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1. — GEÇEN T
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'ıı-un,
Millî Mücadelede şehit olan gönüllü vo Millî kuv
vetler subay ve er ailelerine aylık verilmesi hak
kındaki teklifi isteği üzerine geri verildi;
Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, zirai sigorta tesisi hakkındaki etüdlerc
dair sorusu ileYine Yunus Muammer Alakant'm, dondan
zarar gören İzmir ve Manisa bölgelerindeki bağ
cıların borçlariyle bunlara yapılacak ikraz hak
kındaki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp cevap verdiÇanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun,
Alçıtepe'de yaptırılması kararlaştırılmış, bulunan
Meçhul Asker Âbidesi hakkındaki sorusuna Millî
Savunma Bakanı Münir Birsel cevap verdiSivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üy el eriyle Birinci Büyük Millet Meclisinde bulu
nan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifi bir müddet gö-

'ANAK ÖZETİ
rüşüldükten ve bir maddesi kabul olunduktan
sonra teklif, dikkate alınan önergelerle Komis
yona verildiVakıflar Genel Müdürlüğü 1942 akçalı yılı
Kesin hesap Kanunu kabul olundu;
Tayınat ve Yem Kanununun 37 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve;
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Andlaşıııası ve Modüs vivendi akdetmiş Devletler mal
larından bazıları için giriş genel tarifesindeki
resim hadlerinden indirmeler yapılmasına dair
tasarıların birinci görüşülmesi yapıldı;
12 . V . 1948 Çarşamba günü saat İH tc top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Trabzon Milletvekili Samsun Milletvekili
R. Karadeniz
N. Fırat
Kâtip
Mardin Milletvekili
Dr. A. Uras

Soru
Seyhan Milletvekili Ahmet Bemzi Yüreğir'in,
1947 yılı pamuk ve yağlı tohum mahsullerinden
müstahsil elinde ne miktar bulunduğuna, 1948
yılı hububat, pamuk ve yağlı tohum fiyatlarının

hangi tarihte yayınlanacağına ve pamuk satış
kooperatiflerine dair sözlü sofusu Ekonomi ve
Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir.

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Tasarılar
1. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek yar
dım paraları ile ikramiye hakkındaki 3253 sayılı
Kanunun kaldırılmasına dair kanun tasarısı
(1/347) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına);
2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürüı
lük sürelerinin iki ay uzatılması hakkında ka
nun tasarısı (J/348) (Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonlarına) ;

3. --- Vaşiııgton Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası
Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin süre
lerini uzatan Protokolların onanması hakkında
kanun tasarısı (1/349) (Dışişleri, Ulaştırma ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarına) ;
Tezkere
4. — 1942 yılı Kesin hesabına ait Uygunluk
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/235) (Sayıştay Komisyonuna).

BİRİNCİ

OTUfcUM

Açılma saati: 15
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sait

Koksal

(İsparta)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — SORULAR
1. —- Kocaeli Milletvekili Cenap
Aksu'nun,
Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker sıkıntısına dair
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/139)
BAŞKAN — Şeker meselesi hakkında Hükü
metten bazı hususatm bugün açıklanmasını istiyen bir soru önergesi vardır. Eğer Yüksek Hey
etiniz bunun bugün görüşülmesine karar verirse
gündeme alacağız. Ancak bittabiî Hükümet ha
zır olduğu takdirde cevap verebilecektir.
Yüksek Başkanlığa
Ankara'da bir haftadanberi şeker bulmak im
kânından halkımız mahrumdur. Bu sıkıntının
İstanbul ve diğer şehirlerimize de sirayet etmek
te olduğunu gazetelerden öğrendik. Hükümet bu
sıkıntı ile alâkadar oluyor mu?
Bu sorunun ehemmiyetine binaen bugünkü
gündeme alınarak Başbakanın cevap vermesini
rica ediyoruz.
Kocaeli Milletvekili
Cenap Aksu
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Sayın arkadaşlar; bu önergeden ben beş dakika
evvel haberdar oldum. Bu meselenin tenevvür
etmesi hakikaten yerinde bir taleptir. Fakat bu
nun tenviri için, ufak ta olsa, bir tetkika ihtiyaç
vardır.
Bir kere şunu arzedeyim ki, Hükümet şeker
mevzuu ile epi zamandanberi meşguldür. Zaman
olmuştur ki, yakın aylarımızda aylık tevziat
16 517 tona çıkmıştır. Bu talep karşısında şeker
tevziatı için millî fabrikalarımızın senelik 95 bin
tondan ibaret olan istihsalinin kifayet etmiyeeeği muhakkaktır. Millî fabrikalarımızın elinde bu
lunan bu sanayi, memleket ihtiyacını karşılıya-

ECEVAPLAR
madiği için, hariçten şeker ithaline
muhtelit'
tarihlerde mezun kıldığımız da muhakkaktır. Son
defa 30 bin ton daha ithal için salâhiyet veril
miştir.
Fakat müsaade buyurursanız bunların hakiki
rakamlarını bugün arzedeeek durumda değilim.
(Jelecek ruznameye alınarak ilgili bakanın izah
etmesi daha doğru olur.
Bugün size vereceğim izahat bundan ibaret
tir, Bugün tevziat o şekli almıştır ki, istihsalâfımız ye evvelce elimizde bulunan istok, bir
senelik ihtiyacın kapatılması için, lâakal hariç
ten 60 bin ton şekerin ithalini istilzam eder ma
hiyettedir.
Bendenizin ri^am, arkadaşlarımız tarafından
verilmiş bulunan bu sualin gelecek ruznameye
alınmasıdır.
Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Bir sual
sormama müsaade ediniz.
BAŞKAN — Müzakere açmıyoruz.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Cuma
gününe bırakalım.
Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — tki kelime.
Şekerin pahalılaşacağı söyleniyor;. doğru mu
dur?
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Şeker fiyatının değiştirilmesi için hiçbir karar
verilmiş değildir.
BAŞKAN — Başbakanın teklifi veçhile bu
sual önergesini gelecek gündeme alıyoruz.
2. — istanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin,
gecekondu evleriyle Devlete, Belediyeye
ve
Özel İdarelere ait arsalar hakkında İçişleri ve
Maliye Bakanlıklarından
sözlü sorusu (6/133)
BAŞKAN — Sözlü soruyu, okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
5 . V . 1948
] Talkla temaslarımızda; mesken buhranı
hakkında kongrelerde dinlediğimiz şikâyetler
üzerine yıırfl aşlarımızı aydınlatmak mecburi
yetinde bırakıldığımızdan aşağıdaki soruların
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca lütfen söz
lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica
ederim.
1. -•- Bugüne kadar yurdun muhtelif yerle
rinde, bilhassa istanbul, Ankara ve İzmir gibi
büyük şehirlerimizde kurulmuş ve kurulmakta
olan gecekondu evleri hakkında ne gibi tedbir
ler düşünülmüş ve düşünülmektedir?
2. — Az gelirli evsiz vatandaşları ev sahibi
yapmak gayesiyle şehirlerde belediye hudutla
rı içinde Devlete, Belediyeye ve Özel İdarelere
ait arsaların takdiri bedelle ve taksite bağla
mak suretiyle tevziine imkân olup olmadığı.
istanbul Milletvekili
Ali Rıza Arı
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR 1IÜSREV ÇÖ
LE (Erzurum) — Efendim, bu mevzu üzerin-'
de Maliye Bakanı arkadaşımızla tetkikat yap
maktayız. Tetkikatımız henüz bitmemiştir. Eğer müsaade buyurursanız ayın 24 ncü Pazartesi
M'ünü bu mevzuu cevaplandıracağız.
BAŞKAN — Muvafık mı?
(Muvafık sesleri).
Diğer soruya geçiyoruz:
,?. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük
şehirlerde koyun eti bulunmaması ve harice, sevkertilen kuzular hakkındaki
sorusuna
Ticaret
Bakanı Mahmut Nedim Oündüzalp'ın sözlü ce
vabı (6/134)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1. — Ankara İstanbul gibi büyük şehirle
rimizde senelerdenberi olduğu gibi bilhassa bu
sene de son aylar zarfında koyun eti bulunama
maktadır. Hükümetin bu hususta tedbir alıp
almadığı, almış ise muvaffak olamamasının se
bebi nedir?
2. — Kayını eti belediyelerce narka tâbi tu
tulduğu halde kuzu etine nark verilmemesinin
hikmeti nedir?
3. — Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük
şehirlerin'mezbahalarında son dört ay zarfında

6 :1

ne miktar kuzu kesilmiştir? Ve yine bu şehir
lere memleketin diğer yerlerinden ne kadar kesilmiş olarak kuzu eti gelmiştir?
4. — Koyun eti bulmak imkânı yok iken vre
(2f)0) - (i500) kuruşa kuz neti satılırken harice
(40 000) kuzu ihraç müsaadesi verilmesinde
maksat ve gaye nedir?
5. —• Kesilen kuzuların ekserisi 6 - 8 kilo
arasındadır. 10 kilodan aşağı gelen kuzuların
sağlık bakımından zararlı olduğu söylenmekte
dir. Bu kabil kuzuların kesilmesine niçin mü
saade edilmektedir?
Bu soruların Ticaret Bakanlığınca sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Eskişehir Milletvekili
Abidin Potuoğlu
TİCARET BAKANİ MAJİMUT NEDİM
(İNJ)ÜZALP (Edirne) — Eskişehir Milletvekili
arkadaşım Abidin Potuoğlu'nun önergesini he
piniz dinlediniz. Kürsüye bu önregecle bahsedi
len meseleler hakkında cevap vermek için çık
mış bulunuyorum.
Abidin Potuoğlu'nun önergesi beş sual ha
linde konulan çerçevelendirmiş ve hudutlamıştır. Fakat mevzu itibariyle bu sualler ge
niştir, et ihracı ve canlı hayvan ihracı mesele
siyle yakından ilgilidir. Önerge sahibi arkada
şımın, benden sonra konuşacağı bir çeyrek sa
at zarfında sualini genişleterek konuşacaksa.
bu meseleler hakkında fikirler serdedeceğini
zannediyorum. (İşitemiyoruz sesleri).
Arkadaşımın sual önergesinde Ticaret Ba
kanlığından bilgi edinmek istediği konular
beş maddedir; hudutludur, çevrelidir. Fakat,
öyle tahmin ediyorum ki arkadaşım benden son
ra konuşacağı bir çeyrek saat zarfında daha
umumi olarak canlı hayvan konusu hakkında
fikir serdedecektir, tahminim öyledir. Çünkü
şimdiye kadar sual çerçeveleri içinde kalınmamak
ta, Başkan kürsüden indikten sonra sual geniş
letilerek umum il estirilmektedir. Ben de bu tah
mine dayanarak müsaadenizle arkadaşımın ben
den sonra konuşurken temas etmesini muhtemel
gördüğüm canlı hayvan ihracatı konusu etra
fında Yüksek Heyetinize daha önceden kısaca
malûmat arzedeceğim.
Arkadaşımın temas ettiği kuzu ihracı işi,
memleketimizde kasaplık canlı hayvan ihracı
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ineselesinin bir cüzüdir. Asıl dâvayı öyle zanne
diyorum ki memleketten önümüzdeki ihracat
mevsimi zarfında ihracat yasağının kaldırılıp
kaldırılmıyacağıdır. Şimdiye kadar Hükümet
lerce bu mesele üzerinde karar alınırken hayvan
yetiştirici bölgelerimiz halkının menfaatiyle bü
yük şehirlerdeki müstehlik vatandaşların ve or
du isteklerinin telif edilmesi yani iki zıt men
faatin telifi başlıca endişe konuları olmuştur.
Bu itibarla memleketin içerdeki durumu ve ih
tiyaçları ile ihraç pazarlarındaki şartların dıı
rumuna ve gelişimine göre zaman zaman canlı
hayvan ihracı ya tamamen durdurulmuş veya
tahditli olarak serbest bırakılmış veyahut tama
men serbest bırakılmıştır. Büyük şehirlerimiz
deki halkın başlıca ihtiyaçlarından olan et ko
nusu üzerinde de spekülatif fiyat hareketlerini
önliyebilmek için Hükümetler ve belediyelerce
zaman zaman müdahale ve nizamlama tedbir
lerine baş vurulmuştur. Çok eski bir tarihe
uzanmaksızın şunu belirteyim ki canlı hayvan
ihracı yasağı en yakın tarih olarak son dünya
harbinin ortaya attığı zaruretlerle 1942 senesi
Mart ayı içinde alınmıştır. Bu şerait içinde Hü
kümeti bu kararı almaya sevkeden âmiller ara
sında memlekette hayat pahalılığına meydan
vermemek, ordu ihtiyaçlarını tazyik etmemek
gibi endişeler hâkim olmuştur. Harb yılları de
vam ettiği müddetçe bu rejimde yürünmüş ve
canlı hayvan ihracı durmuştur. Canlı hayvan
ihracına tekrar dönüş hareketi 26 Eylül 1945
ayındaki bir kararla olmuştur. Bu karara göre
yapılacak ihracat tamamiyle serbest bırakılma
mış, senelik ihraç miktarı ve ihraç bölgeleri tesbit edilmek suretiyle tahditli ve takyitli olmuş
tur. 1945 yılında senelik ihraç miktarı biraz ar
tırılmıştır. Bu tahditli ihraç rejimiyle de dış
memleketlere canlı hayvan gönderilmesi netice
sinde iç piyasa fiyatlarında hem yükselmeler,
hem de et sıkıntıları baş gösterdiğinden Hükü
met 26 Kasım 1946 tarihinde, kıl keçi hariç ol
mak üzere, kasaplık hayvan ihracını tekrar dur
durmuştur ve bu tarihten sonra yalnız evvelce
dış memleketlere satış akitleriyle bağlanılmış
olanların bu taahhütlerin yerine getirilebilmesi
için hayvan çıkarmalarına izin verilmiştir. Bu
yoldaki ihraçlar 1947 yılı Temmuz sonuna ka
dar sürmüştür.
Eldeki istatistik rakamlarına göre, biraz evvel
do bahsettiğim tahditli ihraç müsaadesi verildiği
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1947 yılı içinde memleketimizden çıkarılmış, olan
hayvanların sayısı, yuvarlak rakam olorak 4G4
bin baştır. Bunların Türk parası olarak ihraç
kıymeti 34 milyon liayı bulmuştur ki, o tarihteki
dış ticaretimizin kıymet itibariyle yüzde sekizi
ne tekabül etmektedir ve geçmiş normal yıllar
daki canlı hayvan ihraç seviyesini ve miktar
itibariyle 1938 - 1939 yıllarının yüksek ihraç
rakamlarını aşmıştır. Şunu da bu vesile ile be
lirtmiş olayım ki, memleketimiz harb yılların
dan önce canlı hayvan ihracatında memleketler
arasında mühim bir mevki işgal etmekteydi ve
1934 senesinde 900 bin baş civarında bir rakam
la dünya ihraç memleketleri arasında birinci
mevkide gelmekteydi.
Sual önergesi dolayısiyle bu konuda, canlı
hayvan ihracatına ait geçmiş yıllar istatistik
rakamlarını okumayı lüzumlu bulmuyorum. Yal
nız işaret edeyim ki, bu rakam en yüksek bir
ihraç rakamı olup, ondan sonraki yıllarda canlı
hayvan ihracatı zaman, zaman azalmıştır.
Tekrar ihraç rejimi konusuna dönüyorum:
Yeni Hükümetiniz de iş başına geçer geçmez
bu mesele ile karşılaşmıştır. 30 Eylül 1947 ta
rihinde Ticaret Bakanlığında, Erzurum, Kars
gibi başlıca hayvan yetiştirici bölge temsilci
leriyle; yine başlıca ihraç merkezleri olan Do
ğu, Mersin, îzmir canlı hayvan ihracatçıları de
legeleri; İstanbul, Ankara ve diğer bazı yerle
rin, kasapları, toptancıları, komüsyoncuları mü
messilleri, İstanbul ve Ankara Belediye ve Mez
bahalar Mümessil ve Müdürlükleri, Millî Savun
ma, Ekonomi, Tarım, Ulaştırma Bakanlıkları
temsilcileriyle büyük bir toplantı yaparak bu
mevzu etrafında konuşulmuştur. Noktai nazarı
lan belirten raporları Bakanlık tetkik etmiş
ihracatın lehinde ve aleyhinde olarak ileri sü
rülen mütalâaları ve durumu inceledikten son
ra, bildiğiniz gibi, Hükümet yasak kararını kal
dı rmamayı uygun bulmakla beraber memleketin
mühim döviz kaynağını teşkil eden canlı hayvan
ihracı ile muhtaç olduğumuz serbest dövizin te
min ve tedariki imkânları üzerinde çalışmaktan
da geri kalmamıştır. Nitekim bundan sonra 16
Ocak 1948 tarihinde 10 bin baş mandanın ser
best dövizle ihracına müsaade edilmiştir. Bu ih
raç mevsimi başında da 40 bin baş kuzunun ser
best dövizle ihracına izin vermiş bulunuyoruz
ki, arkadaşımızın sorusu da bu izne müteveccih
bulunmaktadır. Bu ihracata ait karar 23 Mart
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1948 tarihinde Ankara'da Ticaret Bakanlığında
topladığım İstanbul, Ankara ve izmir Belediyele
ri, Kars ve Mersin ihracatçılar Birliği mümessille
rinin mevzuu inceledikten sonra mutabık kaldık
ları ve müştereken imzaladıkları raporlar üzerine
meseleyi bir kere de Bakanlar Koordinasyon
Heyetinde görüşerek mutabık kaldıktan sonra
almış bulunuyoruz. Bu karara göre 26 Mart
1948 tarihinden 1 Mayıs 1948 tarihine kadar
Ege'den 20 bin baş kuzu ve Mayıs için de
yine 20 bin ve Trakya'dan da 10 bin olmak
üzere bu ihraç hem bölgelere göre hem de za
man itibariyle tertiplenmiş ve Mayıs sonunda
tamamiyle sona erecek şekilde ayarlanmıştır.
Yapılan tahminî bir hesaba göre bu 40 bin kuzu
içerde et istihlâki için, kasaplığa ayrılabilecek
bir milyon kuzuya nispetle % 4 ü geçmemekte
dir.
Bu ihraç müsaadesi, yukarda arzettiğim he
yetin kanaatine de uygun düşerek başlıca üç
büyük şehrimizde et sıkıntısı ve darlığı yara
tacağı anlaşılmıştır. Burada, Ticaret Bakanlı
ğında toplanmış olan heyetin raporuna temas
ile kuzu ihracının da bu rapora müsteniden ya
pıldığını söylerken bu raporda büyük baş (Ko
yun ve sığır) olarak da memleketimizde mühim
ce miktarda canlı hayvan ihracının bu sene için
mümkün olacağı ileri sürülmüş bulunduğunu
dahi açıklamalıyım. Fakat bu isteğe karşı bilhas
sa İstanbul ve Ankara Belediyeleri bu şehirler
deki müstehlik halkın ihtiyaçlarının tazyik edi
leceği ve bunun fiyat yükselmelerine meydan ve
receği yolundaki endişeleri üzerinde durmak
mecburiyeti hâsıl olmuş ve bu iki büyük şehrin
et ihtiyacç ve istihlâkini nizamlayıcı bazı ted
birleri birlikte düşünmek üzere bu teklif hak
kında kuzu ilimciyle birlikte ve aynı zamanda
bir karara varılmamıştır. Yine bu münasebetle
arzedeyim ki, İstanbul ve Ankara şehirlerinin et
ihtiyemm nizamlanması hususunda Ticaret Ba
kanlığınca o tarihtenberi çalışmaya devam edil
mektedir.
Memleketin hyvancılığı ve et meselesini esas
lı surette halledeceğine kanaat getirdiğimiz hal
şekli memlekette bir et endüstrisi sanayiinin
kurulması olduğu kanaatine varan Koordinas
yon Heyeti bu mevzu etrafında çalışma ve ka
rar alma görevini Ekonomi Bakanlığına vermiş
bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı bu işin ta
hakkuk ettirilmesi için etütlerine ve çalışmaları-
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na devam etmektedir. Bu umumi mütalâadan
sonra şimdi arkadaşımın önergesindeki suallere
madde, madde cevaplarımı arzediyorum. Sual
önergesinin birinci maddesi şudur :
Ankara, İstanbul gibi şehirlerimizde senelerdenberi olduğu gibi bilhassa bu sene son aylar
zarfında koyun bulunmamaktadır. Hükümetin
bu hususta tedbir alıp almadığı, almışsa mu
vaffak olmamasının sebebi nedir?
Cevabım :
İstanbul, geçen aylarda koyun eti (Kızıl ka
raman) ihtiyacının % 80 nispetindeki kısmını
Krzurum ve havalisinden temin etmektedir.
Senelerdenberi olduğu gibi bilhassa bu yıl da
son aylar zarfında İstanbul ve Ankara'da ko
yun etinin az bulunması birçok sebeplerden ile
ri gelmektedir. Memleketimizde sanayileşmenin
gelişmesi yüzünden birçok sanayi merkezleri
teessüs eylemiş ve bundan müstehlik tabakasının
çoğalması, nüfus hareketlerinin birçok büyük
şehirlerimizde tekasüf etmesi ordu ihtiyaçla
rının inzimamı ile kış mevsiminde son aylar için
de yalnız İstanbul'da değil Ankara ve Zongul
dak'taki diğer müstehlik merkezlere teveccüh
etmesi bu azlıkda başlıca âmillerdendir. Et is
tihlâkinin bu suretle memlekette artmasına mu
kabil Erzurum ve havalisinde besili koyun ye
tiştiriciliğinde bir artış görülmemektedir ve besi
malı miktarı ile istihlâk arasında halen bir mu
vazenesizlik mevcut bulunmaktadır. 1947 bahar
yağmurlarının azlığı sebebiyle , mera gelişimi,
ot ve yem darlığı da bu sene besiye alınan koyunların azlığında rol oynamıştır. Koyun darlığına
aynı zamanda bu mevsimde, Nisan bidayetinde
tatbik edile gelmekte olan hayvan sayımının
da tesiri vardır. Bundan başka geniş koyun ye
tiştiricilik sahası olan doğunun iç piyasalara
tamamiyle açılamamış olmasına da mütalâaya al
mak lâzımdır.
İst animi'da son yıllarda et istihlâkinin yıllık
ortalama nüfus basma 23 kilodan 28 kiloya çık
ması dahi et istihlâkinin arttığını göstermekte
dir ve bunun başlıca sebeplerini İstanbul'un ti
caret merkezi oluşunda ve büyük kazanç temini
imkânlarında görülmekdedir.
önergede alman tedbirler de sorulmuştur. Alın
mış tedbirleri biraz evvel açıklamıştım. Yalnız
bu münasebetle söyliyeyim ki, İstanbul belediye
since de zaman zaman müstakillen yahut ka
saplarla iştirak suretiyle geçmiş yıllarda alın-
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mış birçok tedbirler vardır. Fakat çeşitli sebep
lerden dolayı bu tedbirler muvaffakiyetli neti
celer vermemiştir. Bu ve önümüzdeki yıllar için
neler düşündüğümüzü biraz evvel arzetmiştim.
İkinci madde; koyun eti belediyelerce nar
ha tâbi tutulduğu halde kuzu etine narh veril
memesinin hikmeti nedir"?
Şimdi buna cevap vereyim. Memleketimizde
turfanda kuzu kesimleri Ocaktan itibaren basa
maktadır. Koyun yetiştiriciliğimizin bir huşu
siyeti olarak cnçok Ocak ayına kadar mevcut ku
zular elden çıkarılmakta ve ancak bazı bölgelerde
mahdut miktarda besi malı kalmaktadır. Bun
dan başka bu aylarda koyunların gebe ve bazı
bölgelerde kuzulama yüzünden Ocak ayından iti
baren bir koyun darlığı başlamaktadır. İstan
bul ve Ankara1 gibi büyük müstehlik şehirlerde
koyun muvaredatmm az olduğu bu aylarda et
ihtiyacı kuzularla karşılanmaktadır. Bu arz
karşısında fiyatların aşırı derecede yükselin ive
ceğini tahmin eden belediyeler kuzu etine narlı
koymak yoluna gitmeyi uygun bulmamaktadırlar.
Nitekim kuzu ihracatı devam etmesine rağmen, pe
rakende satış fiyatları istanbul'da 180 - 280 ku
ruş arasında teşekkül etmiş, Ankara'da 250, İz
mir'de 220 kuruşun üstüne çıkmamış ve halk ka
saplarda herzaman bu fiyatlardan kuzu eti bula
bilmiştir.
Turfanda kuzuculuk memlekette ve bilhassa
Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde son on yıl
içinde gelişmiştir.
Kuzuların değerlendirilmesini ve müstehlik
piyasalara bol miktarda gelmesini temin bakımın
dan esasen geçici bir devreye inhisar eden tufan
da kuzu eti fiyatlarının narh tazyiki altına alın
masında mutlak bir fayda görmiyen belediye
lerin bu yolu tercih -etmelerini hatalı görmemek
ieabeder.
Madde 3 : Ankara, İstanbul ve İzmir gibi bü
yük şehirlerin mezbahalarında son dört ay zar
fında ne miktar kuzu kesilmiştir ve yine bu
şehirlerde memleketin diğer yerlerinden ne mik
tar kesilmiş olarak kuzu eti gelmiştir?.
Cevap : Son dört ay zarfında Ankara Mez
bahasında 18 986 baş kuzu kesilmiştir. Ayrıca
Ankara'ya 32 919 baş kesilmiş kuzu civardan ge
tirilmiştir.
İstanbul'da yine bu dört ay içinde 184 615
baş kuzu kesilmiştir. Bu şehre hariçten kesilmiş
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olarak da 40 017 baş kuzu gelmiştir.
İzmir'de, yine bu müddet içinde 58 978 baş
kuzu kesilmiştir.
Dördüncü maddeye geçiyorum :
Dördüncü madde şudur; koyun eti bulmak im
kânı yokken ve 250 - 300 kuruşa kuzu eti satı
lırken, harice 40 000 kuzu ihraç müsaadesi veril
mesinden maksat ve gaye nedir?
Cevap : Kuzu eti fiyatları hakkında biraz
evvelki maddeye verdiğim cevabımda malûmat
arzetmiştim. Yine umumi izahatım sırasında 40
bin kuzunun ihracı hakkında İstanbul, Ankara
ve İzmir belediyeleri mümessillerinin huzuru ile
yaptığımız bir toplantıda karar vermiş bulundu
ğumuzu, bunun bu büyük şehirlerin et istihlâki
ni, ve et ihtiyacını tazyik etıniyepeğine kanaat
getirerek, hayvan yetiştiricilerimizi teşvik ve ha
riçten döviz temin etmek için bu müsaadeyi bah
şettiğimizi arzetmiştim, tekrar ediyorum.
40 bin kuzunun ihracına, mâruzâtıma başlar
ken belirttiğim şekil ve şartlar altında müsaade
edilmiştir. Bu müsaade verilirken bu mik
tarın
memleket içi ihtiyacı
için darlık
olmıyacağı, belediyeler de dâhil olmak üze
re ilgililerce
kabul
edilmiştir.
Nitekim
bu ihraç bir fiyat artmasına sebebiyet vermedi
ği gibi istihlâke arzedileıı kuzu miktarını da
azaltmamıştır.
Elde mevcut rakamlara göre, İstanbul'da
1947 senesinin 176 680 başına mukabil, 1948 de
224 632 baş kuzu gelmiştir. Yani kuzu ihracı
İstanbul piyasasına daha az hayvan gelmesini in
taç etmemiş, bilâkis bu sene İstanbul'a gelen
hayvanların miktarı geçen senenin aynı mevsi
minde kesilen hayvanların miktarından fazla
olmuştur.
Diğer kasabalarımızda da hal böy
ledir.
Madde 5 : Kesilen kuzuların ekserisi 6 - 8 ki
lo arasındadır. 10 kilodan aşağı gelen kuzula
rın sağlık bakımından zararlı olduğu söylen
mektedir. Bu kabil kuzuların kesilmesine niçin
müsaade edilmiştir?
Cevap : Tarım Bakanlığının illerden topladı
ğı malûmattan bu yıl kesilen turfanda kuzulardı
kesilmiş olarak yedi kilodan aşağı olmadıkları
anlaşılmıştır. Bu ağırlıktaki kuzular en aşağı
2 - 2,5 aylıktır ve sağlık bakımından bunların
eti mahzurlu değildir. Kuzu kesimi umumiyet
le Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde ya
pılır. Turfanda kuzuların biraz daha bekleti-

—m —

B : 58

12 . 5.1948

lerek kilo almalarını sağlamak şüphesiz iktisa
di bir tedbirdir. Fakat iki mühim âmil buna
mâni olmakta, müstahsili bir an evvel kuzu
larını kasaplığa ayırmaya teşvik etmektedir.
Bu âmillerden birisi, Ege'nin bazı yerleri ha
riç*, bu bölgelerde mera darlığıdır. Bu sebeple
müstahsil kuzularını sürülere katarak beslemek
ve artırmak yoluna gidemiyor.
İkinci sebep şudur: Turfanda yoğurt ve pey
nir istihsalini artırmak maksadiyle sütten fay
dalanmak için müstahsil kuzularını vaktinden
evvel kaşağı, yani yemle beslemeye almadan pi
yasaya satmaktadır.
Muayyen bir yaştan evvelki kuzuların kesil
mesini men için Hükümetçe alınmış bir karar
yoktur. Ancak Vilâyetler İdaresi Kanununa
istinaden valilerin tâyin edecekleri yaştan ve
sıkletten aşağı kuzuların il hudutları içinde ke
simini menedebilirler ve menetmektedirler.
Benim arkadaşımın sual önergesine cevabım
ve muhtemelen burada söyliyecekleri şeylere
karşı umumi malûmat olarak bu konuda maru
zatım burada bitiyor.
ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın
arkadaşlar; Sayın Ticaret Bakanının verdiği
izahatı dinledik. Kendisinin de burada izah
buyurdukları veçhile şimdiye kadar alman ted
birlerin muvaffak olamadığını ve bundan son
ra da bu sahada yalnız bir endüstri kurulacağı
nı söylemesinden başka hiçbir şey görmedim
İtendeniz sözlerinde.
Sayın Bakan et buhranını ve et fiyatları
nın yükselmesini toparladı getirdi, ihracat me
selesine bağladı, çıktı.
Hayır arkadaşlar; et buhranı ve et fiyatı
nın yükselmesi yalnız ihracat yüzünden ileri
gelmiş değildir. Bir defa .1947 senesinde biz
davar ihraç etmemişiz. 1946 senesinde 400 bin
baş küçük hayvan ihraç etmişiz. Bu 400 bin
baş küçük hayvan bizim 30 milyon küçük baş
hayvanımız arasından alınmıştır. Bu, ancak
% 1,5 bile değildir, Bu derecede olan ihracat
tan % 98 derecesinde olan miktar müteessir
olur mu? Buna ihtimal verilir mi? Siz de bu
nu takdir buyurursunuz. Sayın Bakan kuzu eti
ne narh vermedik, buyurdular, zira kuzu eti
turfandadır, dediler. Sayın arkadaşlar; rica
ederim, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 4 - 5 ay
turfanda olur mu? Beş ay gibi bir zaman ge-
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çirdik. Bizim bildiğimiz turfanda bir ay, ni
hayet iki ay olur. Bu kadar müsamaha edilir
mi? Turfanda diye ne kadar daha kuzu eti
yiyeceğiz?
Besi yetiştirmek azaldı da ondan dolayı bu
lunmuyor, buyurdular. Bunun sebebini ara
mak lâzmıgelirdi, niçin azalmıştır? Sebebini
açık olarak arzedeyim: Belediyeler koyun eti
ne iki yüz kuruş narh veriyorlar da yirmi kuruş
farkla 220 kuruş vermiyorlar. Sonra koyun
elinin kuvvei gıdaiyesi nerede, kuzununki ne
rede? 220 kuruşa koyun etini sattırmıyoruz
da, üç liraya kuzu etini sattırıyoruz.
Sonra, biliyorsunuz ki, kuzu eti yağsız
yenmez. Fakir halk hem et alıyor, hem de
yağ almak mecburiyetinde kalıyor. Bu suretle
ziyan katmerli oluyor. Sayın Bakanın burada
ifade ettikleri veçhile, kesilen kuzular yedi
kilodan aşağı değildir, diyorlar, daha aşağıla
rı da vardır, yedi kilo kabul etsek bile bu ku
zuları kesmek doğru mudur? Yalnız üç büyük
şehirde kesilen kuzu miktarı Sayın Bakanın şim
di verdiği rakamları, ben hesap ettim, 320 - 330
bin baştır. Diğer şehirlerde ve kasabalarda ke
silenleri de buna ilâve ederseniz milyonları bu
luyor. Halbuki bunlar bir sene, iki sene sonra
30 - 40 kiloluk koyunlar olacaktır, fşte serveti
millîye böyle heder olup gidiyor. Bugün et
bulamadığımızın sebeplerinden biri de budur.
Eğer geçen sene ve daha evvelki senelerde bu
kuzuları kestirmeseydik, bugün et sıkıtısına
uğramazdık.
Kuzu ihraç işine temas ettiler ve kuzu ih
racının darlık doğurmıyacağım ve fiyat art
masına sebebiyet vermiyeceğini söylediler. Hal
buki kuzu ihracına müsaade edilmeseydi, hiç
olmazsa fakir fukara koyun eti bulamayınca iki
liraya kuzu eti alacaktı. Bilmem, bendeniz burada
bir mantık görmüyorum.
Şimdi arkadaşlar, sayın bakan bu husustaki
cevaplarında bu şekilde kısaca temas ettikten
sonra bunun asıl sebeplerine de temas etmeme
müsaadenizi rica edeceğim, biraz vaktinizi alaca
ğım.
Efendim, malûm, Maliye dairesinden, İstatis
tikten aldığımız istatistiklere bakacak olursak
görürüz ki, her sene davar ve sığır adedi, hamdolsun, bir iki milyon çoğalmaktatır. Bunda te
reddüt yoktur. Hattâ geçenlerde Varidat Umum
Müdürlüğünden sordum, bu sene iki milyon davar
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fazİaymış, bu, şayanı şükrandır. Sığırımız, da
varımız çoğalıyor ama, et yok. Bunun başlıca se
bebi, hakikaten demin Bakanın da temas ettiği
gibi bu memlekette besiciliğin öldürülmüş olma
sıdır. Bunun başlıca âmili de belediyelerdir.
Demin de arzettim, 220 kuruşa koyun etini
sattırmadılar, 300 kuruşa kuzu etini sattırdılar.
Netice itibariyle küçük baş hayvanlar itlaf edildi,
israf edildi. Bugün bu vaziyete geldik. Bunun
başlıca sebeplerinden birisi belediyelerin narh
meselesindeki hatalarıdır. Kuzuya narh vermemek
ve koyuna aşağı narh vermek suretiyle yaptık
ları hatalardan ileri gelmiştir.
Sonra ihracat üzerinde demin de arzetmiştim,
ihracat bizim için o kadar tehlikeli birşey değil
dir. 30 milyon hayvandan 1 milyonunu ihraç
etmişiz, bu bize bir tesir yapmaz. Yalnız şunu
arzedeyim: Biz ihracatı daima mevsimsiz yaparız
ve yapmışızdır. Bizde ihracat mevsimi katî ola
rak takarrür etmiş değildir. Biz Eylül ve Teşrin
lerde ihracat yaparız. Halbuki Eylül ve Teşrin
lerden sonra ihraç edilen hayvanlar besiye alın
mış veya alınmak üzere olan hayvanlardır. Ma
lûmu âliniz bilhassa Orta Anadolu'da yaz mev
siminde bir sürüde umum davarların yüzde 60 80 i kasaplık hayvanlardır. Fakat kış mevsimi
geldiği zaman bir sürü addettiğimiz bin davardan
beş tane kasaplık bulamayız. Şimdi, biz ihracatı
mevsimsiz yaparız, ekimde, kasımda yaparız. Bu
doğrudan doğruya memleket et ihtiyacını daral
tan zararlı bir ihracattır. Bizim ancak Haziran,
Temmuz, Ağustos aylarında ihracat yapmamız lâ
zımdır. Bu aylarda yapılan ihracatın hiçbir za
rarı olmaz ve hiçbir et buhranına sebebiyet ver-
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miş olmaz.
Sonra; bunlar üzerinde müessir olan birşey
daha var ki Sayın Bakan hatırlamadılar zanne
derim; kaçakçılık meselesidir, ihracat yapmıyo
ruz ama, kaçıyor, hem de nasıl kaçıyor, işittiği
mize nazaran huduttan sürü ile kaçıyor. Bilmi
yorum, Hükümet niçin alâkadar olmuyor? Böyle
sürülerle kaçakçılık yapılmasını niçin mâni ol
muyor, senede 14 milyon lira Gümrük Muhafaza
teşkilâtına para verirken, 6 milyon lira vekâlet
masrafı verirken, böyle her madde Ğe olduğu gibi
şeker kaçıyor, buğday kaçıyor, koyun kaçıyor,
sığır kaçıyor, niçin alâkadar olmuyor. Bu hu
susta bu kaçakçılığın da mühim rolü olduğu ka
naatindeyim.
Hulâsa arkadaşlar; belediyelerce tesbit olu
nan narklarm isabetsizliği ve Hükümetin bu
husustaki murakabesinin yapılmaması ve ka
çakçılığın önüne geçilememesi ve mevsimsiz ih
racat yapılması yüzünden büyük şehirlerin et
ihtiyacının temin olunamaması ve bu şehirlerin
fakir halkın çok yüksek fiyatlarla kalorisi ve
yağı olmıyan ve etten başka her şeye benziyen
gayrisıhhi kuzu etlerini yemeye mecbur bıra
kılmakta ve aynı zamanda 5 - 6 kiloluk kuzu
ları kesmek suretiyle serveti milliyenin heder
olmasına meydan verilmekte olduğu ve Hükü
metin bu işte de vaktinde esaslı tedbirler ala
madığı ve hattâ et meselesinde günlük tedbir
ler bile ittihaz edemediği görülmekte olduğun
dan önümüzdeki senelerde halkın aleyhine ve
zararına olarak et buhranının daha sıkıntılı
bir durum alacağı muhakak ve katî görülmek
tedir.

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. —• Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş
mayın, patlayıcı madde ve şüpheli
cisimlerin
yokedilmeleri hakkında kanun tasarısı ve Millî
Savunma, Ulaştırma, İçişleri, Adalet ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/45) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı?
Dr. GALÎP KENAN ZAÎMOĞLU (Giresun)
— Sayın Ulaştırma Bakanından bir rica ve te
mennide bulunacağım. Bu son harbin ilk yılla[11 125 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır,

rmdan itibaren. 7 - 8 sene zarfında, mayın teh
likesi yüzünden vapurların Karadeniz seferle
rinde bir aksaklık ve gecikme lmküm sür
mektedir. Bu, şüphesiz bir tehlikeyi önleme ba
kımından yerindedir, ilk zamanlarda, Karade
niz'in Garp kısımlarında; istanbul'dan Sinob'a
kadar olan sahil kısmında daha ziynde mayın
lara tesadüf ediliyordu. Mayınları tahrip, im
ha ve hükümsüz kılma ameliyesinin biraz gev
şediği, durakladığı son zamanlarda bu mayın
tekâsüf.ü, Inceburun'un Şark sahillerine kadar
uzamıştır. Bu yüzden evvelce istanbul'dan înceburun'a kadar olan kısımda vapurlar gün-
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düzleri sefer yapmakta ve gecelerini imanlar
görmekteyim. Salahiyetli, bu işte vukuf sahibi
da geçirmekte idiler. Halbuki şimdi, son yaptı
denizciler, yaptığım temaslarda öğrenmiş bulu
ğım Karadeniz seyahatinden öğrendiği ki, bu
nuyorum ki; geminin baş tarafına bodoslama
memnuiyet Sinob'tan öte Şark limanlarına da
denilen yere, geminin başında doğrudan doğ
teşmil, edilmiştir, gemiler şimdi geceleri tama
ruya denize amut olan çizgiye, kaptanın gözüne
men limanlarda geçirerek gündüzleri sefer yap
tesadüf etmiyecek surette konacak gayet kuv
maktadır.
vetli projektörle bu iş temin edilebilecektir.
Bu mecburiyet yüzünden istanbul 'dan Gi
Belki Karadeniz için aynen kıyas edilemez.
resun'a kadar bir vapur altı günde gidiyor.
amma bir misal olarak, meseleyi izah bakımın
Amerika'dan iki günde bir mektup alındığı bir
dan arzedeyim, Süveyş kanalında gece ve gün
zamanda bu müddet pek fazladır. Vakaa orta
düz seferin devam ettirilebilmesi-için kanal ida
da mücbir sebepler, zaruretler vardır. Fakat
resi geminin baş tarafına gayet kuvvetli pro
halk bu yüzden mutazarrır olmaktadır. Bilhas
jektörler yerleştirir ve geminin durmasına mey
sa Ticaret ve Ekonomi esaslı zararlar görmek
dan verdirmezmiş.
tedir. insan hayatını korumak can emniyetini
Bizde de Karadenizde sefer yapacak gemi
sağlamak için bütün tedbirlerin alınması zaru
lere bu gibi projektörler yerleştirilirse hem gece
ridir, elzemdir, vazifedir. Hattâ işin iç yüzü
seferlerini imkân nispetinde temin etmiş olu
tetkik edilirse, gece seferlerini durdurmak bi
ruz ve hem de, gece seferlerinin yapılmasına
le kâfi değildir. Çünkü, gemi, limanda durdu
ilâveten demin arzettiğim gibi, fırtınalı hava
ğu zamanda bile, bilhassa fırtınalı havalarda
larda gemilerin denizlere açılması ve sürüklenip
dalgaların tesiriyle sürüklenip gelen mayınla
gelen mayınlardan korunması bakımından ge
rın tehdidi altındadır Sonra her zaman, gemi
milerin bu projektörlerle, bir değil mütaaddit
fırtınalı havalarda, gayri müsait limanlarda ba
projektörlerle, teçhiz edilmesi çok faydalı olur
rınamaz. Denize çıkmak zorundadır. Böyle fır
mülâhazasındayım. Belki bundan evvelki yıl
tınalı havalarda geceye tesadüf edebilir bu hal
larda dış piyasalarla münasebetimiz olmadığı
lerde mayın tehdidi her zaman için varittir.
için alınamamıştır. Fakat şimdi dış piyasaya
Ben salahiyetli, Denizyolları kaptanlariyle
açılmıştır, bu projektörleri temin etmek imkânı
ve bu işten anlıyan kaptanlarla görüştüm, on
da vardır, benim temas ettiğim denizciler bu
ların bazı mütalâalarını Yüksek huzurunuzda ar
fikri i l c i sürdüler, ben haddi zar inci e bu işin
zedeceğim.
mütahassısı değilim.
Bugünkü mâruzâtım bu mayın tehlikesinin
Şüphesiz ki, Sayın Bakan ve kendi mütaimkân nispetinde azaltılması ve Karadeniz se
hassıs
mesai arkadaşları, belki daha başka ça
ferlerinde esaslı zarar veren gece seferlerinin
reler ve tedbirler düşünürler. Kendilerinden ri
yeniden ihyası için bir imkân teminine matuf
ca ediyorum, bu meA'zu ile yakından alakalan
tur. Bugün kabul edeceğimiz tasarı, şüphesiz ki
sınlar.
bu istikamete müteveccih en radikal bir çare
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı.
olarak kabul edilmekle beraber katî ifadeli de
ULAŞTIRMA BAKANİ ŞÜKRÜ KOÇAK
ğildir. Karadeniz sahilleri uzun müddet devamlı
(Erzurum) — Efendim, mayın tehlikesi Kara
surette sürüklenip gelen mayınların tehdidi al
deniz'de, arkadaşımızın söylediği gibi, şu son
tında kalacaktır. Görüştüğüm kaptanlar en az
zamanlarda çoğalmıştır. Esasen son zamanla
*20 - 25 sene Karadenizin bu tehdit altında ka
ra kadar dahi gece seferlerini menetmiş bulu
lacağını ve seyrüsefer emniyetinin sağlan a m ınuyoruz. Çünkü gerek mal, gerek can emni
yacağmı söylediler. Hattâ Birinci Büyük harbden
yetini sağlamak için geceleri hiçbir tarassuda tâ
kalma mayınların hâlâ mevcut olabileceği mü
bi olmadan seyri sefer yapılmasını imkânsız gör
talâaısnı ileri sürdüler. Bütün bu mülâhazalar
düğümüz içindir. Bu gemilerin mayinlerin teh
dan sonra bir taraftan mayınları tahrip etme
likesine mâruz kalmaması için gündüz seferle
ve zararsız bir hale getirme gibi haddizatinde
rinde lâzımgelen tedbirleri, tertipleri almışız
radikal bir çareye baş vururken diğer taraftan
gece seferlerini emniyet altına alacak bazı ted- I dır. Geceleyin ise gemi, kendisinin sakin bir
birlerin de düşünülmüş bulunmasını faydalı | limanda bulunduğu sırada dahi bazı tedbirlere
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir.

güvenmek suretiyle tedbirleri almış bulunuyor.
Valuız şurasını ar/edeyim ki, geminin kaldığı
liman sakin oldukla mayının o limana gelme
sine imkân yoktur, mayın daima akıntıya tâ
bidir.
Arkadaşımızıiı söylediği projöktör işi ise,
kendi projöktörleıiyl > gece aramaları yapmak
la beraber yine a y m a buyurdukları şekilde lâ
zımgelen tertibi almakta fayda varsa bunu ar
kadaşımızın buyurduğu şekilde idareye tavsiye
ederim.

MADDE 2. — Birinci maddede göstei'ilen
alanlarda yolculuk eden buhar, ıııotör ve yel
kenle seyreden gemiler, gördükleri veya haber
aldıkları başıboş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimlerin gidiş yönlerini ellerinde bu
lunan haberleşme araçlariyle mümkün ise der
hal, olmadığı takdirde ilk vasıl oldukları ma
hallin en yakın Devlet teşkiline bildirirler.
Bu haberi alan Devlet teşkili, bu kanuna
^'öve mayın yoketmekle ilgili makamlardan ise
görevini derhal yapar, değilse en yakın yetki
li deniz birliğine veya bölge liman ve deniz iş
leri müdürlüğüne veya liman başkanlığına sü
ratle bilgi verir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... lOtmiyenler... Kabul edilmiştir.

Mayının çoğalması sebebine gelince :
Mayın taramalarından mütevellittir. Tara
ma gemilerinden kurtulanlar akıntıya tâbi ola
rak sahillerimize kadar gelmektedir. Kn çok
görünen yer; Samsun mıutakası ile Zongul
dak - İstanbul arasındadır. O civarda akıntı
nın çokluğu dolayısiyle mayınlar o tarafa doğ
ru hareket etmektedir. Mayınların imhası için
Millî Savunma Bakanlığı ile beraber lâzımgelen
tedbirleri almış bulunuyoruz.
Lâzımgelen sa
hillerde gözetmeler ve arama ekipleri teşkil
edilmiş ve ayrıca mayın tarama gemisi de bu
mıntakada mayınları imha etmek için vazife
almış bulunuyor.

MADDE :>. — Kıyılarımızda yüzer veya kı
yıya oturmuş bir halde başıboş mayın, patla
yıcı madde ve şüpheli cisimleri gören her kim
se vakit geçirmeksizin kendisine en yakın Dev
let teşkiline bunu bildirir.
Bu haberi alan Devlet teşkili durumdan bil
dirilen cismi yoketmekle ilgili makamı derhal
haberdar eder. Kıyıya düşmüş tehlikeli cisim
ler için deniz birliği uzmanı gelinceye kadar
alınması gerekli tedbirler, bölge liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman başkanlıkları ve
ya bu haberi alan Devlet teşkili tarafından alı
nır.

Dr. KENAN GALÎP ZAİMOGLU (Girasun)
-— Sayın Bakan esasen alâkadar oldukları bu
mevzuyla daha yakından ilgileneceklerini vait
buyurdular. Kendilerine bilhassa teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Başka söz ist iyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyeuler...
Kabul edilmiştir.
Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş, mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmeleri hakkında kanun

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Kara sularımızda veya bu su
lar dışında gemilerimizin normal kabutaj seyir
hatları üzerinde veyahut kıyılarımızda raslanaeak başıboş mayınlar, patlayıcı maddeler ve
şüpheli cisimler, bu sularda ilgili en yakın de
niz birlikleri, deniz birliği olmıyan yerlerde
bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri, li
man başkanlıkları tarafından bu kanun hüküm
lerine göre yokedilirler veya zararsız bir hale
konulurlar..
Bu kabîl tehlikeli cisimleri gören harb gemi
leri kendi araelarivle bunları vokederler.

MADDE 4. — Birinci maddede gösterilen
alanlarda yüzer bir halde bulundukları bildiri
len başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli
cisimlerin yerleri ve gidiş yönleri deniz birliği,
bölge liman ve. deniz işleri müdürlükleri ye li
man başkanlıkları tarafından diğer bütün de
nizcilere bildirilir. O bölgede denizde ve ka
rada alınması gereken her türlü emniyet ted
birleri bu makamlar tarafından alınır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 5. — Kıyıya düşmüş veya karaya
oturmuş bir halde görülen başıboş mayın, pat
layıcı madde ve şüpheli cisimler münhasıran
deniz birlikleri uzmanları tarafından yokedilinceye veya zararsız bir hale koyuluncaya kadar
haberi alan Devlet teşkili, halkın tehlikeye düş
memesi için gerekli emniyet tedbirlerini alırlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Başıboş mayın, patlayıcı mad
de ve şüpheli cisimlerin, yokedilmesi veya za
rarsız bir hale konulması hususunda gerekli ge
reç, araç ve personelin sağlanmasına Devletin
silâhlı teşkilleri, mülki makamlar, bölge liman
ve deniz işleri müdürlükleri, liman başkanlık
ları görevlidirler.
Bu kabil tehlikeli maddeler;
A) Kıyıya düşmüş veya karaya oturmuş
olanlar münhasıran deniz birlikleri tarafından;
B) Yüzer bir halde olanlar varsa deniz
birlikleri, yoksa bölge liman ve deniz işleri mü
dürlüğü, liman başkanlığı tarafından yokedilirler.
Devlet teşkillerine ait araç bulunmadığı ve
ya bulunup ta ödevi yapamıyacak durumda ol
duğu takdirde, mahallin en büyük mülkiye ami
rince özel kişilere ait deniz veya kara taşıt araç
larından işe elverişli ve uygun görüleceklerle
bunlara lüzumlu şahıslardan hizmet kabul eden
lerin ücretleri ve kira bedelleri mahallî rayice
göre pazarlıkla tesbit edilerek çalıştırılırlar.
Bu şartlarla hizmete talip çıkmadığı takdir
de mahallin en büyük mülkiye amirliği nce işe el
verişli araçlara elkonarak imha ile görevli olan
lara teslim edilir. Bu araçların kira bedelleri
mahallî rayice göre pazarlıkla, olmadığı takdir
de mahallî belediyelerce, yoksa en yakın bele
diyelerce tesbit edilerek ödenir.
Hizmet sırasındaki kazalarda hasar veya
zıyaa uğrayacak araçlara verilecek tazminat,
bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri, liman
başkanlıkları fen heyetleri (Gemi sürvey kurul
ları) ve mahallî idare kurullarınca mahallî rayi
ci geçmemek üzere en kısa bir zamanda tesbit
edilerek ödenir.
İlgililerin bu miktarları azımsamaları halin
de mahkemeye müracaat hakları mahfuzdur.
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kabîl tehlikeli cisimlerin
yokedilmesi amaciyle kullanılacak özel kişilere
ait araçları mâkul bir sebep yok iken vermek
ten çekinenlere 100 liradan 500 liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
ikinci maddede sayılan gemilerin süvari
veya kaptanlariyle üçüncü maddede yazılı kim
seler bu kanunun şümulüne giren tehlikeli mad
deleri haber vermedikleri takdirde kendilerin
den 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası alınır.
Bu dâvalar mahallî sulh mahkemelerince gö
rülür.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 8. — Başıboş mayın, patlayıcı mad
de ve şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya zarar
sız bir hale getirilmesi için bu kanun gereğince
yapılacak her türlü giderler ve verilecek ücret,
yolluk ve tazminat ve ikramiye Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesinden ödenir.
BÜTÇE KOMİSYONl T SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Efendim; şimdi oku
nan maddede bir tabı hatası olmuştur. «Taz
minat» kelimesinden sonra «Ve ikramiye» iba
resi metinde mevcuttur, ancak Bütçe Komisyo
nu ikramiye esasını kabul etmediği için «Ve ik
ramiye» ibaresi kalkacaktır. «Yolluk ve tazmi
nat Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinden ödenir»
şeklinin kobul edilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile kabul
edenler... Etmiyenler... Madde bu tashih veçhile
kabul edilmiştir. «Ve ikramiyeleri» kelimeleri
kalkmıştır.
MADDE 9. — Mayın, patlayıcı madde veya
şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya zararsız bir
hale getirilmesi görevinde infilâk veya sair her
hangi bir kaza sebebiyle malûl kalan sivil ve as
kerlere ve ölenlerin kanuni mirasçılarına bir
defaya mahsus olmak üzere 1475 sayılı Nakdî
Tazminat Kanunu hükümleri dairesinde taz
minat verilir. Bu tazminatlar hiçbir veçhile hac
zedilemezler. 551 sayılı Kanun hükümleri ile
bu gibilerin kanunlarla belirtilen diğer hakları
mahfuzdur.
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SEDAD P E K (Kocaeli) — Efendim bu mad
de hakında yüksek heyetinizden iki niyazım var
dır. Büyük Millet Meclisinin geçen Devresinde;
mayın imha ve arama işlerinde ölen veya malûl
olanlar hakkında iki kanun tasarısı teklif etmiş
tim. Fakat I>3vre sonunda kananlar yetişemediği
için çıkamadı, kadük oldu. Bu Devre başında
böyle bir kanunun Millî Savunma Bakanlığınca
teklif edildiğini haber aldığım için kendi öz
tasarılarımı geri bıraktım. Bimenhilkerim bu ta
sarı geldi. Kendi noktai nazarıma göre bu kanu
nun iki mühim noksanı vardır. Bunların tamam
lanmasını Yüksek Heyetinizden rica edeceğim.
Yalnız şunu arzedeyim ki; vereceğim iki öner
ge bu eksiklerle alâkalıdır. Tekliflerden birisi
Millî Savunma Komisyonunda, diğeri de Tekel
Komisyonunda kabul olunmuş, fakat kadük ol
dukları için netice tahakkuk edemedi.
Şimdi 9 ncu maddede deniliyor ki; malûl
olanların ve ölenlerin kanuni mirasçılarına bir
defaya mahsus olmak üzere 1475 sayılı Kanunun
hükmü dairesinde, nakdî tazminat kanunu daire
sinde tazminat verilir.
Bu kanun atfettiği 1475 sayılı Kanun diyor ki;
hazarda emniyet ve asayiş üzerindeki vazifeleri
ni ifa sırasında yaralanan jandarma ve polislere
beş maaş ve efrada da yüz liraya kadar tazmi
nat verilir, ölenlere verilecek tazminat iki misli
olur, diyor.
Sayın arkadaşlarım, birçok cenaze teşkilâtı
olan yerlerde üçüncü sınıf bir cenaze bile bugün
150 liraya kaldırılıyor. Bu, o kanun hükümran
olduğu devirlerde bu 200 lira belki iyi bir meb
lâğdı, ama bugün, hiç olmazsa bunun 10 misli
demeyeyim, ama, beş misline iblâğını yüksek he
yetinizden niyaz edeceğim.
Bunun için hazırladığım bir takrir var, onu
kabulünüze arzediyorum.
ikincisi, yine evvelce yaptığını teklifte, bu
işte malûl olmuş olanlar var, Kocaeli Milletvekili
arkadaşlarım çok iyi bilirler, bir gediklinin kolu
kopmuştur. Bu zavallı adam kolunu sallayarak
gezmektedir. Kendisine filhakika maaş tahsis
edilmiştir ama maaş alan bir adama verilen tekaüdiycnin kıymet ve ehemmiyeti başkadır, kolu
kopmuş adama verilen tekaüdiyenin kıymet ve
ehemmiyeti başkadır, onun çok dunundadır. Ev
velki teklifimde de arzetmiştim; bunlar harb
malûlleri gibi buhran vergisinden muaf olsunlar
ve tütün bevivesinden istifade etsinler. Bu da
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nihayet Yüksek Meclisin lûti'u inayetine muhavveldir.
Yine takririmde bunların harb malûlleri gibi
Buhran Vergisinden muaf olmalarını istemiş ve
şu kaydı ilâve etmiştim: Heyeti Vekilenin bu
memlekette fevkalâde hali olduğunu kabul etti
ği tarihten sonra bu tarzda malûl kalmış olanlar
askerî malûller misillû Buhran Vergisinden ve
tütün beyiyesinden istifade etmelerinin ilâvesini
kabul buyurmanızı yüksek heyetinizden istirham
ediyorum. Kabulünü temenni ederim.
SÎNAN TEKELİÜĞLU fSeyhan) - - Arka
daşlar; tütün beyiyesi yalnız eephei harbde yara
lananlara mahsustur. Binaenaleyh, böyle vazi
fe esnasında malûl olarak kolunu, bacağını kay
betmiş olan arkadaşlara dahi bunun verilmesi
mevzuubahis olabilir. Fakat, bu ayrıca bir tesis
mevzuudur. Binaenaleyh, öteki mesele, kabul
edilsin ama, tütün beyiyesi meselesi kabul edi
lemez. Arzettiğim gibi vazife esnasında, tayya
reden düşmüş, kolu kırılmış bir arkadaşa dahi bu
verilmemektedir, bu bir tesis mevzuudur. Bi
naenaleyh, tesis mevzuu olan bu işin kabul edil
memesini rica edeceğim.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar; Karadeniz'de mayın imha etmek sakin bir
gölde ördek avlamak değildir. Karadeniz'de Ka
rayel fırtınası, (vakanın birisi böyle cereyan et
miştir). 200 metre uzunluğundaki dalga sanda
lı kapmış ve mayın üzerine vurmuş, birtek in
sanın bir tek parçası bulunamamıştır. Arkadaş
lar; onları o mayın üzerine sevkeden hamiyetten,
vatan aşkından başka ne olabilir, oraya hangi te
sirle gidilebilir. Bu vazifeye gidenin durumunun
cepheye giden ve, orada yaralanandan ne farkı
olabilir. Bu itibarla tekrar edeyim, arkadaşım
çok gayretli ve hamiyetli bir arkadaştır, bilhas
sa çok sahî bir arkadaş tanırım, kendilerinin
böyle bir farkı ortaya atmasını muvafık görme
dim.
Karadeniz'de, Karadeniz'in karayel fırtına
sında başkalarının emniyeti için mayın üzerine
giden bir insanın yaptığı vazifeyi düşünelim,
orada malûl olanın, ölenin faziletini ve yaptığı
vazifenin büyii.lvlüğünü diişünolim. fBravo poslerD.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, mayın taramak için giden insanın
f sdakârhğ-n: inkâr ete. ek, vazife aşkının m ev-
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cut olmadığım kabul etmek demektir. Bendeni/- I imhasına gidenlere verilmesini istedim, mayının
hle şüphe yok ki, tamamiyle kabul ediyorum.
üstüne gitmek önüne gelen demek değildir.
Aneak lütün ikramiyesi, cephei harbde düşman
Arkadaşımın mütalâası asla doğru değildir.
karşısında fedakârlık yaparken yaralanmış, ya
SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) —Arkadaş
hut şehit düşmüş olan insanlara bir kanunu mah
lar, cephe kalmamıştır diyorlar. Biz harbe gir
susla tahsis edilmiştir. Şayet bu gibi ölenlere
miş değiliz ki cephe kalmamış olsun. Cephe her
malûl kalanlara para verilmesi lâzııngeiiyorsa,
zaman mevcuttur. Binaenaleyh, önüne gelene
lütün ikramiyesi ile değil, ancak bu paranın
demkteki maksadım, meselâ bir jandarma subayı
miktarını artırmakh mümkün olur. Ancak hu
eşkiya ile, kaçakçı ile müsademe ederken şehit
susi kanunla yalnız harb malûllerine ve şehit
düşüyor. Onun ailesine tütün ikramiyesi vermi
yetimlerine tahsis edilmiş bir haktır. Hu lıtıkyoruz. Demin de arzettiğim gibi bu hak bir ka
da vazife kurbanı, kolunu, bacağını kaybetmiş
nunla yalnız harbde yaralanmışlara, şehit düş
olan zabitlere dahi verilmemektedir. Böyle bir
müş olan insanların ailelerine verilmiş bir hak
tayyareci erkânı harb zabiti kolunu, bacağını
tır. Binaenaleyh bu mayın toplıyanlara veril
kaybetmiş olmasına rağmen verilmemiştir. Bu
diği takdirde, arzettiğim gibi, diğerlerine de
yalnız ve ytrlnız cephei harbde şehit olanların
verilmesi lâzımdır. Halbuki bu ikramiyeler on
ailelerine ve mfıKıllcıe hak olarak tanınmış, Dev
para gibi muayyen ve mahdut paralardan terek
let tarafından bir kanunu mahsusla tesis edilmiş
küp etmektedir. Eğer, mayınlardan yaralanmış
bir müktesep haktır. Şayet bunların bundan is
veyahut şehit olmuş, eşkiya takibinde şehit ol
tifade etmesi lâzııngelirsc, harb malûllerinin bu
muş insanlara bunlardan hak verecek olursak
haklarım bütün mayın in fi Killerine teşmil etmek
diğer malûllerin ve şehitlerin yetimlerinin hak
lâzımdır. Binaenaleyh, mayın tarama uğrunda
ları tamamiyle ortadan kalkmış olacaktır. Ta
yaralanmış veya şehit olmuş olanlar harb hari
savvur buyurunuz, bir malûl subay mülâzım
cinde, almış olduğu bir vazife dolayısiyle tekev
iken yaralanmıştır. Onun arkadaşları bugün
vün etmiş bir maluliyet veya ölüme uğramış de
general olmuştur. Onların bu ikramiyeden
mektir. Bunlara, eğer ikramiye, veriliyorsa, bu
aldıkları hisse senede iki yüz liradır. Zavallı
ikramiye miktarı artırılmak suretiyle bunlar ter
kendi çoluk çocuğunun nafakasını teminden
fih ettirilebilir. Yoksa harb malûllerine veril
âcizdir.
miş olan hakkı herkese verecek olursak... Doğru
Geçenlerde İstanbul'da bir malûl arkadasın
olmadığını zannediyorum. Arzetiiğim gibi bu,
evine gittim, 12 çocuğu vardır, bu çocukların
yalnız harb malûllerine verilmiş bir haktır.
emin olunuz ki yatacak yatakları bile yok, hattâ
SKDAD PKK (Kocaeli) - - lOfendim, arka
en sonuncuyu bir çuval parçasının içine koy
daşım; Devlet tarafından kanunu mahsusla, de
muşlar sallıyorlardı. Bunların haklarını başka
di. Devlet tarafından kanunu mahsus olmaz. O
larına vermek doğru değildir. Devletin, Hüküme
hakkı kabul eden Büyük" Millet Meclisidir. Ben
tin, Meclisin emrinde birçok kuvvetleri, kudretleri
de bu hakkın kabulünü yine Büyük Millet Mec
vardır; bu gibi insanlara o haklarını verebilir. Bi
lisinden istirham ediyoı ;:m. Sayın arkadaşım
naenaleyh malûller ve şehit yetimleri için tanın
bir cephe tutturmuş, yeryüzünde cephe kalma
mış olan, bir hakkın, demin de arzettiğim gibi
mıştır. Sayın arkadaşım bunun da farkında de
mayın arıyanlara, eşkiya takibinde çalışanlara
ğildir.
verecek olursak, bundan sonra yapılacak hani
lOskiden muharebe olur, herkes cepheye gi
de hiç kimse fedakârlık göstermez.
der ve karşılıklı harb yapılırdı. O atar, o atar
SEDAI) PEK (Kocaeli) — Onun için mi
dı. Bugün Karadeniz'de mayın imhaya gitmek
harbediyoruz?
bir nevi cepheye-gitmektir. Yoksa bugün Ana
dolu'nun ortasında bir köyde dahi cephe mevcut
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Siz as
lu r. Bu itibarla ben zannediyorum ki, Meclisi
ker değilsiniz, onun için acılarını bilmezsiniz.
Aliniz de bunu kabul eder.
20 - 22 yaşında -malûl kalmış sefil ve perişan
Sonra buyurdular ki. önüne gelene mi? Mayın
olan 15 - 20 lira maaş alan bir adamı tütün ik
üstüne gitmek önüne gelene mi demektir? Ben bu
ramiyesi olarak verilen 200 liradan mahrum bı
semaha fin 'herkese verilmesini istemedim; maynı | rakmak doğru değildir, o adanı alacağı bu pa-
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ra ile 12 çocuğunu besliyecektir, zaten perişan I
olmuştur. İsterseniz oıılorı gidip görebilirsiniz,
bunlar hakikattir. Binaenaleyh bunların hak
larına el uzatmıyalım. Çok riea ederim, sizin
ulûvvücenabınıza, merhametinize
sığınmışlar
dır. Mayın taharrisinde çalışanlara birşey verıııiyelim demiyorum, verilecekse başka membalardan verelim; tütün ikramiyesine el uzatmak
doğru değildir arkadaşlar.
HA IM ALİ DİLEMRE (Rize) — Hep söz is- |
teriz bu iş için. (Gülüşmeler).
SEDAI) PEK (Kocaeli) — Efendim, bu
memlekette yalnız askerlikle övünmek caiz de
ğildir. (Jünkü askerlik etmemiş adam yoktur,
vatan hizmetinde asker olarak çalışmamış kim
se yoktur. Onun için askerlik yapmış olmakla
hiç kimsenin övünmeye hakkı olamoz.
SİNAN TEKLİOGLU (Seyhan) — öyle bir
şey demedim.
SEDAI) PEK (Devamla) — Ayrıca askerli
ğin mümtaz faziletleri vardır, bunlara temas et
miyorum. Yalnız ben askerlikle övünmenin,
kimsenin hakkı olmadığını söylemek istiyorum.
Hepimiz askerliği biliriz. Ben de Harbi Umumi
den kalma teğmenim.
|
Söyliyeeeğim lâfı da unuttum (Gülüşmeler). I
Şimdi efendim ben birşey daha söyliyeeeğim. |
ikramiyeyi kesersek bundan sonraki harblerde
kim aşk ile zevk ile harbeden kalır mı iliyor.
Bu sözü arkadaşımızın söylemiş olduğunu farzedelim ve biz de duymamış olduğumuzu farzede- ı
Hm. Bu millet ben ölürsem çoluğuma çocuğuma
tütün beyiyesi verecekler diye harb etmez. Bir
santim dahi vermezseniz onu harbe sokan va
tan aşıkıdır, vatan muhabbetidir, tütün beyi
yesi değildir. (Alkışlar).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar;
iki arkadaşımın ehemmiyetle üzerinde durmuş
oklukları noktayı tavzih etmek için biraz işin
esasına girmek daha muvafık olur kanaatindeyim.
Şimdiye kadar kabul buyurulmuş olan sekiz
madde ile, deniz kıyılarında görülecek başıboş
mayın ve patlayıcı maddelerin imhası için bir
esas kabul buyurdunuz. Bu önemli iş elde m ev- I
cut vasıtalar kâfi gelmiyecektir ve binaenaleyh
hususi eşhasın vasıtalarına ve o vasıtaların per
sonellerine de teşmil etmekte fayda gören diğer
bir komisyonumuz burada bir mükellefiyet koy
muştur. Filhakika eğer bu ehemmiyetli görevi I
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hususi eşhasın elinde bulunan vasıtalar ve onla
rın pesoneli ile yapılmasını tensip buyur'.aydınız,
ozaman vaziyet • değişecekti. Halbuki bu çok
ehemmiyetli iş, Devlet teşekküllerinin elinde bu
lunan vasıtalar ve bilhassa harb vasıtaları ile
ve bu görevle görevlendirilen jsâbit ve efrada bı
rakılmıştır. Biraz evvel kabul buyurduğunuz
madde mucibince; eğer orada kâfi derece 1.» veya
kullanılacak şekilde vasıta bulunmazsa, l.u.r.si
eşhasın bu vasıtalarını pazarlık voliyle bu işle
görevlendirilmesini komisyonumuz daha muvafık
bulmuştur. Bu şekilde pazarlık edilecek, ücreti
verilecek vasıta, alınacaktır, ve görevli olan te
şekkülün eline verilecektir. Şimdi arkadaşlar,
eğer bunun sahibi verilecek ücreti muvafık bulu
yorsa o vazife ile muvazzaf kılınacaktır. Ama
mecburi bir mükellefiyet şeklinde değildir. Kendi
arzusiyle yapılan bir iş olarak. Şu hale göre ma
yını imha eeforken herhangi bir kaza vukubulduğu zaman resmî Devlet teşekkülündeki memur
larımız, askerlerimiz, bir de hususi şahsın yara
lanması veya şehit olması mevzuubahistir. Bu
nun tazminatının Bütçe Komisyonunuz umumi
prensipler dâhilinde olmasında isabet görmüş
tür. Yüksek malûmunuzdur ki 1475 sayılı Ka
nunla, hazarda emniyet ve asayişi muhafaza hu
susunda, vazifelerini ifa esnasında yaralanan
lara nasıl tazminat verileceğine dair bir kanunu
muz vardır. İşte burada eğer kendi arzusiyle
ve verilen ücreti kabul ederek gidecek olan bir
şahıs yaralanırsa bu kanun dairesinde tazminat
verilecektir. Eğer bu bir erse, zâbitse buna ait
olan kanunlar dairesinde tazminat verilecektir.
Bütçe Komisyonunuz bunun dışında herhangi
bir fedakârlık yapmayı muvafık bulmamıştır.
Çünki arkadaşlar, filhakika Karadeniz gibi engin
denizlerde böyle bir tehlike ile karşılaşan bir
vasıtamız maazallah torpile çarptığı zaman bü
tün o gemi içindeki vatandaşların âkibeti ne ola
caktır. Bu çok elimdir. İşte bu tehlikeyi önle
mek için Hükümetimiz bu kanunu yüksek huzu
runuza sevketmiştir. Ama şunu da arzetmek
mecburiyetindeyim ki Karadeniz'in büyük dalga
ları arasında yapılan bu toplama mücadelesinde
zannedildiği kadar da büyük tehlike yoktur.
Çünkü mayının şöyle imha edildiğini mütehas
sıslar anlatmıştır.
Mayın, ya karaya düşmek suretiyle veyahutda denizde su üzerinde seyrederken imha suretiyle
yokedilir veya zararsız bir hale getirilir.
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Karaya düşen malanın imhası yüksek malû
munuzdur, mütehassıslar karada bunu zararsız
bir hale getiriyorlar.
Deniz üzerindeki mayınlernı imhasına gelin
ce: Bunlar da iki türlü imha edilir. Birisi uzak
mesafeden harb vasıtasiyle üzerine ateş etmek
suretiyle patlatılır. İkincisi de; patlıyaeak nokta
ya isabet etmediği takdirde atılan merminin aç
tığı delikten su doldurmak suretiyle mayın kendi
kendine :,;ıya bata^. Onun için arkadaşlar, hakika
ten çok tehlikeli gibi görünen ve hakikatta da
tehlikesi bulunan bu iş son zamanlarda iyi vâsı
talarla ve iyi tertiplere hakikaten
çok za
rar verici bir halde yapılmaktadır.
Meseleyi daha vazıh bir şekilde huzurunuzda
arzedebilmek için, bugüne kadar yapılmış olan
bu toplama ve ini ha hareketlerindeki zayiatı arzedeyim: Aldığımız malûmata göre zannederim
bütün harb sırasında mayın toplama işiyle mu
vazzaf olanlardan ancak iki kişi kazaya, uğra
mıştır, bunlar da askerdir. Tabiatiyle gereken
tazminatları verilmiştir.
Sivillere gelince; sivillerden mayın imha
ederken elini kolunu kaybetmiş ve hattâ ölmüş
olanlar vardır. Fakat bunlar muvazzaf insanlar
değildir. Bunlar mayının içindeki baruta, ve pat
layıcı maddeye tamah ederek onları elde etmek
için yapılan hareketlerden sakatlanmış veya
ölmüştür. Onun için tensip buyurursanız Bütçe
Komisyonunuzun huzurunuza arzetmiş olduğu
maddenin aynen kabulünü rica ederim. Yalnız
bir noktanın tashihi gerekmektedir, çünkü yine
bir sehiv yapılmıştır:
Evvelce arzettiğim ,tazminatın herhangi bir
şekilde hiçbir suretle haczedilmiyeceği şekli
tazminatın evvelki esaslarda mükellefiyete gö
re hazırlanmıştı. Bu tabıda kalmıştı. Bunun al
tında da, demin madde okunurken, bu gibi ka
nunlarla belirtilen diğer haklar mahfuzdur
denilmişti. Bunun üstündeki 551 sayılı Kanun
hükmü mahfuzdur cümlesi zaittir. Onun için mad
denin şu seki!de okunmasını rica edeceğim :
«Tazminat verilir, bu gibi kanunlarla belirti
len diğer hakları mahfuzdur» . Bu suretle arka
daşlar sivilleı 1475 numaralı kanuna atfen ya
ni nasıl muvazzaf bir polisimiz, bir jandarmamız
hazarda vazife esnasında bir kazaya uğradığı za
man tazminat alacaksa onlarda bu kanunun hükümlerino tâbi olacaklardır. Subaylarımız yine
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onların tâbi oldukları kanunların hükümlerine
tâbi olacaklardır. Yüksek heyetiniz belki bu esas
kanunda verilen tazminatı az görebilir. Ozaman
1475 sayılı Kanun o maddesinin değiştirilmesi
daha muvafık olur. Maruzatım budur.
SUDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, sayın
sözcü arkadaşımız mükellefiyet usulünün kaldı
rıldığını ve bütün bu işin yalnız askerlere
ınaksur ve münhasır bulunduğunu ileri sürdü
ler. Askerlerinki de can ya. Kendilerinin mü
dafaa ettikleri tasarıda sivillere ait hükümler
de kabul olunmuştur. Binaenaleyh bu iş yalnız
askerlere hasır ve tahsis edilmiş değildir. Sivil
lerin hizmetinden mutlak surette vareste kalı
nacağı kabul edilmiş değildir.
Mayınlara gelince: Sayın raportör ve bel
ki Bütçe Komisyonunun sayın azaları mütehas
sıslarından izahat almışlardır. Fakat kendileri
her nedense Karadeniz boğazına kadar gelmiş
orada, durmuşlardır.
Halbuki mayınlar emir
ve kumanda dinlemedikleri için Boğazdan ge
çil) bizini tel manialara kadar dayanmaktadır.
Orada o mayınları tel maniaların önünde pat
latmak mümkün değildir. Muhtelif askerî se
bepler tahtında bu yapılamamaktadır, bunu
söylemek istemiyorum. O tel mânilerin önün
de, uzaktan, izah ettikleri gibi, tüfek atıp
patlatmak mümkün değildir. Ben bizzat şahit
oldum, genç bir teğmen soyundu, yanında
bir evle beraber denize girdiler, o tel örgülerin
yanma gittiler ve mayını telden kurtardılar,
halata bağladılar, çektiler. Buradaki tehlike
yü.YA\e bin beş yüzdü arkadaşlar. Karadeniz'in
her maniaları önünde, o şiddetli akıntı karşı
sında soyunu]) denize giren, halatla mania
önündeki mayını bağlamak, kendilerinin tarifi
üzerine uzaktan tüfek atıp mayını patlatmak
değildir, arkadaşlar. Bu vakıalar tekerrür ede
cektir. Muhtelif hâdiseler tekerrür edecektir.
Bunu eski kanunun tarif ettiği eski ahkâma tâ
bi tutmakta muhasseııat yoktur.
Tazminat Kanunu ile iktifa buyurduklarını,
icabederse o kanunun tadili lâzııngeldiğini söy
lediler. Biz bugün yepyeni bir kanun ve tap
taze çıkardığımız bu kanunu 1475 sayılı adını
geçirdikleri kanuna atfetmekteyiz. Bir daha
okuyayım sayın arkadaşlar:
Birinci madde — 1 Tazenle emniyet ve asa
yişin muhafazası hususundaki vazifelerini ifa
esnasında, yaralanan jandarma zabitlerine ve
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polis âmirlerine beş maaşa kadar ve polis memurlariyle jandarma efradının her birine yüz
liraya kadar tazminat verilir.
ikinci madde — Hazarda emniyet ve asayi
şin muhafazası hususundaki vazifelerini ifa sı
rasında şehit düşen veya aldığı yaradan müteessiren ölen jandarma zâbitleriyle efradının ve
polis âmir ve memurlarının ailelerine birinci
madde mucibince verilecek tazminat iki misle
iblâğ olunur.
Yani 200 lira olarak veriyor. Bu maddeler,
hazarda emniyet ve asayişi muhafazadaki ordu
kıtalarına aittir.
Vazife esnasında yardımı olan siviller hak
kında da caridir.
İşte yepyeni, taptaze kanunda atfettiğiniz
kanun 1475 numaralı Kanun budur. Ye bunun
da ölene vere, vere verdiği 200 liradan ibarettir.
Bugün eğer bu kanuna atfetmekte Yüksek
Meclisiniz bir isabet görürse ben takririmi geri
alıyorum. Fakat hiç zannetmem ki, Yüksek
Meclisiniz bu kanunu çıkarırken bu tarzda, ma
lûl bir kanun olarak çıkarmış olsun.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNİR BÎR
SEL (izmir) — Sayın Sedad Pek arkadaşımın
iki takririnden birincisi hakkında diyecek bu
seyim vardır, o da benim bildiğime göre, Sedad
Pek'in taklifinde bu miktar 2.500.— lira idi.
Şimdi Sayın Sedad Pek 500.—, 1.000.— liraya
razı oldu. Ben şahsan bittabi bunu şahsi mütalâa
olarak söylüyorum; buna razı olamazdım. Bu
miktarı az gördüm. Bu hususta başka diyecek
bir şeyim yoktur. Millî Savunma Bakanlığı bu
konuda ayrı bir kanunla Huzurunuza gelecek
tik. Fakat Bütçe Komisyonu bu kanun tasarısını
tetkik eder ve bir karara bağlarken bu işi de
bir karara bağlamayı münasip buldular. Hiç
şüphesiz kararlarına hürmet ediyorum ve buna
karşı birşey söylemiyorum. Kendilerine minnet
tarım. O kanun lâyihasını diğer hususlarda da,
hazırladığımız zaman getireceğiz. Çünki mayın
patlatma gibi tehlikeli işlerin emsali vardır.
Atışlarda, cephaneliklerde, depolarda, infilâk
larda, kimyahanelerde, kimya lâboratuvarlarında, top tecrübelerinde bir çok arkadaşlarımız
malûl kalıyor ve şehit oluyorlar. Bunlara da
el uzatmak mecburiyetindeyiz ve bunlar için ha
zırlanmaktayız. Umarım ki yakında bunlar için
Huzuru alinize geleceğiz.
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Şimdi benim mâruzâtım; Sedad Pek arkada
şımızın ikinci takriri hakkındadır. Arkadaşlar,
fedakârlık, vatanperverlik ve hamiyet cephesin
den bunu mütalâa etmiyorum. Hiçbir memleket
çocuğunu birini diğerinden geri kalır halde gör
mem ve hiçbir vazifede fedakârlığı diğerinden
az bir fedakârlıkla tavsif edemem. Yalnız ben
deniz işi şu noktai nazardan mütalâa etmek is
terim. Yüksek malûmlarıdır ki malûllere verdi
ğimiz istihkaklar bahsinde malûlleri iki kısım
olarak kabul etmişizdir. Birisi harb malûlü, di
ğeri de vazife malûlüdür. Harb mâlûllleri bizim
için tamamen ayrı, hususi hükümlere bağlıdır.
Ayrı bir sınıf teşkil eder.
Vazife malûlleri ise tamamen ayrı hüküm
lere bağlı ayrı hak ve statüleri haiz bir kısım
teşkil eder.
Şimdi tütün ikramiyesi dediğimiz kısım
harb malûllerine hasredilmiş kısımdır. Diğer
vazife malûlleri arasında hakikaten fedakârlık
la, kahramanlıkla, memleket ve millet hizme
tinde hiçbir şeyden çekinmemezlik neticesinde
şehit veya malûl kalan arkadaşlarımıza harb
malûllerine tahsis ettiğimiz bir menbaı varidat dan hiçbir şey vermiyoruz, vermedik şimdiye
kadar. Bunu yalnız bu vesile ile ayırmak ve
harb malûllerine tahsis ettiğimiz bir gelir menbama başkalarını iştirak ettirmek bendenizce
iyi bir kapu açmak değildir. Böyle bir hüküm
kabul edersek, diğer vazife malûllerini bu hak
tan nasıl bir sebeple mahrum edebiliriz? Diğer
taraftan bir şey daha var tütün ikramiyesi ni
hayet muayyen ve mahdut bir menbaa mün
hasır bir gelirdir. Oraya başkalarını ithal etmek
eskilerin hakkından bir parça almak demektir.
Harb malûllerine bu milletin bahşettiği hakkın
bir ufak parçasına dâhi dokunmıyacağınıza
eminim.
Vazife malûlü arkadaşlarımın da daha yüksek
şekilde terfih edilmesine ikramiye verilmesine
taraftarım, lütfederseniz ancak minnettarınız
olurum. Amma harb malûllerine, bahsettiğimiz
varidatın tek santimine başka bir husus için ilişilmemesini rica ederim. (Alkışlar).
Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Rize) — Bir sual
soracağım. Bu mayınları toplarken ölenlere in
gilizler, Fransızlar ne veriyorlarmış tetkik et
tiniz mi?
MlLLl SAVUNMA BAKANI (Devamla) —
Sayın üstadım ben sözüme başlarken Sayın Se^
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dad Pek'in noktayı nazarına iştirak etmediğimi
söyledim. Sedad Pek 500 - 1000 liraya razı ol
du. Ben razı olmazdım. Ben, İngilizler, Fransız
lar ne veriyor diye düşünmem. Sizim şefkatinize
pâyan olur mu? istediğiniz kadar verin. Millî
Savunma Bakam olarak sizin huzurunuzda
daha başka türlü nasıl konuşur? Lütfen takrir
verin, ben Hükümet adına olarak bunu yapa
mam. On bin liraya çıkarın minnettarınız olu
rum.
Dr. SAlM ALI DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bir norm vardır, Avrupa'da nasıl yapılı
yor, ne veriliyorsa biz de onu verelim. (Kürsü
ye, kürsüye sesleri).
Şimdi efendim, bu mayınları yalnız biz mi
topluyoruz? Bütün dünya topluyor. Bu rakam
ların bir istatüsü vardır, mesul Bakan tetkik
eder ve o şekli tatbik eder. Karışık bir laf söy
lemedim ki...
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER PJRİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar;
Savunma Bakanımız vaziyeti gayet güzel izah
buyurdular. Zannederim ki, mesele Yüksek
Heyetin malûmu olmuştur. Böyle bir kazaya
uğrayan kimseler sivil veya asker olsunlar on
ları diğer askerî vazife uğrunda malûl olmuş
veya şehit olmuş olanlardan ayırmaya imkân
1475 sayılı Kanunun esasında yani verilen
tazminatın az olduğu üzerinde durulabilir ve
Yüksek Heyetiniz şimdi, Millî Savunma Bakanı
mızın ifade buyurdukları gibi, hazırlayıp geti
recekleri kanunda gayet semih davranabilir.
Fakat mayın patlatma vazifesini alan bir za
tın şehit veya malûl olmasiyle diğer vazifelerde
meselâ fabrikalarda patlayıcı maddeler imalin
de vazife görürken şehit veya malûl olanlar ara
sında bir fark yapmak doğru olmaz. Arkadaşı
mız çok güzel izah ettiler: Karadeniz boğazında
görülen ve vasıtalarımıza takılmak tehlikesini
gösteren bir mayını patlatmak için genç bir za
bitimiz şehit olmuşsa bu genç zabitle fabrikada
patlayıcı maddeler arasında çalışanlar arasında
nasıl bir fark yapabiliriz. Eğer tensip buyu
rursanız, Sayın Bakanın da k a h ettikleri veç
hile, bunun esası üzerinde hazırlıklar yapılıp
1475 sayılı Kanunla diğer tazminat kanunları
üzerinde getirecekleri kanun üzerinde tadilât
yapılabilir bu maddenin Bütçe Komisyonunun
teklifi veçhile kabulünü rica ederim.
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SEDAT) PEK (Kocaeli) — Efendim, K-îki
bii' hata, belki bir gaflet, hepsini ben düşünşeydim çok iyi olurdu ama, hepsini ben düşü
nemedim. Ben, yalnız mayın kahramanından
bahsettim, şüphesiz kimyahanede şurada bura
da tehlikeye mâruz kalanları da Bütçe Komis
yonu düşünsün. Hepsi benim hatırıma gelmedi.
Eğer böyle bir şey varsa onları düşünmek de
bizzat onlara düşerdi.
Sayın Millî Savunma Bakanının beyanatı
na gelince: Bütçe Encümeninin de sayın rapor
törü de söyledi ki, bu suretle şehit olanlar bir
veya ikidir malûl olanlar da bir ve iki kişiden
ibarettir.
Yüksek Meclisinizin kabul buyuracağı bu
takrirle malûl şehit ailelerinin aldığı ikramiye
nin belki birer kuruşu ya noksanlaşacaktır, ya
noksanlaşmıyacaktır. O da beyiye nispeti her
zaman aynı olmadığına göre alacağını düşün
mek caiz olmaz. Esasen memleketimizde tütün
içki ve saire satışı arttığına göre bundan mu
tazarrır olmazlar.
Teklifim çok âdilânedir, kabulünü rica ede
rim.
BAŞKAN — Bu hususta yeterlik önergesi
vardır, fakat zaten söz istiyen arkadaş da yok
tur, Sedad Pek arkadaşımızın önergelerini oku
tuyorum.
Yüksek Reisliğe
Kanunun dokuzuncu maddesine - 1475 sayılı
Kanunun hükümleri dairesinde kelimesinde*!
sonra o kanunda yazılı miktarların beş misli'
nis betinde - kelimesinin ilâvesini arz ve teklif
ederim.
Kocaeli Milletvekili
Sedad Pek
Yüksek Reisliğe
9 ncu maddenin sonuna aşağıdaki yazılı fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim.
«Vekiller Heyetinin fevkalâde hal olarak
kabul ettiği zamandan sonra bu işlerde malûl
olan askerler, harb malûlü gibi iktisadi buhran
vergisinden muaf tutulur, Tekel eşyası beyiye
sinden faydalanırlar.
ölen asker ve sivillerin kanuni mirasçıları
da tazminat hükümlerinden istifade ederler.
Kocaeli Milletvekili
Sedad Pek
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Sayın takrir sahibin
den bir noktanın tavzihini rica edeceğim.
Beş misli buyuruyorlar. 1475 sayılı Kanu
nun beş misli buyuruyorlar. Peki orada, vazife
esnasında malûl olan: erler ve vazife esnasında
şehit olan askerler nasıl olacak?
SEDAD PEK (Kocaeli) — Beş misli.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Devamla) — Yalnız bu vazife için
mi? Yoksa diğer, vazife uğrunda ölenlere de
şâmil midir?
SEDAD PEK (Kocaeli) — Hayır efendim,
bu kanunda diye tasrih edilmiştir.
BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar oku
tuyorum.
(Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in birinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... önerge reddolunmuştur.
İkinci önergede "beyiyeden istifade etmek"
kaydı vardır, bu, diğer bir kanunda tadilâtı
icabettirecoği için bu kısmı oyunuza sunmıyacağım, diğer kısımları okutup oyunuza suna
cağım.
(Sedad Pek'in ikinci önergesi tekrar okun
du).
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Almıanlar.... önerge reddolunmuştur.
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Maddeyi tashihatı ile yeniden okutuyorum :
MADDE 9. — Mayın, patlayıcı madde ve
ya şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya zararsız
bir hale getirilmesi görevinde infilâk veya sair
herhangi bir kaza sebebiyle malûl kalan sivil
ve askerlere ve ölenlerin kanuni mirasçılarına
bir defaya mahsus olmak üzere 1475 sayılı Nak
dî Tazminat Kanunu, hükümleri dairesinde taz
minat verilir. Bu gibilerin kanunlarla belirti
len diğer hakları mahfuzdur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur.
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn
yok.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir.
Gündemimizde başka madde yoktur, önü
müzdeki Cuma günü saat 15 te toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati 16,58

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar
tarafından Güney Köyde ekmek sıkıntısı çekildi
ği hakkındaki beyanatıyım varit olmadığına dair
Yeşilova Güney Köy İhtiyar Heyeti ve C. II. P.
Bucak Başkanlığından gelen telgraf
Ankara B. M. M. Yüce Katına
54 Yeşilova 9144 10 . V . 1948 - 30
Burdur Milletvekili Ahmet Çınar güya Gü
ney Köyümüze gelerek biz köylülerle konuştu
ğunu,' biz kendisine çok aç ve perişan oldu-

ğumuzu, yiyecek ekmek bulamadığımızı, mı
sır koçanından, armut unundan karıştırarak ek
mek yapıp yediğimizi, hattâ ekmek, un numu
nesi verdiğimizi Büyük Millet Meclisi kürsü
sündeki beyanatından öğrenmiş bulunuyoruz.
Bizleri temsilen B. M. M. sinde söz söyliyen Ah
met Çınar'ın hilafı hakikat beyanatta bulun
masına biz Güney Köylüleri çok üzüldük. Her
ne kadar arazimiz dar ise de kazancımız yerin
dedir. Söylendiği şeklin tam aksine olarak ek
meklerimiz her zamanki yediklerimizden halen
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daha iyi durumdadır. Bizim yemediğini i/i ye
dirmek suretiyle bize hizmet edeceğini zanne
den, haddizatinde fena propagandalara vesile
olan bu Milletvekilimizin Büyük Millet Meclisi
kürsüsünde hakiki dertlerimize tercüman olma
sını bekler bu müracaatımızın aynen Büyük
Millet Meclisine arzedilmesini Yüksek Başkan
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lığınızdan dileriz.
Yeşilova Güney Köyü Muhtarı
Nuri Erkus
Âza
Âza
Âza
Ali Atlı
Hüseyin Bilgiç
Ekrem Etur
C. II. P. Bucak Bşk.
Mustafa Balay

DÜZELTÎŞLER
57 nci Birleşim Tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır:
Sahile
295
302

Sütun

Satır
42
39

Yanlış
etmektedir.
ile

Doğru
etmemektedir.
de
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S. Sayısı: 125
Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimlerin yokedilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Ulaştırma ,içişleri, Adalet ve Bütçe Komisyonnları raporları
(1/45)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-357, 6/1100

26 .IV . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok edil
meleri hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 17 . IV . 1946 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
1. — Deniz ve kıyılarımızda görülecek başıboş mayın ve patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin
ne suretle ve kimler tarafından yok edilmesi gerektiği hakkında mevzuatımızda kesin bir hüküm
mevcut olmadığından bu hususu tâyin ve tesbite yarar yeni bir hüküm vaz'ma zaruret görülmüş
tür. Bu itibarla kara sularımızda, dolaylarında ve kıyılarımızda raslanacak başıboş mayınlarla
patlayıcı maddelerin ve şüpheli cisimlerin bu sularda ilgili en yakın deniz birlikleri, deniz birliği
olmıyan yerlerde Liman başkanlığı tarafından yok edileceği veya zararsız bir hale konulacağı
ve bu kabîl tehlikeli cisimleri görenler, harb gemilerinin kendi vasıtalariyle bunları yok edeceği
hakkında birinci madde vazolunmuştur.
2. — Kara sularımızda veya dolaylarında yolculuk eden ticaret gemileri gördükleri veya haber
aldıkları başıboş mayın, patlayıcı madde, şüpheli cisimleri ve bunların gidiş yönlerini ellerinde
bulunan haberleşme araçlariyle hemen Devlet teşkilâtına bildirecekleri ve bu haberi alan makam
mayın imhasiyle alâkası bulunduğu takdirde görevini derhal yapar. Aksi takdirde keyfiyeti en
yakın deniz birliğine veya Liman başkanlığına bildirir suretinde ikinci maddeye hüküm konul
muştur.
3. — Kıyılarımızda yüzer veya kıyıya oturmuş bir mayn gören her kimse keyfiyeti vakit ge
çirmeden kendisine en yakın Devlet teşkilâtına bildirmesi gerektiği ve bu haberi alan Devlet teşekkü
lünün mezkûr cismin imhası için gereğine derhal tevessül etmek görevinde bulunduğu da üçüncü mad
dede açıklanmıştır.
4. — Kara sularımızda veya dolaylarında yüzer bir halde bulundukları bildirilen başıboş ma
yın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yerlerinin ve gidiş yönlerinin o bölgedeki denizcilere
bildirileceği ve o bölgede denizde ve karada gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hakkında
dördüncü madde hükmü vazolunmuştur.
5. — Kıyıya düşmüş veya karaya oturmuş bir halde görülen başıboş mayın ve emsali şüpheli
cisimlerin yok edilmesine değin halkın tehlike;, o düşmemesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alın-
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ması keyfiyetini beşinci madde hükmü ile sağlan mıştır. Ve bu hususta gerekli malzeme, personel
ve araç teminine Devletin silâhlı teşkilâtı, mülki makamlar, liman başkanlıkları ve icabında konu
lacak mükellefiyet dairesinde bütün özel kişilerin yetkili oldukları ve bu kabîl tehlikeli maddelerin:
A) O yerde deniz birlikleri varsa onlar tarafından;
B) Yoksa liman başkanlıkları tarafından yok edileceği; ve imha hususunda bu makamlara Dev
let silâhlı teşekkül ve mülki makamları tarafından yardım yapılacağı, bulunmadığı takdirde deniz
birlikleri veya liman başkanlıkları işe elverişli özel kişilere ait deniz, kara taşıt araçlarından, uy
gun gördüklerine el ko3rabilecckleri ve bunların personeline iş mükellefiyeti yükleyecekleri hüküm al
tına alınmıştır.
Bu maddede esas bu gibi araç ve malzemenin Devlet tarafından teinini, bulunmadığı takdirde
meselenin âmme selâmetine taallûku cihetiyle özel kişi vasıtalarına clkonulması ve personeline mü
kellefiyet tatbik edilcbilmesidir.
Bu suretle hizmete sevkedilecek taşıt araçlarının kira bedelleri mahallî belediyelerce, yoksa en yakın belediyelerce tesbit ettirilecek rayiçlere göre ve hizmet sırasındaki kazalarda hasaıa ve zıyaa uğrıyacak olanlara verilecek tazminat ile Bölge Liman Başkanlıkları Fen Heyetlerince takdir ve mahallî
idare meclislerine kabul edilecek miktarlar üzerinden ödenecektir.
Adı geçen cisimlerin can ve mal üzerindeki tehlikeli vaziyetini gözönündc tutularak yüzer veya
karaya vurmuş vaziyette mayn, patlayıcı madde veya şüpheli bir cisim gördükleri halde bunu ilgili
makamlara vaktüzanıaniyle bildirmekte ihmali görülenlere (Yüz liraya) kadar ağır para cezası veri
lecektir. Bu cisimlerin yok edilmesi için özel kişilere ait elkonulacak araçları mâkul bir sebep yok
ken vermekten çekinenlere ve işbu araçlar personel inden doktor raporiyle sabit olacak hastalık hali
müstesna olmak üzere hizmetten kaçınanlara (6) aya kadar hapis cezası verilmesi hüküm altına alın
mıştır.
Liman temizliği ve emniyeti Ulaşlırma Bakanlığı görevlerinden bulunmakla bu kanunda gere
ğince yapılacak her türlü giderler ve vrih'cek ücret, yolluk ve tazminler Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesinden ödenecektir.
Kanun yayın tarihinden yürürülüğe ghecek ve kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir.

Millî Savunma Komisyonunun raporu
T. B. M. II.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 5

25. ArI PJİ6

'

Yüksek Başkanlığa
Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş
mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok
edilmeleri hakkında Millî Savunma Bakanlığın
ca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 17. I V .
"1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı 7 nci Devrede Millî Savunma
Komisyonunca incelenerek karara bağlanmış ise,
kanun tasarısı Kamutayca kabul edilmezden
evvel Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilen
mesi dolayısiyle kadük hale gelmiş ve bu kere
yeni Hükümette bu hususta geçen Hükümetin
teklifini aynen kabul ederek tekrar aynı ka

nun tasarısını yeni Meclise sunmuş olmakla bu
tasarı yeni Savunma Komisyonumuzda Millî
Savunma Bakanı ve Bakanlığın, diğer ilgili uzmanlariyle Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları
nın salahiyetli mümessilleri de hazır olduğu
halde görüşülüp incelendi.
Deniz ve kıyılarımızda görülecek başıboş
mayın, patlayıcı madde veya şüpheli cisimlerin
ne suretle ve kimler tarafından yok edileceğine
dair mevzuatımız içinde kesin hükümler bulun
maması karşısında mühim bir eksiğimizi ta
mamlamış olacağı için tasarı Komisyonumuzca

( S. Sayısı : 125 )
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da iyi karşılanmış ve tüm halinde tasvip olun
muştur.
Yalnız yapılan tartışmalar sonunda;
«Kara sularımızda ve dolaylarında» kelime
lerinden «dolayları» müphem görüldüğü için
«Kara sularımızda ve dolaylarında veya kıyı
larımızda» kelimelerinin «Kara su] aramızda
veya bu sular dışındaki seyir hatları üzerinde,
yahut kıyılarımızda» olmak üzere değiştiril
mesi ;
ikinci madde ile konan mecburiyetin yalnız
«Ticaret gemileri» ne hasredilmiyerek «Gemi
leri» kelimesiyle, daha umumi mânada, seyre
den bütün gemilere teşmili, (Ecnebi gemileri
şüphesiz yalnız kara sularımız içindeyken ha
ber verme mecburiyetindedirler.)
Uygun görülmüş olduğu gibi;
Altıncı maddenin beşinci fıkrasındaki «....
sağlanır» cümlesinden sonra vuzuhu ve elkoymak, mükellefiyet yükleme nitesinin en büyük
mülkiye âmirine verilmesini temin için «Bulun
madığı takdirde...» diye başlıyan cümle yerine
«Devlet teşkillerine ait araç ve gereç bulunma
dığı takdirde mahallin en büyük mülkiye âmi
rinden özel kişilere ait deniz, kara taşıt araç
larından işe elverişli, uygun görüleceklere elkonması ve bunların lüzumlu personeline iş
mükellefiyeti yüklenmesi istenir. İstek derhal
yerine getirilir.» cümlesinin konması ve 7 nei
maddedeki ağır para cezasiyle hapis hükmü
merciinin de sulh mahkemesi olmak üzere tesbiti;

Bunlardan başka Ulaştırma Bakanlığı tem
silcisinin verdiği izahat karşısında 4770 sayılı
Kanun hükümleri nazara alınarak «Liman baş
kanları, fen heyetleri» kelimelerinin de «Bölge
liman ve deniz işleri müdürleri, liman başkan
ları, gemi sürvey kurulları» kelimeleriyle de
ğiştirilmesi lüzumlu görülerek tasarı bu yolda
kabul olunmuştur.
Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyo
nu Başkanı
Konya
Gl. A. F.,Ce1)e*oy
Kâtip
Erzinean
Ankara
B. K. Çağlar
Gl. N. Tınaz
Çankırı
Gl. Z. Spydemir
Erzurum
Gl. V. Kocagüney
Kastamonu
Gl. A. Alptoğmı
Kırklareli
Korgl. K. Doğcm
Konya
Dr. H. Alataş
Mardin
Dr. A. Uras
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Sözcü
Hatay
Gl. E. Durultan
Çankırı
Dr. A. Arkan

Erzincan
Z. Ağca
Gazianteb
Gl. A. Atlı
Kayseri
Gl.S. Avgm
JCoeşfteJi
Koramiral Ş. Okan
. Mardin
Gl. K. JSevüktekin
Seyhan
S. Teketioglu

Van
R. Oktar
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Ulaştırma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ulaştırma Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 4

2 . XII . .194(i

Yüksek Başkan! ığa
sarıda bir hüküm bulunmaması noktaları üze
Deniz kıyılarında »•örülecek başıboş mayın,
rinde duruldu.
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilMillî Savunma Bakanlığı temsilcileri serseri
mesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
mayınların
imhası veya zararsız bir hale kon
zırlanarak Bakanlar Kurulunun 17 . IV . 1040
ması sırasında yaralanacak veya ölecek olanla
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
ra verilecek tazminat hakkında ayrı bir tasa
kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumuz
rının hazırlanmış okluğunu ve Başbakanlıkta
ca da incelenerek karara bağlanmış ve fakat
incelenmekte bulunduğunu açıkladı.
kanun tasarısı Kamutayca kabul edilmeden Bü
Neticede : Serseri mayınların imhası işinin
yük Millet Meclisinin seçilmesi dolayısiyle kadaha ziyade Millî Savunmayı ilgilendiren bir
dük kalmıştı. Bu kere yeni Hükümet tarafın
iş olması itibariyle haber verme cesaretini ar
dan da Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
tırması ve sigorta primlerine olan tesiri de mü
rılan ve Millî Savunma Komisyonunca da ince
lâhaza edilerek bu işle elverişli mayın motorla
lendikten sonra Komisyonumuza havale buyu
rından bir kısmının Karadenizin münasip görü
ruları mezkûr kanun tasarısı, Komisyonumuzun
lecek yerlerinde vazifelendirilmesi ve tazminat
27 . XI . 1946 tarihindeki toplantısında Millî
la ilişkin tasarının da biran önce Meclise geti
Savunma ve Ulaşatırma Bakanlıklarının temsil
rilmesi Hükümetten ehemmiyetle temenni edi
cisi ve yetkili uzmanları hazır oldukları halde
lerek tasarının tüm. halinde kabulü ve madde
Millî Savunma Komisyonunun raporu ile birlik
lere geçilmesi uygun görüldü.
te incelendi.
Altıncı madde müstesna olmak üzere bütün
Tasarının bilhassa tümü üzerinde inceleme
maddeler, Millî Savunma Komisyonunun değiş
ler yapıldı. Komisyon üyelerinin bazıları ka
tirdiği şekillerde kabul olundu. Altıncı madde
ra sularımızda ve kıyılarımızda serseri mayın
nin yine Millî Savunma Komisyonunun değiştir
ların görülmeye ve harbin ilk yıllarında getiril
diği
şekline Komisyonumuzda (veya bulunup da
mesi gereken bu tasarının harbin bitmesinden
ödevi yapamıyacak durumda olduğu) tarzında
hayli sonra pek geç olarak Meclise sunulmuş ol
ufak bir ekleme yaptı.
masına ve Millî Savunma Bakanlığının görevle
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna ve
ri arasında bulunması icabeden serseri mayın
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
ların toplanması işinde plânlı ve devamlı bir ça
Ulaştırma Ko. Başkanı
Bu Sözcü
Kâtip
lışmanın görülemediği ve bu tasarı ile de tesa
Çoruh
Erzurum
Erzurum
düfe bırakılan çalışmaların iki Bakanlık arasın
da zaıfa uğratılmış olduğuna dokundular. Ko
A. R. E rem
S. Altuçj
S. Al tuğ
misyon da mayınların mevcudiyeti gece sefer
Hatay
Kayseri
Kütahya
lerine tesir ettiği ve mesaiyi üçte bire indirdiği
II. Mursaloğlu
F. S eler
A. Bozbay
ve bu yüzden zaten çok dar ve sıkıntılı olan
Niğde
Ordu
Ordu
ulaştırma işlerini daha ziyade güçleştirdiği ve
V. Sandal
Ş. Akyazı
Dr. V. Demir
bu gibi tehlikeli teşebbüsler sırasında ölen ve
Edirne
Ordu
Samsun
ya yaralananlara verilecek tazminat hakkında ta- M. E. Afjaoğulları A. II. Gökdalay Y. Kalgay
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- 5 İçişleri Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 3

20 . XII.

1946

Yüksek Başkanlığa
Kıyılarımızda, kara sularımızda veya seyir
hatları üzerinde raslanan mayın, patlayıcı mad- \
de ve şüpheli cisimlerin yok edilmesi hakkında
Hükümetçe hazırlanıp Millî Savunma ve Ulaş
tırma Komisyonlarının tetkikinden geçen kanun
tasarısı İçişleri, Millî Savunma ve Ulaştırma
Bakanlıkları temsilcileri huzuriyle Komisyonu
muzda incelendi.
Tasarının tümü üzerinde Millî Savunma ve
Ulaştırma Komisyonlarının raporlarında beyan
olunan mütalâalara Komisyonumuzca da iştirak
edilmekle beraber, harb yıllarından bugüne ka
dar Devletin resmî araçlariyle yok edilmiş veya
zararsız hale getirilmiş bu kabîl patlayıcı mad
delerden artakalan ve seyrî hatlarımıza ve kara
sularımıza kadar sokulması melhuz serseri maynların, Devlet araçları bulunmıyan veya yetiştirilmiyen yerlerde halk elindeki araçlarla biran
evvel giderilmesi hususuunda, Türkün Millî has
letinde zaten meknuz olan hamiyet, hamaset
ve kıyı çocuklarımızın ruhlarında bu gibi işlere
atılganlık meylinden faydalanmayı tensik eder
mahiyette kaleme alınan bir tasarıda Milletin
zaten gönüllü olduğu işler için «elkoyma» ve
«mükellefiyet»
tabiriyle hizmet mahiyetinin
ağırlaştırılmış olarak gösterilmesine bir sebep
bulunamamış, bu gibi tehlikeli cisimleri görüp
de haber vermiyenlere ceza tahmilinden ise ilk
haber vereni teşvik için mahallî idare heyetleri
karariyle yüz liraya kadar mükâfat vermek şek
li tercih edilmiştir.
Bir de kanunun uygulanmasında ilgili deniz
makamlarının göstereceği lüzuma göre mahallî

en büyük mülkiye âmiri bu gibi tehlikeli cisim
lerin giderilmesinde yetkisini kullanırken işin
türlü safhalarında kanun hükümlerine riayet
sizlikleri görülenlere, işten kaçanlara veya araç
larını kaçıranlara mahsus olarak Hükümetten
teklif edilen ve Millî Savunma ve Ulaştırma
Komisyonlarının kabul ettikleri yedinci madde
de gösterilen hapis cezasiyle tehdit yerine beş
yüz liraya kadar para cezasının konulması Ko
misyonumuzca kâfi görülmüştür.
Bu düşüncelerle müzakeremize esas tutulan
Ulaştırma Komisyonu tasarı metninin 1, 2, 3, 4,
5, 9 ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiş
6, 7 ve 8 nci maddelerinde gereken değişiklikler
yapılmıştır. Bu suretle tesbit edilen tasarı met
niyle beraber havalesi gereğince Adalot Komis
yonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur.
İçişleri Komisyonu
Başkanı
Başkanvekili
Sözcü
Tekirdağ
Çoruh
Kars
C. Uybadın
A. Eyidoğan
Kâtip
Bitlis
Antalya
Bolu
M. Ertan
R. Kaplan
H. #. Adal
Bolu
Giresun
İsparta
/. Yalçın
E. Dizdar
S. Koksal
Kocaeli
Konya
Konya
C. Aksu
§. Ergun
Dr. A. Perkün
Siird
Tokad
Trabzon
L. Yavuz
A. G. Pekel
H. Orhon
Yozgad
/. Olgun

( S. Sayısı : 125 )

— 6—
Adalet Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 6

w . XI. 1947

Yüksek Başkanlığa
Deniz ;kıyılarında görülecek başıboş mayın,
patlayıcı madde ve .şüpheli cisimlerin yokedilm#si hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunun 17 ..IV . 1946
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulan
ve yeni Hükümetçe de kabul edilerek tekrar
müzakeresi istenilen kanun tasarısı İçişleri Ko
misyonundan sonra Komisyonumuza havale edil
mekle Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır
olduğu halde incelendi.
.Kara -sularımızda veya bu sular dışındaki
seyir hatları üzerinde veyahut kıyılarımızda raslaaacak -baş? boş mayınlar, patlayıcı maddeler
v&ya .şftpheli cisimlerin ne suretle yok edileceği
ve bu işlerde kimlerin ve ne suretle meşgul ola
cağı hakkında mevzuatımız arasında katî ahkâm
mevcut. bulunmamış olması itibariyle tasarının
takip ettiği gaye ve ihtiva ettiği hükümlerin
esası Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve
bu sebeple tüm halinde tasvip edilmiş ise de yapı
lan ; miiaakereler sonunda maddeler üzerinde ba
zı değişiklikler ve bazı ilâveler yapılmıştır.
Birinci madde, Ulaştırma ve içişleri Komis
yonları ve Millî Savunma Komisyonunun met
nini aynen kabul etmiş ise de bu maddenin ikin
ci fıkrası sadece harb gemilerine mükellefiyet
tahmü etmiş iken Komisyonumuzca diğer gemi
lerin de imkân ve vasıtaları müsait olduğu za^
man bunları yok -etmekle mükellef tutulmala
rını bu tehlikelerden kurtulmak bakımından da
ha faydalı bularak bu hususu fıkraya ilâve et
miştir.
ikinci madde, bu maddede mevcut gemi tâbi
rinin tatbikatta husule getireceği tereddüdün
izalesi için bu mefhuma dâhil olan vesaitin ta
dadı yerinde görülmüş ve birinci madde ile
ahengi temin maksadiyle de bu cisimlerin «imha
edilemediği takdirde» kaydının ilâvesi ve müm
kün ise derhal olmadığı takdirde ilk vâsıl olduk
ları yerin en yakın Devlet teşkiline bildirmesi
cihetinin tasrihi suretiyle ihbarla mükellef olan
lara kolaylık ve araç yokluğunu ileri sürmek

suretiyle gösterilecek tekâsülün önüne geçilmek
istenmiştir.
ikinci fıkradaki süratli bir araç ile tâbirinin
«süratle» şeklinde yazılması tereddüdü ve yan
lış tefsirleri önleyici mahiyette görüldüğünden
bu şekilde düzeltilmiştir.
Üçüncü madde, bu maddenin ikinci madde
sinin sonunda «diğer ilgililer» tâbiri müphem
görüldüğünden «bu haberi alan Devlet teşkili»
suretinde tavzih edilmiştir.
Dördüncü madde, denizlere kimin tarafın
dan haber verileceği hususunda bir sarahat mev
cut görülemediğinden ihbar mükellefiyetinin
kimlere ait olduğu tasrih edilmiş ve tedbirlerin
de bu makamlar tarafından alınacağı kaydı ilâ
ve edilmiştir.
Beşinci madde, bu maddedeki «ilgili makam
lar» tâbiri yukardaki maddelerle hemahenk ol
mak ve vuzuhu temin etmek maksadiyle «haberi
alan Devlet teşkili» şeklinde değiştirilmiştir.
Altıncı madde; bu maddenin A ve B bent
leri kıyıya düşen ve yüzen maddeler hakkında
ayrı hükümler vaz'ı suretiyle bir tefrik yapıla
rak tertiplenmiştir. Kıyıya düşen veya karaya
oturanların münhasıran deniz birlikleri, yüzer
halde olanların da deniz birlikleri, eğer bu bir
likler yoksa diğer teşekküller tarafından imhası
hususu tehlike bakımından ve ihtisas cihetinden
işin daha az tehlikeli omıasmm temin edileceği
kanaatine varılarak bu tefrika lüzum görül
müştür.
Bu maddenin üçüncü fıkrasına araçların
kirası ve şahısların ücretleri ilâve edilmiş ve
umumiyet itibariyle bu bedellerin pazarlıkla
tâyini esası kabul edilmiştir.
Şayet işin icap ve mahiyeti itibariyle pazar
lıkla kira bedelinin tesbiti mümkün olmazsa bu
cihetin mahallî belediyelerce ve eğer orada
belediye mevcut değilse en yakın belediyelerce
tesbiti ve her iki halde de paranın derhal öden
mesi esasları kabul edilerek madelet ve hakka-
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niyetin ve işlerin görülmesi hususlarının sağlan
ması düşünülmüştür.
Tazminat hususunda da alâkalılara bir iti
raz mercii tanımak suretiyle işin tek taraflı bir
takdir çerçevesinden çıkarılması esası vazedil
mek istenmiştir.
Yedinci madde; bu maddeye haber verilen
cismin tehlikeli maddelerden olduğunun anla
şılması kaydiyle bir ikramiye verilmesi esası
konmuş olup bunun imhası esas tutulmamıştır.
Bundan başka hükmedilecek para cezasının as
gari ve âzami hadleri ile para cezasının nevi
tâyin edilmiştir.
Bu maddeye bir fıkra ilâvesiyle gemi süvari
ve kaptanları ve üçüncü maddede yazılı her
kesin bu kanunda yazılı maddeleri haber ver
mediği takdirde cezai müeyyideye tâbi tutul
maları hususu sağlanmıştır.
Hangi mahkemelerin bu dâvaları rüyet ede
ceği ayn bir fıkra olarak gösterilmiştir.
Sekizinci madde, bu maddeye ikramiye ve
para mükâfatı ilâve edilmiştir.
Dokuzuncu madde, bu madde ile tehlikeli
bir vazifeye sevk edilen gerek memur ve gerek
se ücretle çalışacak vatandaşlara bir tazminat
verilmesi esası kabul edilmiş ve bu tazminatla
rın ne ölenin ve ne de mirasçının borcu için haczedilmemesi kavdı da maddeye ithal edilmiştir.

Tasarı yukarda- arzedilen değişikliklerle ka
bul edilerek havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna- tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Adalet Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Kayseri
Kırşehir
Manisa
R. Özsoy
S. Kurutluoğlu K. Coşfiunoğlu
Balıkesir
Denizli
Antalya
N. Atooy
O. N. Burcu
N. Küçüha'
Erzincan
İsparta
Diyarbakır
A* Fırat
F. Kalfagü
R. Güllü
İzmir
Kastamonu
İstanbul
E. Oran
Dr. F. Ecevit
M. II. Gelenbeğ
Kayseri
Konya
Bize
//. Karagülle
F. Uslu
Dr. $. A. Dilenire
F. Uslu
9 ncu maddenin 1 nci fikrası sonuna ekle
nen (Bu tazminatlar hiçbir veçhile haczedile
mez) kaydi; umumi hükümleri bağlayıcı mahi
yettedir. İcra ve İflâs Kanununda yazılı is
tisnalar dışında hususi kanunlarla ayrı bir
küm tesisinin prensip itibariyle doğru olhnyaeağı düşüncesindeyiz. Bu bakımdan tasarı
nın yalnız bu hükmüne muhalifiz.
Kayseri
Ankara
S. A. Feyzioğlu
E. II. E'rğun

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/45
Karar No. 67

5. V.1948

Yüksek Başkanlığa
Deniz ve kıyılarında görülecek başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmeleri hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 26 . IV . 1946 tarihli ve
6/1100 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Savunma, Ulaştırma,
İçişleri ve Adalet Komisyonları raporlariyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle Millî Savunma
Bakanı Münir Birsel ve diğer Bakanlıkların ve
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri hazır
oldukları halde okunup görüşüldü.

Tasarı, kıyılarımızın- ve kabotaj İratlarımızın
emniyetini sağlamak üzere deniz ve kıyılanında'
görülecek başıboş mayın, patlayıcı madâe^ ve
şüpheli cisimlerin: yokedilmelerinde1 görevlendiri
leceklerin tâyini ve görevlerinin ifasına müteal
lik esasları kapsamakta olup esası- Komisyonu
muzca da uygun: görülmüş ve Adalet Komisyonu;
metni üzerinde görüşmeler yapılmıştır.
Tasarının birinci maddesinde bu kabîl tehli
keli cisimlerin nerelerde imha edileceğini tesbit
eden birinci fıkrası başında kara sularımız dışın-
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da (seyir hatları üzerinde) tâbiri bulunmakta
olup Komisyonumuza verilen bilgiye göre seyir
lıattından maksat gemilerimizin kabotaj seyir
hatları mânasına olduğu anlaşıldığından bu vu
zuhun metinde yer alması uygun görülerek fıkra
buna göre düzeltilmiştir. Aynı maddenin son fık
rasında, bu cisimlerin gerek harb gemileri ve ge
rekse diğer sivil nakil vasıtaları tarafından, gö
rüldüğü takdirde imhasına dair bir hüküm mev
cuttur. Komisyonumuz, harb gemilerinin bunları
imha edecek gereçlerle mücehhez bulunması tabiî
bulunmuş ise de diğer sivil deniz nakil vasıtala
rının imha gereçiyle mücehhez olamıyacaklarmı
ve olsalar bile bunları nasıl kullanacaklarını bilemiyeceklerini ve bir kaza vukuunda birçok yol
cu ve tayfanın hayatları tehlikede kalabileceğini
düşünerek sivil vasıtalarda böyle bir mükellefiye
ti yerinde görmemiş ve fıkradan buna dair
hükmü kaldırmış bulunmaktadır.
İkinci madde de birinci maddeye mütena
zır bir düzeltme yapılmıştır.
3, 4 ve 5 nci maddeler ayniyle kabul edil
miştir.
Altıncı maddenin (B) bendinin ikinci fık
rasında şu değişiklikler yapılmış bulunmak
tadır.
Bu fıkra, Devlet teşkillerine ait araç bulun
madığı takdirde özel kişilere ait deniz ve kara
taşıtlarına elkoymak ve bunların eşhasına da iş
mükellefiyeti tatbik etmek hükmünü ihtiva et
mektedir. Komisyonumuz, iş mükellefiyeti sis
temini bu konuda uygun görmiyerek maddede
tesbit edilen hallerde imha görevini yapacak
lar emrinde evvelâ kendi araçlariyle çalışmayı
rızalariyle kabul edenlere başvurmayı ve bun
ları pazarlıkla ve mahallî rayice göre tâyin edi
lecek bir ücret ve kira mukabilinde çalıştırma
yı, şayet hizmete talip çıkmazsa yalnız imha
işinde elverişli vasıtaya elkonarak imha görev
lilerine teslim etmeyi ve bu takdirde de araç sa
hibi ile araç kirasının mahallî rayice göre pa
zarlıkla, mümkün olmazsa mahallî belediye
since yoksa en yakın belediyece tesbit edilerek
ödenmesini ve her iki halde de bir kaza netice
sinde hasara uğrayan aracın tazminini yerinde
görmüş ve fıkrayı bu esas dairesinde yeniden
kaleme almış bulunmaktadır.

Yedinci maddede, Adalet Komisyonunca,
bu cisimleri görüp haber verenlere para mükâ
fatı verilmesine dair bir hüküm kabul edilmiş
ise de, görenlerin taaddüdü, aynı cismin birkaç
defa görülmesi ve saire gibi tatbikatta ihtilâf
ları mucip olacak hallerin daima zuhuru müm
kün görülerek böyle bir mükâfat sistemine gi
dilmesini Komisyonumuz uygun görmemiş ve
maddeyi bu esaslara göre yeniden tanzim et
miştir.
Sekizinci maddede diğer maddelere müte
nazır olarak ufak bir değişiklik yapılmıştır.
Adalet Komisyonunca metne eklenmiş bulu
nan dokuzuncu maddede tesbit edilen tazminat
hükmünün halen meriyette bulunan 1475 sa
yılı Nakdî Tazminat Kanunu hükümlerine ircaını ve subaylarla erler hakkında 551 sayılı Ka
nun hükümleri ile bu gibilerin diğer haklarının
muhafuz olduğunun maddede tasrih edilmesini
Komisyonumuz uygun görerek maddeyi o yol
da tanzim etmiştir. Maaş ve ücretli memurların
tekaüt hakları esasen mahfuz olduğundan ve
iş mükellefiyeti bu kanundan kaldırılmış bulun
makla rızalariyle böyle bir işte çalışanlara maaş
bağlamayı Komisyonumuz yerinde bulmamış ve
buna dair hükmü de maddeden kaldırmıştır.
10 ve 11 nci maddeler ayniyle kabul edil
miştir.
Yukarda bildirilen değişikliklerle yeniden
kaleme alınan kanun tasarısı Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Kâtip
Ankara
F. Öymen
Ankara
C. Gölet
Bursa
F. Bük
Kırşehir
Ş. Ton/ut
Niğde
/»'. Gürsoy
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Başkanvekili
Diyarbakır
/. H. Tiğrel

Sözcü
Ankara
M. Eriş

Ankara
Amasya
A. Ey mir
N. C. Akkerman
Balıkesir
Aydın
E. Altan
Gl. R. Alpman
İzmir
Diyarbakır
S. Dikmen
Ş. Uluğ
Kocaeli
Konya
S.
Cumralı
Dr. F. Ş. Bürge
Samsun
Yozgad
S. îçöz
M. A. Yörükcr
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DEÜÎSTÎIUŞİ

ULAŞTIRMA
KOMİSYONU
NUN DEĞtŞTİRİŞt

Deniz ve kıyılarında görülecek
başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yok edil
meleri hakkında kanun tasarısı

Ih'iıiz re kıyılarında görülecek
başıboş maııııı, patlayıcı madde
ve şiipluli risimlerin yok edil
meleri hakkında kanını tasarısı

Deniz ve kıyılarında görülecek
başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yok e dilme
leri hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — Kara suları
mızda ve dolaylarında veya
kıyılarımızda rasla nacak başı
boş maynlar, patlayıcı mad
deler ve şüpheli cisimler bu su
larda ilgili en yakın deniz bir
likleri, deniz birliği olmıyan
yerlerde Liman Başkanlığı ta
rafından bu kanun hükümleri
ne göre yok edilirler veya za
rarsız bir hale konurlar.
Ru kabil tehlikeli cisimleri
gören harb gemileri bunları
kendi vasıtalariyle imha eder
ler.

MADDE 1. - - Kara suları
mızda veya. bu sular dışındaki
seyir hatları üzerinde veyahut
kıyılarımızda raslanacak başı
boş mayınlar, patlayıcı madde
ler ve şüpheli cisimler, bu su
larda ilgili en yakın deniz bir
likleri, deniz birliği olınıyaıı
yerlerde bölge liman ve <!eııiz
işleri müdürlükleri, liman baş
kanlıkları, tarafından bu ka
nun hükümlerine göre yok edilirlcr veya zararsız bir hale
konulurlar.
IUı kaini tehlikeli cisimleri
gören harb gemileri bunları
kendi araelariyle yok ederler.

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun birinci mad
desi aynen, kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Kara suları
mız içinde veya dolaylarında
yolculuk eden ticaret gemileri
gördükleri veya haber aldık
ları başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimleri ve
bunların gidiş yönlerini elle
rinde bulunan haberleşme araçlariyle hemen en yakın Devlet
teşkiline bildirirler.
Bu habei'i alan Devlet teşkili
bu kanuna göre maytı imhasiyle alâkadar makamlardan ise
görevini derhal yapar. Değilse
en yakın yetkili deniz birliğine
veya liman başkanlığına sü
ratli bir araç ile bilgi verir.

MADDE 2. -— Birinci mad
dede gösterilen alanlarda yol
culuk eden gemiler, gördük
leri veya haber aldıkuları başı
boş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimleri ve bunların
gidiş yönlerini ellerinde bulu
nan haberleşme araelariyle he
men en yakın Devlet teşkiline
bildirirler.
Bu haberi alan Devlet teşkili
bu kanıma göre mayın yok et
mekle ilgili makamlardan ise
görevini derhal yapar, değil
se en yakın yetkili deniz birli
ğine veya bölge liman ve deniz
işleri müdürlüğüne veya liman
başkanlığına süratli bir araç
ile bilgi verir.

MADDE 2. — Milli Savunma
Komisyonunun ikinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt

ADALET KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİRÎŞÎ

BÜTÇE

Deniz ve kıyılarında görülecek
başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yok edil
meleri hakkında kanun tasarısı

Deniz ve kıyılarında görülecek
başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yokedihneleri hakkında Kanun tasarısı

Deniz kıyılarında görülecek ba
şıboş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimlerin yokedilmeleri
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Ulaştırma. Ko
misyonunun birinci maddesi ay
nen kabul edilmişti i'.

MADDE 1. — Kara suları
mızda veya bu sular dışındaki
seyir hatları üzerinde veyahut
kıyılarımızda raslanacak başıboş
mayınlar, patlayıcı maddeler ve
şüpheli cisimler, bu sularda il
gili en yakın deniz birlikleri,
deniz birliği olmıyan yerlerde
bölge liman ve deniz işleri mü
dürlükleri, liman başkanlıkları
tarafından bu Kanun hükümle
rine göre yokedilirler veya za
rarsız bir hale konulurlar.
Bu kabîl tehlikeli cisimleri
gören harb gemileri kendi araçlariyle herhalde ve diğer gemi
ler imkân ve araçları müsait
olduğu takdirde bunları yokederler.

MADDE 1. — Kara suları
mızda veya bu sular dışında ge
milerimizin normal kabotaj se
yir hatları üzerinde veyahut kı
yılarımızda raslanacak başı
boş mayınlar, patlayıcı madde
ler ve şüpheli cisimler, bu su
larda ilgili en yakın deniz bir
likleri, deniz birliği olmıyan
yerlerde bölge liman ve deniz
işleri müdürlükleri, liman baş*
kanlıkları tarafından bu kanun
hükümlerine göre yokedilirler
veya zararsız bir hale konulur
la.!?.
Bu kabîl tehlikeli cisimleri
gören harb gemileri kendi araçlariyle bunları yokederler.

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

MADDE 2. — Birinci mad
dede gösterilen alanlarda yol
culuk eden buhar, motor ve yel
kenle seyreden gemiler, gördük
leri veya haber aldıkları başı
boş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimleri imha edeme
dikleri takdirde bunların gidiş
yönlerini ellerinde bulunan ha
berleşme araçlariyle mümkün
ise derhal olmadığı takdirde ilk
vâsıl oldukları mahallin en ya
kın Devlet teşkiline bildirirler.
Bu haberi alan Devlet teşkili
bu kanuna göre mayın yoketmek
le ilgili makamlardan ise göre
vini derhal yapar, değilse en ya
kın yetkili deniz birliğine veya
bölge liman ve denizişleri mü
dürlüğüne veya liman başkanlı
ğına süraetle bilgi verir.

MADDE 2. — Birinci mad
dede gösterilen alanlarda yol
culuk eden buhar, nıotör ve yel
kenle seyreden gemiler, gör
dükleri veya haber aldıkları
başıboş mayın patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin gidiş yön
lerini ellerinde bulunan haber
leşme araçlariyle mümkün ise
derhal olmadığı takdirde ilk
vasıl oldukları mahallin en ya
kın Devlet teşkiline bildirirler.
Bu haberi alan Devlet teşkili
bu kanuna göre mayın yoketmekle ilgili makamlardan ise
görevini derhal yapar, değilse
en yakın yetkili deniz birliği
ne veya bölge liman ve deniz
işleri müdürlüğüne veya liman
başkanlığına süratle bilgi ve
rir.
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MADDE o. — Kıyılarımızda
.yüzer veya kıyıya oturmuş bir
halde başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimleri gö
ren her kimse keyfiyeti vakit
gecirmemeksizin kendisine en ya
kın Devlet teşkiline bildirir.
Bu haberi alan Devlet teşkili
durumdan derhal bildirilen cis
min imhasiyle alâkadar maka
mı haberdar eder. Kıyıya düş
müş tehlikeli cisimler için de
niz birliği uzmanı gelinceye ka
dar alınması gerekli tedbirler
liman başkanlıkları veya alâkalı
lar tarafından alınır.

MADDE 3. — Kıyılarımızda
yüzer veya kıyıya oturmuş bir
halde başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimleri gö
ren her kimse vakit geçirmek
sizin kendisine en yakın Dev
let teşkiline bunu bildirir.
Bu haberi alan Devlet teşkili,
durumdan, bildirilen cismi yok
etmekle ilgili makamı derhal
haberdar eder. Kıyıya düşmüş
tehlikeli cisimler için deniz bir
liği uzmanı gelinceye kadar
alınması gerekli tedbirler, böl
ge liman ve deniz işleri müdür
lükleri, liman başkanlıkları ve
ya diğer ilgililer
tarafından
alımı-.

MADDE 3. — Millî Savunma
Komisyonunun üçüncü maddesi
avneıı kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Kara sularımız
da veya dolaylarında yüzer bir
halde bulundukları bildirilen
başıboş mayın, patlayıcı madde
ve şüpheli cisimlerin yerleri ve
gidiş yönleri hemen o bölgedeki
denizcilere bildirilir. 0 bölgede
deniz ve karada alınması gerek
li her türlü emniyet tedbirleri

MADDE 4. — Millî Savunma
Komisyonunun dördüncü mad
desi aynen kaimi edilmiştir.

al m iı'.

MADDE 4. —- Birinci mad
dede gösterilen alanlarda yü
zer bir halde bulundukları bil
dirilen başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimlerin
yerleri ve gidiş yönleri deniz
cilere bildirilir, o bölgede de
niz ve karada alınması gereken
her türlü emniyet, tedbirleri
alınır.

MADDE 5. — Kıyıya düş
müş veya karaya oturmuş bir
halde görülen başıboş mayın,
patlayıcı .madde ve şüpheli ci
simler münhasıran deniz bir
likleri uzmanları tarafından
yok edilinceye veya zararsız
bir hale konuluncaya kadar il
gili makamlar halkın tehlikeye
düşmemesi için gerekli emniyet
tedbirlerini alırlar.

MADDE 5. — Kıyıya düşmüş
veya karaya oturmuş bir.halde
görülen başıboş mayın, patlayı
cı madde ve şüpheli cisimler
münhasıran deniz birlikleri uz
manları tarafından yok edilin
ceye veya, zararsız bir hale ko
yu kmcaya kadar ilgili makam
lar halkın tehlikeye düşmemesi
için gerekli emniyet tedbirleri
ni a Lir lar.

MADDE 5. — Millî Savunma
Komisyonunun beşinci maddesi
avnen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Başıboş mayın,
patlayıcı madde, şüpheli cisim
lerin yok edilmesi veya zarar
sız bir hale konulması hususun-

'MADDE 0. —-Başıboş
patlayıcı madde, şüpheli
le rin yok edilmesi veya
sız bir hale konulması

MADDE 6. - - Başıboş mayın,
patlayıcı madde, şüpheli cisim
lerin yokedilmesi veya zararsız
bir hale konulması hususunda
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. MADDE 3. — Ulaştırma Ko
misyonunun üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Kıyılarımızda
yüzer veya kıyıya oturmuş bir
halde başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimleri gö
ren her kimse vakit geçirmek
sizin kendisine en yakın Devlet
teşkiline bunu bildirir.
Bu haberi alan Devlet teşkili,
durumdan, bildirilen cismi yoketmekle ilgili makamı derhal
haberdar eder. Kıyıya düşmüş
tehlikeli cisimleri için deniz
birliği uzmanı gelinceye kadar
alınması gerekli tedbirler, böl
ge liman ve denizişleri müdür
lükleri, liman başkanlıkları ve
ya bu haberi alan Devlet teşkili
tarafından alınır.

MADDE 3. — Adalet Komis
yonunun 3 ncü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Ulaştırma Ko
misyonunun .dördüncü maddesi
ayoem kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Birinci-maddede gösterilen alanlarda yüzeir bir
halde bulundukları;bildirilen ba
şıboş mayın, patlayıcı madde ve
şüpheli cisimlerin yerleri ve gi
diş yönleri deniz birliği, bölge
liman ve deniz işleri müdürlük
leri ve liman başkanlıkları .tara
fından diğer bütün denizcilere
bildirilir. O bölgede deniz ve
karada alınması gereken her tür
lü emniyet tedbirleri bu makam
lar tarafından alınır.

MADDE 4. — Adalet Komis
yonunun 4 ncü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Ulaştırma Ko
misyonunun beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Kıyıya düşmüş
veya karaya oturmuş bir halde
görülen başıboş mayın, patlayıcı
madde ve şüpheli cisimleri mün
hasıran deniz birlikleri uzman
ları tarafından yokedilinceye ve
ya zararsız bir hale koyuluncaya
kadar haberi alan Devlet teşkili
halkın tehlikeye düşmemesi için
gerekli emniyet tedbirlerini alır
lar.

MADDE 5. — Adalet Komis
yonunun 5 nci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir.

MADDE 6. —Başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin, yok edilmesi veya za
rarsız bir hale konulması husu-

MADDE fi. —• Başıboş ma
yın yatlayıca.nıa.dde -ve şüpheli
cisimlerin, yokedilmesi veya
zararsız bir hale konulması hu-

MADDE 6. — Başıboş mayınpatlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin, yok edilmesi veya za
rarsız bir hale konulması huşu-

( S. Sayası : 125 )

— 14Hu.

M. S. K.

Ulaş. İv.

da gerekli malzeme, personel
ve araç teminine Devletin si
lâhlı teşkilleri, mülki makam
lar, Liman Başkanlıkları ve ica
bında konulacak mükellefiyet
dairesinde bütün özel kişiler
yetkilidii".
Bu kabîl tehlikeli maddeler:
a) O mahalde deniz birlik
leri varsa onlar tarafından,
b) Yoksa Liman Başkanlığı
tarafından yok edilir.
Bu makamlara imha husu
sunda lüzumlu görülecek her
türlü yardım en yakın Devlet
silâhlı teşkili ve mülki makam
lar tarafından sağlanır. Bulun
madığı takdirde deniz birlikle
ri veya Liman Başkanlıkları
işe elverişli özel kişilere ait de
niz, kara taşıt araçlarından uy
gun gördüklerine el koyar ve
bunların personeline iş mükel
lefiyeti yükler.
Bu suretle hizmete sevkedilecek taşıt araçlarının kira bedel
leri mahallî belediyelere, yoksa
en yakın belediyelere tesbit etti
rilecek rayiçlere göre ve hizmet
sırasındaki kazalarda hasar ve
zıyaa uğrıyacak olanlar için ve
rilecek tazminat ise bölge liman
başkanlıkları fen heyetlerince
takdir ve mahallî idare meclis
lerince kabul edilecek miktarlar
üzerinden ödenir.

sunda gerekli gereç, araç, ve
personelin sağlanmasına Dev
letin silâhlı teşkilleri, mülki
nı aka mi ar, bölge liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman
başkanlıkları ve icabında ko
nulacak mükellefiyet dairesin
de bütün özel kişiler yetkili
dirler.
Bu kabîl tehlikeli madde
ler :
A) O mahalde deniz birlik
leri varsa onlar tarafından;
B) Yoksa bölge liman ve
deniz işleri müdürlüğü, liman
başkanlığı tarafından yok edi
lir.
Bu makamlara yok etme hu
susunda lüzumlu görülecek her
türlü yardım, en yakın Devlet
silâhlı teşkili ve mülki makam
lar tarafından sağlanır.
Devlet teşkillerine ait araç
ve gereç bulunmadığı takdirde
mahallin en büyük mülkiye âmirinden özel kişilere ait, deniz,
kara taşıt araçlarından işe el
verişli, uygun görüleceklere el
konması ve bunların lüzumlu
personeline iş
mükellefiyeti
yüklenmesi istenir.
îstek derhal, yerine getirilir:
Bu suretle hizmete sevk edi
lerek taşıt araçlarının kira be
delleri mahallî belediyelere,
yoksa en yakın belediyelere tes
bit ettirilecek rayiçlere göre
ve hizmet sırasındaki kazalar
da, hasar ve zıyaa uğrıyacak
olanlar için verilecek tazminat
ise bölge liman ve deniz işleri
müdürlükleri, liman başkanlık
larının gemi sürvey kurulların
ca takdir ve mahallî idare ku
rullarınca kabul edilecek mik
tarlar üzerinden ödenir.

gerekli gereç, araç ve personelin
sağlanmasına Devletin silâhlı
teşkilleri, mülki makamlar, böl
ge liman ve deniz işleri müdür
lükleri, liman başkanlıkları ve
icabında konulacak mükellefiyet
dairesinde bütün özel kişiler
yetkilidirler.
Bu kabîl tehlikeli maddeler:
A) O mahalde deniz birlikle
ri varsa onlar tarafından,
B) Yoksa bölge liman ve de
niz işleri müdürlüğü, liman baş
kanlığı tarafından yokedilir.
Bu makamlara yoketme husu
sunda lüzumlu görülecek her
türlü yardım, en yakın Devlet
silâhlı teşkili ve mülki makam
lar tarafından sağlanır.
Devlet teşkillerine ait araç
ve gereç bulunmadığı (veya
bulunup da ödevi yapamayacak
durumda olduğu) takdirde ma
hallin en büyük mülkiye âmi
rinden özel kişilere ait deniz,
kara taşıt araçlarından işe el
verişli, uygun görüleceklere el
konması ve bunların lüzumlu
personeline iş mükellefiyeti
yüklenmesi istenir.
İstek derhal yerine getirilir.
Bu suretle hizmete sevkedilecek taşıt araçlarının kira be
delleri mahallî belediyelere,
yoksa en yakın belediyelere tes
bit ettirilecek rayiçlere göre ve
hizmet arasındaki kazalarda
hasar ve ziyaa uğrıyacak olan
lar için verilecek tazminat ise
bölge liman ve deniz işleri mü
dürlükleri, Liman Başkanlıkla
rının gemi sörvey kurullarınca.
takdir ve mahallî idare kurul
larmca kabul edilecek miktar
lar üzerinden ödenir.
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sunda gerekli gereç, arar; ve
personelin sağlanmasına Dev
letin silâhlı teşkilleri, mülki
makamlar, böl ye liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman
başkanlıkla IM görevlidirler.
Hu kabil tehlikeli maddeler:
A) O mahalde deniz birlik
leri varsa, onlar tara Tından;
IV) Yoksa, bölge liman ve
deniz işleri müdürlüğü, liman
başkanlığı tarafından yok edi
lir.
Hu makamlara, yok etme hu
susu uda. lüzumlu görülecek her
türlü yardım, en yakın Devlet
silâhlı teşkili ve mülki makam
lar tarafından sağlanır.
Devlet teşkillerine ail araç
ve yeree bulunmadığı veya bu
lunup da ödevi yapamıyacak
durumda olduğu takdirde ma
hallin en büyük mülkiye âmi
rinden özelkişilere ait deniz;
kara, taşıl araçlarından ise el
verişli, uygun görüleceklerle
bunların lüzumlu personelinin
çalıştırıl ması istenir.
İstek derhal yerine getirilir.
I»ıı suretle hizmete sevkedileeek taşıt araçlarının kira be
delleri mahalli
belediyelere
yoksa en yakın belediyelere
tesbit ettirilecek rayiçlere göre ve hizmet sırasındaki kaza
larda hasar ve zıyaa uğnyacak
olanlar için verilecek tazminat
ise bölge liman ve deniz işleri
müdürlükleri, liman başkanlık
larının gemi sörvey kurulların
ca takdir ve mahallî idare ku
rullarınca kabul edilecek mik
tarlar üzerinden ödenir.

susunda gerekli gereç, araç ve,
personelin sağlanmasına Dev
letin silâhlı teşkilleri, mülki
makamlar bölge liman ve deniz
işleri müdürlükleri, liman baş
kanlıkları görevlidirler.

sunda gerekli gereç, araç ve
personelin sağlanmasına, Dev
letin silâhlı teşkilleri, mülki
makamlar, bölge liman ve de
niz işleri müdürlükleri, liman
başkanlıkları görevlidirler.
Bu kabil tehlikeli maddeler;
A) Kıyıya düşmüş veya ka
laya oturmuş olanlar münhası
ran deniz birlikleri tarafından;
II) Yüzer bir halde olanlar
varsa deniz birlikleri, yoksa
bölge liman ve deniz işleri mü
dürlüğü. liman başkanlığı ta
rafından yok edilirler.
Devlet teşekküllerine ait araç,
bulunmadığı veya bulunup da
ödevi yapamıyacak durumda ol
duğu takdirde, mahallin en bü
yük milkiye amirince öezl kişi
lere ait deniz veya kara taşıt
araçlarından işe elverişli ve uy
gun görüleceklerle bunları lü
zumlu şahıslardan hizmet kabul
edenlerin ücretleri ve kira be
delleri mahallî rayice göre pa
zarlıkla tesbit, edilerek çalıştı
rılırlar.
Hu şartlarla hizmete talip çık
madığı takdirde mahallin en
büyük mülkiye amirliğince işi!
elverişli araçlara
elkonarak
imha ile görevli olanlara teslim
edilir. Bu araçların kira be
delleri mahallî rayice göre pa
zarlıkla, olmadığı takdirde ma
hallî belediyelerce, yoksa en
yakın belediyelerce tesbit edi
lerek ödenir.
Hizmet sırasındaki kazalarda
hasar veya zıyaa uğrayacak
araçlara verilecek tazminat böl
ge liman ve deniz işleri mü
dürlükleri, liman başkanlık
ları fen heyetleri (Gemi sürvey
kurulları) ve mahallî idare ku
rullarınca mahallî rayici geç
memek üzere en kısa bir za-

Hu. kabil tehlikeli maddeler:
A) Kıyıya düşmüş veya ka
raya oturmuş olanlar münhası
ran deniz birlikleri tarafından,
II) Yüzer bir halde olanlar
varsa deniz .birlikleri, yoksa,
bölge liman ve deniz işleri mü
dürlüğü. liman başkanlığı ta
rafı uda ıı yokedilirler.
Devlet, teşkillerine ait araç
ve gereç bulunmadığı veya bu
lunup ta ödevi yapamıyacak
durumda olduğu takdirde ma
hallin en büyük mülkiye âmi
rinden özel kişilere ait deniz.
kara. 1 aşıt araçlarından işe el
verişli ve uygun görülecekler
le bunların lüzumlu personeli
nin çalıştırılması istenir.
İstek derhal yerine getirilir
bu : uretle hizmet kabul eden
taşıt, aıaelariyle gereçlerinin
ve şahısların kira bedelleri ve
ücretleri pazarlıkla tesbit olu
nur. İşin icap ve mahiyeti iti
bariyle pazarlıkla kira bedeli
nin tesbiti mümkün bulunmıyan
hallerde bu bedel mahallî bele
diyelere yoksa, en yakın bele
diyelere tesbit ettirilecek ra
yiçlere göre derhal ve hizmet,
sırasındaki kazalarda hasar ve
zıyaa uğnyacak olanlar için ve
rilecek tazminat ise bölge li
man ve deniz işleri müdürlük
leri liman başkanlarının sürvey kurullarınca takdir ve ma
hallî idare kurullarınca kabul
edilecek miktarlar üzerinden ö*
denir. Alâkalıların bu miktar
lara kâfi görmemeleri halinde
( S . Sayısı : 125 )
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MADDE 7. — Yüzer veya ka
raya vurmuş vaziyette mayın,
patlayıcı madde veya şüpheli bir
cisim gördükleri halde ilgili ma
kamlara bunu vakit ve zamaniyle bildirmekte ihmali görülen
lere 100 liraya kadar ağır para
cezası verilir.
Bu kabîl tehlikeli cisimlerin
imhası amaciyle özel kişilere ait
elkonacak araçları mâkul bir
sebep yokken vermekten çekinen
lere ve işbu araçlar personelin
den hastalık müstesna olmak
üzere hizmetten kaçınanlara al
tı aya kadar hapis cezası verilir.

MADDE 7. — Yüzer veya
karaya vurmuş vaziyette mayın,
patlayıcı-madde veya şüpheli
bir cisim gördükleri halde ilgi
li makamlara bunu vakit ve zamaniyle bildirmekte ihmali gö
rülenlere 100 liraya kadar ağır
para cezası verilir.
Bu kabîl tehlikeli cisimlerin
yokedilmesi amaciyle kullanı
lacak özel kişilere ait araç ve
gereçleri mâkul bir sebep yok
iken vermekten çekinenlere ve
işbu araçlar personelinden, has
talık müstesna olmak üzere,
hizmetten kaçınanlara altı. aya
kadar hapis cezası verilir.
Dâvalar Sulh Mahkemesinde
Kir.

MADDE 7. — Millî Savun
ma
Komisyonunun
yedinci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 8. — Başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yokedilmesi veya zarar
sız bir hale getirilmesi için bu
kanun gereğince yapılacak her
türlü giderler ve verilecek üc
ret, yolluk ve tazminatlar Ulaş
tırma Bakanlığı
bütçesinden
ödenir.

MADDE 8. — Başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yokedilmesi veya za
rarsız bir hale getirilmesi için
İni kanun gereğince yapılacak
her türlü giderler ve verilecek
ücret, yolluk ve tazminat Ulaştı rm a Bakanl ı ğı Büt çesinden ödenir.

MADDE 8. — Millî Savun
ma Komisyonunun sakizinci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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Ad. K.
mahkemeye müracaat
mahfuzdur.

B. K.
hakları

manda tesbit edilerek ödenir.
İlgililerin bu miktarları azı ni
sama! rı halinde mahkemeye mü
racaat hakları mahfuzdur.

MADDE 7. — Yüzen veya
karaya vurmuş vaziyette ma
yın, patlayıcı madde veya şüp
heli bir cismi görerek ilgili ma
kamlara vakit ve zamaniyle
ilk haber verene mezkûr cisim
lerin yok edilmeleri veya za
rarsız hale getirilmelerini nıütaakıp mahallî idare heyeti karariyle yüz liraya kadar para
mükâfatı verilir. Bu kabîl teh
likeli cisimlerin yok edilmesi
amaciyle kullanılacak: özelkişilere ait araç ve gereçleri mâ
kul bir sebep yokken vermek
ten çekinenlere, ve işbu araç
lar personelinden, hastalık müs
tesna olmak üzere, hizmetten
kaçınanlara mahallî sulh mah
kemesince beş yüz liraya ka
dar para cezası hükmolunur.

MADDE 7. — Yüzen veya
karaya vurmuş vaziyette mayın,
patlayıcı madde veya şüpheli
bir cismi görerek ilgili makam
lara vakit ve zamaniyle ilk ha
ber verene mezkûr cisimlerin
tehlikeli maddeler olduğu anla
şıldıktan sonra mahallî idare he
yeti karariyle 25 liradan 100
liraya kadar para mükâfatı ve
rilir. Bu kabîl tehlikeli cisim
lerin yokedilmesi amaciyle kul
lanılacak özelkişilere ait araç
ve gereçleri mâkul bir sebep yok
ken vermekten çekinenlere ve
işbu araçlar personelinden, has
talık müstesna olmak üzere hiz
metten kaçınanlara yüz liradan
beş yüz liraya kadar ağır para
cezası hükmolunur.
tkinci maddede sayılan gemi
lerin süvari veya kaptanlarla
üçüncü maddede yazılı kimseler
bu kanunun şümulüne giren teh
likeli maddeleri haber vermedik
leri takdirde kendilerinden 100
liradan 500 liraya kadar ağır
para cezası alınır.
Bu dâvalar mahallî sulh mah
kemelerince görülür.

MADDE 7. — Bu kabîl teh
likeli cisimlerin yok edilmesi
amaciyle kullanılacak özel ki
şilere ait araçları mâkul bir
sebep yok iken vermekten çe
kinenlere 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası hük
molunur.
tkinci maddede sayılan gemi
lerin süvari veya kaptanlarla
üçüncü maddede yazılı kimse
ler bu kanunun şümulüne gi
ren tehlikeli maddeleri haber
vermedikleri takdirde kendi
lerinden 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası alı
nır.
Bu dâvalar mahallî sulh mah
kemelerince görülür.

MADDE 8. — Başıboş mayın.
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yok edilmesi veya za
rarsız bir hale getirilmesi için
bu kanun gereğince yapılacak
her türlü giderler ve verilecek
ücret, yolluk, tazminat, ikra
miye ve para mükâfatları Ulaş
tırma Bakanlığı
Bütçesinden
ödenir.

MADDE 8. — Başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yokedilmesi veya za
rarsız bir hale getirilmesi için
bu kanun gereğince yapılacak
her türlü giderler ve verilecek
ücret, yolluk, tazminat, ikrami
ye ve para mükâfatları Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesinden öde
nir.

MADDE 8. — Başıboş maym,
patlayıcı madde ve şüpheli ci
simlerin yok edilmesi veya za
rarsız bir hale getirilmesi için
bu kanun gereğince yapılacak
her türlü giderler ve verilecek
ücret, yolluk, tazminat ve ik
ramiye Ulaştırma
Bakanlığı
I bütçesinden ödenir.

MADDE 9. — Mayin, patla
yıcı madde veya şüpheli cisim
lerin yokedilmesi veya zararsız

MADDE 9. — Mayın, patla- yıcı madde veya şüpheli cisim
lerin yok edilmesi veya zu-
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MADDE 9. — Bıı kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDİ'] !).
yımı larihiıule

bu kanun yavürürliiüe «n-

I'OL*.

MADDE 10. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDİ'] 10. ••-- Ihı kaıunıi!
akanlar Kurulu vürülür.

Başbakan
Adalet Bakanı
Ş. Saraçoğlu
M. ökmen
M. Sa. Bakanı içişleri Bakanı
A. R. Artunkal
Hilmi Uran
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
II. Saka
N. E. Sümer
Millî Eğitim Ba. Bayındırlık Ba,
Yücel
Sırrı Bay
Ekonomi Ba.
Sa. ve So. Y. Ba.
Fuad Sirmen
Dr, S. Konuk
Güm. ve Tekel Ba. Tarım Ba. V.
T. Coşkan
Dr. S. Irmak
Ulaştırma Ba.
Ticaret Ba.
A. F. Cebesoy
R. Karadeniz
Çalışma Ba.
Dr. S. Irmak
( S. Sayısı : 125 )
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MADDİ] n. •• Millî Savuıııtia. Komisyonunun dokuzuncu
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
MADDİ] 10. - • Millî Savun
ma,
Komisyonunun onuncu
maddesi avueu kabul edilmis-
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îçiş. K.

Ad. K.

B. K.

hale getirilmesi görevinde infi
lâk veya sair herhangi bir kaza
sebebiyle ölenlerin kanuni mi
rasçılarına bir defaya mahsus
olmak üzere 5 000 lira tazminat
verilir. Bu tazminatlar hiçbir
veçhile haczedilemez.
Altıncı maddenin birinci fık
rasındaki görevliler haricinde
ücret mukabili çalıştırılanlar
için bu tazminat seferde de ve
rilir.
Altıncı maddenin birinci fık
rasındaki görevliler haricinde
ücret mukabili çalıştırılanlar
mayin, patlayıcı madde veya
şüpheli cisimlerin yokedilmesinde veya zararsız bir hale geti
rilmesi sırasında her ne sebeple
olursa olsun 551 sayılı Kanun
da gösterilen derecelerden biri
ne uyacak kadar malûl olurlar
sa kendilerine o kanundaki de
recelere mahsus subay terfih
zammı miktarmca maaş tahsis
olunur.

rarsız bir hale getirilmesi gö
revinde infilâk veya sair her
hangi bir kaza sebebiyle ma
lûl kalan sivil ve askerlere ve
ölenlerin kanuni mirasçılarına
bir defaya mahsus olmak üzere
1475 sayılı Nakdî Tazminat
Kanunu hükümleri dairesinde
tazminat verilir. Bu tazminat
lar hiçbir veçhile haczedile
mezler. 551 sayılı Kanun hü
kümleri ile bu gibilerin kanun
larla belirtilen diğer hakları
mahfuzdur.

MADDİ1, ! ) . - - Millî Savumun
Komisyonunun 9 ucu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — îçişleri Ko
misyonunun 9 ncu maddesi ay
nen.

MADDE 10. —- Hükümetin
9 ncu maddesi ayniyle kabul
edilmiştir.

MADDE JO. — Millî Savun
um Komisyonunun 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. —içişleri Komis
yonunun 10 ncu maddesi aynen.

MADDE 1.1. — Hükümetin
10 ncu maddesi ayniyle kabul
edilmiştir.
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