddea sadedinde' arkadaşımız sayın 
Andro Vahram'm Paristeıî gönderdiği mektu
bunu okurken ifade ettiler."Sayın doktor Paris'
ten «Ben bu aşmın tatbikatında mükemmel bir,; 
sterilizasyon yapıldığını gördüm, hekim müşa
hedesi ve nezareti şarttır diye» yazıyorlar. Şim
di bu imkânı bu memlekette şu haliyle sağlıya-
bilecek miyiz? Aşı hazır mıdır? Aşı hazır olduk
tan sonra memleket çapında yapılacak tatbika
tı sıhhi kontrol altında bulundurmak imkânına 
sahip miyiz? Memleketin emrazı sariye bakımın
dan uğraşılması lâzımgelen dâvaları bir vahdet 
teşkil eder. Tek bir difteriyi Meclise getirmek 
bu büyük dâvayı halletmez. Bizim iştiyakla bek
lediğimiz şey koruyucu tababet programını Hü
kümetin buraya getirmesi ve mükemmel bir ka
nun teklifi ile memleket huzuruna çıkmasıdır. 
Yoksa palyatif tedbirlerle bu dâvayı halletme
mize imkân yoktur. 

Bu dâva büyük çapta ilmî bir dâvadır*. Bu
rada ilmî münakaşalarla Yüksek Meclisinizi yor
maktan tevakki ettim, ve ederim. Bu ilmî mese
leyi burada münakaşa edip Yükseli Meclisi ilim 
lâbirentlerini de dolaştıranlayız. Bu akademik 
bir mevzudur. îcabederse Sağlık Bakanlığı bu 
meseleyi diğer meselelerle birlikte Yüksek Tıp 
Şûrasına verir veya üniversite mevzuu haline 
inkilâp ettirir ve sağlam bir kanun halinde gelir, 
bu şartlar altında burada münakaşasını yaparız. 
Bu "vaziyette kimin gönlü yırtılmaz acaba? Ge
çenlerde bir doktor arkadaşımızın, difteri hasta
lığına musap bir yavrunun buğazmı jiletle kes
mek suretiyle, çocuğun hayatını kurtardığından 
bahsettiler. 

Biz hekim olarak bunların namütenahisini. 
gördük. Bendeniz iki yıl içinde bulunduğum 
intani hastalıklar hastanesinde ancak bunlardan 
dört tanesini gördük. Bugün Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu Bakanlığa bir yetki vermiştir. Bu yetki
yi lütfen kullansınlar. Vatandaşı ızrar edecek ve' 
zorlayıcı kanun çıkarmaktansa elde mevcut hü
kümleri mükemmelen tatbik etsinler. Yalnız o 
zaman mesuliyet kendilerine raci olacaktır. Sağ
lık Bakanlığı teşkilât kademelerinde ve sağlık 
müesseselerinde kâfi miktarda aşı bulundurmak 
kayıt ve şartiyle ve hekimin nezareti altında, 
riski asgariye indirecek şekilde bu aşının tatbi-
kında muvaffak olmak mümkündür. Nitekim 
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bugün mecburi olarak tatbik edilmiyen vereme 
karşı kullanılan B. C Gr. satışını yüz binlerce 
vatandaşa tatbik etmişlerdir. Çünkü verem.hor 
sene 40 bin vatandaşı aramızdan almaktadır, or
tada bir zaruret vardır. Bu konuda Umumi Hı£-
zıssıhha Kanununun bu hükmü,işliyor da difte
ride niçin işlemiyor? Jnsiyatifi elinde,tutan Sağ
lık Bakanlığı bu dâvada muvaffak olur. 

Cereyan başka türlü oldu, öyle zannedildi ki, 
difteri aşısının temin ettiği faydayı, müdrik de
ğiliz. Difteri aşısı diğer aşılar gibi yerinde tat
bik ve kontrol edilmek şartiyle hiç şüphesiz ki, 
müspet neticeler verir. 

Rakamlar üzerinde mübalâğalı konuştuğu
muzu ifade ettiler. Sağlık Bakanının ifade ettiği 
Bakanlıktan alınan rakamlar ancak 200 olarak 
gösterilmektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtının çıkarmış olduğu 
mecmuanın 1950 Eylül nüshasında bizim mem
leketimizdeki difteri mortalitesi 212 olarak gös
teriliyor. Her halde bu dokümanlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından alınmıştır. Dif
teri köy hastalığı değildir. Hekim ve hasta
nesi konsontrasyon bulunduğu yerde difteri va
kaları çok görülür. Köylerden, ksabalardan ge
len hastalar arasında kayıplarımız buralara mal 
edilen bu kanun çıktığı takdirde, vakanın çıktı
ğında yine müşkilâtla ve bakanlık tarafından 
gösterilmiş olan ihmalin acı neticeleriyle karşı
lan acaksak bugünden bunu kabul etmemek lâ
zımdır. 

1942 senesinde Cenup hudutlarımızdan mem
leketimize bir çiçek salgını girdi. Bizde çiçek 
aşısı en müteammim ve en alışılmış bir aşıdır. 
Garp alemi bu aşıyı bizden sonra tatbika başla
mıştır. Bizim aşımızdan, bizim aldığımız netice
lerden Avrupa istifade etmiştir. Umumi Hıfzıs-
şıhha Kanununun âmir hükmüne rağmen bu mem
lekette çiçek aşısının mecburi olarak tatbik edil
diği veya tatbiki farzedildiği halde niçin cenup 
hududlarımızdan gelen çiçek hastalığı 20 bin 
vatandaşımızı musabiyete uğratmıştır? Difteri 
aşısının faydaları hakkında icabeden propagan
danın yapılması arzu edilen neticeyi temin eder 
ve bu propagandanın icrası da ' Sağlık Bakanlı
ğının vazifesidir, muvaffakiyet bu suretle müm
kündür. 

Acaba, Sağlık Bakanlığı difteri aşısını tat
bik etmek istemiş de bir halk muhalefetiyle mi 
karşılaşmıştır.? Benim kanaatim bu değildir. 
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I İstirhamım şudur: Bu kanuna teklifi kabul 

edilmediği takdirde, Sağlık Bakanlığının, bu 
dâvada kendine düşen vazifeyi yapması müm
kündür: Bütün teşkilâta hazırladıkları perfeksi-
yöne aşıyı göndersinler/vatandaşları aşıya doğ
ru çeksinler, neticeyi zorlamadan alacağımız mü-
-hakkaktır. Bu itibarla bu kanun teklifinin He
yeti Celilece reddini taleb ediyorum arkadaşlar; 
(Alkışlar). . 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Çok muh
terem arkadaşlarım, difteri aşısının mecburi tat
biki hakkında Ankara- Milletvekili çok kıymetli 
arkadaş ve meslektaşım doktor Talât Vasfi öz 
tarafından Yüksek Meclisinize, getirilen tasa
rının geçen oturumda müzakeresi esnasında dok
tor olmıyan bâzı milletvekili arkadaşlarımızın 
(biz şaşırdık, biri başka, diğeri başka söylüyor, 
anlıyamıyoruz; hangisi doğru, nasıl rey verece
ğiz? Ve bir diğer arkadaşım da, ben müstenkif 
kalacağım) dediklerini işittim ve bu endişe ile 
yüksek huzurunuza çıktım. 

Arkadaşlarım, bu hususta mütehassıs ve söz 
sahibi kıymetli doktorlarımızı dinledik. 36 sene 
müstemirren Anadolu hastanelerinde çalışmış tec
rübeli bir nâçiz doktor arkadaşınız olarak sizi 
sıkmadan ve uzun boylu nazariye ve meslekî te
rimler kullanmaktan sakınarak kısaca mâruzâtta 
bulunacağım: 

Aziz arkadaşlarım; difteri denilen hastalık 
Anadolumuzda kuşboğan, kuşpalazı ismiyle 
anılan, küçük yavrularımızın ekseri boğazlarına 
saldıran ve bâzan da gizli ve teşhizsis kalan mik
roplu, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Eli-

; mizde bu hastalığa ait tek bir ilâç vardır ki, o da 
şâfi tesirine tababetin yüzde yüz itimat ettiği 
difteri serumudur. Fakat bu ilâç hastalığın b i 
rinci ve ikinci gününde bu tesiri gösterir. Gün geç
tikçe tesir nispeti azalır. Ve tabiî hastaların ölümü 
çoğalır. Arkadaşlarım, bu hastalığı teşhis de zor
dur. Ufak bir bademcik iltihabı gibi başladığın
dan ekseri aile ehemmiyet vermez. Bir iki gün 
beklerler. Bunun teşhisi katisi boğazdan alınacak 
cerahatin mikroskop ve sair usullerle muayene 
ve tetkikma bağlıdır ki, Hükümet de ancak bu 
teşhisi kabul eder ye böyle olunca da vakit geçer. 

Muhterem arkadaşlarım; işte bu sebepten do
layı ufak bir difteri şüphesi vukuunda bizim ki-
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taplarımız bir taraftan mikroskopla muayene [ 
yapmayı ve bu muayenin neticesini beklemeden j 
hastalığın ilâcı olan serumun yapılmasını tavsiye ı 
ederler. Birçok arkadaşlarım türlü türlü kıymetli 
fikirler ortaya koydular. Bunlar üzerinde durmı-
yacağım. Bir defa difteri hastalığının ihbari mec
buri olduğu için teşhisi katiyet kesbetmeden he
men Hükümete ihbar edilememekte ve gecikmek
tedir. Doktor nezareti altında bulunan hasta
lar ne de olsa birinci veya ikinci gün ilâca kavu
şabilirler. Fakat köylerde gecikirsek hastalık | 
ancak hırıltılar başlamış, nefes boruları tıkanmış 
ve hasta artık haleti nezie yaklaşmış bir durum- J 
da iken doktora giderlerse doktor görür ve se
rumu yapar ama iş işten geçmiş olur veya çocuk 
doktorsuz ve ilâçsız olarak ölür gider ki, ekseri da 
böyle olur ve hiç kimse de çocuk difteriden öldü 
diye Hükümete haber vermez. Bir isim takılır 
ve toprağa gömülür. 

İşte arkadaşlarım, en korkunç mesele dok- | 
torun görmediği köylerde cereyan eder. Ve bü
tün istatistikleri de doktorun teşhisine istina
den elde edilmiş rakamlardır. Ben şuna kaniim-
ki, bu menhus hastalıktan ölen yavrularımızın 
sayısı istatistiklerimizdeki sayılardan belki de 
on misli fazladır. 

Arkadaşlarım, hastalığın boğazdaki şeklin
den başka umumi şekilde septik şekli, yıldırım 
şekli vardır ki, bunlara serum bile yetiştirmek 
çok defa mümkün olamaz, hasta ölür gider. 

Burun, ağız, orta kulak, gırtlak, nefes bo
rusu, göz, kadın tenasül cihazı, bağırsak Âe deri 
difterisi dahi vardır. 

Hastalığın seyri esnasında bazan da şifasın
dan sonra muhtelif uzuvlarda felçler, kalb ada-1 

leşi iltihabı olduğu gibi, bazan da kalb siniri 
felci gibi derhal öldürücü şekilleri de vardır. 
İşte sayın arkadaşlarım, bu hastalığa müstait 
olanları anlıyacak ve müstait oldukları anlaşı
lanları da hastalığa yakalatmamak için elimiz
de mükemmel aşılarımız vardır. Bu aşıların tat-
bikmda hiçbir zorluk ve zarar yok 'gibidir. Her 
hangi bir aşı yapılmadan evvel lüzumlu görülen 
bâzı muayeneleri ve ufak tefek arızaları ileri 
sürerek bu işi durdurmak doğru mudur? 

Tifo aşısı yapılmıyor mu? Tifo aşısı da çok 
mühim tedbirleri ihtiva eder. Bu tedbirler alı
nacak diye çocuklarımızı hastalığın Maman 
pençesine mi bırakacağız? Elbette, hayır. Son 
söz olarak, çocukluğumuzdan beri hepimizin I 
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dinlediği kuşpalazmdan boğulup giden yavru
ların acıklı hikâyeleri hafızalarımızın bir köşe-
sindö yaşamaktadır. 

Birçok arkadaşlarımız da aşının kabiliyeti 
tatbikiyesi hakkında müşkülât' gösteriyorlar. 

Arkadaşlar, tifo aşısı da yapılıyor ve bu aşı 
da difteri aşısının tâbi olduğu takayyüdata tâ
bidir, o nasıl yapılıyorsa bu da öyle yapılır. 

Serumu ve aşısı memleketimizde yapılan bu 
âfetin önüne geçmek için yapılacak fedakârlık 
da büyük maddi imkânlara mütevakkıf değil
dir. Fakat kurtaracağı binlerce yavrunun mem
leket istikbali için ne kadar verimli olacağını 
yüksek takdirlerine arzeder ve kanun tasarısı
nın kabulünü Türk yavrularının hayatı namına 
istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu üyeliği için 
yapılan seçime 289 arkadaş katılmış ve netice
de : Celâl Boynuk 285, Mehmet Kartal 283, 
Mazhar özsoy 284, Halûk ökeren 284 oy almış
lar ve bu dört arkadaşımız Adalet Komisyonu
na seçilmişlerdir. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU SÖZCÜSÜ TALÂT ORAN (Bilecik) — 
Saym arkadaşlar, Yüksek Heyetinizi tenvir 
maksadiyle evvelâ dünyada difteri aşısının 
mecburi ve rekomanda olduğu yerleri saymakla 
söze başlıyacağım; difteri aşısının mecburi ola
rak tatbik edildiği yerler: Fransa, Macaristan, 
Polonya, Romanya İsviçre, Rusya, İspanya, 
İtalya, Norveç ve Mısır 'da difteri aşısı tatbiki 
mecburidir. 

İngiltere, Amerika, Almanya, Belçika,. Dani
marka, İsveç, Yugoslavya ve Kanada'da hükü
met ,bu aşının yapılmasını halka tavsiye eder 
ve Müracaat edenleri de mecburen aşılar. 

Arkadaşlar; Sayın Sağlık Bakanının izah 
ettiği gibi 1-3 yaşlar arasındaki yavrularımızın 
difteriye karşı hassasiyeti '% 73 - 85 arasında
dır. Dünyadaki çocukların difteriye karşı has
sasiyetleri ile memleketimizdeki çocukların ara
sında fark olmadığım bizzat salahiyetli Bakanın 
ağzından dinlediğimize göre memleketimizde 
en aşağı umumi nüfusa göre musap binde iki 
buçuktur. 45000 - 50000 çocuğumuz her sene 
difteriye yakalanmaktadır. Musapta ölüm '% 
30-35 olduğuna göre ve dünya kavimleriyle 
mukayese edilecek olursa senede asgari 10 - 15 
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bin yavrumuzun difteriden kaybolduğunu he
saba katmamız lâzımdır. 

Yine Sağlık Bakanı bizzat bu kürsüden söy-
! lemislerdir jki^Sağlık Bakanlığı bu. aşıyı köy-

lsÂvr<e kadar tatbik. edecektir. Sağlık Bakanlığı 
. mücadele teşkilâtını birleştirirse böylece mev

cut elemanlardan istifade edecek ve köylerde 
tatbik edecektir. Doktor bir defa köye kadar 
gidecektir. Yapılacaklara ve yapıbnıyacaklara 
doktor bakar ve karârını verir. Sonra sağlık 
memuru rahatça yapabilir. 

Sonra muhalefette bulunan arkadaşlar bu 
.aşının'köylere kadar tatbik edilemiyeeeğini id-' 
lia eylemektedirler. Bizzat Sağlık Bakanı yet
kili bir şahıs olarak söylediler ki, biz buîıu 
memleket ölçüsünde tatbik edebileceğiz. Velevki 
teşkilât , kanunu gelmese dahi; yine mevcut ele
manlarla bu aşıyı tatbik edebileceklerdir. Mu
halefette bulunan arkadaşların artık bu mev
zuda endişeleri kalmamıştır, kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlar; muhterem arkadaşım Na
mık .Gedik beyin, bir mütalâasına cevap vermek 
arzusundayım : Difteri aşısını üniversite profe
sörlerinden ibaret bir heyetten ve Yüksek Sağ-

, lık Şûrasından geçirerek Meclise getirelim dedi
ler, • ' ' . . ' 

Arkadaşlar, bu kanunu getiren arkadaşımız 
bu mevzua tamamiylc hâkimdir. Her kanunda 
biz şûradan, üniversiteden karar mı alıyoruz 
arkadaşlar? 

Sağlık Bakanı 3 vilâyetteki, difteri vefiya
tından bahsettiler, halbuki köylerdeki vakaları 
iyi şekilde tesbit edemiyoruz, dediler ve eğer 
kölerdeki vefiyatı da nazara alacak olursak bu 
rakamın en aşağı 4 - 5 defa daha fazla olacağını 
bizzat söylediler. Zira nüfusun dörtte üçü köy
lerdedir. Köylerdeki musap adedini ve vefiya
tı da istatistikle tesbit edemediğimizden rakam
lar küçük gösterilmiştir. Dünya ölçüleriyle mu
kayese edecek olursak senede en az 10 - 15 bin 
yavrumuzun difterden öldüğünü kabul etmek 
lâzımdır. 
.. Komisyon raporunun aynen kabulünü bil

hassa istirham ederim efendim. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Çok muhterem 

arkadaşlar; 3 celseden beri müzakere mevzulunu
zu teşkil eden bu meselenin iyice olgunlaştırıl-
madan huzuru âlinize getirilmiş olması beyhude 
vakit kaybına sebep olmuştur, Bu teklif bakan-
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[ lıktan gelmediğine göre, bu teklif karşısında ba

kanlığa düşen vazife şu olmak lâzımgelirdi.: De
min komisyon sözcüsü arkadaşım Yüksek Sağlık 
Şûrası ile İstanbul ve Ankara üniversitelerinin 
bu husustaki kanaatlerinin alınmasına lüzum ol-

. madığma işaret buyurdular, bendeniz kendileri 
ile hemfikir değilim. Namık Gedik arkadaşımın 
dediği gibi bu işin bidayette yapılmasının zaru
ri olduğuna inanıyorum. Bunun haricinde Ba
kanlıktaki muhtelif daire müdürlerinin bu hu
susta alacakları kararın kâfi olmadığının kanaa
tindeyim. Bakanlık, bütün vilâyetlerdeki sağlık 
müdürlerine bir anket açarak temasta bulunsay
dı, ve bunun tatbik edilip edilmiyeceği hakkında 
bir fikir alarak ona göre huzuru âlinize gelmiş 
olsalardı ve arzettiği gibi memlekette mevcut iki 
üniversitenin Tıp fakülteleri ve Yüksek Sağlık 
Şûrasının müzakereleri neticesini buraya getir
miş olsaydı bu münakaşa böyle akademik safha
ya dökülmüş olmaz ve lüzumsuz yere vakit kay-
betmeye de sebep olmazdı. 

Muhterem arkadaşlar; mesele basit bir mevzu 
değildir. Bu teklif kanunlaştığı takdirde bunun 
muhatabı beş milyon çocuk.on milyon da ebeve-

' yin yani on beş milyon vatandaştır. Teklif bu ka
dar büyük bir kitleyi istihdaf, ettiği gibi aynı za
manda Sağlık Bakanlığının omuzuna da büyük 
bir mükellefiyet yüklemiş olacaktır. 

Muhterem Bakan, bakanlığın bâzı düşünce
lerini ifade ederek : «Teşkilât Kanunu bulunma
sa dâhi elimizde bulunan personelle bu aşıyı yine 
tatbik edebilirim» diye açıkça angaje oldular. 

. Bendeniz, bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde 
kabiliyeti tatbikiyesinin olup olmıyacağı hak
kında müspet şekilde karar verecek durumda de
ğilim. Fakat arkadaşlar bugünkü teşkilâtla bu 
kanunu yürütmeye imkân ye ihtimal yoktur. 
(Bravo sesleri) Yakın zamanda geçen hâdiseler 
dâhi bu difteri,a§]sının tatbikından çok daha ko
lay olan ve arkadaşlarımın temas ettikleri çiçek 
aşısının tatbikinda dâhi ne büyük-müşkülâta mâ
ruz kaldığını yakinen görmüş bulunmaktayız. 
Yalnız doktor olarak değil, doktor olmıyan arka
daşlar da seçim bölgelerinizde, memleketinizde 
bunun ne kadar yetersiz bir şekilde tatbik edildi
ğini bizzat müşah ad e etmiş bulunmaktasmızdır. 

Muhterem Bakan buyurdular ki; • biz bunu 
yalnız sağlık memurları eline bırakacak değiliz, 
doktor göndereceğiz, aşı yapmadan evvel> kime 

j yapılır, kime yapılmaz?. Bunu tesbit ettireceğiz. 
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Hakilîaten münakaşanın en mühim noktasını teş
kil eden bu kısım idi. I 
..'.Bu işin tatbikatına takaddüm eden devir

de yapılması icabeden bir teamül vardır : Şik 
teamülü. Kime yapılacak, kime yapılmıyacak, 
kimin bünyesi hassastır, bunu doktor tâyin 
edecektir. Eldeki tabip kadrosu ile ilce ve köy
lere kadar doktor arkadaşın kaç senede ulaşa
bileceğini sormak. lâzımdır. 1936 senesinde kı
zıl salgını geçirmiştik. Bu kızıl hastalığında 
difteridekine benzer dik teamülü vardır. O 
salgın duyulunca ekipler gönderildi, arkadaş
lar toplandı ve nasıl yapılacağı gösterildi. Bu 
dik teamülünün tabikindan da müspet netice 
alınamadı ve dik teamülü yapılmadan salgını 
önlemek için doğrudan doğruya aşı yoluna gi
dildi. Şik teamülü yapmak mümkün görülme
yince önüne gelene aşı yapılacaktır. Birleşmiş 
Milletlerin Sağlık Kurulunun neşriyatına göre 
bu aşı 10 yaşma kadar olan çocuklar arasında, 
18 aylıkken, 3 yaşında ve 8 yaşında olmak üze
re üç defa yapılacaktır. Şimdi biz şik teamülü 
yapmadan, memlekette on yaşma kadar beş 
milyon çocuk bulunduğuna nazaran, bu aşıyı 
bu beş milyon çocuğa seyyanen tatbik ettiği
miz takdirde, birtakım mahzurlar çıkacaktır. 
Arkadaşlarımızın da; tebarüz ettirdikleri şekil
de, bu aşıların da büsbütün zararsız olduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. Binaenaleyh bu | 
teamül yapılmadan bu aşının faydası kadar za.-_ 
rarlı tarafı olacağı da açık bir hakikattir. Son-

.' ra memleketimizde daha ehemmiyetli intanlar, 
tedbir alınması icabeden hastalıklar var. Bun
ların haricinde yeşil ishal gibi basit bir hastalı
ğın her sene şimdi görüştüğümüz hastalığın 
kat "kat fevkmda yavrularımızı alıp götürdüğü 
açık bir hakikattir. 

«iki defada zerkedeceğiz. üç defaya gitme
ye lüzum yoktur» tezi pek yerinde bir usul de
ğildir. ' Mısır'da çıkan veba salgınında, halkı 
muayyen zamanlarda yakalayıp aşılama imkâ
nı olmadığı ve bilhassa çölde oturanları her 
zaman ele geçirmek imkânı bulunmadığı için 
bir' tutuşta, onlara sekiz milyarlık aşı tatbik 
ettiler. Bu usulün birçok mahzurları da görül
dü. . ' I 

Bugünkü kadro ile bu işin 'başarılacağına 
kaani değilim arkadaşlar." Bu'teklifin reddedil
mesi gerektiği, Sağlık Bakanlığının, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun verdiği salâhiyete da- | 
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yanarak bu işi, bilhassa büyük şehirlerde ele 
ahi) ° kanuna istinaden, tatbik etmesinin müm
kün olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN--AbbasGiğin. 
ABBAS GIGIN (Çoruh)— Muhterem ar

kadaşlar, değerli arkadaşımızın huzurunuza ge
tirmiş olduğu kanun tasarısı, cidden değil böy
le bir iki celse, celseler boyunca konuşmuş ol
maya değer ehemmiyette bir mevzudur. Bâzı' 
arkadaşlarımın, bu mevzuun akademik müna
kaşaları yapıldıktan sonra, burada bir karara 
iktiranının daha doğru olacağı mütalâalarına 
iştirak ediyorum. Ancak, şu da var ki, pek 
çok kanunları akademik tezekkürden geçirme
den burada müzakere ve \kabul etmiş bulunu
yoruz. Bu mevzuun da, yüksek kabiliyetli ve 
ehliyetli arkadaşlarımız tarafından münakaşa
ları yapılmak suretiyle tetkiki ve neticeye var-
du'üması mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Bendenizin arzedeceğim cihet, bu mevzuun 
ehemmiyetine binaen talik edilmemiş olması hu
susudur. 

Bu bahisteki mütalâamı kısaca arzedeceğim. 
Bugünkü sıhhi şartların üstünde bir emniye

ti, nüfusumuzun ve bilhassa çocuklarımızın bü
tün bütün mevcudu için sağlamak hiç olmazsa 
bir vicdan borcudur. Kendimizi bu borç içinde 
hissederek çalışmak ve çarelerine tevessül eyle
mek, aynı zamanda nüfusça bekamıza hizmet 
demek olur. Bu bakımdan teklif sahibi arka
daşımızın bahşettiği fırsatla konu üzerinde nok-
tai nazarımı belirtmek vazifem olur. 

Günün olağanüstü mevzuu orman dâvamızın 
hallinde ağaç yetiştirmenin bahsimizle birleşen 
tarafını misal olarak yurdun korkunç çıplak
lıklarını muhayyel cennete çevirmekte fidan 
ne ise, kilometreler başına bir iki nüfusun an
cak rastlamadığı bu boş vatanda çocuk varlığı
mızın mânası da hiç olmazsa, o kadardır. Yatı
rıp yaratmadıkça, duyguyu.aşamıyan her, türlü 
temenni dışarda olduğu kadar, bu çatı altında 
da ancak bir temennidir. . Halbuki, çağlanmış 
koca bir Cumhuriyet Devri tecrübesiyle sözü 
fiile dökmemiz zamanı da artık gelmiştir. Bu
laşıcı hastalıklarla mücadele işinde tedbirlenen 
hususlar bu hastalıkların tahassülünü ve siraye
tini önlemeye matuf bulunmaktadır. 

Koruyucu tababetin ifadei mahsusu da bu
dur, Şahsı sıhhatta yaşatma işi bilhassa onu has-
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ta etmemeye çalışmak işidir. Bu cihet manen ve 
maddeten hem daha iyi hem de müspet neticeleri 
ile hastalarımızın olduğu kadar mantığımızın da 
kârında bir iştir. Cürümün vukuu intizarında 
olmaktansa tahassürüne mâni olmak elbetteki 
hayırlıdır. Sıhhatimize arız bir ateşi önlemek 
onu muahhar tedbirlerle söndürmekten daha ko
laydır ve daha isabetlidir, işte teklif sahibi ar
kadaşımızın bize tekrarladığı hakikat da budur. 

Milletimizin hizmetine senelerdir kendini 
hasru vakfeylemiş iftihar vesilemiz kıymetli bir 
teşekkül ve tesis sahibiyiz. Bu Refik Saydam Hıf-
zıssıhha müessesesidir. Burada bizim ihtiyacı^ 
mızı karşılıyacak kadar aşılarımız ihzar olunur, 
yapacağımız şey aşıyı buradan alıp tatbik etmek
tir. Bugün için sıhhi teşkilâtımızın personel, ve 
idari kifayetsizliği yüzünden memleketin bütün 
sathına teşmil imkânlarını göremiyorsak plânlı 
bir tarzda yürütmek suretiyle, zamanla maksadı 
gerçekleştirmek neden kabil olmasın? Bilhassa ki, 
faydasından başka hiçbir zararlı tarafı da olma
dıktan sonra. 1950 istatistik bülteninden aldı
ğım malûmatı vo orada mukayyet rakamları hu
zurunuzda açıklamayı faydalı bulmaktayım. Bu 
etüd 1942 yılından bu yana 1949 senesine kadar 
bu hastalığa tutulanlarla bundan ölenleri aynen 
şöyle göstermektedir : 

1942 1943 
T ö T Ö 

1944 
T ö 

1945 
T Ö 

Difteri 867 115 843 127 882 604 834 69 
'. % 13 '%-15 % 1 1 + % 8 

1946 1947 1948 1949 
T Ö T Ö T. ö T Ö 

Difteri 953 102 1045 160 912 120 953 112 
% 10 ".% 1 5 + |% 13 % 11 + 

Fakat .arkadaşlar, bu istatistiklerin şahade
tine inanıp aldanmıyalım. Nasıl meydana getiril
diklerini hepimiz bilmekteyiz. Yukar.da arzetti-
ğim rakamlardan çok farklı neticeler karşısında 
yaşadığımız bir hakikattir. Bu hakikati gerçek 
çıplaklığı ile öğrenmiş olmaktan korkarım. Bina
enaleyh sözcü arkadaşımızın belirttiği 40 bin 
ölüm, vahim hastalığın cidden hazin rakamdır. 
Bir yavruya dahi titrerken, bu kadar sabinin ar
kasından nasil yüreklerimiz parçalanmaz da ted
birinde kusur göstermiş olabiliriz? 

Ekseriyeti aliyeniz tabip olmadığından bu 
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durum içinde belki sizi tenvir etmek bahsinde 
kifayetsiz bir lisanla alacağımız netice milletçe 
arzu edilmiş olanın gayrisinde tecelli edebilir. 
Buna bir tabip, olarak çok üzülürüm. Mevsimin 
ve çeşit muhataranın icabı ile ve halen içinde 
çırpındıkları içtimai sefalet ve imkânsızlıklar 
dolayısiyle çocuklarını tabibe, zamanında ulaş-
tırmıyan vatandaşlarımızı cidden düşünmekliği-
miz lâzımdır. Zira birçok ahval iktizasiyle ge
cikmiş müracaatları şifaya kavuşturamadığımız 
bir hakikattir. Bir hasta hayatı için ancak ıs
tıraplı bir ölüm, onun sahipleri için umulmaz 
keder, hekim için de çaresizlik "azabıdır; difte
riden ölüm, istatistik bültenlerinin kaydettiği 
yüzde 12-15 rakamlarının çok fevkindedir. Bu 
nisbete bakarak sakın hükümlerimizde aldan-
mış olmıyalım arkadaşlar. Evet, bugünkü ista
tistik bizi, itimat edemiyeceğimiz kadar küçük 
rakamlar karşısında bırakıyor. Bunları mutlak 
güvene ulaştıracak salâbetin bugün için kifaye-
tindeki tereddütleri de hesaba katarsak difteri 
yekûnundan ve bundaki ölüm hisbetinden kay-
gulanmamız gereken rakamlara baliğ olacağı 
muhakkaktır. Bu netice harekete geçmekliğimi-
zin aynı zamanda iktizasını derpiş eyler. Küçük 
bünyeler için pek çok sarsıcı olan ve kendisini 
gölgesi gibi takip eyliyen diğer birçok hastalık
larla da mücadeleye o bünyede üzvi takat bırak-
mıyan difteri, cidden ehemmiyetle ele alınması 
vo hakkından gelinmesi icabeden sıhhat mevzu-
larımızdandır. Aşı bunu sağlıyacaktır. 

Müstakbel nesle borçlu olduğumuz zinde sıh
hatin tılısımlı anahtarlarından biri de bu hasta
lıkla mücadele azmimiz ve muktazasma göre 
hareketimizdir. Aşı, ihzar edilmiş olup, mahsus 
şişelerinde lüzum ve ihtiyaca amade beklerken, 
bu cevherden masum yavrularımızın istifadesini 
yalnız hasta olduklarında temin etmek, kifayet
siz ve muhataralı olmaktadır. \ 

Teklif, hepimizin içindeki kuvvetli bir Tür
kiye parolasının tahakkukuna medar olacale 
mahiyette bir dilektir. Çocuğu mariz ve nesli 
cılız bir milletin âtisi endişeli görülmek lâzım
dır. Temel varlığımızı onlar teşkil eyledikleri 
gibi emanetlerimizi de onlar omuzlıyacaklardır. 

Anadolu Türk ile kucaklaşalı beri bağrında 
gonca!aşmış nice sabi ve yine kara topraklara 
düşmüş nice ecelsiz masum çocuklar gömmüştür!, 
Türk köylüsü, velût aile hayatında, bir yığm 
elem ve keder hamulesini bağrında çökertmiş 
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olarak 8-İO, hattâ daha fazla yavrusundan, an
cak kalmış bir ikisi ile tesellisini arar dururken, 
biz, onun emrinde olarak ıstıraplarına sadece 
iştirak etmekle; kalamayız. Koruyucu tababet 
tatbikatı ile bu gür kaynağa cevap vermeye ça
lışmalıyız ve bu, yalnız vazifemiz değil, aynı 
zamanda borcumuzdur da. Bu, memleket sağlık 
dâvasının gerçekleştirilmesindeki mühim adım 
da isabetli, müspet karar mazhariyetinin Yük
sek Meclise müyesser olmasını diler, teklif le-
hindo olduğumu arzederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeniden gelen takrir
leri okumak mecburiyetindeyiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir teklifin oya vaz'mı arz ve 

teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır müzakerenin kâfi oldu

ğunu arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Mükerrem Sarol E tem Vassaf 

BAŞKAN — Takrirleri dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursun... Aksini iltizam edenler... 
Görüşmenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeleri okuyacağız efendim. 

Başkanlığa 
Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edil

mesi hakkındaki Sağlık Komisyonu raporunun 
reddini teklif ederim. ' 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Yüksek Başkanlığa 
Difteri aşısının mecburi kılınmasını tazam-

mun eden Sağlık Komisyonu raporunun reddinin 
oya konulmasını arzederim. 

Konya Milletvekili 
Sıtkı Salim Burçak 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarı hakkında her birer

lerine ayrı ayrı değer verdiğimiz doktor arkadaş
lar konuştular. 

Buna rağmen kanaatler tamamen birbirine 
zıttır. Bu bakımdan tasarının Üniversitelerarası 
bir profesörler heyetine tetkik ve fikirleri alın-
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mak üzere tasarının komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. r 

Denizli Milletvekili , . Muğla Milletvekili 
Fikret Başaran Natık Poyrazoğlu 

; Denizli Milletvekili • • . - • > 
Mustafa Gülcügil 

Yüksek Başkanlığa 
iki toplantıdan beri devam eden müzakere

lerde difteri aşısı mecburiyeti kanun teklifi; 
Sağlık ve Sosyal Komisyonunda müzakerelerde 
maalesef ilmî otoritelerden istifade edilmediğin
den bir kere de Üniversitelerden istifade edil
mek üzere yeniden tetkiki için Sağlık ve Sosyal 
Komisyonuna gönderilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çoruh Milletvekili 
Macit Bumin 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri tas
vip Duyurulduktan sonra önergelerin oylama
ya taallûk eden şu noktasında da söz istiyen ar
kadaşlar olmuştur. Ancak oylama sırasında 
söz verilemez. 

Oylamaya taallûk eden bu önergeler iki kıs
mı ihtiva etmektedir. Bir kısmı reddi tazammun 
etmekte, bir kısmı ise komisyona iade edilme
si kaydını ihtiva etmektedir. Aykırı teklif, red
de dairdir. Onun için ilk evvel bu teklifi oya 
arzedeceğim. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Komisyon 
namına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bidayeten 
arzettiğim gibi, kifayetten sonra konuşmak 
üzere Tüzük yalnız bir kişiye söz vermeye mü
saittir. Fakat önergeler reddi ve komisyona ia
deyi tazammun ettiği için artık söz istiyen ar
kadaşlara söz verilemez. Bu itibarla bizi ma
zur görmenizi ve Tüzük hükümlerini tatbika 
imkân vermenizi rica ediyorum. 

Bir önerge daha vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa •• 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad

desinin nazara alınarak tasarının, Yüksek Sağ
lık Şûrasının da mütalâasının alınması için, ko
misyona'iadesini rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
M. Tümerkan 
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M Ş K A N — Efendim, en aykırı teklif, tek- ! 

lifin reddine dair olandır, evvelâ bunu reye ko
yacağım. Teklifin1 reddini tazammun eden öner- İ 
geyi dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... 
(Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, okuduğumuz önergeleri iki kısma 
ayırabiliriz. Bir kısmı teklifin tamamen reddi
ni, diğerleri ise bâzı kayıt ve şartlarla komis
yona iadesini tazammun ediyor. En aykırı tek
lif olan teklifin reddini iltizam buyuranlar lüt
fen ayağa kalksınlar... Aksini kabul edenler... 
Efendim, teklif, Heyeti Celileniz l tarafından 
reddedilmiştir. (Alkışlar). 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter 
Harç Tarifesi hakkındaki Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 19 ncu maddenin son 
fıkrasının kaldırılmasına dair tasarıya (249) oy 
verilmiş, (245) kabul, (4) red vardır, Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu onanmıştır. 

' 3. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Gayri-
menkule Tecavüzün Define dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında SÖK 
i istiyen arkadaşların isimlerini okuyoruz. 

Nuri Ocakcıoğlu, 
Kemal Eren, 
Raif Aybar : . . . . . ' • • 
Gazi Yiğitbaşı, 
Yusuf Karslıoğlu, 
Esat Budakoğlu, 
Necdet Açanal, 

. Osman Şevlri Çiçckdağ, 
Niyazi Ünal Alıcılı, 
Ahmet Grürkan, 
Kemal Özçoban, 
Ahmet Başıbüyük, 
Hıdır Aydın, 
Kemal Yürükoğlu, 
Hasan. îçöz, 

; Zihni Ural, 
Ali Fahri işeri, 
Rifat Sivişoğlu, 

Söz Nuri Ocakcıoğlu,nda. 

[1] 36 sayılı basmayazı tutanağın sonunâa-
dır, 

MEHMET DAÎM SÜALP ; (Siird) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Müsaade ederseniz 
buradan arzedeyiml '-.. .;,!..' 

Bu kanun teklifi gayet mühimdir. Bu .'iti
barla içtüzüğün İ02 nci maddesini lütfen tatbik 
ediniz. Birçok .arkadaşlar da okunmasını isti
yorlar. ; • ;;«!; 

BAŞKAN — Muvafıktır; okuyalım. Nuri 
Ocakcıoğlu 'ndan rica ediyorum, biraz müsaade 
buyursunlar. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Nuri Ocakcıoğlu (Yok sesleri). 
Kemal Eren. 

KEMAL EREN (Amasya) —< Muhterem ar
kadaşlar; bu tasarının müzakeresinde, teklif 
sahibi sıfatiyle evvelâ şu noktayı belirtmek is
terim ki, eğer mahkemelerimizin bugünkü du
rumları tecavüz hâdiselerini hiç olmazsa 2, 3 
ay içerisinde halledebilecek imkânlara sahip' ol
salardı, böyle bir kanuna asla lüzum kalmazdı. 
Çünkü mevzu, ne kadar asayişe taallûk ederse 
etsin, asıl mahiyeti hukukidir ve zilyedlik gibi 
hukuk sahasında oldukça girift ve karışık bir 
mevzua temas etmektedir. Fakat takdir buyu
rursunuz ki, mahkemelerimiz henüz sürat bakı
mından bu hâdiselere el koyamamaktadır, mem-
eket asayişini ihlâl eder mahiyetteki bu kabîl 
tecavüzleri önliyecek imkânlara sahip olamama
ları ve ayrıca inkişaf halinde blunan ziraati-
miz dolayısiyle arazinin günden güne kıymet 
peyda etmesi yüzünden tecavüzler çoğalmakta
dır. Bundan başka İller İdaresi Kanununun ida
re âmirlerine verdiği vazifeler arasında tasar
rufa mütaallik, emniyetin muhafazası gibi mü
him bir vazife mevcut bulunuyor. Netice itiba
riyle memleket realiteleri böyle bir kanunun bir 
idari tedbir olarak vaz'ma bizleri mecbur bı
rakmıştır. 

Binaenaleyh, bu mucip sebeplerle hareket 
ederek, halen meriyette bulunan 2311 sayılı Ka
nunun tatbikattaki aksaklıklarıılı, bizzat bunu 
12 sene tatbik etmiş bir arkadaşınız sıfaiyle, 
görerek hazırladığımız teklifimiz, aynı zamanda 
içişleri Bakanlığındaki bu hususa ait hazırlık
ları da birleştirmek suretiyle, içişleri ve Adalet 
komisyonlarından geçtikten sonra, elinizde • bu
lunan şekle ifrağ edilmiş bulunmaktadır. 

Bu mesele hakkında arkadaşlarımızla hususi 
görüşmelerimizde bâzan fikir ayrılıklarına te-
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'Sadüf ettik. Bunların hepsi burada mevzuubahis 
edilmiştir. Bir defa kanunda bendeniz iki mü
him unsur - görüyorum. Bunlardan birisi, zilyed-, 
lik gibi hukukiibir meselenin tatbiki ve bilhas
sa teklifte derpiş edilen zilyedliğe verilmesi lâzım-
ğelen hukuki mahiyetin tesbiti. İkincisi de, tefer
ruata ait, harcırah gibi meselelerin halline dairdir. 
Asıl mühim olan eihet, bu kanunla derpiş etti
ğimiz zilyedlikten ne anlıyoruz? Bu hususta ida
re âmirlerimizin hukuki anlayışı ne olacaktır? 
Medeni Kanunda kabul ettiğimiz zilyedlik hü
kümlerine aynen intibak mı edeceğiz? Yoksa 
hususi bir mahiyet mi vereceğiz? Tasarının, bâ
zı hususlarda, Medeni Kanunda derpiş ettiğimiz 
zilyedliğe aynen intibak ettiğini görüyoruz. Me
deni Kanun zilyedliği (Bir şeyin üzerinde fi
len tasarrufta bulunmak) şeklinde tarif etmiş 
ve gayrimenkul zilyedliğini, karine olarak 
tapu sicili esasına göre derpiş etmiştir. Bun
dan başka tapuda müseccel olmryan zilyedlik-
lerde dahi gayrimenkulu fiilen elinde bulundu
racak şahıslar mütecaviz aleyhine zilyedlik dâ
vası ikame edebilecektir. Medeni Kanunun 638 
nci maddesi, bir şahsın tapu ile mutasarrıf ol
duğu mülke itiraz oilunamaz hükmünü koy
maktadır. Biz de teklifimizde (Hakiki ve hükmi 
şahısların yedlerinde bulundurduğu gayrimen-' 
külleri) şeklinde tarif etmek suretiyle Medeni 
Kanunun kabul ettiği fiilî zilyedliğin aynen 
tatbikim temin etmiş bulunuyoruz. 

Yalnız gayrimenkule bir şahıs tarafından 
tecavüz edildiği takdirde elinde tapusu bulu
nan şahsın müracaat müddetini geçirdiği tak
dirde idare âmirleri, zamanı geçmiş müracaatı 
kabul etmemekle âdeta mütecavüze bir, hak ta
nınmaktadır. Bu, hukuki bakımdan nasıl telif 
edilir diye arkadaşlarda endişeler vardır. Çün
kü mademki Medenî Kanunda, tapulu gayri-
menkullerin sahiplerine her hangi bir vatanda
şın itiraz edemiyeceği tasrih edilmiştir, na
sıl oluyor da ben tapu ile gayrimenkule mu
tasarrıf olduğum halde, her hangi bir şahıs çı
kıyor, şu veya bu sebeple tecavüzde bulunuyor. 
Tecavüz vâki olduğu zaman müracaat etme
dim diye hakin sakıt oluyor? Bir defa idare 
âmirlerinin bu hususta verecekleri men'i mü
dahale kararı mülkiyet bakımından bir hak bah-
şetmemektedir, ancak asayiş bakımından mü
talâa edildiğine göre, zilyedliğini kabul ediyo
rum, fakat hakkın varsa mahkemeye git, hak-
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I kını al, işini hallet diyor, Mahkemeye gidebi

leceğine göre, bu gibi .endişeler tatbikatta gö
rülse dahi, hukuk bakımından bir kıymet ifa-

| de etmez. Belki bir müddet için nizaı durdurur. 
Esasen böyle bir kanun mevcut olmasa dahi 
vatandaşın yapacağı şey, ayni muamele değil 

I midir? Bunu derpiş etmek lâzımdır. Kaldı ki, 
böyle bir kanunun mevcudiyeti, vatandaşlar ü-

j zerinde bir huzur yaratacak ve bir teminat olacak
tır, Böyle bir kanun mevcut olmadığı zaman, 
arazisine tecavüz vâki olduğunda vatandaş dü-

I şünecek, belki de bu arazisi kıymetli ve bir tek 
I arazidir, tecavüze uğradığında mahkemeye gi-
; decektir, belki bunun için senelerce uğraşacak

tır, çoluk çocuğunun nafakası da buna bağlıdır. 
I Bu takdirde gidip tecavüz eden şahsa karşı her 
j şeyi göze alıp belki de bir hâdiseye sebep ola-
J çaktır. Halbuki böyle bir kanun mevcut olur

sa bu takdirde bu vatandaş düşünecek, nahi
ye müdürüne çıkıp işi anlatacak, nahiye müdü
rü de gelip tecavüz vaziyetini tesbit edecek. Biz 

' bunun için bu kanunda da 15 gün müddet ka
bul ettik, 15 gün sonra gayrimenkulüne sahip 
olacaktır ve bu suretle de böyle bir hâdise 
önlenecektir. 

Bu şekilde dahi bizatihi asayişi temin 
edici bjr vaziyet ihdas etmiş oluyoruz ki, ka
nun işlemeden evvel dahi asayişi koruyacak 
bir vaziyet kazanıyoruz, demektir. Yani bu şe
kilde tatbikattaki bâzı aksaklıklarına rağmen 
bir idari tedbir olarak bunun mütalâa edilme
si ve memleketteki realiteleri göz önünde tu
tarak bunun üzerinde hüküm verilmesi lâzım-
gelir. 

Bâzı arkadaşlarım, zilyedliğin şekilleri var
dır; iştirak halinde zilyedlik, fiilî zilyedlik, 
sonra muvazaa ve sair şekillerde . . . Bir na
hiye müdürü nasıl ' bunları tetkik ederek esas
lı bir karara varabilir, diyorlar. 

Arkadaşlarım, esasen bunlar hakkında na
hiye müdürü karar verirken, kararı, hukuki ba
kımdan, mülkiyet bakımından bir hak bahşetmi-
miyor. 

Bunu yapmasak ne olacaktır? Mahkemeye 
gidilecektir. Mahkeme yolu ise her vakit açık
tır. Binaenaleyh idari tedbirlerle dahi asayi
şi koruma görüş ve mahiyetini taşıdığı için 
bu tedbirlere baş vurmak ve eğer noksanla
rını görüyorsak bunları ikmal etmek yoluna gi
dilmesi lâzımdır. Çünkü bunu şümuUendirecek 
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olursak, daha vazıh bir kanun halinde vücuda ge
tirmiş olursak, bu takdirde mahkemelerin salâhi
yet ve vazifesine müdahale etmiş olacağız. Bina
enaleyh bunu nahiye müdürlerine vermek daha 
mahzurlu olabilir: 

Netice itibariyle, arzım şudur : İki defa tekli
fimiz komisyona gitmiştir. Komisyon burada ileri 
sürülen mütalâaları nazarı itibara alarak eski ka
rarında ısrar etmiştir. Tekrar komisyona havale
siyle gün kaybedilmiş olacaktır. Bu kanun bir az 
daha gecikecek ve bugünkü haliyle jandarma eri
nin elinde vatandaşlar bizar olacaklardır. Bun
ları önlemek için göstereceğiniz direktif dâhilinde 
ve memleket realitelerine uygun bir şekilde, hep 
birlikte bu kanunu daha uygun bir şekilde çı
karmanın mümkün olacağı kanaatindeyim. (Bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Kaif Aybar, buyurun. 
RAÎF AYBAK (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, müzakere etmekte olduğumuz kanun 
teklifi; ilgası hükmünü muhtevi bulunduğu 2311 
sayılı Kanunun yerine kaim olacaktır. 

Şu halde bu teklifte arıyacağımız evsafın hu
lâsası; 2311 sayılı Kanunun tatbikattaki; aksak
lıklarının diğer emsallerine meydan bırakmıya-
cak hükümleri; muhtevi olmasından ibarettir. 

itiraf edilmelidir ki, adedi çok yükselmiş olan 
kanunlarımızın pek çoğunun gerekçelerinde; (tat
bikatta görülen boşlukları doldurmak) veyahut 
da (cemiyet hayatının ihtiyaçlarına cevap ver
mek) tarzındaki ibarelerin mebzulen istimaline 
rağmen tâdiller ve yeni hükümler sevkeden ka
nunlarımız dâhi tatbikata yeni yeni aksaklıklar 
ve boşluklar getirmek illetinden kurtulamamıştır. 
Maalesef. henüz kadrosuz ve hattâ tapusuz bir 
haldedir diyebileceğimiz memleketimizde gayri
menkul hukuku çeşitli kargaşalık ve tehlike için
dedir. 

Bu sebepledir ki; Anayasamız ve Medeni Ka
nunumuz mülkiyeti ve tasarruf hakkını kabul, 
tanzim ve hattâ takdis etmiş olmasına rağmen, 
bilhassa gayrimenkul hukuku sahasında vatandaş
ların huzur ve emniyeti, hüsnüniyetli veya hüs-
müniyetsiz müdahale ve tecavüzle sık sık örse-
lenmekte, yaralanmaktadır. Bugün için Devlet 
olarak vazifemiz bir taraftan tapu, kâdstro saha
sındaki geriliğimizi büyük çapta, ama çok büyük 
çapta' hamlelerle telâfi etmenin bütün imkânla
rına baş vurmakla beraber, diğer taraftan gayri-

;;168â Ö : I 
j menkul ihtilâfları sahasında mahkemeler otışmda 
f yani idari kanaldan kabil olduğu kadar hakkani-
|jj yete yakın ve seri tedbir ve kararlarla huzur ye 

asayişi muhafaza" etmektir.',' îşte bunun içindir 
ki, 2311 sayılı Kanun bir lüzuma tekabül etmek-

» teydi ve yine bunun içindir ki, bu teklif de mü
him bir yurt ihtiyacına hitap etmektedir. Bu iti
barla teklifi yapan arkadaşlarıma hizmetleri var 
olsun demeyi kendi payıma bir borç sayarım ama 

i elimizdeki teklif Adalet Komisyonunun verdiği 
son şekle rağmen 2311 sayılı Kanunun tatbikatta 
gösterdiği aksaklık ve bıraktığı boşlukları tama
men telâfi etmiş ve yenilerine meydan vermiye-
cek şekilde tedvin edilmiş olduğu kanaatinde de
ğilim. Çünkü : 

1. Eski kanunun tatbikatta aksamasının baş 
sebebi zilyedlik müessesesinin bucak müdürün
den başlıyan idare âmirlerinin bir çoğu tarafın
dan Medeni Kanundaki mahiyet, şümul, şekil ve 
hükümleriyle gereği gibi kavranamamakta bulun
masından doğmaktaydı. Bugün müzakere ettiği
miz metin dâhi zilyedlik müessesesini Medeni Ka
nun içtihatlar sahasındaki olanca genişlik ve in
celikleriyle kavrayıp tesbit etmeyi ve idare-
âmirlerinin vereceği meni kararlarını bu tesbit-
ler üzerine bina etmeyi kabul etmiştir. Yani 
2311 sayılı Kanunun en mühim aksayış sebebi
ni olduğu gibi hattâ fazlasiyle ipka etmiştir. 
Fazlasiyle diyorum, çünkü; eski kanunun met
ninde, bu teklifte ; olduğu gibi. sadece ve mut
lak olarak zilyedlik denildiği halde nizamna
mesi bu mutlak ifadeden doğacak mahzurları 
farketmiş ve kanun metninin âdeta dışına çık
mayı göze alarak; «malik sıfatiyle aslen veya 
irtifak, irtihan, icar ve saire gibi hakka isti
nat suretiyle fer'an» zilyedlik diyerek bir tasrih 
ve tahdit yapmıştı. Zilyedliği hakka istinat et
tiren bu tahdit kanaatimizce yerinde idi. Zira 
gâsıp da zilyeddir. Asayiş teminini hedef tutan 
bir kanunda gâsıbm muvakkaten dahi olsa 
devletçe himayesi bahis mevzuu olamazdı. Ni-
zamnamesindeki bu işarete rağmen gerek mer'i 
kanun ve gerekse bu teklifte sarahaten ve kuv
vetle himayeye şayan bir hakkın sahibi olmak 
durumunda bulunan bir kimseyi, meselâ elin
deki tapusu ile bir gayrimenkule sahip olan 
asli zilyedi veya uzun zamandan beri malik 
sıfatiyle tasarruf' eden eski zilyedi tecavüzü 
duyduğundan iki ay sonra müracaat ettin ve-

| ya müdahaleden bir sene şpnra^ harekete geç-
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tin, binaenaleyh malına el süremezsin, mahke
meye git bir yıl, beş yıl uğraşıp yargıç hükmü 
al, diyerek bilhassa köylümüz için mühlet ve 
külfet bakımından nasıl bir ypkuş olduğunu 
hepinizin bildiği i gayrimenkul dâvaları yoluna 
sürmek neticesine varan meni kararlarının, is-
temiyerek tecavüz ve gasba âdeta prim veren 
bir mahiyet göstermesi mukadder olacaktır. 
Böylece hassaten köylerimizdeki tapu nizamı, 
kira, maraba ve ortakçılık şekilleri, miras ve 
intikal've şayian tasarruf meselelerine mütaal-
lik realitelerimiz önünde verilen bu gibi karar
larda asgari bir adalet kokusu dahi sezemi-
yen vatandaş, birçok defa mağduriyete veya 
mahkûmiyete doğru gidecektir. 

Diğer taraftan malûm bir hakikattir ki; 
hukuk devletlerinde huzur ve asayişi temin mü-
lâhazasiyle çıkarılacak emir ve kararların da
hi âmmenin enzar ve vicdanında âdil olmak 
vasfı ağır basan bir mazhariyete sahip bulun
ması icabeder. 

2311 sayılı Kanuna göre verilen kararların 
çoğu bu mazhariyete ulaşamadıklarından tat
bikat vatandaşı tatmin etmemektedir. Bu tek
lifin doğuracağı vaziyet de aynı olacaktır. Şu 
halde daha ziyade bucak müdürlerinin elinde 
işîiyeeek olan böyle bir kanunu onu kullana
cak olanların durumunu hesaba katarak çıkar
mamız lâzımdır. Yoksa mer'i kanunda ve bu 
teklifte olduğu-gibi bütün kanunu, - sanki yar
gıç tatbik edecekmiş gibi - zilyedlik müessese
si üzerine bina ettikten sonra cezaları da teş
dit ettik."•'Binaenaleyh 'bu sahada artık huzur 
ve asayiş berkemal olacaktır, zannma kapıl
mak, aksi kanaatte olan muhterem arkadaşla
rım, beni affetsinler vatan realitelerine em
salsiz bir vukuf ve hassasiyetle tesahup eden 
böyle bir Meclis için fazla nikbinlik olur. 

Zira, bu teklifle medeni hukuk sahamıza ol
duğu gibi atfedilen zilyedlik müessesesi, muh
terem arkadaşlarımın bendenizden çok iyi tak
dir edecekleri gibi (bir şey üzerinde fiilen ta
sarruf sahibi olan kimse o şeyin zilyedidir) di
yen Medeni Kanunumuzun 887 nci .maddesinin 
ilk fıkrasından ibaret değildir. 

îşte bu. düşüncelerledir ki muhterem arka
daşlarım ; böyle bir kanunda korumak istediği
miz zilyedliğin mâna ve hudutlarını ve muhte
lif şekillerinin birbirleriyle karşılaşması halin-
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] deki rüçhaniyetlerini cesaretle ve sarahatle tâ-'• 

yin ve tahdit etmek lâzımdır. 
öylesine tâyin ve tahdit etmek lâzımdır ki 

vakalara şahadet edecek köylüden başlıyarak, 
tahkikat ve tetkikatı,yapacak, hususi mııhase-

I be kâtibi, nüfus memuru ve nihayet karar mev
kiinde bulunacak olan bucak müdürleri "hâdi
seleri isabetle takdir ve kanunu, maksadı" is
tikametinde tatbik edebilsinler. 

Aksi takdirde bu teklifin kanunlaşması ha-; 
linde dahi vatandaşların bu mevzudaki şikâyet
leri ve bu şikâyetlerin ifadesi olan huzur ve 
asayiş temini hedefimiz gereği gibi tahakkuk 
etmiyecektir, kanaatindeyim. 

2. 2311 sayılı Kanunun tatbikatmdaki ak
saklıklardan biri de tecavüzün menediliş şekli-. 
nin çok defa bir tebliğden ibaret kalmasında idi. 
Bu şekil katiyen müessir olmıyordu. Men, ma
hallinde idare ve zabıtaca derhal ve fiilen ve 
icabında cebren yapılacağı hakkında kanuna 
sarahat koymak lâzımdır. Teklifte böyle bir sa
rahat da görülmemektedir. 

3. 2311 sayılı Kanunda bu teklifin «teslim» 
kelimesiyle ifade ettiği hususu «eski hal iade 
olunur» şeklinde yazılmıştı. Eski hal iade olu
nur, tâbirinin hukuki mânası ve şümulü bir asa-

I yiş kanununa daha çok yakışır. Çünki daha katî 
ve daha cezrî bir hareketi tazammum eder. Bu
nunla beraber eski halin iadesi tâbirinin idare-
yo no derecede bir salâhiyet verdiği kanunda 
vazıh olmadığından dolayı tatbikatta müessir 
netico alınamamıştı. 

Eski halin iadesini mutlak mânada anlayıp 
meselâ bir kimsenin zilyedliğindeki gayrimen-
kulüne bir ağıl, bir tuğla harmanı kurmuş olan 
bir mütecavizin tecavüzü menedilince; eski ha
lin iadesi için ağıl veya harmanın tesislerini 
yıkmak emrini de veren idare âmirleri zuhur 
etmiş ve fakat, hatırladığıma göre, idarenin 
böyle bir salâhiyeti olmadığına dair Danıştay 
kararları da çıkmıştır. Bu teklifte zilliyedine 
«teslim» olunursa denildiğine göre gayrimenku
lu mütecaviz 'tarafından üzerinde husule geti
rilmiş tesis, değişiklik ve ekimlerle beraber tes
lim edilecek demek oluyor. . 

i Bu teslim akabinde ikinci maddeye göre meri 
olunan taraf umumi hükümler dâhilinde hak 
arryacaktır. 

Onun arıyacağı hakkın ekim ve • tesislerin 
I mahiyetine ve şekline göre başına ne gibi bir 
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tazminat mevzuu çıkaracağını bilemiyecek olan t 
teslim edenin Devletin kendisine teslim ettiği 
gayrimenkulden fiilen ne dereceye kadar tasar
ruf ve istifadeye başlıyabileceğini kestirmek 
kabil değildir. Yani lehine karar çıkan adamın 
teslim ettiği gayrimenkul üzerindeki fiilî tasar
rufu imkânları Devletçe sağlanmamış kalacak
tır ki bu teslimin lâfzi ve hükmi kalmasından 
binnetice huzursuzluk ve nizam devamından 
başka bir şey olamaz. I 

Müzakere ettiğimiz bu kanun teklifinde ka
naatimizce bariz bir prensip hatası da vardır. 
Bu hata tecavüzden müşteki vatandaşın teca
vüzden kurtulmak için baş vurduğu Mükümet 
makamına peşin bir harcırah yatırmadıkça mü
racaatın takip edilmemesi prensibe yer verilmiş 
olmasındandır. Devlet asayiş hizmetlerinin hiç
birisini tecavüze uğradığından şikâyet eden ve 
vatandaşın ancak peşin bir bedel ödemesi esa
siyle ifa edilebileceğini söyliyemiyecek olan 
yagâne âmme müessesesidir. Adalet Komisyo
nunun gerekçesinde bu prensip hatasını müda
faa için ileri sürülen mütalâat katiyen varit ola
maz. Burada memleketin malî imkânlarını da 
göz önünde tutarak yapılacak iş, olsa olsa, mü
racaatlar üzerine memurlara verilecek harcira-
hın önceden Devletçe ödenmesi ve bilâhara 
haksız çıkacak taraftan Devletçe tahsil olma
masıdır. Aksi takdirde bu kanunu hiç çıkarma
mak ve mevcut kanuna tecavüzün tekerrürünün 
meni ve müeyyidenin müessiriyetini temin hu
susunda bu teklifin güttüğü isabetli hükümleri 
de muhtevi olmak üzere yapılacak birkaç mad
de ilâvesiyle iktifa etmek çok daha muvafık 
olur. 

Netice olarak muhterem arkadaşlarım: . 
Arzettiğim mütalâalarım yüksek tasvibinize 

mazhar olursa, gerek komisyonlarda, gerekse 
Mecliste üzerinde daha mükemmel bir işleyiş 
yapabilme ve müsait bir bünye ile gelebilmesini 
çok müminin gördüğüm bir Hükümet tasarısı
nın süratle hazırlanması temennisinin izhariyle, 
beraber bu teklifin reddi çok muvafık olacağı 
fikrindeyim. 

Gerçi uzun zamandır Mecliste bulunan bu 
kanuna halkın büyük intizarı olduğunu yaki-
nen biliyorum ve bu sebeble de teklifin reddini 
istemek benim için de kolay olmuyor: Fakat üç 
ay sonra çıkacak bir tamam işin bugün çıkacak 
bir! yarım işe elbette müreccah tutulacağını dü- | 
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günmekto bendenizi haklı bulacaksınız ümit 
ediyorum. Kaldı ki arzettiğim mütalâata ilâve
ten bu teklifin reddi ile yeni bir tasarının Hü
kümetten' getirilmesini beklemek bir başka ba
kımdan yerinde olacaktır. O cihet de şudur: 

Köy Kanunu, Çiftçi Mallarının Korunması 
hakkındaki Kanun ve 2311 sayılı Kanunun bâzı 
hükümleri ayrı ayrı zamanlardaki tedvinlerin
de tenazur ve mutabakat noktasından bâzı zarf
lar göstermekte ve bâzı tedahülleri ihtiva etmek
tedirler. Bugün yeni Köy Kanunu ve yeni Bele
diyeler Kanununun komisyonlarda müzakere 
halinde bulunduğu yüksek malûmunuzdur. Binaen
aleyh gayrimenkule tecavüz ve müdâhale mev
zuunda Hükümetin getireceği yeni bir tasarının 
diğer kanunlarda sevkedilen hükümlerle hali te
dahülde olmamasını temin etmek gibi bir başka 
kemal unsurunu da muhtevi olacağını tahmin 
etmek hatalı olmıyacaktır. 

Takdir yüksek heyetinize aittir. 
GAZİ YÎĞİTOĞLU (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, tümü hakkında müzake
resine başladığımız bu kanun tasarısı yıllardan 
beri idare memurlarımızı icraat sahasında zorluk 
ve vatandaşlarımızı azap ve ıstırap içinde kıv-
randıran ve mahkemelerimizi fazlasiyle meşgul 
eden ve gayrimenkule tecavüzü önlemeye kâfi 
gelmiyen 2311 numaralı Kanunun ilgasiyle ye
rine vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koru
mak maksadiyle Yüksek Meclisinize sevkedil-
miştir. 

Bu tasarıyı sunan Sayın milletvekili arkadaş
larımızla komisyonlarda tasarı üzerinde mesai 
sarf etmiş bulunan diğer kıymetli arkadaşlarımı
zın büyük hizmetleri şayanı şükrandır. 

Gerçi bendeniz bir hukukçu değil isem de 
gözlerimiz önünde her zaman cereyan etmekte 
bulunan gayrimenkule tecavüz vakaları içerisin
de fazlasiyle' bulunduğum için müşahede ve tec
rübelerime istinat ederek bu tasarının bâzı mad
delerinin ve fıkralarının tatbikat sahasında um
duğumuz seri ve âdilâne. icraatı temin edemiye-
ceği ve tecavüzleri önliyemiyeceği kanaati aci-
zanesine varmış bulunuyorum. 

Şöyle ki, 2311 numaralı Kanunun birinci mad
desindeki (... bu tecavüz def ve eski hale iade edi
lir) tâbiri yerine bu tasarının birinci maddesinde 
aynı mânayı taşıyan (bu tecavüz-def ve gayri
menkul zilyedine teslim olunur) denilmektedir. 
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18 senedir tatbik edilegelmekte olan 2311 nu- | 

maralı Kanunun birinci maddesindeki (.... bu te
cavüz def ve eski hale iade olunur) kaydı mev
cut olduğu, mütecavizlerin gayrimenkule teca
vüzleri menedilip men kararı da yerinde veya 
muhtar odasında tebliğ edildiği halde vaka ma
hallinde idare memurlarının veya gönderilmiş 
bulunan jandarmaların ayrılmalarını mütaakıp 
hak ve hukuk tanımayan, emir ve kanundan çe-
kinmiyen mütecavizler yine tecavüzlerine devam 
ediyorlar, mazlumların hakkı zâlimlerden çok 
zor alınabiliyordu. 

Mütecavizlerin ikinci tecavüzlerinden dolayı 
mahkemeye sevkedilenleri ise intibah Uyandırıcı 
ve ibreti müessire teşkil eder surette seri ve mü
essir ceza görmemelerinden, verilen cezalar var
sa dahi geç ve hafif olmasından dolayı tecavüz
ler önlenemiyor, bilâkis gün geçtikçe genişliyor 
ve çoğalıyordu. Çünkü tecavüz ettikleri mahalden 
temin ettikleri veya edecekleri maddi menfaatin 
büyüklüğü ve çokluğu yanında gördükleri veya 
görecekleri ceza ehemmiyetsiz ve tesirsiz kalıyor
du. 

Bununla beraber ve maalesef bâzı yerlerde 
Hükümet otoritesi sarsılmakta ve mağdur vatan
daşlarca, hattâ bu elîm vakalara uzaktan müşahit 
ve muttali olan kimseler dahi bedbinliğe, teessü
re düşüyorlardı. 

Muhterem arkadaşlar; biz bu bütün vatandaş
lar bu kanunun feMî hürriyet kadar, ferdî mül
kiyeti de her an ve zaman ve her yerde ve her 
türlü tecavüz ve taarruzdan emin ve mahfuz bu
lunduracak ve mütecavizleri derhal cezaya çarp
tıracak bir şekilde tedvin edilmiş olmasını bekli
yorduk. 

Halbuki, maddi ve mânevi zarara uğrıyan 
vatandaşın zararından dolayı mütecaviz yine ceza 
görmüyor. 

Ufak veya büyük hangi bir suç vardır ki, or
tada zarar görmüş müşteki varken, işlenmiş su
çundan dolayı fail ceza görmesin?. Bu gibi haksız 
tecavüzleri kâtı olarak önlemek, memlekette ka
nunlarımızı hâkim kılmak, vatandaşları tam bir 
huzur ve sükûna kavuşturmak ve suçluyu yola 
getirmek için birinci tecavüzünden dolayı dâhi 
haksızlığı sabit olanları mahkemeye sevketmek de 
kısa bii* zamanda adaletin' tecellisini temin etmek 
icabeder kanaatindeyim. 

O vatandaşın bir hak iddiası varsa kendi kuv
vetine ' güvenerek başkasının gayrimenkuİüne' te- | 
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cavüz etmekten sarfınazar etmeli ve doğrudan 
doğruya adalet kapısına müracaat etmelidir. Bu 
suretle Hükümetin otoritesi, adaletin mevcudiye
ti derhal tesirini göstermeli ve her vatandaş ma
lından ve adaletten emin olmalıdır. 

Aksi takdirde (tecavüz def ve zilyedine teslim 
olunur) cümlesi ile yine tecavüzler durdurula
maz, senelerdir eski kanundaki görülen aksaklı
ğın giderilmesine ve ihtiyacı tatmine bu tâbir 
değişikliği kâfi gelmez kanaatindeyim. 

Vatandaşlarımızın % 80 ini alâkadar eden 
bu kanunu, ihtiyacatı tamamen karşılıyacak bir 
şekilde tedvin etmekliğimiz ve üzerinde çok dik
kat ve titizlikle durmaklığımız iktiza eder. 

Aynı zamanda vaz'edilecek cezalar hapis
lik olduğu gibi gayrimenkulun tecavüze uğra
dığı günün mahallî rakımının nazara alınarak 
o nispette nakdî ceza dahi alınmalıdır. 

Sayın arkadaşlar; tasarının beşinci mad
desinin ikinci bendinin.sonunda şöyle bir cüm
le vardır. ( . . . tahkikat on beş gün içerisinde 
ikmal edilerek bir karara bağlanır. Bu müddet 
içerisinde bir karar verilemediği takdirde key
fiyet sebepleriyle beraber üst makama bildi
rilir.) deniliyor. Bundan sonra ikinci müddet
ten bahis yoktur. 

Tahkikata memur olan zat; keyfiyeti üst ma
kama bildirdikten sonra acaba tahkikat daha 
kaç gün devam edecektir? 

Bundan başka yedinci maddenin ikinci ben
dinde de (bu dâvalar acele olarak rüyet olu
nur) denildiğine göre işin tekrar acele bitiril
mesi bakımından keyfiyet üst makama bildi
rildikten sonra tahkikatın daha birkaç gün de
vam etmesi için yeniden bir müddet tâyin e-
dilmezse ve (kanunda bu noktada müddet için 
yeni bir sarahat mevcut olmadığı bahanesiy
le) tahkikatın günlerce hattâ aylarca uzatıl
masına meydan verileceği her halde ihtimalden 
uzak değildir. . . . . 

Bu yüzden ikinci bir müddetin tâyin ve tes-
bitine lüzum olduğu fikrindeyim. 

Tasarının altıncı maddesinin üçüncü ben
dinin baş tarafında (müracaatçı parayı «yani 
harcırahı» yatırmadığı takdirde tahkikata ge
çilemez) kaydı konmuştur. 

Gerçi gerekçede bu hususa dair izahat var
sa da bendeniz kâfi görmüyorum. 

Esasen ekseriyetle fakir ve âciz İdmselerin 
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gayrimenkullerine mütegallibeler tarafından te- I 
cavüz vukubulmakta olduğu herkese malûm 
olduğuna göre parayı yatıramıyacak derecede 
vatandaşımız, fakir olup yoksulluğunu ilmüha
berle teyit ederse bu kabîl vatandaşlar için bir 
kolaylık olmak ve neticede haksız çıkan taraf
tan alınmak üzere harcırahın evvelâ Hazine
den verilmesi muvafık olur zannederim. 

Şayet idari makamların veya mahkemele
rin hilafı hakikat fukara ilmühaberleriyle do
lacağı hatıra gelecek olursa bu, hali önlemek 
için de mâni müeyyideler konulabilir. Vatan
daşlarımızdan malî vaziyetinin durgunluğu 
dolayısiyle aslında himayeye muhtaç ve aynı 
zamanda elinden gayrimenkulu gasbedilmiş mağ
dur vatandaşların acıklı durumları göz önün
de tutularak aynı zamanda adaletin süratle te
cellisini temin etmek bakımından böyle bir yar
dım ve kolaylığın gösterilmesi niyetlerimizin 
ulviyetine, yoksul vatandaşlara karşı şefkati
mize, hak ve adaletin hadimi olmak emeliy-
lo çalıştığımıza en büyük ve ciddî birer delil teş
kil eder. 

Aziz arkadaşlarım, keza bu tasarının 6 ncı 
maddesinin dördüncü bendinde (Bu paranın 
tahsiline mütedair olan fıkrası icra dairelerin
ce tahsil olunur.) deniliyor. 

Hepinizce malûm olduğu üzere, her türlü 
ceza tatbikmda ve masrafların tahsilinde, en 

• müessiri, seriülicra olanlarıdır. Şayet icra da
irelerince bu paranın tahsili (işin çokluğun
dan gecikirse) suçlu üzerinde intibah, mağdur 
üzerinde sevinç ve itimat uyandıramiyacağı 
gibi bilâkis kötü tesirlerin husulüne sebebiyet 
vereceği muhakkak olduğundan haksız müte
cavizler üzerinde kanunun tesirinin görülmesi 
ve mütenebbih olmaları için bu maddeye de 
kararın tebliğinden itibaren muayyen ve kısa 
bir müddetin konulması muvafık olur kanaatin-

' deyim. . . \ 
7 nci maddenin birinci bendinde de; ( . . ı 

kendisine teslim edilmeksizin o gayrimenkule 
tecavüz ederse) cümlesi vardır. Buraya «tek
rar» kelimesinin, kaydının konulması muvafık 
olsa gerektir. 2311 nuaralı Kanunda evvelki 
mütecavizin akrabalarından birisi tekrar teca
vüz ettiği halde isim değişmesinden dolayı 
mükerrer sayılmayıp yalnız tecavüzün menedil-
rnesiyle iktifa ediliyordu. Bu tasarıda dahi ,bu 
gibi vakayii önleyici bir kayıt konulmamış ol- ' 
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duğundan işleri müşterek olanlardan diğer bi
risinin tecavüzünün mükerrer sayılması ve ona 
göre cezalandırılması lâzımdır. 

Bilhassa umuma ait gayrimenkullere teca
vüzlerin cezaları biraz daha artırılmalıdır., 

Muhterem arkadaşlar, gerek birinci ve ge
rekse ikinci tecavüzlerde hapis cezası ile beraber 
nakdî cezanın da vaz 'edilmesini acizane lüzum
lu gördüğümün diğer bir sebebi de şundandır: 

Hepinizce malûm olduğu üzere, bu kanunun 
en çok tatbik sahası arazi ve meralardır. 2311 
numaralı Kanunun tedvin edildiği 1933 senesin
deki arazi ve mahsul fiyatları ile bugünkü 
mahsul ve arazi kıymetleri üzerinde 8-10 misli 
artış husule gelmiştir. Meselâ arpanın kilosu 
iki kuruştan 18, - 20 kuruşa, Buğday 3 kuruş
tan 30 kuruşa, afyon 3 - 4 liradan 35 - 40 lira
ya yükselmiştir. 

Mütecavizler tahkikat ve mahkemenin çeşit
li sebepler icadiyle uzamasından mahsulü is
tihsal etmek fırsatını elde etmekte, temin et
tikleri 500-1000 lira ve daha fazla menfaat kar
şısında gördükleri ceza hafif ve geç olduğundan 
hırs menfaatiyle tecavüzler çoğalmaktadır. 

Yegâne çarenin bendeniz, birinci ve ikinci 
tecavüzlerde ceza tatbikmda görmekteyiz. 

Mütecavizler bilhassa polis ve jandarması 
olmıyan köylerimizde hodbehod istîfayıhak yo
lunu tercih etmeyip, kanun yoliyle hakkını 
almak yolunu kafasına «yerleştirmelidirler. 
tasarının yedinci maddesinin ikinci fıkrasının 
sonunda «bu dâvalar acele olarak rüyet olunur» 
kaydı konmuştur. Acelenin müddeti muayyen 
olmadığına ve böyle bir müddetin tâyin edilme
si muktazi olduğuna göre bu hususun temini ile 
beraber dâva ile alâkalı taraflardan istenilen 
şahitlerini ve delillerini istenilen zamanda ge-
tirmiyen tarafa, kanuni mazeretsiz gelmiyen 
şahitlere, muayyen vakitte eevap vermiyen da-
iro memurlarına cezai müeyyideler vaz'etmeli-
yiz ki; karar ve hükmün tezelden verilmesi, ada
letin de süratle tecellisi tahtı temine alınmış 
olsun. 

Biz gittiğimiz yerlerde bucak müdürlerine 
ve kaymakamlara «bu hususta niçin seri ve mü
essir icraat yapılamıyor, köylü vatandaşlar sız
lanmaktadır aksaklık nereden geliyor?» Dediği
mizde «cezai müeyyidesi olmadığından verdiği
miz meni kararları ve tebligatımız müessir olmu
yor, tekerrürü halinde ise mahkemeye seykedi-
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yoruz, orada da işlerin çokluğundan muhakeme I 
uzuyor, vatandaşların ıstırabı süratle dindiril
miyor» cevabını alıyoruz. Muhterem hâkim ve 
savcılarımızdan malûmat edinmek istediğimizde 
onlar da (gece ve gündüz çalıştığımız halde iş
lerin çokluğundan, kâtiplerin azlığından bizza-
rure sürat temin edilemiyor biz de üzülüyoruz) 
cevabını veriyorlar. | 

Arkadaşlar, vatandaşların içerisinde öyleleri I 
var ki efradı ailesinin bir senelik yiyeceğini te
min edeceği yegâne 15-20 dönüm bahçe veya 
tarlasının bir zorba tarafından icabında kuvvet 
veya silâh kullanılarak gaspedilmiş olmasından 
müteessiren göz yaşları dökmekten karanlık ve 
ümitsizlik içerisinde hayal sükutuna uğratmak
tan başka bir şey yapamıyor. 

Bu çok acıklı vakıalara son vermek için 
Allalıtan korkmıyan hak ve hukuk tanımıyan | 
zorbalara karşı (tecavüz ettiğiniz gayrimenku- I 
lü evvelki zilliy etine lütfen teslim ettiğini ve 
hakkıaliniz varsa lûfen mahkemeye teşrif buyu
runuz) misal ve mânasını taşıyan yumuşak hü
kümler vaz'etmekle tecavüzü önleyici bir ted
bir almış olamayız. O azgın mütecaviz böyle yu
muşak hükümler karşısında, eski mevcut kana
atiyle' diyecek ki (ben mahkemeye gideceğime 
hasmım gitsin, mahkemede o uğraşsın hak eder
se ve alabilirse gelsin elimden alsın, mânasında 
cevap verecek ve bu geçen müddet zarfında tar
lada mahsulü yetiştirmiş ve kaldırmış olacaktır. 
Zalimden mazlumun hakkını almak için her za
man tecavüz edilen gayrimenkuller başında jan
darma bekletmek de mümkün olmadığına göre, 
yalnız (zilyedine teslim edilir) hükmünün kif a- I 
yetsizliği sabit olacak, o zaman da altı yahut bir 
sene sonra belki bu kanunun tekrar tâdili yoluna 
gitmek zarureti hâsıl olacaktır ki, bu halin va
tandaşlar muvacehesinde bizler için hicabaver I 
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olmasından şimdiden endişe duyuyorum. 

Bendenizin arzum; çıkaracağımız bu kanun, 
iktidarımız zamanında vatandaşlar arasında katî 
ve sonsuz bir ferahlık ve emniyet yaratacak şe
kilde olmasıdır. 

Mâruzâtım ve takdim edeceğim değiştirge ve' 
ek tekliflerim Yüksek Meclisinizce kabul Duyu
rulduğu takdirde bu kabîl dâvalar ve şikâyetler 
derhal azalacak veya duracaktır. Bü suretle mah
mul bulunan mahkemelerimizin işleri de hafif
lemiş olacaktır. Çünkü tecavüzü tasavvur eden 
şahıs, temin edeceği menfaatle aksi halde göre
ceği zararı ölçtüğünde zararın ağırlığını ve çok
luğunu takdir edince tecavüzden feragat edip 
adalete müracaata mecbur kalacaktır. 

Aksi takdirde ve bilhassa motörleşme devrine 
girdiğimiz şu zamanda bir iki gün veya gece içe
risinde eşhasa veya âmmeye ait arazi ve merala
rın toptan ve birden sürülüp ekildiğini yeniden 
görmeye başlıyaeağız. Nitekim halen bu vakalar 
devam etmektedir. 

Vatandaşlarımız iki senedir bizden bu kanu
nun müessir olacak bir şekilde çıkarılmasını bek
liyorlar. Ve geç kaldığımızdan bize dargındırlar. 
Bu tasarıyı tezelden ve ihtiyacı tatmin eder bir 
şekilde kanunlaştıralım ki,., vakitlerimizden ve 
vazifelerimizden birisini daha yerine getirmiş ol
makla vatandaşlarımızı memnun edelim. 

Bu kanunun gecikmiş olmasından dolayı kar
şılaşmaktan çekinir bir hale geldiğimiz muhte
rem seçmenlerimizin küskün çehreleriyle değil, 
güler yüzleriyle karşılaşmış olacağımızdan emin 
olarak mâruzâtıma son veriyorum muhterem ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim; 23 Ocak Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,55 
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7. -~ SORULAE VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

i. —• Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, köy
lü vatandaşların köy yolu yapma mükellefiyeti 
hakkındaki Başbakanlıktan olan sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/480) 

3 . XI I . 1951 
özeti : Köylü vatandaşların köy 
yolu yapma mükellefiyeti hak
kında yazılı soru. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruma Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevap verilmesine delâlet Duyurul
masını saygılarımla arzederim. 

Rize Milletvekili 
Ahmet Morgu 

Mevzuatta değişikliği tazammun eden aşa
ğıdaki sorumu kanun teklifi halinde Büyük 
Milelt Meclisine götürmem mümkün ise de ak
çalı mevzuların, daha geniş muhasebe, tetkik ve 
takdir imkânlarına sahip bulunan Hükümet ta
rafından Meclise götürülmesinde fayda mülâ
haza ettiğimden yazılı soru ile Hükümetin dik
katini çekmekle iktifa etmeyi uygun buldum: 

Bugün memleketimizin • her tarafında geniş 
ölçüde bir yol yapım faaliyeti vardır. Mevcut 
mevzuata göre Devlet ve vilâyet yolları, Devlet
çe verilen tahsisatla yapılmakta, köy yollarının 
yapımı için ise köylü vatandaşlar mükellef tu
tulmaktadırlar. • , 

Çok defa vadileri takibeden müşterek köy 
yolları gibi, ilce ve bucaklara giden vilâyet ve 
hattâ Devlet yollarından da güzergâhlarındaki 
bütün köyler istifade etmektedirler. 

Bir tarafta vilâyet ve Devlet yollarının gü
zergâhlarmdaki köylü vatandaşlar, bir tesadü
fün lûtfuna mazhar olarak, aynı zamanda ken
di köylerinin yolu demek olan bu yollarda üc
retle çalışırlarken diğer tarafta aynı durumda
ki bir kısım köylü vatandaşlar, muayyen bir 
müddet parasız çalışmaya mecbur tutulmak
tadırlar. 

Bu durum, köylü vatandaşlar arasında mü
kellefiyetin ifasından kaçınma ve hoşnutsuzluk 
yaratmaktadır. 

Bu itibarla, adaleti sağlamak üzere, ana yol
dan köylere ayrılan kollar ve köyler içindeki 
yollar müstesna, ya bütün köylü vatandaşlar, 
bu mükellefiyetten muaf tutulmalı veya yolun 
mahiyeti ne olursa olsun güzergâhta bulunarak 
bundan faydalanan bütün köylü vatandaşlar, 
seyyanen muayyen bir müddet parasız çalışma
ya mecbur tutulmalıdırlar. 

Bu hususta Hükümetin düşüncesi nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı: 24 

18 , I . 1952 

B. M. M. Başkanlığına 
Ankara 

5 , X I I . 1951 tarih ve 6/480-2714/6048 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in köylü va
tandaşların köy yolu yapma mükellefiyetleri 
hakkındaki yazılı soru önergesine Sayın Baş
bakan adına hazırlanan cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Rize Milletvekili Ahmet Morgil tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan köylü vatandaşların köy yolu yapımı mü
kellefiyeti hakkındaki yazılı soru önergesine ait 
malûmat aşağıda arzedilmiştir: 

Halen yürürlükte olan 442 sayılı Köy Kanu
nunun 13 ncü maddesinin 18 nci paragrafında: 
(Köyden Hükümet merkezine veya komşu köy
lere giden yolların kendi sınırları içindeki kıs
mını yapmak ve onarmak) köylünün yapmakla 
mükellef olduğu işler arasında sayılmıştır. 

Diğer taraftan 5539 sayılı Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri hakkın
daki Kanunun 15 nci maddesinde Devlet Yolla
rı: (önemli bölge ve il merkezlerini demir, de
niz, hava istasyonu, iskele, liman ve alanlarını 
birbirine bağlıyan birinci derecede ana yollar) 
olarak ve 16 nci maddesinde II Yolları: (il sı
nırı içindeki ikinci derecede önemi haiz yollar 
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olup şehir, kasaba, ilce ve bucak merkezlerini 
birbirine ve il merkezine ve komşu ildeki yakın 
ilce merkezlerine, Devlet yolları ağlarına, yakın 
demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alan
larına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer 
yerlere bağlıyan yollar) olarak tarif edilmekte 
ve 17 nci madde ile de. bu yolların dışında ka
lan yollar ve köy yolları sayılmakta ve köy yol
larının yapımı ve bakımı Köy Kanunu hüküm
lerine uyularak yapılır denilmektedir. 

Bu itibarla vadileri takiben birçok köylere 
uğramak suretiyle olsa, ilce ve bucak merkez
lerini bağlıyan uzun tulde, devamlı yollar ya 
Devlet yolu veya il yolu sınıfına girmektedir. 

Köylerin Hükümet merkezlerine ve bilhassa 
iktisadı münasebetleri bulunan mahallere bağ
lantıları umumiyetle köyün en kısa istikametten 
bir Devlet veya il yoluna birleştirilmesi sure
tiyle temin edilmektedir. 

Köy yolları, Devlet ve il yollarının kısa ilti
sak kolları halinde programlaştırmaktadır . 

Köyün coğrafi mevkiine göre bu yollardan 
bir kısmının ana yollara nispeten yakın, diğer 
bir kısmının da daha uzak oldukları vâki ol
makla beraber ilk ihtiyaç olarak (150.000) ki
lometre tahmin edilen köy yollarının yapım ve 
bakımında köylülerin bir mükellefiyet deruhde 
etmeleri zaruridir. 

Köyün yol ihtiyacının birçok hallerde tek 
istikametteki bir yolla giderilmesi mümkün ol
mayıp köyün en ehemmiyetli iltisak yolu yapıl
dıktan sonra lüzumlu diğer yollara da sıra ge
leceğinden her hangi bir köyün bir ana yola kı
sa mesafede olmasından veya bir il ve Devlet 
yolu üzerinde bulunmasından, bir mükellefiyet 
adaletsizliği tevellüt etmez. . 

Köy yollarının yapılmasında yalnız kol kuv
veti ve mahallî vasıtalarla yapılamıyan büyük işle
rin başarılması için nakil vasıtası, çimento, demir 
gibi inşaat malzemesi • ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bütçe imkânı nispetinde Devletçe yardım 
yapılmaktadır. 

Bu maksatla 1951 yılında il ve köy yollarına 
yardım olarak 13 milyon lira olarak tahsis edilen 
ödenek 1952 yılı bütçe teklifinde 25 milyon lira
ya iblâğ edilmiştir. İmkân nispetinde mütaakıp 
senelerde bu yardıma devam edilmesi derpiş edil
mektedir. 

, . yürürlükte bulunan Köy Kanununun tadili 
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hususunda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan lşâ-
nun tasarısı Büyük Meclise sunulmuş bulun
maktadır. Bu tasarının müzakeresi sırasında köy 
yollarının yapım ve bakımına taallûk eden hü
kümlerin memleket şartlarına ve ihtiyaçlarına 
en uygun şekli alacağı şüphesizdir. 

' 2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün, yeni teşkil olunacak tapulama komisyonla
rından birkaç tanesinin Çorum ve kazalarına 
gönderilmesinin düşünülüp düşünülmediği hak
kındaki sorusuna Başbakan Adnan Menderes'in 
yazılı cevabı (6/502) 

1 4 . X I I . 1951 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çorum ve kazalarının, mülkiyet ihtilâfları 
yüzünden en çok cinayet işlenen ve kavgalara 
sebep olan yerlerin başında geldiği ve hukuk 
mahkemelerinde de diğer vilâyetlere nazaran en 
çok arazi ihtilâflarının rüyet edilmekte olduğu 
resmî istatistikler ile sabittir. 

Bu yüzden vatandaşlarımızın çektikleri sıkıntı 
ve ıstırap hudutsuzdur. 

Yeni teşkil olunacak tapulama komisyonların
dan birkaç tanesinin tercihan Çorum ve kazala
rına gönderilmesiyle bu müzmin derdin önlene
ceğine kaani bulunmaktayız. 

Bu sebeple yeni teşkil edilecek komisyonlar
dan Çorum'a gönderilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğinin Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletleri saygı ile ar-
zolunur. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
Başbakanlık . 18 . I . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77/2059, 6/186 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
18 . XI I . 1951 tarihli ve Kanunlar Md. 

6/502-2783/6172 sayılı yazıya karşılıktır. 
Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük tara*1 

fmdan verilen, yeni teşkil olunacak tapulama 
komisyonlarından birkaç tanesinin Çorum ve ka
zalarına gönderilmesinin düşünülüp düşünül
mediği hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı-
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nın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 'arz- I 
ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

5002 sayılı Tapulama Kanununun uygu
lanmasına başlanılması yurdun her tarafından 
talep edilmektedir. 

Bütün istekleri derhal karşılamıya kadro, 
ödenek, malzeme bakımından imkân bulunmadı
ğı cihetle kanunun uygulanmasında bir sıra ta
kip edilmekte ve bu sıranın tâyininde arazi 
ihtilâflarının çokluğu, arazi kıymetlerinin yük
sekliği ve nüfus kesafeti gibi unsurlarla, Top
rak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünün çalış
malarına muvazi bir seyir takip edilmesinin 
temini hususları nazara alınmaktadır. 

Tapulama kadrosunun bir misli artırılma
sı için Büyük Millet Meclisine sunulup Bütçe 
Komisyonundan geçmiş bulunan kanun tasarı
sı yüksek .Meclisçe kabul buyurulduğu takdirde 
Çorum'un ihtiyacı da nazara alınacaktır. 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiV-
in, ECA Türkiye Misyonu Şefi R. Dorr'un kar
şılık fonundan serbest bırakılan meblâğlar yekû
nuna dair basına yaptığı beyanat ile karşılık 
fonundan çeşitli işlere tahsis suretiyle serbest 
bırakılan meblâğların 17 . XII . 1951 tarihin
deki yekûnuna dair sorusuna Dışişleri Bakanı 
Euad Köprülü'nün yazılı cevabı (6/509) 

Ankara, 18 Aralık 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorunun Dışişleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru: 
1. ECA Türkiye Misyonu Şefi R, Dorr 

basma yaptığı beyanatta (24 . IV . 1951 ta
rihli gazeteler) karşılıklar (% 95) fonundan 
164 840 000 liranın serbest bırakıldığını, daha 
evvel yani 1950 Ekiminde de 125 000 000 lira 
tahsis edilmiş bulunduğunu, bu suretle Nisan 
1951 sonuna kadar çeşitli projeler için karşılık 
fonundan serbest bırakılan meblâğlar yekûnunun 
289 840 000 — liraya baliğ olduğunu ifade et
mişti*. | 
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289 840 000 — liralık tahsisin, zikredilen 

beyanatın vukubulduğu 24 . IV . 1951 tarihinde
ki, müfredatının aşağıdaki tasnif dairesinde be
yanı: 
Hakkında tahsis Nisan 1951 sonuna kadar 

yapılmış iş tahsis edilen meblâğ 

Nisan 1951 sonuna Aynı tarihte kullanıla-
kadar kullanılan eak tahsis baıcıyesi 

2. — Karşılık fonundan çeşitli işlere tahsis 
suretiyle serbest bırakılan meblâğların 17.XII.1951 
tarihindeki yekûnu ile bu yekûnun müfredatının 
yukardaki tasnif dairesinde beyanı. 

(Not: iki Hükümet arasında mutabakat te
sis edildiği halde, henüz Merkez Bankasına ser
best bırakma emri verilmemiş işler varsa bu ka-
yit altına ilâvesi rica olunur.) 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 18 .1.1952 

Milletlerarası Ekonomik 
İşler D. U. M. 
Şube 1 
U. No. 1558 
H.No. 7 

Trabzon Milletvekili sayın Cahid 
Zamangil'in karşılık paralar 
hakkında yazılı sorusu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili sayın Cahid Zaman

gil'in, karşılık paralar hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğu yazılı soruya cevaben hazırlanmış cetvel ili
şikte sunulmuştur. 

Malûm olduğu üzere, kârşılıjt paraların ser
best bırakılması muayyen bir usul ve nizama 
bağlı bulunmaktadır. Bu paraların % 95 ler 
hesabından çıkarılarak muhtelif mevzulara' sar-
folunmaları için evvelâ buradaki özel Misyon
la Hükümetimiz arasında görüşmeler yapıl
makta ve bu görüşmeleri mütaakıp mutabakat 
hâsıl olduğu takdirde keyfiyet Paris'teki Hu
susi Mümessilliğe ve Vaşmğton'dakr E. C. A. 
idaresine bildirilmekte, onların da muvafakati 
lâhik olunca anlaşma projeleri Vaşihgtondâ'ki 
Millî istişare Komitesinin tasvibine sunul
makta ve hu muamele tekemmül ettikten "sonra 
Hükümetimiz ile buradaki1 El/C. A/Misyonu ara-
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smda hakiki ve katî serbest bırakma anlaşma
ları yapılmaktadır. Bütün bu müzakerelerin 
safhaları arasında zaman zaman çıkan haber
ler ve neşredilen tablolar bu müzakerelerin 
muhtelif saf İlalarını göstermektedir. 

Sayın Cahid. Zamangil'in talepleri üzerine 
takdim ettiğimiz tablo halen katî anlaşma saf
hasına girmiş mevzuları ve son durumu irae et-
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mektedir* Bu tablo 'bu sebeple bundan evvel 
neşredilmiş bütün malûmatı tashihen irae eder 
mahiyettedir. 

Bu tablonun sayın Trabzon Milletvekili Ca
hid Zamangil'i tatmin edeceğini ümit eder derin 
saygılarımı arzederim. 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

~~m~-> 



Karşılık paralarm son di 
( 2 . 1 . 1952) 

I - Millî Savunma sektörü : 
1. Makine Kimya Kurumuna 

yapılan siparişler karşılığı 
2. Assubay programı 
3. Munzam askerî yardım pro

gramı 
4. 1951 Türk malî yılı askerî 

masraflarından bâzılarının 
karşılığı 

5. 1952 Türk malî yılı munzam 
askerî programı 

Yekûn 

I I 
Program 

I I I 
Münferit libe
rasyon anlaşma

ları yapılanlar 

5 500 000 
10 640 000 

x 72 884 000 

80 000 000 

100 000 000 

5 500 000 
10 640 000 

72 884 000 

80 000 000 

— 

269 024 000 169 024 000 

I I - Âmme sektörü : 
1. Karayolları 
2. iskenderun Erzurum şosesi 

3. Etibank 

4. Teknik yardım 

5. Tarım Bakanlığı 
6. Zirai sayım 
7. Tuzla yolları 
8. Ankara Hastanesi 

35 677 378 
1 320 000 

30 169 000 
12 183 000 

310 000 
1 000 000 
24 300 000 
1 000 000 
403 500 

1 000 000 

35 677 387 
1 320 000 

$ 30 169 000 
l 12 183 000 
J 310 000 
l 1 000 000 
24 300 000 
1 000 000 
403 500 

1 000 000 

IV 
Fiilî liberasyon 

5 500 000 

35 677 378 
1 320 000 

$ 30 169 000 
£ 12 183 000 
$ 310 000 
£ 1 000 000 

1 000 000 
403 500 

V 
Bak 

10 6 

72 8 

80 0 

100 0 

263 5 

24 3 

1 0 

5 500 000 



9. Göçmenler 30 000 000 15 000 000 
4 15 000 000 

: ; - . : : • • " . ' -

III - Özel teşebbüs sektörü : 
1. Ziraat Bankası 
2. Sınai Kalkınma Bankası 
3. Munzam tahsisat 

137 362 878 

15 339 000 
50 200 000 
4 300 000 

137 362 878 

15 339 000 
50 200 000 
4 300 000 

Yekûn 69 839 000 69 839 000 

•' n t IV -1952 Türk malî yılında vukuu 
muhtemel ihtiyaçlar karşılığı 6 000 000 

Umumi yekûn 482 225 878 ; 376 225 878 

15 000 000 
15 000 000 

112 062 878 

15 339 000 
27 867 000 

43 206 000 

160 768 878 

25 

22 
~4 

26 

6 

321 
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4. — Manisa Milletvekili Sudi Mıhcıoğlu'nun, 

1950 - 1951 yılı içersi,nde Amerika'dan itlıa1 

olunan pamuk tohiffliynun miktarı ile tevzi böl 
gelerine vpL bu mey anda rManisa İline <:ne kada »* 
j^unij tahsis olunduğun®, pamukçuluğumuzım 
verin}, ve îpaUteıbaJcımından ıslahı j&injtfe mik
tar tohuma ihtiyaç olduğuna, geçen sene Ame
rika'dan temin olunan 200 ton tohumun ithal 
edilmemesi sebebine ve 1952 yılı için bu husus
ta ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair so • 
rusuna Tarım Bakanı Nedim Ökmen'in yazılı 
cevabı (6/512) 

} . 25 .XI I .1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yurtta pamuk ziraati gün geçtikçe inkişaf 
eylemekte, müspet neticeleri de memnuniyetle 
müşahede olunmaktadır. Ancak : 

A) Pamuk tohumlarının uzun senelerden 
beri ıslahı cihetine gidilmemesi; 

B) Pamuk ziraatine elverişli bölgelerin 
tesbit olunup Tarım Bakanlığınca halka duyu-
rulmamış olması; 

O) Pamuk ziraati için çiftçiye teknik ve 
ilmî bilgiye dayanan yardımların alâkadar ba
kanlıkça kâfi derecede yapılamaması; , 

D) Pamuk istihsal bölgelerinde bulunan 
teknisiyenlerin ikaz ve irşat vazifelerini zama
nında yapabilmek kifayetinden mahrum oluşla
r ı ; 

Akala nev 'inden olan pamuklarımızın hem 
randıman hem kalite yönünden dejenere olma
ları gibi acıklı bir vaziyetin inkâr edilemez hal 
aldığını göstermektedir. 
' Bu mülâhaza ile pamuk istihsali yönünden 
ehemmiyeti Makimi Âlilerince de malûm Mani
sa İli milletvekilleri bu halin devamından ve 
neticelerinden ciddî endişe duyarak aşağıda ya
zılı soruların Tarım Bakanlığından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet buyurmanızı 
saygılarla rica ederiz. 

Amerika'dan 1950 - 1951 yılı içerisinde pa
muk tohumu ithal olunmuş mudur, olunmuşsa 
miktarı nedir? Nerelere verilmiştir ye Manisa 
Vilâyetine ne miktar tahsis olunmuştur? 

2. Pamukçuluğumuzun hem verim hem de 
kalite bakımından ıslahı için bütün istihsal böl
gelerine şâmil olmak üzere ne miktar pamuk 
tohumuna ihtiyaç vardır ve, bu ihtiyaç bakan
lıkça tesbit olunmuş mudur? Tesbit olunmuşsa 
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bu ihtiyacın memlekete getirilebilmesi müm
kün müdür? Mümkün olduğu takdirde ne mik
tar dövizin memleketten çıkmasını icabettirc-
cektir?. 

3. Geçen sene-.Amerika'dan temin edildiği 
halde" ithal olunmıyan 200 ton tohumun ithal 
edilmemesi sebepleri nedir? , v ; 

4. Tohum ithaline zaruret hâsıl olduğuna 
göre 1952 yılı için ne gibi teşebbüslerde bulu
nulmuştur? Bulunulmuşsa bu mevsime ( yetişti
rilmesi mümkün olabilecek midir? Teşebbüs ya
pılmamışsa sebepler ne olabilir? 

5. Türkiye'de gerek kalite, gerek verim ba
kımından hangi vilâyetlerde daha iyi netice is
tihsal olunmaktadır? 

Manisa Milletvekili 
ıSudi Mıhcıoğlu 

T. C. 
I Tarım Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürİüğü 
Sayı : 2/91 

i Ek i , : 

, 1 9 . 1 . 1 9 5 2 

f C: 26 . XI I .1951 gün ve 6/512-2833^6254 
sayıya: 
,, 195,0 - 1951. yılı içerisinde Amerika'dan ithal 

olunan pamuk tohumunun miktarı ile tevzi böl-
gelirine ve bu meyanda Manisa İline ne kadar 
tohum tahsis olunduğuna, pamukçuluğumuzun 
verim ve kalite bakımından ıslahı için ne miktar 
tohuma ihtiyaç olduğuna, geçen sene Amerika'
dan temin olunan 200 ton tohumun ithal edil
memesi sebebine ve 1952 yılı için bu hususta 
ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair Ma
nisa'Milletvekili Sudi Mıhçoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru, önergesi tetkik edilmiş, bu hu
susta hazırlanan not lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin kendisine tebliğine yüksek müsa-
' adelerini saygı ile arzederim. 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

NOT'i : •' ' : / - ' ; ; •. ,- . 
1950 .-, 1951 yılı içerisinde Amerika 'dan ithal 

olunan pamuk tohumluklariyle tevzi bölgele
rine ne' kadar tahsis edildiği; pamukçuluğu
muzun verim ve kalite bakımından ıslahı için 
ne miktar tohuma ihtiyaç olduğu; geçen sene 

— m 
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Amerikandan temin olunan (200) ton tohumun 
ithal edilmemesinin sebepleri ve 1952 yılı için 
bu ̂ hususta ne gibi. teşebbüslerde bulunulduğu 
hakkında Manisa Milletvekili Sudi Mıhcioğlü 
MMfından T. Bpfe]İI^Ba§kanIığır delaletiyle 
gönderilen yâzılı?%oru önergesine cevaben ba- : 
kanlığımızın mütalâası : 

rr İ. Gerek bakanlığımız ve gerekse hususi te
şebbüs eliyle 1950 - 1951 yılı içerisinde, istih
sal bölgelerimize tevzi edilmek üzere Ameri
ka'dan pamuk »tohumluğu ithali yapılmamış
tır. Her ne kadar o zaman Tarım Bakanının 
şahsi emriyle böyle bir teşebbüse girişilmiş ise 
de, sonradan salahiyetli pamuk ve mücadele 
mütehassıslarımızın böyle büyük partide to
humluk ithaline zaruret bulunmadığı ve böyle 
bir hareketin bizi büyük masrafa sokmaktan 
başka bir fayda sağlamıyaeağı ve aynı zaman
da bunun en emin ıslah programımızın ana pren
sipleriyle de kabili telif olmayacağı hakkında
ki mütalâaları üzerine bakanlığımız ithal teşeb
büsünden vazgeçmeyi faydalı görmüştür. 

İthali düşünülen bu pamuk tohumlarının İs
tanbul limanı teslimi beher kilosu takriben 207 
kuruşa malolacaktı. 

2. Tekmil pamuk istihsal bölgelerimiz i^in 
bakanlığımızın tesbit ettiği halihazır pamuk 
tohumu ihtiyacı 30.000 ton civarındadır. Bu 
miktar tohumluğun ithal suretiyle temini ise 
bugün asla mevzuubahis olamaz. Çünkü bunun 
temini için 15 - 20 milyon dolar dövize lüzum 
olacağından başka Birleşik Amerika'da bile 
böyle büyük -partide sâf tohumluğun bulunma
sına imkân yoktur. " 

Kaldı ki gerek Seyhan ve gerekse Ege böl
gesinde yetiştirilmekte olan pamuklarımızın ' 
ortalama vasfı iyi bir durumda olup iç ihtiyaç
larımızı karşılamakta ve dış piyasalarda dahi re
vaçtadır ve' hattâ Yunanistan, Ürdün ve Suri
ye "gibi memleketler bile tohumluk olarak iyi 
vasıfta buldukları Türk akala çiğitlerini satm-
almaktâdırlar. 

Memleketimizde salahiyetli mütehassıslarımı
zın uzun yıllar emek vererek ıslah ettikleri ve 
ortaya koydukları çeşitlerin evsafı Amerika'da 
bile takdir edilmiş ve Türk akalalarının dış 
piyasalarda iyi kalitedeki mümasil Amerikan 
pamuklan için ciddî bir rakip oldukları Ameri
kalı uzmanlarca da teyit edilmiştir. 

İhtiyacımız olan pamuk tohumluğunu Ame-
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rika'dan ithal suretiyle değil kendi ıslah mües
seselerimiz tarafından senelerce emek sarf edile
rek meydana getirilen ve memleketimiz şartlarına 
uygun ,ûînüstekar ve • yüksek 'kaliteli mahallî tip
lerin bir plân dâhilinde üretilmesîyİe"; karşıla
mayı Bakanlığımız ele almış bülüninâkMhrr"-m. 

Bugün pamuk ıslah müesseselerimiz ile Dev
let. Üretme çiftlikleri ve kontrolümüz altında bu
lunan mukaveleli çiftçilerin elindeki pamuk to
humluğu miktarı 4 000 ton civarındadır. 

Pamuk müesseselerimizin teknik kontrolü al
tında ıslah edilmiş bu tohumluk miktarı ile ha-, 
zırlanan üretme plânı esaslarına göre üretilerek 
tekmil istihsal bölgemizin ihtiyacım 1954. yılma 
kadar karşılıyâbileceğimizi ümit ediyoruz. 

3. Geçen sene Amerika'dan temini mümkün 
olduğu halde Bakanlığımca 200 ton tohumun 
Amerika'dan ithal edilememesinin sebepleri : 

a) Halen Amerika 'da pamuklara zarar ve
ren haşereler arasında başta gelen ve bütün mü
cadele tedbirlerine rağmen her yıl mahsulün mü
him bir kısmını tahrip eden Anthonomus Grandis 
böceğinin memleketimizde bulunmadığı Ameri
ka 'dan büyük; partiler halinde ithal edilecek to-. 
humluklaıia birlikte, dezenfeksiyon. tedbirlerine 
rağmen, bu haşerenin memleketimize sirayet ve 
intikali tehlikesi mevcut olduğu; ve bir kere 
memlekete girdikten sonra süratle yayılacağı ve 
pamukçuluğumuzu tehlikeli bir duruma sokacağı 
göz önünde tutularak bahis mevzuu ithal haşarat 
mücadelesi ve kontrolü bakımından mahzurlu 
görülmüştür. 

b) Büyük partiler halinde tohumluk ithali 
pamuklarımızın ıslahı bakımından da uygun gö
rülmemiştir. Yurdumuzun toprak ve iklim şart
ları birtakım hususiyetleri haiz bulunmakta ve 
dışardan getirilen neviler birkaç sene zarfında 
irsî inhiraflar göstererek bozulmakta ve soysuz
laşmaktadır. Bu şartlar altında ithal edilen 
varyetelerin 6 - 7 sene gibi kısa bir zamanda de
ğiştirilmeleri lüzumu hâsıl olmaktadır. Halbuki 
yukarda da işaret edildiği üzere; pamuk ıslah 
müesseselerimiz memleketimiz şartlarına uygun 
müstekar ve yüksek kaliteli mahallî tipler meyda
na getirmiş ve bunların gerek Bakanlığım mü-, 
esseseleri ve gerekse çiftçiler eliyle üretilmesine 
girişilmiş bulunmaktadır. 

4. Bakanlığımız 1952 yılı içinde de pa
muk tohumluğu ithalini yukarda gösterilen se
beplerden dolayı zaruri görmemektedir. Ifur-
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âtın pamuk i tohumluğu ihtiyacını karşılamak I 
bakımından elimizde mevcut mahallî tiplerden 
akala 1086 ve bilhassa akala 130 tohumlukla-
rani, hazırladığımız program esasları dâhilin
de üretmeyi ve: birkaç sene içinde bütün istih
sal bölgelerimize , teşmil etmeyi en ; doğru bir 
tedbir olarak kabul ediyoruz. 

Bir memleketin iyi vasıflı pamuk tohumu 
ihtiyacı, dışardan toptan yapılan ithallerle kar
şılanamaz. Zira bu gibi ecnebi .menşeli tohum
lar, Türkiye'nin iklim ve topdak şartlarının 
farklılığı dölayısiyle ilk yıllarda bozulma yolu
nu tutup esas tiplerinden ve vasıflarından in
hiraf etmektedirler. Bu sebepten; bakanlığımı
za bağlı müesseseler 4-5 senelik denemeler so
nunda Türkiye şartlarına intibak eden ve ana 
vasıflarını muhafaza eden tipleri ayırmakta, 
tecrit etmekte, bunlarla toplu bir ıslahla üre
tilecek tohumluk nüvesini meydana getirmek
te ye diğer taraftan bu tipler arasında üstün 
vasıfları haiz olan nebatları tefrik ve tecrit 

"ederek tek nebattan ıslah ve üretime geçmek
tedir. Bu şekilde elde olunan tohumluklar da 
'ancak asgari 6-7 sene sonra çiftçi eline intikal 
edebilmektedir. 

Mamafih .çalışmalarımızda ecnebi mater
yalinden hiçbir suretle müstağni kalamıyacağı-
mız için, Birleşik Amerika'dan her türlü ted
birler alınarak ithal edilen küçük miktarlar
daki muhtelif pamuk varyete numuneleri mü-
essenelerimizde mukayeseli bir surette deneme
ye tâbi tutulmaktadır. Halen pamuk müessese
lerinde Amerika'nın en yeni çeşitlerinden 8 
varyete iki seneden beri denemededir. Bunlar
dan, elimizde bulunan ana çeşitlere üstün vasıf
la olanlar çıkacak olursa bunlar, gerek millî 
dokuma endüstrimiz ve gerekse dış pazarların 
ihtiyacını karşılamak üzere tecrübe edilerek ü-
retilecek veya bunların iyi vasıflarından isti
fade edilerek yetiştirilecek yeni çeşitler müs-
Jahsıla intikal, ettirilecektir. 
i 5. Türkiye'de pamuk ziraatinde gerek kali
te ve gerekse verim bakımından en iyi netice 
alman illerimiz Aydın, bilhassa Nazilli İlçesi, 
İzmir, Manisa, Hatay, İçel ve Seyhan'dır. Umu
mî olarak iyi şartlarda ekilen,, gübrelenen, su
lanan ve ihtimam. gören pamuklarımızdan de- i 
kara vasati 100 Kg. kütlü pamuğu alınmakta- i 
dır. _ . " İ 

.1952 f O : : l 
I ..:.••;: Halen tamimine uğraştığımız akala J'3Ö ge

rek Hatay ve gerekse Seyhan ve komşu illcvdo 
gayet iyi neticeler vermektedir. , 
i Umumiyetle parazitlerin salgın > olmadığı 
Ege Bölgesi - Antalya müstesna - evsaf itiba
riyle.yerine ve yılma göre daha üstün kalitede 
mahsûl vermektedir. 

5, -r- Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Hay
mana İlçesinin İkizce- Bucağının, Vclihimmetti 
Kolimden Mehmet Arslan'ın oğlu II al it Ardan 
ile babasına jandarma erleri tarafından yapı
lan muamele hakkındaki sorusuna Adalet Baka
nı Rükncddin Nasuhioğlu ve İçişleri Bakanı Fev
zi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun yazılı cevaplan 
(3/513) 

26. XII •'. 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususlar hakkında Adalet ve İç
işleri Bakanlıklarınca yazılı olarak cevap ve
rilmesine delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Haymana İlçesinin ikizce Bucağının Velilıim-
metli Köyünden Mehmet Arslan'ın oğlu 12 yaş-
larnda Halit Arslan'ın 10 . XII . 1951 günü 
saat 17 sıralarında jandarma erleri Koca Musta
fa ve Bayram tarafından durdurulmak isten
diği vkorkan Halit'in babasının değirmenine 
gittiği değirmene giren bu 2 jandarmanın Ha
lit'in üzerini aradıkları, bir şey bulamayınca 
babasını aradıkları bir şıey bulamıyarak baba 
oğlu alıp Velihimmetli köyüne getirdikleri bu 
2 vatandaş aleyhine zabit yapmak istedikleri 
köy ihtiyar heyetinin bu zaptı imzalamadıkları, 
ertesi gece saat 20 de 7 jandarma ve 3 >erbaşın 
değirmeni sardıkları. Bilâhara köye (Halaçlı) 
ya gelerek gece yarsı Mehmet Arslan'ın evine 
girdikleri baba ve oğulu tevkif ettikleri. Kelep
çeli olarak bucak merkezine, ertesi günü ilce 
merkezine götürdükleri ve ancak C. Savcılığı
nın müdahalesi üzerine serbest bırakıldıkları 
suçlu jandarmalar hakkında takibat yapılmadığı 
mütaaddit şikâyet ve müracaatlarına rağ
men ? İçişleri Bakanlığına telgrafla vâki 
müracaatlarına cevap alamadıkları gazetelerde 
•yazılmaktadır.. • ; " •'•••-.:' : ; ':/;.;.„•.•. 

1. Halit.Arslan'ın 10.XII.1951 günü emi-
| no iki jandarma eri geçerek:-Dur, emrini hangi 
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kanuni mecburiyete ve adı geçenin suçlu ve sa
rih hangi hareketine -kargı vermiştir? 
1 2. Mehmet Arslan'ın değirmenini Mehmet 
ve • Halit 'in üstünü ne sebeple aramışlardır ? 
Arama emrinin farili've numarası ve verildiği 
merci? Adı geçenler hakkında bir ihbar var
sa zaptın günü ve aramayı mucip kılan delille
rin mahiyeti nedir? 
."' 3. Velihimmetli Köyü İhtiyar Heyeti zap
tı imza etmiş midir ? 

4. Geceleyin meskûn değirmen ve adı ge
çenin evini arama için yetkili merci tarafın
dan verilmiş arama emri varsa tarih ve numa
rası? Yoksa jandarmaların bâzı ahvalde ara
ma yetkisinin bu olayda kullanmasını mucip 
kılacak zaruret halinin bulunup 'bulunmadığı 
ve yetkili merciden gece araması için karar 
alınmamasının sebebi? Gece aramanın nasıl 
yapıldığı? 

5. •. Adı geçen 2 şahsı geceleyin hürriyetleri
ni tahdit, kelepçe vurarak teşhir ve eziyet için 
jandarmanın yetkisi olup olmadığını ve bunun 
için tevkif müzekkeresi bulunup bulunmadı
ğının ve 2 gün hürriyetten mahrumiyet için ke
za verilmiş bir karar ve emir olup olmadığı? 

6. Adı geçen jandarma er ve erbaşlarının 
usulsüz ve kanunsuz üst ve değirmen arama, 
geceleyin mesken hürriyetini silâhla ihlâl ve 
hürriyet tahdidi, eziyet ve teşhir gibi âmme 
intizamını ve vatandaş haysiyet ve şerefini kı
rıcı, fert hürriyetini yokedici suçlardan dolayı 
sanıklar hakkında yapılmış kanuni muamele 
var mıdır, hangi safhadadır? 

. 7. Mağdurların İçişleri Bakanlığına telgraf
la vâki müracaatlarına hiçbir cevap verilmeme
sinin sebebi nedir? .... • 

T. C. 
Adalet Bakanlığı, 1 4 . 1 . 1 9 5 2 

C. İş. U. Müdürlüğü 
'• . Sayı- : 

Genel > • : • : . : 
2/4 Özel 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay tarafından 

verilip 3 . 1 . 1952 gün ve 6/513: sayılı yazınızla 
tevdi bûyurulan yazılı soru önergesinin Bakan
lığımızı ilgilendiren kısımları hakkındaki ce
vabı aşağıda arzedilmiştir. 

İ.U952 6 : İ 
[ 26 C XII . 1951 tarihli Ulus Gazetesinde' 

«Jandarmalar bir baba oğlu sebepsiz tevkif etT 

; tiler» başlığı altında yayılanan Haymana mah
reçli bir yazı üzer ine , 'bu yazının münderecatı 
itibariyle dikkate şayan bulunduğu bildirilerek 
meseleJilhahiyeti ile bu hususta ne muamele ya
pıldığı Ankara G. Savcılığından sorulmuştu. 

Alman karşılıkta : 
1. Haymana'nın İkizce Karakolu erlerin

den Byram Çınar ve Mustafa Karanfil adında
ki iki jandarma eri 10 . X I I . 1951 günü bir köy
den vazifeden dönerlerken yolda araba ile git
mekte olan Halit Arslan'a üzerinde tabanca 
bulunduğundan şüphe ederek «dur» emri ver-
mişlerse de adı geçenin bu emri dinlemiyerek 
arabasını koşturup o civarda bulunan değirme
ne kaçtğı ve jandarmaların da arkasından de
ğirmene girdikleri ve değirmende Halit Ars
lan'la babası Mehmet Arslan'ın üzerlerini ara
mak istedikleri ve Mehmet Arslan'ın bu arama
ya muvafakat etmiyerek oğlu ile beraber ara
baya atlayıp Velihimmetli köyüne kaçtığı - ve 
jandarmaların da arkalarından bu köye geldik
leri ve her ikisini köy odasına eelbederek hâ
diseyi bir zabıt varakasiyle tesbit edip ilce 
jandarma komutanlığına bildirdikleri, 

2. Bunun üzerine, ilce jandarma komutan 
vekili Başgedikli Bahaeddin, yanma başçavuş 
Halis ile İkizce Jandarma Komutanını alarak 
11 . XII . 1951 günü Halaçlı Köyüne gittikleri 
ve yolda Mehmet Arslan'ın değirmenine uğra-
mışlarsa da değirmeni kapalı buldukları ve ora
dan da Halaçlı Köyüne gelerek Halit Arslan ve 
Mehmet Arslan 'ı köy odasına çağırıp tahkika
ta başladıkları ve bunlara aynı gün yani 
11,. XI I .1951 günü saat 18'30 da yakaladıkla
rı ve 12' . XII .1951 günü sabaha karşı saat 
4,30 da elleri kelepçeli olduğu halde merkeze 
getirdikleri ye o gün saat 16,30,a kadar nezaret
te alıkoyduktan sonra serbest bıraktıkları, 

3. Jandarma eri Bayram Çınar ve Mustafa 
Karanfil 'in, tabanca bulunduğundan şüphelene
rek, Halit Arslan'la Mehmet Arslan'ın üzerlerini 
aramaya teşebbüs ettikleri ve bunlar hakkında 
her hangi bir ihbar vukubulmadığij 

4. Bu hususta merciinden verilmiş bir ara
ma emri mevcut olmadığı gibi Mehmet Arslan'
ın değirmeninde de arama yapılmadığı, 

i 5. Mehmet Arslan'la Halit Arslan'ın- Veli-
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lıimmetli köyünde ayrıca üzerleri ara nmadığı 
gibi evlerinin de aranmamış olduğu, 

(). Jandarma eri Bayram.Çmar ve Mustafa 
Karanfil taraflarından Velihimmetli köyünde 
tutulan zabıt varakasını bu köy ihtiyar heyeti 
üyesinden yalnız Mehmet Üstünbaş imzalamış 
ise de diğer üyelerin zabıt varakasında imzaları 
bulunmadığı, 

7. Halit Arslan'la Mehmet Arslan hakların
da adlî makamlarca verilmiş bir emir veya tev
kii müzekkeresi mevcut olmadığı, 

8. Jandarma erleri Bayram Çınar ve Mus
tafa Karanfil ile merköz jandarma komutan ve
kili Bahaeddin ve arkadaşları haklarında, zik
redilen hareketlerinden dolayı kanuni takibata 
başlanmış olduğu bildirilmiştir. 

Saygı ile arzolunur. 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

T. O. 
Jandarma .17. I . 1952 

Genel Komutanlığı 
1. Ş. 3. Ks. 

Sayı. 451-1160 

özü : Yazılı soru öner
gesi karşılığının sunul
duğu H. • • 

T; B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 Ocak 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/513 - 2864/6297 sayılı yazıları 
karşılığıdır; 

21 Aralık 1951 tarihinde bakanlığa telle vâ
ki şikâyet ve 26 Aralık 1951 tarihli Ulus Gaze
tesinde (Jandarmalar bir baba oğlu sebepsiz 
tevkif ettiler.) başlığı altında yayınlanan bir 
yazı üzerine hâdisenin mahiyeti ilgililerden 
sorulmuş ve elde edilen bilgilere göre; 

li Haymana İlcesine bağlı İkizce Bucak 
Jandarma Karakolu erlerinden Bayram Çınar 
ve Mustafa' Karanfil adlarındaki iki jandarma 
eri 10 Aralık 1951 günü köy devriyesi vazife
sinden avdet ederlerken, yolda arabasiyle git
mekte olan'Halit Arslan adındaki şahsa, hare
ketlerinden şüphe ederek (Dur! . . . ) emri ver
mişlerdir. Halit Arslan bu ihtara aldırmamış 
ve sevku idare ettiği arabasını daha fazla sü
ratlendirip o civarda bulunan değirmene kaç-

Ö : İ 
mıştır. Bu hareketten, daha fazla şüphelenen 
jandarma devriyesi bu şahsı takipederek de
ğirmene girdikleri ve Halit Arslan 'la babası 
Mehmet' Arslân'nİ üzerlerini' 'aramak istedikle
ri ve değirmende bulunan Mehmet Arslan'm 
bunu kabul etmiyerek oğlu ile beraber araba
ya v atlayıp Veli Himmetli Köyüne kaçtıkları 
ve jandarmaların da bir müdlet sonra bu köye 
gelerek her ikisini de köy odasına celbedip hâ
diseyi bir zabıt varakası ile tesbit ederek ilce 
jandarma komutanlığına bildirdikleri, 

2. Hâdiseyi haber alan İlce Jandarma Ko
mutan vekili Kıdemli Başçavuş Bahattin, ya
nma Başçavuş Halis ile İkizce Jandarma Bu
cak Komutanını alarak 11 Aralık 1951 günü 
Halaçlı Köyüne giderken yolda Mehmet Ars
lan'm değirmenine de uğradıkları ve kapalı 
olduğu için köye geçtikleri ve orada Mehmet 
ve Halit Arslan'ı köy odasına celbederek tah
kikata başladıkları ve bunları aynı gün yani 
11 Aralık 1951 günü saat 18,30 da yakalayıp 12 
Aralık 1951 günü elleri kelepçeli olarak merke
ze getirdikleri ve o gün saat 16,30 da serbest bı
raktıkları, t 

3. Jandarma eri Bayram Çınar ve Mustafa 
Karanfil'in tabanca bulunduğundan şüphele
nerek Halit Arslan'la Mehmet Arslan'm üzerle
rini aramaya teşebbüs ettiklerini ve bunlar hak
kında her hangi bir ihbar vukübulmadığı, 

4. Bu hususta merciinden verilmiş arama 
emri mevcut olmadığı gibi Mehmet Arslan'm 
değirmeninde de bir arama yapılmamış olduğu, 

5. Mehmet Arslan'la Halit Arslan'm Veli
himmetli Köyünde ayrıca üzerleri aranmadığı 
gibi evlerinin de aranmamış olduğu, 

6. Jandarma devriyesinin Velihimmetli Kö
yünde tutmuş olduğu zabıt varakasını, bu 
köy ihtiyar heyeti üyesinden, yâlnız Mehmet 
Üstünbaş imzalamış ise de, diğer üyelerin zabıt 
varakasında imzaları bulunmadığı, 

7. Halit Arslan ve Mehmet Arslan hakla
rında adlî makamlarca verilmiş bir emir veya 
tevkif müzekkeresi mevcut olmadığı, 

8. Jandarma erleri ile bilâhara hâdise ye
rine giden Jandarma Kıdemli Başçavuş Bahat
tin ve arkadaşları haklarında, yukarda zikre
dilen hareketlerden dolayı, kanuni takibata baş
lanılmıştır. 

9. 21 Aralık 1951 tarihinde, , bakanlığa çe-
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kilmiş bulunan (Arslan) imzalı şikâyet teli, 25 
Aralık 1951 tarihinde kanuni takibat yapılmak 
üzere Ankara Valiliğine gönderilmiştir. Henüz 
tahkik safhası ikmal edilmemiş ; olduğımdan 

müştekiye cevap verilmemiştir. 
Saygılarımla arzederim. 

*-. İçişleri Bakam,. 
;,.;• F. L. Karaosmanoğlu 

„ , j . . . . «33*03 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç Tarifesi hakkındaki kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bir maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 249 
Kabul edenler : 245 

Eeddedenler 4 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 235 
Açık Milletvekillilderî : 3 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Osman Talât îltekin 
Iîâmid Şevket înce 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 

[Kabul 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nai] Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BÎNGÖIı 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğhı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

edenler] 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

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

ÇORUM 
Sedat Baran 

Baha Koldaş 
DENlZLÎ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigtt 
Eyüp Şahin 

DtYARBAKm 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 

GAZlANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
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GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir' Kocâtürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğhı 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 
Gavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlibel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci '" 
Seyfi'Oran 
Mükerrem Saröl 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet: Töpeu * 
Celâl Türkgeldi 
Sahi Yaver 

İZMİR 
Avni Başman 
Behzat Bi'gin 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş : 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay ' '> 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay -
Tezer Taşkıran-
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel ' • ' 
Ziya Termen <..."•• 
Hamdi Türe • v 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Faik Üötün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

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

KONYA 
Rifat Al abay 
Kemal/Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Közbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen: 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündü>: 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu ' 

MALATYA 
İsmet înöriü 
Mehmet Külü 
Nuri Ocakcîöğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

! MANİSA 
Faruk ilker ' ' 

1.1952 0 : 1 
?| Refik Şevket ince 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıheıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 

I Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işm 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü üluçay 

I SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 

SİÎRD 
Baki .Erden 

I Mehmet Daim' Süalp 

Şefik Türkdoğan 
SÎNOB 

Nuri Sertoğlu 
SİVAS 

İbrahim Duygun 
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ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
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Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
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Rıza Topçuoğlu 
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Mustafa Zeren 
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Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
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HAKKÂRt 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

SÎNOB 
Server Somuncuo£lu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Baş
kan) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola' 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Andra Vahram Bayar 
(i.) 
Celâl Bayaı (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Berger (t.) 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Açman Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar (I.) 
Mehmet Aldemir (î. 
O.) . 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet İncekara 
Vasfi Menteş (İ.) 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

255 



Zühtü Hilmi Yelibeşe 
KARS 

Veyis Koçülu (î.) 
Hüseyin Cahit Yal cm 

KASTAMONU 
Fahri Kcçecioğlu 
Şükrü Kerimzado 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın (1.) 

: Hay r i T o sn n o ğl u 
KAYSERİ 

Emin Deve'ioğlu 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pckkip 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ziyad Ebuzziya 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 

B : 29 21.1 
Süleyman Süruri Na-
Fuhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Samot Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğ
lu (Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (t.) 
Muhlis Tümay (Baş-
kanvekili) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

.1952 0 : 1 
NİĞDE 

Asım Doğanay , 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 

v.Tevfik İleri (Bakan) 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÎÎRD 
Cemil Yardım 

SİNOR 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu (î.) 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar (1.) 
Şevki Ecevit (I.) 
Nurettin Ertürk (1.) 
Halil lmro 
Rifat öçten 

Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin 'Sircr 
Bahattin Taner (1.) 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
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S. SAYISI : 3 8 
Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Salâlıat-
tin Benli'nin, gayrimenkule tecavüzün deFine dair kanun teklifi ve 

İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (2 /191) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gayrimenkule vâki tecavüzün def'i hakkında hazırladığımız kanun tasarısı ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. Gereğine müsaadelerini saygı ile arz eyleriz. 27 . I I I . 1951 

Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Kemal Eren Salâhattin Benli 

GEREKÇE 

Memleketimizde gayrimenkullerin ve bilhassa arazilerin hudutları münazaa ve ihtilâflara sebe
biyet vermiyecek surette tesbit edilememiş olduğundan bu yüzden öteden beri gayrimenkullere teca
vüz ve müdahale hâdiseleri vukubulmakta ve bu hal mahallî asayiş ve emniyeti de bozacak bir ma
hiyet arzetmekte olduğundan gerek bu kabîl tecavüzleri derhal defetmek ve gerekse bozulan emni
yet ve asayişi iade etmek maksadiyle idare âmirlerine zabıtai mania vazifelerini de ilgilendirmesi 
bakımından, 1933 yılında çıkarılan 2311 sayılı Gayrimenkule vâki tecavüzün men'i hakkındaki 
Kanunla mülkiyet haklarına halel getirmemek ve mahkemeden alınacak katı karara kadar muteber 
olmak üzere, bir şalısın yedinde bulundurduğu gayrimenkulüne vukubulacak tecavüzleri menet
me yetkisi verilmiştir, . 

Ancak on sekiz seneden, beri tatbik edilmekte olan bu kanunda : 
A) Zilyedliğin hukuki mâhiyetinin tesbit ve tasrih edilmemiş olması; 
B) İdare amirlerince yerilen men kararlarının gayrimenkul üzerinde ihdas edilmiş olan bina, 

ekmo ve dikmelere şâmil olup olmadığının açıklanmamış bulunması; 
C) îşin tahkikma memur edilen memur ve bilhassa Jandarmanın ekseriya bilgi itibariyle 'ki

fayetsizlikleri yüzünden tahkikatı noksan ve yanlış yaptıkları ve bu tahkikata dayanarak verilen 
kararların da isabetsiz olması; -

Ç) Bu kabîl müracaatlar üzerine tahkikata gönderilen memurlara harcırah verilip verilmiye-
ceği hususunda kanunda sarahat bulunmaması yüzünden müşkilâta mâruz kılınması; 

D) Tecavüzü mennedilen şahsın aynı yere tekrar müdahalede bulunması üzerine mahkemece 
verilen ve esbabı müşeddide bulunmıyan ahvalde cüzi bir para cezasına inhisar edeiı müeyyidenrı 
çok hafif bulunmasının suçlu üzerinde bir tesir yaratmaması hasebiyle men kararlarının amelî bi i-
kıymeti kalmaması bakımından kanundan beklenilen faydanın temini mümkün olamamakta ve gay
rimenkulu tecavüze uğrıyan vatandaşlarla mütecavizler arasında kanlı hâdiselerin sık sık tekerrür 
ettiği görülmektedir. -

2311 sayılı Kanunun yukarda belirtilen noksanlarını telâfi maksadiyle tadili, mümkün ise de 
esasen dört maddeden ibaret bulunan bu kanunu tadilden ziyade izah olunan hususları muhtevi 
yeni bir kanun vücuda getirmenin daha muvafık olacağı düşüncesiyle işbu tasarıyı hazırlamış bu
lunmaktayız. 

Bu bakımdan; zilyedliğin bir hakka dayanması, verilen meni kararlarının mütecaviz tarafından 
gayrimenkulde vücuda getirilmiş olan bina ve ekim, dikim gibi şeylere teşmil edilmemek suretiyle ; 

bundan mütevellit ihtilâfların mahkemeye bırakılarak meni kararının yalnız gayrimenkulun eski 
sahibine teslim edilmesine inhisar ettirilmesi, tahkikatın bizzat vali veya kaymakamlar tarafından 
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yapılamaması, halinde ihtilâfın hukuki mesnetlerini az çok inceliyebilecek bilgiye sahip olması bakı
mından tahkik memurlarından, birisinin tapu momur veya kâtibi olması, verilecek kararda isabeti 
temin için bucak müdürlerinden bu yetkinin alınarak vali ve kaymakamlar tarafından karar alın
ması, tahkikata gönderilecek memurlara harcırah kararnamesine göre yolluklarının verilmesi, teca
vüzü defedilen şalısın aynı yere tekrar müdahalede bulunması halinde hapis ve para cezalarına biıv 
den çarptırılması ve toplu ve silâhlı tecavüzlerde bu cezanın bir misli artırılması, mahkemelere inti
kal edecek bu dâvaların acele görülmesi hususlarını ihtiva etmek üzere hazırladığımız işbu tasarıma 
2311 sayılı Kanuna nazaran daha vazıh ve etraflı, aynı zamanda içtimai bünyemize daha uygun 
düşeceği kanaatindeyiz. 27 . I I I . 1951 

Amasya Milletvekili - Ankara Milletvekili 
K. Eren S. Benli 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Îç4§leri Komisyonu 

Esas No. 2/191 
Karar No. 34 

22. V. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Salâhattin Benli tarafından hazırlanan 
gayrimenkule tecavüzün def 'ine dair kanun teklifi 
Komisyonumuzca içişleri ye Adalet bakanlıkları 
müesseselerinin iştirakiyle müzakere edildi. 

Halen mer'i ve ancak birçok eksiklikleri do-
layısiyle tatbik kabiliyetini kaybetmiş olan 2311 
sayılı Gayrimenkule Vâki Tecavüzün Def'i hak
kındaki Kanunun yerine kaim olmak üzere hazır
lanmış olan işbu kanun teklifiyle, idare âmirle
rine; mülkiyet haklarına dokunmamak ve mahke
meden: bir; karar alıncaya kadar yürürlükte bu
lunmak üzere, bir şahsın veya tüzel kişilerin zil-
yedİiğinde bulunan gayrimenkule vukubulacak te
cavüzü, zilyedinin tecavüze ıttıla tarihinden iti
baren bir ay içinde, müracaat etmek partiyle, men
etme yetkisi verilmekte olup; İller İdaresi Kanu
nu ile kendilerine tasarruf a. mütaallik emniyetin 
muhafazası ve zabıtai mania vazifeleri verilmiş 
olan idare âmirlerinin bu sahadaki vazife, ve sa
lâhiyetlerini kolaylaştırmak ve bilhassa gayrimen-
kullere vukubulan tecavüzler dolayısiyle sık sık 
tekerrür eden huzur ve asayişi bozucu hâdiseleri 
önlemek bakımından bu kanunun büyük faydası 
dokunacağı mülâhazasiyle, teklif prensip itibariy
le kabule şayan görülmüştür.; 

Maddelerin müzakeresinde, aşağıda izah olu
nan sebepler dolayısiyle bâzı değişiklikler yapıl

mıştır. 
Teklifin birinci maddesinde zilyetliğin bîr 

hakka istinat etmesi kabul edilmiş ise de bir 
hakkın tetkikini aramak gibi mevzuatımız bakı
mından mahkemelere ait hukuki bir mevzu ile 
idare, âmirlerinin ilgilenmesi doğru. görülme-
diğinden maddeden bu ibare çıkarılmış yalnız 
zilyed ligin , araştırılması daha uygun görülmüş
tür. Bundan başka kanunen idare âmiri sıfat 
ve salâhiyetini haiz bulunan bucak müdürlerine 
bu hususta men kararı verme yetkisinin tanmma-
masmm bilhassa tatbikatta arzedeceği mahzur
lar düşünülerek bunlara da bu salâhiyetin ve
rilmesi kabul edilmiş vo bu maddeye, teklifin 
7 nci maddesine konulmuş olan; zilyedine tes
lim edilen bir gayrimenkule başka bir şahıs tara
fından vuku bulacak tecavüzlerin de aynı karara 
dayanılarak mpnedilmesi hakkındaki hüküm ka
nun tekniği bakımından birinci maddeye bir fık-
ı<a ol arak, ilâ ve edilmiştir. ' 

Tecavüze uğrayan gayrimenkul üzerinde mü
tecaviz tarafından vücuda getirilmiş olan her çe
şit tadilât ve ilâvelerden doğma ihtilâfların mah
kemece izale edilmesini âmir bulunan ikinci mad
dedeki hüküm zilyedin bu yüzden gayrimenkule 
tesahup edememesi neticesini doğuracağı düşün
cesiyle, zilyedin on beş gün müddetle bu kabîl 
tadilât vo ilâvelerin yediemini olması ve bu müd-

( S . Sayısı: 36) 



det geçtikten sonra tarafların zarar ziyan iddia
larının umumi hükümlere tâbi tutulması daha uy
gun görülmüş ve madde bu esasa göre değiştiril
miştir. 

Tecavüz edenin gayrimenkul üzerinde ter 
cihe şayan bir hakkı olduğunu iddia etmesi ha
linde mahkemeye müracaat eylemesi lüzumunu 
belirten üçüncü maddede daha vuzuh verilmek 
maksadiyle değişiklik yapılmıştır. Zilyedin te
cavüz ve müdahalenin vukuunu öğrenil' öğren
mez bir ay içinde müracaatta bulunmasını âmir 
bulunan 4 ncü maddeye ıttıla ile tecavüz tarih
leri arasında uzun bir müddetin geçmesi halin
de ortaya çıkacak mahzurları önlemek maksa
diyle bu müddetin tecavüzün vukuundan iti
baren bir seneyi geçmemesi hakkında maddeye 
bir hüküm konulmuştur. 

Beşinci madde ile vali ve kaymakamın biz
zat veya birisi tapu memur veya kâtibi tara
fından tahkikat yapırılması kabul edilmiş ise 
de bucak müdürlerine de karar verme yetkisi 
verildiğinden ve bucaklarda tapu memur ve 
kâtibi olmadığından bu kayıt kaldırılmış an
cak halen tatbik edilmekte olan 2311 sayılı "Ka
nun dolayısiyle tahkikatın ekseriya jandarma 
erlerine yaptırılmak suretiyle yanlış ve nok
san neticelere varıldığından bu mahzuru ön
lemek için tahkikatın vali ve kaymakamlar ta
rafından bizzat yapılamaması hallerinde vazi-

' felendirilecekleri memurlarla ibaresi, konularak 
jandarma erlerinin memur olmamaları bakı
mından bunlara tahkikatın yaptırılmaması sağ
lanmış ve bucak müdürlerinin ise tahkikatı 
bizzat yapmaları şart koşulmuştur. , 

Tahkik memurlarına harcırah kararnamesi 
gereğince yolluk verilmesi hakkındaki G ncı 
madde aynen kabul edilmiş ancak bucak mer
kezlerinde mal sandığı bulunmaması haseb'yle 
bu paraların bucak belediye veya köy sandık
lar na yatırılması hakkında maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

Tecavüzü menedilen kimsenin mahkemeden 
bir karar almaksızın aynı yere tekrar tecavüz-
do bulunması halinde sulh mahkemelerince ve
rilecek cezaya ait yedinci maddenin birinci fık
rasındaki menedilen gayrimenkule aynı köy ve
ya kasaba halkından her hangi birisinin teca
vüzde bulunması halinde de aynı cezaya çarp
tırılması hakkındaki hükmün, cezada mükerrer-, 
lik prensibine aykırı bulunması bakımından bu 

kısım maddeden çıkarılmıştır. 
Toplu ve silâhlı tecavüzlerde bu cezanih bir 

misli artırılacağına dair bulunan aynı madde
nin ikinci fıkrası ise Ceza Kanununda toplu 
haldo tecavüzler hakkındaki hükümlere müte
nazır olmak üzere topluluğun on kişiden fâzla 
olmaâı şeklin&o tadil eidilmiştir. 

Mahkemelere intikâl edecek bu kabîl teca
vüzlerin cezalandırılması hakkındaki dâvaların 
acelo rüyet olunmasını âniir bulunan sekizinci 
maddedeki acele kelimesine, tekrar tecavüzde 
bulunmak suretiyle huzur ve asayişi bozanların 
bir an evvel cezalandırılmalarım sağlamak maksa
diyle, tercılıan kelimesi ilâve olunmuş ve tekli
fin diğer riıaddeleri ayıien ve ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 
Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. YurdabayraJc 
Çoruh 

Bâzı maddelerin şekl 
muhalifim 
Z. Ural 

Kütahya 
T. Aysal 

Niğde . 
F. Ecer 

Sivas 
R. öçten 

ine 

Bursa 
N. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 

Diyarbakır 
N. önen 

Manisa 
F. İlker 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

Muhalefet şerhi aşağıdadır 
H. Şarlan 
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Muhalefet şerhi 
Tasarının ilnnei maddesinin sevk ve ted

vininden maksat : . . . 
Tecavüz, edilen gayrimenluü üzerinde mü

tecavizin derhal ve süratle ihdas ettiği ekim ve 
dikim ve bina gibi ilâve ve ziyade ve emeklerin 
sebep ve ianesiyle tecavüzünün devam ve istik
rarına imkân bırakmıyaıak gayrimenkulun, bu 
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hallerin vukuunda da zilyedine tesliminin sağ
lanmasından ibarettir. 

Ancak bu ilâve ve "ziyade ve emeklerin 
izale veya istirdadından veyahut bunlardan 
mütevellit bir zararın tazmininden mütevellit 
tarafların çeşitli dâva haklarının, umumi hü
kümlere tevfikan mahkemelerce halli zaruri ol
duğuna göre, maddeye,; mahkemeye müracaat 
için on beş günlük bir sürenin ilâvesine lüzum 
ve fayda görmüyoruz. Çünkü : 

Bu on beş gün içinde bu ziyade ve ilâve
lerin, bir yediemin gibi muhafaza edilmesi. 
ihtiyat kaydiyle zilyedin kısa bir zamanda 
mahkemeye müracaata mecbur tutulması, te
cavüz edenin haklarının korunmasına matuf 
bir teminat olarak zannedilmekte ise de bu 

ilâvo ve ziyadeleri zilyedin on beş gün içinde 
veya dışında istimval etmesi hallerinde müte
cavizin umumi hükümlere tevfikan haklarını 
dâva yoliyle istemeye mâni olmadığı gibi bun
ların izalesi veya her hangi bir zarar ve ziyan 
için zilyedin do on beş gün kaydiyle mukay
yet olmıyarak dâva-hakkının da kabili müna
kaşa olamıyacağma ve kanunlara konulan sü
reler, ya ıskatı hak veya iktisabı hak müddeti 
olabiicceğine ve bu on beş günlük müddeti bu 
iki sebepten birini asla ifade edemiyeceğine 
göre lüzumsuz yere zihinleri teşviş edecek olan 
bu faydasız ve hukukan gayrimuteber kaydın 
maddede yer almasına muhalifiz. 

Ordu Trabzon 
ilamdı Şarlan Ilamdi OrJıon 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M. M. 
Adalet; Komisyonu 
Esas No. 2/191 
Karar No. 22 

8 .1.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Salâhattin Benli tarafından hazır
lanan gayrİmenkule tecavüzün defi hakkında
ki kanun teklifi Yüksek Meclisin 10 . VIII . 
1951 tarihli 113 ncü Birleşiminde müzakere 

* edilmiş olup teklifin tümü üzerinde yapılan mü
nakaşalardan sonra ileri sürülen tenkid ve mü
talâalar nazari itibara alınarak teklifin yeni
den gözden geçirilmesi için komisyonumuza ha
valesi kararlaştırılmış olmakla teklif sahibi Ke
mal Eren de hazır olduğu halde yeni baştan 
tetkik ve mütalâa edildi. 

Yüksek Meclisin sözü geçen birleşiminde ile
ri sürülen tenkidlerin: 

1. Teklifin halen mer'i olan 2311 sayılı Ka
nunun aksaklıklarını önleyici hükümleri ihtiva 
etmediği, matlup vuzuh ve sarahati taşımadığı,-

2.; Medeni Kânundaki zilyedliğe ait hüküm
lerin nazarı itibara alınmamış olduğu ve bil
hassa; '^ Kattiinun' 038 ve G39 ncii madde-
Kririddîi^hıısiuşlara aykırı bulunduğu, 
" 3 . Yolluk ve vasıta ücretlerinin müracaat 
• . . . : r ; - - w ' . - •••> • • • • • 

e^çmer^enalıuması suretiyle vatandaşlara lü-
QHS 

zumsuz külfetler tahmil edildiği, buna mâni ol
mak için bu masrafların Devletçe ödenmesinin 
daha muvafık olacağı, 

4. 2311 numaralı Kanunun hükümlerini ay
nen getirmek suretiyle topraksız, yersiz çiftçi
lerin zorbalar elinde esir olmasına sebebiyet ve
rileceği, • ' . . . * 

5. Bir aylık müracaat müddetinin neye is
tinat ettiğinin anlaşılamadığı, 

6. Verilen idari kararların kesin olmasının 
hak mefhumunu fiilen ortadan kaldırdığı, 

Noktalarında toplandığı, Meclis zabıtlarının 
tetkik ve mütalâasından anlaşılmaktadır. 

I - İşbu Kanun teklifinde derpiş olunan zil-
yedlik mefhumunun Medeni Kanundaki zilyed
liğe ait hükümlere uymadığı ve bilhassa Medeni 
Kanunun âdi ve fevkalâde müruruzaman hü
kümlerine mütaallik 638 ve 639 ncu maddele
rinin nazara alınmamış olduğu ileri. sürülmekte 
ise de : _ 

Medeni Kanunun, 887 nci maddesi zilyedliği 
(bir şey üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan 
kimse o şeyin zilyedidir), diye tarif otmekte ve 
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gayrimenkuldeki zilyedlik karinesine dair olaiv 
905 nci maddede ise (Tapu sicilline kaydedilmiş 
gayrimenkuller için hak karinesine istinat et- • 
mek ve zilyedlik dâvaları ikame eylemek salâhi
yeti ancak kendi lehine tescil vâki olan kimse
ye ait olur. Bununla beraber gayrimenkul bil
fiil kendi iktidarı dâhilinde bulunan kimse, gasp 
ve tecavüz sebebiple dâva ikame edebilir) denil
mektedir. 

işbu kamın teklifinin birinci maddesinde ise 
zilyedlik için özel ve tüzel 'kişilerin yedlerinde 
bulundurdukları gayrimenkuller tâbiri kullanıl
mak suretiyle Medeni Kanunun 887 nci madde
sindeki (bir şey üzerinde fiilen tasarrufta bu
lunmak) tarifi ile derpiş olunan zilyedlik mef
humu aynen kabul edilmiş ve bilhassa yukarda 
sözü geçen 905 nci maddenin son. fıkrasındaki 
(gayrimenkulun tapu siciline kayıtlı bulunma
dığı hallerde o gayrimenkulu bilfiil kendi ikti
darı dâhilinde bulunduran kimsenin de zilyedlik 
addedildiği) hakkındaki sarih hükmü ile tam 
bir mutabakat tesis edilmiş bulunmaktadır. 

Medeni Kanunun 638 ve 639 ncu maddele
rinin nazara alınmadığı iddiasına gelince, 638 
nci maddede bir gayrimenkule ba tapu mutasar
rıf olan kimsenin bu gayrimenkulu fasılasız ve 
nizasız on sene müddetle ve hüsnüniyetle ye
dinde bulundurması halinde a gayrimenkul üze
rindeki hakkına itiraz olunamıyacağma ve 639 
ncu madde ise Tapu sicilinde mukayyet olmıyan 
bir gayrimenkulu nizasız ve fasılasız yirmi sene 
müddetle ve malik sıfatı ile yedinde bulundu
ran, kimsenin o gayrimenkulu namına tescil etti
receğine .dair. olup bu maddelerin sözü geçen 
Medeni Kanunun Zilyedlik hükümleri ile alâka
sı oldukları kabul edilse dâhi kanun teklifinin 
derpiş ettiği gayrimenkul zilyedliğine vâki teca
vüz hâdise ve fiillerinin tetkikmda gerek tapulu ve 
gerek tapusuz zilyedliklcrde gayrimenkulun te
cavüzden evvelki zilyedine teslimi esası kabul 
edilmek suretiyle sözü geçen 638 ve 639 ncu 
maddeler muhtevasına tamamiyle uygun hüküm
ler konulmuş olup.kanun teklifinin Medeni Ka
nundaki zikri geçen bu maddelerdeki* esaslara 
aykırı bulunmadığı görülmüştür. 

II.-.Tahkikata.gidecek memurların yolluk ve 
zaruri masraflarının..müracaat sahipleri tarafın
dan verilmesinin bilhassa köylü vatandaşlar için 
bir külfet olacağı düşüncesi ile bu harciralım 
Devletçe ödenmesi ileri sürülmektedir. 

Her ne kadar bu kanunun bir bakımdan bir 
zabıtai mania ve Asayiş Kanunu olması hasebiyle 
harcirahlarm Devletçe ödenmesi muvafık olaca
ğı düşünülürse de diğer bakımdan gayrimenkulu 
tecavüze uğrıyan vatandaşın bu tecavüzün men'i 
dolayısiyle haleldar olan menfaatinin korunması 
bahse mevzu olacağından ve böyle bir kanun mev
cut olmadığı takdirde mahkemeye müracaatla 
men 'i müdahale dâvası açması halinde mahkeme 
ve keşif masraflarını bidayeten ödemesi tabiî bu
lunacağından, tecavüzün idareten men'i halinde 
dahi bu kabîl masrafları ödemesi aynı derecede 
mâkul ve tabiî olacaktır. Kaldı ki, bidayeten ihti
yar ettiği masraflar bilâhara haksız taraftan is
tirdat olunmak suretiyle de peşinen verdiği para
ları geri alması mümkün olacak ve böylece bir 
zarara girmesi mevzuubahis olmıyacaktır. 

Harcirahlarm Devletçe ödenmesi kabul edildi
ği takdirde 63 vilâyet 480 ilce ve bin küsur bu
cak ile 40 000 ni ajan köylerimizde hemen i er 
gün vukubulacak bu kabîl müracaatlar için har
cırah temin etmenin Devlete ne kadar büyük bir 
külfet tahmil edeceği hususu izahtan varestedir. 

Vatandaşlarımızın harcırah keyfiyetinden da
ha çok üzerinde durdukları mesele tecavüzün 
bir an evvel defedilerek gayrimenkulunun ken
disine teslim edilmesidir. Bu itibarla yukarda 
yazılı esbabı mucibe ile harcirahların . Devlet 
Bütçesinden değil bilâhara haksız çıkacak taraf
tan alınmak üzere gayrimenkulu tecavüze uğra
yan kimse tarafından verilmesi komisyonumuzca 
en muvafık bir hal çaresi olarak kabul edilmiştir. 

I I I - işbu kanun teklifinin istihdaf ettiği ga
ye ile, yukarda izah olunduğu üzere, Medeni Ka
nunun derpiş ettiği zilyedlik hükümlerine uygun 
olarak hakiki veya hükmi bir şalısın yedinde bu
lundurduğu gayrimenkule bir başkası tarafından 
tecavüz ve müdahale vukubulduğu takdirde zil
yedin komisyonumuzca kabul" edilen son şekle 
göre ıttıla tarihinden itibaren iki ay zarfında 
idare âmirine müracaat etmesi halinde idari bir 
kararla bu müdahale menedilerek gayrimenku
lun zilyede teslim edilmesi ve mütecavize tercihe 
şayan bir iddiası olsa dahi mahkemeye başvur
ması lüzumu derpiş olunmaktadır. Böylece bir 
taraftan zilyedlik: hukuku muhafaza edilmekle 
beraber bilhassa memleketimizin hususiyetleri 
bakımından bu kabîl tecavüzler dolayısiyle vu
kuu muhtemel olan hâdiselerin, cinayetlerin önü
ne geçilmesi hedef . tutulmaktadır... Bu itibarla 
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alman idari karar sırf bir asayiş ve inzibat ted
biri mahiyetinde olduğundan taraflaara mülki
yet bakımından hiçbir hak bahşetmediğinden ve 
bu kararlar aleyhine daima mahkemeye baş "vuru
larak bir hata yapılmış olsa dahi ıslah ve telâfisi 
daima mümkün olacağından bu kabîl idari karar
ların bir haksızlık yaratacağı, zilyedlik hukuku
nu ihlâl edeceği, zorbaların elinde masumlara 
karşı bir silâh olarak kullanılacağı iddiaları hiç
bir zaman varit olamıyacaktır. 

Tecavüze ıttıla tarihinden itibaren müracaat 
için kabul edilen bir aylık müddetin neye istinat 
ettiği de Yüksek Meclis görüşmesinde ileriye atıl
mış bulunmaktadır. 

Medeni Kanunun 897 nci maddesi zilyedin 
tecavüz fiiline vâkıf olur olmaz tecavüzün men'-
ini iddia etmediği takdirde tecavüzü geç öğren
miş olsa bile tecavüzün vukuu gününden itiba
ren, bir sene geçmekle dâvanın müruruzamana 
uğrıyacağmı tasrih eylemektedir. 'Bu madde hük
müne göre normal olarak tecavüz fiiline vâkıf 
olur olmaz dâva ikame edilmesi icâbetmekte olup 
tecavüzün vukuundan itibaren bir sene geçtik
ten sonra meni müdahale .hakkında- müracaata 
imkân kalmamaktadır. 

işbu kanun teklifi ile daha ziyade bu kabîl 
tecavüz.hâdiselerinden mütevellit asayişi bozu
cu hallerin önlenmesi derpiş edilmiş olduğuna 
göre gayrimenkule vâki tecavüzü duyduğu hal
de derhal meni için kısa bir zamanda idare 
âmirine müracaat etmiyen bir vatandaşın bu te
cavüzü asayişe müessir bir hâdise telâkki etmi-
yerek umumi hükümler dairesinde mahkemeye 
müracaatı tercih etmiş olacağını kabul etmek 
icebeder. 

Bu itibarla ıttıla tarihinden itibaren kısa 
bir zamanda idari makamlara müracaat edil
mesi lüzumu asayişin korunması bakımından 
faydalı; görülmüş ye bu maksatla halen mer i bu
lunan 2311 numaralı, Kanunda müddet husu
sunda bir sarahat mevcut olmadığı halde bu ka
nunun tatbi'k. şeklini gösterir nizamnameye bir 
aylık müracaat müddeti konulmuştur. 

Böyle bir müddetin' kanunda yer- almasını 
lüzumlu gören komisyûhümüz, köylerimizin hu
susiyetleri bakımından ıttıla ile. müracaat ara
sında geçecek zamanın daha fnâkul bir hadde 
çıkarılması düşüncesiyle bir aylık müddeti iki 
aya çıkarmış bulunmaktadır. 

(S;;Satf 

IV - Amasya Milletvekili Kemâl Eren ve 
arkadaşı tarafından yapılan kanun teklifine gö
re zilyedlik hukukunun ihlâl edildiğini iddia 
eden kimsenin vâki müracaatı üzerine tahkika 
memur makam şikâyete mevzu olan tecavüzden 
evvelki hüsnüniyet sahibi ve kanunun himayesi
ne • muhtaç zilyede her türlü delile baş vurmak 
suretiyle tahkik ve tetkik edecek ve Medeni Ka
nunun kabul ettiği mülkiyet hükümlerine lıâlel 
gelmemek üzero tecavüzü def ile beraber gay
rimenkulu şikâyetten evvelki hakiki ve hüsnüni
yetli zilyedine teslim edecektir. 

Daha ziyade asayiş ve inzibat yönünden mü
talâa edilen bu şekildeki idari karar tarafların 
mülkiyet hakkı üzerinde kanuni bir hüküm ifada 
etmiyeceğinden bu karardan memnun oİmiyan 
ve hakkının ziyaa uğradığını iddia eden tarafın 
her halü kârda mahkemeye müracaatla iddia et
tiği hakkını ispata muktedir bulunduğu takdirde 
mülkiyet esasını kökünden halledecek bîr hükmü 
hâkim istihsalinde serbest olmasını önliyecek bir 
müeyyide de mevcut bulunmamaktadır. 

Netice, itibariyle işbu kanun teklifi yukarda 
izah olunduğu üzere Medeni Kanun hükümlerine 
uygun olarak mütalâa ettiği zilyedlik esaslarına 
aynen intibak eylemek, halen m e r i 'bulunan 23Jl 
numaralı Kanunla tahkikatın ne suretle vo kim
ler tarafından yapılacağı, tahkik memürlâriha 
hangi esaslara göre harcırah verileceği, tahkikatın 
rie kadar bir zamanda ikmal edilebileceği hak
kında hiçbir srahati ihtiva etmemesine mukabil 
bu hususları memleket realitelerine uygun şekilde 
tavzih etmiş olması ve bilhassa verilen idarî ka
rarlara karşı mahkemeye gitmeksizin tekrar teca
vüzde bulunanlar hakkında cezri müeyyideler 
koyması bakımlarından 2311 sayılı Kanunun 
tatbikatta görülen noksanlarını tamamlamak su
retiyle ihtiyaca elverişli ve bu kabîl tecâvüzleri 
önleyici bir kabiliyet kazanmıştır. 

Yüksek Mecliste cereyan eden tehkidİeri na
zarı itibara alarak teklifi yeni baştan tetkike tâbi 
tutan komisyonumuz yukarda yazılı esbabı mü-
cibemizle beraber müddetin bir aydan iki âyâ çı
karılması suretiyle yapılan tâdili muhtevi kâmın 
teklifinin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tâsvibiho arZedilmek: üzere 
Yüksek Başkanlığa şühülür. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

, izmir V Manisa 
/ / . özjjörük ğ. Ergin 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ KEMAL EREN 
VE ANKAKA MİLLETVEKİLİ SALÂHATTİN 

BENLİ'NİN TEKLİFİ 

Gayrimenkule tecavüzün define dair Kanun ' 

MADDE 1. — özel ve tüzel kişilerin bir hak
ka istinaden yedinde bulundurdukları gayrimen-
kullerine başkası tarafından tecavüz ve müdahale 
olunarak ihdasiyet edildikte,"ilde vali ilçede kay
makam tarafından bu tecavüz defi ve gayrimen
kul zilyedine teslim olunur. 

MADDE 2. — Tecavüze uğrıyan gayrimenkul 
üzerinde ihdas edilen tadilât, hafriyat, ekim, 
ağaç dikme ve bina vücuda getirilmesi gibi halle
rin izalesi mahkemeye aittir. 

MADDE 3. — Tecavüz- eden, gayrimenkul 
üzerinde tercilıa şayan bir hakkı olduğunu iddia 
etse bile mahkemeye müracaat etmesi lüzumu ya
zı ile tebliğ olunur. Bu hal tarafların mahkemeye 
müracaatla refiyet veya mülkiyet dâvaları esma
larına mâni olmaz. 

MADDE 4. — Zilyed tecavüz ve müdahalenin 
vukuunu öğrenir öğrenmez en geç bir ay içinde 
müracaata mecburdur. 

MADDE 5. —• Müracaat vukuunda vali, kay
makam bizzat veya birisi tapu memuru veya kâ
tibi olmak üzere tevkil edeceği iki kişilik bir he
yete tahkikat yaptırırlar. Tahkikat kısa zaman
da ikmal ve bir karara bağlanır. Verilen karar 
katidir. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harcı
rahları, bil âhara haksız çıkacak taraftan alm-

ÎÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Gayrimenkule tecavüzün define dair Kanun 

MADDE 1. — özel ve tüzel kişilerin yedle-
rinde bulundurdukları gayrimenkullere başka
sı tarafından tecavüz ve müdahale olunarak 
ihdasiyet edildikte ilde vali, ilçede kaymakam, 
bucakta bucak müdürü tarafından bu tecavüz 
defi ve gayrimenkul zilyedine teslim olunur. 

Zilyedliği idari kararla sabit olan kimsenin 
bu gayrimenkullere her kim tarafından olursa 
olsun başka bir tecavüz vâki olursa yeni" bir 
idari tahkikata mahal olmadan tecavüz men-
edilir. 

MADDE 2. - - Zilyedliği kabul edilen kim
se, mütecavizin bu gayrimenkule vücuda getir
diği her türlü ilâve ve değişikliklerin on beş 
gün müddetle yediemini sıfatında olup bunlara 
el süremez. 

Bu müddetten vsonra tarafların hak ve za
rar iddiaları umumi hükümlere tâbidir.. 

MADDE 3. — Tecavüz edenin gayrimenkul 
'üzerinde tercilıa şayan her hangi bir hakkiyle 
mülkiyet iddiasının halli yetkili mahkemelere 
aittir. 

MADDE 4. — Zilyedin tecavüz ve müdaha- -
lenin vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 30 
gün içinde müracaatta bulunması lâzımdır. An
cak bu müddet tecavüzün vukuundan itibaren 
bir seneyi geçemez. 

MADDE 5. .— Müracaat vukuunda vali, 
kaymakam bizzat veya vazifelendirecekleri me
mur veya memurlarla tahkikat yaptırırlar. Bu
cak müdürleri tahkikatı bizzat yapmakla mü
kelleftir. Tahkikat kısa zamanda ikmal ve ka
rara bağlanır. Verilen karar kesindir. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harci-
rahları bilâhara haksız çıkacak taraftan alm-
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Gayrimenkulu tecavüzün define dair Kanun 

MADDE 1. — özel ve tüzel kişilerin yedle-
rinde bulundurdukları gayrimohkullero başka
sı tarafından tecavüz ve müdahale olunarakih-
dasiyet edildikte ilde vali> ilçede kaymakam, 
bucakta bucak müdürü tarafından aşağıda ya
zılı hükümler dairesinde bu tecavüz defi ve 
gayrimenkul zilyedine teslim olunur. 

Zilyedliği idari kararla sabit olan'kimsenin 
bu gayrimettkulüne her kim tarafından olursa 
olsun başka bir tecavüz vâki olursa yeni bir 
tahkikata mahal olmadan tecavüz, menedilir. . 

MADDE 2. — Tecavüzü menedilcn kimse bu 
gayrimenkuldo vücuda getirdiği her türlü ekim, 
tesis ve değişikliklerden dolayı ancak umumi 
hükümler dairesinde mahkemeye müracâat ede
bilir, 

MADDE 3. —'Tecavüz eden, gayrimenkul 
üzerinde terciha şayan bir hakkı olduğunu' id
dia ötsö bil o mahkemeye müracaat eylemesi lü
zumu tenbih olunur. ' 

Bu hal, tarafların .mahkemeye müracaatla 
refiyet veya mülkiyet dâvaları açmalarına mâ
ni olmaz. 

MADDE 4. — Tecavüzden evvel malı yedin
de bulunduran kimsenin tecavüz ve müdahale
nin vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde müracaatta bulunması lâzımdır. Bu müd
det tecavüzün vukuundan itibaren bir seneyi 
geçemez. \ ° -. 

MADDE 5. — Müracaat vukuunda vali, 
kaymakam veya vazifelendirecekleri memurvc-

. ya memurlar tarafından tahkikat yapılır. Bu
cak müdürleri tahkikatı bizzat yaparlar. 

Tahkikat on beş gün içinde ikmal edilerek 
karara bağlanır. Bu müddet içinde karar veril
mediği takdirde keyfiyet sebepleriyle üst ma
kama bildirilir. = 

Verilen kararlar kesindir. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harcı
rahları müracaatçılar tarafından Maliye vezne- | 
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inak üzere müracaatçılar tarafından Maliye 
veznesine yatırılır. Harcırah hesaplanmasında 
Harcırah Kararnamesi hükümleri esastır. Ver-
miyenler hakkında Tahsili Emval Kanununa 
göre muamele yapılır. 

MADDE 7. — Tecavüzü defedilen kimse ve
ya gayrimenkulun bulunduğu ' köy veya kasa
ba halkından her hangi birisi, mahkeme kara-
riyle kendisine teslim, edilmeksizin o gayrimen
kule tecavüz ederse birinci maddeye göre teca
vüzü def edilmekle beraber sulh mahkemelerin
ce bir aydan altı aya kadar hapis ve yirmi beş 
liradan iki yüz liraya kadar ğır para cezasına 
mahkûm edilir. 

Toplu ve silâhlı tecavüzlerde bu'ceza * bir 
misli artırılır. 

MADDE 8. — Mahkemelere intikal eden 
, bu kabîl tecavüz dâvaları acele rüyet olunur ve. 

gayrimenkulun taraflardan birisine teslimine, 
karar verilinciye kadar alman idari kararlar? 
yürütülür. 

MADDE 9. — Bu kanunun tatbiki şekilleri 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 10. — Gayrimenkule tecavüzün 
define dair olan 2311 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kamın yayımı tarihinde. 
yürürlüğe girer. ' 

MADDE 12. — Bu kanunu İçişleri ve Ada
let bakanları yürütür. 

mak üzere müracaatçılar tarafından maliye 
veznesine yatırılır. Harcırah hesaplanmasmda 
harcirah kararnamesi hükümleri esastır. Ver-
miyenler lıakkmda Tahsili Emval. Kanununa 
göre muamele yapılır. ' ; •'• 

Malsandığı olmıyan yerlerde bu para bucak, 
merkez belediye veya köy sandığına yatırılır. 

ıMADDE 7. — Tecavüzü defedilen kimse 
mahkeme karariyle kendine teslim edilmeksi
zin o gayrimenkule tecavüz ederse birinci mad
deye göre tecavüzü defedilmekle beraber sulh 
mahkemelerince bir aydan altı aya kadar ha
pis ve 25 liradan iki yüz liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilir, 

Eğer bu tecavüz içlerinden velev birisi si
lâhlı olan birkaç kişi yahut silâhlı olmasa bile 
on kişiden fazla şahıslar tarafından ika olunur
sa bu ceza bir misli artırılır. 

'MADDE 8. -— Mahkemelere intikal eder. 
bu kabil tecavüz dâvaları acele ve tercihan rü
yet olunur ve gayrimenkulun taraflardan biri- * 
sine teslime karar verilinceye kadar alınan'ida-
ri kararlar yürütülür. 

MADDE 9. — Teklif sahiplerinin dokuzun
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklif sahiplerinin 10 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Teklif sahiplerinin on birin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklif sahiplerinin on ikiii-
ei maddeni aynen kabul edilmiştir, 
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sine yatırılır. Harcırah hesaplanmasında harcı
rah kararnamesi hükümleri esastır. 

Malsandığı olmıyan yerlerde bu para bucak 
belediyesine veya köy sandığına yatırılır. 

Müracaatçı parayı yatırmadığı takdirde tah
kikata geçilemez. Tahkikat sonunda tecavüzün 
men'ine karar verilirse, tahakkuk ettirilen para
nın mütecavizden tahsiline de karar verilir. 

Bu paranın tahsiline mütedair olan karar fık
rası icra dairelerince infaz olunur. 

MADDE 7. — Tecavüzü defi edilen kimse 
mahkeme kararı ile kendine teslim edilmeksizin 
o gayrimenkule tecavüz ederse birinci maddeye 
göre tecavüzü defi edilmekle beraber sulh malı- . 
kemelerince iki aydan altı aya kadar hapis ceza
sına mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz içlerinden velev birisi silâhlı 
olan birkaç kişi yahut, silâhlı olmasa bile on ki
şiden fazla şahıslar tarafından ika olunursa altı 
aydan iki seneye kadar hapis eczası verilir. Bu 
dâvalar acele olarak rüyet olunur. 

MADDE 8. — Bu kanunun tatbik şekli altı 
ay içinde çıkarılacak bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 9. — Gayrimenkule tecavüzün defi
ne dair olan (2311) sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE .11. — Bu kanunu Adalet ve içişleri 
Bakanları yürütür.-
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