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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Bolu Milletvekili Lııtl'i ({ören'in, Askerî ve 

Mülkî Tekaüt, Kanununun 19 ucu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi isteği 
üzerine geri verildi. 

İskân Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna yeniden bazı madde ve 
fıkaralar eklenmesine dair olan kanun tasarısı
nın geçici bir Komisyonda görüşülmesi kabul 
olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
Kanunda değişiklik, yapılması ; 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 
Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması; 

Demiryollar ve Limanlar yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
dair olan Kanunda değişiklik yapılması 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair olan Kanunda değişiklik ya
pılması ; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ye Te
adülüne dair olan Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler ek
lenmesi ; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik ya

pılması; 
içişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 

istanbul Telefon Tesislerinin tesellüm ve 
işletme muameleleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılması; 

İzmir Telefon Tesislerinin tesellüm ve işlet
me muameleleri hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin kal iril m ası; 

Posta, Telgraf vo Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri ve Memurları 
hakkındaki Kanunun 37, 38, 39 ncu maddeleri
nin ertelenmesi; 

Memur ve Hizmetlilere verilecek Olağanüstü 
Zam hakkındaki Kanunlarla; 

Yeniden 15 İlce Kurulması ve; 
Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri çıkarıl

masına dair olan Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanunlar kabul olundu. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması; 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapan 4621 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesi; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 
1620 ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümleri
nin değiştirilmesi; 

Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in, 
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cezasının affı hakkındaki Kanun tasarısının bi
rinci görüşülmeleri bitirildikten sonra ; 

Dinlenilmek üzere Birleşime araverildi. 
İkinci Oturum 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
velinde değişiklik yapılması; 

2395, 1890, 1980 sayılı Kanunların bazı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve; 
Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapıla

cak ikraz hakkındaki kanun tasarılarının Bi-
irnci görüşmeleri bitirildikten sonra 13 . VI . 
1947 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan V. Kâtip Kâtip 
Konya Konya Kocaeli 

T. F. Stlay M. A. Binal S. Pek 

4. — SORULAR 

1. — Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'm, 
günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını karşılıyabi-
lccek yeni hükümleri kapsıyan, Devlet Demir

yollarına ait kanun tasarılarının ne zaman Mec
lise gönderileceği hakkındaki sözlü sorusu, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. - - Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

im1 (îeııeL Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (İ/211) (Bütçe Ko
misyonuna) . 

2. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/212) (Büt
çe Komisyonuna). 

3. — Polis mensuplarının yaş haddine dair 
olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/214) 
(İçişleri Komisyonuna). 

4. —• Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Kesin-
hesabı hakkında kanun tasarısı (1/213) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 3821 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/210) (Bütçe Komisyonuna)., 

Teklif 
6. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/55) (Bütçe Komisyonuna). 

Tezkere 
7. — İaşe işlerinin gördürülmesi için Ticaret 

Bakanlığı emrinde ihdas olunan memuriyetlere 
ait kadroların onanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/129) (Bütçe Komisyonuna). 

Önerge 
8. — Gaiantezb Milletvekili Cemil Said Bar-

Jas'm, Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı 
Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin birinci 
fıkrasının A ve B bentlerinin yorumlanmasına 
dair önergesi (4/56) (Ticaret, Ekonomi, İçişleri, 
Maliye, Bütçe ve Adalet Komisyonlarına). 

Raporlar 
9. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 

ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve Köy Sağlık 
Memurları Teşkilâtı yapılmasına ve 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim, 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardmı ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/24) (Gündeme); 

10. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısj ve 
İçişleri, Maliye, Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raparları (1/77) (Gündeme); 

11. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/198) 
(Gündeme). 

12. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
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B . 72 13.6 
şansı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/207) (Gündeme); 

13.—• Gedikli Erbaş Membalarına dair olan 
2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
4260 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 3280 ve 4637 sayılı Kanunların birin
ci maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarının kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/201) (Gündeme); 

14. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Duru-
kan'm, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/11) 
(Gündeme); 

15. — Millî Piyango İdaresi 1946 yılı Bilan
çosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezke
resi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/119) 
(Gündeme); 

16. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/194) 
(Gündeme). 

17. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Tarım Kredi Kooperatifleri hakkındaki 2836 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ve Tarım, Ticaret. Mali-
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ye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/39) 
(Gündeme). 

18. —• Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/36) (Günde
me). • 

19. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/205) (Gündeme). 

20. —- Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/206) (Gündeme). 

21. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/200) (Gündeme). 

22. — Yedek Subay ve Askerî Memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 8 nci ve bu 
Kanunun 3240 sayılı Kanunla değiştirilen 23 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(t/204) (Gündeme). 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

: Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

/. — Sayın t yelerden bazılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/132) 

BAŞKAN Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerine izin 

verilmesi Başkanlık Divanınca kararlaştırıl

mıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
K. Karabekir 

Ankara Milletvekili Arif Çubukçu; 1,5 ay has
ta olduğu için 14. A'. 1947 tarihinden itibaren; 

Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen; 1,5 ay 
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hasta olduğu için 27 . I V . 1947 tarihinden iti- I 
baron; 

- Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker; 
1 ay hasta olduğu için 28 . IV . 1947 tarihinden 
itibaren; 

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin; 
2 ay hasta olduğu için 8 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

Denizli Milletvekili Dr. Haindi Berkman; 20 
gün özürlü olduğu için 9 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

Erzincan Milletvekili Abdülhak Fırat; 25 gün 
özürlü olduğu için 21 . IV . 1947 tarihinden iti
baren ; 

Erzurum Milletvekili .Raif Dinç; 1 ay özürlü 
olduğu için 5 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven; 2 ay özür
lü olduğu için 18 . V . 1947 tarihinden itibaren; 
' Hatay Milletvekili Abdullah ('illi: 1 ay özür

lü olduğu için 17 . V . 1947 tarihinden itibaren; 
Hatay Milletvekili Hasan Mursaloğlu; 15 gün 

özürlü olduğu için 2 . V . 1947 tarihinden iti
baren ; 

teel Milletvekili Dr. Aziz Koksal; 2 ay hasta 
olduğu için 21 . IV . 1947 tarihinden itibaren; 1 

Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu: 10 
gün hasta' olduğu için 22 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

Malatya Milletvekili Osman Taner; 1 ay has
ta olduğu için 2 1 . IV . 1947 tarihinden itibaren; j 

Manisa Milletvekili ismail Ertem; 1 ay özür
lü olduğu için 12 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

Niğde Milletvekili ibrahim Refik Soyer; 20 
gün hasta olduğu için 1G . I V . 1947 tarihinden I 
itibaren; 

Sivas Milletvekili ismail Mehmet Uğur; 20 I 
gün özürlü olduğu için 20 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

Tunceli Milletvekili Mahmut Tan; 15 gün 
özürlü olduğu için 3 . V . 1947 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oya sunulmak üzere teker te
ker okutuyorum. 

Ankara Milletvekili Arif Çubukçu; 1,5 ay has
ta olduğu için 14 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

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

Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen; 1,5 ay 
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hasta olduğu için 27 . IV . 1947 tarihinden iti
baren; 

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

Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker; 
1 ay hasta olduğu için 28 . I V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

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

Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Oantekin: 
2 ay hasta olduğu için 8 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

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

Denizli Milletvekili Dr. Hamdi Berkman; 20 
gün özürlü olduğu için 9 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

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

Erzincan Milletvekili Abdülhak Fırat; 25 gün 
özürlü olduğu için 2 1 . IV . 1947 tarihinden iti
baren; 

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

Erzurum Milletvekili Raif Dinç; 1 ay özürlü 
olduğu için 5 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

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

Hakkâri Milletvekili Selim Seven; 2 ay özür
lü olduğu için 18 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

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

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli; 1 ay özür
lü olduğu için 17 . V . 1947 tarihinden itibaren; 

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

Hatay Milletvekili Hasan Mursaloğlu; 15 gün 
özürlü olduğu için 2 . V . 1947 tarihinden iti
baren; 

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

îçel Milletvekili Dr. Aziz Koksal; 2 ay hasta 
olduğu için 2 1 . I V . 1947 tarihinden itibaren; 

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

Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu; 10 
gün hasta olduğu için 22 . V . 1947 tarihinden 
itibaren; 

" BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Malatya Milletvekili Osman Taner ; 1 ay has
la olduğu iyin 21 . IY . 1047 tar ihinden i t ibaren; 

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

Manisa Milletvekili İsmail E r t em; 1 ay özür
lü okluğu iein 12. V . 1947 tar ihinden i t ibaren; 

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

Niğde Milletvekili İbrahim Helik Soyer; 20 
gün hasta olduğu için 1.6. I V . 1947 tar ihinden 
it ibaren; 

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

Sivas Milletvekili İsmail Mehmet Uğur ; 20 
inin özürlü olduğu için 20 . V . 1947 tar ihinden 
i t ibaren; 

B A Ş K A N - - Kabul 
Kabul edilmiştir. 

Tunceli Milletvekili 
özürlü olduğu için o 
baren. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Kimiydiler.. . 
Kabul edilmiştir. 

'J. İhı toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan bazı millelvekiUerinin 'ödenekleri hak
kında Büyük Millet Meçini Başkanlığı tezkeı :y. 
(3/133) 

10 . V I . 1947 
Karat- sayısı : İM. 

Kamutaya 
Özürlü veya hasta olduklarından dolayı bu 

toplantı yılı içinde kendilerine iki aydan fazla 
izin verilen aşağıda adları yazılı m illet vekillerine 
ödeneklerinin verilebilmesi iç tüzük 'ün 197 ne i 
maddesi gereğince Kamutayın iznine bağlı oldu
ğundan keyfiyet yüce tasviplerine sunulur . 

B. M. M. Başkanı 
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İeel Milletvekili Dr. Aziz Koksal 

edenler... Etmiyenler.. . 

Mahmut Tan; 15 gün 
V . 1947 tar ihinden iti-

Antalya Milletvekili 
Hakkâr i Milletvekili 
ieel Milletvekili Dr 

K. Karal>ekir 

Tayfur Sökmen 
Selim Seven 
Aziz Koksal 

BAŞKAN —• Birer birer oya sunacağım. 
Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen 
B A Ş K A N — Kabul eders'er... Etmiyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 
Hakkâr i Milletvekili Selim Seven 
B A Ş K A N - Kabul edenler... Etmiyenler.. . 

Kabul edilmiştir, 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

H. — İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Uemir-
elli ve altı arkadaşının, İskân Kanununa bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 
3(i(>7 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tekliflerini Hükümetçe aynı ko
nuda daha önce sunulmuş olan kanun tasarısı 
için kurulu Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (4/133) 

BAŞKAN — Verilmiş bir tasarının Geçici 
bir Komisyona havale edilmesi hakkında Hulusi 
Demirelli arkadaşım", ıı bir önergeleri var, oku
nacaktır, kendileri de sö-, istiyorl-.u-. 

FUAD H U L U S İ D E M Î K E L L İ (İstanbul) 
Muhterem arkadaşlar, biz yedi arkadaş Yüksek 
Başkanlığa bir kanun teklifi sunmuştuk. Bu da 
2515 sayılı iskân K a n u n u n u n bazı maddelerinin 
kaldırılması ve bazı maddelerinin değiştirilmesi 
içindir. Biliyorsunuz gecen çarşamba günkü Ka
mutay o tu rumunda Hükümetimiz aynı mevzu-
la ilgili bir tasar ı vermiştir. Yüksek Kamutay bu 
tasarının talep veçhile acele görüşülmesi için bir 
(îeçici Komisyon teşkiliyle oraya tevdiine karar 
vermiştir. Şimdi aynı mevzua- taallûk eden 
teklifle tasar ının birlikte görüşülmesi için - ben- ' 
denizin de dâhil o lduğu - yedi arkadaşın vermiş 
olduğu bu teklifin Hükümet ten gelen tasarıyle 
birleştirilerek Geçici Komisyonda ivedilikle gö
rüşülmesini teklif ediyoruz. Tasvibinizi rica 
ederiz. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Tekliflerinin Geçici Komisyona 
havalesi hakkındaki önergelerini okutup reyini
ze sunacağım. Diğer ivedilik hakkındaki kısmını 
tasarı geldikten sonra görüşürüz. 

Yüksek Başkanlığa 

12 . V I . 1947 

2610 sayılı İskân Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi hakkında mukad
dema yaptığımız kanun teklifi ilgili Komisyona 
havale Duyurulmuştu. 

Bu defa aynı kanunun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna yeniden 
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair Flükü-
ınetin getirdiği tasarının Geçici Komisyonda ive
dilikle tetkiki Kamutay ın yüksek tasviplerine ik
tiran etmiş bulunduğu cihetle, teklifimizin de 
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aynı Komisyonda Hükümet tasarısı ile birlikte 
ivedilikle görüşülmesi hususunun Kamutayın yük
sek tasviplerine arzını rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
F. H. Demirelli 

BAŞKAN — İvediliğe ait olan kısım, arzet-

2. — İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adı-
rar'ın, şehirleri güzelleştirmek veyahut başka 
binalar yapmak maksadiyle birçok yapıların yı
kılmasının ev buhranı geçinciye kadar durdurul
ması için ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkın
daki sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sök
men süer'in cevabı 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 
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ligim gibi, bilâhara tasarı buraya geldiği zaman 
düşünülür. 

Şimdi bu yedi arkadaşın verdiği teklifin, ay
nı surette iskân Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi için Hükümetten gelen tasarıyı tet
kik etmekte olan Geçici Komisyona havalesini 
kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakanı. 
İÇIŞLER! BAKANI ŞÜKRÜ SÖKM'ENSÜ-

ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlar, muhterem 
önerge sahibi Adnan Adıvar'ın sorusunda esas 
şu noktaları cevaplandırmak gerektir. Birisi 
istimlâk işinin ev buhranını doğurduğu, ikinci
si istanbul'da sanat eserlerini meydana çıkar
mak gayesiyle camilerin etrafındaki binaların 
yıkıldığı, üçüncüsü Adliye Sarayı için iki mil
yon liralık istimlâk yapıldığı, dördüncüsü Üni
versite binası için bir apartman blokunun yok-
edilği. 

Şimdi arkadaşlar; esas mevzu mesken buh
ranına yol açmamak için kamulaştırma işinin 
durdurulması ve mesken buhranı ortadan kalk
tıktan sonra bu işe devam edilmesidir. 

Arkadaşlar, ikinci Cihan Harbi başladıktan 
sonra mesken buhranı ihtimallerini gözönüne 
alan Hükümet kamulaştırma işinin mücbir se
beplere ve zaruri hallere inhisar ettirilmesi için 
ilgili belediyelere ve valilere katı tebligat yap
mıştır. Yalnız bu tebligat ile de kalmamış 
ayrıca bu tebligatın yerine getirilip getirilme
diğini doğrudan doğruya elindeki müfettişler 
vasıtasiyle tetkik ve kontrol ettirmiş, ve lü
zum olmıyan, mücbir sebeplere dayanmıyan 
kamulaştırma işlerini yetkisine dayanarak dur
durmuştur. 

Ancak arkadşlar; bu tebligat şarta mual
laktır. Bn şartta, mücbir sebepler ve katî za
ruretler olmadığı müddetçe kamulaştırma ya
pılmaması şartıdır. Demek k i ; mücbir sebepler 
ve katî zaruretler olduğu zaman kamulaştır 
ma hükümleri yürüyecektir. Beldelerimizde, 
halkın bilhassa sıhhati yönünden bazı kamu te-
tesisleri, âmme tesisleri vueuda getirmek zaru
reti her zaman doğmaktadır. Yine mevcut olan 
vasıtaların tasarrufu, vatandaşların hayatı nok
tasından tasarrufu sağlamak için seyrüsefr iş
lerini, bilhassa çok raüşkillendıği beldeler-

4 . VI . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Kira evlerinin boşaltılması, kiraların çoğal
tılması ve bütün bunların sebebi olarak büyük 
şehirlerde evlerin azlığı Mecliste ve dışarıda 
taraf taraf münakaşa mevzuu olduğu şu sırada 
Akşam Gazetsinin 3 Haziran 1947 tarihli nüsha
sında istanbul'daki büyük camilerin etrafında
ki binaların yıkılarak bu sanat eserlerinin mey
dana çıkarılacağı yazıldığı ve ertesi gün çıkan 
Cumhuriyet Gazetesinde de bir Bakana atefen 
istanbul Adliye Konağının inşası dolayısiyle 
iki milyona yakın bir kıymette binalar istimlâk 
edildiği okunduğu gibi yeni üniversite binası 
için birkaç sene evvel istanbul'un bilhassa sabit 
gelirliler ile meskûn Bayazıt ve Lâleli semtinde 
koskoca bir apartımanlar blokunun yokedildiği 
de malûmdur. Bir taraftan istanbul'un yir
minci asırda geçirdiği en helâli yangınlardan 
sonra bile uğramadığı bu evsizlik felâketi, diğer 
taraftan da eylerin tahliye dâvaları ve gizli 
yoldan çoğaltılan kiralar bir kısım vatandaşla
rı üzdüğünü ve ezdiği muhakkak iken şehirleri 
güzelleştirmek veyahut başka bina yapmak 
maksadiyle evlerin yıkılmasına, yeni evler 
yapılarak buhran bitinciye kadar bir nihayet 
verilmesi doğru olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanının en kısa zamanda sözle bir cevap ver
mesini rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Adnan Adıvar 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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de kolaylaştırmak noktasından, yol açmak za
ruretiyle bazı istimlâk mecburiyeti meydana 
çıkmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar bu istimlâk zaruretleri kar
şısında, ayrıca 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nunun, belediyelere vazife olarak tahmil etti
ği beşer senelik imar programları vardır. Be
lediyelerce yapılması gereken, yetkili makam
larca tasdiki icabeden bu imar programlarını 
belediyeler kendi tahsisatları mevcut oldukça 
tatbik etmek mecburiyetindedirler. Bu prog
ramlar tatbik edilince bilhassa halkımızın sıh
hi ihtiyaçları ve seyrüsefere olan ihtiyaçları gibi 
zaruri tesisler ön plâna alınması kayıt ve şar-
tiyle kamulaştırmayı yapmak zaruretinde ka
lınmaktadır, bir taraftan da plânları yapılmış 
olan kasaba ve şehirlerde bu plânların tabi ki 
dolayısiyle bilhasa plânla alâkadar olan va

tandaşlar tasarrufları altında bulundurdukları bi
naların biranevvel istimlâk edilmesi yahut o 
yerlerde kendileri tarafından yapılacak inşaata 
müsaade edilmesi veyahut ilâvei inşaat için 
müracaat etmektedirler. Bu takdirde belediye
lerin karşısına çıkan vazife bu plânla alâka
dar ve tatbik edilecek kısımlarında vatandaş
lara ait olan meskenleri istimlâk ederek onları 
diğer sahalarda mesken temin etmeğe müsait 
duruma sokmaktadır, ilâvei inşaat ve doğru
dan doğruya inşaat taleplerine müsaade ettiği
miz takdirde kıymetlerinin devamlı olarak art
ması sebebiyle belediyelerimizin yükleneeckleri 
malî külfet çok ağırlaşmaktadır. Bu sebeple 
plân tatbikatı için ya uzun zamana intizar et
mek, yahut bu plânları tatbik etmek güçlüğü ile 
karşı karşıya kalmak mecburiyeti doğmakta
dır. Ve plân tatbikatı belediyelerimizin malî 
takati dışına çıkmaktadır. Bu sebeple beledi
yeler dâhilinde plân tatbikatı için beş senelik 
programa dâhil oları meskenler üzerinde istim
lâk yapmak zarureti karşısında kalınırsa evvel
ce de arzettiğim gibi bunların halkın sıhhati ve 
çocuklarımızın okuması için mektep inşaatı ve 
seyrüsefer işlerine taallûk edenlere inhisar et
tirilmesi keyfiyetine dikkat etmekteyiz. 

Şiıu-ti arkadaşlar, harb başladığından bu £Ü-
ne kadar İstanbul'da yalnız belediyece yapı
lan kamulastîrmayı arzedeceğim. 

Bu karrmJaşma 2144 parçadır. Buna sarfe-
dilen para 13 820 011 liradır. Bu 2144 parçanın 
içinde (675) ev, ve 3 apartman vardır. 
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Bunların kanmlaştırrma sebeblcrini şu nok

talarda toplayabiliyoruz. Birincisi: bilhassa ka
zaları önlemek, seyrüseferi kolaylaştırmak için, 
yol açılması veya mevcut yollarda genişletme ya
pılması; ikincisi, hastahaneler inşası; üçüncüsü, 
okul inşaatı dördüncüsü, çocuk bahçeleri yapıl
ması; beşincisi, meydanlar açılması; altıncısı, res
mî daireler inşası - meselâ İstanbul Adliye Sara
yı gibi - ; yedincisi, millî âbidelerin ve ca
milerin kanunu mahsusu mucibince etraflarında 
bırakılması mecburi olan on metre açıklığı sağ
lamak gibi sebeblerdir. Arkadaşlar, hu kamulaş
tırmalara karşı 1937 senesinden 1947 Mayıs ayı
nın sonuna kadar yalnız İstanbul'da yıkılan 
675 eve karşı; 2065 ev; yıkılan üç apartmana 
karşı da, 1092 apartman inşası çokluğuyla ta
mamlanmış ve bir kısmı hali inşadadır ki, hali 
inşada olanlar 121 i apartman katı ile 205 
de evdir. Bunun haricinde kalan 1860 evle 971 
apartman tamamiyle inşa edilmiş vaziyettedir. 
Şu halde kamulaştırılan ve kamulaştırma yoluyla 
yıkılan binalarla o zamandan bu güne kadar ge
çen müddet zarfında yapılmış inşaata karşı kar
şıya getirilince bu buhranın ev yıkılmasından 
dolayı değil başka sebeplerden dolayı ileri gel
diği kolayca anlaşılabilir. Bilhassa büyük şehir
lerimizde bu olaylarla karşı karşıya gelmiş bu
lunmaktayız. 

Bunun haricinde arkadaşlar bilhassa Nisan ve 
Mayıs aymdanberi İstanbul'da ve diğer büyük 
şehirlerimizde tahmin edilemiveeek vüsatta bir 
inşa faaliyeti bilhassa özel kişiler tarafından 
başlanmıştır. İnşaat için mütenıdiyen ruhsat is
tenmektedir. Yani memleketimizdeki ev buhra
nını karşılamak için geniş ölçüde bir inşa hare
keti başlamış bulunmaktadır. Bunun haricinde 
1580 sayılı Belediye Kanunun Belediyelere ver
diği yetkiye dayanarak İstanbul Belediyesi Is-
tanbulda mesken inşaatı için tertipler almış ve 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

İstanbul haricinde, Tarsus gibi, Tekirdağ, 
Diyarbakır gibi yerlerde de bazı kamulaştırma 
hareketleri plân tatbiki yolunda yapılmışsa da 
bunlar mahduttur. Bunlar bir şikâyet veyahut 
mesken buhranı vüeude getirecek mahiyette de
ğildir. 

Sayın arkadaşlarım; her kamulaştırma hare
keti üzerinde Bakanlığımız, dikkatle durmakta ve 
prensip olarak mücbir bir sebep olmadıkça ve katı 
bir zaruret bulunmadıkça, halkın sıhhi menfaatle-
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rini ilgilendirmedikçe, ve süyrüsefer gibi doğru
dan doğruya halkın hayatını yakından alâka
landıran vaziyetleı- olmadıkça, okul inşası gibi 
önemli bir vaziyet bulunmadıkça kamulaştırrma-
ya müsaade edilmemekte ve ev buhranının geniş
lememesi için lâzımgelen âzami dikkati göster
mektedir. 

Sayın arkadaşlar, kamulaştırma işini büsbü
tün durdurmak cidden üzerinde durulacak bir 
mevzudur. Bunun hududu nedir? Hangi zamana 
kadar durulacaktır/ Bunu kestirmenin imkânı 
yoktur. Memlekette başlamış olan imar hareket
lerini, bilhassa zaruri olan âmme tesislerinin vü-
cııde getirilmesi hareketlerini uzun müddet 
tehir etmek, bizim görüşümüze göre halkın men
faati ile uygun değildir. Binaenaleyh bu hudu
du olmayan geciktirmeyi bir tarafa bırakarak 
yine eskiden olduğu gibi ancek zaruri ve mücbir 
sebebi er ve kati zaruretler karşısında kamulaş
tırma işine devam etmek lâzımgeldiği kanaatm-
da olduğumuzu saygı ile arzederim. 

BAŞKAN — Adnan Adıvar. 
Dr. ADNAN" ADIVAR (İstanbul) — Arka

daşlar, söze başlarken bana cevap veren Hükü
met arkadaşımıza teşekkür edeceğim. Fakat bu 
teşekkürüm kendi cevaplarının beni tatmin et
miş olmasından değildir. Yalnız gayet realite
ye uygun objektif bir tarzda cevap vermelerin
den dolayıdır. Olabilir di ki benim güzelleştir
me aleyhinde, imar aleyhinde bir adanı oldu
ğumu söyliyebilirdi. Fakat bunları söylemediler. 
Onun için teşekkür ediyorum. Onun için bu gü
zelleştirme meselesi hakkında evvelâ arzı malû
mat edeceğim ki, ondan bir kelime bile bahset
mediler. İmar, aşağı yukarı o da güzelleştirme 
demektir. İkisi de birdir. Tmar taraftarıyım, 
hele güzelleştirmenin büsbütün taraftarıyım. 
(Tuıkü benim gibi hergün Beyazıt meydanından 
geçenler, onun eski hali ile şimdiki halini mu
kayese etmek fırsatını bulanlar, bunu çok iyi 
takdir eder. Bugün Beyazıt meydanında gül 
açıyor. Burada cennet gibi bir bahçe, cennet 
gibi bir bina meydana çıkmıştır. Buna rağmen 
bana bu takdiri verdirmeye sevkeden şey başka
dır. Ben demedim ki; büsbütün istimlâkler 
tahdit edilsin, kaldırılsın, böyle bîr şey deme
dim. Fakat kendilerinden sordum ki, bu işin 
şimdilik tehiri doğru mudur, değil midir.' Şim
di bugünkü Meclisin programında bulunan bir 
kanun vardır. Bu kanun kiraların tadili hak-
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kında bir teklifi kanunidir. 

Sonra istanbul'da oturanlar, gezenler, gö
rürler ki, evsizlikten çok müştekidirler. Balıu-
suss yeni çıkan kanun ev içinde oturanları bile 
korku içinde bırakmaktadır. Hiç kimse bilmez, 
yarın evsahibinin bir çocuğu gelsin ve evden 
atılsın, bu da inzimam etmiştir. Yani bu söz
ler sonra söylenecek lâkırdıdır, şimdi yeri bu
rası değildir. 

Şimdi arkadaşlar evlerin yapıldığından bah
settiler ve dediler ki, 2065 ev yapılmıştır. Hal
buki- H apartman ve 675 ev yıkılmıştır. Bu üç 
apartımanı müsaadeleriyle kabul edemiyeceğim. 
Çünkü yalnız geçerken gözlerimle gördüm, 25 
apartman yıkılmıştır. Arzu ederlerse gösterebi
lirim. İstimlâkte yalnız üç ev yıkılmıştır, bu
yurdular. İmkânı yoktur. Şimdi bunların hep
sini kabul ediyorum. Riyazi bir nokta i nazarla 
2065 + 675 olunca, bugün elimizde mevcut olan 
evler 2700 olacaktı. Halbuki 2065 tir. Halbuki 
ben hiçbir tanesinin yıkılmasına taraftar deği
lim. Yalnız içinde oturanların basma yıkılacak 
evler vardır. Bunlar yıkılmalıdır. 

Bir de sırf güzelleştirmek için ev yıkılıyor. 
Bunun tamamen aleyhindeyim. Bugün gazete
de okudum, Kadıköy'ünde Kız Enstitüsünün ge
nişletilmesi için dokuz ev birden yıkılıyor. Fa
kat sanat okulları şimdiye kadar aynı binalarda 
idare ediliyorken bugün biraz daha genişletece
ğim diye dokuz evin birden yıkılması doğru ol
masa gerek. Orada dokuz aile değil belki de 
3 X 9 = 27 aile oturuyordıır. 

Sonra buyurdular ki, belediyeler istimlâke 
mecburdur. Onun içindir ki bendeniz sorumun 
cevabını İçişleri Baaknlığından rica ettim. Be
lediyeler belki istimlâk edeceklerdir. Fakat bir 
müddet tehir etmek de mümkündür. Bilhassa 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde bu te
hirin lüzumunu hissettiğim iç'n bu suali sordum. 

Buyurdular ki, imar edildikçe fiyatlar ço
ğalıyor. belediyeler ıi«uz iken almalı. Burad-ı 
tuhaf bir şey oluyor, yangından mal kaçırır gi
bi tur şey hâsıl oluyor Ne yapaiım biraz sonra 
çok veririz. Asıl iş halinir açıkta kalmamasıdır. 

Mücbir sebepler, doğru. Acaba benim ser-
dettiğim sebepler mücbir değil mi.' Meselâ ge
çen bütçe müzakeresi sırasında muttali oldum, 
Üniversite binası yapıldı, o arada 50 evle 25 
apartman yıkılmıştır. Binanın mutlaka orada 
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olması lâzım mı idi? Bana sorarsanız üniversi
tenin önünde ve arkasında koca bir meydan var
dır orada yapılabilirdi. 

Şimdi bunları münakaşa etmiyorum. Olan 
olmuştur bir kere. -Onları misal diye ar/ettim. 
Hükümetten ricam şu: Eğer mümkünse tahdit 
edilsin, büsbütün menetmek kaabil değildir, 
mümkün olduğu kadar ev yıkılmasın. Bundan 
daha mütevazi bir arzu olmaz. 

Başka bir şey daha vardır, Hükümet inşa
atı teşvik etmelidir ki, böyle sualleri sormıya 
mecbur olmıyalım. Hükümet inşaatı teşvik edi
yor mu, etmiyor mu? bilmem. Belki de edi
yorlardır. istanbul'da birçok ev yapılıyor bu-

5. — GÖRttŞl 

1. —• Tekel İdaresinin yabancı memleketler
de kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılması
na yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
lun (1/193) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz is-
ttyen var mı? 

TAHSÎN TÜZÜN (Gümüşane) — Muhte
rem arkadaşlar; Tekel maddelerinin hariç mem
leketlerde satışını temin için Bakan ortaklık 
teşkil etmek gibi bir salâhiyet istemektedir. 
Bu talep satış cazibesini taşıdığı için üstünde 
fazla durmıyacağım. Fakat bunun esbabı mu-
cibesi zıkredilirken muhterem Bakan; hariç 
memleketlerde tütün satışı için alman tedbirler
den bahsetti ve bu meyanda nedense nısfından 
fazla hissesi Tekele ait olan bir tütün şirketin
den de bahsetti. Bu beyan zannederim bir su
ali mukaddere cevap mahiyetindedir. Şimdi 
hariç, memleketlerde yaprak tütün işlerini ha
kikaten bugünkü dünya durumuna göre yeni 
pazarlar, yeni iktisat kaideleri hâsıl olmuş ve 
bunu temin için başka memleketlerin yaptığı 
tertip ve propagandalar bizim tarafımızdan da 
yapılması lâzımdır. Bilhassa esbabı mucibede 
mahallî gayretler ve şöhretlerden de istiane et
mek gibi bir mülâhaza üstünde ehemmiyetle du
rulmuştur. Ve bu mülâhazayı gerek Tekel Ko-

[1] 190 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dtr. 
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yurdular, doğrudur amma kiraların azaldığına, 
kiracıların rahat ettiğine dair bir şey işitmedim. 
Ortada dolaşan birtakım fena isimlerle kira üc
retinin mütemadiyen yükseldiğini işitiyoruz. 
Eğer bina yapılmış olsa idi, bunların olmaması 
lâzımgelirdi. Bendenizin gördüğüm şudur ki, 
Meselâ Süleymaniye Camimin etrafını açacağız. 
Süleymaniye Camii öyle bir yerdir ki, etrafının 
açılmasına lüzum yoktur. Çünkü her yerden ga
yet güzel görünür. Etrafı açılmış, çok güzel, fa
kat biraz tehir edilse ne otur? Orada öyle bazı 
evler vardır ki, bir ailenin zannedersiniz, halbu
ki her katında ayrı bir aile oturur, işte benim 
mâruzâtım bundan ibarettir, başka diyeceğim 
yoktur. 

JLEN IŞLER 

misyonu, gerek Bütçe Komisyonu aynen kabul 
etmiş bir haldedir. 

Yaprak tütünün hariç menileektlerdeki pro
paganda vaziyetine gelince : Tütün, iklim şart
larına ve yetiştirenin ehliyetine göre vasıflar alır. 
Türk tütünü dünyanın her tarafında meşhur
dur ve üstün vasıftadır. Kaldı ki, tütün ma-
mulâtımn revacını temin etmek ancak ucuza 
mal etmek, fiat rekabeti ve nefaset rekabeti 
yapmak lâzımdır. 

Tütün şirketine gelince; tütün şirketini izah 
ederlerken bu şirketin iş vermediğini, fena 
bir durumda olduğunu ve tasfiye edilir bir 
vaziyete düştüğünü beyan buyrudular. 14 -15 
senedenberi devam eden bu şirketin daima fay
dalı hizmetler gördüğünü ve blânçosunun kâr 
gösterdiğini ve bilhassa dahilî fiatlar üzerinde 
nâzındık yaparak, fiat müdahalesi yaparak müs
tahsili himaye ettiğini biliyorum ve böyledir 
de. Amma muhterem Bakan tarafından böyle 
ifade edildiğine göre buna inanmak, lâzımdır. 
Tütün şirketi niçin bu vaziyete düşmüş olabi
lir? Aynı mahiyette bir çok şirketler ve bir 
çok firmalar mevcuttur. Bunlar harıl harıl pa
ra kazanırken bizim Tütün Şirketinin fena va
ziyete düşmesinde ne sebep olabilir? Bunun 
sebebi piyasa icapları ve muktazası değildir, 
herhalde bir talihsizliktir. Bu noktadan hariç
te Tekel ortaklık tesis ederek, mahalli şöhretler
le birleşerek satışı artırmak yolu üzerinde bir 
selâhiyet istiyor. Esasen ortak olmak selâhi-
yet ve vasıta noktasından Tekel mücehhezdir. 
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fîlde bir kanun vardır. Fabrikalar açar, şube
ler açar, açabilir, Avrupanın her tarafında. 
Sonra Devlet dairesi olduğu halde şirket vasıta
ları kullanmak lüzumuna kaani olmuşlardır, şir
ket tesis etmişlerdir. Nısfından fazla hissesi 
Tekel'e ait Tütün Limitet Şirketi. Bu şirketin, 
yaptığı, gördüğü işlerde fena yani zararlı bir 
vaziyete düştüğünü bilmiyorum. Bu defa işit
tik. Binaenaleyh serbest ve hariçle ticaret ya
pacak, şirket, tütün ve sigara satacak, hattâ, 
yaprak tütünle de iştigal edecek. Bunlar
la, bu vazifelerle uğraşacak bir vasıta mevcut. 
Kendisinin bizzat ve binnefis şubeler açmak, 
ajanlar açmak, fabrikalar tesis etmek gibi sa
lâhiyetleri varken bir ortaklık istemek ne de
mektir? Yani işin ilerlememesi, muvaffak ola
maması, ortaklık tesis edilememesi gibi bir ve
sileye mi, bağlamak istiyor? Bir aralık Suriye, 
ile İran'da, bir tetkik yapılmış, zannederim ki ; 
bazı yerlerde ve belki bir yerde, pek iyice 
bilmiyorum, şube tesis edilmiştir. Bu gibi te
sis salâhiyetinden istifade edilmiyor ve bunun 
istifadesi için, mahalli ortaklıklara girişilmek 
lüzumu hâsıl oluyor gibi bir zehap mevcut ise, 
15 seneden beri iş yapan Tütün Limitet Şirketi
nin şerikleri de bankadır. Hariç piyasalarda 
daha emin vasıtalar bulmak, daha iyi satış şe
killeri tesbit etmek iktidarını herkesten ziyade 
ehildir. Çünkü o şirketin şerikleri iş Banka
sı, Ziraat Bankası ve bir de Şirkettir. Bunlar 
ayrıca, dünyanın her tarafında hali temasta, 
münasebet tesis etmekte ve piyasa icaplarını 
tetkik ederek en mühim noktaları tesbit et
mektedir. Tütün Şirketi ise 15 seneden beri 
çalışmaktadır. Bunun aşağı yukarı ehliyetini 
kabul edersek, bu işi de daha isabetli ve daha 
emniyetle yapacağına inanmak lâzım gelir. 

Bir de ortaklık tesisinde, gerçek ve özel ki
şilerle, ortaklıkda bir Devlet dairesinin serbest 
ticaret yapanlarla ortaklık tesis ederse bunun 
murakabe, sitatüsü nasıl mümkün olur? Evet 
mukavele yapar şöyle olur böyle olur Fakat 
ne kadar mukavele varsa, netice mahkemelere 
gitmiştir ve ideal faydaları silmiş süpürmüştür. 

Binaenaleyh elinde aynı cüzdan, aynı hüvi
yette şirketler mevcut iken bunu tensik etmeksi
zin doğrudan doğruya Tekelin bu salâhiyeti isti
mal etmesini ben doğru ve faydalı görmüyorum. 
Bu hareket nihayet şirketi ortadan kaldırmayı 
istihdaf eder. Başka bir vazifesi kalmaz. Tekel, 

bunu ortaklık yolu ile yapacağına göre; zatetL 
başka tesisler de vücuda getirmek salâhiyetine 
malik bulunduğuna göre şirketin de ortadan 
kalkması lâzım gelirdi. Muhterem Bakan, esba
bı mucibeyi izah sadedinde işaret ettiğine göre, 
kanaati bu merkezdedir. O halde dahilî vaziyette 
tütün satışı müstahsili fazla fiyatla himaye 
tertibi nasıl mümkün olacaktır? Tekel idaresi 
böyle müdahale ediyor, kolaylıklar yapmış, şir
ket vasıtası ile yapmakta ve çok faydalı netice
ler temin etmektedir. Bu itibarla bu salâhiyet, 
satış tertibi almasının lüzumuna kailim. Fakat 
bu salâhiyeti Tekel değil, bankaların şeriki olan 
Tütün şirketi ve nısfından fazla hissesi tekele 
ait bulunan bir şirkete, kanununa bir madde ilâ
vesiyle, verilmesi mütalâasındayım. 

Bu hususta bir de teklifim var reye konulma
sını rica edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
ÇOŞKAN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar, 
arkadaşımızı dinledim, geçen gün Tekel Komisyo
nunda bu tasarı konuşulurken bazı mütalâalarda 
bulunmuştum. Mevzu tütün meselesi değildir, 
Tekelin iştigali sahasına giren maddeler 20 yi 
mütecavizdir. Şarap, tütün, tuz, likör vesaire. 
Bu salâhiyeti yalnız tütün için istemiyoruz. Mi
sal olarak tütün meselesini ele aldım. Gerek ge
rekçemizde, gerek kanunun metninde tütün me
selesi yoktur. 

Tütün Limitet meselesine gelince: Tütün Li
mitet halen yaşamakta olan bir şirkettir. Bu 
şirket hakkında fazla konuşmaya lüzum da yok
tur. Tamamen ayrı bir meseledir. Esas itibariyle 
sermayesi iki milyon liradan ibarettir ve bu 
sermayenin bir milyon lirası Tekelindir. Müteba
kisinin yarısı Ziraat Bankasının, yarısı da İş 
Bankasımndır. **' 

Memleketin tütün alım satımındaki nâzımh-
ğını Hükümet başka suretle düşünmektedir. Ni
tekim 1946 yılı tütün rekoltesinin alım ve satı
mını Hükümet yerli ürünlere vermiştir ve bu
güne kadar da satılmayan tütün kalmamıştır. 
Bu nâzunlığı icabında Tekel İdaresi de yapar. 
Bunun sermayesi esasen Hükümetindir. Bu da 
ayrı bir meseledir. 

Esas itibariyle arkadaşlarım, tütün meselesi
nin esasını, bu sene satılan tütünlerden aldığı
mız % 5 lerle kuracağımız banka teşkil etmek
tedir. Tütüncüler Bankası Bu bankanın yüz mil
yon lira sermayesi olacaktır. 

- ıe9 
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Arkadaşlar; memleketin 2 veya 3 - f> mil

yon lira ile her sene artmakta olan tütün işi 
tanzim edilemez. Bu dâvayı daha esaslı bir şe
kilde ele almak zamanı gelmiştir. 

Büyük harblei'den sonra büyük hâdiseler 
meydana gelir. Bu hâdiseler iktisadi vaziyeti 
leh ve aleyhe çevirebilir. Birinci Dünya harbi 
neticelendiği zaman bizim için birçok yerler 
kapanmıştı. Bugün tkinci Dünya Harbine gir
memekle bahtiyarız. Bu mesut netice memleketi
mize iktisaden kalkınma fırsatını vermiştir. Bi
rinci Cihan Harbinin aksine bizi bekliyen yeni 
pazarlar vardır. 

Arkadaşlarım geçen sene Yüksek Heyetiniz
den bir salâhiyet istemiştim. O salâhiyete göre 
Tekel İdaresi hariç memleketlerde fabrikalar 
açabilir ve aeentalıklar kurabilir. Ancak kanu
nun 8 nci maddesi ile bu salâhiyet tanındığı 
halde iştirak keyfiyeti mevzu dışında bırakıl
mıştır. Bütçe müzakereleri sırasında mâruzâtta 
bulunmuş ve bu hususta salahiyetli arkadaş
ları Avrupa 'nm muhtelif yerlerine gönderece
ğimden bahsetmiştim. Bu arkadaşları iki ay 
evvel tetkiklerde bulunmak üzere göndermiş 
bulunuyorum, ingiltere, »Şimalî, Harbî ve Ce
nubi Avrupa'da tetkikler yapmaktadırlar. 
I Fer hafta muntazaman raporlar almaktayım. 
Cmidimiz çok kuvvetlidir. 

Tekelin en mühim maddesi olan tütün mese
lesine geçiyorum; 

Tütün istihsalimiz bu sene 92 milyon kiloyu 
bulmuştur. Ve bunun hemen hepsi satılmıştır 
denebilir. Tarihimizde bu miktarı hiçbi'- vakit. 
bulamadık. Nihayet âzami rakam (IS - 70 mil
yon kilo idi. Fakat bugün Hükümetin aldığı 
tedbirlerle gerek istihsal sahasında gerek sa
tış sahasında mütemadi bir çalışma ile 92 
milyon gibi bir rakama yükselmiştir. 

Arkadaşlar; Türk tütünün lâakal bir asır
lık tarihi vardır. Fakat şunu bilelim ki. dünya 
durmuyor, çalışıyor, yalnız Amerika'da Türk 
tütünü yetiştirmek için çalışan •'>.'> tane müesse
se vardır. Türk tütününe yaklaşıldığını ve hattâ 
bazı yerlerde geçilmiş bulunduğuna dair riva
yetler dolaşmaktadır. Takibettiğimiz kitap ve 
.mecmualarda- da bunu müşahede ediyoruz. Af
rika'da. Rodezya'da Türk tütünü yetiştirilmiye 
başlanmıştır. Memleketimiz dışında Türk tütünü 
yetiştirmek için ilmî şekilde ve muntazam ça
lışılmaktadır. Biz de bütün dünyanın vaziyetini 

tetkik ederek memleket içinde, ilim sahasında 
araştırma, müesseseleri açtık ve adedlerini önü
müzdeki sene on beş, yirmiye çıkaracağız. Kin. 
iyi vasıfta tütün yetiştirmek emelimizdir. 

Türkiye'de yalnız bir nevi tütün yoktur. 
Kge'nin tütünü ayrıdır, Marmara'nın tütünü 
ayrıdır, Karadeniz'in ayrıdır, ve Şark'm ayrı
dır. Her bölgenin kendine mahsus tütünleri var
dır ve bu tütünlerin de kendi aralarında kendi
lerine mahsus hususiyetleri vardır. Bunun üze
rinde mütemadiyen çalışmaktayız. Ve çalışa
cağız. 

Herhangi bir metaı dünyada iyi tanıtmak 
iyi yetiştirmek kadar mühimdir. Avrupa'da 
iyi tütün yetiştiren memleketler ve ezcümle 
komşumuz Yunanistan tütünlerini dünyaya ta
nıtmak ve Yunanistan'da istihlâk edilen tü
tünden artan istihsal fazlası tütünlerine dış 
memleketlerde pazar bulmak için Mısır ve dün
yanın başka yerlerinde kurulmuş bulunan tü
tün fabrikalarına iştirak etmiş, eksperler Are iş
çiler göndermiş ve ticaret sahasında pek çok 
uğraşarak muvaffak olmuştur. 

Fransızların kendik'inin fazla tütünü olma
makla beraber büyük bir rejileri vardır. Bun
lar dahi eide ettikleri tütünleri Avrupa'nın muh
telif yerlerine, memleketlerine gönderirler. Ku
rulmuş olan birçok fabrikalara iştirak etmekte
dirler. Bunlardan bir tanesi Tekel İdaremizin 
iki sene evvel anlaşma yaptığı İsviçre'de «TJinsas» 
firmasıdır. Fransızlar bunlarla 12 senelik bir 
mukavele yapmış bulunuyorlar. Her memleket 
bunun için uğraşıyor, çalışıyor. Hariç mem
leketlerde fabrika kurmak hakikaten mühim }>'"• 
dâvadır. Kendi memleketinde dahi kurulan bir 
fabrikayı harico ta^ninaK ayrıca mühim bir da
vadır. Bunun için zaman ister, sabır ister. 
sermaye ister. Fakat, dünyanın herhangi bir 
yerinde açılmış, şöhret bulmuş müesseselere or
tak olmakla kendi malımızı tanıtmış olacağız. İş
te İkinci Dünya Harbinin sonunda böyle müsait 
fırastlarla karşılaşmış bulunuyoruz. Bizim için 
bu hakikaten büyük bir fırsattır. Bu tasarının 
Yüksek Meclisçe kabulü Tekel İdaremizin bu fır
satlardan istifade etmesini sağlıyacaktır. Bu 
işin tahakkukunu temin için sermayenin tezyi-
yidini istemiyoruz. Bu ayrı bir meseledir. Bu 
tasarı ile sadece taasrı da zikredilen rakamı geç
memek şartiyle döner sermayemiz içerisinden 
hariç firmalrala anlaşmak istiyoruz. 
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Biz bu tasarıyı Yüksek Meclise sunmakta ta

tili düşünerek acele ettik. Yüksek Meclis pek 
yakında tatil olup, belki Ağustos sonunda top
lanabilecektir. Kaçıracağımıza kaani olduğumuz 
fırsatları kaçırmamak için tetkiklerimizi tezel-
den bitirip komisyonlar da ittifakla kabul ettik
ten sonra huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Ta
sarının kabulünü rica ederim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Efendim; Sayın Tekel Bakanı arkadaşımızı dik
katle ve umduğum bazı noktalar hakkında da 
aydınlatıcı izahat verir, yaprak tütün mese
lesini biraz daha vuzuhlu izah eder, bu tasarı 
ile yaprak tütün ticaretini yapıp yapmıyacağı 
hakkındaki düşüncelerini açıkça bildirir diye in
tizar halinde dikkatle dinledim. 

Fakat maalesef bu hususta tatmin edici iza
hat vermedikleri için daha çok istizah mahiye
tinde düşüncelerimi arzetmek üzere kürsüye gel
dim. 

Açıktır, elimizdeki tasarı, Tekel İdaresinin 
yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak 
ortaklıklar yapmasına yetki istiyen bir tasarı
dır. Tekel maddeleri, kendilerinin de ifade bu
yurdukları gibi çok tenevvü gösterir, adedi çok
tur. Kibrite varıncaya kadar, bu maddelere dâ
hildir. Tabiî bunları orada satmak kastı bu ta
sarının kabulü maksadı ile muvazi ve içice yü
rütülen bir maksat değildir. Fakat şarap, likör 
vesaire gibi şeyleri satmak istediklerini söyledi
ler. Tütünü tam mamul satmak ötedenberi cari 
bulunmakta olan bir usuldür. Fabrika kurarak 
orada mamul tütün yapmak, burada yapacağı
nı orada yapmak ve yine mamul satmak, ifade 
buyurdukları gibi gecen sene tedvin edilen bir 
hükümle bu salâhiyet Tekel V verilmiştir. Fa
kat böyle mutlak bir unvan taşıyan ve mutlak 
hüküm veren bir salâhiyet yaprak tütün satmak 
salâhiyetini de kendisine verildiğini de ifade 
ederse bunun memleket için, Türk tütüncülüğü 
için, Türk yaprak tütünü ticaretini yapanlar 
için zararlı olup olmıyacağı meselesinin Millet 
muvacehesinde bu kürsüden iyice incelenmesi ve 
tesbit edilmesi gerekmektedir. Bu hususta da 
bizi tenvir ederlerse memnun olurum. Bilhassa 
bu noktada istihdaf ettikleri gayeyi ve maksat
ları, bilhassa yaprak tütün ticareti meselesi 
hakkındaki fikirlerinin izahlarını biletraf din
ledikten sonra bunun hakkındaki söz hakkımı mu
hafaza etmekle beraber şimdiden söyliyeyinı ki 
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Tekel'in dâhildeki tütün ticareti haricinde ka
lan yaprak tütün harici ticareti işi kendi başı
na mütalâaya değer çok mühim bir şeydir. Çün
kü 18 - 20 milyon Türk vatandaşmm içinde bü
yük bir çoğunluğun senenin hiç değilse on ayın
da çalışarak elde ettiği bu meta, bizim komşu
muz olan memleketlerin asla rekabet edemiyeceği, 
üstünde Türklük damgasını taşıyan ve dünyada 
nam almış bir metadır. Bunun alım ve satımı 
iki üç suretle olmaktadır. 

1. — Birisi doğrudan doğruya dâhildeki va
tandaşlara inhisar eliyle satılan tütünlerdir. 

Birisi de; hariçte büyük tütün fabrikatör
lerinin doğrudan doğruya yaptığı alış veriştir. 

Üçüncü kısım Türk vatandaşları içerisinde 
yaprak tütün ticaretini kendisine meslek ittihaz 
etmiş insanların yaptığı iştir. Eğer Tekel Bakan
lığı yaprak tütün ticaretini yapacak olursa yap
rak tütün ticaretiyle meşgul olan Türk tacirleri
nin haiz olmadığı ve Tekel'in haiz olduğu imti
yaz, imkân ve salâhiyetlerden istifade ederek ya
pılacak bir rekabet karşısında o tacirler mahvo-
labilir. Geçmişte memlekette o vaziyet bir gün 
tahakknk etmiş ve o dert bu kürsüden konuşula
rak halledilmiştir. Şimdi tekrar bu kanun aynı 
vaziyeti ihdasa sebep olmaya doğru giderse bü
yük bir hata işlemiş oluruz. Bu husustaki nok-
tai nazarımı bir muhtıra şeklinde kısaca arzet-
tikten sonra kendilerinden bunun daha iyi ay
dınlatılmasını rica edeceğim. Ondan sonra gere
kirse asıl mütalâamı arzetmek hakkımı muhafa
za ediyorum. 

öv. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim; bir malı güzel yetiştirmekle, onun bizim 
memlekette kalmasiyle maksat hâsıl olmaz ki. Ye
tiştirilen bu şeye dünyayı alıştırmak lâzımdır. 
Bizim içimizde bulunan arkadaşlar da envai çe
şit cigara içerler. Buyurun şundan dediğiniz za
man, hayır içemem, yapamam der. ben buna alış
kın değilim, ben şu tütüne alışkınım, ondan içer
sem öksürürüm der. Belki çeşnisi daha fenadır 
amma o ona alışkındır. 

Binaenaleyh nefis; gayri nens mala alıştır
mak lâzımdır. Mala alıştırmak demek açık tabi
riyle alıştırmak demektir. 

Meselâ güzel şarabı yapana, fakat İskandi
navya almaz, çünkü onun, aşağı bir n. viden de 
olsa, alıştığı birşey vardır, halk alıştığını müte
madiyen arar. Fakat bu bakımdan ecnebi mua
venetine çok büyük ihtiyaç vardır. 
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Sonra Bakan burada, yalnız tütün mevzuuba- j 

his değildir, yirmiye yakın hasılatımız, ürünle- j 
rimiz vardır, onlara da alıştırmak lâzımdır, de
di. Meselâ bizim üzümlerimiz kek yapıldığı za
man, kesince fırlamazmış. Kekin içine bizim üzü
mümüz konulunca bıçakla kesildiği zaman fır-
lamazmış. Ondan dolayı ingilizlerce makbul olu 
yormuş. Güzel bir manzara hâsıl oluy .rmıı^. 
Bu noktadan ama.Örlcri için mühim ola1 l'r. Bi
naenaleyh Amerika'da, şurada burada malımızı 
herkese daha ziyade göstermek ve iyi olduğunu 
söylemek kifayet etmez. Onları alıştırmak için te
mas edip orada istifade birlikleri kurmak, ortak
lıklar yapmak hakikaten lâzımdır. 

Sonra bir mesele daha var. Burada Sürey
ya'nın dediği gibi ileride bir hüsran tevellüt et
mesin. Hakikaten bu hüsranlar tevellüt ede ede 
her yerde umumi bir hareket vardır. Milletler 
arasında iktisadi şirketler şimdiye kadar şurada 
burada güzel netice vermemenin birtakım hüs
ranları mucip olması herkesi uyandırmıştır ve 
öyle bir şey hâsıl olmuştur ki ; milletlerarasında 
hakiki anlaşma, işte iktisaden olacaktır, 
bu da şimdiye kadar iyi olmadı ise, bunu tanzim 
etmek lâzımdır. Çok kuvvetli milletlerdir bir
takım fikirler güdüyorlar. Bizim paramız az
dır, açıkta kalırız. Çünkü onlar sonlarını da 
hesap etmişler ve kendi vaziyetlerini ona göre 
tertiplemişlerdir. Dünyanın gidişi o yoldadır. 
ilerde bizde bir petrol çıksa vallahide, billahi biz 
onu yalnız başımıza satamayız, mutlaka hepsi 
beraberdir. Bu umumi konsor ne ise oraya gi
receksin. Bunda Süreyya örgeevren arkadaşım 
emin olsunlar. Bu kanun kötü çıkabilir, tekrar 
nükseder, biraz düzeltilir ve bir daha nükseder, 
bu sefer muhakkak daha iyi çıkar. Yani böyle 
kanunen anlaşmalar lâzımdır. 

Eskiden bir memleket dahilindeki fabrikalar 
her nevi ürün kaynaklarını, yani hayatı kartel. 
denen bir şey yaparlardı. Bunda Almanya çok 
ilyeri gitmişti. Milletler arasındaki iktisadi mü
nasebetler bakımından çok güzel bir fırsattır. 
Şimdi yapılan işler bir memleket dâhilinde kal
mayıp, muhtelif memleketler arasında yapıla
cak olan karteldir. Onun için behemehal An
laşmaya zaruret vardır. Bunun kadar memleke
timiz için feyizli daha bir şey olmaz. Aynı za
manda bunun milletlerarası münasebetimizi tan
zim edeceğine şüphe yoktur. Bu benim ihtisa
sım dahilinde değildir, bu hususta ilmî bahis-
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lerde bulunacak değilim. Fakat okuduğum şey
lerden çıkarttığım mânanın yarısı bu yolun fe
yizli olduğunu bana gösteriyor. Anladığım bu
dur. Biritanya tütün yetiştirmeğe çalışıyor. 
Niçin çalışıyor? Evvelden anlaşma olmadığı için. 
Biz de kolay yetişiyor. Bizim Ege sahillerimiz, 
Marmara'mız, Karadeniz sahillerimiz vardır, 
orada • rutubet derecesi, tohum düatesi bu 
mahsule muvafıktır, oranın ahalisi alışmıştır, 
onun burnu hassastır, bu bizim için büyük bir 
sermayedir. 

Biritanya'da tütün yetiştirmek için çalışı
yorlar, Amerika'da 30 yerde çalışıyorlarmış. 
Fakat evvelce anlaşmamız olsaydı, herkes kendi 
kendine didinip ikide bir nesli ıslah etmek, kök al
mak gibi birtakım gayretler ki, tarihe nazaran he
zeyandan başka bir şey değildir, uğraşmalarına 
lüzum kalmazdı. 

Teşebbüs çok güzeldir. Keşke Danimarka 
ile mukavele yapalım, şaraplarımızı bedava vere
lim de onları alıştıralım, ileride belki zeytin
yağında, belki pamukta bütün milletlerin iyili
ği için bu gibi teşebbüsler olacaktır, iki isa ita, 
bütün kürenin selâmeti başka ne ile olur? An
laşmalarla. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sözüme üs
tat Dilenire'nin söylediklerine temas ederek baş-
lıyacağım : Keşke mümkün olsa idi de Daııi-
markaya'da şarap satabilse idik, mümkün olsa 
idi de meceanen verebilse idik, dediler. Ken
dilerine tebşir ederim bu hafta içinde Danimar
ka'ya, yarım milyondan fazla şarap satmış bulu
nuyoruz. isviçre'ye de satmış bulunuyoruz ve 
Fransa"ya sattığımız bir milyon kilo şarabın 
mühim bir kısmını da vermiş bulunuyoruz. Bu 
hususta istikbalimiz çok acıktır. 

Şimdi Sayın Süreyya Örgeevren'e arzı cevap 
edeyim: Arkadaşlar, esas itibariyle Tekel İdare
si yurt içinde kendi mamullerini satabilir, fab
rika kurabilir. . acentalıklar açabilir, nitekim 
de vardır. Yine demin arkadaşlarımın bahis 
buyurdukları gibi yakm komşularımızdan ba
zılarında, tütün haricinde olan şeyleri ve meselâ 
I rak ' ta birayı satıyoruz. Orada ve yine diğer 
Cenup komşularımızdan bazılarında ve Kıbrıs'
ta acenteliklerimiz vardır. Bunların adedini 
çoğaltmak istiyoruz. Tekel idaresi elinde bulu
nan sermaye ile kendsine verilmiş olan işleri çe-
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virmeye çalışmaktadır. Şubphesiz bu çalışma
lar kâfi değildir. Bunun artırılmasına imkân 
bulursak tahsisat için rica edeceğiz. Tekel İda
resi bir Devlet idaresidir. Binaenaleyh her 
yerde hürmet edilen ve her yerden kendisine 
müracaatlar yapılmakta olan bir idaredir. Hu
susi teşebbüsleri teşvik etmek hükümetin de ar
zusudur. Hususi tütün yaprağı olup harice gön
derenlerle rekabet meselesi asla bizim mev-
zuumuza dâhil işlerden değildir. Yalnız Rize 
gibi tek alıcısı Tekel İdaresi olan ve puro yap-
nuya fevkalâde elverişli tütünün işlenmiş olarak 
gönderiyoruz. Fakat bu iş o kadar kolay bir 
iş değildir. Dünya yarım asırdan beri bu işi 
yapmaktadır. 

Rize'den 100 000 kilodan fazla tütün müba-
bayaa ettik. İşte istihlâki istihsalden az olan bu 
ve buna benzer tütünleri harice sattırmaya mem
leketin yüksek menfaati için çalışıyoruz. Bur
dur 'da yetişen virjinya ayarındaki tütün de bu 
durumdadır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Efendim; Tekel Bakanlığının bu tasarı ile yap
mak istediği, Tekel İdaresinin üzerinde çalış
tığı muhtelif tekel maddeleri içerisinde bulu
nan tütünü, yapmak tütün ticareti hariciyesi 
haline getirmek olmadığı ve bu işi zaten yapa
cak durumda bulunmadıklarını beyan etmek 
suretiyle bunu istisna etmiş bulunuyorlar. Za
ten benim korktuğum ve memleket için tehlikeli 
bulduğum da bu idi, Tekelin başaramıyacağı 
bu işte kendisini siyanet etmekten başka birşey 
değildir. 

Ondan başka tam mamul tütün, yani si
gara, puro, pipo tütünü dâhilde yapıp hariçte 
satabilecek vaziyettedir. Hariçte de buhar ı 
imal etmek salâhiyetini ise zaten haiz oldukları 
bir hak olduğu gibi, bu memleket için zararlı 
değil, bilâkis faydalıdır. 

Kendilerinin izahat/na teşekkür ederim, yol; 
sa işi yaprak tütün ticareti hariciyeci haline 
getirdiğimiz zaman ne bu işi Tekel İdaresi ya
pabilir, ne de Tekel İdaresinin hikmeti teessüsü 
budur. Tekel İdaresi bunu yani yaprak tütün 
ihracını yaptığı takdirde memlekette zarar gö
rür, büyük bir ihracatçı tüccar zümresinin men
faatine uygun düşmez. Bunu burada aydınlat
tığı için kendilerine teşekkür ederim. Ve bu 
sözü de kanunun tatbikatında esas olarak kul
lanacaklarını umarım. 
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! BAŞKAN — Doktor Fahri Kurtuluş. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Efendim, 
Sayın Bakanın Danimarka'ya, Fransa'ya hattâ 
İsviçre'ye şarap göndereceğinden çok mütahas-
sıs oldum. Yalnız harice göndereceğimiz mal
larda çok titiz olmamızı ve kontrol edilmesini 
rica ederim. Biliyorsunuz, geçen seneler İzmir'
den Amerika'ya incir gönderdik, çürük çıktı, 
kalitesi bozuktu. Ben talebeliğimi Kastamo
nu'da geçirdim, Fransa'ya kendir gönderdik, 
çürük olarak geri geldi. Kâr haddi dahi az ol
sun, fakat en iyi şarabı dışarıya gönderelim. 
Bu aynı zamanda bizim de bir reklamımızdır, 
bunu istirham ediyorum. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 
bizim mevzuubahs ettiğimiz şey Tekel İdaresine 
böyle bir salâhiyetin verilmemesi keyfiyetidir. 
Tütün şöyle yetişirmiş, böyle yetişirmiş, Ameri
ka 'da daha ziyade dikkatle takip ediliyormuş, 
her tarafta satış için şöyle yapılıyormuş, böyle 
yapılıyormuş. Buna bir diyeceğimiz yok. Şüp-

j he yok ki ; malımızı satmak için bütün tedbir
ler ne ise, evsaf itibariyle, sevk için lâzımgelen, 
bütün tedbirler ne ise bunları hiç kimse sÖyli-
yemez ki, yapılmasın. Bu varit değildir. Onun 
için mevzu yalnız; Tekel İdaresinin mahiyeti 
itibariyle serbest şirketlerle böyle bir ortaklık 
kurması mahzurludur. Bunu mevcut şirketler
den birisine yaptırması lâzımdır. Rica ettiğim 
şey de budur. Yoksa mal satılsın, şöyle gelsin, 
böyle gitsin, bunun üzerinde durduğumuz yok
tur. Yani Tekel İdaresine bu salâhiyet veril
mesin şirkete verilsin. Çünkü şirketle Devlet 
dairesi arasındaki münasebetlerin emniyeti ve 
sonra murakabe tesisi ki, bu en güç bir iştir. 
Ecnebi bir memlekette, ecnebi bir şirkettir. Bi
zim de şirket mahiyetinde elimizde bir vasıta 
vardır. Bu vasıta yapsın. Bu vasıta yalnız tü
tün işini yapıyor. Canım bu vasıtanın böyle 
rakı, şarap ve saireyi satmasında bir günah 
mı var? Madem ki, bir teşekküldür yapar diğer 
mevaddı da İdare deruhde etsin. Bunu da şube
leri vasıtasiyle yapsın satsın. Veyahut satma 
yolunu takip etsin. 

BAŞKAN — Tekel Bakam. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 

ı OOŞKAN (Kastamonu) — Efendim; demin ar-
zetmiştim. Zannederim iyi izah edememişim. 
Arkadaşım mütemadiyen Limitetten bahsediyor. 

I Limitet yüzde 55 şi Tekelin döner sermayesin-
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den ve mütebakis i iki banka ta ra f ından veri
len sermaye ile ku ru lmuş tu r . K a n u n hususi ma
li müesseseler, bu işle iş t igal eden zevat işti-
r a k ı n d a n bahset t iğ i halde, on altı seneden bahis 
buyurdu la r , on iki sene olsun, bir tek insan da
hi müracaa t etmemiştir . î ş Bankas ı ve Ziraat 
Bankas ı dahi Hükümet in arzusu ile kat ı lmış bu
lunmaktad ı r l a r . Binaenaleyh halen iki milyon 
mevdu sermayesi olan ve bu sermayesi de mala 
yat ı r ı lmış bu lunan bu müessesenin bu tasar ıda 
bahis konusu olan ş i rkel lere işt iraki imkânsız
dır. Öyle üyer ler va rd ı r k i ; 5 - (> milyon lira 
vermek ieabeder. Eğer bizi bu şekilde teçhiz 
buyuracak olursanız o ayrı bir şeydir, bu ta
sar ıdan ayrıdır . Müsaade buyurursanız 8 nci 
maddeyi okuyayım «Tekel İdaresi Oümrük ve 
Tekel Bakanlığının tasvibi ile yur t dışında fab
r ika şube ve acentel ikler kurabi l i r» Bütün 
bunlar ı yapıyoruz, belki bunu da yapabi l i rd ik . 
F a k a t Büyük Meelieden vazıh bir salâhiyet is
ledik. Hat la Bülçe Komisyonunda konuşulduğu 
zaman eski kanundak i salâhiyet fabrika kurma
yı mümkün k ı la rken ve fabr ika kurmanın daha 
büyük paralara vabeste olduğu aşikâr iken bu 
selâhiyeti niçin istediğimiz sorulmuştur . Biz 
yeniden mal sahibi bulunan Büyük Meclisten 
b u n u n vuzuhla söylenmesini rica için bu tekli
fi get i rdik. 

T A H S İ N TÜZÜN ((İümüşane) Eski ka
nundaki salâhiyet kifayet eder. Başka tü r lü sa
lâhiyet istemeğe1 lüzum yoktur . 

AHMET OfU'Z (Eshişehir) Muhterem 
a r k a d a ş l a r ı m : Sayın. Hakanın, son izahat ından 
anlaşıl ıyor ki bu tasarıyı esasen haiz olduklar ı 
bir hakkı sırt' i lerde bir te reddüde mahal kal
mamak için tavzih sadedinde buraya getirmiş
ler. Buna rağmen bir is ki tavzihe muhtaçt ı r . 
hakikaten bu işten dolayı yarın or taya çıkabi
lecek sualleri böyle bir kanunla önlemek istiyo
ruz : Şu halde Süreyya Örgeevren arkadaşımız 
ta ra f ından temas edilen noktanın da t ek ra r 
tavzihini, zarur i buluyorum. 

Bendeniz mevzua, girmeden evvel, Tü rk tü
tünlerinin. dünya piyasalarında kıymetleudir i l -
mesinin bu memleketin uzun yı l lardan beri der
di olduğuna temas etmek isterim. Bunu bugün
kü Hükümet de t a k d i r etmiş ve hattâ Millî Ko
runma Kanununa dayana rak bu yıl tü tün sa
t ı ş la r ından bazı fonlar ayırmıştır-. Zannediyo
rum bu. mik ta r 11 - 12 milyon civar ındadır . 

Bundan maksat Türk tü tününün dış piyasa
ların tesiri altında ve onların empoze edecekleri 
fırsatlarla satılmamasuıı temin etmek diğer bir 
tâbirle Türk tü tününü dünya pazarlarındaki 
müstehlikin ayağına götürmek suretiyle hem ne
fasetini belirtmek hem de sü rümünü temin et
meye maksur bir leşebbüstür. Hal böyleyken Te
kel İdaresi dış piyasalardaki hususi eşhasla anla
şarak Türk tütünlerini kıymetlendirmek husu
sundaki bu adımı atarken (bugünkü Devletçiliğin 
ticarette yaptığı tecrübeleri de göz önünde bu
lundurularak) bunun acaba ilerisi için bir teh
like1 teşkil etmiyeceğiııi katî olarak söyliyebilir-
miyiz. Hakikaten İlendeniz bu noktada mütered
didim. 

Bir an için l'arzediniz ki dış piyasalarla S- 10 
milyon liralık bir sermaye ile -S - 5 firma ile 
anlaştık, Türk tütünler ini işliyor, kazancı cazip 
yeldi veyahut Tekelin iç imkânlarından daha uy
gun geldi, daha az emekle daha çok kazam; leıuin 
etmek istidadını gösterdi, ben Tekel olarak buna 
meyil eltini. İşte o andan itibaren Tekelin iç 
piyasadaki fonksiyonu dış kazanç imkânları kar
şısında genişliyecektir. Bunun neticesi olarak 
yarın teşkil, etmek istediğimiz bir teşekkülü bal
talamış ve bugünkü tüccarların vaziyetini tehdit. 
etmiş olacağız. 

Benden izce <eğer hakikaten Tekelin eski ka
nunumla ona verilmiş böyle bir salâhiyet ınev-
culsa Hükümetten bu kanım tasarısını geri alma
larını rica eder ve bu suretle de yeniden bazı 
tereddütler meydana çıkmaz. 

T H K E L BAKANI T A H S İ N COŞKAN (Kas
tamonu) - Sayın arkadaşlarını , demin 8 nci 
maddenin Tekel İdaresine hariç memleketlerde 
fabrika kurmak, acetıtalıklar açmak salâhiyetini 
vermiş bulunduğunu ar/etmişt im. A r a d a n tamam 
on üç ay geçmiştir. Hariçte kurulacak olan fab
rika meselesinin o kadar kolay olmıyacağını ve. 
tetkika muhtaç bulunduğunu ve nihayet açılacak 
fabrikaların o memleketlerde tutulması lâzım-
geldiğini de arzetmiştim. Bu kolay değildir. Tet
kik ediyoruz hariç memleketlerde kurulacak 
fabrikalar milyonlara muhtaçt ı r . Biz bu tasarı 
ile âzami olarak bütün Tekel maddeleri için 
Tekel idaresine verdiğimiz selâlıiyetlerin kulla
nılmasını temin maksadiyle bütçemizin döner 
sermayesinden kullanılmak şartiyle 7,5 milyon 
liralık salâhiyet istiyoruz. 

Arkadaşlarım, demin Amerika 'daki tü tün ıııo-
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selesinden, dünya vaziyetinden bahsettiler. Ben 
de bir iki rakamdan bahsedeceğim. 

Bilhassa Karolina'da istihsal edilmiş olan 
tütünden Hükümetin eline bir yılda giren para
nın bir milyar yüz elli milyon dolar olduğunu 
arzedersem dünyanın tütüne verdiği ehemmiyet 
anlaşılabilir. Büyük bir kıta olan Türkiye'de 
istihsal edilen tütün nihayet bu sene 92 mil
yon kiloyu bulmuştur. Şu halde arkadaşlarım 
önümüz çok acıktır, çok çalışmaklığımız lâzım
dır. Harice kendimizi tanıtmak icabeder. Arka
daşlarım bir kaç gün evvel hukuk müşavirliğine 
verdiğim, Roma'dan aldığım bir raporda men
şei Filistin olmak şartiyle üzerinde eski harflerle 
birinci Samsun ve ay yıldız da bulunan bir tü
tünün bizim namımıza satılmakta olduğunu ha
ber aldım. Bunun üzerindeyiz. Bu tütünlerin 
kâğıdı, ambalajı, içimi herşeyi çok kötüdür. 
Birçok yeri ede bunlar Türk tütünü diye sa
tılmaktadır, Yine bu meyanda arzetmek iste
rim ki, Birinci Cihan Harbinden sonra dünya
nın birçok yerinde Türk tütünlerine karşı piya
salar kapanmıştı. Bu gün ise her yer açılmış
tır. Tanınmış müesseselerle iştirak ederek onlar
la orada bir anlaşma yapıp bu güzel Türk tütünle
rini tanıtmak istiyoruz. Binaenaleyh, ,Türk tütü
nü tanınmış olursa, 90 milyon olan tütünleri
miz yarın 500 milyon olacaktır. Memleket da
hilinde tütün ihraç edecek olan birtakım tütün 
tüccarlarının önüne geçer gibi bir mülâhazaya 
kapılırsak, bugüne kadar olduğumuz yerden bir 
adım bile ileri gidemeyiz. Tarih de bizi affet
mez. Samimi kanaatimiz bunlardır. Arkadaşı
mıza zannederim arzı cevap ettim. Paramız hu
dutsuz değildir, âzami yedi buçuk milyon lira
dır ve bu yedi buçuk milyon lira içinde yalnız 
tütün değil, şarabı da, birası da vardır. Bazı 
yerlerde titizlilikle hareket ederek menfaat mu
za uygun ortaklıklara gireceğiz. Nasıl ki, Tekel 
İdaresinin kuracağı fabrikalar için salâhiyet 
verdiniz, Bunun için de hudutlu olarak yedi 
buçuk milyon lira, isliyoruz. 

BAŞKAN — Abdurrahman Melek. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Efendim; görüşülen mevzuda hiç bir malû
matım yoktur, söz almam belki icabetmezdi, fa
kat Sayın Bakanın şimdi; Filistinden eski Türk 
harfleriyle eski reji idaresinin imal ettiği şe
killerde sigaraların İtalya'da satıldığına dair 
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bir şey söylemeleri bendenizi buraya gelmiyc 
mecbur etti. 

Bu yeni bir şey değildir. Bakanlığın bu işe 
yeni muttali olmasını ben hayretle karşıladım. 
yıllardanberi, birinci dünya harbinden sonra bu
güne kadar Suriye'de Lübnan'da, Filistin'de ta
mamen bu şekilde , yani eski Türk ve Osmanlı 
rejisinin eski harflerle ve şekillerle çıkardığı 
kutular şeklinde, (Hatırlarsınız Yenicenin ku
tusu kırmızı renkte idi), tamamen bu satılmak
tadır. 

Hatırımda kaldığına göre Behçet Beyin Re
ji Umum Müdürlüğü sırasında bugünkü teşeb
büse benziyen bir teşebbüs, yani hariçte müşte
rek iş yapmak, oranın tanınmış firma ve mü
esseseleriyle fabrika açmak veya acentalıklar 
kurmak maksatlariyle bir teşebbüse girişilmek 
istendi. Bu maksatla o taraflarda yapılan bir 
seyahat arasında Berut'ta, şimdi Sayın Bakanın 
söyledikleri ve benim de biraz tafsilâtla arzet-
tiğim bu eski şekilde sigaralar satılması keyfi
yeti nazarı dikkati celbetti. ve orada Manda 
İdaresiyle bu hususta temasa geçildi, ancak 
Birinci Harbi Umuminin iktisadi ve hukuki me
selelerinin tasfiyesi sırasında imparatorluğun 
vaktiyle Osmanlı Rejisi namına İsviçre'de tescil 
etmiş olduğu markaları İmparatorluğun taksimi 
dolayısiyle Suriye ve Lübnan daha açıkgöz dav
ranarak bizden evvel namlarına tescil ettirmiş 
olmaları gibi bir vaziyet ortaya çıktı. Bu yüz
den bizim eskiden dünyaca mâruf markaları
mız böylece başkaları tarafından kullanılmakta
dır. Bilmiyorum mütahassıslar bunun üzerinde 
ne diyorlar? 

Salâhiyetim dahilinde olmamakla beraber 
teklif edilen hariçteki ortaklık yerinde mi, değil 
mi 1 Bence bunun için yeni kanun çıkarmağa hiç. 
lüzum yoktur. Sayın Bakanın elinde kanuni bir 
salâhiyet vardır. Mademki fabrika kurmak sa-
lâyeti vardır. Satış yapmak için de herhangi 
bir fabrika ile anlaşabilir. Bunun için muhak
kak orada bir müessese ile satışı çoğaltmak hu
susunda bir ortaklık tesisine lüzum görmüyo
rum, eldeki kanun kâfidir. Yeni kanun birta
kım komplikasyonları mucip olacaktır. Her ne 
kadar arkadaşlarımız Vekilin sözünü senet it
tihaz ederek bu gibi karışıklıkların meydana 
gelmiyeceğini tahtı temine almış bulunuyorlar
sa da yine karışıklık olabilir. 

Sayın Bakandan birşey daha soracağım; 
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oradaki müesseselerle beraber çalışacağız diyor
lar. Bu takdirde vereceğimiz tütünler hangi 
firma adına çıkacaktır? Meselâ Mısır'da Matos-
yon firmasiyle anlaştık. O firma mı bu tütün
lerden istifade edecek biz ıııiV Eğer maksat ha
rice işlenmemiş tütün satmak ise, bu iyi bir yol 
değildir, İşlenmiş mamullerimizi harice tanıt
mak ve satmak maksat ise, onun için başka bir 
yola gitmeliyiz. Oralarda iştirak doğru değil
dir. Oradaki müesseselerden istifade ederek yal-
yalnız satış işlerini onlara vermek doğru olur. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Efendini, daha evvel istediğim ikinci sözümü 
•Sayın Bakana bırakabilirdim. Ancak bizim dü
şüncelerimize muttali olduktan sonra topluca 
bir cevap vermek imkânlarını kendilerine ha
zırlamak için bu şıkkı ihtiyar ettim. 

Diyorlar ki; geçen sene BJ> ay evvel yapılan 
bir kanunla, bu kanun tasarısı ile istediğimiz 
hakları zaten iktisap etmiş bulunuyoruz, bu
gün buradaki gaye, maksat onun bazı müphem 
telâkki edilebilecek noktalarının tavazzuhunu 
teminden ibarettir. Hayır arkadaşlar işte bu 
noktada tamamen kendilerinden ayrılıyorum. 
Eğer zaten sözlerimin ilk kısmı varit idi ise, 
ikinciye yani bu kanuna ihtiyaç kalmazdı. Bu 
kanaat lamını varit olmadığı sununla da sabit
tir. O kanunun 8 nci-maddesini bir iki defa 
okudular. Bendeniz de tekrar edeceğim. «Te
kel İdaresinin yurt dışında fabrika kurmak, 
aeeulalıklar tesis etmek» maddeyi hülâsa ede
rek okudum. Bu hüküm başkadır. Bu tasarı ile 
istenilen şey bunların dışında ve kısmen Dev
let şeref ve haysiyeti, bütçe mülâhazaları ve 
düşünceleri bakımından tamamen o maddei ka-
nuniyenm haricinde ve üstünde şeylerdi]1. 
(Jünkü bu tasarının istediği şey İdareye, yuka
rıdaki hükümler dairesinde, yurt dışında ortak
lıklar da kurabilir.. Diye yeni bir yetki vermek
tedir. İşte metin de gösteriyor ki , sekizinci 
maddede yazılmış olan şeyleri yapabilecekleri 
gibi fazla olarak da bunları yapabilir diyor. 

Vazıı kanun olarak bunu kabul ettiğimiz za
man ve benim .şimdi bu kürsüden bu fıkra hakkın
daki ifade ve izahımdan sonra bu kanunun he
yeti unuuniyesiui bu mâna ile kabul buyurmuş 
olacaksınız. Zira burudan kaçınmıya imkân 
yoktur. . Fazla olarak bizim Tekel, ismi burada 
geçmiş olan mesele tütün limitet şeriklerden bi
ridir. Tekel İdaresinin dâhil olduğu bu müesse-
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se bir anonim şirket, yahut limitet bir şirket
tir. İdare buna muayyen bir miktar sermaye 
vermiştir. Şirket kendi kendine kanun muvace
hesinde bir şahsiyeti hükmiye halindedir. Ne 
yaparsa, ona. aittir. Onda Devletin, Hükümetin 
ve Tekel İdaresinin şeref haysiyet hesabile hiç 
alâkası yoktur. Amma bunu kabulden sonra 
Tekel İdaresinin uıösyü ile birlikte kuracağı 
şirketin bütün avakibi hukukiy esinden İdarede 
mesul olacaktır ve kendi bütçesinden sarfettiği 
para ile alâkadar olduğu şirketten dolayı me
sul olacaktır, bu ayrı bir şeydir. Binaenaleyh 
bize verilmiş bir salâhiyeti bizden geri almak 
mahiyeti gösterir tarzda bu tasarıya muhalefet 
ediyorum diye bir mütalâaları varit değildir. 
Tekel Bakanı arkadaşımın dikkatlarına arze-
derinı ki ; bu ayrı bir şeydir, yepyeni bir tc-
sisdir. O kanunla verilen işlerin hukuki, içti
mai mahiyetleriyle hiç alâkası olmıyan daha 
ehemmiyetli bir şeydir. 

Bu noktayı belirttikten sonra, şayet tasarı 
üzerinde İsrar edecek ve Heyeti Umumiye de 
bu tasarıyı kabul etmekte bir mahzur görıuiye-
cekse. tütün meseleleri üzerindeki mahzurları 
«laha evvelce ar/etmiş olduğum için tekrara lü
zum görmiyeceğim, kendilerinin de kabul ettik
leri ve bu tasarı dışında kaldığını söylediği nok
tayı, bu maddeye (Yaprak tütün ticareti hariç 
olmak üzere) kaydının ilâvesini teklif «'derini. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, ma
ruzatını kısa olacaktır, kanun lâyihasına maalesef 
burada muttali oldum. Bu itibarla Sayın Ba
kanın temas ettikleri son noktayı işaret edeceğim: 
Esasen malî imkânlarımız bizi tahdit edici mahi
yettedir. Binaenaleyh bu işi izam etmemek lâ-
zııııgelir, buyurdular. 

Yüksek malûmunuzdur ki; dışarıdaki firma
lara hissedar olarak iştirak etmek, iştirak nispeti 
az dahi olsa paramız mahdut dahi olsa, milyon
larca liralık fabrikalara hissedar olmak yetkisi
ni bize verir. Bu halde firmalar orada istihsalde 
bulundukça bunlar o kadar geniş iş sahasına 
maliktirler ki, bizim Türkiye'deki tütün istihsa
linin 5 - 10 mislini işliyebilecek ve yutabilecek 
durumdadırlar. Şu halde bir taraftan onlarla or
taklık yapıyoruz, diğer taraftan da o şirketlerle 
ona iştirak nispetimizle de hareketimiz tahdit 
edilmiş oluyor. Yani; o firmaların arzularına, 
satış programlarına ve propagandalarına uyu
yoruz. Bu suretle bir nokta daha meydana çıkı-
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yor.. Şu halde Tekelin ortak olduğu şirket dış 
piyasalarda kullandığı % 10, 15, 20 gibi bir his
se ile, Türk tütününü kendi propagandası için 
de alet etmiş olaeaktır. Bu bakımdan da konu 
sakattır. 

Sonra, bir- noktaya daha işaret etmiştim: Hü
kümetin dış piyasalardaki tütün sürümünü idare 
etmek için bir teşekkül kurduğunu biliyorum. 
Bugünden sermayesi on iki milyon liradır. Türk 
tütününü dış piyasalara sürme, mevzuu akla 
gelirken tıpkı memleket içinde iş görecek bir şir
ket gibi niçin ele alnıvyoruzi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
(ÎOŞKAN (Kastamonu) — Hangi şirket? 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Dış memleket
teki firmalarla ortaklık yapmak hakkı isteniyor. 
Tek bir misal olarak dünyada bu gibi inhisar 
idareleri kanaliyle açılmış ve neticeleri muvaffak 
olamamış teşebbüslere bilhassa işaret etmek is
terim: Benim hatırımda kaldığına göre Mısır'da 
ve Almanya'da da bu nevi teşebbüsler olmuş ve 
müstahsil memleketler aleyhine olarak neticelen
miştir. Bu bakımdan bendeni/ tasarının geri 
almnıasmı bilhassa riea ediyorum. 

Dr. SAİM ALl Dİ LEMRE (kize) - - Elen
dim, yalnız bu Tekel işi için ve bilhassa tütün işi 
için söyliyeeek değilim. Vaktiyle memleketler 
arasında bu gibi tranzaksion denilen şeyler ya
pılmış ve muvaffak olmamıştır, deniliyor. Bu za
manla eski zamanı mukayese etmeden böyle ko-
nuşmıyalım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Kastamonu) — Efendim, yalnız bu 
nokta üzerinde duruyoruz. Vazıh olarak arbe
deyim: Dünyaca anılan Şark tütünü vardır. 
Bizden ayrılmış olan memleketlerde de İm tütü
nü yetiştirmektedirler. Bizim gibi tütün yetiş
tiren bazı komşularımızın istihsali geçen sene 
biraz daha azken bu sene daha fazlalaşmıştır, 
Yunanistan'ı misal alıyorum, Mısır'da ortaktır, 
Fransa isviçre'de, Amerika ingiltere'de ortak
tır. Tütün yetiştiren memleketler oralarda nam 
almış fabrikalarla birleştikleri zaman tütünleri 
harice reklâm etmek fırsatını kolayca bulmak
tadırlar. Binaenaleyh Tekel idaresinin ortak
lıklara iştirak etmek suretiyle tütünlerimizi 
tam mânasiyle menfaatımıza uygun olur kanaa 
tindeyim. 

Arkadaşım buyurdular ki başka yerde bir 
sigara fabrikası Türk tütününü kullanarak fab

rikası için reklâm yapacak, kendi tütünümüzü 
sarfederek böyle bir reklâm yapılması aleyhi
mizde değil memleket tütüncülüğünün lehinde-
dir.. 

Yüksek Heyetinizi fazla yormamak için faz
la tafsilâta girmiyorum. Bu bir sürprizdir, tü
tüncülüğümüz itibariyle büyük bir kazançtır. 
Kabul buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

(Kâfi sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun Bütçe Komisyonu söz

cüsü. 
(Kâfi kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü olmak mü-

nasbetiyle söz vermek mecburiyetindeyim. 
BÜT('E KOMİSYONU ADINA VEDAT 

DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendini, şahsım na
mına olsaydı sizleri rahatsız etmek istemezdim. 
Fakat Bütçe Encümeni namına konuşmak zarıı-
retiudeyim. 

Hükümet tarafından teklif edilen tasarıyı 
incelerken biz bu işi esasen Tekel idaresinin ken
disine yetki veıeıı kanunun şümulü dâhilinde 
gördük. Bu kanunun 8 nei maddesini okuduğu
muz zaman yurt dışında fabrika açmak salâhi
yetinde bulunan Tekel idaresinin bir miktar pa
ra ayırmak suretiyle ortaklık kurmak yetkisine 
tabiatiyle malik olacağı kanaatini izhar ettik. 
Bu itibarladır ki Hükümetin getirdiği tasarıyı 
ayrı bir tasarı halinde çıkararak bu kanunun 
S nei maddesi hükmü içine sokmakta fayda gör
dük. Burada ortaklık yapılabilir mi, yapılamaz 
mı, yolunda bir tartışma konusu açmaktan ziyade 
bu imkânın esas itibariyle kanunun 8 inci mad
desinde mevcut olduğu kanaatim taşımış bulun
maktayız. 

Madem ki; bu salâhiyet Tekel idaresine veri
liyor öyle ise, neden Hükümet ayrı bir kanun 
teklif ederek karşımıza gelmiştir? Bu yolunda bir 
soru hatıra gelebilir. 

Tatbikattaki bazı tereddütler ve huzursuzluk
ları gidermek için yapılmış bir teşebbüstür. 
Bu itibarla bu tasarıyı incelerken, bu yetki ye
rinde midir, değil midir? üzerinde durmadık. 
Esasen Tekel İdaresinin salâhiyeti dâhilinde gör
düğümüz bu teklifin sekizinci maddedeki yet
kiler meyanmda yer almasını uygun görerek ayrı 
bir kanun şeklinden çıkarıp doğrudan doğruya 
Tekel idaresi kanunun sekizinci maddesine bir 
hüküm olarak ekledik. Onun için, biz burada or
taklığın riski var mıdır, yok mudur yolundaki 
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tartışmaların bu tasarının lüzumunu ortadan I 
kaldıracak mahiyet ve önemde olmadığı mütalâa-
Kındayız. 

Şüphesiz, her ticari harekette, her iktisadi 
teşebbüste iyi taraf olduğu gibi, kötü ihtimaller 
de vardır. Nitekim bu riski gözönünde bularak 
ortaklık payının 7,5 milyonu aşmıyacağı kay-
dini de maddeye ilâve etmiş bulunuyoruz; bu 
miktarı Tekel İdaresi aşamıyaeaktır, Hükümete 
ortaklık kurma tanıyoruz; fakat 7,5 milyon lira 
ile tahdit etmek lüzumunu da izhar etmiş olu
yoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Arkadaşımız Tahsin Tüzün'ün verdikleri 

önerge bu tasarıya taallûk edecek mahiyette de
ğildir, başka bir kanunun tadili mahiyetinde 
olduğu için geri alıyorlar. Ayrıca bir teklif yo
lunda yürüyebilirler. Şimdi elde başkaca bir 
önerge yoktur, söz istiyen de olmadığı için mad
delere geçilmesini oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 4036 sayılı Kanunda değişiklik
ler yapümsma dair 4896 sayılı Kanuna bazı 

hükümler eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 

sayılı Kanunun 8 nci maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir: 

idare, yukardaki hükümler dairesinde yurt 
dışında ortaklıklar da kurulabilir. Ancak bu 
ortaklıklara İdarenin döner sermayesinden ayrı
lacak paraların toplamı 7,5 milyon lirayı geçe
mez. Bu ortaklıklara İdarece ödenmiş sermayenin 
:% 25 ine kadar kredi ile mal verilir. 

BAŞKAN — Bir önerge var bu maddeye ta
allûk ediyor okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddeye : «Yaprak tütün ticaretinin tica

reti hariç olmak üzere» kaydının ilâvesini teklif 
ederim». 

Balıkesir Milletvekili 
Süreyya Örgeevren 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANıTAHSİN 
(H')ŞKAN (Kastamonu) —• Arkadaşlarıma mâru
zâtta bulundum; bu teklif evvelce bir kanunla 
bize verilmiş olan bir salâhiyetin geri alınması
nı ifade eder. Bu, ayrı bir mevzudur. Arka- | 
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daşıma izah ettim. Esasen biz bunu yapabili
riz. Fakat Tekel İdaresi nelerle iştigal eder 
diye bir madde vardır, bu teklif onun değiş
tirilmesini ifade eder. 

SÜREYYA ÖRGEEVRUN (Balıkesir) — 
Efendim; benim takririm, teklif edilmiş olan bu 
kanun tasarısı vesilesiyle bundan evvel Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği bir kanunun Te
kel Bakanlığına verdiği salâhiyetin geri alın
masını tazammun etmez. Eğer öyle ise bana 
falan kanunun falan maddesile memleket dı
şında yaprak tütün ticareti yapmağa mezunum 
diye bir madde göstersinler. Eğer öyle bir 
kanun hükmü varsa ben o kanunun o maddesi
nin tadil edilmesi için Yüksek Meclise ayrı 
teşebbüste bulunurum; yol o olur. Amma öyle 
bir hüküm mevcut değildir. Memsek olarak 
sekizinci madde değil de bu tasarı elde tutula-
caksa bu madde mutlaktır. Mademki mutlak
tır, yaprak tütün ticareti hariçtir kaydı çıkar
sa ozaman yaprak tütün ticareti için de te
şebbüse gireceklerdir. Ancak madem ki, mem
leketin menfaati bunda değildir, bunu yapma
mayı ve yapmamak durumunda olduklarını 
söylemişlerdir, benim takririmin ihtiva ettiği 
kaydın buraya girmesinde ne gibi bir mahzur 
kalır. Buna aykırı mütalâaları kabul edemem. 
Binaenaleyh takririmin kabulünü rica ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Kastamonu) — Arkadaşlarım; de
minki mâruzâtım arasında temas ettim, bilhas
sa Rize'de yetişmekte olan tütünler vardır ve 
bunun alıcısı yalnız Tekel İdaresidir. Tekel 
İdaresi bundan puro yapmaktadır. Bu tütünün 
de alım satımı tüccara açıktır, hiçbir tüccar 
gelipte bir kilo almaz. Burdur vilâyetinde ye
tişmekte olan tütünlerin de bir kilosunu tüc
car almamaktadır. Bunu da Tekel İdaresi al
maktadır. Şark tütünleri de böyledir. Tekel 
İdaresi Türk tütünlerinin ıslahını, yetiştirme
sini ve her türlü himayesini sağlıyan bir Devlet 
idaresidir 

Gene Ege Bölgesinin Milletvekili olan ör
geevren arkadaşımız gayet yakinen bilirler ki, 
bu sene Ege'den 52 milyon kilo kadar tütün alın
mıştır. Bu alım hususunda bilhassa değerli 
arkadaşlarıma arzetmek isterim ki, tüccarın pi
yasadan yeter derecede mubayaada bulunma
dığına dair Hükümete muhtelif müracaatlar .ya
pılmıştır. Hükümet bu vaziyeti mütalâa ede-
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rok kâh Tekele, kâh yerli ürünlere, suna ve 
buna- müstahsili korumak için tütün aldırmış
tır. Şuhalde bunu kabul etmiyecek olursak Te
kel İdaresi badema böyle bir vaziyeti yapamı-
yaeak bir duruma düşer ki, bu da tütün yetişti
ricisinin tamamen aleyhindedir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) -~ 
Soruyorum Tekel Bakanından; Tekel İdaresi 
geçen yıl, dalın evvelki yıl harice direknıan ya
parak tütünü ihraç etmiş midir? Dahilde demi
yorum, dahilde yapabilir. Fazla mubayaattan 
elde ettikleri tütünü, yaprak tütün olarak, bir 
tüccar gibi, harice satmışlar mıdır? Satmışlar 
sa bunun miktarı nedir? Kâr mı, zarar mı etmiş
lerdir, zarar miktarı, yahut kâr miktarları 
nedir 1 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Kasatmonu) — Tekel İdaresi ham 
tütün satmamaktadır. Aldıkları tütünleri ken
di işleme evlerinde işlemektedir. İşlettikten 
sonra mamul olarak satılmaktadır. Bunlar iş
leme evleri birer fabrika demektir. İler biri
nin içinde iki üç bin kişi çalışmaktadır. Zürra-
dan aldığı tütünleri işler ve öylece sevkeder. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Mamulden maksat yaprak mıdır.' 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Devamla) —• Evet yaprak tütün 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—• Tekel İdaresi senelerce müstasılın tütünü
nü himaye etmek için müdahale mubayalaruıda 
bulunmuş, ve şimdi Sayın Bakanın dediği gibi 
müstahsıldan mubayaa edilen bu tütünleri işle
dikten sonra harice satmıştır. Bu sene dedikle
ri gibi Ege mmtasmda hakikaten belki tarihi
mizin kaydetmediği nispette büyük miktarda tü
tün istihsali olmuştur. Gerçi bu sene bu tütün
lerin müdahale mubayaasının yapılması vazifesi 
yerli ürünlere verilmiştir, fakat- gelecek sene ay
nı vazifenin hem Tekel hem de yerli ürünlere 
verilmiyeceği ne malûmdur. İnhisarlar İdaresi 
bugün vereceğimiz bu salâhiyetleri elbette hüs
nü suretle istimal etmekle mükelleftir. Bu salâ
hiyeti mutlak bir salâhiyeti mahzı zarar yahut 
memleket menfaatine hadim olmıyan bir iş için 
vermiyoruz. Böyle bir hareket ayrıca kontro
le tâbidir. Binaenaleyh, böyle bir salâhiyet ve
rilmesi Tekel Bakanlığım bir ihtiyaç karşı
sında teçhiz edecektir. Ve Tekel İdaresi müs
tahsil için faydalı olabilecek müdahalelerde bu

lunacaktır. Yoksa bunun tahmil ettiği hiç bir 
zarar yoktur. Bunun kabulünü rica ederim. 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) 
— Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımızdan 
bazıları bu tasarı kabul edildiği ve kanun ha
line geldiği zaman Tekel İdaresinin tehlikeli 
bir işe girebileceği notai nazarını dermeyan 
ettiler. Aynı zamanda Tekel İdaresi bu salâhi
yetle teçhiz edildiği ve hariçteki şirketlerle 
ortak olmak hakkını iktisap ettiği zaman ser
best tütün ticareti yapanların işlerine ve teşeb
büslerine bir sekte iras eder gibi bir korkuyu 
ifade ettiler. Tekel İdaresine bu kanunla veri
lecek olan salâhiyetin arkasından bu tehlikenin 
geleceğini farzetmenin isabetli olamıyaeağnıa 
kaani bulunduğum için birkaç sözle ben de 
tasarının müdafaasına katılmak ihtiyacını duy
dum. 

Tekel İdaresi ne yapıyor? Muhtelif madde
lerin imalâtını yapmaktadır ve memleket için
de sarf etmektedir. Muhtelif vesilelerle Tekel 
İdaresinin mamulâtm teşkilâta sahip olmamak 
yüzünden satamayışını acı ile söylemek mecbu
riyetinde bulunuyoruz. 

Şimdi Tekel İdaresi memleket için alkollü 
içkiler yapar, tütün imalâtı yapar, hafif ve ağır 
alkollü içkiler yapar. İdare bir dış teşkilâta 
sahip olmuş olsa muhakkak ki gerek sigara 
tütün sarfiyatında, gerek alkollü içkiler sarfi
yatında bazı memleketlere rakip olmak için, mu
vaffak olamamak için bir sebep yoktur. Bütün 
kusur ve eksik, dışarda böyle bir teşkilâta sahip 
olmamaktır. Dışarıda teşkilât nasıl kurulur, 
bu işler nasıl inkişaf edecek ve bilhassa dış sa
tışı ait ırmakta memleket için bu maddelerin is-
tihsalât ve imalâtını nasıl artıracağız ve mem
leket içinde bu istihsalâtı artırmak için daha 
büyük menfaati nasıl sağlıyacağız? Zaman za
man Tekel İdaresi hazır bir şey bulmuştur, fiat-
lar kendi elindedir, varidat lâzım olduğu za
man, artımak icap edince artırır, para kaza
nır denilmekte memleket dışından memleke
te menfaat temin etmek mevzuubahis olduğu 
zaman bu sahadaki faaliyet gösterilmeyişi Te
kel mevzuunda muaheze konusu olarak ortaya 
konmada tereddüt edilmemektedir. 

Şimdi vaziyet bu olduğuna göre, dışarda 
teşkilâtlanma, ya yarı resmî müesseseler ve
ya hususi teşebbüslerle olacaktır. Bu kanun 
kabul edildikten sonra Tekelin idari teşebbüs-
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lerde bulunması, teşkilât yapması, şirketler kur
ması veya kurulmuş şirketlere iştirak etmesi 
mümkün olacaktır iştirak etmek inhisarı veri

yor değiliz bu yol memlekette serbest ticaret saha
sında çalışanlar için; şimdiye kadar olduğu gi
bi, % 100 açıktır. Amma bu yola gitmek ha
reketi malesef zaiftir. Şayanı arzudur ki tica
ret hayatında çalışan vatandaşlarımız, hattâ 
Tekel'e tekaddüm etsinler, bu kanun çık diktan 
sonra dışarıda teşkilât kurma hususunda Tekel'-
den üstün muvaffakiyet göstersinler, bunu gö
nülden arzu ederiz. Bir kere bu yola girerse 
ayrı ayrı her Türk tüccarının bu kabiliyeti haiz 
olduğu da muhakkaktır. Fakat kabiliyetlerin 
inkişafı için zamanın ve imkânın müsadesine ih
tiyacı olduğunu da unutmamalıyız. Beklersek 
eğer serbest sahada bulunanlar bu kabîl teşki
lâtı kursunlar ve bu teşkilâtın kurulmasında 
memlekete gelmesi mümkün olan menfaatler 
istihsal edilsin, bunun için daha ne vakte kadar 
beklemek lâzımgeldiğini de tâyin etmek müm
kün değildir. Bendeniz Tekel Bakanı ar
kadaşımızla her vakit konuşan bir ar
kadaşınız olarak şükranla ifade edeyim k i ; 
bu yolda çok ümit verici teşebbüsleri vardır, 
gerek ağır alkollü içkiler ve şarap mevzuunda, 
gerek tütün ve sigara mevzuunda. Yine benim 
muttali olduğuma göre Türk tütünü karıştır
mak suretiyle sigara inıalâtnıın, çok geniş sahalar
da Türk tütünü plase etmek imkânını hazırlamak 
için teşebbüste bulunan bir ecnebi şirketin Tekel 
Bakanlığına müracaatı vardır. Tekel Bakanlı
ğına müracaat eden bu şirket acaba neden hususi 
şirketlere müracaat yapmadı diye sorulabilir. 
Böyle bir fırsat karşısında İkinci Dünya Harbi
nin sonunda İngiltere'deki sarf yerini büsbütün 
kaybetmiş olan ve Avrupa karasında da yerini 
yavaş yavaş başka tütünlere terk mecburiyetinde 
kalan Türk tütünlerini böyle tecrübe sahibi ol
muş, teşkilât yapmakta üstat olmuş başka millet
lerin kurdukları şirketlerle ortaklık yapmak su
retiyle tütünlerimizi plase etmek imkânını artı
racak olan böyle bir teşebbüsün tahakkukuna im
kân vermediğimiz takdirde .şimdiden açılmış gö
rünen bu yol, ulaşacağımız sahaya götürmekte 
bulunduğunu müşahede ettiğimiz bu ışıklı yol 
ilhmal edilen bir yol olur. Memleket iktisadiyatı 
üzümü, tütünü, arpası, şarapçılığı bundan müte
essir olur. Tekel İdaresine bu hakkı verirken en 
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küçük inhisar kokusu olsaydı o vakit serbest 
ticaret sahasının geniş ölçüde iştirak ettiği bu 
mevzuda inhisar kokusu veren bu hareketten ka
çınmak haklı olurdu. Halbuki durum şudur: 

Memleket içinde ila etmekte olduğu hizmet
lerle tanınan ve iştigal sahasındaki bilgisi ve ik 
t idari memleket dışında da bilinen Tekel İdaresi
ne yabancı bir şirket müracaat etmiştir. Tekel iş
tirak etsin mi? Şimdi deniyor ki ; ya ziyan olursa? 
Veya dışarıda bu kabîl teşebbüslere iştirak ettiği 
zaman çok kâr eder de bunun cazibesine kapıla
rak iç vazifesini ihmal ederse? Böyle birşey be
lirdiği zaman Tekel İdaresini murakabe etmekte 
olan kuvvetler ve salâhiyetler Tekel idaresine 
lâzımgelen direktifi vermekte asla tereddüt et
mez tabiî nerede kaldıki bundan doğacak tehli
keler 7,5 milyondur. Bundan başka Tekel İda
resi başka memleketlerde fabrika, acentalıklar aç
mak gibi hakları Büyük Meclis tanımıştır. Eğe" 
bunun için risk varsa, öteki için de aynı derecede 
risk mevzuubahistir. Hattâ eskiden verilmiş olan 
salâhiyetin getirebileceği risk haddi buııunl'inc 
nazaran fazladır. Çünkü bunda dryoru? ki dışa 
rıda kurulmuş veya kurulacak şirketlerle ortaklık 
yapmak salâhiyeti verilecektir. Dışarıda yeniden 

kurulmuş veya kurulacak şirketler bizim şu veya 
bu piyasaya gidecek olan Tekel İdaresi memur
larımızdan bu teşebbüslerde muvaffak olma 
bakımından daha zayıf değildirler. Bu itibarla 
bu defa vereceğimiz salâhiyetin getireceği risk 
hiçbir zaan eskiden verdiğimiz salâhiyetin riskin
den daha fazla olmaz az olur. Buna çok emin 
olmak isabetli olur diye ifade etmek lâzımgelir. 

Simdi kalır, Tekel idaresi böyle bir teşebbüs
te bulunduğu zaman ticaret erbabının menfaati 
meselesi. Arzettiğim gibi şimdiye kadar Tekel 
İdaresi içerde tütün almaktadır ve maalesef müs
tehlik piyasalara yaprak halinde dahi götürüp 
satmak imkânına sahip olmamak gibi bir sebep
len dolayı daima içerde dış alıcının tesiri ve hük
mü altında kendi ihtiyacından fazla tütünleri 
satmaktadır. Şimdi biran için farzediniz ki Tekel 
idaresi teşkilâta sahiptir. O memleketlerde geniş 
sahalara yayılan bir ortaktır. Fazla olan tütün
leri bu yerlere gönderecektir. Sigara imal ede
cek ve geniş istihlâk piyasalarında Türk tütünü
nü alıp verme işletmek suretiyle istihlâkini artı
racaktır. 
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Saym arkadaşlarım bilirsiniz ki; memleket

teki istihsal kabiliyetimizin haddi âzamisini de
ğil, hattâ yarısını bile istismar edememek mev
kiindeyiz. Fazla, istihsal olduğu zaman onun 
karşısında acaba nasıl pilâse edeceğiz diye iyimiz 
titrer. Halbuki bizim memlekette 00 milyon ki
lo tütün değil, tütün ekim sahalarının verebi
leceği miktar enaz bunun iki mislidir. Malatya'
da bir nevi Virjinya tütünü yetiştirilmektedir. 
Şarkta nice yerler vardır ki, bir nevi Virjin
ya tütünü yetiştirmeye müsaittir. Ege'de, Ka
radeniz mıntkasmda da, öyle yerler vardır ki; 
büyük yapraklı tütünler yetiştirmektedir. Am
ma bu tütünlerden çok olduğu zaman biz, tah
didata gittik. Çünkü bunların içeride istihlâki 
mümkün değildir. Tütünlerimizin umumi su
rette dışarıda istihlâkini sağlamak için uğraşmak 
mecburiyetindeyiz. Maalesef şimdiye kadar ge
niş imkânlara vâsıl olmadığımızdan dolayı güya 
imâl ettiğimiz yani yaprağın iyisini, cinslerini 
ayırıp balyaladığımız tütünleri satmakta zaaft
ınız vardır. 

Tekel İdaresine istediği salâhiyet verilirse bi
zi i'eriki senelerde umduğumuz inkişafın bir müj
decisi olan bir teşebbüsün tahakkukuna imkân 
vermiş olacaksınız. Bunu arzetmek için yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Arkadaşlar, sathi bir bakışla büyük bir ehem
miyette olmıyaeak gibi sanılacak olan ve fakat 
mevzu itibariyle çok çetin ve çetrefil olan Türk 
tütünü ve tütüncülüğü dâvası üzerinde hepimizi 
alâkalandıran pek ehemmiyetli bir mevzuda 
üçüncü ve dördüncü defa söz almak lüzumunu 
hissediyorum, çok söylemiyeceğim. Muhtelif 
görüş köşelerinden birçok arkadaşların, bende
niz dâhil olduğum halde, İm kürsüden bu ana 
kadar söylenmiş sözlerle mesele dört yanından 
aşağı yukarı aydınlanmış demektir. Fakat ha
tıraları canlandırmak ve bütün arkadaşlarımın 
dikkat gözünü bir noktaya çekmiş olmak için şu
nu arzedeyim, bu tasarının altında Hükümetçe 

I 

tertip edilmiş tasarının altında Ticaret Bakanı 
arkadaşımızın da imzası bulunduğu için, bu kür
süde Ticaret Bakanı tarafından söylenmiş olan 
sözlerin Tekel Bakanı arkadaşımızın yardımcısı 
olmak ve onu desteklemek için söylemiş oldu
ğunu kabul ediyorum. Şu halde her iki Bakanın 
sözünü bir şahsın sözü olarak telâkki ediyorum. 
Böyle olunca tezat içindedirler. 

Tekel Bakanı diyor ki: Ben yaprak tütünü 
ticareti yapmıyacağını, yapacak durumda dahi 
değilim, Ticaret Bakanı arkadaşım diyor ki: 
Yaprak tütün ticareti hariciyesini yapmazsak, 
burada, - bir mamul kelimesini koyarak ki, bu 
bir kelime oyunu olur ve ben onu da ar/edece
ğim - Bu memleket tütülerinin şöhretini dış mem
leketlere yaymak, müşterisini temin etmek, vası
talı olmaktan çıkarıp direkt olarak satmak im
kânını muhafaza etmiş olmayız.. Hayır arkadaş
lar. Bu itibarla iki sözde bir tezat vardır. İna
nış ve anlayışta mutabık değildirler, asıl alâ
kalı vekil bu durumda değilim, bunu yapacak 
da değilim amma bana bu imkânı muhafaza edin 
diyor, ben bunun hikmetini an Uyamadım ve 
bunun hikmetini de anlatacak bir şey söylemedi
ler. 

Diğer Vekil arkadaşımız da yaprak tütün ti
careti yapmalıyız diyor. Yaprak tütün çiftçi
nin istihsal ettiği bir mamul maddedir, fakat 
tanı mamul değildir. Çiftçiden yaprak tütün 
alınarak maııupüle edilir fakat; biz mamul tü
tün dediğimiz zaman bunu kasdetmiyoruz, tam 
mamulü tütün diye ilk sözümde de tasrih etmiş
tim; sigara haline, puro haline veyahut pipo 
tütünü haline getirilmiş olana mamul tütün di
yoruz. Mamul veya gayrimamul yaprak tütün 
halinde hariçte doğrudan doğruya tütün satmak 
için Devletin şirket kurması veya onu satması 
bu işi memlekette yaprak tütün ticareti hari
ciyesini yapmak istiyen hususi, ferdî teşeb
büsleri yok eder, bu mesele emsaliyle sabittir. 
Ticaret Bakanı arkadaşım dediler ki, buna inhi
sar mâni olmuyor, Türk tütün ticareti hariciye
sini yapmakta hususi teşebbüsler bugün ve ya
rın serbesttir. İsteriz ki, Tekel İdaresinin de 
fevkine çıkacak ve ondan ileri iş görecek hu
susi teşebbüsler elde bulunsun. Bu, ileri götürü
cü bir dilektir. Fakat iş böyle değildir. Resmî 
imkânın ve resmî nüfuzun yanında, fert ve şa
hıs imkânı ile çalışacak vatandaşı hesaba katı
nız. Tekel İdaresi memleket dâhilinde yirmi 
milyon insanın yılda içtiği, ne kadar olduğunu 
kesin olarak bilmiyorum, fakat zannediyorum 
ki, yirmi milyondan aşağı değildir. Esasen 
dünyaca kabul edilmiş tütün istihlâki hesap 
kaidelerine göre bunun altmış milyon olması 
lâzımdır amma biz o hadde çıkamadık. Amma 
nede olsa her halde buna yakın tütün almaya 
ve stok bulundurmıya mecbur olacak durumda 
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olan Tekel sonra yaprak tütün ticareti yapacak
tır. Evet şuhalde vazifei asliyesi itibariyle üç 
senede, 2,5 senede bir bıçağa eski tütün vermek 
mecburiyetinde bulunduğu için başka bir ifade 
ile bir yıllık kendi ihtiyacının üç misli stok 
yapmak mecburiyetinde olduğu için fazla mu
bayaa yapacaktır. Şuhalde elinde daima 50 -
00 milyon kilo tütün bulunduran bu müessese
nin karşısında bir yılda bir milyon kilo üç yüz, 
beş yüz, bin, hattâ daha az miktarda tütün sa
tacak bir tacir, nasıl bu müesseseye rekabet ede
bilir. Bunların muvaffak olması muhal bir ve 
temennide has bir temennidir, bu söz ağıza bir 
parmak bal sürmektir. Bu 60 milyon tütünün 
içinden orta ve aşağı cinsini yirmi milyon 
halka içirir ve ekistra ekistra olan kısmını dı
şarıya ihraç ederse. Benim normal olarak 
halktan aldığım ve normal bir hal içinde piya
saya arzettiğim tütünler bu fevkalâde arz kar
şısında Türk tüccarı malî olarak nasıl rekabet 
eder. Türk tüccarı muvaffak olsun mutlak te-
mennisile buraya bu mutlak salâhiyeti kayıtsız 
koymak, tüccar yapsın efendim, muvaffak olsun 
efendim, temennisiyle buraya bu istediğim 
kaydı koymamak caiz midir? Bunları düşünerek 
yakın geçmişte bu memleketin tütün ticareti 
âleminde vuku bulmuş müessif hâdiseler vardır. 
Simdi olduğu gibi paranın para olmadığı bir 
devirde değil bir liranın arkasından kurşun atıl
dığı bir zamanda, 100 biıı, 500 bin, 1, 2, 3 mil
yon liralık tüccarlar sapır sapır dökülmüş, if
lâs etmişlerdir. Bu sırf o vakitki Tekel İda
resinin yaprak tütün ticareti hariciyesi yapmak 
hevesine kapılmış olmasından ileri gelmiştir. 
Bu mevzu o vakit Bütçe Komisyonunda ko
nuşuldu. Bu iş üzerinde tarihleri belli, hâdise
lere istinat edilerek daha uzun boylu konuş
mak imkânı mevcuttur, fakat buna lüzum gör
müyorum. Yalnız şunu arzetnıek isterim; o za
man ki, Tekel İdaresinin başında bulunan Ge
nel Müdüre sordum; en çok yaprak tütün tica
reti hariciyesi yaptığınız zaman ne kadar sattı
nız ve kaç para kazandınız? 170 000 lira dediler. 
Bu en kazançlı oldukları zamana ait bir rakam
dır. Bunu kazanmak için de bilmem ne kadar 
lira sermaye konmuş ve bu 170 bin lira 15 - 20 
Türk tütün tüccarının mahvolması ve iflâsiyle 
meydana çıkmıştır. Açıkça bundan tedehhüş 
ediyorum. Madem ki, o hakkı kullanmıyacak-
larını söylediler, bunu itiraf ettiler. Ben hiç ol-
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mazsa, teklif ediyorum, yaprak (tütün tica
reti hariç) kaydının maddeye konulmasında ne 

'mahzur görüyorlar. Kabul etsinler. Bu kaydı 
koyalım-ve memleket için bir fayda olduğunu 
iddia ve ispat ettiği zaman o kayıt kaldırılır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ TAHSİN 
GOŞKAN (Kastamonu) — Arkadaşlarım, ben 
bir kaç şeyden bahsettim. Ve sarih olarak söy
ledim. Şark illerimizin Sayın Milletvekilleri bi
lirler, kayden de böyledir, bu illerimizin bir tek 
kilo tütününü tüccar almaz. Bunu alan yalnız 
Tekel İdaresidir. Bunu menederseniz Şarkta ve 
bu gibi illerimizde memleket çiftçisinin hali ne 
olur? 

Rize 'den Bucak 'tan ve Şark illeriyle memleke
tin tütün yetiştiren diğer tütün bölgelerinden 
bahsettim. Arkadaşlarım, halk daima müracaat 
ederek, Hükümetsiniz, müsaade ettiniz ektik, bu 
tütünlerimizi alınız derler. Alamayız, çünki biz 
tütünle iştigal edemeyiz dersek ne olur? Ne di
yeceğiz? Biz dâhilde - Sayın arkadaşıma arzede-
yim - 18 milyon kilo kadar tütün sarfediyoruz. 
Şu halde Tekel İdaresi 100 milyonluk tütün 
içinden nihayet, 20 milyonunu alacak, mütebaki
sini de tüccar diye bahis buyurdukları zevatın 
alması icabedeeektir. Bunun böyle yapılamadığı
nı hakikat göstermektedir. Bu sene Hükümet 
başka bir suretle para bularak mahdut malûm 
ellerden Türk tütüncüsünü kurtarmak için mil
yonlar sarf etmiştir. Tekel kalkacak olursa ar
kadaşlar İdare 18 milyon lira tütün alacak ve 
bunun haricinde mubayaada bulunmıyaeaktır. 
Bu, Türk tütün yetiştiricilerinin ve memleketin 
lehinde midir? Biz memleketin lehinde olmadığı 
kanaatındayız. Yüksek takdirine arzederek ta
sarının kabulünü rica, ederim. (Doğru sesleri). 

SKDAI) PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaşla
rım; Kocaeli bu sene 7 milyon kilodan fazla tü
tün yetiştirdi ve tütün alış verişinde müstahsil 
ve köylü lehine en kudretli müdahaleyi Tekel 
İdaresi yaptı. 

Geçen senelerde, tacirin tütün almak için 
nazlandığı zamanlarda yine nazımızı Tekel ida
resi çekti. Kendi intihap dairemiz adına, Te
kel idaresinden rica ettik, tütünler satılmamış. 
kalmıştır, müstahsil ıııuztariplir, dedik. On
lar harekete geçerek nâzım rolünü ifa ettiler 
ve yüksek bedelle tütün almağa başladılar. Bu 
suretle tüccarda tütün almak ıstırarında kaldı, 
ve bu suretle iş halledildi. Eğer tacir, Tekel 
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idaresinin harice yaprak tütün satamıyacağmı 
bilirse hareketini başka türlü ayarlıyaeaktır. 
ve yine tacir Tekel İdaresinin hasbelmuktaza 
pek çok tütün aldığını ve harice satacağını bi
lirse müstahsilin elinden tütün daha iştihalı sa
tın alınacaktır. Süreyya örgeevren-'in, takriri 
bu noktadan mühimdir. Onun için eğer Tekel 
İdaresinin harice yaprak tütün satması tahdit 
veya menedileeek olursa müstahsilin zararına iş 
yapmış oluruz. Takrir reddedilmelidir. Ma
ruzatım budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
önergeyi tekrar okutacağım. 
(Süreyya örgeevren'in önergesi tekrar okun

du) . 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... önerge reddolunmuştur. 
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Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
20 dakika istirahat etmek üzere oturuma son 

veriyorum. 
Kapanma saati : 17,18 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,48 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Muhsin Adil Binal (Konya) 

*mm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın, Mülî Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/33) [1] 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Dr. ADNAN ADIVAK (İstanbul) — Bugün 
mükerreren kürsüye çıkmak günüdür galiba* 

Arkadaşlar; hayatımda bugünkü kadar ev 
sahibi olmak istediğim bir gün olmamıştır. Fa
kat maalesef ev sahibi değilim, bunu söylemekte
ki maksadımı anlıyacaksınız, kiracılar lehine ko
nuşacağım. Eğer ev sahibi olarak kiracı lehine 
konuşsa idim daha iyi olurdu, faka^ olamadı. 

Efendim, Millî Korunma Kanununun kiraya 

[1] 195 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

taallûk eden kısmı tadil edilmiş, bendeniz bu ta
dil sırasında maalesef Türkiye'de değildim. Ev 
sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyacak bir 
madde konulmuş, tahliye hakkı verilmiş, evvelâ 
şunu söyliyeyim ki, ben bu tahliye maddesinde 
bu prensipi şiddetle muhafaza edebilmek için bu
günkü vaziyeti bilmek lâzımdır. Bu, deminki ma
ruzatımın bir devamı gibi oldu. Arada başka mad
deler ve celse olmasaydı daha kolay gidecektir. 

Benim bulunduğum ve daha çok bildiğim şe
hir İstanbul'dur. Fakat işitiyoruz ki İzmir ve 
Ankara gibi kalabalık merkezlerde de ev buhranı 
şiddetle kendini göstermektedir. Acaba Millî 
Korunma Kanunu ile ev tasarruf hakkını biraz 
tahdit etmek yolsuz mu idi? Bence yolsuz değil
di. Bunu yapan başka memleketler de vardır. 
Hatırlıyorum ki 1937 senesinde Fransa'da hayatı 
ucuzlatmak üzere kimse kiracıları çıkaramaz diye 
bir hüküm vazetmiştir. Orada, vakaa başka nok-
tai nazardan yapılmıştır. 

Arkadaşlar} bu tahliye karariyle kiracıların 
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uğradığı hali pek iyi bilirsiniz. Ben de tasvir I 
etmek istiyorum. Şüphesiz her kiracı elinden 
tutulup atılmıyacaktır. Fakat bu tadil edilme
den kalırsa emin olabilirsiniz ki daima kiracının 
başında Demokles'in kılıcı gibi asılı duracaktır. 
Ne vakit evden atılacağı malûm değildir, dai
ma endişe içindedir. îlimle ve fikir meselele
riyle uğraşan öyle arkadaşlar biliyorum ki ki
taplarına acı, acı bakıyorlar ve günün birinde 
ev sahibi oğlumu evlendireceğim, kızımı otur
tacağım diye bir tahliye dâvası açarsa bu kitap
ların hali ne olacak diye düşünenler vardır. İs
tanbul'da ev eşyası yığını üzerinde oturmuş 
adamlara yavaş yavaş tesadüf edilmiye başlandı. 
Bunları söylemekten maksadım kimsenin mülki
yet hakkına tecavüz için değildir. Yalnız An
kara Milletvekili Hıfzı Oğuz arkadaşımızın yap
tığı tadil teklifi münasebetimle söylüyorum. Ba
na öyle geliyor ki bu kanunun daha ziyade he
def tuttuğu nokta herkes değildir. Bilhassa sa
bit gelirlilerdir. Bunun böyle olduğuna dair 
kanunda bir şey yok, şuradan istidlal ediyorum; 
Millî Korunma Kanunu sabit gelirliler hakkında 
bir takım istisnalar kabul etmiştir. Sonra bun
lar basmayı ucuza alırlar, bir takım şeyleri 
ucuza alırlar. O halde sabit gelirlilerin ev ki
rası hususunda bir müsaadeye mazhar olmaları 
doğru geliyor bana. Bu tefrikin yapılması doğ
ru mudur değil midir bilmem, fakat Hıfzı Be
yin tadil teklifini hafif görüyorum. Biraz da
ha tahliye işinde tahdit yapılmasını doğru bu
luyorum. Bu hususta bir takrir vereceğim, ora
da diyorum ki; 

«Gayrimenkulu kendisiyle birlikte otururken 
evlenen veyahut başka evden bu kanun mucibince 
çıkarılan çocukları için mesken olarak kullanmak 
zaruretinde kalırsa yazlık veyahut başka ad al
tında ikinci bir boş evi olmamak şartiyle kira 
sözleşmesinin sonunda tahliye talebinde bulu
nabilir.» 

Bu teklifimin nazarı dikkate alınmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Sılan. | 
NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Tuceli) — 

Arkadaşlar; Kanunların ihtiyaçları karşılaya
cak hükümleri ihtiva etmesi bir zaurettir. Ka
nunlar ihtiyaçları karşılamazsa, ihtiyaçlar ka
nunları aşar, kanunsuzluklara yol açar. 

Bu itibarla, kiracı ve mal sahibi hüviyetle
rimle büyük bir vatandaş kütlesini ilgilendiren | 
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hükümlerin gerçek ihtiyaçlara cevap verecek 
surette tertiplenmesi yerinde olur. 

Ancak, Millî Korunma Kanununun 21 Şubat 
1947 günü 5020 Sayılı Kanunla değiştirilen otu
zuncu maddesinin, üç ay gibi gayet az bir ara 
ile, yeniden tadil mevzuu olmuş bulunması, ki
racılarla mal sahipleri arasındaki uçurumu 
derinleştirmiş, tadil teklifi, belki de iyi yayın
lanamadı ğı için, ayrı bir ürküntü, bir güven
sizlik yaratmıştır. 

Arkadaşlar; bizde eski bir söz vardır: «Hani 
ölen, hani börekle gelen?» Son tadil, arzettigim 
gibi, üç ay önce, Şubat ayı sonlarında olduğu
na göre, bu yeni tadili geerktiren zaruretlerde, 
kanunların sık, sık değiştirilmesindeki türlü 
mahzurlar dolayısiyle, teklif sahibi ile asla be
raber değilim. 

Bununla beraber, görüşmelerde, teklif sahi
binin ileri sürdüğü ve tesbit ettiği maddelere 
ilâveten, konulan yeni hükümler dolayısiyle ve 
burada geçecek görüşmelerle, şimdi elimizde bu
lunan tasarının, teklif edildiği şekilde kabul 
edileceğini pek sanmamakla beraber, Yüksek 
Meclisinizce onaylanması halinde kanun metni
nin iyice yayınlanmasından sonra bu ürküntü
nün, bu görevsizliği kısmen olsun zail olacağını 
umarım ve böylece söz konusu olan vakıaların 
meşru olmıyan yoların Önlenilmiş olmasını ben 
de dilerim. 

Ancak, bu hükümlerle dahi, meşru olmıyan 
işleri önlemeye matuf olan samimî mülâhazala
rın tamamiyle sağlanabileceğinden şahsen emin 
değilim. Bu itibarla, içinde bulunduğumuz fev
kalâde hallerin, fevkalâde şartların, dünyanın 
şimdiki gidişi ve görünüşü asla müsait olmamak
la beraber, biran önce kalkmasını ve böyle
ce fevkalâde hallere son verilmesini ve mal sa
hipleri ile kiracıların baş başa kalmasını te
menni ederim. 

Bu münasebetle bu konu ile pek yakın ilgisi 
olan mesken buhranı, ev derdi üzerinde de dur
mak istiyorum. 

Arkadaşlar; yurddaşl arımızın her birinin ev 
sahibi olması, bir barınağa malik bulunması, 
hiç şüphe yok, hepimizin en samimî ve en ciddi 
ülküleri arasındadır. Esasen, Hükümetimiz de, 
yurttaşı ev sahibi kılmak amacım programına 
koymuş ve bu esası beyannamede şöyle belirt. 
mistir: 

— 184 



S : 12 13. 
«Yurttaşı ev sahibi kılmak üzere uzun vade

li ve ucuz faizli kredi açacak olan Emlâk Kredi 
Bankasını çalışmalarına hız verilecektir». 

Fakat, bu yöndeki samimî isteklerimize rağ
men, bugün, halkımızın bundan gereği gibi fay
dalanabildiği de iddia edilemez. 

Arkadaşlar; hepimizin bildiği gibi, halkımı
zın mesken buhranından dolayı büyük ıstırabı 
vardır. Bu, bir gerçektir. Bu ıstırap, vatan
daşları kanunsuzluklara, nizamsızlıklara sevket-
mektedir. Hepimizin gazetelerde okuduğumuz 
ve işittiğimiz gibi, istanbul'daki «Gece kondu» 
evleri ile Başkentimizin yüce dağlarını saran 
küçük, küçük evler bu hakiki ıstırabın acı bi
rer örnekleridir^ 

Tabiîdir ki, mahiyeti ne şekilde olursa ol
sun, vatandaşların kanunlara ve nizamlara ay
kırı hareketleri asla tecviz edilemez, bu yol
lara gidilemez ve bu gibi vaziyetlere müsamaha 
edilemez. 

Bununla beraber, vatandaşların ucuz ev ya
pabilmelerini sağlayıcı hükümlerin, inşaatı teş
vik edici tedbirlerin de Hükümetimizce tezelden 

„ hazırlanması, ve Büyük Meclise sunulması benim 
samimî dileğimdir. 

Arkadaşlar; üç ay önceki tadil ile kiralara 
yapılmış olan zamların, geçimleri yalnız kira 
bedellerine maksur ve yaşayışları çok dar olan, 
sayıları da büyük bir yekûn, teşkil eden küçük 
ve orta mal sahiplerini tatmin etmekten çok 
uzak bulunduğu da bir hakikattir. 

Sonra, Millî Korunma Kanununun neşrini 
mütaakıp yapılan ve kiraları 1939 ve daha 
önceki yılların kirasına kıyasen verilen ve 
belediye encümenlerince takdir ettirilmiyen 
gayrimenkuller son tadil ile kabul edilmiş olan 
% 20 ve % 50 zamlardan istifade edememişler
dir. Bu itibarla bunların dahi, yeni tadil dola-
yısiyle, bu hükümlerden, bu zamlardan fay
dalanmasını derpiş etmeliyiz ve kanunun, bu
gün ileri sürülen sebeplerle, değişmesi mut
laka zaruri ise tarafların durumlarını, kira
cılarla mal sahiplerinin vaziyetlerini uzlaştırıcı 
şekilleri bulmalıyız. Bunun için de kanun tasa
rısının Geçici Komisyona göndermeli, yeniden 
gözden geçirmeliyiz ve böylece eksiksiz hazırla
malıyız. 

Sonra, bildiğiniz gibi, üç ay önce yapılan ta
dil ile, şimdi yürürlükte olan 5020 sayılı Ka-
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( nundaki hükümlere göre yeniden yaptırılacak 
i olan yapıların Millî Korunma hükümleri dışın

da, serbestçe, istenilen fiyatlarla, kiralanması 
esası kabul edilmiştir. 

Büyük Meclis, bu esas ile mesken buhranı
nı, ev darlığını gidermek için inşaatı teşvik 
ederken, belirli hadler dâhilinde, gayrimenkul 
kiralarının artırılmasını kabul ederken arzetti-
ğim vaziyette olan gayrimenkul sahiplerinin bu 
zamlardan faydalanmaması doğru değildir. 

Bu itibarla, bu ve buna benzer vaziyetleri, bu 
tadil teklifi dolayısiyle, daha geniş şekilde teem
mül etmenin daha âdilâne bir hareket olacağını 
ifade etmek isterim. Burada Millî Korunma 
Kanununun şu son tadil ile temin ettiği serbest
çe ve istenilen fiyatlarla kiralamıya matuf hük
mü dolayısiyle görülmekte olan inşaat hamlele
rinde karşılaşan zorluklar üzerinde de durmayı 
zaruri bulurum. 

5020 sayılı Kanunun kabulünden itibaren ge
çen şu üç ay içinde hemen hemen her tarafta 
yeni inşaat hareketleri başlamış bulunmaktadır. 
Ancak buna teşebbüs edenler de çeşitli zorluk
larla karşılaşmaktadır. 

Arkadaşlar; hepiniz duymuş bulunuyorsu
nuz: ilk zorluk çimentoda olmuştur. Bu yönde 
çekilen güçlükleri gazetelerce okuyoruz, Halk 
arasındaki konuşmalarda işitiyoruz; bir çatının 
fırtınalarla sökülmüş olan kısımlarının, kiremit
lerinin düzenlenmesi için on beş kilo gibi az bir 
miktar çimentonun normal yollardan temin edile
mediğini biliyoruz. 

I Tabiî bu darlığı önlemek için Hükümetimi
zin, Ekonomi Bakanlığımızın yeni ve esaslı ted
birlere baş vurduğuna emin bulunuyoruz; buna 
ait tebliğleri gazetelerde okuyoruz.. 

Fakat, buna rağmen, çimentonun memleke
timizde kâfi derecede olmamasından veya mev
cut olanlarını şu ve bu işe tahsis edilmiş bulun
masından; çimento fabrikalarının yetersayıda 
olmamasından ve memleketimizin her sahada 
gelişen ve genişliyen yapıcı hamlelerine göre ih
tiyaçlarımızı tamamiyle karşılayıcı istihsali sağ-
lıyamamasmdan dolayı çimentonun normal yol
larla ve tesbit edilen fiyatlarla teminine imkân 
hâsıl olamamaktadır. 

Hattâ, bu zaruretledir ki, inşaat sahibi ol-
mıyanların ellerinde spekülatif mahiyette topla
nan ve yeni bir ihtikâr yaratan çimentoların, 

I vatandaşların hakiki ihtiyacına sarf ve hasrını, 
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temin emeli ile, Hükümetimizce dışardan çimen
to getirilmesine bile teşebbüs edildiğini görüyo
ruz. Bu bakımdan Hükümetin hassasiyetini takdir 
etmeliyiz. 

Yalnız, Hükümetin ve hepimizin mesken 
buhranını, ev derdini gerçekten önlemek husu
sundaki samimî dilek ve isteğimizin yerine gele
bilmesi için, yalnız çimentoda değil, hattâ diğer 
inşaat malzemesinin tedarikinde çekilen zorluk
ları, darlıkları ortadan kaldırmıya matuf diğer 
tedbirlerin dahi Hükümetimizce derpiş ve temin 
edilmesini elzem görürüm. 

Çünkü, bildiğimiz gibi, çimentodan başka di
ğer inşaat malzemesi de yapı işlerinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Bunların başında sıhhi te
sisat diye tavsif ettiğimiz maddeler, fayans ve 
banyo malzemesi ve sair cihazlarla diğer inşaat 
malzemesi hatıra gelebilir. Bunları dahi ge
tirtmek, tabiî ticarî anlaşmalarla, serbest dö
vizle yabancı memleketlerden temin etmek kaa-
bildir ve bunlar vatandaşı inşaata teşvik bakı
mından çok mühimdir. 

Sonra, memleket içindeki maddelerden keres
te, tuğla, kiremit, demir ve sair yerli inşa mal
zemesini de daha ucuza temin etmek çarelerini 
araştırmalıyız. Hükümetimizin bu yönden de daha 
ciddî tedbirlere başvurmasını dilerim. 

Bugün, haziran ayının ortalarına gelmiş bu
lunuyoruz. İnşaatı teşvik edici tedbirlere ait ta
sarı bugün Büyük Meclise verilmiş olsa bile 
içinde bulunduğumuz yaz aylarında bundan 
faydalanmak mümkün olmıyacaktır. Fakat, hiç 
olmazsa gelecek inşaat mevsiminde istifade ede
bilmek üzere bu tasarının Hükümetimizce tezel-
den Büyük Meclise sunulmasını rica ediyorum. 

Bu arada da, Hükümetimizin bir yandan çi
mento sanayiimizi takviye ve teşvik etmek, diğer 
yandan çimento ve sair maddeleri dışarıdan te
min edebilmek suretiyle şimdi çekilmekte olan 
darlıkları giderme imkânlarını bulacağını da 
umuyorum. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Ta
sarının reddini mi istiyorsunuz, kabulünü mü? 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Devamla) — 
Daha iyi hazırlanmak üzere Geçici Komisyona 
verilmesini daha doğru buluyorum. 

BAŞKAN — Fahri Kar ak ay a. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâiğz) — Aziz arka

daşlarını, biliyorsunuz ki, Millî Korunma Kamı-
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I nunun bazı maddelerini tadil eden 5020 sayılı 

Kanunun müzakeresi esnasında bendeniz de 
söz söylemiş ve bu gayrimenkulier üzerindeki 
kaytılarm tamamen kaldırılmasını arzetmiş ve 
bir de önerge vermiştim. O gün müzakere uzun 
sürdü. Bu arada önergem reye konmazdan ev
vel birçok arkadaşlarla ve o arada Hükümet er-
erkânı ile temas etmiş, önümüzdeki inşaat yı
lında gayrimenkullerin fazla yapılması ve bu 
arada mesken buhranının izalesine doğru büyük 
adımların atılacağını söylemeleri üzerine öner
gemi geri almıştım. 

Aradan iki ay gibi bir zaman geçmeden Sa
yın arkadaşım Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata bu kanunla, 5020 sayılı Kanunla vatan
daşlara, yani gayrimenkul sahibi vatandaşlara 
verilen salâhiyetlerin daha ağır bir surette tak
yit ve tahdidini âmir olan bir teklif verdiğini 
öğrendim. Bu teklifi Ceçcici Komisyona hava
le buyurdunuz. Bendeniz de âza bulunuyor
dum. Uzun boylu tartışmalar oldu. 11 erşeyden 
evvel arkadaşımızın yazılı gerekçesinde istina-
dettiği sebepler şunlardır: «Ciddi ve muhik bir 
sebep olmadan mal sahipleri tahliye istemekte
dirler ». 

<< İşini bir mahalde ve düzene koymuş ve 
adını tanıtmış olan kiracı - kanunun bu açık hük
mü karşısında kendisini hukukan zayıf gördüğün
den mal sahibini, açıktan bir para vererek tatmi
ne ve talebinden vazgeçirmeye mecbur bir durum
da kalıyor >. 

«Mesken kiracılarının durumu daha acıdır». 
« Malsahibi, gayrimenkulunu gerekirse bir 

yıl boş bırakmayı göze alarak, tahliye etirmek 
yoluna gitmektedir, bir yıl dolunca başkasına 
kiralamaya da kanun cevaz verdiğinden bu su
retle yerine göre bir yıllık kira ile ölçülemiye-
cek kadar yüksek paralar alıyorlar ». 

« Tahliye ettirdikleri gayrimenkulleri üçüncü 
biv şahsa mühim bir para mukabilinde kiralıyor
lar ve gayrimenkulden başka bir şekilde büyük 
faydalar elde ediyorlar » diye yazılıdır. Sonra 
birtakım hesaplar yapmışlar, bu yaptıkla
rı hesaplarda da şöyle diyorlar; Bir gay
rimenkulun, bilhassa dükkânlarda, ayda 100 -

I 150 liraya kiraya verildiğini kabul ediyor-
I 1ar. Bunun bir senelik kirası aylığı 150 li-
I ra ise, 1800 lira eder, diyorlar. Tahliye ettirip 

bir sene zarfında başka birisine kiraya verirse 
I mahkemece azamî bir senelik kira bedeli olan 
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1800 liraya mahkum olacağını hesap ediyorlar. 
Halbuki bu vatandaş asgari 5 000 liradan 
30 000 liraya kadar fayda ediyor diyorlar. 
bu gibi kota niyetli mal sahiplerine, ağır ceza ve
rilsin; şeklinde teklif ediyor. Sonra komisyonda 
bu yazılı sebeplere ilâveten, sözlü bir takım mu-
mucip sebepler ileri sürüyor ve deliller göste
riyor. 

Arkadaşlar; bu deliller ve mucip sebepler, 
Istanbulda gayrimenkul mallar derneği kongre 
reisi kendisine, Hüsamettin Kavalalı bir vatan
daşın yazdığı mektubu okudu. Bunda diyorki; 
skin bir önerge verdiğinizi haber aldık, ne sıfat
la bunu teklif ediyorsun, bundan vaz geçiniz 
veyahut bu söylediklerini tekzip ediniz. Bunu 
sîze bir vatandaş olarak bir milletvekilliğinden 
sormak hakkımdır lütfen cevap veriniz gibi, 
bu mealde bir yazı. 

Arkadaşlar yine Istanbulda bir tüccar var, 
kostantin isminde birisinin kendisine yazdığı 
bir mektup daha var. Bu mektupda diyor ki u-
zun zamandan beri, Hayriye Kavalalı... adında 
birinin dükkânında oturuyorum, bana şöyle bir 
teklifte bulundu; 20 000 lira hava parası verir
sen tahliye dâvası açmam. Arkadaşın şimdi bu 
gayrimenkuller derneği kongre başkanı Hüsa
mettin ile bu Hayriye Kavalalı 'y&, bak gördü
nüz mü diyor, bu tezahür etmiş delildir diye 
ileri sürülüyor. Şimdi Kostantin'in yazdığı bu 
vesika doğru mudur, değil midir, buna maddi bir 
delil olarak gösteriyor. Sonra bir takım gazete
lerde İstanbul'da efendim, gayrimenkul tahliye 
dâvaları yirmi, otuz bini buldu diyorlar. Sayın 
arkadaşlarım, müsaadenizle bu sözlerim arasına 
bir şey ilâve edeceğim, bugün gelen Geçici Ko
misyon raporunun altına baktım 19 imza yeri 
var, bunlar içerisinde 9 tanesi için bulunamamış, 
imza ettirilememş diye yazılı. Fakat bu arka
daşların ekserisi muhaliflerdi, daha açık söyli-
yeyim, meşrudur diyeyim, her Milletvekili kendi
sinin tezi ileri sürerken tabiîdir ki onun kabul 
edilmesi için her çareye baş vurabilir. Sayın 
arkadaşım burada hiç bir vakit toplantıya gelmi-
yen arkadaşların da imzalarını gördüm, git
miş, rica etmiş, imza ettirmiş olabilirler, (öyle 
şey olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Böyle bir şeyden bahsetmek 
yersizdir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar; arkadaşımız en son komisyonda ek-
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seriyeti şu şekilde bulmuştur; Efendim; 5020 sa
yılı Kanunun bu şekilde gayrimenkul mal sahip
lerine tahliye hakkını veren maddesini müza
kere ederken, 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih etmek mec
buriyetindeyim: Gelmediği halde imza etmiş sö
zünden şunu anladım ve arkadaşlarım da böyle 
anladılar zannediyorum. Komisyon toplantıları
na gelmediği halde imzaları alınmıştır. Böyle 
bir şey mevzuubahis olamaz. Burada imzası olan 
ve olmıyan arkadaşların isimleriani birer birer 
okuyorum. 

Geçici Komisyon 
Bşkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Sivas Manisa Niğde 
N. Ergin Y. M. Alakant H. Ulusoy 

Ankara Ankara 
A. K. Yiğitoğlu A. Çubukçu 

İmzada bulunmadı 
Balıkesir Bolu Bursa 

F. Tiritoğlu H. Ş. Adal A. Konuk 
İmzada bulunmadı 

Çorum Diyarbakır 
S. Karafakıoğlu V. Dicleli 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Esasa muhalifim Kamutayda muhalefetimi 
arzedeceğim 

Gazianteb Kastamonu 
B. Kaleli M. Akalın 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
İzmir Kayseri 

S. Dikmen Muhalifim 
S. A. Feyzioğlu 

Kayseri Konya 
K. Gündeş S. Çumralı 

İmzada bulunmadı 
Konya Trabzon 

H. Karagülle T. Göksel 
İmzada bulunmadı 

Tokad Trabzon 
G. Pekel A. R. Işıl 

İmzada bulunmadı 
Manisa Samsun 

K. Coşkunoğlu M. A. Yürüker 
Urfa Yozgad 

V. Gerger S. îçöz 
İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 

Binaenaleyh bu husustaki ifadelerini tashih 
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'itmelerini rica ederim. Mazbata mükemmeldir. 
Meclisi Âlinin bütün mazbataları sahih bir şe
kilde, tanzim edilerek Kamutayın yüksek huzu-

- runa "getirilmektedir. 
MlA^&vK ARAKA YA (Devamla) — Ben baş

kasının imzacı atılmış demiyorum. Yanlış anla
tı lmıştır . 

BAŞKAN -^ yanlış anlaşılmamıştır. Arka
daşların anlayışı Başkana inikas etmiştir. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Ben 
yanlış ifade etmiş oluyorum. Yani bulunmamış 
olanların ekseriyeti muhalif kalmıştır. Benim 
kanaatime göre Komisyonda görüşmeler şu şe
kilde olmuştur. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Komisyondaki görüşmeler muallel midir? Neyi 
kastediyorsunuz1? Bu açıkça belirtilmelidir. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Arşede
yim. 

BAŞKAN — Vuzuhla ifade edin, Meclisi 
müşkül durumda bırakmayın. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Bu me
seleyi geçiyorum. 

Sayın arkadaşım yazılı gerekçesinde ve ifa
delerinde, üç ay evvel Yüksek Meclisin kabul 
ettiği 5020 sayılı Kanunla mal sahiplerine veri
len hakların suiistimal edildiğine dair tek bir 

• delil yoktur, tek bir kayıt yoktur. Yüksek 
Meclisin bu kanunla gayrimenkul mal sahip-

jlerine verdiği bazı ferahlatıcı salâhiyetlere kar
ışı kötü niyetli olanları da düşünmüştür. Bu-
,na göre cezai müeyyideler vazetmiştir. Sayın 
arkadaşım diyorlar ki, 5020 sayılı Kanun, bu 
gibi salâhiyetleri veren kanun maddeleri Geçici 
Komisyonda müzakere edilirken salâhiyetler 
nispetinde cezai müeyyideler de koymuştur. Me
selâ, kendisi veya çocuklarının ihtiyacı için 
gayrimenkulieri için dâva açıp tahliye ettiren
ler bir sene zarfında bu gayrimenkulu kiraya ve
rirlerse bunlar bir senelik kira bedeline mah
kûm ediliyorlar. Yani bir senelik kira bedeli 

,. cezaya çarptırılmaları esası vazolunmuştu. Fa-
) kat Yüksek Meclise gelip müzakere edilirken 
^salâhiyetler genişletildi, fakat eski müeyyide 
gerinde kaldı, diyorlar. Ben bunu kabul etmi
yorum, arkadaşlar. Bu kanunun müzakeresi 
esnasında devamlı olarak Yüksek Mecliste ben 
de bulundum, Gerek salâhiyet bahsinde, gerek 
fiMâi hükümler bahsinde Yüksek Meclisiniz her 
umÂ&e, her fıkra, her bent, her kelime üzerin-
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de hassasiyetle durdu. Ona göre ceza vazetti, 
müeyyideler koydu. Yani Yüksek Meclise esa
sen biliyorsunuz ki, Hükümetiniz bu kanun ta
sarısını getirdiği zaman şu mülâhaza ile getir
mişti: Fevkalâde ahval ve şartlar altında gay-
irrnenkul mesken hürriyetlerini tahdid eden bu 
kanunun bazı maddelerinin artık yavaş yavaş 
tahfif edilmesi, artık mal sahiplerine biraz hak 
tanınmasını derpiş etmiş ve Yüksek Meclis de 
mâkul olan bu teklifi kabul etmişti. Şimdi ara
dan hiçbir zaman geçmemiş, 20 bin tane dâva 
vardır denilmiştir. Yüz bin tane dâva da açı
labilir. Bu dâvaların yalnız mal sahiplerinin 
kötü niyetine mi delâlet eder? 

Hattâ o kadar olmuştur ki, Komisyon mü
zakereleri gazetelerin sütunlarına bile geçmiştir. 
T anin Gazetesinde şöyle bir yazı çıktı: Komis
yonda gayrimenkul mal sahibi olanlar aleyhte 
•bulunmuşlardır diye yazı vardı. Benim kiraya 
verecek tek bir gayrimenkulum, yoktur. Ola
bilir arkadaşlar, 100 tanesi de olabilir. Ben 
millî servetin kalkınmasına yardım ettikleri için 
bu gayrimenkul mal sahiplerini tebrik ederim. 
Gayrimenkul mal sahibi olan bir Milletvekilinin 
de o arada vatandaşlar arasında kendi hakkını 
araması gayet tabiî ve noramldir. Neden gaze
teye geçti onu da bilmiyorum. Ne ise. 

Arkadaşlar; sayın arkadaşım Sahir buyur
dular ki, bu bir bomba gibi patladı. Hakika
ten birçok vatandaşlar biliyorum, temas ettim, 
bina yaptıracaklardı, bu önergenin Yüksek Mec
lise tevdiinden sonra tereddüt etmiye başladı
lar. (Gürültüler, öyle şey yok sesleri). Evet te
reddüt etmiye başladılar, acaba yarın ne ola
caktır, diye düşünüyorlar. Bir adam ev yap
tıracak, dükkân yaptıracak, daha iki ay, üç ay 
geçmeden bunun tadili istenerek daha ağır hü
küm konulması teklif ediliyor. Buna hangi ve
him diyebiliriz, ama yüzde bir, binde bir olsun. 
Ne hakkımız vardır. Biraz meseleyi iyice tetkik 
edelim. Herkes bir değildir arkadaşlar. Verdiği 
paranın haklı olarak faizini almak ister. Bu, 
vatandaşların hakkıdır. Müsaade buyurunuz 
bu mesele çok mühimdir. 

Bence arkadaşlar yine tahkik ettik hemen 
Türkiye'de bu gayrimenkullerin tahliyesi hak
kındaki 5020 sayılı Kanunun neşrinden sonra açı
lan dâvaların hiç biri intaç edilmemiştir. Kor
kuyorlar ve diyorlar ki, bir senede tahliye 
ettirdim, bir sene gibi bir müddet geçti bu 
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müddet zarfında bu tahliye işi birçok kötü mua
melelere sebebiyet verebilir, diyorlar. Yani tah
liyeye müstenit eezayı, belki vermez. Her zaman 
kötü niyetle hareket edilmez. Yani Millî Ko
runma Kanunun ihtikâr hakkında birçok hü
kümleri var, ihtikâr olmadı mı arkadaşlar? 
Oldu. Demek ki, cezanın artırılması suretiyle 
herhangi kötü niyetlerin önlerine set çekile
ceğini hiçbir vakit iddia etmem, kabul etmem 
kaldı ki, arkadaşlar mal sahipleri hakkında 
uzun senelerdenberi birçok haksızlıklar olmuş
tur. Sayın Adnan Adı var arkadaşımız buyurdu
l a r ki, Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi sabit gelirlere mahsustur. 

Sayın arkadaşlarım; sabit gelirliler hakkın
da değil. Çünkü sabit gelirliler hakkında olsa 
Devlet vatandaşların bir zümresinin menfaati . 
için, diğer zümresinin aleyhine karar mı alır? 
Dünyada olduğu gibi bizde de fevkalâde halle
rin devam ettiği müddetçe vazedilmiş bir şey
dir, milletin hepsi bir tutularak karar veril
miştir. Bu yalnız sabit gelirlilerin hakkında 
verilmiş bir vaziyet yoktur. 

Velhasıl arkadaşlar sizi fazla yormayayım; be
nim anladığım ve Komisyon müzakerelerinden 
edindiğim intiba: Arkadaşlar; bazı şahsi ve ferdî 
hâdiseler, muayyen tek hâdiseler bizim vicdanı
mız üzerinde aksi tesir yapıyor, meselâ işiti
yoruz, birisi hava parası almış veya hava parası 
almaya teşebbüs etmiş, bu,kaf alnınızda ve dimağ
larımızda aksülamel husule getiriyor, gayriihtiya-
ri gayrimenkul sahiplerinin aleyhine düşünü
yoruz, bendenizce yazık oluyor, verilen ceza faz
ladır. (Azdır sesleri). Siz az diyorsunuz, bende 
lüzumsuz diyorum, ben nasıl sizin kanaatmıza 
hürmet ediyorsam, siz de benim kanaatıma hür
met etmek mecburiyetindesiniz. 

Netice itibariyle arkadaşlar; vaziyet gayet 
enterasandır, üç ay evvel verdiğimiz bir kararı 
üç ay sonra değiştirmiyelim. Bu kâfi gelmiyor-
muş gibi Geçici Komisyon arkadaşlarımız bir 
takım maddeler daha ilâve etmişlerdir, efendim 
ticaretin inkişafı için menkul relini gibi haller
de - Maddeyi siz de okumuşsunuzdur elbet -
mal sahiplerinin rızasını almadan kiracıların 
başkasına ciro hakkı vardır. Bu kambur üstüne 
kambur, vur abalıya gibi bir vaziyettir. Netice 
itibariyle ben yalnız gelen Komisyon tasarısında 
bir maddi hata vardır ki, dördüncü maddededir, 

Bunun cjışında Komisyondan gelen bu tasa

rının tadili için bir teklif sunuyorum. 
Yazıktır arkadaşlar; yalnız gayrimenkul sa

hiplerini düşünerek böyle bir karara varını- -
yalım. Gözümüzün önünde birçok hâdiseler var, . 
onları da nazarı itibara alalım. 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 
ERGİN (Sivas) — Efendim, Karakaya' arka
daşımızın sözleri yüksek heyetinizde belki ştîpTıe' 
ve tereddüt uyandırır diye söz aldım. 

Komisyonumuzun konuşmaları ve toplantı
ları İçtüzük hükümlerina uygun olarak eertyan 
etmiştir. Her oturumda yetersayı olmuş ve 
maddeler yetersayı ile oya konmuştur. (Ona şüp
he yok sesleri). 

Dr. KÂMİL İDİTJ (Maraş) — Aziz arkadaş
lar: bendeniz kanunların hukuki taraflarını ten
kit edecek veyahut herhangi bir şekilde müta
lâa edecek durumda değilim. Mesleğim itiba
riyle büsbütün başka tarzda yetişmiş bulunuyo
rum. Yalnız 5020 sayılı Kanunla tadil edilen 
Millî Korunma Kanununun bu maddelerinin tat
bikat sahasından gelen akisleri hepimizde aşağı 
yukarı bir fikir husule getirmiştir. Burada ki
racı ile mal sahipleri arasında çıkan münazaalar 
ve bunları tevlit eden yolsuzlukların aydınlatıl
ması çok mühim ve yerindedir. Bu hususta ta
dil teklif eden arkadaşımızın noktai nazarının 
yerinde olduğuna kaaniim. Tatbikat sahasında 
rastlanan bazı mühim noktalar vardır ki bun
lardan bir kısmını da bendeniz arzetmek istiyo
rum. Belki faydalı olur. Bu kanunda ceza mü
eyyideleri koymak suretiyle tehdit vasıtalarına 
müracaat etmekten ziyade suiistimalleri önliye-
cek tedbirlere başvurulması daha muvafık bir 
tedbirdir. 

Size küçük bir misal arzetmek isterim; he
kimler, avukatlar ekseriya şehirlerin mutena 
veyahut büyük caddelerinde, işlek yerlerdeki 
apartmanlarda otururlar. Bunların ikamet yer
leri de ekseriya bir arada, yani çalışma yeriyle 
beraber bir meskende tevhit edilir. Bazı spe
külâsyon yapmak istiyen veyahut harîs olan ev 
sahiplerinin, çocukları veyahut buna benzer ta-
allûkatıııın mesken bulamaması dolayısiyle tah
liye dâvaları açmak üzere yaptıkları ilk teşebbüs
te eııçok, «uzun seneler oralarda oturmuş, şöh
ret sahibi olmuş, kendisini oralarda tanıtmış 
olan bu meslek sahiplerine» - ilk hedef olarak 
el uzatırlar. O vaziyette hekim veya avukat ken-
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di yerini terketmemek üzere bir hayli maddi fe
dakârlıkta bulunarak bu suretle yerlerinde kal
maktadırlar. Bunu tatbikat sahasında pek çok 
işittiğim için burada sizi temin edebilirim. Bu
nun arkasından 2, 3 ncü dairelerde bulunan ki
racılara da müracaat suretiyle, meselâ bütün 
bir apartmanın 5 - 1 0 dairesindeki mukimlere de 
başvurmak suretiyle, menfaat temini kaabil ol
duğunu da işitmekteyim. Bu bakımdan bu gibi 
hareketleri önlemek üzere bazı tedbirlere başvu
rulmasının faydalı olacağını zannediyorum. Me
selâ 7 - 8 daireli bir apartmanın kiracılarından 
herhangi birisini çıkarmak mevzuubahis olduğu 
takdirde burada evleviyetle hangi daireye müra
caat edileceği hatıra gelir. Gerçi bu hâkimin 
takddirine bırakılmıştır amma bendeniz şöyle 
düşünüyorum: Meselâ uzun seneler bir yerde 
mesleğini ve dolay isiyle şöhretini yapmış olan 
bir adamın oradan ayrılıp çıkarılması biraz da 
ticari veya meslekî korunmaları bakımından ye
rinde değildir, «o meskene en son taşman kira
cı aleyhine dâva açılabilir.» diye bir hüküm ko
nabilir. Bilmem ne dereceye kadar doğrudur, 
bir mütalâa olarak arzediyorum. Yine bu şekil
de herhangi bir dairenin kiracısı aleyhinde dâva 
açıp da sonra feragat etmiş olan ev sahibinin ay
nı sebeple diğer kiracılar aleyhine muayyen bir 
süre boyunca dâva açamaz. Bunu da koruyucu 
bir tedbir olarak mütalâa ediyorum. Onun için 
makamı riyasete bir önerge takdim ediyorum, 
bunda diyorum ki: Birinci madde olarak, aprt-
manlarda mecurun ancak en son kiraya verilmiş 
olan dairesinin tahliyesi yolunda dâva açılabi
lir. Bir de ikinci madde olarak, apartmanlar
da herhangi bir daire müsteciri aleyhine dâva 
açıp ta feragat eden mal sahibi aynı sebep dâ
hilinde muayyen bir süre ile diğer daireler kira
cıları aleyhine tahliye dâvası açamazlar, gibi 
bir hükmün konmasının koruyucu bir tedbir ola
rak düşünmekteyim. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlar; fevkalâde zamanın icabettirdiği zaruret
ler dolay isiyle Millî Korunma Kanununda kira
lara ait esaslı hükümler olduğu malûmunuzdur. 
Kiralara ait bu hükümlerin mülk sahiplerini uzun 
seneler üzdüğü göz önüne alınarak normal hale 
geçme esasını Büyük Meclis 5020 sayılı Kanunla 
kabul etmiştir. 5020 sayılı Kanunun Geçici Ko
misyonda müzakeresi sırasında o Komisyonun bir 
üyesi olarak, mülk sahiplerine verilecek bu hak-
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ların kullanılışını daha ağır müeyyideler altına 
almak lüzum ve zaruretini bizzat ileri sürmüş ve 
bugünkü teklifte mevcut hapis cezasını bile tek
lif etmiştim. Fakat Komisyonda bu konu üze
rinde uzun boylu tartışmalar oldu. Neticede tes-
bit edilen müeyyidelerin kâfi olduğu neticesine 
varıldı. Ve Yüksek Meclisin de bu suretle tasvi
bine mazhar oldu. Aradan çok kısa ibr zaman 
geçmesine rağmen, bu kanunun bugün tadili yo
luna gidiyoruz. Bu kanun teklifini müzakere 
eden Geçici Komisyonda da bulundum. Acaba bu 
kadar kısa bir zaman zarfında bu kanun teklifini 
yapan arkadaşımın ne gibi bir lüzum ve zaruret 
tesiriyle bunu teklif ettiğini ve Hükümetin nok-
tai nazarını sordum. 

Sayın Ticaret Bakanı Komisyonda aynen şu 
şekilde beyanatta bulundu : Halen mutlak şekil
de bu kanunun tadili lâzımgeleceğini maddî de
lillerle ve müspet rakamlara istinat ederek 
iddia mevkiinde olmadığımızı ve kanunun mü
eyyidelerinin teşdidine ve başlıbaşma bir itirazı 
olmadığına dair beyanda bulundular. 

Arkadaşlar, kanunlar hakiki bir ihtiyacın 
mahsulü olması lâzımdır. Eğer bu ihtiyaç bugün 
bu meselede kendisini hissettirmişse şüphe yok 
ki, bu yeni kanunu kabul etmek yerinde olur. 
Eski kanunun pek yeni olması da esasa müessir' 
olamaz. Ancak bu lüzum ve zaruretin mevcudi
yeti hakkında aşağı yukarı, bir fikir sahibi olm-
mız da lâzımgelir kanaatindeyim. 

Tasarının gerekçesinde; mahkemelere açılan 
boşaltma dâvalarının çokluğu ve bu hakkın kötüye 
kullanma istidadının haiz olduğu delil olarak gös
teriliyor. Fakat bu açılan dâvaların miktar ve ma
hiyeti hakkında rakama müstenit ihsai bir malû
mat elde mevcut değildir. Ben şahsan kanuna 
istinaden dâva açan hak sahiplerinin, aksi sabit 
olmadıkça mutlaka bu haklarını kötüye kullan
mak düşüncesinde olduklarını iddia edemem. 
Bununla beraber, arzettiğim gibi bugünkü durum 
memleket ölçüsünde, bilhassa büyük şehirlerimiz
de zahirî sebep ve karinelere istinaden mutlaka 
bu kanunun kabulünü âmir ise Hükümetten bil
hassa rica ediyorum, bize aydınlatıcı malûmat ve
rebilirler mi? 

Arkadaşlar, kanuna müstenit haklı olarak vâ
ki olacak tahliyeler büyük şehirlerde halen kira
cılar aleyhine yeni bir netice husule getirirse, 
kötüye kullanmayı bırakalım, haklı olarak bin
lerce tahliye vâki olur ve bu da hâlen kiracı 
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bulunanlar aleyhine bir netice husule getirirse 
müeyyidenin artırılması ile mağdur olan bu ki
racılar için ne fayda mümkündür? Müeyyideler 
bunların ıstırabını tahfife kâfi midir? Bunun 
kâfi geleceğine kanaatim yoktur. Çünkü mülk 
sahibi kendisine verilmiş hakkı haklı olarak 
kullanır, ve bu hak da binlerce vatandaşın 
aleyhine tecelli ederse müeyyidelerin azlığı ve
ya çokluğu tabiatiyle hiç bir suretle mevzuuba-
his olmaz. 

Bu teklif üzerinde ikinci bir tereddüdüm de; 
Tasarıda olmıyan ve Millî Korunma Kanunun 
esasında bulunmıyan ve fakat Geçici Komisyon 
tarafından ilâve edilen hükümler neden ileri gel
miştir, bunun izahını istiyeceğim. Çünkü,, Mil
lî Korunma Kanununun aslında yok; teklif sa
hibi de böyle bir teklif yapmamış fakat Geçici 
Komisyon yeni hükümler kabul etmiştir. Bu 
hükümlerin mahiyetini hukuk kaidelerine uy
gun olmadığı kanaatini edindim. Bura
daki tereddüdüm zahirîdir. İsterseniz bu 
hükmü tasarıdan okuyayım : (Birden fazla kira
cısı ulunan mal sahiplerinden kendilerine kanu
nun tanıdığı ihtiyaç sebebiyle tahliye hakkını 
kötüye kullanarak ihtiyaçları olandan faza İsı 
için diğer kiracılarının da gayrimenkulu boşalt
maları hususunda resmî veya tahrirî teşebbüste 
bulunanlara üç aydan bir yıla kadar hapis ceza
sı hükmolunur). Amma bu, bir protesto çekmek 
veyahut herhangi bir ihbarda bulunmak husu
sunun kötüye kullanıldığının delilini daha ev
velden bize veremez. Binaenaleyh, bu yeni hü
kümler hakkında Geçici Komisyonun veyahut 
Adalet Bakanının veyahutta Adalet Komisyo
nunun bizi aydınlatmasını rica ederim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) Sayın ar
kadaşlar; tasarı aleyhinde söz söylemiş olan ar
kadaşların bir nokta üzerinde durduklarını hay
retle müşahede etmekteyim. Hıfzı Oğuz Beka-
1.a arkadaşımızın Yüksek Meclise sunduğu tasa
rıda, vaktiyle Hükümetin teklifi üzerine mal sa
hipleri lehine kabul edilen haklardan hiçbiri ip
tal edilmiyor. Bütün haklar bakidir. Tasarıda 
hâkim olan ruh suiniyet sahibi olan mal sahip
lerini tecziye el inekten ibarettir. Hükümetimi
zin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisince ka
bul edilmiş olan 5020 sayılı Kanunla gayrimen
kul sahiplerine kiracıların zararına olarak bir 
çok haklar tanınmıştır. Kira miktarı artırılmış, 
tahliye imkânları çoğaltılmıştır. Müktesep 
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hak kaidesi gibi mühim hukuki esas ihmal edi
lerek ahara kiraya vermek salâhiyetini tazam-
mun eden şartlar gayrı muteber addedilmiştir. 
Kiracılar için büyük külfetler teşkil eden bu 
haklardan istifade eden mal sahiplerinin mem
leketimizin nizamını bozacak hareketlerden sa
kınacaklarını beklemek hakkımız idi. Mal sahip
lerinin bir kısmı, kanunun kendilerine verdiği 
bu hakları memnuniyetle karşılamıştır. Fa
kat maalesef bazı mal sahipleri de kanunun 
kabulünü mütaakıp tahliye hususunda verilen 
imkânlardan hemen istifade etmeyi ve hattâ 
bunları suiistimal etmeyi ihmal etmemişlerdir. 
Mal sahipleri kendi ihtiyaçlarını ileri sürerek 
kiracıları tahliye talebile tehdit etmekten geri 
kalmamaktadırlar. Size bir misal arzedeceğim : 
Maçka'da Teşvikiye caddesinde 4 daireli bir 
apartımanın sahibi kanunun meriyete girdiği ta
rihten bir ay sonra 4 kiracıya, mukavelenin hi
tamından yani beş ay sonra dairelerini tahliye
ye davet etmiştir. Bu zatın takip ettiği gaye 
açıktır. Kiracıları tehdit etmek ve onları ka
nunun kabul ettiği nispetlerin çok üstünde yük
sek kira almaktır. Tahliye taleplerinin çok ol
masının bir sebebi de Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşımızın verdiği tasarının gerekçesinde izah 
edilmiştir. Yüksek Heyetinizin de. malûmu ol
duğu üzere tadil edilen Millî Korunma Kanu
nun ;>0 ucu maddesinin 5 nci bendinin (O) 
fıkrası mucibince mal sahibi tahliye ettirdiği 
gayrimenkulu mücbir sebep olmaksızın bir yıl 
için de başkalarına kiraya veremez. Aynı kanu
nun f)ü ncı maddesinin 7 nci bendi mucibince 
de bu memuriyete muhalefet eden .yani kendi 
veya çocuklarının ihtiyacını temin için tahli
ye ettirdiği gayrimenkulu senesi geçmeden 
başkasına kiralıyan mal sahibi bir senelik kira 
tutarmea para cezasına mahkûm olur. Büyük 
şehirlerde mesken buhranı had bir şekilde bu
lunmamış olsaydı ve bunun neticesi olarak mes
ken bulmak zaruretinde bulunanlar bir senelik 
kiranın on misli miktarında olan hava parasını 
ödemeye mecbur bulunmasalardı bu müeyyide 
belki kâfi görülebilirdi. Fakat bir mal sahibi 
kendi ihtiyacını ileri sürerek tahliye ettirdiği 
gayrimenkulu kanunun tâyin ettiği kiranın on 
mislini almak imkânını bulmaktadır. Gayri
menkul sahibi boşalttığı apartımanmı bir sene 
boş bırakarak veyahut kendisi işgal ederek bir 

< senenin hitamında mukabilinde hava parası al-
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inak suretiyle tahliye talebinde bulunmak onun 
için büyük bir menfaat kaynağı halini almak
tadır. Bir sene beklemeden mecuru kiralıya-
cak olursa bir senelik kirasının on mislini ala
caktır. Buna mukabil ceza olarak bir seneliğini 
ödeyecektir. Binaenaleyh mal sahibi cezayı gö
ze alarak istifade edebilmektedir. Bu suretle 
hareket eden mal sahibinin göreceği ceza ha
reketinin vehametiyie mütenasip olmadığından 
tahliye talepleri vazıı kanunun tahminini aşan 
bir dereceyi bulmuştur. Arkadaşlar, böyle bir 
mal sahibinin hareketini tahlil edersek bu ha
rekete çok ağır bir cezayı istilzam eden bir ma
lı aiyet görürüz. Bu mal sahibi ihtiyacı oldu
ğundan bahsile tahliye talebinde bulunuyor. 
Kısa bir zaman içinde gayrimenkulu başkasına 
kiralamakla ileri sürdüğü ihtiyacın hakiki bir 
ihtiyaç olmadığını fiilî ile kabul etmiş oluyor. 
Kiracıyı sokağa atıyor. Bu tahliyeler çoğal
dıkça içtimai nizamm bozulacağı şüphesizdir. 
Bu mal sahibi memleketimizdeki içtimai nizamın 
bozulmasına âmil olmaktadır. Evsiz kalan bir 
vatandaşı buluyor, ondan bir hava parası alı
yor, yani bu zatın müzayaka halini istismar 
ediyor. Ve gayri muhik bir menfaat temin edi
yor. Tasarıda bir maddesi bahis mevzuu olan 
Millî Korunma Kanununun 57 ııci maddesi hü
kümlerini nazara alarak bu kadar ağır bir suç 
işliyen bir zatın, çok hafif bir para cezası ile 
cezalandırıldığını görürüz. Mevcut- ceza hafif 
bir cezadır. Çünkü bir senelik kirayı para ce
zası olarak vermesi evsahibi için hiçbir mâna 
ifade etmemektedir. Onun için mal sahiplerini 
bundan vaz geçirmek için boşaltacağı mecurun 
kiraya verilmemek müddetini mümkün olduğu 
kadar uzatmak ve bu müddet içinde kiraya 
vermek cüretinde bulunanlara ağır bir ceza ver
mek icabettiği kanaatindeyim. Esasen bahis mev
zuu olan 30 ncu maddenin yer bulduğu Millî 
Korunma Kanununun 57 nci maddesi münakaşa 
konusu olan suç kadar ağır olmıyan, diğer suç
lar için çok ağır müeyyideler derpiş etmiştir. 
Millî Korunma Kanununun 31 ve 32 nci madde
leri, fazla fiyatla mal satanları vesait' harekette 
bulunanları suçlu olarak kabul etmektedir. Bu 
suçları irtikâp edenlere verilmesi icabeden ceza
ları, aynı kanunun, 57 nci maddesinin ikinci 
bendinde gösterilmiştir. Müsaadenizle bu ikinci 
bendi aynen okuyacağım ; «32 nci maddedeki 
suçlarla 31 nci maddenin 2 ve 3 neü bentlerin

de yazılı suçları işliyenler. işlemeye teşebbüs 
edenler, bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu 
fiilleri yaptıranlar hakkında 1 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası ile üç seneden on 
seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 
Oayrimuhik menfaat miktar ve mahiyetine 
göre hafif ise faili hakkında 500 liradan 2 500 
liraya kadar ağır para cezası ile birlikte bir 
seneden üç seneye kadar hapis cezası verilir. 
Bir aydan iki aya kadar dükkân ve mağazası 
kapatılır. Yani ticaret yaptığı muameleden te
min ettiği menfaat hafif ise ve mahkemelerin 
kabul ettiği içtihada göre gayrimuhik menfaat 
bin liradan dun bir meblâğ ise o zat bir sene
den üç seneye kadar mahkûm olur.» 

Vazıı kanun gayrimuhik menfaat ve bir de 
pek hafif menfaat diye ayırmıştır. Şimdi gayri
muhik menfaat pek hafif ise faili hakkında yüz 
liradan beş yüz liraya kadar para cezası ve on 
beş günden iki aya kadar hapis cezası verilir. 
Bu müeyyideler karşısında kendi veya çocuk
larının ihtiyacını ileri sürerek bir aileyi sokağa 
atmakla içtimai nizamı bozan ve ayrıca bir kaç 
bin lira hava parası alan bir gayrimenkul sahi
bini yalnız bir senelik kira ile cezalandırmak 
bu mal sahiplerini bu cürümlerini pervasızca 
işlemiye devam etmelerine müsaade ettikten 
başka birşey değildir. Maddelere geçildiği 
lakdirde teklif edeceğim bazı tadilâtla Hıfzı 
Oğuz Bekata arkadaşımızın teklif ettiği tasa
rıyı kabul edecek olursak kiracıların içinde bu
lundukları ıstırabı belki tahfife muvaffak olu
ruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Eskişehir) — Efendim; 
bendeniz heyeti umumiyesi itibariyle teklif edi
len bu kanun tasarısının aleyhinde idarei kelâm 
edeceğim ve getirmiş olmalarından dolayı da 
arkadaşıma teşekkür ederim. Fakat kanunun 
heyeti umumi;,esiıır taraftar olmadığım için 
Anayasa'ya muhalif hareketleri belirtmek iste
rim. Fakat kanuniye! kesbettiği için bu tabiî 
hepimiz için vacibulittiba olduğundan onun 
üzerinde bir şey söyliyecek değilim. 

BAŞKAN Özçoban! Hiçbir kanun Ana
yasa'ya muhalif bir hükmü ihtiva etmez. Sözü
nüzü tavzih ediniz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Müsaa
de buyurun. Bu kanun fazla ceza koymak su 
retivle bir takvide gitmektedir. Onu ret veva 
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kabul Yüksek Meclise aittir. Henüz daha da 
kabul edilmemiştir. O madde hakkında söz söy
lemek hakkını da bu sebeplerle mahfuzdur. 

BAŞKAN Henüz kabul edilmemiş madde
nin Anayasa'ya muhalif olduğundan bahsedi
yorsunuz demek 1 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) Evet. Ma
lumu filini/, her kanun tanzim edilirken cami 
aya ve onu teşkil eden fertlere hitap eder. An
cak ahlâkı mazbut ve aharın, hemcinsinin hak
kına hürmetkar olan vatandaşlardan zivade 

hakkına etıııiven. birtakım İnle 
cihetlerine gidenlere daha ziyade hitap eder. 
Her kanun yapılırken içtimai nizamı bozacak 
olan hareketleri önleyici birtakım kayıtları ih
tiva etmelidir. Kanun vazıı hükmünü vazeder
ken mukabilinde birtakım kimseleri o hareketi 
yaptığı takdirde kanunun cezai müeyyidesinden 
kendisini sıyırmak istiyenlerin tedbirlerine ça 
re aramalıdır. Suç ve suçlu mevzulariyle işti
gal etmiş kimseler daha iyi bilirler ki her kanun 
vazedildikten sonra onun cezai müeyyidesinden 
sıyrılmanın yolunu bulmak için şayanı hayret 
zekâ eserleri gösteren birtakım insanlar var
dır. Nitekim bundan bir müddet evvel va
zedilip tadil buyurduğunuz kanun hükümleri 
için hile yolları bulmak ve onun müeyyidesin
den sıyrılmak suretiyle bazı hareketler yapan 
vatandaşların bulunduğunu gerekçeden de an
lıyoruz. Kiracı bu vaziyette kendisini hukukan 
zaif gördüğünden mal sahibine açıktan bir pa
ra vererek tahliye talebinden vazgeçirtmek mec
buriyetinde kalıyor. Yahut mal sahibi gayri
menkulunu tahliyeden sonra bir yıl boş kalması
nı göze alarak tahliye ettirmek yoluna gitmek
tedir Veyahutta bazı ahvalda tahliye ettirilen 
dükkân ve Mağaza üzerindeki unvan kanuna 
uygun düşmesi için muvakkaten gayrimenkul 
sahibine aitmiş gibi muvazaalara, hileli yollara 
sapıyorlar. 

Arkadaşlar: işte bu gibi hareketlerin, şu kanu
nun teklifini yapan arkadaşımın ileri sürdüğü 
ve komisyonun da kabul ettiği esaslarla önüne 
geçilebilir mi, geçilemez mi? Bu ciheti mütalâa 
etmemiz icabeder. Muvazaa diyoruz, havapara-
sı namı altında gizli yollarla işlerini halletmek 
yoluna gidiyorlar. Bence kanunda cezai had
leri çoğaltmaktan ziyade hileli yollara sebe
biyet veren bir takım hükümlerin ortadan kal
dırılmanı ieabeder. Meselâ aynı kanunun, 5020 
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j sayılı Kanunun tadil, edilen maddesinde kendi-
ı sinin veya çocuğunun oturma ihtiyaciyle veya 
| kendisi veya çocuğunun i e rai ticaret veya sa-
| nat etmesi gayesiyle gayrimenkul sahiplerine 

tahliye hakkını vermiş bulunuyorsunuz. İşte 
j burada teemmül bııyurulacak cihet, yolsuzluğa 
! sebep ve âmil olan kayıt burasıdır. Bir defa 
I kendisi için mülkiyet hakkını, -bir tek evi olan 
i bir adamın mülkiyet hakkını takyit etmek doğ-
j ru değildir. O madde doğrudur. Kendisi ve 

çocııklariyle beraber oturacak kimselerin tahli
ye talep etmeleri vicdani ve kanunidir. Ancak 
hüsnüniyet gütmiyen bazı adamların henüz on 
beş, on altı yaşında olan çocuğumu oturtacağım 
diye tahliye istemeleri, müracaat etmeleri bil
mem vicdana uygun mudur? Bu durum karşı
sında kiracıların ancak fazla para vermekle ve 
muvazaalı hareketlerle tahliyenin önüne geç
mek yollarına gitmelerine sebebiyet veriyor. 
Yahut da ticaret edeceğim diye tahliye talepleri 
oluyor. Arkadaşlar tasavvur buyurun, bura
da bir nokta bütün vicdanları sızlatır. 25 - 30 
sene emeğiyle, savu gayretiyle veya hüner ve 
marifetiyle aynı dükkânda aynı işi yapmış olan 
bir vatandaş, kendisine temettü, şöhret temin 
etmiş olan bu vatandaş aleyhine, fazla menfaat 
hırsiyle« çık ben yahut çocuğum oturacağız, 
orada şu ticareti yapacağız, diye tahliye talebin
de bulunuyor, tşte bugünkü nizamı bozan, yal
nız Türkiye değil, bütün dünyada, bütün dünya 
cemiyetlerini alâkadar eden cemiyet nizamını 
ihlâl edici hareketler, buradan neşet ediyor. 
Mesken tahliyesine müsaade, bir dereceye ka
dar müsaittir. Fakat çocuğu için ticaret yap
mak gayesiyle falan gibi şeylere bir takım ön
leyici hükümler vâzetmeliyiz. Fakat bundan 
askerden d Önü s müstesna olmalıdır. Pek tabiî 
olarak vatan hizmetine gitmiş olan bir vatanda
şın, askerlikten döndüğü zaman dükkânı var
sa bunu tahliye ettirip kendisi orada ticaret 
yapabilmelidir. Bir de kendisi veya çocuklarının 
oturması için yegâne meskeninin tahliyesini ta
lep etmek de muvaffak olabilir. 

Bendeniz komisyon sözcüsü arkadaşıma ve 
teklif sahibi arkadaşıma rica ederim, eğer im
kân Ararsa, gayet güzel ve mâkul bir şekilde 
velevki en küçük bir kısım için olsun cevap 
verebilecek olan tekliflerine ilâveten münazza-
lar ve ihtilafların sebebini teşkil eden ve ken
disinden gavri çocuklarının oturmasını veva 
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icrayı ticaret yapabilmeleri sebebiyle tahliye is
temenin önüne geçecek kayıtları koymalarını 
istirham ediyorum. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKİR 
BALTA, (Bize) — Müzakere edilmekte olan ka
nun teklifi dolay isiyle söz alan Tunceli Millet
vekili Necnıeddin Sahir Sılan arkadaşım sun za
manlarda hissedilmekte olan çimento sıkıntısı 
hakkında Hükümetçe alınmış olan tedbirlere te
mas etmiş bulunduğu için durumu kısaca belir
teceğim : 

Fabrikalarımız 1945 yılında 33 000 ton, 1940 
yılında, 75 000 ton stokla girmiş bulundukları 
halde 1947 yılma, ellerindeki stokun üstünde 
90 000 ton borçla girdik. Zira yeni inşaat hare
ketleri dolayısiyle çimento ihtiyacı artmış bulu
nuyor. Memleketin bugünkü istihsal durumu 
şudur: İstanbul''da iki esaslı fabrika, Sivas'ta 
Devlete ait bir fabrika, Ankara'da küçük bir fab
rika vardır, ve ayrıca tstanbul "da şimdiye ka
dar muattal bulunan bir fabrikanın da işletil
mesi için tedbirler alınmıştır. Bu fabrikaların 
istihsal, kapasiteleri yıl da 350 - 400 bin ton rad-
desindedinr. Bu miktar şimdiye kadar mem
leket dâhilinde hiçbir zaman istihsal bakımın
dan tulaşılamıyan bir miktardır. Bu miktar, 
aynı zamanda, harbden önce memleketin gerek 
hariçten ithal, gerekse dâhilde istihsal suretiy
le yekûn olarak feıııin ettiği çimento miktar
ımın üstündedir. Şu. halde bugünkü durum, 
memleket istihsal kapasitesini zorhyan bir 
inşaat devresinin başladığını göstermektedir. 
Günü gününe piyasayı takip etmekte olan Hü
kümetiniz bu sıkıntılı durumun, fabrikalardan 
serbestçe çimeni o satışları dolayısiyle alım satı
mın bir takım spekülâsyona meydan verdiğini 
gördü. Bunun üzerine şu tedbiri aldık; bir de
fa fabrikaların satışı ihtiyaç, sahiplerine hasre
dilen kararlar ittihaz ettik ve tedbirler aldık. 
Bu tedbiri aldığımız tarihte mevcut ve henüz 
teslim edilmemiş olan sipariş miktarı 93 bin ton 
idi. Aldığımız kararlar arasında şu da vardı: 
Mevcut siparişler usulü dairesinde alâkadar ma
kamlardan alınacak ihtiyaç vesikalariyle tevsik 
edilecek. Birkaç gün evveline kadar tesbit etti
ğimiz rakama '/öv^ arzettiğim revizyona tâbi, 93 
bin tona mukabil ancak 54 bin ton alâkadarlar 
la rafından ihtiyaç sahipleri tarafından tevsik 
edilebilmiştir. Fakat alınan kararlardan sonra 
ihtiyaç; vesikalarına, dayanılarak yapılan sipariş 
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de çoğalmış bulunmaktadır. Yılbaşından itiba
ren Haziran başına kadar fabrikadan yapılan si
pariş yekûnu 251 bin tondur. Bu müddet için
de teslim edilmiş olan miktar 125 bin tondur. 
Şunu bilvesile arzedeyim ki geçen seneye naza
ran memlekette çimento İstihsali artmıştır. Ge
çen sene bu beş aylık müddet içinde fabrikaların 
teslim ettikleri çinienlo 109 bin tondur: bu sene 
fabrikalar tarafından ayın müddet içinde tes
lim edilen miktar 124 bin tondur. Bu miktarın 
teslimi, bilhassa Flaşlımı a Bakanlığınca alman 
'vasıta sonunda temini tedbirleri sayesinde sağ-̂  
lanmış! ir, Hi'.lcn teslim edilmemiş sipariş ye 
knîiu bin ton raddesiridedir. Aylık İKtihSiiİiiılİz 
ise 38 - 40 bin ton arâsindiktir. Fabrikalar, Si
vas fabı'ikası da dâhil olduğu halde âzami kapa
site ile çalışıyorlar. Buna rağmen ancak bu mikta
rı elde edebilmekleyiz. Bu sebeple önümüzdeki 
aylarda çimento sıkıntısı devam edecektir. Bu 
çimento sıkıntısını giderecek zecri tedbirler şu 
olabilir: Mevcut ihtiyaçların kaabili tehir olu]) 
olmadığını araştırmak ve kaabili tehir olanları 
geriye bırakmak. Fakat arkadaşlar, bu gibi 
tedbirlerin ne gibi Deliceler doğurduğunu bilir
siniz. Binaenaleyh kesin zaruret olmadıkça bu
nu getirmemek lâzımdır. Binaenaleyh mütebaki 
ihtiyacın hariçten tedariki zaruridir. Hariçten 
(dnıent.o getirilmesine müsaade ettiğimiz gibi Dev
let müesseseleri vasıtasiyle de biranevvel muhtaç 
olduğumuz miktarda çimento getirme teşebbüs
lerine geçmiş bulunuyoruz. Hattâ bakır gibi her 
taraftan çok talep edilen maddeler karşılığında 
dışardan çimento bulmak teşebbüsündeyiz. £ira 
Dünyanın bugünkü vaziyeti dışardan serbest çi
mento bulmak teminini güçleştirmektedir. 

Arkadaşlar, gelişen ve önümüzdeki zaman 
zarfında çok daha artacak olan inşaat hareketleri 
bizi çimento da yakın gelecekte bizi yılda bir 
milyon tonu bulacak bir çimento ihtiyacı karşı
sında bırakacaktır. Binaenaleyh mevcut fabri
kaları takviye suretiyle ve hattâ yeni fabrikalar 
kurmak suretiyle en kısa zamanda memleketimi
zin çinienlo ihtiyacını karşılıyacak tedbirlerin 
üzerindeyiz ve bu sahada mevcut hususi fabri
kaları ve alelillak hususi müteşebbisleri teşvik 
ettiğimiz gibi Sümerbank marifetiyle de tedbir
ler düşünmekteyiz. 

SEDAI) ÇUMRALİ (Konya) — Arkdaşlar; 
Millî Korunma Kanununun çıkarılmasını gerekli 
kılan sebebimi ve bu kanunun Anayasaya muga-
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yir olup olmaması, Millî Korunma Kanununun 
gayrimenkule taallûk eden 30 neu maddesiyle 
gayrimenkul lerd e takyitleri icabettiren sebeple
rin devamına haleti zaruret olup olmadığım mü
nakaşa edecek değilim. Bu kanunun 7 seneye ya
kın bir tarihi vardır. Bu kanunun gerek esa
sında gerek tadilleri sırasında Mecliste ve ko
misyonlarda uzun uzun münakaşa ve müzakere 
edilmiştir. Şu hakiaktı bir daha tesbit edelim ki 
bu kanun Anayasaya aykırı değildir. Milli Ko
runma Kanununun 30 neu maddesiyle gayrimen
kule konulan tahditleri icabettiren sebebler ha
lende devam etmektedir. 

Arkadaşlarımdan^ betiden evvel söz alan iki 
arkadaşımın bu kanunun heyeti umumiyesi üze
rindeki konuşmalarım biraz endişeli buldum. 
Gayrimenkul tahdit edildi, bu kanünUii süratle 
tadili, mal sahipleriyle kiracı arasında bir dü
zensizlik, içtimai nizamda bir sarsıntı meydana 
getirecektir gibi bazı endişelerine şahit oldum 
ve bundan dolayı söz aldım. 

5020 sayılı Kanunla kabul edilen prensip 
lerde hiçbir değişiklik yoktur. Bunu kati olarak 
tesbit etmek lâzımdır. İsterseniz kısaca - zaten iki 
fıkradan ibarettir - okuyayım. Bu değişikliği 
derhal anlamış olacağız. 

Teklif sahibi zaten encümence de kabul edi
len maddesinde: (Mal sahibi yukarıki (b) bendi
nin 2, 3 ve 4 numaralarında yazılı sebeblerden 
dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulu üç. yıl müd
detle kısmen veya tamamen başkasına kiralıya-
nutz.) diye devam ediyor. 

Şimdi 2, 3. 4 sayılı bentler şunlardır: 
2 ncisi (Gayrimenkul sahibi kendisi veya 

çocukları için konut olarak kullanmak ihtiyacın
da kalırsa kira sözleşmesinin hitamında). 

3 ncüsü (Gayrimenkulu kendisinin veya ço
cukları nm muayyen bir meslek veya sanatının 
icrası için bizzat kullanmak ihtiyacında ise söz
leşmesinin hitamında; 

4 ncü bendde: (Bir gayrimenkulu Medeni 
Kanun hükümlerine uörc kendisi veya çocukları 
veya bunların bir kısmı için tamamen veya kıs
men konut olarak kullanma ihtiyacında ise 
tahliye ettirebilir. Bu hüküm de halen mevcut
tur. Bunlarda hiç bir değişiklik olmamıştır. De
ğişiklik olan bu arzettiğim fıkraları müeyyide 
altına alan (C) beııdindedir.) 

« (') Mal sahibi yukarıki b fıkrasının 2, 3 ve 
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4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı tah
liye ettirdiği gayrimenkulu hiç bir mücbir sebep 
olmaksızın' 3 yıl içinde başkasına kiralıyamaz.» 

Arkadaşımızın teklif ettiği ve bu kanunun 
esasını teşkil eden değişiklik buradadır. Yukarı
daki esas prensipler muhafaza edildikten sonra 
tatbikatta, bu 5020 sayılı kanunun çıkmasından 
sonra mahkemeye akseden dâvalar üzerinde görü
len suiistimaller, hakkın suiistimali mahiyetinde 
tecelli ettiği için müeyyidelerde bir artırma vü-
eüde gelmiştir. Bu ihtiyaç deminki arzettiğim 
2, 3 ve 4 numaralı bendlerdeki ihtiyaç ve zaru
retler baki kaldıkça tahliye dâvaları her zaman 
açılabilir. Yalnız bir senelik kayıt tatbikatta, bir 
senenin getireceği icar bedelinin daha üstünde pa
ralar vermek suretiyle suiistimal edileceği için 
3 yıla çıkarılmıştır. Hattâ bu kanunun devamı 
müddetince olması dahi gerekirdi. Fakat Komis
yon bit şekilde karar verdiği için üç yıl olarak tâfe' 
yit edilmiştir. Kısaca arzettiğim sebeplerden doîa' 
yi prensiplerde değişiklik yoktur, esasta deği
şiklik yoktur, Kanunun umumi vaziyetinde ye
di senelik tatbikat gözönüne alınarak bu esas 
prensipleri tesbit etmiş ve kiracılarla mal sa
hiplerini düşünerek bu gibi suiistimaller bu 
değişikliğe sebep olmuştur. Tekrar arzediyornm 
esas prensiplerde bir değişiklik yoktur. Bu iti
barla gayrimenkul tahdit ediliyor, içtimai nizam 
sarsılıyor diye bir mülâhazaya beııdenizce yer 
yoktur kanaatindeyim. 

StfNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar: Hıfzı Oğuz Bekata'ya teşekkür ederek 
sözüme başladığımdan dolayı bu kanunun tama-
miyle lehinde konuşacağımı tebarüz ettirmiş bu
lunuyorum. 

Arkadaşlar; ben de lehinde konuşan arkadaş
lar gibi, diyebilirim ki, bu kanunda bundan evvel 
çıkan kanuna aykırı birşey yoktur. Yalnız müey
yidelerde bir değişiklik vardır. Çünkü bundan 
evvelki kanun çıktığı zaman dairei intihabiyeleri-
mizde görmüş olduğumuz vaziyetler, o kanun
daki müeyyidelerin çok zayıf olduğunu bize gös
termiştir o zaman ben bir manifaturacı mağaza
sına uğradım, kendi akrabası olan mal sahibi 
kira müddeti bittikten sonra mağazanın tahliye
sini teklif etmiş ve eğer tahliye etmek istemiyorsa 
gayet ağır bir parayı kendisinden istemiş olan 
mal sahibi. Adam şaşırmış dükkân yok. Terki mes
lek mecburiyeti karşısında kalmış. Demek ki, bun
dan evvelki kanunun koyduğu müeyyidelerin za-
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•fiyeti mal sahibinin ahlâki durumunu kötüye tah
rik etmiş akrabasından alacağı para ile şahsi men
faatini temin etmek yoluna onu sevketmiş bunu 
almazsa akrabasını mahkemeye verecek ve onu 
öteden beri meslek edindiği işinden uzaklaştır
mak istiyecek. Bendeniz o zaman Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm teklif etmiş olduğu tadilâtı görünce, bu 
hususta müdafaada bulunacağımı söylemiştim. 

Şimdi arkadaşlar, bunları söyledikten sonra 
bu kanunun tamamiylc kabulü kiracıların lehin
de olduğu kadar mal sahiplerinin de olduğu
nu ve bu teklifin kabulünün memleket için 
bilhassa çok faydalı olacağını arzet ineği de ken
dim için borç bilirim. Eğer bu kabul edilmezse 
kiracılara birer çadır tedarik etmekten başka 
bir çare kalmaz, Çünkü her gün binlerce dâva 
acılıyor. Bir hâkimle görüştüm kendi ma-'ıke 
meşine 1000 dâva açılmış olduğunu söyledi. Bina
enaleyh bu kadar ağır, bu kadar ayağa düşmüş 
olan bir vaziyeti karşılamak bizim için borç; hali
ni almış oluyor. 

Sonra, ev yaptırmak için çimentodan kereste
den sıkıntı çekilmekte olduğu söyleniyor. Arka
daşlar, yaptığım tetkikata göre vaktiyle metre mi
kâbı 18 liraya olan kereste şimdi Orman İdaresi 
tarafından 150 - 185 liraya satılmaktadır. Bunun 
»malât mahalline gitmesi halinde bir kilo ekmek 
30 kuruş olduğu bu sırada bir kilo tahta 00 ku
ruşa satıldığı görülüyor. 

Sonra arkadaşlar; bir vagon çimento veya bir 
vagon kiremidi Sivas ve Eskişehir'den alıp Ada
na'ya nakletmek için tam. 570 lira vagon masra
fı vereceksiniz. 11 kuruşa aldığınız bir kiremit 
bu suretle Adana'ya 31 kuruşa mal olmaktadır. 
Binaenaleyh, bu şerait dairesinde bir ev yaptırma
ya acaba imkân var mıdır? Bunun için ev yaptıran 
bir adam onu nasıl ucuza kiraya verebilir? Bu
nun için Hükümet nasıl kiracıları korumak için 
bir kanun getiriyorsa, ev yaptıran insanları da 
korumak için kendi elindeki vasıtaların ücret
lerinden biraz fedakârlık etmesi lâzımdır. Or
man îdaresi neden keresteyi bu kadar yüksek 
fiyatla satıyor, diye insan düşünmelidir. 

Arkadaşlar; hep biliyoruz ki, ormanları Dev-
letleştirdik. Ormanların içerisinde vaktiyle or
man fen memuru dediğimiz yüksek mühendis
leri koydu. Şimdi orman dâhilinde evler yap
tırdık, onların altına otomobil verdik, yanma 
aşçı verdik, Nihayet kerestenin metre mikâbım 
180 liraya çıkardık (Gülüşmeler). Çıkardık am

ma kimin aleyhine? Kendi vatandaşlarımızın 
yaptıracağı evi. mümkün mertebe pahalıya çı
karmaları için bizzat vatandaşlarımızın aleyhi
ne çıkarmış bulunuyoruz. Bir zamanlar kereste
cilik yaptığım için biliyorum, ki, bu şerait dâ
hilinde Devlet Hazinesine ormandan on para 
giremez. Çünkü ... 

BAŞKAN — Orman Kanunundan bahsetme
yiniz, rica ederim. 

SİNAN TEKEEÎOĞLU (Devamla) Tah
tadan da bahsetmiyeyim mi? Ben tahtadan bah
sediyorum, inşaat malzemesi olan tabladan. 

İşte arkadaşlar, ben Hükümetten, tekrar ri
ca ediyorum, ormanın masrafını kısaltsın, hu 
suretle kerestenin fiyatını düşürsün, vagonla
rın çaresine baksın. Beş yüz yetmiş liraya va
gon olmaz arkadaşlar. Vaktiyle 30 lira olan bir 
vagonu bugün bu derece yükseltirsek ne ev ya
pılır ne de halkın menfaatleri temin edilir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) Muh
terem arkadaşlar, elime aldığım mevzuda ken
dimi o kadar haklı biliyordum ki, huzurunuza 
herhangi bir şekilde kısa da olsa, maruzat için 
gelmeye lüzum görmüyordum. Yalnız bir iki ar
kadaş. şahsımdan ve teklifimden, başka bir 
dille bahsettikleri için. kısaca mâruzâtta bulun
maya. lüzum gördüm. Gerek Komisyonda ve ge
rekse burada teklifimin aleyhinde ve lehinde 
konuşan bütün arkadaşlara huzurunuzda teşek
kür ederim. Aleyhte konuşan arkadaşlara iki 
defa lesekkür ederim, çünkü şimdiki mâruzâtı
ma \-esile vermiş oldular. Bu dâva, memleketin 
geniş ölçüde üzerinde her gün biraz daha fazla 
durulması lâzımgelen mühim bir dâvadır. 

Benim getirdiğim teklif, bu dâvayı esasın
dan halledecek bir teklif değildir. Benim getir
diğim teklif, son zamanlarda, 5020 sayılı Ka
nun üzerine görülen hakikaten acı ve kötü te
zahürleri imkân nispetinde önleyici bir müeyyi
de vaziyetindedir. Bu dâvanın esası. Hüküme
tin koruyucu, teşvik edici ve yapıcı tedbirle
riyle yani memleketin mesken politikasını biran -
öuce hal yoluna koymak suretiyle düzenlenebilir. 
Hakikaten halledici tedbirleri tatbikat sahasına 
koyarak bütün vatandaşların bu derin ıstırapla
rını toptan dindirmesini Hükümetten hassaten 
temenni ederek sözlerime başlamayı yerinde ve 
lüzumlu bulurum. 
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5020 sayılı Kanım, meriyete girdiği tarihten 

itibaren, gerçekten memlekette bir huzursuzluk 
yaratmış mıdır? Biz böyle bir şey bilmiyoruz 
tarzında konuşan arkadaşlara memleket umumi 
efkârı cevap verirken benim buna dair elimde 
mevcut birçok vesikaları açıklamıya lüzum gör
mem. Vakıaları görüp de görmemek vaziyetine 
gelmek, bizi alacağımız doğru ve isabetli ted
birlerden ayıracağı için yerinde olmaz. Kanu
nun küçük bir noktasına ilişeyim. Büyük Mil
let Meclisinin gayrimenkul sahiplerinin, daha 
doğrusu mülkiyet hakkına hürmet eden ana te
lâkkisinin yeni bir tezahürü olan 5020 sayılı Ka
nunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kanu
nun ruhu ile asla bağdaşamıyacak şekilde bunu 
kötüye kullanan insanlar çoğaldı. Kanunu halk 
nazarında hakiki ruhunun dışında bir tatbik 
gayesine götürecek temayüller çoğaldı. Büyük 
Meclisin, yerinde bir hassasiyetle mülkiyet hak
kına hürmet hissinin güzel bir tezahürü olarak 
ianıdığı bu yetkiyi bu kadar kötüye kullanan 
adamlara karşı müeyyide koymak için huzuru
nuza getirdiğim teklif, ancak kanunun ruhuna 
uymak endişesinden gelen bir saikle yapılmıştır. 
5020 sayılı Kanuna göre, bir kimse gayrimen
kulunu kendisi için tahliye ettirse ve tahliye
den sonra açıktan açığa kendisi veya çocuğunu 
oturtmayıp, başka birisine kiraya verse, kanun 
katiyen korkutucu bir müeyyide ile karşısına çık
mıyor. İş mahkemeye intikal ettiği takdirde, 
yargıç uzun bir muhakemeden sonra şu çok hafif 
cezayı vermek mevkiindedir: Bilfarz aylık ki
rası 50 lira ise, bunun bir seneliği olan 600 li
ra, aylığı 100 lira ise yine seneliği olan 1 200 lira 
para cezasına mahkûm edecektir. Bir kötülüğü 
kanuna karşı gelerek yapan kimse, bundan te
min ettiği büyük menfaatten bu 600 lirayı ve
ya 1 200 lirayı tenkis ederek mahkemeden güle
rek çıkacaktır. Bizler bu kanunu âdi bir men
faat hesabını tahakkuk ettiren kötü insanlara 
destek olsun diye çıkarmadık. 

Kanunun iki, üç ay gibi kısa bir zaman için
de tadiline lüzum var mıdır? Eğer herhangi çı
kardığımız bir kanun, memlekette o kanunun 
madde ve ruhunun icabı tatbik mevkiine gel
mez de aksi hâsıl olursa iki gün sonra bile onun 
tadili Meclisin büyüklüğünün şanındandır. Her 
hangi bir hatalı; bizim murat ettiğimiz maksada 
asla ııymıyan herhangi bir fena yol açılmış bu
lunursa onun karşısında sükût edecek olursak, 
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zannederim o vakit muatebc mevzuu çıkar. Yoksa 
tatbikatın aldığı fena şekil karşısında memlekette 
bir ıstırap mevzuu bulunan bir dâvayı buraya 
getirmek mevkiinde bulunan herhangi bir ar
kadaşı aceleci değil; hepimizin arzu ettiğimiz bir 
mevzua el koyan bir arkadaş diye kabul edece
ğinizi umuyorum. 

Şimdi kanunun tadiline sebep olan bir iki kü
çük nokta üzerinde de durarak sözlerimi bitire
ceğim. 

Evvelki kanunun tertibi içinde, tüccarların 
ticari hayatlarının tabiî icabı olan menkul reh-
nini sağhyan ciro unutulmuş bulunmaktadır. 
Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar, bir 
tüccar herhangi bir depo veya ticarethane için
de bulunan menkul mallarını bir bankaya terhin 
etmek suretiyle kredi alır. Kanunun gayrimen-
kullerde ciro hakkını mutlak olarak kaldırmış 
olması bu tarzda bir imkânı, yani ticaret haya
tının tabiî bir fonksiyonunu dahi men edicidir. 

O halde kanun iki ay evvel, üç ay evvel çıktı 
diye. bu vaziyetin tashihini Heyeti Umumiye 
istemezini? 

Bir başka şey arzedeyim: Otel, pansiyon ve 
talebe yurdu gibi gayrimenkuller, takdir buyu
rursunuz ki toptan kiralanan ve oda oda kiraya 
verilen yerlerdir. Kanunun IX uncu bendi top
tan kiralama hakkını m enettiği bu yerlerde, mad
dedeki hüküm, «tâbi değildir» olacakken bir mad
di hata neticesi «tâbidir» denildiği için otelin 
toptan müstecirinin oda oda kiraya vermek hak
kını kaldırmış buluuyor. Görüyorsunuz ki, bu 
1 arzda maddî br hata kanunda mevcut iken, biz 
bu kanunu tâdil etmeyiz, denebilir mi? Bir otel 
toptan tutulmuşken otelin mânasının içinde mek
nuz bulunan, oda oda kiraya verme hakkı, kal
dırılabilir mi? işte bu da teklif vesilesiyle düzel
tilmektedir. Bu suretle otellerin oda oda kiraya 
verilmesi temin ediliyor. Bunun aksi düşünüle
bilir mi? 

Arkadaşlarımız tenkitleri içinde bir noktayı 
zannederim ki, unuttular. Bu teklifimi tetkik 
eden Geçici Komisyon, bundan evvelki kanunu 
tanzim eden komisyondur, başkanı aynı, bütün 
üyeleri aynıdır. Komisyonun ekseriyeti kendisi
ne arzedilen teklifi yerinde görerek eski kanunu 
tâdile muhtaç telâkki ettiğine göre, artık «bu 
teklif yerinde midir, değil midir?» tarzındaki 
düşünce bilmiyorum ne dereceye kadar doğru 
olabilir? 
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Son sözüm şu olacaktır: bazı arkadaşlar, be

nim teklifimin, belki gazetelerde yanlış akset
miş olduğundan dolayı, bir umumi güvensizlik 
ve ürküntü yarattığını, bir bomba gibi tesir yap-
tığını söylediler. Arkadaşlarım çok iyi bilirler 
ki; güvensizlik, insann içinde bulunduğu şart
lardan emin bulunmamasndan ileri gelir. Şimdi 
Büyük Meclisin büyük takdirine arzediyorum. 
5020 sayılı kanun çıktıktan sonra kiracıları ken
dilerini emniyette gördülermi ki, benim tekli
fim neşredildikten sonra bir emniyetsizlik doğ
sun! 5020 sayılı Kanun çıktıktan sonra ev sahibi 
mi, emniyette olduğunu hissetti, elbette bu ka
nun mülk sahibini emniyet altına aldı. Ben 
kanaatıma göre, benim teklifimle mevcut güven
sizlik, emniyet; ürküntü ise ümide kalbolmuş-
tur. Yüksek Meclis iltifatını esirgemez ve yerin
de görerek teklifimin kanuniyet kesbetmesine yar
dım ederse hakikaten mevcut ürküntünün ve gü
vensizliğin yerini emniyete ve ümide terketti-
ğinin daha çok müspet nişanesi çabucak görüle
cektir. 

Bir arkadaş 5020 sayılı Kanunun menfi bir 
neticesi görülmediğini söyledi. Adalet Bakanlığı 
büyük şehirlerin savcılıklarına bir tamim gön
dermiş, 5020 sayılı Kanunun neticelerini sor
muştur. Ankara'dan verilen cevapta, mahke
melere akseden tahliye dâvaları nispetinin % 100 -
200 arttığı resmen bildirilmiştir. Şu halde ada
let cihazına akseden dâvaları sayısının % 100 
ve 200 nispetinin İstanbul'da daha yüksek oldu
ğunu sanırım. Noterlerdeki ihtarname sayıları
nın ise hakikaten çok büyük ölçüde olduğu
nu duyuyoruz. 

Şimdi maruzatımı topluyorum: Kanun tekli
fim büyük bir ihtiyaca cevap versin diye huzu
runuza getirilmiştir. İçindeki hükümler hiçbir 
zaman mülkiyet hakkını takyit edici değildir. 
Teklifim, 5020 sayılı Kanunun teminatı olacak
tır. Fırsatları gayri meşru yolda kullanarak, ken
di haris menfaatleri için güç durumdaki kiracı
ları sömüren ve cemiyetin huzurunu bozan kim
selere karşı kanunun varlığını öğretmek borcu
muzdur. Her işde olduğu gibi, bu işde de en sa
lim, en doğru kararın Büyük Meclis tarafından 
verileceğine eminim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik hakkmda iki önerge 
vardır, fakat daha evvel sözcü arkadaşımıza söz 
vereceğim. Esasen kendisine söyliyecek fazla bir 
şey de kalmamıştır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAM

MER ALAKANT (Manisa) — Sayın arkadaşla
rım; teklifi müdafaa eden arkadaşlar Komisyo
nun noktai nazarını o kadar güzel beyan ettiler 
ki, ayrıca sözcü olarak Komisyonun noktai naza
rını, bu tasarının mucip sebeplerini arzu izaha 
lüzum görmüyoruz. 

Ancak sual soran bazı arkadaşlar vardır, bu 
arkadaşlar da şayet tenevvür etmişlerse ve tekrar 
üzerinde durulmasını arzu ettikleri bir nokta yok
sa bendeniz yalnız bu tasarının olduğu gibi kabu
lünü rica etmekle iktifa edeceğim. 

Vasfi Gerger arkadaşımız cevap istiyorlarsa 
arza hazırım. (Kâfi kâfi sesleri). 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bendenizin su
alim Hükümete müteveccihtir. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ceza 
müeyyideleri üzerinde arkadaşlarımızın bazı su
alleri vardı, zanederim ki, bunlar hakı-anda da 
tenevvür etmiş bulunuyorsunuz. (Maddelere ge
çilsin sesleri). 

Yalnız tasarının görüşülmesine geçildiği za
man Makamı Riyasetten bunun ivedilikle görüşül 
meşini teklif ve rica etmiştik. 

BAŞKAN — Onu ayrıca reye koyacağım. 
Vasfi Bey, Hükümetten sorduğunuz neydi? 

Muhtasaran izah eder misiniz 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bu tasarının 

Komisyonda müzakeresi yapılırken Hükümetten, 
bu kanunun tadiline halen bir lüzum ve zaruret 
olup olmadığını sormuş ve bunu aydın!atıcı bir 
malûmat verebilir misiniz demiştim. Bu suale 
karşı Hükümet hakikaten maddi rakamlara ve 
müspet, malûmata müsteniden bir cevap vermek 
mevkiinde bulunduğunu söyledi, ancak teklifteki 
müeyyidelerin artırılmasında bir itirazımız yok
tur, dedi. Şimdi bendeniz komisyonun mad
delerinde teklifte ve Millî Korunma Ka.uımıımın 
esasında olmıyan bazı hükümler gördüm. Bu 
bakımdan Hükümetin bu hususta noktai nazar
larını mutabakat ve muvafakatlarını sordum. 
Yeni bir malûmat var mı ellerinde i1 

BAŞKAN — Hükümetin esas hakkında ver
miş olduğu cevabı siz söylediniz. 

Diğer sorularınıza gelince onları da madde
lerde söylersiniz. 

NECMEDDİN SAHİR STUAN (Tunceli) — 
Ekonomi Bakanı arkadaşımızın aydınlatıcı söz 
îerini dinledim. Çimento sanayiimizin genişle-
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t ilmesine karar verilmesini ve bu yönden öezl 
sermayeye yer ve değer verilmesini memnun
lukla karşılarım. Ancak, bunlar zamana müte
vakkıftır. Şu halde Bakan arkadaşımızın söy
lediği gibi, memleketimizin değerli mallarını 
karşılık gösterilmek suretiyle yabancı memleket
lerden yapı malzemesi getirmeye matuf teşebbüs
lerin de tezelden gerçekleştirilmesini tekrarla
rım. 

Bu arada inşaatı teşvik edici hükümler ve 
tedbirler hakkında da Bakan arkadşımızm söz
lerini işitmeyi faydalı görmekteyim. Bu nokta
da da bizi aydmlatabilirlerse müteşekkir olurum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Yal
nız mütaaddit önergeler vardır. Bu önergeler 
maddelere aittir. Yalnız Fahri Karakaya'nm 
verdiği bir önerge vardır. Bir maddesi müstes
na olmak üzere, diğer bütün maddeleri ka
bul etmek şartiyle, bir maddenin reddini der-
nıeyaıı etmektedir ki bu da mahiyeti itibariyle 
tasarının tümünün reddini ihtiva etmez. Cüzün 
kabulü, küllü neticelendirebilir. Binaenaleyh 
bunu okuyorum. Ve bu tasarının reddinden iba
ret olmadığını arzediyorum. 

NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Rica ederim, Hükümet inşaatı teşvik için aldı
ğı tedbirleri havi tasarıyı acaba ne vakit Büyük 
Meclise sunabilecektir? Hükümetin bu konuda
ki noktai nazarım öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bu inşaatın teşviki konu
su hakkında .bütün safahatiyle Hükümetin iza
hat vermesine lüzum görülüyor mu? (Hayır 
sesleri.) O halde buna lüzum görmiyenler lütfen 
işaret buyursunlar... Görenler... Lüzum görülme
miştir. 

Rica ederim, bir mevzudan herhangi diğer 
bir mevzua geçecek olursak bunun sonu gelmez. 
Onun için mevzuumuz yalnız bu kanuna aittir. 

N E C M E D D Î N ' S A H Î R SILAN (Tunceli) — 
Başkanlığın takdir hakkına hürmetkarız. Fakat, 
benim isteğim uzun bir izahat değildir. O ta
sarının ne'zaman getirilebileceğinin Hükümetçe 
kısaca ifade edilmesine matuftur. 

BAŞKAN — Kamutayın kararı meseleyi hal
letmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Milli Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka

nunla değiştirilen bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve eklenmeler yapılması hakkında Ankara 
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Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm kanun tek
lifi Geçici Komisyonunun ıslah ve ilâve sure
tiyle olan teklifinin madde 4 hakkındaki kıs
mının kabulü ile diğer kısımlarının reddinin 
oya konulmasını saygılarımla dilerim. 

Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

BAŞKAN — Fahri Karakaya! Bu önergenizi, 
tasarının tümünün reddi hakkında telâkki ede
lim mi? 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim; 
maddi hata olduğuna göre, nasıl telâkki ederiz? 
Omin için mecbur kaldım, dördüncü madde
deki... 

BAŞKAN — Sualime cevap vermenizi rica 
ederim. O maddi hatayı tamir etmek için mad
delerin müzakeresine geçmekten başka bir yol 
var mı? 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Bu vazi
yete göre, esen havayı gördüm, teklifimi geri 
alıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oya ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Komisyon tasarının ivedilikle müzakeresini 
istiyor, ivedilikle müzakeresini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... İvedilikle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununu değiştiren 5020 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin (V) bendinin (C) fıkrası aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

C) Mal sahibi yukarıki (b) fıkrasının 2, 3 
ve 4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın üç yıl içinde başkasına kiralıyamaz ve
ya başkasının istifade ve kullanmasına terkede-
ınez. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; bir hakikati huzurunuzda aydınlatmak için 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. Millî Korunma 
Kanununun ilk tedvininden itibaren dört defa 
hazır bulundum. O vakit bir kanaatim vardı, 
şimdi dahi o kanaati izhar etmek zaruretinde-
yim. 

- 199-^ 
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Meskenleı- hakkında vâki olan tedbiri yerin

de bulurum. Sebebine gelince; bu meskenlerde 
daha. ziyade memur, emekli ve dar gelirliler otu
rurlar, bunları mümkün olduğu kadar korumak 
lâzımdır ve zaten onlar Hükümetin kefaleti al
tındadırlar. Partimiz de bunu kabul etmiş mev-
kidedir. Bu noklai nazardan bunu sükûtla ge
çiyorum. 

Yalnız akaarlar üzerinde durmak isterim. Ar
kadaşlar, vaktiyle bu kanun görüşüldüğü zaman 
Sözcü ve Ekonomi Bakanı Sırrı Day ve aynı-
zamanda Başbakan Yardımcısı Mümtaz Öknıeıı 
vardı. Bu kanun geldiği vakit bu akaret mese
lesini Millî Korunmanın tehdidi altından hariç 
bulundurmak istemiştim. Ovakil kabul edilmedi. 
Dört defa vâki tadilât üzerine aynı kanaatimi 
izhar ettim. Arkadaşlar, akaret meselesinde, 
hiçbir vakit, düşünüldüğü gibi, memleketi buh
rana sevkedecek yahut da hayati içtimaiyi bo
zacak mahiyette bir vaziyet yoktur, kanaatini 
budur. Nasıl ki, kiracı mülk sahibinin hakkı 
tasarrufunu bozamazsa akaar sahibi için de bu 
vâkıdır. Bendeniz bu Geçici Komisyonun aynı 
kanunu müzakeresi sırasında hazır bulundum. 
Dükkânlar için v/< 50 zam kabul edildi. 

BALKAN Ali Hıza Esen, madde üzerinde 
konuşun! 

ALİ KIZA ESEN (Devamla) — Madde üze
rinde konuşuyorum, rica ederim zatı âliniz dik
kat buyurun. 

Bir sene zarfında mücbir bir sebep olmadan 
tahliye ettirdiği yeri başkasına kiraya vereme
me kaydı bu sefer üc seneye çıkarılmıştır. Bu, 
cidden ağır ve üzerinde düşünülecek bir me
seledir. Salaınon Adato'nun dediği gibi bu, 
manifatura üzerinde suiistimal eden adamın va
ziyetine benzemez. Bu, nihayet malın sahibi
dir. Nasıl bir kiralıyau bir adam mal sahibine 
fenalık yaparsa, ötekinin de ona fenalık yapa
bileceği aşikârdır. Bir adanı yanına bir baş
ka adam alıyor ve mükerrerren kullanmak su
retiyle dünyanın parasını kazanıyor. Fakat bir 
zavallı yetime vaktiyle evini 25 liraya vermiş 
bunu şimdi 50 liraya çıkardı diye cezayı üç 
seneye çıkarıyoruz. Bu noktayı nazaradan bir 
haksızlık vardır. 5020 sayılı Kanundaki ceza
ların aynen muhafazası için bir takrir veriyo
rum ve kabulünü rica ediyorum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Tasarı 
sahibi tasarıda nihayet üç sene içinde başka-
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sına kısmen dahi veremez yolunda bir teklif 
yapmış fakat Geçici Komisyon bunu kabul etme
miştir. Bu itibarla mal sahibi üç sene içinde kıs
men kiraya verebilecektir. Yani menedilen 
müddet içinde kısmen kiraya verebilecektir. 
Zannediyorum ki Geçici Komisyon tasarı sahi
binin noktayı nazarını kabul etmemekle isabet 
göstermemiştir. Malûmu âliniz bu tasarının is
tihdaf ettiği gaye bir kastı menfaatle yapı
lan tahliye taleplerini tahdit etmektir. 3 se
ne müddetle kiraya veremiyecek, bir mağaza 
sahibi kendi çocuğunun ticaret icra etmesi için 
ve bundan bahsiyle mağazanın tahliyesini istiye-
bilir. Gocuk dükkânın bir köşesini işgal ede
rek büyük kısmını başkasına kiraya verir ve bü
yük bir hava parası alabilir. Yedi odalı büyük 
bir daire mevzuubahis olduğu zaman çocuğun 
ihtiyacına bir odası kâfi gelir, altı odasını 10 bin 
lira hava parasiyle başkasına icar eder. Madem
ki o daireye o mağazaya ihtiyacı olduğu için 
tahliye hakkı verilmiştir, bu üç sene içinde kıs
men dahi olsa başkasına kiraya verecek vazi
yette bulunmamalıdır. 

Sonra bu maddeye temas eden 2 nci bir nok
ta arzcdeceğinı: Mücbir bir sebepten dolayı üç 
sene içinde dahi kiraya verebiliyor. Meselâ 
taşrada bulunan bir doktor Ankaraya nakle
diliyor, Ankara'daki kiraya verilmiş olan me-
curunım tahliyesini istiyor, ve tahliye kararı 
alıyor. Fakat o doktor o apartmanda üç ay otur
duktan sonra başka bir yere nalediyor. Bu 
mücbir bir sebeptir. Halbuki şimdi bu doktor 
istediğine kiraya verebilecek. Belki çıkarılan 
kiracı sokaktadır. Binaenaleyh mücbir sebep 
yüzünden başkasına kiraya vermek imkânı hâ
sıl olduğu takdirde mal sahibi çıkardığı kiracı
ya teklif edecek. Bu teklife eski kiracı tara-
rafından ongun içinde cevap verilmezse o zaman 
mal sahibi başkasına vermekte serbest ola
caktır. (Doğru doğru sesleri). 

CEMİL SAtD BARLA S (Gazianteb) Ar
kadaşlar, Adato arkadaşımızın Hıfzı Oğuz Be-
kata tarafından teklif edilen ilk tasarı tarzına 
istinat edişi, önce tasvip sesleri ile karşılan
dı. Fakat bendeniz Encümenin noktai nazarını, 
bilhassa ikametgâh bakımından ananemize daha 
uygun görüyorum. Tasavvur buyurun ki; bir 
baba çocuğunu evlendiriyor, bunlar evin mu
ayyen bir kısmında oturuyorlar. Fakat biz 
ailemiz üzerine, tek ikametgâha başka bir kira-
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eı alamayız. Yanı pansiyon tarzı yoktur bizde. 
Kısmı olsun kiraya vermek kaydım ben doğru 
bulmuyorum. Encümenin tedvin ettiği şekil 
bence daha uygundur. 

İkinci noktaya gelince; Hıfzı Oğuz arkadaşı
mızın teklif ettiği mülkiyet hakkının muayyen za
manlar için zaruri olarak tahdididir ve bir hak
kın suiistimalini kanunun himaye etmemesi 
noktasında gayet yerinde getirilmiş bir tekliftir. 
Fakat arkadaşlar, tasavvur buyurunuz - misalleri 
kendisinden alıyorum - bir doktora kiraya ver
miş, kendi oğlu olan bir doktoru oturtuyor o da
irede. Doktor bir sene sonra çıkıyor, gidiyor. 
Bundan bir hakkın suiistimali mevzuubahis ol
madığına göre yeni bir nevi irtifak hakkı tesisi 
gibi ilk müstecir lehine bunu ihbar suretiyle tekrar 
oraya iade hukuku mülkiyetle asla kaabili telif 
değildir. Biz Millî Korunma Kanununu müs
tecir lehine tadil ederken hiç bir zaman bir hakkın 
suiistimalini müstecir lehine kabul edelim demi
yoruz. Bir hakkın suiistimali, gerek müstecir 
ve gerek mucir aleyhine olsun, önlenmesi lâzım
dır. Bu bakımdan Komisyonun teklifinin aynen 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, verilmiş önergeler 
vardır. Bir defa onlar okunsun : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka

nunla değiştirilen 30 ncu maddenin 5 nei bendi
nin (B) fıkrasında 2, 3, 4 numaralının aşağıda 
yazılı surette değiştirilmesini arz ve teklif ey
lerim. 

13 Haziran 1947 
İstanbul Milletvekili 

Dr. Adnan Adı var 
2. Gayrimenkulu, kendisi için veya birlikte: 

otururken evlenen veyahut başka evden bu kanun 
mucibince çıkarılan çocukları için, mesken olarak 
kullanmak zaruretinde kalırsa, yazlık veyahut 
başka ad altında ikinci bir boş evi olmamak 
şartiyle, kira sözleşmesinin sonunda; 

3. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları
nın meslek ve sanatlarının bizzat icrası için kul
lanma zaruretinde ise sözleşmenin sonunda, 

4. Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hü
kümlerine göre iktisap eden kimseler kendileri 
veya birlikte otururken evlenen çocukları için 
mesken olarak kullanma zaruretinde kalırlarsa 
sözleşmenin sonunda, 
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13 . V I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 
Tadili teklif edilen kanuna şifahen arzettiğim 

sebepler dolayısiyle aşağıdaki fıkraların da ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Dr. Kâmil İdil 

1. — Mütaaddit daireli apartmanlarda rae-
curun ancak en son kiraya verilmiş olan daire
si aleyhine tahliye dâvası açılır. 

2. — Bir daire aleyhine dâva açıp da sonra
dan dâvadan vaz geçen mal sahibi iki sene sü
re ile diğer daireler aleyhine dâva açamaz. 

13 . V I . 1947 
Sayın Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı (O) 
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim: 

«O) Malsahibi yukarıki (B) fıkrasının 2, 3 
ve 4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın üç yıl içinde tamamen veya kısmen baş
kasına kiralıyamaz ve başkasının istifade ve 
kul! anmasına terkedemez. 

Mücbir sebepten dolayı gayrimenkulu üç se
ne içinde kiralamaya mezun olan mal sahibi, 
evvelâ gayrimenkulu tahliye eden eski kiracıya 
biı- noter ihtarnamesiyle teklif eder ve kiracı 
ihtarnamenin kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren on gün içinde keza noter marifetiyle 
teklifi kabul ettiğini bildirmediği takdirde mez
kur gayrimenkulu başkasına kiralıyabilir.» 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka

nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 5 nei ben
dinin «B» fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralarının şu 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus 

2. — Gayrimenkulu kendisi için konut olarak 
kullanma zaruretinde kalırsa kira sözleşmesinin 
hitanımda; 

3. *— Bir nevi ticaret veya sanatla iştigal et
mekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri sebep
lerle gayrimenkulunu kiraya vermiş olanlar, bu 
mânilerin zevalinden sonra aynı gayrimenkul-
lerde tekrar ticaret ve sanatını icra etmek is-
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terlerse, sözleşmenin hitamında; 

4. — Bir gayrimenkulu satınalan kimse ken
disi iyin konut olarak kullanma zaruretinde ise 
sözleşmenin hitamında; 

Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı akaarlar hakkın

da cezaya ait hükmün 5020 sayılı Kanunda gö
rülen vaziyetin kalmasını teklif ederim. 

Siird 
Ali Rıza Esen 

BAŞKAN — Salamon Adato ile Ali Rıza 
Esen'in önergeleri (C) fıkrasına mütaalliktir. 
Bunu ayrıca oyunuza sunacağım. Yalınız Ad
nan Adıvar ve Ahmed Ulus'un teklifleri hak
kında Komisyonun mütalâasını almak mecburi
yetindeyim. 

Şimdi Adnan Adıvar'm teklifi, Millî Korun
ma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 
30 nen maddesinin beşinci bendinin (B) fıkrası
na taallûk ediyor. Bunun Komisyonca nereye 
konulacağının ifadesini rica ederim. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Bu yeni bir teklif mahiyetindedir. Böyle telâk
ki edilmezse oya konulduktan sonra dikkate alın
dığı takdirde Komisyona gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyona gitmesi için dikka
te alınması lâzımdır ve bunun için de bu, ifade 
edilmelidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON NAMİNA YUNUS 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Komis
yon bütün bu meseleleri tetkik ederken bundan 
üç ay evvel Millî Korunma Kanununun tadili 
hakkında Yüksek Meclisin kabul ettiği esasları, 
Yüksek Meclisin iradesinin tecellisi mahiyetinde 
telâkki etmiş ve aradan geçen az bir zaman zar
fında bu esaslı prensiplerden ayrılmamak nok
tayı nazarını tutmuştur. Bunun haricinde Ko
misyonda işler uzun müddet görüşülürken, ileri 
sürülen mütlâaları ve arkadaşların fikirlerini 
izah ederek yüksek vaktinizi işgal etmeye bilmem 
lüzum var mıdır? 

Cemil Said Barlas arkadaşımız gayet güzel 
bir şekilde izah ettiler. Sonra Adato arkadaşı
mız müstecire 15 gün zarfında ihtar etmek gibi 
bir muamele yapılmasını 

BAŞKAN — O vazıhtır, onu riyaset ihata et
miştir. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Şu 
halde arzcdilen metinde bir değişiklik yapılma-
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masını, olduğu gibi kabulünü rica ederim. (Oya 
sesleri). 

BAŞKAN -— Müsaade buyurun. Adnan Adı
var 'in teklifi, Millî Korunma Kanununun 5020 
sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 
5 nci bendinin (B) fıkrasında 2, 3 ve 4 numa
ralarının değiştirlimesini tazammun etmektedir. 
Müsaade buyurursanız o fıkraları okutacağım, 
Yüksek Meclisin tenevvür etmesi için bu mec
buriyeti duyuyorum. 

Eski kanunun, yani 5020 sayılı meri Kanunun 
30 ncu maddesinin B bendinin 2, 3, 4 numa
ralı fıkraları var, bu fıkralarda Adnan Adıvar 
değiştirme teklif ediyor, onları okutacağım. 

2. — Gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa 
kira sözleşmesinin hitamında, 

3. — Gayrimenkulu kendisinin veya çocukla
rının muayyen bir meslek veya sanatın bizzat 
icrası için kullanma ihtiyacında ise sözleşme
nin hitamında, 

4. — Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hü
kümlerine göre iktisap eden kimseler kendi
si veya çocukları veya mirasçılar yahut bunla
rın bir kısmı için tamamen veya kısmen konut 
olarak kullanma ihtiyacında ise, 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan birinin iti
raz vaziyetinde olduğunu görüyorum. Necmed-
din Sahir Sılan arkadaşımız bu fıkraları okuttu
ğumdan dolayı muteriz bir vaziyet almıştır. 
Halbuki bendeniz bu önergeyi yüksek oyunuza 
sunarken Heyeti celileye neyin tadilini teklif 
edildiğini arzetmezsem hata etmiş olmaz mıyım? 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında söz ve
riyorum. 

CEMİL SAİD BARLAR (Gaziantep) — Efen
dim, Komisyon Sözcüsü, komisyonun hâdisele
ri baştan aşağı tetkik ettiğini söyledi. Hıfzı 
Oğuz Beketa'nm teklifi başkadır, Adnan Adı
var arkadaşımızın teklifi mahiyeti itibariyle 
büsbütün başkadır. 5020 sayılı Kanunun son 
aldığı şeklin mahiyetini değiştiren kanuni bir 
teklif mahiyetindedir. Bu değiştirme ile alâ
kası yoktur. Makamı Riyasetten önergenin bu 
şekilde tetkikini teklif ediyorum. 

HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Bolu) — Aynı ma
hiyettedir efendim. 
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NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) 

— Yüksek güveninizle Başkanlık Divanımızda da 
birlikte çalışmakta olduğum Başkanvekili arka
daşım, istanbul Milletvekili sayın Adnan Adı-
var'ın yeni bir hükmü ihtiva eden değiştirgesini 
oya koyabilmek için, bugün yürürlükte bulu
nan Millî Korunma Kanununun kiralara ait met
nini okutmak istedi. 

Başkanvekilimiz, bu okutuşu doğru bulmadı
ğımı göz göze gelmek suretiyle, yerimdeki hare
ketimle, anlayınca vaziyeti, adımı da söylemek 
suretiyle, yüksek huzurunuzda ifade etti. Bu, 
böyle olunca, göz göze olan bu vaziyeti sözle de 
açıklayabilmeme fırsat vermiş oldu. Onun için 
ben de düşüncelerimi kısaca belirteceğim. 

Arkadaşlar; otuz yılı dolduran çalışma haya
tımın ilk yıllarında İstanbul'da eski Mebusan 
Meclisinde ve Millî Mücadelemiz üzerine de ilk 
Devreden itibaren Büyük Millet Meclisinde va
zifeli olarak, Milletvekili olarak çalışmak şerefi
ni kazandığımdan beri herhangi bir kanunun gö
rüşülmesinde verilmiş olan önergelerin, değiş
tirgelerinin esas kanunun maddesi okutulmak su
retiyle oya konulduğunu hatırlıyamıyorum. tç-
tüzükümüzde böyle bir hüküm yoktur. Bu, açık 
bir usul meselesidir. 

Sayın Adnan Adıvar arkadaşımızın değiştir
gesi gayet açıktır. Hattâ bu, yeni bir kanun tek
lifi mahiyetinde bile telâkki edilebilir. Fakat, 
böyle telâkki edilmeyince ve şimdi görüşülen ka
nun teklifiyle mürtabıt ve mevzuumuzla ilgili 
mahiyette görrülünce, diğer değiştirgeler gibi, 
esas kanunun metni okutulmaksızm, oya konul
malıdır. 

Büyük Meclis herhangi bir önerge, bir mü
talâa, bir teklif karşısında kendi takdirini kulla
nabilecek bir ihataya maliktir. Zaten İçtüzüğü
müzün 119 ncu maddesinde de şöyle denilmekte
dir: 

« . . . . Değiştrgenin dikkate alınıp alınmama
sına Kamutay karar verir. Dikkate alınırsa ko
misyona havale olunur. Komisyon, isterse teklifi 
hemen orada kabul eder. » 

Şu halde önce değiştirgeler okutulur, oya 
konulur; ya kabul edilir, yahut reddolunur. Dik
kate alınırsa komisyona verilir, komisyon ister
se teklifi burada kabul edebilir. Esasen şimdiye 
kadar olan tatbikat da böyledir. 

BAŞKAN — Mevzuun açıklanması ve usu
lün teessüsü için... 
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NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) 

— Usul müessestir. 
BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgi ile karar 

vermesi için bendeniz kendimi herhangi bir.ar
kadaşın yerine koyarak mahallî hafa, meçhul 
olan bir şey karşısında nesil izharı rey edebi
lirim? 

Binaenaleh bendeniz bir defa Adnan Adıvar'-
m ne istediğini anlamalıyım ki, Yüksek Meçi
sin tasvibine sunayım. Bendeniz bu noktayı en
cümenden sordum, umumi şekilde ifade ettiler. 
Şimdi Adnan Adıvar'in değiştirgesi elimizdeki 
5020 sayıllı Kanunun 30 ncu maddesinin B ben
dinin şu okunan 2, 3, 4 numaralı fıkralarının 
tadiline dairdir, işte o fıkraları okuttum. 

(îcmil Said Barlas arkadaşımız, bunun yeni 
bir teklif mahiyetinde olduğunu ve oya sunulma
sının bu açıklamadan sonra doğru olmıyaeağını 
ifade buyurdular. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteh) — Mü
saade buyurursanız tavzih edeyim: 

Bu bakımdan kanun reddedilsin diye söyle
medim. Benim söylediğim; Adnan Adıvar'm 
teklifinin, öteki teklifle birlikte Komisyona ha
vale edilmesidir. 

BAŞKAN — O halde müsaade buyurursanız 
bu vaziyette bu tekliflerin yekûnunu birden Ko
misyona verelim. Komisyon tetkik eder. Zaten 
ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. Bu suretle 
acele ile bir yanlışlığa mahal kalmamış olur. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Söz is
tiyorum. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Şimdi 

arkadaşlar; demin de arzettiğim gibi, Sayın Ad
nan Adıvar arkadaşımızın teklifi bir kere üç ay 
evvel kabul ettiğimiz kanunla bir ayrılık teşkil 
etmektedir. 

Sonra, bunun Komisyona havalesi, çok muh
temeldir ki, tasarının bu içtima devresinde çık
mamasını intaç eder. Halbuki bu gibi ticari ve 
iktisadi ve kiraya taalluk eden meselelerde, 
mevkii müzakereye konupta aradan uzun zaman
ların geçmesi, teşevvüşler tevlit eder. Böyle bir 
teklifin müzakeresi her zaman mümkündür, bina
enaleyh bunun şimdilik, hiç olmazsa zaman itiba
riyle nazarı dikkate aluımıyarak, mevcut teklif 
üzerinde konuşulmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız şunu ar-
zedeyim ki, Komisyondan gelen tasarının terti-
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binde, Yüksek Heyetinizin selâmetle müzakere
sini takibedemiyeeeği bir durum vardır. Yani 
bunların tertiplenip yeniden basılması ve tasa
rının Komisyonda tetkik edilmesi lâzımdır. Esa
sen Yüksek Meclisin de buna zamanı müsaittir, 
bu sebeple maddelerin hepsini hep beraber tetkik 
etmek ve önümüzdeki gündeme almayı temin et
mek üzere Komisyona havalesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Komisyona verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Gündemimizde bir iki madde daha var, bun
lar hakkında ivedilik de yoktur, mahiyetleri iti
bariyle kolaylıkla görüşüp çıkaracağımız işlerdir, 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum, bunları 
okuyalım. (Muvafık sesleri). 

3. — Maden ocaklarında yeraltında çalışan 
işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene 
ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinden ba-
ğışıklğı hakkında kanun tasarısı ve Çalışma, Eko
nomi, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/184) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Sa
yın arkadaşlar; yüksek huzurunuza Ekonomi 
Bakanlığı tarafından getirilmiş olan ve yeraltı 
madenlerinde çalışan işçilerin Buhran, Kazanç, 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergi
lerinden istisnasını temin edecek olan bu kanun 
lâyihasına muhalif olduğumu muhalefet şerhim
le göstermiş bulunuyorum. Bunun sebebini 
izahedeeeğim : 

Ben, bu kanuna, yeraltında çalışan işçilerin 
eline fazla para geçmesi sebebiyle muhalefet 
etmiş değilim. Geçici Komisyonda görüşül
mekte olan Gelir Vergisi tasarısı ile bu tasarı 
arasında mutabakat görmediğim için buna mu
halif olmuştum. Bugün toplanmış olan Geçici 
Komisyon bu mutabakatı temin ettiğinden, mu
halefetimin hakiki sebebi ortadan kalkmıştır. 
Ben daha ziyade Kömür Havzasına taalluk eden 
ve Hazineye aşağı yukarı iki milyon liraya mal 
olan bu verginin affı dolayısiyie Sayın Ekonomi 
Bakanına bir iki söz söylemek istiyorum. O da 
bu kanunun gelişinin belli başlı âmili maden 
amelesinin eline fazla para geçmesi olduğu 

[1] 192 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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kadar, iki milyonu bulan bir kömür maliyeti
nin aşağı yukarı bilançoda gösterilmemeğidir. 
Bu bakımdan rica ediyorum. Havzanın Kömür 
maliyeti meselesini, bu vergi muafiyeti noktasın
dan değil, bu işin makineleştirilmesi ve amele ran
dımanının artırılması noktasından mütalâa et
sinler. 

Bu vergi muafiyetinden sonra maden altı 
amelesinin eline fazla para geçmesi dolayısiyie 
randımanı artacak mıdır? 

Artmıyorsa sebepleri nedir ? Mecburi mü
kellefiyet yerine istekle çalışmak esası daha uy
gun olduğuna göre, bunun hakkında Ekonomi 
Bakanı ve Maden İşletme İdaresi ne gibi ted
birler alacaktır? Gelecek bütçe zamanına ka
dar istatistiklerle bizi tatmin edici neticelerle, 
Ekonomi Bakanı, gelirse bu tasarı muvaffak 
olmuştur. Aksi halde palyatif, yani geçici bir 
tedbir olarak verilmiş bir karar olacaktır. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş

ka söz istiyen yoktur. Hükümetçe de tavzihi 
mucip birşey görülmemiştir. 

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

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava-
Kuvvetlerine yardım vergisiyle Damga res

minden bağışık tutulması hakkında Kanun 

MAUUE 1. — Toprakaltı işletmesi halinde 
bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla 
ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeral
tında çalıştıkları günlere ait ücretleri Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden ve bu ücretlerin Ödenmesin
de düzenlenen alındılar damga resminden bağı
şıktır. 

Yeraltında çalışan işçilerin hastalıklarında 
veya hastalık sebebiyle verilen istirahat müdde
tinde kendilerine ücret verildiği takdirde bu üc
retler dahi yukarıki fıkrada yazılı bağışıklık 
hükmüne tâbidir. 

BAŞKAN — Buradaki «Bağışıklık» kelimesi 
«Muafiyet» karşılığı alınmıştır değil mi? Sonra
dan tefsir için Meclise gelmesin. 

ÇALIŞMA . BAKANI Dr. SADİ IRMAK 
(Konya) —. Evet, «Bağışıklık» «Muafiyet» kar
şılığı olarak alınmıştır. 
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RAPOR SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Evet, maksat muafiyettir. 
BAŞKAN — «Bağışıklık» tan maksat mua

fiyet olduğunu Encümen de ifade ediyor. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU

Sİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; tasarının 
tanziminde ve maddenin tertibinde yalnız bir 
nokta unutulmuştur. Bendeniz o noktanın tav
zihi ile beraber maddeye konmasını rica ve 
teklif edeceğim. O da şudur: 

«Yeraltında çalıştıkları günlere ait ücretler 
ve primler». Yani birinci maddeye «Primler» 
kelimesi ilâve edilecektir. Zaten bir maddeden 
ibarettir. 

Primler, malûmu saminiz, çalışma ile doğru
dan doğruya alâkalı ve iş hukukuna taallûk 
eden ve çalışanlar için, işçiler için, işverenler 
tarafından, işçinin iyi çalışması veya uzun müd
det çalışması için veya istihsali artırmak için 
bir takım primler verilir ki bu, çalıştıkları 
günlere ait ücretler değil, ayrı bir mahiyet ar-
zeder ve çalışmaya bağlı mükâfatlardır. Onun için 
bu «Prim» kaydının buraya konmasını, Yüksek 
Meelisin üç gün evvel işçiler hakkında kabul et
tiği hükümleı* gibi, bu yeraltı işçilerinin de tam 
manasiyle muafiyetini temin etmiş olacaktır. 
Onun için «Primler* kaydının konmasını teklif 
ediyorum. 

NAZIM POROY (Tokad) — Sözcüden bir 
sual sormama müsaade edilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAZIM POROY (Tokad) — Burada, Ka

zanç? ; Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım Vergilerinden ve ücretlerin ödenmesin
de düzenlenen « alındılar, » diyar. Efendim, de
min Makamı Riyaset buna benziyen bir kelime
yi tavzih etmek mecburiyetinde kaldı. Ben böy
le kanun görmedim, lisan ile bu kadar oynamak 
doğru değildir. Böyle bir tâbir resmî olarak 
hiç bir yerde geçmemiştir.. (Var sesleri). Ben 
ek olarak, esbabı mucibe mazbatasına bakılma
sı lâzımdır, diye 4 ncü bir madde teklif ede
ceğim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Efendim, bu Kazanç, 
Muvazene, İktisadi Buhran ve Hava Kuvvet
lerine Yardan vergilerinin alınması için ya
pılan ve bordroda altma pul yapıştırılan mak
buzdur. Biz buna makbuz derken, Maliyeci ar
kadaşlar ve diğer arkadaşlar, İçtüzükte bu-
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nun karşılığının (alındı) olduğunu, Türkçeye 
doğru gidilme dolayısiyle, ileri sürdüler ve 
Komisyon da buna (alındı) demekte mahzur 
görmedi. Hattâ gittikçe Türkçeleşme ve Türk
çeye doğru gitme dolayısiyle bunu daha uy
gun buldu. 

BAŞKAN — Yani İçtüzük'te de vardır, 
bu (alındı) nm (makbuz) ifade ettiği anlaşıl
maktadır. Şimdi bunda Çalışma Komisyonu
nun* Sözcüsü de Bütçe ve Maliye Komisyonla
rı iltihak etmiş vaziyettedir. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Bir sual 
soracağım; primlerde fazla mesai ücretleri dâ
hil midir, normal mesai de dâhil midir? Tav
zih edilirse çok yerinde olur. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HU
LUSİ ORAL (Denizli) — Arzedeyim: fazla is
tihsal devam ettiği için ve devamı temin için 
ve aynı zamanda iyi iş görülmesi için bir çok 
şekiller vardır ki, bunların hepsi dâhildir. Ya
ni işe taallûk eden, iş hukukuna taallûk eden 
her mükâfat, prim, bu işe dâhildir. 

BAŞKAN —• Primler kelimesinin ilâve edil
mesinde Komisyon da müttefiktir. Maddeyi 
tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde « ve primleri » kelimesinin 
ilâvesinden sonra tekrar okundu). 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, birkaç 
ciheti Sayın Sözcü arkadaşımın açıklamasını 
faydalı görüyorum. 

Maden işletemlerinde doğrudan doğruya 
cevher istihsali ile alâkadar olmıyan servisler 
mevcuttur. Meselâ tamir atelyesi, marangoz 
atelyesi gibi ... (Yeraltında sesleri). 

Şimdi bunlar, bu serviste doğrudan doğruya 
cevher istihsali ile alâkadar olmamakla beraber 
zaman zaman yeraltına girip orada çalıştıkla
rı çok defa vâkıdır. Bunlar herhangi atelyede 
hazırlanmm bir aletin bağlanması veya tamiri gi
bi işler için sık sık yeraltında çalışıyorlar. 
Bunların da yeraltında çalıştıkları zamana ait 
ücretleri de muafiyete tâbi midir? Tâbi olacağını 
ben de tahmin ediyorum. Yalnız bunun açık
lanmasını, tatbikatta herhangi bir müşkilâtı 
önlemek için, faydalı bulurum. Eğer tabiî ise 
bu servislerde çalışan işçilerin hemen ekserisi 
gündelik olarak değil, saat başına ücret alır
lar. Ocağa girip ocakta bir iki saat çalışmış 
olan işçilerin ücretleri ne suretle muafiyete tâ
bi tutulacaktır? Çünkü, tasarıda «Yeraltında 
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çalıştıkları günlere ait ücretler» deniliyor. 
Bir saat çalışırsa bir günlük ücreti muafiyete 
tâbi tutulacak mı? Saat başına ücret alırlar am
ma yeraltında bir saat çalıştıklarını bordroda 
tefrik etmek güçtür. Bir iki saat de çalışmış ol
sa bir yevmiyenin muafiyete tâbi olmasını uy
gun görüyorum. 

Bundan başka bir çok madenlerde çavuş ve 
başçavuş teşkilâtı vardır. Bunlar da bedenî iş
çilerdir. Bilhassa başçavuşlar müstemirren top-
rakaltında çalışmaz, muayyen zamanlarda girer
ler veya başka yerlere giderler. Bunların vazi
feleri kontroldür. Bunlar ekseriyetle maaş 
almış olmalarına göre bunların muafiyetleri ne 
şekilde tatbik edilecektir? Maaşları üzerinden 
mi muafiyet kabul edilecektir? Çünkü «Yeral
tında çalıştıkları günler» diye tasarıda zikredil
mektedir. Bunlar maaş aldıklarına göre bu ma
aşlarından nasıl tefrik edilecektir? Maaşları
nın heyeti umumiyesi muafiyete tâbi olacak mı, 
olmıyacak mı? Büyük Devlet müesseselerinde 
bunun için bir mahzur olmıyabilir. Fakat dağ-
başlarında çalışan müessesler de vardır. Bunlar 
maliye kontrolünden uzaktırlar. Bunlara, yer 
yüzünde çalışan işçilerin, yeraltında çalışmış gi
bi vergi kaçakçılığı cihetine gitmeleri ihtimali 
mevcuttur. Bu gibi hallerde acaba bir cezai 
müeyyide düşünüldümü mü, yoksa Kazanç Ka
nununun umumi müeyyideleriyle mi bu iş ön
lenmeye çalışılacaktır? Bu hususları tenvir 
ederlerse memnun oluruz. 

RAPOR SÖZCÜSÜ İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, sayın arkadaşımın 
bazı itirazları var, onlar hakkında beyanı müta
lâa edeyim. Bir defa dediler ki: maden ocakla
rında bir veya iki üç saat çalışanların durumu 
ne olacaktır? Şüphesiz bu türlü arızi olarak yer
altına girmiş olanlar muafiyete dâhil olmıya-
caktır. Bu, münhasıran devamlı şekilde yer al
tında çalışanlara münhasır olacaktır. Bir saat 
çalışmış bir adamı bu muafiyetten istifade ettir
meye imkân yoktur. Binaenaleyh müessesenin 
bv•;,rıda bulunanlara bir hakkı takdir tanımak 
lâzımdır. Bu, gayri kaabili içtinaptır. 

İkincisi; dediler ki usta ve ustabaşı mahiyetin
de olan çavuş ve başçavuş gibiler de işçi olarak 
çalışmaktadır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla).— İşçidir. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ta

sarının mucip sebeplerinde bu gibilerin de işçi 
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sayılacağı zikredilmektedir. Bunlar İş Kanunu 
gereğince işçi sayılırlar. Bir de küçük işletme
lerdeki kaçakçılıktan bahsettiler. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bir nokta noksan 
kaldı. Çavuşlar maaş alırlar, fakat daimî olarak 
yer altında çalışmadıkları da vâkıdir. Bu yevmi
yeleri maaştan nasıl tefrik yapılıp vergi muafi
yetine idhal edileceklerdir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL RÜŞTÜ 
AKSAL (Devamla) — Fiilen bu vaziyet var mı? 

NURİ ÖZSAN — Vardır. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 

Bu takdirde kıstelyevm yapılacaktır. 
Sonra dediler ki; küçük işletmelerde vergi 

kaçakçılığı olabilir, bunun kontroluna imkân 
yoktur. Zannediyorum ki bu kanun tasarısı Zon
guldak Havzasiyle Garp linyitlerini ve birde 
Keçiborlu Kükürt İşletmesinde çalışan işçileri 
alâkadar etmektedir. Garp linyitlerinde ve diğer 
küçük işletmelerde olması muhtemel bu gibi 
kaçakçılıklar umumi mevzuatla karşılanacaktır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Krom madenleri 
vardır. Onlara şâmil değil midir? Diğer yeraltın
da çalışan işçilere de şâmil değil midir? 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ İSMAİL RÜŞTÜ 
AKSAL (Devamla) — Vaktinizi israf etmezsem 
biraz daha izahat vereyim. 

Bir defa malûmu âliniz tasarı, asıl Ereğli 
Kömür Havzasındaki yer altında çalışan işçileri 
Garp linyitlerinde ve Keçiborlu Kükürt işinde 
çalışan ameleleri istihdaf etmektedir. Bunların 
miktarı Ereğli İşletmesinde 14 bine varmakta
dır, yer altında çalışanlar. Fakat bu zamana 
göre de değişmektedir, bizim elimize gelen mik
tar budur. Garp Iinyitlrinde bu mahiyette çalı
şanlar 2 bin küsur, Keçiborlu'da ise 50 kü
surdur. Bunun haricinde kalan yerler de olabilir. 
Fakat biz bunların hepsini tetkik etmeye imkân 
bulamazdık. Şayet bunların dışında olan yerlerde 
kanunun şümulüne giren ameleler varsa o takdir
de onlar da bu muafiyete tâbi olacaklardır. Eğer 
bunlar suiistimal yaparsa bunu zaten umumi 
hükümler karşılar. 

FERİT ECER (Niğde) — Tuz madenlerin
de çalışacaklar bu muafiyetten istifade edecek
ler mi? yeraltında kayatuzunda çalışanlar? 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — Yer 
altında çalışması mevzuubahistir. Cevher istihsali 
diyor kanun. 
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FERİT ECER (Niğde) — Tuz madenlerin

de de cevher istihsal ediyorlar. Toprak altında 
cevher istihsalidir. 

CAVİT EKÎN (Diyarbakır) — Tuz da bir 
cevherdir ve dâhildir. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — 
Kanunun metnini okursak toprak altında işliyen 
diyor, cevher diyor. Kanun bunu tasrih ediyor. 

Sonra arkadaşımızın ikinci bir noktası vardı; 
tamamiyle yer altında olmayıp ta bununla alâ
kalı olabilir. (Toprakaltı işletmesi halinde bulu
nan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili 
diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltında 
çalıştıkları....) 

BAŞKAN — Sözcü sı fatiyle zapta geçmesi 
için tavzih buyurun. 

SÖZCÜ İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) 
— Efendim yeraltında çalışmaları halinde, tabiî 
muaf olacaklardır. Aksi takdirde muaf değildir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayılan kö

mür havzaları arasında, havza civarında çeltik 
linyit kömürleri havzası da vardır. Bu havzada 
bir İşletme Amirliği Teşkilâtı ile günde 500 tona 
yakın kömür istihsal edilmektedir. Bu havza
nın da tasarıya dâhil olup olmadığını, sözcünün 
açıklamasını dilerim. 

SÖZCÜ ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) 
— Kanun bilûmum yeraltında çalışan maden 
amelelerine şâmildir. Bahsettiğiniz isletmelerin 
vaziyetini bilmediğim için, yeraltında mıdır. 
yerüstünde midir, vaziyetlerini bilmediğim için, 
bu hususta birşey söyliyecek vaziyette değilim. 
Buralarda yeraltında çalışanlar varsa, kanun on
lara da şâmildir. Yalnız Ereğli, garp linyitleri 
ve Keçiborlu'dan bahsedişim, bir misal vermek 
içindir. 

BAŞKAN — Kanunun koyduğu tatbik edile
cek hâdisede bir kaidei umumiyedir. 

Başka söz istiyen yoktur. Birinci maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKİR 
BALTA (Rize) — Bu kanunun Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabulü suretiyle madenlerde 
ve yeraltında çalışan işçilerin durumuna karşı 
gösterilen alâka bu işçi arkadaşları vazife ve mes
leklerine daha ziyade bağlıyacaktır. Bu sözlerim
le Muhterem Cemil Said Barlas'ın, muhtelif ve
silelerle bu kanunun temin ettiği netice hakkın-
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da ileri sürdüğü mütalâayı cevaplandırmış olu
yorum. Tabiî maden işletmeleri gibi bilhassa 
yeraltı işletmelerinin gelişmesi uzun tedbir ve 
teşebbüslere ihtiyaç gösteren bir iştir. Onun 
için derhal geniş hamle yapmak kolay değildir. 
Bununla beraber Hükümetiniz memlekette bil
hassa kömür madenlerinin inkişafı bakımından, 
diğer tabiî servetlerde olduğu gibi, esaslı tedbir
ler almış bulunmaktadır. Teklif ettiğimiz ve halen 
Büyük Meclisin tetkikmda bulunan tasarı, bu 
arzettiğim şeylerin bir parçasını teşkil etmekte
dir. Bilhassa Zonguldak havzası için aldığımız 
tedbirler bugünkü işletmeyi en kısa bir zaman 
içinde modern bir işletme haline getirmek ga
yesini istihdaf etmektedir. Mevcut işletmelerin 
gerek yerli ve gerek yabancı mütahassıslar tara
fından tetkikına devam olunmaktadır. Bu saye
de memleketin muhtaç olduğu kömürü bugün te
min etmekte olan Zonguldak havzası önümüz
deki yıllarda da memleket ihtiyacını karşılıyacak 
ve hattâ onun üstünde istihsalde bulunabilecektir. 

Bunu bu vesile ile Yüksek Meclise arzetmek 
isterim. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur, maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ulaştırma Komisyonları raporları (i/167) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkinda söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 193 sayılı basmayazı tutanağın sonunla-
dır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovak- [ 
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş- j 1er... Kabul edilmiştir 
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında kanun 
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var mı (Yok sesleri) Kakül edenler... Etmiyen-

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara'da 5 Mart 1947 tarihinde akit 
ve imza edilmiş olan Hava ulaştırmalarına dair 
x\nlaşma ile eki ve imza protokolü onanmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı (Yok sesleri), Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
IIolanda Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/176) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere ge-
çilmsini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhiriyeti Hükümeti ile Holânda Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 

Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile nolânda Hükümeti arasında Ankara'da 
19 Mart 1947 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma ile Eki 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1]194 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı (Yok sesleri), Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşlmesi bitmiştir. 

6'. - Türkiye ile Yunanistan arasında imza 
(dilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlan
tılarının yürürlük süresinin üç ay daha uzatıl 
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret 'Komisyonları raporları (1/182) | 1 | 

BAŞKAN — Tasarın m tümü hakkında söz 
istiyen var mı'.' Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edil m iştir. 

Türkiye ilo Yunanistan arasında imza edilen Ti
caret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak

kında kanun 

M A DDK 1. -•- Türkiye ile Yunanistan ara
sında 1 Haziran 104.1 tarihimle imza edilen ve 
süresi 20 Mart 1947 tarihine, kadar uzatılmış 
oları Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlantı
larının 20 Haziran 1947 tarihine kadar üç ay 
daha uzatılması hakkında Yunan Büyükelçiliği 
ile teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

BASK'AN* --- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ*] l\ Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. Bu kanun hükümlerini Ba-

1] 196 sayılı basmayazı tutanağın sorumda
dır. 
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kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

13.6.1947 O : 2 
Gündemimizde görüşülecek başka madde yok

tur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,35 

• • > I I 

DÜZELTÎŞ 

70 nci Birleşimde, 100 ncü sahifenin ikinci sütununda (12) nci satır, (14) ncü satırdan sonra 
gelecektir. 



T. B. M. M. Banmtvi 



S. Sayısı: 190 
Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurutmuş ve 
kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1/193) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 29 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 71 - 838, 6/1495 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel idaresinin yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki ve
rilmesi hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. Başbakan 

R. Peker 

Gerekçe 

İkinci Cihan Harbinin bir çok müstahsil memleketlerde yaptığı sarsıntı ve tahribat yüzün
den buna mâruz kalan yerlerin ekserisinde bilhassa ilk maddeler kıtlığı başgöstermiş, harb felâ
ketinden masun kalmış olan memleketlerin istihsal maddeleri için bu hal, yeni alıcılar bulmak hu
susunda müsait imkânlar vermiş, kolaylıklar sağlamıştır. 

Normal ticari ve ekonomik duruma intikal sırasında husul bulan ve ihraç imkânı fırsatından 
âzami surette faydalanarak memleket ürünlerinin geniş mikyasta emin ve devamlı olarak sürü
münü temin için harekete geçmek zamanı gelmiş bulunmaktadır. 

Harbden evvel dünya piyasasında teessüs etmiş olan kuvvetli, düzenli rekabetler karşısında bu 
piyasalarda müşteri bulmak, rakipler arasında tutunmak müskiiâtı ve hattâ imkânsızbğı, bugünkü 
iktisadi şartlar karşısında âdeta ortadan kalkmış denilebilecek dereeede zaıf peyda etmiştir. 
Bu elverişli durumdan ihraç maddeleri yetiştiren memleketler, dış piyasalarda lâyık oldukları 
mevkileri tutabilmek için yeni baştan iktisadi faaliyet ve teşkilâtlarını düzenlemek üzere gay
retler sarfına başlamış, karşılaştıkları hususi vaziyetler muvacehesinde halin ieabettirdiği ted
birleri almakta gecikmemiş, bu sahada faaliyetlerini genişletmiye çalışmakta bulunmuşlardır. 

Bu meyanda Tekel İdaresi-de kendi konuları arasında bulunup «yeni ekonomik düzende» gerek 
ilk madde ve gerek mamul halinde olarak ihraç imkânı bulunan elindeki maddelerin bu günkü 
alıcıları arasında kıymetlenmesini sağlamaktan ziyade dış pazarlar müstehliklerine doğrudan doğ
ruya bunları arz etmeyi ve böylelikle de devamlı, sağlam ve daha verimli satış imkânları temin ede
rek memleket iç ekonomisinde beklenilen ahengi tesise yardım etmenin daha nâfi olacağı kanaati-
na varmış, bu düşünce ile satış imkânları olan dış piyasalarda tetkikler yaptırmış kısa bir zaman 
içerisinde çok isabetli bir işe girişilmiş olduğu neticesini almış bulunmaktadır. 

Bu şekilde sürümünün artırılması istenilen Tekel mevzuuna dâhil ürünler arasında en fazla re
vaçta ve geniş bir döviz kaynağı bulunanı tütün teşkil etmekte ve dış piyasalarda yapılan tetki-
kat sırasında daha ziyade tütüne ait işlere ilgi gösterildiği anlaşılmakta olmasına göre bugünkü el-



verişli ekonomik durumdan hemen istifade edilmemesi halinde imkânların kaçırılması tehlikesinin 
mevcut ve her yerde birçok satıcısı ve binaenaleyh rakibi bulunan yaprak ve mamul tütün satışı iş
lerinin ancak uzun tecrübeler neticesi zamanla elde edilebilecek hususiyetler taşımakta bulunması, bu 
vazifenin Tekel'e verilmesini icabettirmiş ve bu müessesenin elinde bulunan tuz ve içki gibi diğer 
ihraç, maddelerinin de aynı zamanda geniş miksayta satılması imkânlarını sağlıyacağı mülâhazası da 
tasavvuru kuvvetlendirir esbaptan bulunmuştur. 

Belirtilen maksatları sağlamak üzere faaliyete geçecek olna Tekel İdaresinin bu sahada kullan
ması gereken sermayeyi temin etmesi, dış piyasalarda girişeceği işlerde de yalnız ticari prensip ve 
zaruretlerin icabettirdiği sürat ve serbesti ile .çalışabilmesi için bu müessese muamelâtının tâbi tu
tulduğu kanuni takyidattan vareste kalabilmek üzere bütün muamelelerinin yalnız hususi hukuk 
hükümlerine bağlı bulunması ciheti esas tutulmak üzere iliştirilerek sunulan kanun tasarısı ihzar 
olunmuş ve yapılacak muamelelerin her suretle memleketin iktisadi programı dairesinde cereyanını 
temin için tahsis edilecek sermayenin nerelerde ve ne miktarda kullanılacağı Bakanlar Kurulunun 
takdirine bırakılmıştır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 3 .VI. 1947 

Esas No. 1/198 :• 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde ku
rulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına 
yetki verilmesi hakkında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca hazırlanarak 6/1495 sayılı ve 29 Ma
yıs 1947 tarihli Başbakanlık tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı komisyo
numuzda Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coş-
kan ve Tekel İdaresi Ticaret satış Müdürü Ke
nan Yalter hazır oldukları halde görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde anlatıldığına ve ko
misyonumuzda yapılan açıklamalara göre ikinci 
Dünya harbinden sonraki bugünkü şartlar mem
leket ürünlerinin dış piyasalarda geniş mik
yasta sürümü için çalışmalara ve devamlı pa
zarlar tedarikine elverişli bulunmaktadır. Te
kel Bakanlığı tarafından memleket dışında yap
tırılan incelemelerle muteber bazı yabancı ti
caret firmaları tarafından Bakanlığa yapılan 
teklifler bu müşahedeye hak verdirici bir nite
liktedir. 

Tekel konusu ürünlerimizin dış pazarlarda 
sürümünü ve değerlenmesini sağlamak esasen 
Tekel İdaresinin görevleri arasındadır. 4896 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi idareye yurt dı
şında fabrika, şube ve acentelikler kurmak için 
yetki vermiştir. 2359 sayılı Kanunla da yine 

hariçte sigara ve tütün satmak için bir limitet 
şirket kurulmuştu. Bağlı tasarı ile Tekel İdare
sine yabancı memleketlerde gerçek ve tüzel ki
şilerle birleşip özel hukuk hükümlerine tâbi or
taklıklar kurma veya bu suretle kurulmuş or
taklıklara katılma yetkisini istemektedir. Or
taklıklara katılma payı idarenin döner sermaye
sinden verilecektir. Ürünlerimize iyi bir ge
lecek sağlanacağı umulan bu teşebbüsü komis
yonumuz memnunlukla karşılamış ve kanun ta
sarısını olduğu gibi kabule karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu.Başkanı Sözcü 

Mardin Erzurum Erzurum 
H. DüzçfÖreu K. Kamu M. H. Göle 

Kırşehir İçel Kastamonu 
M. Erdem S. lnankur F. Mağara 
Gerçek kişilerle ortaklık yapılmamak şartiyle 

esasa muhalifim 
Eskişehir 

1. H, Çevik 
Mardin Urfa 

A. Satana O. Ağan 

( S. Sayısı : 190 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/193 
Karar No. 100 

7 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde ku
rulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına 
yetki verilmesine mütedair olup Başbakanlığın 
29 . V . 1947 tarihli ve 6/1495 sayılı tezkeresi 
ile Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Güm
rük ve Tekel Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tahsin Coşkan ve Maliye Bakanı Halid 
Nazmi Keşmir hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı, İkinci Dünya Savaşı sonunda müsteh
lik memleketlerde göze çarpan mal darlığından 
ve tatmin edilmemiş ihtiyaçların tazyikmdan 
faydalanmayı Tekel mamullerimizin sürümü için 
büyük bir fırsat saymakta ve bu sebeple Tekel 
İdaresine yabancı memlekelerde ortaklıklar kur
mak suretiyle dış pazar müstehliklerine doğru
dan doğruya mamul mal arzetmek imkânlarını 
sağlamayı derpiş etmektedir. 

Her ne kadar Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4086 sayılı Kanun ile Te
kel İdaresine yurt dışında fabrika kurmak yet
kisi verilmiş ise de, yabancı bir pazarın kendine 
has1 özellik ve şartlan karşısında Tekel İdare-
resi tek başına bu nevi bir teşebbüse girişmek 
yetkisini hiç bir zaman kullanmamıştır. 

Millî mahsullerimizden dış pazar müstehlik
lerinin zevklerine uygun bir şekilde mamul mad
de elde etmek amaciyle yabancı pazarlarda yer
leşmiş ve tutulmuş özel ve tüzel kişilerin tec
rübe ve şöhretinden faydalanılması daha uygun 
görülmüş ve yeni bir kanun tasarısı ile idareye 
bu yolda ortaklık kurma yetkisi verilmek is

tenmiştir. 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakere so

nunda Tekel idaresinin yabancı memleketlerde 
kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara katıl
ması esas itibariyle uygun görülmüş ve fakat 
bu yetkinin yeni ve ayrı bir kanunla değil, 
esasen Tekel idaresine yabancı memleketlerde 
fabrika, şube ve acentalıklar kurma yetkisi veren 
Tekel idaresinin Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 4036 sayılı Kanunun 8 nci maddesine bir 
hüküm eklemek suretiyle temin yolu tercih edil
miştir. Bu görüşe Tekel ve Gümrük Bakanı ile 
Maliye Bakanı da katılmış olduklarından tasa
rı ayrı bir kanun mahiyetinden çıkarılarak 
mevcut kanunun sözü geçen maddesine bir hü
küm eklenmesi suretiyle değiştirilmiştir. 

Ayrıca, Tekel idaresinin yurt dışında kura
cağı ortaklıklara ayıracağı sermaye miktarının 
âzami haddinin de tâyin ve tesbit edilmesi lüzum
lu görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Edirne 

t. N. Gündüzalp 
Afyon K. 

Aydın 
M. Aşkat 
R. Alptnan 

Kastamonu 
M. Akalın 

Ürfa 
E. Tekeli 

Diyarbakır 
C. Ekin 
Ankara 

Diyarbakır 
N. C. Akkerman 

î. H. Tigrel 
Kocaeli 

î. R. Aksal 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Ankara 
Diyarbakır 

C. Gölet 
Ş. Uluğ 
Niğde 

R. Gürsoy 
Yozgad 
8, îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurul
muş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki 

verilmesi hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — Tekel idaresi, yabaneı memle

ketlerde kendi konuları ile doğrudan doğruya 
ilgili gerçek ve tüzel kişilerle birleşip özel hukuk 
hükümlerine tâbi ortaklıklar kurmaya veya bu 
suretle kurulmuş ortaklıklara katılmaya yetki
lidir. 

MADDE 2. — Tekel idaresi birinci maddede 
yazılı ortaklıklar için sermaye olarak* kendi dö
ner sermayesinden en çok beş milyon Türk lirası 
tahsis etmiye yetkilidir. Bu miktar Bakanlar 
Kurulu karariyle yarıya kadar artırılabilir. 

Ortaklıklara tahsis edilecek sermayenin han
gi memleketlerde ve ne miktarda kullanılacağı 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirtilir. 

MADDE 3. — Tekel idaresi yabancı memle
ketlerde birinci maddeye dayanarak kurduğu ve
ya katıldığı ortaklıklara, ödenmiş sermayeleri
nin % 25 ini geçmemek üzere krediyle mal vere
bilir. 

Bu kredilerin tâbi olacağı faiz hadleri Tekel 
İdaresiyle ortaklıklar arasında kararlaştırılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Devlet Bakam 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakam 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakam 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

in 
B. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakam 
C. G. Toydemir 

Dışişleri Bakam 
, H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Beşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. 8. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunda değişiklikler ya
pılmasına dair 4896 sayılı Kanuna bazı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 20. V . 1946 tarihli ve 4896 

sayılı Kanunun 8 nçi maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir: 

idare, yukarıki hükümler dairesinde yurt 
dışında ortaklıklar da kurabilir. Ancak bu or
taklıklara idarenin döner sermayesinden ayrı 
lacak paraların toplamı 7,5 milyon lirayı geçe
mez. Bu ortaklıklara idarece ödenmiş sermaye
nin % 25 ine kadar kredi ile mal verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 5 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: |92 
Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçilerin ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetle
rine Yardım vergilerinden bağışıklığı hakkında kanun-
taearıeı ve Çalışma, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1/184) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü , ^ 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-816, 6/1292 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergilerinden bağışıklığı hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 8 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasansiyle 
gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• • • : ' . : . . ' . : . • < ' • • . • - ' ' • : K,Peker • 

Gerekçe 

Memleket madenciliğinin en eski ve en mühim kısmını kömür istihsali teşkil etmekte ve bu 
istihsal de daha ziyade Ereğli Kömür Havzasında toplanmış bulunmaktadır. Bu Havzanın faa
liyetinin senelerdenberi devam edegelmiş olmasına rağmen memleketimizde henüz maden işçi
liği bir meslek halinde teessüs etmiş değildir. 1 Nisan 1940 tarihinde ihdas edilen ücretli iş 
mükellefiyetine takaddüm eden devrede her ay bir miktar köylü ocaklara gelmekte ve ortalama 
bir ay kadar çalıştıktan sonra köyüne dönmekte ve aynı işçinin iki ay mütemadiyen ocakta çalış
masına az tesadüf olunmakta idi. Bu durum ve çalışma tarzı, işçilerin meslekte yetişmelerine 
imkân bırakmamakta ve madencilerimizin kalitesi ve randımanı da düşük kalmakta idi. îşçinin 
her ay sonunda değişmesi, ay başlarında işe giriş ve vazife taksimi gibi hususlar istihsali ak
satmakta ve işin acemisi olan ve korunmasını bilmiyen işçi büyük ölçüde iş kazalarına duçar ol
makta idi. Diğer taraftan ziraat işlerinin mevsimine göre iş istiyen işçi bazı mevsimlerde mu-
kanunen istihsali sağlamaya yetişmiyecek derecede az gelmekte bazan da iş arzı işçinin talebinden 
az olmakta idi. 

Ücretli iş mükellefieytinin tatbiki sayasinde istihsalde artış ve intizam sağlanmış ise de bu 
sistem madenciliğin bir meslek halinde gelişerek kalifiye işçi yetişmesi, işçi randımanlarının 
artması, iş kazalarının azalması gibi ekonomik ve sosyal gayelerin erişilmesini temine kâfi gel-. 
memiştir. 

Bir taraftan ücretli iş mükellefiyetinin kaldırılması neticesinde memleket iktisadiyatındaki 
önemi derkâr bulunan kömürün istihsalinin azalmasını, diğer taraftan madenciliğin Türk işçisi 
için cazip bir meslek haline getirilmesini sağlamak bakımından bazı tedbirler düşünülmüş bu 
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meya^da bazı işletmelerde f i l e r in ücretleri artırılmış ve kendilerine devam primi verilmiye 
başlanmıştır. V •' 

İşçilerin madencilik meslekine bağlanmalarını sağlamak için diğer bir tedbir olarak ta ma-
denlerde ocak içinde çalışanlardan iş Kanunu gereğince işçi sayılanların ücretlerinin Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava.Kuvvetlerine Yardım Vergilerinden bağışıklığı düşünülmüştür. 

Bilindiği üzere tarım işçilerinin almakta oldukları ücretler vergiden muaftır. Bu muafiyet 
4920 sayılı Kanun ile Haziran 1946 tarihînden beri çeşitli orman işlerinde .çalışanlara da teşmil 
edilmiş bulunmaktadır. Bir tabiat servetinin istismarını teşkil etmesi itibariyle tarım ve orman
cılıktan farkı olmıyan, buna mukabil bilhassa ocak içinde çalışanlar için işin ağırlığı ve tehlikesi 
bakımından adı geçen sahalara nispetle çok »daha zahmetli olan madenlerdeki ocak içi işçiliğine de 
bu muafiyetin teşmilinin yerinde olacağı düşünülmüş ve böyle bir muafiyetin temini maksadiyle 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

Çalışma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. """' ; T -
Çalışma Komisyonu t 21 . V . 1947 

Esas No. 1/184 ' 
Karar No, 9 r • ' ••" 

"*'' Yüksek Başkanlığa 

Maden ocaklarında, yeraltında çalışan işçi
lerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergilerinden bağı
şıklığı hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca 8 . V . 1947 tarihinde 
tasvip ve Yüksek Başkanlığınızca da 14 . V . 
1947 tarihinde Komisyonumuza havale buynra-
lan tasarı; Ekonomi ve Çalışma Bakanları ile 
Maliye Bakanlığı temsilcisi huzuriyle okundu. 

Bir taraftan yeraltında çalışan maden işçi
lerimizin tahammül ettiği külfet gözönüne ge
tirilir ve diğer taraftan bu işçiliği heves edilir 
bir meslek haline sokmanın önemi düşünülürse 
teklif edilen kanun tasarısının çok yerinde ol
duğuna şüphe edilemez. Bundan başka Hükü
met tasarısının mucip sebeplerinde söylendiği 
gibi 4920 sayılı Devlet Orman İşletmelerinin 
bazı vergilerden bağışlılığı hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesi ormanda çalıştırılan işçilerin 
gündeliklerini her çeşit vergiden bağışlı tutmuş 
ve ziraat işçileri de bütün vergilerden bağışlı 
bulunmuş olduğuna göre madenlerde yeraltın
da çalışan işçilerden vergi alınmasının adalete 
uygun olmıyacağı da muhakkaktır. 

Bu sebeplere mebni Komisyonumuz kanun 
tasarısının tümünü uygun görerek maddelere 
geçilmesini kabul etmiştir. 

Yalnız işçiler arasında vergi bakımından tam 
bir adaleti tesis edebilmek için ağır sanayi işçi
lerinden de vergi alınmamasının doğru olacağı
nı düşünen komisyonumuz bu türlü işçilerin 
miktarını ve bu bağışlılığm Devlet bütçesine 
tahmil edileceği yükün derecesini tâyin edeme
diği için eldeki kanun tasarısını bu bakımdan 
tadil etmeyi muvafık görmemiş ve sadece bu 
meselenin Hükümetçe düşünülerek bir sonuca 
varılmasını temenniye karar vermiştir. 

Komisyonumuz maddelerin müzakeresine ge
çerek Hükümet teklifinin «C» fıkrasına tahki
mat» ; «D» fıkrasına «kuyu, desandri ve moloz» 
sözlerini ve «E» fıkrasına kurtarma işlerini 
ilâve etmeyi muvafık görmüştür. 

Ancak yer altı maden işlerinin çşitli olması 
ve bunların tasarıda-sayılmasının güç bulun
ması göz önüne alınarak bu kayıtların tahdidi 
mahiyette olmayıp tâdadi mahiyette bulunduk
larına işaret etmek üzere «E» fıkrasına «yeral
tında yapılan sair bütün madencilik işleri» kay
dının ilâvesini uygun bulmuştur. 

Kanun tasarısı yer altında çalışan işçilerin 
alacakları ücretten vergi alınmamasına ait oldu
ğu için ne nevi işçi olursa olsun yeraltında ça
lıştığı müddete ait ücretten vargi abumıyacağı-
nın tasarıda açıkça gösterilmesi maksadiyle mad-
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âej& «yeraltında çalıştıktan zamanlara alt» 
kaydmm konulması da muvaûk görülmüştü*. 

Bu suretle yeraltı işçisi iken herhangi bir 
sebebe yerüstünde çahştrılan işçilerin ücret
lerinin bu kanun tasarısı hükmüne tâbi olmadı
ğı da belirtilmiş oluyor. 

Hükümet teklifinde işçilerin gündeliği tâbiri 
kullanılmış-ise de Komisyonumuz Borçlar ve îş= 
Kanunundaki hükümlere uymak ve götürü ola
rak yapılacak işlere mukabil verilecek paraların 
da bu tasarıdaki hükümlere tâbi olduğunu gös
termek- üzere gündelik yerine «ücret» tâbirinin 
kullanılmasını muvafık bulmuştur» 

Teklifte: Kazanç, Buhran, Muvazene ve 
Hava vergilerinden bağışlılık ele alınmış ise de; 
damga resminden bahsedilmemiştir* Komisyon
da hazır bulunan Maliye mümessili bu nevi iş
çilerden alman damga resminin pek cüzi para 
t atacağını ve bu resmin de bağışlanmasuıda 
malî bakımdan bir mahzur olamıyacağını söyle
miş olduğundan Komisyonumuz yer altı işçileri
ne verilecek ücretlerin damga resmine de tâbi 

olmamasını muvafık buhftaş ve kamın tâsartgK 
mn g#r£k başlığmı ve gerek maddedeki hüküm
leri buna: göre değiştirmiştir. 

Yeraltı- işçilerine höstahklairı zamanındar ve
rilecek her türlü ücretin de bu kanun tasarısı 
hükmüne girmesini tabiî gören Komisyonumu» 
bunun içinde maddeye bir fıkra ilâve etmiştik 

Bu şekilde kabul edilen tasan havalesi • veçhile 
diğer Komisyonlara gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Zonguldak Denizli 
E. Eri§irgil H. Oral 

Kâtip 
Zonguldak- Afyon K. 

A. R. Incealemdaroğlu A. Veziroğlu 
Ağrı Burdur Bursa 

A. Alpaslan Dr. M. $. Korkut C. öz 
Çoruh Zonguldak Zonguldak 

A. Çoruh 1. Ergener S> Koçer 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/184 
Karar No. 11 

W . 5 . 19& 

Yüksek Başkanlığa 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçile
rin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve 
Hava kuvvetlerine yardım vergilerinden bağışık
lığı hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazıtlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 8 . V . 1947 tarihinde 
tasvip ve Yüksek Başkanlığınızca da 21 . VI . 
1947 tarihinde Çalışma Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza havale Duyurulan tasarı 
Ekonomi ve Çalışma Bakanları ile Maliye Ba
kanlığı temsilcileri huzuriyle okundu ve ineelendi. 

Herkesçe de malûm bulunduğu üzere yer altı 
maden işçiliği en zor, tehlikeli ve yıprtttieı bir 
çalışsa a, olduğundan diğer bir işçilikle bu bakım
lardan kıyaslasamaz. Onun için maden işçileri
ne husasi' menfaatler göstermek zarureti vardır. 
Bundan başka kömür istihsalinin hele bu günler
de'önemi gözönûse geirüince bü istihsalin en mü* 

him unsuru olan işçiye madenlerde çalışmayı 
teşvik edecek tedbirler almanın lüzumu kendi
liğinden anlaşılır. Maden işçilerini artırmak ve 
mesleğine bağlamak için yapılacak tedbirin 
başında otomatik avantajlar sağlamak gelir, öy
le ki, hiçbir takdir veya formaliteye mâruz kal
madan madenci ve bilhassa yeraltı işçisi kolay
lıkla bu avantajları elde edebilsin. Sayüamıya-
cak kadar müşkülât ve meşakkata mâruz kalan ve 
harb yıUarnıda çoğu mükellef olarak feragatle 
çalışan maden işçileri vatandaşlarımızı hiç ol
mazsa şimdilik böyle bir vergi muafiyetiyle on
lara karşı duyduğumuz takdiri göstermek çok 
hayırlı ve yerinde-bir hareket olacaktır. 

Bundan başka tarım ve orman işçileri vergi
den muaf olduğuna göre yeraltında çalışan 
maden işçilerini vergiden bağışlı addetmekte 
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açık bir adaletsizlik olur. 

Zonguldak Kömür Havzasında mükellefiye
tin nihayete ermek üzere bulunduğu bir sırada 
bilhassa yer altı işçilerini himaye edecek tedbir 
alınmazsa bazı yabancı memleketlerde olduğu gi
bi bir kömür buhranma uğramamız ihtimali 
vardır. Bu kömür buhranının memleketin eko
nomik hayatına ne kadar fena tesir edeceği de 
meydandadır. Yevmiyelere zammederek onlara 
avantaj sağlamak yoluna gelince bu usul istih
sal maliyetlerinin yükselmesine sebep olacak ve 
hayat pahalılığını bir kat daha artıracaktır. 

Kaznç vergisinden yeraltı işçisinin bu tarzda 
istisnası yeni bir şey değildir. Netekim Hükü
met, getirdiği Gelir Vergisi Kanunu tasarısının 
27 nci maddesinde doğrudan doğruya işçi ücre
tinden bir kısmını teşkil etmesi icabeder. (işçi
ye verilen yemek) bedelini vergi mükellefiyetin
den affetmek suretiyle verginin umumiyet pren-
sipinin mutlak olmadığını kabul etmiştir. 

Bu mülâhazalarla tasarı komisyonumuzca uy
gun görülmüş ve maddelerin müzakeresine ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma Komisyonu teklifinin 1 nci madde
sindeki (E) fıkrasının 2 nci bendinde (İşçile
rin yer altında çalışacakları zamanlara ait üc
retleri) kaydı yerine (İçişlerin yer altında çalı
şacakları günlere ait ücretleri) kaydı ikame edil
miştir. Çünki zaman mefhumu gayri muayye-
niyet ifade ettiğinden yeraltı ile ilgili işçilerin 
yeraltında çalışmadıkları günler bu kayıtla is

tisna edilmiş olacaktır, işçilerin istihkakları 
yevmiye vâhidiyle ölçüldüğünden (Zamanlar) 
yerine (Günler) konulmuştur. 

Aynı maddenin (E) fıkrasının 3 ncü ben
dinde yeraltında çalışan işçilerin hastalıkla
rında ibaresinden sonra (Veya hastalık sebe
biyle verilen istirahat müddetinde) kaydı ilâve 
edilmiştir. Komisyonumuzca bu kayda şu ba
kımdan lüzum görülmüştür. Yeraltında çeşitli 
tehlike ve hastalıklara mâruz kalabilen bir iş
çinin uğradığı hastalık yeraltındaki mesaisi
nin bir neticesidir. Bu hasta işçi, böyle bir za
manda çalışmasının tesellisini en geniş bir öl
çüde bulmalıdır. 

Bu şekilde kabul edilen tasarı havalesi veç
hile diğer komisyonlara gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

Ekonomi Komisyonu Bu 
Başkanı yerine 

Gazianteb 
Muhalifim 

C. S. Barlas 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Balıkesir 

A. Ağabey oğlu 
Gümüşane 
T. Tüzün K 

Ankara 
II. Atlıoğl 

Elâzığ 
M. Arpacı 
İsparta 

. Turan 
Trabzon 

T. Göksel 

rapor Sözcüsü 
Kâtip 

Zonguldak 
N. Kromer 

Ankara 
u M. Eriş 

Gazianteb 
G. Alevli 

izmir 
/;. B. Çeyrekbaşı 

Maliye Komisyonu raporu 

21. B. M. M. 
Maliye, Komisyonu 
ti san No. 1/184 

Karar No. 27 
Yüksek Başkanlığa 

4 . VI . 194? 

Madeh ocaklarında yeraltında çalışan işçile
rin ücretlerinin Kazanç, Buhran, muvazene ve Ha
va kuvvetlerine yardım vergilerinden bağışık
lıkları hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakalığm 12 . V . 1947 tarihli ve 6/1292 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan, Ça
lışma ve Ekonomi Komisyonlarında görüşülüp 
katbul edildikten sonra Komisyonumuza havale 

buyurulan kanun tasarısı Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıkları temslcilerinin huzuriyle okunup 
görüşüldü» 

Ereğli kömür havzası da dâhil olmak üzere 
bütün madenlerdeki işçilerimizi, senenin ekseri 
zamanlarında köylerinde kendi işleriyle meşgul 
ve bir kısım boş vakitlerinde de madenlere gi
dip çalışan vatandaşlar teşkil eder. Maden iş-
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çiliğini kendine meslek edinmiş muayyen bir 
zümrenin mevcut olmaması hem bu sahadaki is
tikrarı temine hem de randmanlı işçi yetişmesi
ne engel olmuştur. 

Harb içinde Zonguldak ve havalisiyle bir kı
sım Linyit ocaklarında uygulanan ücretli iş mü
kellefiyeti kısmen istikrarı sağlamış bu yüzden 
havzadaki kömür istihsali daha verimli bir ha
le gelmiştir. 

Ancak iş mükellefyetinin kaldırılması düşü
nülen bu günlrde,yer altında müşkül şartlar için
de çalışan işçilere başka menfaatler gösterilmek 
suretiyle bunların işe ve ocaklara bağlanmaları
nı sağlamak gerektir. Aksi halde madenlerde 
çalışan işçilerden bir kısmının başka sahalara 
ayrılması ve bir kısmının da köylerine dönme
si ve bu yüzden kömür istihsalimizin bir buh
ranla karşılaşması ihtimal dahilindedir. 

îşçi ücretlerine yapılacak bir zam maliyeti 
ve binnetice hayat pahalılığını yükseltecektir. 
Bu itibarla böyle bir yola başvurmak mahzurlu
dur. Halbuki işçi ücretlerindeki vergileri kal
dırmak hem ücrete zammın yaratacağı maddi 
izi hâsıl edecek ve hem de işçi üzerinde psikolo
jik tesirde bulunacaktır. 

Esasen yer altında çalışan maden işçilerinin 
vergiden istisna edilmeleri vergi adaleti bakı
mından da mahzurlu sayılamaz. Çünki ziraat 
ve orman işlerinde çalışan işçilerin ücretleri her 
türlü vergi mevzuu dışında tutulmuştur. 

Tabiat servetlerini istismar bakımından zi
raat ve orman işlerinin aynı olan ve fakat çalış
ına şartları itibariyle onlardan çok ağır bulu
nan yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin de 
ziraat ve orman işçileri gibi vergiden bağışık tu
tulması bilhassa adalet icabıdır. 

Esasen Geçici Komisyonda görüşülmekte olan 
Gelir Vergisi tasarısında da yeraltı maden işçi
leri vergiden istisna edilmişlerdir. Bu itibarla 
kanuniyet kazanması ve yürürlüğe girmesi uzun

ca bir zamana bağlı bulunan Gelir Vergisini 
beklemeksizin şimdiden yeraltı işçileri için bir 
istisnanın tanınmasında hem sosyal adalet bakı
mından ve hem de ekonomik fayda bakımından 
menfaat mevcuttur. 

Bu sebeble Çalışma ve Ekonomi Komisyonla
rının kabul ettiği tasarı fikir ve muhteva bakı
mından komisyonumuzca da muvafık görülmüş
tür. Ancak yeraltı işlerini ayrı ayrı saymanın 
hem müşkilâtı ve hem de faydasızlığı nazara alı
narak 1 nci madde yeniden yazılmış vergiden 
bağışık olan işlerin mahiyet ve unsurları göste
rilmekle yetinilmiştir. Bunlar: 

A) îşin toprakaltı bir maden işletmesine 
ait olması; 

B) Cevher istihsali veya bununla ilgili bulun
ması bu iş cevher istihsalini hazırlayıcı mahi
yette olabileceği gibi tamamlayıcı bütünleyici 
mahiyette de olabilir. 

C) işin toprak altında yapılması toprak al
tında başlayıp, toprak altında devam eden ve an
cak bir kısmı toprak üstünde icra edilen işler de 
yeraltı işlerinden sayılır. 

2 ve 3 ncü maddeler tasarıda olduğu şekilde 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
İzmir 

Ş. Adalan 
Çankırı 

F. Dolunay 

Sözcü 
Samsun 
R. I§ıtan 
Elâzığ 

F. Kar aka ya 
İmzada bulunmadı 

Kütahya 
H. Gedik 

İmzada bulunmadı 
Tekirdağ 

Z. E. Cezaroğlu 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 
Kastamonu 
II. Çelen 

Sinob 
L. Aksoy 

İmzada bulunmadı 
Tokad 

C. Kovah 

T. 8. M. M. 
Sütçe Komisyonu 
Esas No. İ/184 
Karar No. 103 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

10. VI. 1947 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçile
rin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve 

Hava Kuvvetlerine Yardım vergilerinden bağı
şıklığı hakkında Ekonomi Bakanlığınca hazırla-
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mp Başbakanlığın 12. V . 1947 tarihli ve 6/1292 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ka
nun tasarısı Çalışma, Ekonomi ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta 
ve Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir hazır ol
dukları halde görüşüldü. 

Tasarıda mevzuubahs olan muafiyet, ekseri
yeti Ereğli Kömür Havzasında olmak üzere, 
Garb Linyitleri ve Keçiborlu Kükürt İşletme
lerinde yeraltında çalışmakta olan işçilerimizi 
alâkalandırmaktadır. 

Gerek Hükümet gerekçesinin, gerek. Çalışma, 
Ekonomi ve Maliye Komisyonları raporlarının 
tetkikından anlaşılacağı üzere, maden ocakların
da. yeraltında çalışan işçilerin ücretlerinin Ka
zanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetleri
ne yardnn yergilerinden bağışık tutulmasını lü
zumlu küan sebepleri, ekonomik, sosyal ve ma
lî bakımlardan mütalâa': etmek mümkündür. 

Kömür istihsalinin memleket ekonomisi bakı
mından hayati ehemmiyetini izaha lüzum yok* 
tur. Oldukça uzun bir mazisi olan kömür işlet
melerimizde maden işçiliği henüz devamlı bir 
meslek halinde teessüs edememiş,, ve bu yüzden 
vasıflı ve randımanlı maden işçisi yetiştirmek 
mevzuu ehemmiyetini bugün de muhafaza etmek
te bulunmuştur. 

Kömür istihsalini düşürmemek için 1940 Ni-
sanındanberi tatbik edilegelmekte olan ücretli iş 
mükellefiyeti, harb yılları içinde kaçınılması 
mümkün çlmıyan bir tedbir olarak mütalâa edi
lebilirse de normal telâkki edilebilecek olan za
manlarda bu usulün idamesi tecviz olunamaz. 
Esasen iş mükellefiyetinin yakm bir gelecekte 
kaldırılması mevzuubahs ve hattâ mutasavver 
olduğuna göre, yeraltında çalışan; işçilerin mes-
leke bağlanmalarını sağlıyacak tedbirlerin dü
şünülmesi bu arada, işçiler üzerindeki ruhi te
siri de büyük olan vergi muafiyetinin tatbiki 
yerinde olacaktır. 

Her ne kadar işçiyi işine bağlamak hususunu 
ücret politikasiyle sağlanmanın ve vergilerin 

umumiliği prensipini, zümre esasına dayanan mu
afiyetlerle ihlâl etmemenin daha isabetli olacağı 
ileri sürülebilirse de halen kömür işletmelerinin 
arzettiği hususiyet nazarı itibara alındığı tak
dirde, maksadı sağlıyacak mikyasta yapılacak 
bir zammın, maliyeti ve binnetice fiyatın yük 
gelmesini intaç edeeeği düşünülerek, prensip
ten fedâkârlık* pahasına vergi muafiyetine gidil
mesinde zaruret görülmüştür. Kaldı ki, sebep
leri başka olmakla beraber bugünkü vergi mev
zuatımızda esasen bazı işçi zümrelerine ve bu 
meyanda Tarım ve Orman işçilerine muafiyet 
tanınmış bulunulmasını hatırlatmak yerinde 
olur. Diğer taraftan çok defa sıhhati pahasına 
ve heran türlü tehlikelerle karşı karşıya SuTûn an 
yeraltı • maden işçiliğinin arzettiği hususiyete 
binaen vergiden muafiyeti, sosyal bakımdan da 
isabetli telâkki edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen mütalâalara binaen, ma
denlerde yeraltında çalışan, işçilerin Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine yardım 
vergilerinden ve bu ücretlerin ödenmesinde dü
zenlenen makbuzların damga resminden bağışık
lığı Komisyonumuzca da muvafık görülmüş ve 
maksadı eniyi çerçivelenmiş olması bakımından 
Maliye Komisyonunun hazırladığı metin aynen 
kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N-. Oündüzalp C. Elcin 
Bu rapor Sözcüsü 

Kocaeli Afyon K. 
/. E. Aksal M: Aşkar 

Ankara Ankara Aydın 
İV. C. Akkerman C. Gölet İt. Alpnıan 

Diyarbakır Diyarbakır 
V. Dicleli î. II. Tigrel 

Diyarbakır Kastamonu 
§. Uhığ M. Akalın 

Niğde Urfa Yozgad 
R. Giirsoy E. Tekeli S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçilerin 
ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım Vergilerinden bağışıklığı 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprakaltı işletmesi halinde 
bulunan madenlerde : 

a) Cevher istihsalinde istihsal bacalarında; 
b) İstihsal olunan cevherin yeraltındaki 

taşınmasında; 
e) Yeraltında yürütülen tamir, tarama, te

mizlik ve yol yapılması işlerinde; 
d) Yeraltı hazırlık işlerinde (Yol ve kuyu 

açmak ve her türlü lâğım işleri) ve bu işler do-
layısiyle meydana gelen taş ve toprağın taşın
ması işlerinde; 

e) Yeraltında aydınlatma, havalandırma ve 
su boşaltma işlerinde, ve kuyu, desanderi ve 
galeriler içinde yapılan benzeri madencilik iş
lerinde çalışan bilcümle işçilerin gündelikleri 
Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetle
rine, Yardım Vergilerinden bağışıktır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

(7. K. încedayt 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle damga resmin
den bağışık tutulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprakaltı işitmesi halinde 
bulunan madenlerde: 

A) Cevher istihsalinde istihsal bacalarında, 
B) İstihsal olunan cevherin yeraltındaki 

taşınmasında, 
C) Yeraltındaki yürütülen tamir, tahkim, 

tarama, temizlik ve yol yapılması işlerinde, 
D) Yeraltı hazırlık işlerinde, 
(Yol, kuyu ve desandiri açmak ve her tür

lü lâğım işleri) ve bu işler dolayısiyle meydana 
gelen moloz, taş ye toprağın taşınması işlerinde, 

E) Yeraltında aydınlatma, havalandırma 
ve su boşaltma ve kurtarma işlerinde ve kuyu, 
desanderi ve galeriler içinde ve yeraltında ya
pılan sair bütün madencilik işlerinde, çalışan 
işçilerin yeraltında çalıştıkları zamanlara ait 
ücretleri kazanç, buhran, muvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergilerinden ve bu ücret
lerin ödenmesinde düzenlenen alındılar Damga 
resminden bağışıktır. 

Yeraltında çalışan işçilerin hastalıklarında 
veya hastalık sebebiyle verilen istirahat müdde
tinde kendilerine ücret verildiği takdirde bu 
ücretler dahi yukarıki fıkrada yazılı bağışıklık 
hükmüne tâbidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

4 (S. Sayısı: 192 ) 
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EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle damga resmin
den bağışık tutulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprakaltı işletmesi halinde 
bulunan madenlerde: 

A) Cevher istihsalinde istihsal bacalarında; 
B) İstihsal olunan cevherin yeraltındaki ta

şınmasında; 
C) Yeraltındaki yürütülen tamir, tahkim, 

tarama, temizlik ve yol yapılması işlerinde; 
D) Yeraltı hazırlık işlerinde (yol, kuyu ve 

desanderi açmak ve her türlü lâğım işleri) ve 
bu işler dolayısivle meydana gelen moloz taş ve 
toprağın taşınması işlerinde; 

E) Yeraltında aydınlatma, havalandırma, su 
boşaltma ve kurutma işlerinde ve kuyu desanderi 
ve galeriler içinde ve yeraltında yapılan sair bü
tün madencilik işlerinde çalışan işçilerin yeral
tında çalıştıkları günlere ait ücretleri Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden ve bu ücretlerin ödenmesin
de düzenlenen alındılar damga resminden bağı
şıktır. 

Yeraltında çalışan isçilerin hastalıklarında 
veya hastalık sebebiyle verilen istirahat müdde
tinde kendilerine ücret verildiği takdirde bu üc
retler dahi yukarıki fıkrada yazılı bağışıklık hük
müne tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Madden ocaklarında yeraltında çalışan işçi.ücret
lerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle damga resmin
den bağışık tutulman hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprakaltı işletmesi halinde 
bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla 
ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeral
tında çalıştıkları günlere ait ücretleri Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım vergilerinden ve bu ücretlerin ödenmesin
de düzenlenen alındılar damga resminden bağı
şıktır. 

Yeraltında çalışan işçilerin hastalıklarında 
veya hastalık sebebiyle verilen istirahat müdde
tinde kendilerine ücret verildiği takdirde bu üc
retler dahi yukarıki fıkrada yazılı bağışıklık hük
müne tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S . Sayış.-: 192) 
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Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 

F. Kurdoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakam 

Ş. Koçak A. înan 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

( S; Sayısı : 192 ) 



S. Sayısı: |93 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına da
ir olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarı

sı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1/167) 

17. IV. 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 25 . III . 1947 tarihinde .Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Piket 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılmasiyle 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan ve 4749 sayılı Ka
nunla onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hü
kümeti, 12 Şubat 1946 günü, İngiltere Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile birer 
Hava Anlaşması yapmış ve bu Anlaşmalar Büyük Millet Meclisince Mayıs 1946 ayında onanmıştır. 
Keza Hükümetimizle İsveç Kırallığı Hükümeti arasında 26 Haziran 1946 ve Fransa Hükümeti ile de 
12 Ekim 1946 tarihinde bu yolda birer Anlaşma akit ve imza olunmuş ve bu Anlaşmalar dahi Bü
yük Millet Meclisince biri Eylül 1946 ve diğeri Şu bat 1947 aylarında onanmıştır. 

Adıgeçen iki taraflı Anlaşmaların Yüks'k Meclise sunulması sırasında da arzolu ıduğu uzoı <ş 
Şikago'da kurulan sistemin işlemesi, muhtelif üye devletler arasında yapılacak iki taraflı Anlaş
malar akdine bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti, yaptığı Anlaşmalardan başka diğer devletlerle de 
faydalı ve gerekli Anlaşmalar sağlanmasuıa devam etmektedir. Bu arada Çekoslovakya,Hükümetinin 
Anlaşma akdine ilişikli teklifi üzerine görüşmeler olmuş ve 5 Mart 1947 gününde Anlaşma, metni. 
imzalanmıştır. . r. ,.v . . . 

Bu Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esa
sına dayanmaktadır. Şimdiki şartlar altında yurdumuz ile Orta Avrupa, memleketleri .arasında. 
uzun süren ve seyrek işliyyen ulaştırma araçlarından başka ulaştırma imkânı olmadığı cihete bu 
memleketlerle ekonomik bağlarımızın gelişmesibakımmdan çok faydalı bulunan işbu Anlaşmada 
iki memlekette cari olan hava ulaştırmalarına ilişikli konulara uyulacağı derpiş -edilmiştir. Çe
koslovakya servisi Ankara ve İstanbul'a uğrayacak ve her iki yerde Milletlerarası yolcu, yük ve 
posta bırakıp alabilecektir. Fakat iki şehir arasında nakliyat yapamıyacaktır. 

Anlaşma ile Ekinin ve imza protokolünün yorumlanması yahut uygulanması yolunda Âkıd 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -782, 6-1101 



Taratiarm müzakere ile lıalledemiyecekleri hususlar ya Sikugo hükümleri dâhilinde Milletlerarası 
Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine veya iki Tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine ya
hut da başka herhangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliğine arzedilecektir. 

Bu Anlaşma, evvelee îsveç ve Fransa Hükümetleriyle yapılan Anlaşmaların tâmamiyle eşidir; 
yegâne fark, metin île ekte mevcut askerî mahiyette hükümleri mutazammm iki fıkranın özel 
imza protokolü şekline konulmasıdır ki, bir kül halinde almmea evvelki Anlaşmaların mutlak 
surette aynı olduğu görülür. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu , 20. V. 1947 

Esas No. 1/167 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Çekoslo
vakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 25 . I I I . 1947 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısı' Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de 
hazır olduğu halde gerekçesiyle birlikte Ko
misyonumuzda incelendi. Günün icaplarına uy
gun görülen tasarı aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Haştırmalarına dair olan' Anlamanın onanması 
hakkında'Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca 25 . I I I . 1947 tarihinde Yük
sek Meelise sunulması Kararlaştırılan ve Dış
işleri Komisyonunca görüldükten ve aynen onan
dıktan sonra komisyonumuza havale buyuru -
lan tasarısı ve anlaşma ile ekleri, komisyonumu-

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Bilecik Tokad Gümüşane 

M. Ş. Esendal N. Poroıj E. Tor 
Aydın Bolu Burdur 

Dr. M. Germen H. C. Çambel F. Altay 
Gazianteb Kocaeli Manisa 

Dr. A. Melek 1. S. Yiğit A. R. Artunkal 
İmzada bulunmadı 

Samsun 
C. BUsel 

••'.un 5 . "VI . 1947 tarihindeki toplantısında, Dış
işleri Bakanlığının ve Devlet Havayolları İdare
sinin temsilcileri de hazır oldukları halde ince
lendi. 

Bu anlaşmanın da, 7 . XII . 1944 tarihinde 
Şikago'da imzalanan Milletlerarası Havacılık An-
lâşmalâriyle kurulmuş olan sistemin işlemesi için 
üye Devletler arasında yapılması icabeden iki 
taraflı Anlaşmalar silsilesine dâhil olarak ve 

Ulaştırma -Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu > 10 . VI . 1947 

Esas No. 1/167 ; ^ 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 193 ) 



Çekoslovakya Hükümetinin teklifi üzerine yapd-
ıuış olduğu anlaşılmıştır. Anlaşmanın, gerekçe
de belirtilen faydaları sağlayacağına kaani olan 
komisyonu muz, metinlerin de Şikago Anlaşma
ları esaslarına ve mütekabiliyet prensiplerine 
uygun olarak tanzim, edilmiş olduğunu görerek, 
onanümasını esas itibariyle yerinde bulmuştur. 

Ancak, anlaşmanın ekini teşkil eden vesikada, 
iki tarafın kullanacakları hava yollarının tari
fine, Çekoslovaklara ait olmsı lâzımgelen yolun 
bize, bize ait olması icap eden yolun da Çekos
lovaklara gösterilmesi gibi bir hata göze çarp
mış ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, esas olan 
Fransızca metne bakarak, Türkçe metnin bu 
noktalarda gerçekten Fransızca metne uymadı
ğını, bir tercüme veya tape hatası neticesinde 
bu aykırılığın husule gelmiş bulunduğunu ve bi
naenaleyh Komisyonca tashihinin uygun olaca
ğını ifade etmişler ve Komisyonumuz da ekin 
yazılışını bu suretle düzeltmiştir. 

Bizzat kanun tasarısına gelince: 
1 nci maddenin yazılışında bir takdim ve te

hir yapılmış, diğer maddeler aynen onanmıştır. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Çoruh Kars Erzurum 

.1. R, Efem ti. Karacan 8. Altuğ 
Aydın Çanakkale Edirne 

M. Aydın B. Gökçen M. E. Ağaoğulları 
İstanbul Kayseri Kocaeli 

S. Yürüten F. S eler F. Balkan 
İmzada bulunamadı 

Kütahya Niğde Ordu 
A. Bozbay V. Sandal Ş. Akyazı 

Ordu Ordu Samsun 
Dr. V. Demir II. Gökdalay Y. Kalgay 

Sivas 
// . Işık 

( S. Sayısı : 1»3) 



HÜKÜM H T l \ TU K U F İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına- dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. - - Ankara'da f> Mart 1D47 1ari-
hinde akit ve imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriye
ti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki ve imza p.rolokolü onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer 

MADDE M. 
yürütür. 

Başbakan 
R. Pekcr 

— Bu kanun yayımı tarihinde 

•- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökm en 
Adalet Bakanı 

$. Devrin 
Ic,işleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. îne.edayı 

bağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. t/z 

Tarım Bakam 
Kıtrdoç/lu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

Devlet Bakanı 
M. A. Jîenda 

Milli Savunma Bakanı 
('. ('. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
'/'. H. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkun 

IHaştu'ma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

F 

.ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRİSt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya 
Cumhuriyeti 'Hükümeti arasında Hava ulaştır
malarına dair olan Anlaşmeının onanması hak

kında kanun' tasarısı 

MADDK 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara'da 5 Mart 1947 tarihinde akit 
% e imza edilmiş olan Hava ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki ve imza protokolü onanmıştır. 

MADDİ4] 2. Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Hükümetin o ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 'J93 ) 



- 5 -
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEKOSLOVOKYA CUMHURİYETİ ARASİNDA HAVA ULAŞ-

TIRMALARINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir An

laşma yapmaya karar vererek, bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmiş
ler ve bunlar aşağıdaki hükümler üzerine anlaşmışlardır. 

Madde — 1 

Sözleşen taraflar, bu Anlaşmanın Ekinde musarrah bulunan hakları, işbu Ekte sayılan millet
lerarası sivil hava yollarının ve servislerinin kurulması maksadiyle birbirlerine verirler; anılan 
servislere, kendisine bu haklar verilen Sözleşen -Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha sonra 
başl anılabilir. 

Madde — 2 

A) Bir Sözleşen Tarafça diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her bir hava hizme
tinin işletilmesine, bu son Taraf anılan hizmeti işletmek için bir veya bir kaç havacılık teşebbüsü 
tâyin eder etmez başlanabilecektir; bu hakkı veren Sözleşen Taraf, 6 ncı madde hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle, böylece tâyin edilen havacılık teşebbüsüne veya teşebbüslerine gereken işlet
me müsaadesini gecikmeksizin verecektir. ı> 

B) Yukarıda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, işbu Anlaşmada bahis konusu olan servis
lerin açılmasına ruhsat vermeden önce, böylece tâyin edilmiş olan havacılık teşebbüsünden veya 
teşebbüslerinden, kendi ülkesinde cari kanun ve nizamlar gereğince ehliyetlerini isbat etmelerini 
istiyebilecektir. 

' ' ' '" . Madde — 3 

Tatbiaktta herhangi bir farklı işleme meydan vermemek ve eşitliği sağlamak maksadiyle aşağı
daki hususlar kararlaştırılmıştır: 

A) Sözleşen Taraflardan her biri, kendi hava alanlarından ve başka kolaylıklardan öteki Söz
leşen Taraf havacılık teşebbüslerinin Faydalanması karşılığı olarak tarhedilecek veya edilmesine 
izin verilecek mükellefiyetlerin Milletlerarası benzer hizmet yapan kendi millî uçaklarınca işbu 
hava alanlarından ve kolaylıklardan faydalanma için ödenecek miktarlardan fazla olmamasını 
kabul eder. 

1>) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen havacılık teşeb
büsü tarafından veya bunun hesabına ithal edilip yalnız kendi uçaklarının kullanmasına mah
sus olan yakıt, makine yağı ve yedek parçalar, gümrük resmi, muayene ücreti veya diğer millî 
resim ve mükellefiyetlerin tarhı hususunda, millî teşebbüslere veya en ziyade müsaadeye mazhar 
milletin teşebbüslerine uygulanan işlemden faydalanacaklardır. 

C) Ekte tarif edilen yolları ve hizmetleri işletmeye izinli Sözleşen Tarafın Hava Ulaştırma 
teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıt, makine yağı, yedek parçalar, mûtat teçhizat ve 
uçak kumanyası anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçaklarda 
kullanılsa veya sarfedilse bile, o ülkeye giriş ve çıkışta gümrük resmi, muayene ücreti veya buna 
benzer resim ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber kıldığı henüz müddeti geçmemiş ehliyetname
ler, uçuşa elverişlilik vesikaları ve ruhsatiyeler Ekte gösterilen havayollarını ve hizmetlerinin 
işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça muteber olarak tanıtacaktır, Ancak, Sözleşen Taraflardan 

i S. Sayısı : 193 ) 



— 6 — 
herbiri, kendi uyruğuna başka bir devlet tarafından verilmiş ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri 
kendi ülkesi üzerinde uçuş için muteber tanımaktan istinkâf etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5 

A) Sözleşen Taraflardan birinin Milletlerarası Hava Seyrüseferinde işliyen uçakların kendi 
ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya bu uçakların ülkesi şuurları içinde iken işletilmesi 
ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamaları öteki Sözleşeıı Taraf teşebbüsünün veya teşebbüsleri
nin uçaklarına da uygulanacaktır. 

B) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, herbiri Sözleşeıı Tarafın ülkesinde yolcu
ların, mürettebatın veya yükün memlekete girişi, orada kalışı ve oradan çıkışı ile ilgili giriş, çıkış, 
göçmen, pasaport, gümrük ve karantina işleri gibi hususlara mütaallik kanun ve nizamlara, ge
rek kendileri, kerekse nam ve hesaplarına hareket eden üçüncü şahıs vasıtasiyle, riayet edeceklerdir. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Sözleşeıı Tarafça tâyin edilen bir teşebbüsün esas mülki-
yeti ile fiillî kontrolün bu son Taraf uyruğunun elinde bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde, 
veya bu teşebbüsün, ülkesinde faaliyette bulunduğu Devletin kanun ve nizamlarına, beşinci 
maddede tarif olunduğu üzere riayet etmediği veya bu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibe
leri yerine getirmediği takdirde, işbu teşebbüse işletmek müsaadesi vermemek veya bunu geri 
almak hakkını muhafaza eder. 

Madde - - 7 

İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Geçici Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Ekinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini arzu ( 
ettiği takdirde, her iki Tarafın yetkili katlan arasında danışılmasını istiyebilir ve bu danışma, 
istek tarihinden itibaren altmış gün içinde başlar, anılan katların üzerinde uyuştukları her de
ğişiklik, diplomatik nota teatisi suretiyle teyit edildikten sonra, yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir havacılık sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe 
girdiği takdirde, bunlar işbu Anlaşma ile Ekinin hükümlerini anılan Sözleşme ahkâmı ile ahenk
leştirmek raaksadiyle danışacaklardır. 

«* Madde — 9 

A) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına veya uygulanmasına mü
taallik olup görüşme yolu ile halledilmiyen herhangi bir uyuşmazlığı, hakeme sunmak hususunda mu
tabıktırlar. 

B) Böyle bir uyuşmazlık Şikago'da 7 Aralık 1944 de imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Söz
leşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine veya anılan Sözleşmenin yü
rürlüğe girişine kadar Şikago'da aynı tarihte imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Anlaş
ması ile kurulan Muvakkat Konseye sunulacaktır. 

C) Bununla beraber, Sözleşen Taraflar, anlaşarak uyuşmazlığı, tâyin edecekleri bir hakem 
mahkemesine yahut da başka bir kişiye veya kuruma sunarak halledebilirler. 

D) Sözleşen Taraflar, bu suretle verilen hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

( S. Sayısı : 193 ) 



Madde — 10 

Tasdikanameler, mümkün olan en kısa zamanda Prag'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikname
lerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

^ Madde — 11 

Sözleşen Taraflardan her biri işbu Anlaşmaya son vermeyi arzu ettiği takdirde, öteki Tarafa 
bunu haber verebilecektir. Böyle bir son verme haberin alınmasından 12 ay sonra yürürlüğe gi
recektir, meğer ki, mutabık kalınarak, ihbar, bu müddet geçmeden geri alınmış olsun. 

Yukarıdakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

5 Mart 1947 tarihinde Ankara'da Fransızca ikinüsha olarak yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adma Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti adına. 

Feridun Cemal Erkin J. Kolovrat Krakotvsky 

E K • • " . • . • » * * . ' , 

a) İşbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek Türk hava seyrüsefer teşebbüsüne aşağıdaki yol veya 
yollar üzerinde Prag ve Bratislava 'da milletlerarası ulaştırma yoleu, posta ve eşya indirip bindirme 
hakkı verilmiştir: 

«Ankara - ara noktalı veya noktasız Bratislava - Prag ve buad-vı ileri diğer memleketlere bir ve
ya birçok istikametlerde.» 

b) Aynı şekilde, işbu Anlaşmaya göre tâyin edilecek Çekoslovak hava seyrisefer teşebbüsüne 
aşağıdaki yol veya yollar üzerinde İstanbul ve Ankara'da milletlerarası ulaştırma yolcu, posta ve eş
ya indirip bindirme hakkı verilmiştir: 

«Prag - ara noktalı veya noktasız İstanbul - Ankara ve bundan ileri diğer memleketlere bir veya 
birçok istikametlerde; 

• * *.' - - Feridun Cemal Erkin J. Kolovrat Krakovsky 
t I 

V , - : - , . * , „ , • • İmza Protokolü T r -

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Hükümeti arasında bugünkü tarihle akdedilen 
Hava Ulaştırmaları Anlaşmasının imzası ânında âkıd iki taraf aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır: 

a) İlgili Hükümetler taraf nidan tâyin edilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava servisi
nin kurulması yetkili askerî katların tasvibine bağlı olacaktır. 

b) Şurası mukarrerdir ki, her âkıd taraf bir hava servisini işletmeye açmadan evvel diğer 
âkıd tarafa, kendi topraklarına girmek ve çıkmak için teklif eylediği yolu tebliğ edecektir; 
bu taraf o zaman tam giriş ve çıkış noktalarını ve memleketi üzerinde takibedileeek yolu göste
recektir. 

Bu protokol işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve onunla beraber yürürlüğe girer. 
Ankara'da o Mart 1947 tarihinde fransızea iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Feridun Cemal Erkin J. Kolovrat Krakovsky 
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S. Sayısı: 194 
Türkiye Cumuhriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve U-

laştırma Komisyonları raporları (1/170) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 24 .IV. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 793, 6/1164 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . 
IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Teker 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılmasiyle Şikago'da 7 .Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve 4749 sayılı Ka
nunla onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hü
kümeti, 12 Şubat 1946 günü Büyük Britanya Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birer 
Hava Anlaşması yapmış ve bu anlaşmalar Büyük Millet Meclisince Mayıs 1946 ayında onanmıştır. 
Keza Hükümetimizle isveç Krallığı Hükümeti arysında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümeti ile 12 
Ekim 1946 ve Çekoslovakya Hükümeti ile de 5 Mart 1947 de bu yolda birer Anlaşma akit ve im
za olunmuş ve bu anlaşmalardan ilk ikisi, Büyük Millet Meclisince Eylül 1946 ve Şubat 1947 ay
larında onanmış ve sonuncusu ise onanmak üzere Büyük Meclise arzolunmuştur. 

Bu iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere, Şikago'-
da kurulan sistemli işlemesi, çeşitli üye Devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar ak
dine bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti, bugüne kadar anlaşmalardan başka diğer devletlerle de fay
dalı ve gerekli anlaşmalar sağlamasına devam etmektedir. Bu arada Holânda Hükümetinin An
laşma akdine ilişkin teklifi üzerine görüşmeler olmuş ve-19 Mart 1947 gününde Anlaşma metni im
zalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri, geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasına 
dayanmaktadır. Şimdiki şartlar altında yurdumuz ile gerek Orta ve gerek Batı Avrupa memleketleri 
arasında uzun süren ve seyrek işliyen ulaştırma araçlarından başka ulaştırma imkânı olmadığı ci
hetle bu memleketlerle ekonomik bağlarımızın gelişmesini sağlıyacak olan bu Hava Ulaştırmaları 
Anlaşmalarının bu yönden de önemi büyüktür. Diğer taraftan çeşitli devletlerle şimdiye kadar ak
dettiğimiz ve bundan sonra da aktedeceğimiz anlaşmaların yürürlüğe girerek bu devletlere ait ha
va servislerinin çalışmaya başlaması üzerine yurdumuz, dünya hava yolları üzerinde, Batı ile 
Doğu arasında, çok önemli bir kavşak noktasını teşkil edecektir ki bunun sağlıyacağı faydalar 
arzdan müstağnidir. Bu kere onanmıya sunulan bu Anlaşma sonunda Holânda hatları yurdumuz-



dan geçerek Doğuya, Hindi Çini ile Endonezya'ya gidip geleceklerdir; bu da Türkiye'nin Uzak 
Doğu memleketleriyle süratli araçlarla bağlanmasını sağlamış olacaktır. 

11 olanda Hükümetiyle imzalanan işbu Anlaşmada iki memlekette cari olan hava ulaştırmalarma 
ilişkin konulara uyulacağı derpiş edilmiştir. Holânda servisi Ankara ve istanbul'a uğrıyacak ve 
her iki yerde Milletlerarası yolcu, yük ve postu bırakıp alabilecektir. Fakat iki şehir arasında tu
şuna yapamıyacaktır. 

Anlaşma ile Ekinin yorumlanması yahut uygulanması yahut uygulanması yolunda sözleşen ta
rafların müzakere ile halledemeyecekleri hususlar ya Şikago hükümleri dâhilinde Milletlerarası Si
vil Havacılık Teşkilâtı Konseyine veya iki tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine yahut da 
başka herhangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliğine sunulacaktır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Üışişler Komisyonu 20 . V . 1947 

Esas No. 1/176 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Holânda 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 10 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 24 . 
I'V ,1947 tarih ve 6/1764 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup, Komisyonumuza ha
vale buyuru]an kanun tasarısı gerekçesiyle bir
likte incelendi. Neticede tasarı mevcut üye
lerin oy birliğiyle aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda 
Hükümeti Hava Ulaştırmalarına dair olan An
laşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 10 . IV . 
1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan ve Dışişleri Komisyonunca görüldük-

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Bilecik Tokad Gümüşane 

M. S. Esendal N. Poroy E. Tor 
Aydın Bolu Burdur 

Dr. M. Germen H. G. Çambel F. Altay 
Gazianteb Kocaeli Manisa ( 

Dr. A. Melek I. S. Yiğit A. R. Artunkal 
İmzada bulunmadı 

Samsun 
C. Bilsel 

ten ve aynen onandıktan sonra Komisyonumu
za havale buyurulan kanun tasarısı ve anlaşma 
ile eki, Komisyonumuzun 5 . VI . 1947 tarihin
deki toplantısında, Dışişleri Bakanlığının ve 
Devlet Havayolları İdaresinin temsilcileri de ha
zır oldukları halde, incelendi. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 10 . VI . 1947 

Esas No. 1/176 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 
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, Bu anlaşmanın da, 7 . XI I . 1944 tarihinde 
Şikago'da imzalanan, Milletlerarası Sivil Hava
cılık Anlaşrnalariyle kurulmuş olan sistemin iş
lemesi için üye Devletler arasında yapılması ica-
beden iki taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil ola
rak ve Hol ân d a Hükümetinin teklifi üzerine 
yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Uzak Doğu'da geniş ve zengin imparatorluğa 
sahip olan Holânda Hükümetinin, Anavataniy-
le imparatorluğu arasındaki hava seferlerinin 
kısmen veya tamamen memleketimizden geçmesi
ni sağhyacak olan bu anlaşmanın, yurdumuz 
için, gerekçede belirtilen faydaları temin ede
ceği şüphesiz olduğundan, Komisyonumuz, an
laşmayı esas itibariyle yerinde ve onanmaya de
ğer bulmuştur. 

Anlaşma, bundan önce Yüksek Meclisten geç
miş olan anlaşmalara metin ve ruh itibariyle 
uygundur. Yalnız, gerekçede, anlaşma hüküm
lerinin mütekabiliyet esaslarına dayandığı tasrih 
edilmiş olduğu halde, anlaşmanın ekinde, Söz-
leşen Tarafların, karşı tarafın memleketinden 
daha ilerideki memleketlere uçmaları hususunda 
bu mütekabiliyet esasının lâyikiyle belirtilmemiş 
olduğu noktasına Komisyonumuz önemle takıl
mıştır. Filhakika, Ekin A) fıkrasmda bu hak 
Holândalılara tanınmış iken B) fıkrasmda aynı 
haktan bizim tayyarelerimizin de istifade edecek
leri sarahaten ifade edilmemiştir. Gerçi, B) fık
rasının başında geçen ve Fransızca karşılığı 
(Ayniyle) mânasına da gelen kezalik kelimesi, 
A) fıkrasındaki hakların B) fıkrasında da ay
nen tanındığını tazammun edebilir. Fakat bir 
kelimenin mânası içinde gizlenen hakların ileride 
ihtilâflar doğurması da mümkündür. Bundan 
dolayı, bu eksikliğin tamamlanması zımnında 
tasarının tekrar Hükümete geri gönderilmesi dü

şünülmüşse de, Holândalıların anlaşmanın tas-
dikına muntazır ve tatbikma hazır olduklarının 
Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından anla
tılması ve Anlaşmanın biranönce tatbikında 
memleketimiz için de faydalar mevcut olması ve 
bundan başka bizim tayyarelerimizin Holânda1-
ya sefer yapmaya başlıyabilmelerinin de olduk
ça uzak bir gelecek işi bulunması cihetleri göz-
önüne getirilerek, anlaşmanın, geldiği şekilde 
onanması ve arzedilen noksanlığın hemen iki tu
ra/ arasında birer mektup teati edilerek iklim
liyle beraber bundan sonra diğer Hükümetlerle 
yapılacak anlaşmalarda mütekabildi tanınan 
hakların noksansız ve sarih olarak metinlere ge
çirilmesine dikkat edilmesinin Dışişleri Bakanlı
ğından temenni olunması uygun görülmüştür. 

Bizzat kanun tasarısına gelince: 
Birinci maddenin yazılışında bir takdim ve 

tehir yapılmış, diğer maddeler aynen onan
mıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Ko. 

Başkanı 
Çorum 

A. R. E rem 
İzinli 
Aydın 

M. Aydın 
İstanbul 

.S'. Yürüten 

Kütahya 
.4. Bozbay 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Sözcü 
Kars 

H. Karara» 

Çanakkale 
B. Gökçen M. 

Kayseri 
F. Seler 

Kâtip 
Erzurum 
S. AUvğ 

Edirne 
E. Ağaoğulları 

Kocaeli 
F. Balkan 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

V. Sandal 
Ordu 

// . GökdaJay 
Sivas 

H. Işık 

Ordu 
Ş. Akyazı 
Samsun 
Y. Kalya ıj 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hü
kümeti arasında Hava Ulaştır malarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 19 Mart 1947 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti ara
sında Hava Ulaşt umularına dair Anlaşma ile Eki 
onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Efkonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gtmrük ve Tekel Bekanı 
2*. Cofkan 

Ulaştırma Bakanı 
9. Koç** 

Bu kanım yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmenmer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayt 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdsğl* 

Ticaret Bakanı 
A. t%nm 

4 — 
ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEÜlŞTlRtŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması halikında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Holânda Hükümeti arasında Ankara'da 
19 Mart 1947 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma ile Eki 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

( S. Sayısı : 194 ) 



ö — 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HOLÂNDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 

ULAŞTIRMALARINA DAlR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolanda Hükümeti, 
Türkiye ile Molanda arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar vererek, 
l>u maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin et.uişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerine anlatmışlardır : 

Madde — 1 

Sözleşen Tararla.)-, bu Anlaşmanın Ekinde musarrah bulunan hakları, işbu Ekte sayılan Mil
letlerarası sivil havayollarının ve servislerinin kurulması maksadiyle birbirlerine verirler; anılan 
servislere, kendisine bu haklar verilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha sonra 
başlanabilir. 

Madde — 2 "_"' 

a) Bir Sözleşen Tarafça diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen herbir hava hizmetinin 
işletilmesine, bu son taraf anılan hizmeti işletmek için bir veya birkaç havacılık teşebbüsü tâyin 
eder etmez başlanabilecektir; bu hakkı veren Sözleşen Taraf, 6 ncı madde hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, böylece tâyin edilen havacılık teşebbüsüne veya teşebbüslerine gereken işletme 
müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarıda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, işbu Anlaşmada bahis konusu olan servis
lerin açılmasına ruhsat vermeden önce, böylece tâyin edilmiş olan havacılık teşebbüsünden veya 
teşebbüs sahiplerinden, kendi ülkesinde cari kanun ve nizamlar gereğince ehliyetlerini ispat etmele
rini istiyebileeektir. 

c) İlgili hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava hizmetinin 
kurulması, yetkili askerî katların tasvibine bağlı olacaktır. 

Madde — 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı işleme meydan vermemek ve eşitliği sağlamak maksadiyle aşağıda
ki hususlar kararlaştırılmıştır: 

a) Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi hava alanlarından ve başka kolaylıklardan öteki Söz
leşen Taraf havacılık teşebbüslerinin faydalanması karşılığı olarak tarhedilecek veya edilmesine izin 
verilecek mükellefiyetlerin, milletlerarası benzer hizmet yapan kendi millî uçaklarınca işbu hava 
alanlarından ve kolaylıklardan faydalanma için ödenecek miktarlardan fazla olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen havacılık teşebbüs 
sahipleri tarafından veya bunun hesabına ithal edilip yalnız kendi uçaklarının kullanılmasına mah
sus olan yakıt, makine yağı ve yedek parçalar, gümrük resmi, muayene ücreti veya diğer millî resim 
ve mükellefiyetlerin tarhı hususunda, millî teşebbüslere veya en ziyade müsaadeye mazhar milletin 
teşebbüslerine uygulanan işlemden faydalanacaklardır. 

c) Bu Anlaşmanın ekinde sayılan hava servislerinde fiilen kullanılan uçaklar, yakıtlar, maki
ne yağı, yedek parçalar, mûtat teçhizat ve uçak kumanyası, anılan uçaklar tarafından ülkesi üzerin
deki uçuşlarda kullanılsa veya sarf edilse bile, o ülkeye giriş ve çıkışta gümrük resmi, muayene ücreti 
veya buna benzer resim ve mükellefiyetlerden muaf tutulacaktır. 

Böylece muaf tutulan eşyalar diğer Sözleşen Tarafın yetkili gümrük makamlarının muvafakati 
şartiyle karaya çıkarılabilir. İşbu eşya tekrar ihraç için, ihraç anma kadar Gümrük makamlarmm 
kontrolü altında bulundurulacaktır. 
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Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber kıldığı henüz müddeti geçmemiş ehliyetname
ler, uçuşa elverişlilik vesikaları ve ruhsatiyeler Ekte gösterilen havayollarının ve hizmetlerinin işletil
mesi için öteki Sözleşen Tarafça muteber olarak tanılacaktır. Ancak, Sözleşen Taraflardan herbiri, 
kendi uyruğuna başka bir Devlet tarafından verilmiş ehliyetnameleri ve ruhsatiyeleri kendi ülkesi 
üzerinde uçuş için muteber tanımaktan istinkâf etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5 

a) Sözleşen Taraflardan birinin milletlerarası hava seyrüseferinde işliyen uçakların kendi ül
kesine giriş ve çıkısı hakkındaki veya bu uçakların kendi ülkesi sınırları içinde iken işletilmesi 
ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları öteki Sözleşen Taraf teşebbüsünün veya teşebbüsleri
nin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, herbir Sözleşen Tarafın ülkesinde yolcu
ların, mürettebatın veya yükün memlekete girişi, orada kalış ve oradan çıkışı ile ilgili giriş, çı
kış, göçmen, pasaport, gümrük ve karantina işleri gibi hususlara mütaallik kanun ve nizamlara, 
gerek kendileri, gerekse nam ve hesaplarına hareket eden üçüncü şahıs vasıtasiyle, riayet edecek
lerdir. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir teşebbüsün esas mülki
yeti ile fiilî kontrolünün bu son Taraf uyruğunun elinde bulunduğuna kanaat getirmediği haller
de, veya bu teşebbüsün, ülkesinde faaliyette bulunduğu Devletin kanun ve nizamlarına, beşinci mad
dede tarif olunduğu üzere, riayet etmediği veya bu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri ye
rine getirmediği takdirde, işbu teşebbüsün, Anlaşmanın Ekinde tasrih edilen hakları kullanmasına 
mâni olmak salâhiyetini haizdir. 

Madde — 7 

İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletletarası Sivil Havacılık 
Geçici Teşkilâtı veya onu istihlâf edecek Kurum nezdinde tescil ettirecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Ekinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini arzu 
ettiği takdirde, her iki Tarafın yetkili katları arasında danışılmasını istiyebilir ve bu danışma, istek 
tarihinden itibaren altmış gün içinde başlar. Anılan katların üzerinde uyuştukları her değişiklik, 
diplomatik nota teatisi suretiyle teyit edildikten sonra, yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir havacılık sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe 
girdiği takdirde, bunlar işbn Anlaşma ile Ekinin hükümlerini anılan Sözleşme ahkâmı ile 
ahenkleştirmek maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına veya uygulanmasına mü
taallik olup görüşme yolu ile halledilmiyecek bütün uyuşmazlıkları, 7 Aralık 1944 de Şikago'da 
imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtı Konseyine veya anılan Sözleşmenin yürürlüğe girişine kadar aynı tarihte Şikago'da im
zalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Geçici Anlaşmasına uygun olarak kurulmuş Geçici Konse
yine sunmayı kabul ederler. 

b) Bununla beraber, Sözleşen Taraflar, anlaşarak uyuşmazlığı, tâyin edecekleri bir hakem 
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mahkemesine yahut da başka bir kişiye veya kuruma sunarak halledebilirler. 
c) Sözleşen Taraflar, bu suretle verilen hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 10 " . ^ - ^ . , , ^ - , 

Sözleşen Taraflardan her biri işbu Anlaşmaya son vermeyi arzu ettiği takdirde, öteki Tarafa 
bunu haber verebilecektir. Böyle bir son verme, haberin alınmasından 12 ay sonra yürürlüğe gi
recektir, meğer ki, mutabık kalınarak, ihbar, bu müddet geçmeden geri alınmış olsun. 

Madde — 11 

İşbu Anlaşma mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecek Notaları mütaakıp 
yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yet
kilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

19 Mart 1947 tarihinde Fransız diliyle iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Holanda Hükümeti adına 
Feridun Cemal Erkin W. A. A. M. Daniels 

T ;T~~"~ " RK 

a) îşbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek olan Holânda havacılık teşebbüslerine Türkiye üze
rinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ve aşağıda gösterilen yolları takiben Ankara - İstan
bul'da milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Holânda'dan Türkiye'ye ve daha ilerideki numleketlere, her iki istikamette mutavassıt noktalar. 
b) Keza, işbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek olan Türk havacılık teşebbüslerine, Holânda 

üzerinde transit ueıış ve teknik tevakkuf hakları ve ileride tesbit edilecek yolları takiben Hollanda 
ülkesinde yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir. 

c) Şurası mukarrerdir ki, Sözleşen Taraflardan herbiri bir hava hizmetini işletmeye açmadan 
önce, öteki Sözleşen Tarafça, onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarlanan istikametleri bil
direcek ve bunun üzerine öteki Sözleşen Taraf giriş ve çıkış noktaları ile ülkesinde takibedilecek olan 
uçuş yolunu gösterecektir. 

' '*" ^Feridun Cemal Erkin W. A. A. M. Daniels 
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S. Sayısı: 195 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu(2/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini değiştiren 5020 sayılı kanuna ek olarak hazırla
dığım kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

10 . IV . 1947 
Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bete t a 

Gerekçe 

I 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini değiştiren 5020 sayılı Kanunun birinci madde V. 

nci fıkrasının «b» bendinin 3 numaralı hükmiyle gayrimenkul sahiplerine, «Gayrimenkulu kendi
sinin veya çocuklarının muayyen bir meslek veya sanatın bizzat icrası için kullanma ihtiyacında 
ise sözleşmenin hitamında» tahliye dâvası açmak hakkı verilmektedir. Bu imkân konutlar içinde 
2 No. lu hükümle verilmiştir. Aynı fıkranın (c) bendinde ise: mal sahibi bu suretle «tahliye et
tirdiği gayrimenkulu mücbir sebep olmaksızın bir yıl içinde başkasına kiralayamaz» denilmektedir. 

Kanunun beşinci maddesiyle de: bu kayda «riayet etmiyenler hakkında bir yıllık kira bedeli 
tutarınca ağır para cezası hükmolunur» müeyyidesi konulmuştur. 

II 
Kanunun tanıdığı bu salâhiyet, tatbikatta daha şimdiden kötüye kullanılmak yoluna girmekte 

ve gittikçe genişlemeğe müsait umumi bir rahatsızlık verme istidadını göstermiş bulunmaktadır. 
ŞöyleM: '" '' 

1. — Konuttan gayri bir maksatla kullanılan veya konut iken tahliyesi halinde başka suret
le kullanılmaya elverişli olan gayrimenkul sahiplerinden bazıları, - ciddî bir mecburiyet ve zaru
ret olmadığı halde - dükkân, mağaza, idare ve muayenehane, daire vesairelerini halen işgal et
mekte bulunan kiracıdan, kanunun kendilerine verdiği salâhiyete dayanarak, şahsi «ihtiyaç» dan 
bahisle gayrimenkullerinin tahliyesini istemektedirler. 

2. — îşini bu mahalde bir düzene koymuş ve adını tanıtmış olan kiracı, - kanunun bu açık 
hükmü karşısında kendisini hukukan zayıf gördüğünden - mal sahibini, açıktan bir para vererek 
tatmine ve talebinden vaz geçirmeğe mecbur bir durumda kalıyor. Mesken kiracılarının durumu 
daha da acıdır. 

3. — Bu olmadığı takdirde mal sahibi, gayrimenkulunu gerekirse bir yıl boş bırakmayı göze 
alarak, tahliye ettirmek yoluna gitmektedir. Bir yıl dolunca başkasına kiralamaya da kanun 
cevaz verdiğinden, bu suretle yerine göre, bir yıllık kira ile ölçiüemiyecek kadar yüksek peşte-
mallık; hava parası almak imkânına kavuşmaktadır. 

4. — Bazı ahvalde de tahliye ettirilen dükkân, mağaza üzerindeki unvan kanuna uygun düş-; 
mesi için, muvakkaten gayrimenkul sahibine aitmiş gibi gösterilerek, iş ve sermaye ile alâkan.lııid,-
dan, üçüncü bir şahsı, yine külliyetli hava parası alınarak, bu yere oturtmak ve bir yıl sonra 



unvanın da bu üçüncü şahsa devrinde bulaiKİ mahzur bulunmadığından, böyle muvazaa yoluna gid.il-
lerek, gayrimeşru menfaatler sağlamak ta kaabil ve cazip görülüyor. 

5. — Konut iken tahliye ettirilen gayrimenkulun, hava parasiyle veya konuttan gayri şekilde 
kullanılmak üzere daha çok kıymetlendirilerek başkalarına kiralanmak yolsuzluğu da geniş ölçüde 
yapılmaktadır. 

6. — Bütün bu yolsuzlukların mevcut müeyyide ile asla önlenemediğini ve önlenemiyeceğini 
açıkça göstermek için bir misal vermek gerekirse: 

Meselâ, aylık kirası en fazla 100 - 150 lira olan çok işlek bir yerdeki bir dükkân, mağaza.. 
sahibinin, ihtiyacından bahisle, kiracısını çıkarttıktan sonra bir yıllık müddeti de beklemeden, 
gayrimenkulunu başka birisine külliyetli peştemalhk, hava parası alarak kiraya verdiğini kabul 
edelim. (Bu gibi yerleri 5 000 - 30 000 lira ve daha fazla hava parası vererek tutan müşteriler 
daima görülmektedir.) 

Bundan dolayı iş mahkemeye aksetse, Yargıç, mal sahibini ancak bu yerin bir yıllık kira tutarı 
olan en çok 1200 - 1800 lira para cezasma mahkûm edebilecektir. 

Şu hâle göre, herhangi bir muvazaaya veya tedbire lüzum da kalmadan, kanuna açıkça karşı 
gelmek dahi yıldırıcı olmayıp, menfaati her şeyin üstünde gören kimseler için keyfiyet, - o da takip 
edildiği, iş mahkemeye intikal ettirildiği ve mahkûm olduğu takdirde - yani en kötü ihtimalle 
1200 -1800 lira para vermek karşısında 5000 - 30.000 lira kazanmak gibi âdi bir hesap meselesin
den ibaret bulunmaktadır. Demekki kanunun müeyyidesi bu sahadaki yolsuzlukları önlemekten 
uzaktır. 

îş, bu açık mânasiyle görülünce, bilhassa büyük şehirlerde oturan veya yıllardır yerleşmiş, tutun
muş ve işlerini bir düzene koymuş bulunan bu gibi gayrimenkul kiracılarının bu yüzden ciddî bir hu
zursuzluk içine girmiş bulundukları çok iyi anlaşılır. 

IIL 
Kanunun "bu maddesinin kabulünden maksat, bir nevi ticaret veya sanatla iştigal etmekte iken 

askerlik, hastalık gibi zaruri sebeplerle gayrimenkulunu başkasına kiraya vermiş olanlardan, bu 
mânilerin zevalinden sonra aynı yerde tekrar ve sanatını icra etmeğe mecbur kalanlarla buna ben
zer hakiki zaruret sahiplerine kendi gayrimenkuİlerinde bizzat çalışmak veya oturmak imkânını 
vermekti. 

Halbuki bu madde, hakiki ihtiyaç sahip] erininyanmda, daha çok kötü niyetli kimselerin işle
rine yaramakta ve bu gibilere - yerine göre - çok büyük menfaatler sağlamayı imkân dahiline 
koymaktadır. 

Bu yolda gayrimeşru menfaat temin etmek istiyenler, kanunun bu maddesini kendilerine si
per yapmakta ve pek hafif buldukları müeyyideyi kolayca yenmeyi de mümkün görmektedirler. 

Kanunlar hiçbir zaman kötüniyetli kişileri korumadığı halde, bu gibiler bu maddeye dayana
rak, gayrimeşru yolu açık ve tehlikesiz bulmaktadırlar. 

Bunun ise kanunun maksat ve ruhuna tamamen aykırı düştüğü meydandadır. 

I V 
Vazıı kanunun asla tecviz ve terviç edemiyeceği bu muvazaalı ve gayrimeşru yolun biran evvel 

kapatılması halinde, - daha şimdiden başlıyan ve yakında mahkemelerde büyük yekûnları tutaca
ğında şüphe olmıyan münazaaların ve kasıtlı tahliye dâvalarının önüne geçilmiş olacaktır. 

Bu itibarla, hakiki zaruret sahiplerini korumayı ve fakat bu madde siper yapılarak gayri
meşru menfaatler teminine de asla meydan vermemeyi kanunun maksat ve ruhunun ilk şartı 
bilen bir zihniyetle keyfiyeti mütalâa ederek, maddeyi aynen muhafaza etmekle beraber, bu im
kânı kötüye kullananların kolayca göze alamayacakları şekilde müeyyidelerini ağırlaştırmayı ye
rinde ve âcil bir tedbir sayıyorum. 

İlişik kanun teklifim bu düşüncelerle hazırlanmıştır. 
10 . IV . 1947 Ankara Milletvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 
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Geçici Komisyon raporu 

t. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 2/33 
Karar No. 2 

10 .VI . İ947 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 5020 sayılı Kanuna ek olarak 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 
tarafından hazırlanarak Büyük Meclise 
verilen kanun teklifi ve Ticaret Komis
yonu raporu Hükümet adına Ticaret Ba
kanı Atıf inan 'm ve teklif sahibi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm da iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü ve incelendi : 

5020 sayılı Kanunun tahliyeye mütaallik hü
kümlerinin bilhassa Büyük Şehirlerde geniş öl
çüde kötüye kullanılmakta olduğu ve bunun bir
an önce önlenmesi için kanuni müeyyidelerin 
üzerinde durulması ve ağırlaştırılması gerektiği 
kabul edilerek teklif esas itibariyle yerinde gö
rüldü. 

Bu teklif münasebetiyle gerek Komisyon üye
lerinin mütalâa ve tekliflerinden, gerek Komis
yonumuzca yapılan resmî müracaatların ince
lenmesinden mesken ve akar kiraları mevzuun

da ayrıca aşağıdaki iki nokta belirdi : 
1. Kanunun tanıdığı tahliye hakkını ele ala

rak birden fazla gayrimenkulu olanların ihti
yaçlarım aşan yolsuz taleplerinin ve bu suretle 
gayrimeşru menfaat sağlamalarının önüne geçil
mesi : 

2. Ticari hayatta menkul rehini karşılığında 
kredi sağlanması maksadiyle gayrimenkulun ki
ra sözleşmesinin ciro edilebilmesi; 

Bundan başka «Kira akdinin esas gayesi 
itibariyle başkalarına kiralanması lâzımgelen 
(Otel, pansiyon ve talebe yurdu gibi) gayrimen-
kuller, bütün gayrimenkulun devri veya kira
lanması hali müstesna olmak üzere yukarıki fık
ralar hükümlerine tâbidir.» hükmünü ihtiva 
eden 5020 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
IX ncu bendinin son kelimesi olan «tâbidir» sö
zü aslmda «tâbi değildir» iken bir maddi hata 
neticesi «tâbidir» şeklinde çıkmış olduğu anla
şıldığından bunun da düzeltilmesi yerinde görül
müştür. 

Diğer taraftan, gerek sabit gelirli vatandaş
ların meskenlerini temin ve gerekse inşaatı teş
vik hususundaki Hükümet tedbirlerinin biran 
önce getirilmesinin bu münasebetle de Hükümet
ten temenni edilmesi uygun görülmüştür. 

Gayrimenkul kiracılariyle mal sahipleri ara
sında günden güne genişlemeye yüz tutan bu
günkü huzursuzluğu biran önce gidermek düşün
cesiyle bu sahadaki muhakemelerin seri usul 
muhakemeye tâbi tutulması ve bu kanun tekli
finin de Büyük Mecliste ivedilikle görüşülmesi
nin Komisyonumuzca teklif edilmesi ayrıca ka
bul olunmuştur. 

Yukarıdaki esaslara göre tadilen hazırlanan 
ilişik kanun teklifi Büyük Mecliste görüşülmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Sivas Manisa Niğde 

N. Ergin Y. M. Alakant IJ. TJlusoy 
Amasya Ankara 

A. K. Yiğit oğlu A. Çubukçu 
İmzada bulunmadı 

Balıkesir Bolu Bursa 
F. Tiritoğlu H. Ş. Adal A. Konuk 

îmzada bulunmadı 
Çorum Diyarbakır 

8. Karafakıoğlu V. Dicleli 
Elâzığ 

F. Karakaya 
Esasa muhalifim Kamutayda muhalefetimi 

arzedeceğim 
Gazianteb Kastamonu 
B. Kaleli M. Akalın 

îmzada bulunmadı îmzada bulunmadı 
izmir Kayseri 

8. Dikmen Muhalifim 
8. A. Feyzioğllu 

Kayseri Konya 
K. Gündeş 8. Çumrah 

îmzada bulunmadı 
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Konya Trabzon Tokad Trabzon 
H. Karagülle T. Göksel G. Pekel A. B. Işü 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
Urfa Yozgad 

Manisa Samsun V. Gerger S.lçöz 
K. Goşkunoğlu M. A. Yürüker İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞI ANKARA MİLLETVEKİLİ HIFZI OĞUZ 
BEKATA'NIN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde, 
V nci fıkrasının (C) bendi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

c) Mal sahibi, yukarıki, (b) bendinin 2, 3 
ve 4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettit'diği gayrimenkulu üç yıl müddet
le kısmen veya tamamen başkasına kiralıya-
maz. 

Boşalttırılan gayrimenkul, mücbir bir se
beple bizzat kullanılamadığı takdirde, bu yeri 
tahliyeye mecbur edilen kiracıya, mal sahibi ta
rafından Noter vasıtasiyle, tekrar kiralama 
teklifi yapılır. 

Ancak bu teklifin reddolunması veya onbeş 
gün cevapsız bırakılması halinde başkasına ki
ralanabilir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci madde, 
VII nci fıkrasının ilk hükmü aşağıda yazıldığı 
üzere değiştirilmiştir : 

VII - 30 ncu maddenin I, II, III ve VII nci 

( S . 

Millî Korunma Kanununu deği§tiren 5020 sayılı 
Kanunun. '<azı maddelerinin deği§iirilmes: hak

kında kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı kanunnla değiştirilen 30 ncu madde
sinin V bendinin «C» fıkrası aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

C) Mal sahibi yukarıki (b) fıkrasının 2,3 
ve 4 numaralarında yazılı sebeplerden dolayı 
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep ol
maksızın üç yıl içinde başkasına kiralıyamaz ve
ya başkasının istifade ve kullanmasına terkede-
mez. 

MADDE 2. — 5020 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin IX ncu bendinin ikinci fıkrasına aşağı
daki hüküm eklenmiştir: 

Ancak menkul rehninde alacaklının rehin 
hakkını tesis ve muhafaza maksadiyle, rehnedi-
len menkulün bulunduğu yerin alacaklıya veya 
yediemine kiralanmasında veya devredilmesin
de kiralanan yerin kiracı tarafından başkasına, 
rehin devam ettiği sürece, kiralanabilmesi için 
kiralıyanm evvelce vâki rızasının yeniden istih -
şaline lüzum yoktur. 

MADDE 3. — 5020 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıda yazıldığı üzere değiştirilmiştir: 

VII. — 30 ncu maddenin I, II, III ve VII nci 
bentleriyle V nci bendinin «C» fıkrası hüküm
lerine riayet etmiyenler hakkında üç yıllık kira 

sı : 195 ) 



Teklif 

fıkralariyle V (c) bendi hükümlerine riayet 
etmiyenler hakkında beş yıllık kira bedeli tuta-
rınea ağır para cezası hükmolunur ve tekerrürü 
halinde bu ceza iki misline çıkarılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Geçici K. 

bedeli tutarınea ağır para cezası ve üç aydan bir 
yıla kadar hapis ezası hükmolunur ve tekerrürü 
halinde bu cezalar iki misline çıkarılır. 

Birden fazla kiracısı bulunan malsahiplerin-
den kendilerine kanunun tanıdığı ihtiyaç se
bebiyle tahliye hakkını kötüye kullanarak ih
tiyaçları olandan fazlası için diğer kiracıları
nın da gayrimenkulu boşaltmaları hususunda res
mi veya tahriri teşebbüste bulunanlara üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Ancak 30 neu madde hükmüne muhalefetin 
kasta makanm olmayıp hata veya zühulden ileri 
geldiği ve ilgililer tarafından kovuşturmadan ev
vel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgililer 
hakkında kovuşturma yapılamaz. 

Bu bentte yazılı suçlar hakkında, suçun iş
lendiği günden itibaren, bir sene içinde dâva 
açılmadığı takdirde âmme dâvası düşer, 

MADDE 4. — 5020 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin IX ncu bendinin son fıkrası aşağıda yazı
lı şekilde değiştirilmiştir: 

Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkalan-
na kiralanması lâzımgelen (otel, pansiyon, ve 
talebe yurtlan) gibi gayrimenkuller, bütün gay
rimenkulun devri veya kiralanması hali müstes
na olmak üzere yukarıki fıkralar hükümlerine 
tâbi değildir. 

MADDE 5. — 5020 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin VI nci bendinin sonuna şu hüküm eklen
miştir: 

Bu kanuna göre yapılacak yargılamada seri 
muhakeme usulü tatbik olunur. 

MADE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı t 195 ) 
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S. Sayısı: 196 
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ticaret 
ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yürürlük süre
sinin üç ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/182) 

T.C. 
Başbakanlık , * 

Muamelât Genel Müdürlüğü 8 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 399, &/1263 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 17 . IV . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, gerek
çe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Uzatmaya ait mektupların 4931 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 17 . IV . 1947 tarihli ve 3/5676 sayılı kararla onanmış olduğu
nu arzederim. 

Başbakan 
B. Teker 

Gerekçe 

i» 1 Haziran 1945 tarihinde imza edilen Türkiye - Yunanistan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağ
lantılarının süresi 20 Mart 1947 tarihinde sona ermiştir. 

Yunanistan'la olan ticari münasebetlerimiz bilhassa ihracat bakımından, büyük inkişaflar gös
termekte olduğu cihetle iki memleket arasmdaki mübadele imkânlarını sağlıyan işbu anlaşma sü
resinin 20 Haziran 1947 tarine kadar yeniden üç ay süre ile uzatılması menfatlerimize uygun gö
rülmüştür. 

Bahis konusu olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının üç ay süre ile uzatılmasına 
dair olarak Yunan Büyükelçiliği ile teati edilen mektuplar Büyük Millet Meclisinin onamasına 
arzolunur. 



Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. l/m 
Karar No. 27 

7 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlğa 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen 
Ticaret ve ödeme Anlaşmasiyle bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 17 . IV . 1947 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Baş
bakanlığın 8 . V . 1947 tarih ve 6/1263 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup, Komisyo
numuza havale edilen kanun tasarısı ve gerekçesi 
Dışişleri Bakanlığının temsilcisi de hazır oldu
ğu halde incelendi. Günün icaplarına uygun gö
rülen taşar* k^buj edijdi, 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bilecik 

M. §. Esendal 
Bolu 

/ / . C. Çambel 
Gazianteb 

Dr. A. 31 elek 
Muğla 

N, Erdem 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Tokad 

N. Poroy 
Burdur 
F. Altay 

Kütahya 
A. Gündüz 

Gümüşane 
E. Tör 

Çoruh 
A. Us 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Samsun 
Ç. Bilsel 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/182 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

10 ,VI . 1947 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen 
Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 17.IV.1947 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 8. 
V. 1947 tarih ve 6/1263 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulup Dışişleri Komisyonunca kabul
den sonra Komisyonumuza havale edilen kanun 
tasarısı ilgili Bakanlıkların mümessilleri huzu
runda görüşüldü: 

Tasarı memleket menfaatlerine uygun görü
lerek Komisyonumuzca kabul edildi. Kamuta
yın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Y. 
Ankara 

A. Çubukçu 

Bu rapor Sözcüsü ve kâtip 
Niğde 

H. TJlusoy . 

Amasya 
E. Uras 

îmzada bulunamadı 

Bilecik 
R. Bozüyük 

îmzada bulunamadı 

Aydın 
E. Bügen 

Kars 
A. Sürmen 

imzada bulunamadı 

Kayseri Muş 
/ / . Ürkün B. Dedeoğlu 

Trabzon 
A. R. İşti 

Van 
M. Koçak 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Trabzon 
M. Yanmbıyik 

Yozgad 
Z. Arkant 

îmzada bulunmadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Ti
caret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yü
rürlük süresinin üç ay daha uzatılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Yunanistan ara
sında 1 Haziran 1945 tarihinde imza edilen ve 
süresi 20 Mart 1947 tarihine kadar uzatılmış 
olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantı
larının 20 Haziran 1947 tarihine kadar üç ay 
daha uzatılması hakkında Yunan Büyükelçiliği 
ile teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.^— Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu••yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
ft. Peker Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr, S. 

Adalet Bakanı 
Ş, Devrin 

İçişleri Bakam 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H> N.Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Bakam 
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- * -
Ankara; 20 Mart 1947 

Bay Bakan; 
Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Haziran 1945 tarihinde akdedilen ve dördüncü uzatma 

müddeti 20 Mart 1947 tarihinde bitmekte olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile ilişiklerinin 
yürürlüğünü üç aylık bir süre için, yani 20 Haziran 1947 ye kadar uzatmak hususunda Hüküme
timin mutabık bulunduğunu Ekselansınızın bilgilerine arzetmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınızın yukarıdaki husus hakkında Hükümetinin mutabakatını teyit eylemesini rica 
ederim. 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Bakan. 

Ekselans Bay Hasan Saka A. Contoumas 
Dışişleri Bakanı 

Ankara 

Ankara, 20 Mart 1947 

Bay Maslahatgüzar; 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
« Türkiye ile Yunanistan arasmda 1 Haziran 1945 tarihinde akdedilen ve dördüncü uzatma müd

deti 20 Mart 1947 tarihinde bitmekte olan Ticaret ve ödeme Anlaşması ile ilişiklerinin yürürlüğünü üç 
aylık bir süre için, yani 20 Haziran 1947 ye kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık bu
lunduğunu Ekselansınıza arzetmekle şeref kazanırım. 

Ekselansınızın yukarıdaki husus hakkında Hükümetinin mutabakatını teyit eylemesini rica ede
rim >. 

Cumhuriyet Hükümetinin işbu uzatma hususundaki muvafakatini arza müsaraat ederim. 
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar. ** 

Bay A. Contoumas 
Yunan Büyük Elçiliği Maslahatgüzarı -ç 

Şehir 
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