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(Yoklama yapıldı) 

2. — YOKUMA 

|. BAŞKAN 

- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Oturum açıldı. 

1. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
İş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlafıma, Yar
dım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/573) [1] 

DIŞÎŞLERt BAKANİ NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Efendim, bir küçük kanunumuz 
vardır. Gündemin sonunda kalmıştır. Ameri
ka'dan alacağımız yeni kredilerle alâkadardır 
ve fevkalâde mühimdir. Bunun hemen müza
keresine müsaade buyurmanızı bilhassa istirham 
ederim. (Olur olur sesleri). 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilik teklifleri 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 6 ncı sıradaki kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Necmettin Sadak 

BAŞKAN — Bütün maddelere tâkdimen ve 
öncelikle görüşülmesini teklif ediyorlar. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edlilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri). 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporunda tasarının ivedilikle 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu teklifi oyu-

[1] 261 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

:jıuza sunuyorum. Kabul edenler. 
İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Etmiyenler. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borç
lanma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
!(Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi) ve 5253 
Isayılı Kanunla onanan (Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekono
mik îş Birliği Anlaşması) mn icaplarından o'la-
|rak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya 
!bu Hükümetin Ajanı sıfatiyle hareket edecek 
1 Kurumlar ve Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâ-
Ihil diğer memleketler ile Borçlanma, Yardım ye 
| ödeme Anlaşmaları akdine Hükümet yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukardaki madde gereğince-
akdedilecek anlaşmalar imzalandıkları tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu anlaşmalar en geç altı 
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin tas-
dikma sunulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten itibaren 3 yıl müddetle yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/555) 

BAŞKAN — 163 ncü maddenin görüşülme
sine devam ediyoruz. 

Hazim Bozca (Yok sesleri). 
Zehra Budunç. 
ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Adz arkadaş

larım; bu kürsüde, bu mevzu üzerinde Sayın 
Başbakan ŞeWettin Günaltay ve Muhalefet ar
kadaşlarımızdan Köprülü gibi ve Feridun Fikri 
arkadaşımız gibi ve diğer münevver ve hukuk
çu arkadaşlarımız gibi, hakikaten tarihin .bü
tün safahatını görmüş, geçirmiş muhterem ze
vatın sözlerinden sonra söz alıp konuşmam, 
kürsüyü işgal olacağını biliyorum. Ben esasen 
böyle birşeyi aklımdan dahi geçirmemiştim. 
Ama burada dün akşam genç muhalif arkadaş
larımdan birisi korkunç misalleri burada teker 
teker ve bir tanesini dahi feda etmiyerek zik
retmesi, benim de bu hususa nazari dikkatimi 
celbetti ve beni ancak vazifemi ifa etmiş olmak 
için iki üç söz söylemeye mecbur etti. Bu tasarı
yı aldım, okudum, Madde için konuşuyorum. 
Emin olun ki tam hürriyetperver ve medeni bir 
adam gibi demokrasinin hakiki bünyesine uy
gun bulmadım ve bâzı maddeleri sert buldum. 
Dedim ki; şuraya, şuraya ben de icabederse do
kunur, tenkid ederim. Niyetim de bu idi. 
Neden mekteplerde din dersi mecburi değildir? 
Ortaokullarda, üniversitelerde kızlarla erkek
ler niye beraber ders görüyorlar, neden islâm 
hukuku konuşulmuyor neden dört kadın alın
mıyor, neden bu, neden şu ? Bunların hepsi top-
yekûn Cumhuriyeti ve Devleti esas tatmakta ve 
buna karşı koymaktadır. Birkaç arkadaşım, 
(belki de partinin programıdır) gördük ki, sı
rasını da değiştirmeden, bir tanesini feda et
meden bunları burada sıralarsa rica' ederim Hü
kümet ne iyi etmişte getirmiş demekten başka 
bize söz kalır mı? 

Hattâ ben bu tasarıya, bâzı noktalarda mu-
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halefet için düşüldüğüm, zaman kendi kendime 
şaştım, Allah, Allbh dedim acaba ben mi tekâ
mül ettim yoksa i prensiplerin dışında birşey 
mi var? Bilirsiniz| ki, arkadaşlar, ben ihtilâle 
karışmış, takriri ŝ ükûn ve istiklâl mahkemeleri 
zamanında yetişmişimdir, bunlara diğerleri gibi 
inanmıyarak değij, inanarak iştirak ettim. De
mek ki dedim hep kemali samimiyetle söylü
yorum, ya, dedirjı, demek Anayasamızın hür
riyetperver, demokratik ruhu beni de yavaş ya
vaş fikir, söz ve vicdan hürriyeti noktasından 
yetiştirmiş dedimi ve kendimi beğendim. Ama 
burada söylenilenleri işittikten sonra ayaklarım 
suya değdi, hem ide kaynar sulara değdi. An
ladım ki, Türk Milleti ve Türk halkı tehlikede
dir, yazıktır bu halka, bu millete... Biz ne za
man rahat rahat müslüman olacağız bilmiyo
rum. Ama bu hükjnü bu tasarıdan çıkar mıyo-
yorum, burada söy/lenen lâflardan çıkarıyorum. 
Elbette ki ne kanuh, ne de bu millet bu şekilde 
bir müslümanlığa müsaade etmiyecek. Allahla 
kulu karşı karşıya | iken üniversitenin, dört ka
rının ne münasebet 
dünyaya bir nazar 

ta duramayız. Bunu 
Şimdi göklerde 

bi var? Bugünün zihniyetiyle 
etmek gerektir. Dünyada 

atom varken kadır.lar filân lâfı olur mu? Ka
dınlar bu vatana yazımdır. Vatandaş olarak 
onlar da çakşacakjardır. Başka türlü vatan 
kurtulamaz. Kim djemiş ki kadınlar yuvaların
dan çıkmış diye. §imdi anlıyorum ki, otobüs
lerde, şurada buracjla işitilen lâfların kökü bu
rada imiş. Bunu kemali samimiyetle söylemeye 
mecburum. 

Arkadaşlar; şimjdi, yuvaları betonlaştırmak 
lâzımdır. Erkek, ka$m, çocuk çalışmadan ayak-

millete duyurmak lâzımdır. 
başka türlü kuşlar uçuyor. 

İnsanların bunu bilıjnesi lâzımdır. Bu vatanı be
raberce müdafaa ^deceğiz arkadaşlar. Şimdi 
göklerde muazzam, jkorkunç çelik kartallar do
laşıyor, bunlar bağılrarak geldikleri zaman bü
yükleri, küçükleri, kadınları ayırmıyarak gök
lerden ateş, ölüm, zehir yağdırıyorlar ve yuva
ları birden tarumar ediyorlar. Bu milleti ayak
ta tutmak için hep beraber çalışmak lâzımdır. 
Kaldı ki, bu mevzuda bu milleti şaşırtmamak ve 
bu millete mazideki ^ cilan hatırlatmak lâzımge-
lir; dünya ile dinin ^yrı tutulması lâzımgeldiği-
nin anlatılması icabjederken, böyle münevver 
zevatın bu şekilde ^onuşması beni korkuttuğu 
için söz almıştım arkadaşlar. 
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Şimdi anladım ki, artık Bolşevikler bu mem

lekette rahat rahat iç göreceklerdir. Çünkü bi
zim dinimiz fevkalâde toleranslı, fevkalâde yeni 
ve modern bir dindir, toleransı geniştir. 

Ama arkadaşlar; bir daha, bir daha bu acı 
lâfları söylemiş olan arkadaşlardan rica ediyo
rum, bu memlekete ve bu halka acısınlar. Bu 
ne ihtirastır arkadaşlar, anlamıyorum. Şemset
tin Günaltay'dan dini zorlamayı beklemek, abes
le iştigal etmek demektir. 

Ben rica ediyorum arkadaşlar, bu mesaili 
kendi nefisleriyle konuşarak bir daha mütalâa 
etsinler. Yine o genç arkadaşlara haber vereyim 
ki, (bununla sözümü bitireceğim) şimdi görür
sünüz, demeyim, mazallah. Çünkü görürsünüz 
demek; tecrübeye mütevakkıftır, hayalen tasav
vur ediyorum, bu memlekette bir şuriş bir irtica 
olursa bu genç arkadaşları asla affetmez, ko
nuşmuş, konuşmamış demez, bırakın arkadaşlar 
vatandaşları rahat rahat müslüman olsunlar, 
Allahm huzuruna başka ellerle çıkmasınlar size 
yalvarıyorum arkadaşlar, korkuyorum arka
daşlar. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim; 
huzurunuzda, partimin bana verdiği bir vazi
feyi ifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; malûm olan progra
mı ile komünizme ve komünistlere karşı müca
deleyi kendisine şiar edinmiş bulunan • Millet 
Partisi, Devletin emniyetini ihlâl edeceğinden 
şüphe bulunmıyan irtica hareketlerine ve mür
tecilere karşı da aynı esas dairesinde mücadele 
etmeyi prensip edinmiştir. Bu şiarı ile parti, 
vatandaş hak ve hürriyetini baltalıyan fikirle
rin amansız düşmanıdır. Hürriyetin ve taassu
bun suiistimalini kemali şiddetle ve nefretle 
reddeder. 

Bu kanun tasarısı münasebetiyle Millet 
Partisi adına yapılan tenkitlerin samimî hede
fi budur. Programında ve ona uygun hareket
lerinde dinin siyasete alet edilmesi ve dünya 
işlerine karıştırılmasını asla terviç etmiyen 
partimize irtica partisidir diyen ve yazanları 
esefle görmekteyiz. Bunların âdi bir şantajcı 
olduğunu huzurunuzda açıklarken bu kabîl in
sanların irticai alet yaparak, irtica simsarlığı 
ve din bezirgânlığı yaptığını bütün millet hu
zurunda açıklamak isteriz. Bu vesile ile parti
mizin lâyiklik hususundaki görüşünü tekravla
mayı yerinde görüyoruz: 
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Din ve din adamları devlet işlerine müda

hale etmemelidir. Ve din işleri dünya işlerine 
ve Devlet işlerine alet edilmemelidir. 

Arkadaşlar bu kürsüden lâyiklik hakkında 
ve komünist düşmanlığı hakkında lise çocuk
larının bildiği şeyleri buradan tekrarlamayı 
yani malûmu ilâm etmeyi hafiflik telâkki edi
yoruz. 

EKREM ORAN (tzmir) — Söylemekte fay
da vardır hemşehrim. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bu, mâru-
datımm birinci kısmıdır. 

İkinci kısmına gelince: 
163 ncü maddenin heyeti umumiyesine dair

dir. Bu maddenin unsurlarının çok elâstiki ol
duğunu ve bu itibarla tatbikatta birtakım yol
suzluklara ve suiistimallere meydan verebile
ceğini düşünüyoruz. Bilhassa «Siyasi menfaat 
temin veya şahsi nüfuz tesis eylemek» hukuk
çu arkadaşlarım kadar bütün Büyük Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri de takdir eder
ler ki,, fevkalâde elâstikidir. Ve nihayet bu ve 
emsali elâstiki maddelerin unsurlarını göz 
önünde tutarak yapılmış tenkitlerimizi bura
da tekrarlamıyacağız. Her halde bu maddenin 
yeni baştan en iyi şekilde, vazıı kanunun es

babı mucibesinde zikrettiği irtica ile mücadele
yi hedef tutan samimî kanaatini ifade edecek 
şekilde tedvininde bir mahzur yoktur. Biz de 
buna elbette bütün kalbimizle iştirak edeceğiz. 
Ancak bu tarzda, bu elâstiki mahiyette oluşu 
haklı olarak bizi daha şiddetli konuşturmuştur. 

BAŞKAN — Bir az durur musunuz? 
Efendim iki muhtelif kutuya iki tasarı zan

nederek rey atanlar olmuştur. Böyle bir vazi
yet var mıdır? Yani tek lâyihaya çift rey atan 
var mıdır? 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
-— Ayrı ayrı zanniyle iki rey attım. (Biri iptal 
edilir sesleri) 

BAŞKAN —• Birisini iptal ederiz. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hulâsa ola

rak bu 163 ncü maddenin yeni baştan komisyo
na iade edilerek bu esbabı mucibedeki noktai 
nazarı kapsıyacak şekilde tanzimini Yüksek 
Meclisten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Âli Rıza Erem buyurun. 
ALI RIZA EREM (Çoruh) — Efendim, bu 

madde bundan evvelki 141 ve 142 nci madde-

**- 681— 
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lerden daha az değil, belki de daha önemlidir. 
Çünkü lâyikliğe aykırı maksatlar taşıyanla
rın memleketimizde., yine dinin mukaddes per
desi ltmda saklanarak nasıl propaganda ve ya
yın yaptıklarını görüyoruz. Bunlar, miktarları 
ne kadar az veya ne kadar çok olursa olsun, 
komünizmin en kuvvetli müttefikidir. 

Üç noktayı belirterek huzurunuzdan ayrı
lacağım. 

1. Hiç şüphe yok ki, komünistler, artık 
Kari Marks 'in prensiplerine bağlı değildir. Dün
yanın neresinde olursa olsunlar, Sovyet Rusya 'yi 
ana vatan sayan ve onların hesabına bulundukları 
memleketin istiklâline, varlığına kastederek, Ko-
münformun emirlerin hayatları bahasına da olsa 
gene yerine getirmeye çalışan vatan hainidirler. 

Bütün, gayretleri ile her zamandan, ziyade, her 
memlekete bu yolda çalışmaktadırlar. Bu haki
kat, Atlantik Paktına karşı vaziyet alan Komü
nist liderlerinin, kendilerinin bulundukları mem
leketlerdeki itiraflarıyle sabittir. 

2. Komünistler, bu vatan hainliklelini icabın
da yerine getirmek için plânlarını, programları
nı, bulundukları memleketteki, demokrasi hürri
yetlerine sığınarak hazırlanmaktadırlar. 

Onun için bütün demokrat memleketler, onla
ra karşı ciddi tedbirler almaya başlamışlardır. 
Marşal Plânı da bu tedbirlerin başında gelir. 

3. Kamünistlerin propaganda taktikleri çok 
sanatkâranedir. Her türlü hisse, her şahsa nasıl 
hitap edilmesi, nasıl konuşulması lâzımgeldiğini 
çok iyi öğreniyorlar ve biliyorlar. Okuduklarımız 
eserler ve gördüğümüz hâdiseler bunları tama
men belirtilmektedir. Komünistler yalınız fakir 
ve dar gelirli insanların hayatından bu sefalet 
tablosunu çizip, bundan kurtuluş çaresinin tek 
anahtarı, komünistlik olduğunu telkinle iktifa et
mezler, komünistler, harblerde haksız ezngin olan
ların gafilâne savuruk servet tezahürlerinden bir 
(sefahet) tablosu da uydurarak fakir ve dar ge
lirli muhitlerin önüne sermekle ve onların kin
lerini tahrik etmekle de iktifa etmezler. Komü
nistler, yerine göre camilerde, kiliselerde, havra
larda işlerler. Yerine göre tarikatçi olurlar : şeyh 
baba, mürit, ve şakirt kılıklarında görünürler ve 
görünebilirler. Bu suretle irtica zihniyetini kendi 
müttefikleri olarak ayaklandırmaya, harekete ge
tirmeye çalışırlar. Afyon'da mahkûm olan 28 va
tandaşın, bu çatının altına kadar sokulan Arapça 
Ezan okuma hâdiselerinin bu gibi propaganlala-
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rın, kışkırtılan cesaretlerin, küstahlıkların mah
sulüdür. Velhâsıl komünistler propaganda sana
tını o kadar geliştirmişlerdir ki, irtica propagan-
lasının altında komünizm propagandasının altın
da irticai maksadının bulunduğunu sezebilmek 
çok zorlamıştır. Onun için bu madde, bâzı arka
daşların vehmettikleri gibi dine karşı bir tecavüz 
değil, bilâkis dine ve vicdan hürriyetini yönelecek 
tecavüzü önleyici bir maddedir. Bu maddenin din 
aleyhine olduğunu söylemek yalnız dini siyasete 
âlet etmek istiyenlerin kârı olabilir. Bu mevzuda 
söylenebilecek sözler arkadaşlarımız tarafından 
çok güzel söylenmiştir. Sözü uzatmak istemiyo
rum. Maddenin kabulünü yalnız lüzumlu değil 
zaruri buluyorum. İrtica zihniyetini her memle
kette bütün hızı ile çalışan komünist propagan
dacılarının tahriki ile ayaklanabilir. Bu ihtimali 
küçümsememeli, bilâkis ehemmiyet ve hassasi
yetle göz önünde tutulmalıdır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaş
lar, 16.3 neü maddenin tedvini hususunda ko
misyonumuzun noktai nazarını arzetmek için 
bu maddenin değiştirilmesi hususunda hâkim 
olan zihniyeti kısaca belirtmek isterim. 

Dünyanın 2 hastalığı vardır. Birisi eski has
talık diğeri yeni hastalıktır. Eski hastalık; sko
lâstik zihniyet yenisi ise komünistliktir. Bu iki 
zihniyet hürriyet rejimlerinden, demokrasinin 
hürriyete vermiş olduğu geniş sahadan istifade 
etmek suretiyle iktidara geldiği yerlerde daima 
hürriyeti yok eden kararlar almış ve onları tat
bik etmiştir. 

Skolâstik zihniyet ise; Hocam böyle söyledi 
binaenaleyh böyledir, der. Muhakemesi, müna
kaşası yoktur, onun aksini düşünenin katli ca
izdir. Buna skolâstik zihniyet derler. 

İkincisi, komünistlik hürriyet nizamından 
istifade ederek Devlet idaresinin başına geçtiği 
zaman haklı olan yalnız kendisidir. Komünist
likten başka bir şey düşünenin kellesi uçurulur. 
Arkadaşlar bunun birçok misalini verdiler, 
izah ettiler. Buna mâni olmak, komünistlikle 
mücadele etmek için 141 ve 142 nci maddeleri 
kabul ettik. Bu müzakeresini yaptığımız madde 
ise skolâstik zihniyetle mücadele içindir. Sko
lâstik zihniyeti ifade için ne sağ ve ne de sol 
tâbirleri tam mefhumlar değildir. Dediler ki, 
umumi tarif olarak ifadeleri şu oldu ki, dini 
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dünya işlerine karıştırmamalı. Bunda arkadaş
ların cümlesi müttefik, bütün burada konuşan 
arkadaşlar lâyikliği bu suretle tarif ettiler. 

Arkadaşlar, dünya işi nedir! Bunu l^anuna 
yazabilir misiniz? Dini dünya işlerine karıştı
ranlara şu ceza verilir diyebilir misinizi Böy
le tarif olur mu? 

Şu halde bir hukukçu, bir kanun vâzıı ola
rak dünya işlerinden ne anladığımızı açıklamak 
lâzımdır. Dünya işleri bir hukuki tarif değildir. 
Bunun hukuki tarifini yapmak lâzımdır^ nedir 
o? Devlet nizamı. Dünya işi o kadar genjştir ki 
bunu tahdit etmek lâzımdır. Bu tahdit de din 
işlerine Devlet nizamını hâkim kılmaktır. Dev
let idaresince millet için yapılmış olan kanun 
ve nizamda dinî esaslara riayet etmek ve yal
nız buna riayet etmek. Bu maddenin birinci 
fıkrasında yazılı olan Devlet nizamına yani 
Devletin hukuki, iktisadi, siyasi nizamını dinî 
esas ve inancalara uydurmak sözü, dünya işleri 
diye dünden beri söylenen sözlerin hukuki ifa
desidir. Başka nasıl diyebilirsiniz Hem dünya 
işlerine din karıştırılmasın deniyor, hem de bi
rinci fıkraya itiraz ediliyor. Maddeyi bu şekilde 
anlıyan komisyonumuz onu düşünmüştür ki, şa
yet dinî esaslar, Devlet nizamatında hâkim kı
lınacak olursa ve bunun hâkim kılınması yolu 
muhtelif sebep ve vesilelerle açılacak olursa ya
rin bu zihniyetle bu nizamı kurmak variyetine 
geçecek olanlar, başka türlü düşünenleri katli 
caiz diye keseceklerini, öldüreceklerini düşüne
rek ve bunun emsallerini görerek bu maddeyi 
tedvin etmiştir. Şu halde skolâstik zihniyet Devlet 
nizamını, dinî esaslara irca etmek istiyen skolâs
tik zihniyet şayet buna muvaffak olacak olursa 
koyduğu esaslardan gayrı düşünenleri mutlak 
surette yok eder. Tarih bize bunu gösteriyor. 

îşte ilmî mânada tarif... Devlet nizamı diye 
ifade edilen bu maddenin birinci fıkrasi bu esas 
üzerine kurulmuş ve bunun için cemiyet ku
ranlar cezalandırılmıştır. Bunda ayrılıp, gayri-
lık yoktur. 

Diğer fıkraya gelince; 
Propaganda meselesi.. Arkadaşlar, komünist

liğin propaganda meselesi 142 nci maddede ya
zılırken denildi ki memleket içinde kuruluş 
iktisadi, içtimai hukuki ve siyasi nizamları de
virmek maksadı ile cemiyet kurmak yasaktır, 
tarif bu, bunu kabul ettik. Bu maddeye göre 
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cezalandırılacak olan için de şu şekilde bir tarif 
yapılabilir: 

ijjâyikıiğe aykırı olarak Devletin hukuki, iç
timâi, iktisadi ve siyasi nizamım dinî esas ve 
inaıjıçlara alet etmek maksadı ile propaganda 
yapbıak, bu, maddede ikinci fıkrada şöyle ifade 
ediljiyor; lâyikliği sarsmak maksadı ile propagan
da yapmak, bunun mânasını doğrudan doğruya 
birijnci fıkraya atfedersek lâyikliği sarsmak mak-
sadji ile dini inancı alet olarak propaganda yap
manın ikinci fıkranın, mânası; Devlet nizamını 
dini esas ve inançlara uydurmak maksadiyle 
propaganda yapmak. Bu, açık kaldığı için Ko
misyonumuz maddeye eklemiştir, koymuştur. 
Bunu teklif eden arkadaşımız da Fuad Hulusi 
üstadımızdır, bu propaganda bu şekilde yazıl
sın, demiştir. 

Bir defa maddenin, esas itibariyle propa
ganda babında cezalandırdığı propaganda bu
dur. Fakat bunun dışında bir kısım vardı ki, 
onun da cezalandırılması lâzımdı, o da şudur; 
siyasi maksatla dini, dinî hissiyatı dince mukad
des tanılan şeyler alet edilerek propaganda 
yakmak. 

İkincisi şahsi nüfuz tesisi maksadı ile bun-
lar yapılırsa, üçüncüsü şahsi menfaat temini 
için bunlar yapılırsa... maddenin aslında, Hükü
metten gelen tasarıda bu öyle idi. Umumi ola
rak propaganda maddede meskût idi, yoktu, 
on|u istidlalle çıkarıyorduk. Bunu tasrih ettik. 
Şimdi komisyonunuz şahsi menfaat maksadı ile 
dinî hissiyatı ve dince mukaddes sayılan şey
leri propaganda etmek unsurunu zararlı buldu 
ve bu maddeden bu unsuru çıkardı. Kaldı (siya
si menfaat maksadiyle dini, dinî hissiyatı, dince 
mukaddes sayılan şeyleri alet ederek propagan
da yapmak). 

| Arkadaşlar, siyaset dünya işi değil midir? 
dijni dünya ile karıştırmamak lâyiklik değil nıi-
dijr? Lâyikliktir. Siyaset, binnetice Devlet ni-
zaimını tanzim için çalışan bir mekanizma değil 
mjidir? Evet. Şu halde din uğruna ve din pro
pagandası yaparak, siyasete bunu alet ederek 
hareket eden mekanizmanın maksadı, hedefi 
n^dir? İktidara geçmek, Devlet nizamına hâ
kini olmak. Bu maksatla, bu arzu ile iktidara 
gelmiş olan ve Devlet nizamının buna uyduru
lacağından şüphe edilen her mekanizmayı lâyik
lik babında cezalandırmak ve yok etmek lâzım
dır. Komisyonunuz tamamen bu kanaatte 
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ve musirdir. Şahsı için nüfuz temini cezalan
dırılmıştın dini. böyle küçük' menfaatler için, 
bayağı şeyler için alet ederek kullananları ceza
landırmak lâzım geldiğine de kaanidir. Bu iti
barla dün yapıları bir tekliften bahsetmek iste-

.rim. 
Arkadaşımız Emin Halim Ergun maddeyi, 

ve maddenin propagandaya, taallûk eden kıs
mını şu şekilde anlamış ve bu şekilde anlaşılma
sını istiyerek teklif etmiştir : Siyasi menfaat 
'temini veya şahsi nüfuz tesis eylemek ve bu su
retle lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle. Yani 
'bu tekliften anlaşılan mâna şudur : Müstakil 
olarak lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle dinî 
inancaları ve dince mukaddes tanılan şeyleri 
propaganda etmek değil, siyasi menfaat temini 
ve şahsi nüfuz temini için lâyiklik esasını sars
mak maksadiyle hareket edilirse cezalandırıl
sın diyor. Bu, maddeyi çok takyit eden bir hal • 
olur. Ve komisyonunuz buna iştirak etmemek
tedir. 

Bu hususta bir nokta daha arzetmek isterim. 
Maddenin son fıkrasında cemiyeti tarif eden bir 
fıkra vardır. Bu fıkra 141 nci maddenin dela
letiyle anlaşılması lâzımgelen fbir fıkradır. 

Şunu arzetmek isterim ki ; bunu kaldırırken 
komisyonunuz buradaki cemiyetten, dün de arz-
ettiğim gibi, doğrudan doğruya Cemiyetler Ka
nununun birinci maddesindeki yazılı olan cemi
yeti anlamaktadır. 

Ceza Kanununun 313 ncü maddesindeki suç 
işlemek için cemiyet teşkili bunun dışında ka
lır. Bu mânada anlıyoruz. Ve tatbikatta da böy
le anlaşılıp ve bu şekilde uygulanmasını istiyo- . 
ruz. 

Komisyonumuzun maruzatı budur. 
BAŞKAN — Fuad Hulusi Demirelli. 
Oy vermiyen ver mı?... Oy toplama muame

lesi bitmiştir. 
FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Komisyonunun 
Sayın Sözcüsü Abdürrahman Konuk, komisyon
da cereyan eden müzakerenin, bana ait olan 
kısmını kısa olarak ve tamam olmıyarak söyle
dikleri için ben burada fikrimi, ve orada söy
lediğim sözleri arz ve izah etmek için söz almak 
mecburiyetini duydum. 

Efendim; teklif şu fıkraya taallûk ediyor. 
«Siyasi menfaat temin veya şahsi nüfuz tesis 
eylemek» Ben dedim ki; burada irticai propa-
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ganda etmek, içtimai tehlike teşkil ettiği için 
men edilmek isteniyor. Şu halde içtimai tehlikeyi 
tevlit .eden şey, irticaa teşviktir. Yoksa siyasi 
menfaat, yahut şahsi menfaat temin etmek men e-
dilmek istenmiyor. Bunlar maksada ve mevzua ya
bancı unsurlardır. Bunları burada alıkoymak 
doğru değildir. Şu halde haksat ne ise açıklan
malıdır. O da lâyikliği devirmek, lâyikliği yok-
etmek maksadiyle propaganda yapmaktan iba
rettir. Fakat bunları çıkarmak şartiyle, yani si
yasi menfaat, şahsi nüfuz temin etmek gibi un
surları buraya koymak doğru olamaz. Fakat 
komisyonca yabancı unsurlar da çıkarılmamış, 
ipka edilmiştir. Hem de her ne suretle olursa ol
sun propaganda, şeklinde kabul edildi. Şu halde 
bendenizin arzımla bu maddenin bu şekli arasın
da büyük fark vardır. Bu münasebetle eğer arzu 
buyufulursa muhalif kaldığım diğer noktaları 
da arzedeyim. Ben komisyonda demiştim ki; hat
tâ tasarının heyeti umumiyesi hakkında konuş
tuğum zaman Yüksek Huzurunuzda da ifade 
ettim ki, burada en mühim olan bir unsur orta
dan kaldırılıyor. Fikir ve söz hürriyeti, ancak 
içtimai bir tehlike tevlit ederse menedilebilir. Şu 
halde irticai teşvik edenin, sözleri ancak emni
yeti yahut lâyiklik esasını sarsmak tehlikesini 
gösterirse bu ceza ona verilmelidir. Şu halde eski 
ibare, yani bugün yürürlükte olan Ceza Kanu
nunun ibaresi maksada ve ceza esaslarına daha 
uygundur. Bu tasarıda ise bu unsur kaldırılmış
tır, şart koşulmamıştır. Tecrim için, işin suç ol
ması için bu unsur mevcut olmalıdır. Bu unsur 
mevcut olmadıkça suç mevcut sayılmamalıdır, 
ben hâlâ o fikirdeyim. Bu hususta Muammer 
Alakant arkadaşımızla mutabık kaldık; bugün 
meriyette bulunan Ceza Kanunundaki maddeye 
yalnız (lâyikliği sarsabilecek) kelimelerinin ilâ
vesi şeklinde bu maddenin yeniden tedvin edil
mesi ve bu suretle ceza esaslarının bozulmamış 
bulunması için bir takrir verilmiştir. Zannederim 
önerge kendi imzalariyle riyasettedir. Ben de aynı 
fikirdeyim, bu noktayı tavzih etmek için birkaç 
dakikanızı aldım, bunun için beni mazur görme
nizi rica ederim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hüsnüniyet 
sahibi iseler kabul ederler. Şimdi anlaşılacak. 

BAŞKAN — Rica ederim böyle söylemeyiniz. 
Demek ki takrir kabul edilmezse hüsnüniyet sa
hibi olmıyacaklar mı ? 

EKREM ORAN (îzmir) — Sürcü lisan. 
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REŞAD AYDINLI (Denizli) — Komisyona 

söylüyoruz ve mesele bitinceye kadar bu kanaa
timizi muhafaza edeceğiz. 

BAŞKAN — Bu da nihayet karar üzerine 
tesir etmektir. 

SAÎT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; bu kürsüdeki münakaşa
ları dinledikten sonra bende hâsıl olan bir tered
düdü izale etmek için söz almış bulunuyorum. 

Dünkü müzakerelerde sayın Örgeevren arka
daşımız «taaddüdü zevcata taraftarız dersek 
ve bir cemiyet kurarsak bu bir suç değildir, fakat 
şeriat da böyle emretmektedir tarzında bir fi
kirle desteklersek o zaman suç olur» dedJler. 
Bendeniz Komisyon müzakerelerine devamlı ola
rak iştirak edemedim. Emekli Kanununun müza
kereleri sırasına tesadüf etmişti. Fakat 163 noü 
maddenin müzakeresi sırasında fırsat bulmuş. 
iştirak etmiştim. Bâzı sualleri sayın Adalet Ba
kanına bendeniz de sordum ve o zaman dedim ki. 
birden fazla evliliğe taraftar bir cemiyet ku
rulsa ve cemiyet programına birden ziyade evli
liğe taraftarız, erkek mirasçı kadın mirasçıdan 
bir kat fazla hisse almalıdır, müskirat ticareti 
menedilmelidir. Devlet müskirat ticareti yapma
malıdır. Nikâh serbest olduğu gibi talâk; da ser
best olmalıdır. Mahkemenin ve hâkimin takdirine 
bırakılmamalıdır. Faiz menedilmelidir. Tatil gü
nü Pazar değil, Cuma olmalıdır, esaslarını ko
yarsa ne olur ? 

Sonra, nüfusu artırmak için Türk köylüsü
nün hayat şartlarına intibak edebilmek için iki 
evliliğe taraftarız, servet inkisam etmemek için 
erkek mirasçının kadın mirasçıdan bir kat fazla 
hisse almalıdır, içki birçok cürüm ve cinayete 
vesile oluyor, menedilmelidir ve bahusus Dev
let bunu hiç yapmamalıdır gibi bâzı içtimai ve 
iktisadi sebepler göstererek bunları zikrederse 
ne olur? Bu fikirleri; eskiden feraiz icabı er
kek kadından bir kat fazla miras alırdı der
sem veya eskiden de bizim hayatımızda, is
lâm hukukundan birden ziyade evliliğe müsaade 
edilmişti ve bu, bizim millî ananemiz meyanı-
na girmişti dersem ne hır? ilk iki Şekildeki 
ifadelerin suç olmadığı ve fakat eski ahkâm
da böyleydi, şeriat da böyle kabul etmişti ve
ya dinen bu böyledir desem, suç olacağjı, cevabı 
verildi. Dün Süreyya örgeevren arkadaşımız 
da bunu, bu kürsüden ifade ettiler. Bendenizi te-
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red<jiüt ve endişeye sevkeden bilhassa bu nokta 
olmuştur. 

\MY Cemiyet ki, açıktan açığa, din ve şeriat 
hükjümleri bu idi, bunun için biz de buna ta
raftarız şeklinde ifade etmiyor ve fakat dinî 
ahkjâmı, dinin muamele kısmım bugünkü ce-
miyjetin kuruluş ve nizamına hâkim kılmak 
içini mücerret cümleler veya peçelerle, iktisadi, 
içtimai sebepler gösterilmek suretiyle hepsini 
sıralıyor. Sadece din veya şeriati ifade etmiyor. 
Suç değil. Ben hiçbir fark görmiyorum. Bu 
şekil bendenizi tereddüde düşürdü. Yarın tatbi
katla bunun tereddütler doğuracağı kanaatin
deyim. Buna bir vuzuh vermemiz ve anlayışta 
Meblis olarak ittifak etmiş bulunmamız şarttır. 

I Bu mevzu konuşulurken, bir hukukçu ar
kadaşım; fıkıhta da eskiden bu hüküm mevcut 
idi; dese de ben hâkim olarak mahkûm etmem 
dedi, ben de hâkim olsam, iki evliliğe taafta-
rım, tatil Cuma günü olmalıdır, müskirat men
edilmelidir, erkeğin mirası fazla olmalıdır 
diyeni mahkûm ederim dedim. O da bu Mec
lisin üyesi, ben de bu Meclisin üyesiyim, o da 
hukukçu, ben de hukukçu, o da bu meslekten 
yetişmiş, ben de bu meslekten yetişmişim. İki
mizin anlayışında esaslı fark vardır. Bu cihetin 
vuzuh peyda etmesini arzu etmek, ve buna bir 
vufcuh vermek zannederim ki, isabetli olur. 
(Sjağdan bravo sesleri) 

i ikinci bir maruzatım vardı, bu ciheti sayın 
sözcü işaret buyurdular. 

I O da 141 nci maddede iki kişinin bir amaçta 
birleşmesi ile cemiyet vücut buluyor diye bir 
fıkra vardır. Bu maddede ona atıf yapan bir 
fıkra mevcuttur bunun tayyını teklif edecektim. 
komisyon buna muvafakat ettiği için konuşmı-
yaicağım. 

i Hükümetin 163 ncü madde olarak teklif et
tiği maddenin 1 nci fıkrasında; «lâyikliğe ay
kırı olarak içtimai veya iktisadi veya siyasi ve-
y i hukuki nizamları kısmen de olsa dinî esas 
ve inancalara uydurmak amaciyle cemiyet tesis, 
teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse...» 
ibaresi vardır. 

Sonra aşağıda; siyasi maksatla veya şahsi 
nüfuz veya menfaat temini kastiyle dini veya 
dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şey
leri alet ederek her ne suretle olursa olsun pro
paganda yapan veya telkinde bulunan kimsenin 
hjareketi suç sayılmakta idi. Hükümetin bu tek-
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lifindeki, «veya menfaat» kaydını komisyon 
kaldırmış, onun yerine «her ne suretle olunsa 
olsun lâyiklik essamı sarsmak maksadiyle cüm
lesini» ilâve etmiştir. 

Hükümetin suç saydığı bu hareketin, şimdi 
sayın sözcünün izah ettiği gibi, şümulünü ve bâ
zı ihtilâtlar yapabilmek ihtimalini düşünerek 
bunu kaldırmıştır ve isabet etmiştir. «Her 
ne suretle olursa olsun lâyiklik esasını 
sarsmak maksadiyle» cümlesi yerindedir. 
Hakikaten bu vaziyeti menetmekle de 
isabet göstermiştir. Ancak ben temenni 
ederdim ki, maddenin birinci fıkrasında olduğu 
gîbi Devletin, hukuki, siyasi, içtimai nizamının 
yerine başka bir nizamın kurulması maksadiy
le cemiyet tesis etmek memnu olduğu gibi bu 
maksatla propaganda yapmak da memnudur, 
diyelim. Cemiyet kurmayı hangi sebeplerle.han
gi unsurlara dayanarak menediyorsak propa
gandayı da aynı suretlerle menedelim. Yukarda 
cemiyet kurma suçunun unsurlarının ifade ve 
tarifi başka, biraz aşağıda propagandanın tari
fi daha başka, oluyor. Bu anlayışı frenliyen tat
bikatta zorluk doğurabilecek olan bir vaziyet 
îhdas etmektedir. Halbuki sayın sözcünün şimdi 
yaptığı izahlardan anlıyoruz ki, lâyikliği sars
mak maksadiyle yapılmış propaganda Devlet 
nizamını din esaslarına uydurmak için propa
ganda yapmaktır. O halde bu fıkrayı o suretle 
ifade etmek daha doğru olur. Komisyon muva
fakat ederse ve yaparlarsa müteşekkir kalırım. 

Efendim, bendenizi tereddüde sevkeden bir 
sebep de şu oldu : 

Siyasi bir menfaat temin etmek maksadiyle 
dini ve dinî hissiyatı alet etmek hakikaten suç
tur ve suç olmalıdır. Siyaset Devlet nizamına 
yeni bir veçhe vermek için olur. Dini bu işe ka
rıştırmak doğrudan doğruya muhterem mevki
inde kalması icebeden dini hasis siyaset oyun
larına alet etmek olur ve dine karşı da bir hür
metsizliktir. Burada temas etmek istediğim, 
«şalisi nüfuz tesis etmek» cümlesidir. Şahsi nü
fuz mu, siyasi nüfuz tesis etmek mi? Şöyle an
lamak isterim ki, siyasi nüfuz tesis etmek mak
sadiyle dini alet etmek, mukaddesatı 'diniyeyi 
alet olarak kullanmak suç olmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, siyasette faaliyeti, mu
vaffakiyeti, zekâsiyie tanınmış bir insan siyaset 
âleminde, yaşadığı memlekette - Türkiye itiba
riyle arzedeyim - bütün Türkiye Cumhuriye-
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tinde şahsi bir nüfuz sahibi olur, meslekinde 
muvaffak olmuş bir avukat, dürüstisi, iktidarı, 
işini takipteki kudreti, liyakati ve saire dolayı-
siyle muvaffak olduğu takdirde o muvaffaki
yet kendisine bir itibar, bir şöhret temin eder. 
Şöhreti, şahsi nüfuz takip eder. Onun arkasın
dan o gelir. 

Meslekinde muvaffak olmuş bir doktor ke
za itibar ve şöhret kazanır. Ve bu itibar ve şöh
ret ona şahsi bir nüfuz temin eder. 

Bir din adamı, din esaslarına uygun temiz 
bir hisle vaiz ve nasihat eder, dinin adabına, er
kânına hürmet eder, riayet eder, siyasete karış
maz, bunun arkasından kendisi şeref ve itibara 
kavuşur. ŞaJhsi nüfuz temin eder. Şahsi nüfuz 
temin edince, eh bu maddenin ıtlakına göre suç 
mahiyetini iktisap eder. Zannediyorum ki; bu
radaki kasıt, siyasi bir nüfuz tesis etmek mak
sadiyle dini propagandada bulunmak, olacaktır. 

Bu maddede beni# endişeye düşüren bir fık
ra da «telkin» kelimesidir. Propagandanın ma
hiyetinde yayın vardır, intişar vardır, tamim 
vardır. Telkin deyince, cemaate değil de yalnız 
ferde propaganda yaptığını ifade eder. 

Şimdi dine göre; hoca babadan daha çok 
hakka sahiptir. Ustanın çırak üzerinde baba 
hukukundan daha üstün hukuku vardır. Usta, 
muallim, talebeye, çırağa şu suretle telkinde 
bulunur. Cennet annenin ayağının altındadır. 
Analara, babalara saygı göstermek denen ve
cibedir, şudur, budur,, demişlerdir. Bir baba öv-
lâdmı, bir usta, çırağını, bir muallim talebesi
ni karşısına alır bu yolda dinen böyledir, söy-
liyerek, telkin yaparsa şahsi nüfuzunu temin 
gayesini gütmektedir. Bu da endişe verici ma
hiyettedir. Bunun için de ricam; buradaki tel
kin kelimesi kalksın, propaganda kâfidir. Ya
ni bunu propaganda olarak ifade buyursunlar. 
Şöyle oluyor. «Her ne suretle olursa olsun si
yasi menfaat veya, nüfuz temin ve tesis eyle
mek» tarzında başlasın. «Her ne suretle olur
sa olsun, lâyiklik esasını sarsmak maksadiyle» 
değil «Her ne suretle olursa olsun Devletin si
yasi, iktisadi, içtimai ve hukuki temel nizam
larını bozmak maksadiyle propaganda yap
mak» şeklinde madde ifade edilsin. Bu suretle 
tatbikatta tereddütler izale edilmiş ve maksa
dımıza uygun bir madde tedvin edilmiş bulu
nur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

I BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
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EKREM ORAN (îzmir) —- Benim sözüm 

vardır. Bendeniz de arzedeyim ondan sonra 
Bakana söz verin. 

BAŞKAN — O halde sizden evvel söz almış 
Emin Soysal arkadaşımız vardır. Söz sırası 
onundur. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben
deniz söz almıyaeaktım fakat bir arkadaşımız, 
Sayın Zehra Budunç kürsüden heyecanlı beya
natta bulundular ve telâş gösterdiler, korktuk
larım ifade ettiler. Bendeniz korkmuyorum 
Sayın Budunç. Korkacak bir şey yok. Demok
ratik hava içinde bu Meclis müzakereleri ve bu 
faaliyetler devam ettiği müddetçe bu Meclis
ten sizin korkacağınız bir kararın çıkmasına 
imkân yoktur. Bu mektepler böyle işledikçe si
zin korkmanıza imkân yoktur. Türk milleti asıl 
cevherini kaybetmediği müddetçe sizin kork
manıza imkân yoktur. Gerçi dün Hasan Dinçer 
arkadaşımız birçok misaller verdi bu kanunun 
bu maddesi dolayısiyle dedi ki: Ortamektep-
lerde kız ve erkeklerin beraber okuması tenkid 
edilirse şu, şu şekilden dolayı mahzurludur, 
cinsî münasebetler mevzuübahistir ayrıca dini
mize de aykırıdır denirse bu madde mucibince 
bu suç mudur, değil midir?.. Diğer bir arka
daş taaddüdü zevcat meselesinden misal ver
diler. Bu arkadaşlarımız böyle konuşurken bu 
maddenin hükmi neticelerine göre bu şekilde
ki telâkkiler birer suç olabilir mi diye misal 
olarak aldılar. Kani olmalıyız ki Hasan Dinçer 
ve diğer arkadaşlarımız bu misalleri vermekle 
memleket içinde geriletici bir havanın ruhunu 
tazelemediler. Arkadaşlarımız bunu sadece bir 
misal olarak verdiler. Bu misaller için Sayın 
Sait Azmi Beyefendi buyurdular ki bu misal
ler sadece bu maddenin vatandaşların hayatı
na taallûk eden hükümlerinin anlaşılmasında 
yanlışlığa yol verilmesin diye sarahaten tesbit 
«dilmesinden ibarettir. Bunlarda her hangi bir 
memleket için tehlike ve tahrik mevzuubahis 
değildir. Biz biliyoruz ki ve bütün Türk genç
liği ve genç mebuslar, tecrübeli ağabeylerimiz 
biliyoruz ki, bu memleketin hayatında erkek 
kadar kadın da hâkim olacak, rol alacaktır. 
İkinci Cihan Harbindeki kadınları aldıkları 
rolleri ve sahneleri hepimiz hatırlıyoruz. Müsa
ade buyurursanız şurada Ulus'tan bir fıkra 
okuyayım:. 

«Bunu gören bölük komutanı derhal karşı 
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taarruza geçti, düşman selâmeti kaçmakta 
buldu. Bir sıçrama yaptık. Düşman kümelerine 
yanaştığımız zaman birdenbire ayaklarım tu
tuldu, adım atamaz oldum, gözterim fal taşı 
gibi açıldı, donup kaldım. Yerde yatanlar, can 
çekişenler kadındı, hepsi de genç kadın. Henüz 
gelişme çağında bir yığın kadın «ve kız çocukla
rı, hepsi de 20 sine yakın, yerlerde feci vaziyet
te tüyler ürpertici vaziyette yatıyorlardı. 8 lik 
toplarımızın yüksek infilâk kudreti onların sırt
larında taşıdıkları üniformayı paramparça et
miş, yakmış ve kavurmuştu J> diyor ve devam 
ediyor. 

Bundan sonraki vatan mücadelesi ve müda
faası yalnız mahdut bir kısım erkeklerin mü
cadelesi değil, erkeğiyle, kadını ile, çoluk çocu
ğu ile, damında uçan ve minaresinin tepesinde 
tüniyen kuşlariyle, sokaklarında yürüyen ka-
rmcalariyle beraber harbe girecektir. Nasıl 
olur da §u veya bu şekilde taaddüdü zevcat ve 
eski fıkıh hükümlerini ortaya koyduğu ahkâmı 
biz burada müdafaa ©deriz; herhangi bir arka
daşın bu şekilde bir fikri müdafaa etmesini ben
deniz aklıma bile getirmem. Onun için sayın ar
kadaşım korkacak bir şey yoktur. 

Bir tarihte bendeniz burada bir kazada mek
tep teftişi yaparken hocanın birisi de Ankara 
kazalarından birinde bir camide vaiz ediyor
muş haber verdiler, gittim ve dinledim. Müzik 
<9inlemek haramdır diyor ve sahabeden biri ge
çerken, bir hadis okuyarak, çobanın kavalını 
duymuş ve hemen kulaklarını kapatmış ve uzun 
bir müddet gittikten sonra kulaklarını açmak 
için kaval sesinin duyulup duyulmadığını sor-
ttıış ve ondan sonra kulaklarını açmış; müzik 
bu kadar harammış. Bu ne zamanda bilir mi
siniz? 1936 da. Fakat hoca bu vaizi yaparken 
beri tarafta mektepte en modern mânada rand 
yapıyorduk, millet de türküsünü söylüyor
du, çoban da kavalını çalıyordu. 

Binaenaleyh, bu bahiste bu memleketin kor
kacağı bir vaziyet yoktur arkadaşlar. 

Ancak madde, kanun tedvin ederken bir kı
sım cümleler, kelimeler vardır ki, bun
lar üzerinde durmamız icabediyor. Meselâ 
geçmiş maddede komünist kelimesini sa
rahatle koyalım dedik? Şimdi bu lâyik 
kelimesi çeşitli mânaya geliyor.. Aynı par
tinin muhtelif devirlerinde lâyıklik kelimesi 
başka mânalar almakta, diğer bir partinin nok-
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tai nazarına göre de yine lâyiklik başka mâna
da olabilir. Onun için biz kanun. yaparken bi
raz sarahat verirsek ne olur dedik. 

Bu unsur üzerinde düşünürken tekrar mek
teplerde muhtelit tedrisatı kaldırmak, tekrar 
güzel sanatları menetmek, tekrar taaddüdü zev-
cata gitmek, yani memleketin bütün hayatına 
hayat veren, hayatiyet veren yeni hamleleri 
kaldırmak' asla mevzuubahis değildir, böyle bir 
şey, bu Meclisten böyle bir karar çıkamaz ar
kadaşlar. 

Şimdi sayın Sözcü izah buyurdular, 163 ncü 
madde üzerinde. Tekrar şu meseleler üzerinde 
tenevvür etmek istiyorum : 

«Kısmen de olsa» tâbiri vardır. P>u ne demek
tir, bundan kasıtları nedir? 

Şahsi nüfuz meselesini bir arkadaşımız ta
kıldı, hakikatetr doğrudur, kasıt nedir'? Bir din 
âlimi çıkar, bir misal vereyim: 

Memşerimizden büyük bir din âlimi vardı, 
Yemen'de kadı idi, îmanı Yahya'nın en yakın 
arkadaşı idi, İstiklâl Mücadelesi sırasında ora
da Türk Bayrağının asılmasııa âmil olmuş bir 
zattı. Bu zat günün birinde ihtiyarladı tekaüt
lüğünü memlekette geçirmek üzere Elbistan'a 
geldi ve Cumhuriyet Hükümeti kendisine maaş 
bağladı. Zamanını geçirmek üzere orada kaldı. 
Bu adamı, bu din adamını halk çok sever ve 
dinlerdi, sayardı, sözünü tutardı. Bu, bu mad
deye göre şahsi bir nüfuzdur. Bu maddeye göre 
bu adam mahkûm edilebilir. Şapka Kanunu 
çıktığı zaman tereddüt edenler, geldiler bu ada
ma sordular. Şer'an caizdir, giyebilirsiniz, de
di. Onun üzerine herkes şapka giydi. Şimdi; 
bu maddeye göre, bu adamın şahsi nüfuzu var
dır diye cezalandırmak mümkün olabilir. 

Arkadaşlar; şu veya bu şekilde, herhangi bir 
şey kastiyle söylemiyorum, ferdî hürriyet mev-
zuubahistir. Ferdî hürriyeti mümkün mertebe 
b.!r taraftan korumakta aynı zamanda vazifemiz
dir. Bu noktada şahsi nüfuz meselesini bir neb
ze izah etmemiz kanunun tefsirinde esas bulun
ması lâzımdır. Şimdi soruyorum, îmanı Hatip 
mektepleri açmak, din derslerini mekteplere sok
mak, İlahiyat Fakültesi açmak ve bunların 
ehemmiyeti üzerinde söz söylemek vaziyetinde 
siyasi menfaat var mıdır yak mudur? Bunu 
da izah buyurmaları lâzımdır. Bir vatandaş 
gidecek bunlar hakkında söz söyliyecektir. Bu 
lâzımdır. Parti adamı olsun veya olmasın bun-
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larda siyasi maksat var mıdır yok mudur? İşte 
size bir mesele.. Din maksadiyle teşkilât vücuda 
getirmek, dinî vakıfların bu teşkilâta devredil
mesi suç mudur? Ben derim ki, hayır. Mademki 
din işleri ile Devlet işlerini ayırmak, istiyoruz; 
o halde dinî işleri yürütmek için, bu türlü ted
risatı, şunu bunu yürütmek için vakıflara bu işi 
verelim, bir cemiyet kurulsun, Devlet bununla 
meşgul olmasın derim. Bunda bir siyasi mak
sat telâkki edilebilir mi, edilemez mi? Bunun da 
aydınlanması lâzımdır. 

5 nci fıkrayı vuzuhsuz bulmuştum. Lütfet. 
sinler f) nci fıkrayı da aydınlatsınlar. 

«Telkin» kelimesine bendeniz de takılıyorum. 
Telkin kelimesi Öyle kelimedir ki, camilerde 
vaiz eden her vaizin telkinde bulun
duğunu bir bakıma kabul etmek lâ
zımdır; yukarıki maddede işaret olun
duğu veçhile mektepte, üniversitede ders veren 
her profesörün ayni zamanda telkinde bulundu
ğunu bir bakıma kabul etmemiz lâzımdır. 

Müzakeresi dolayısiyle bunları aydınlatma
mız vatandaşın menfaati ve bu memlekette 
mümkün mertebe müdafaasın] yaptığımız ferdin 
mukaddes hürriyetinin korunması bakımından 
zaruridir kanaatindeyim arkadaşlar. 

Dr. FAHRÎ KRUTULUŞ (Rize) — Vaızm 
yaptığı, memuriyetin vazifesidir-, 

EKREM ORAN (İzmir) ~~ Bendeniz gayet 
kısa konuşacağım. 

Şimdi fıkradaki, g?erek siyasi menfaat temini 
gerek şahsi nüfus tesisi ve gerek lâyiklik esasının 
sarsılması maksadının aşağıdaki üç unsura mer
but olması lâzımdır. O üç unsur da şudur : 

Dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes 
olan şeyleri alet ittihaz etmek. 

Binaenaleyh bir hoca müslümanlığm bütün 
faziletlerini meydana vurmuş diyerekten bir nü
fuz kazanmışsa, bu madde mucibince hiçbir za
man arkadaşlarımızın korktuğu gibi cezayı müş
tekini değildir. Bu maddenin, içine girmez. 

Yalnız bendeniz de arakadaşlarmım endişesi
ne maddenin dördüncü fıkrasının yazılış şeklin
den dolayı ayni suretle iştirak ediyorum. Onun 
için şu teklifi yapıyorum. Mademki, dini veya 
dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanılan şey
leri alet ederekten şahsi menfaat temini, şahsi 
nüfus tesisi veya her ne suretle olursa olsun lâ-
yikliği sarsacak propaganda yapmak memnudur. 
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Aşağıdaki hususları yukarıya almak suretiyle ye
ni bir teklif yapıyorum. 

O da şudur : 163 neü maddenin dördijincü fık
rasının şu suretle olmasını arz ve teklif ederim. 

«Dini veya dinî hissiyatı veya dince mukad
des tanılan şeyleri alet ederek siyasi menfaat te
min veya şahsi nüfuz tesis eylemek veya her ne 
suretle olursa olsun lâyiklik esasını sarsmak mak-
sadiyle propaganda yapmak ve .. ilâh. 

Binaenaleyh zannediyorum ki; gerek Adalet 
Bakanı ve gerekse sayın sözcü bu teklifimle be
raberdir, kabulünü istirham ediyorum. (Muvafık 
sesleri) 

BAŞKAN — Muammer Alakan t, 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, bugün üçüncü gündür 
ki, bu 163 ncü madde hakkında fikrimizi beyan 
ve arzediyoruz. Dün bunu Demokrat Pattı Meclis 
("ri'upu namına ifade ettim. Bize karşı jrâkı olan 
itirazlar, bizim esas noktai nazarımızı maalesef 
cevaplandıranıiyor. Biz bundaki şu muhalefetimi
zi, bilhassa fikir ve vicdan hürriyeti bakımından 
yapıyoruz. Vicdan hürriyeti demek, bir kanaati 
kalbinde taşımak dernek değildir. Bir kanaati kal
binde, taşımak, bilakis onun vicdanında | hapis et
mek demektir. Fikir hürriyeti; bir fikri, bir dü
şünceyi yalnız kafasında taşımak hakküıa malik 
olması demek değildir. Bu zaten tabiidir. 

Bu, fikri kafada hapsetmeye mahkûm olmak 
demektir. Vicdan ve fikir hürriyeti, kendi i.ıaıv-
dığma göre kanaatini ifade ve izhar edebilmek 
demektir. Bu, ancak bir hareketle ınüterafik 
olursa o zaman suç olur. Suç olabilmesi için bir 
harekete müterafik olması iktiza eder. Komü
nist cemiyetleri kurulursa cezalandırıyoruz ve 
bunu kabul ediyoruz buna Demokrat Parti na
mına da itiraz etmiyoruz. Neden? Çüriki bunda 
vicdan ve fikir hürriyeti meselesi ileri sürüle
mez. Çünki, onu evvelce de izah ttik,'komünizm 
cemiyeti kurmak, komünizm faaliyetinde bulun
mak bizatihi.bir harekettir. Hem nasıl bir ha
reket 1 Memleketin içindeki intizamı, Devlet vo 
millet, işlerini ihlâl edecek bir hareket değildik 
sadece; ayni zamanda Devlet ve milljet istikla
lini muayyen bir cemiyete ilhak etmejve çalışan 
bir beşinci koldur. Bizatihi beşinci kol halinde 
bir faaliyet olduğu içindir ki komünist cemiyet
lerin cemiyet halinde bulunmasını ve bu fikir
lerin yayılmasını, fikir ve vicdan hürriyeti ha
ricinde bizatihi bir hareket telâkki £ttik. TTal-

bıjki bugünkü tasarıda hareket olmaksızın s.uç-
lajr kanuni müeyyidelerle tecziye edildiği görü-
lüjyor. Hangi harekettir bu? Evvelâ cemiyet ku
rallılar, muayyen bir propaganda yapmak için 
cemiyet kuranlar, birinci fıkrada.. Bunun için 
esjasen cemiyetler kanunu vardır, ona göre ce
miyetlerini kurarlar. Peki bunlar gizli cemiyet 
kürmuşlarsa, nitekim gizli cemiyetler kurulur, 
b^r fikri yaymak için kurulmuş olan bir cemi
yet, 3 kişinin bir araya gelmesiyle orada bir ce-
mjiyet vardır diye telâkki edilecek ve bir cemi
yetin bu şekilde kurulmuş olması, yedi seneye 
kadar ağır hapis cezasiyle tecziyeyi, bir insanı 
siyasi haklarından, hattâ Milletvekili olmaktan 
mahrum etmeyi intaç etmemelidir. Kaldı ki, 
ikinci kısım, «siyasi nüfuz tesis etmek veya si
yasi maksatla», bunların üçünün bir arada ol-
ııjası lâzım değildir, «...veya lâyiklik prensipini 
ihlâl maksadiyle»... Şu üç. maksattan birisi her
kes izafe edilebilir. «Bu maksatlarla dinî propa
ganda yapan veya telkinde bulunan kimse» yi-
njo ağır cezai, müeyyide ile tecziye edilmektedir. 
Bunda hareketin şemmesi, zerresi yoktur. 
Ifareket olmadığı zaman bir niyetin suç 
teşkil etmediği o kadar aşikârdır ki, bir 
ajdam birisini öldürmek kastiyle ve o fi
leri?. evinden çıkabilir. Bu hali polise ha-
Ijor verilirse polis harekete geçmez, çünki 
sjuç teşkil etmez, yolda yürürken bir arkadaşına 
bu şekilde birşey söylerse o da suç teşkil etmez. 
Tfaki bir harekete iptidar olsun. Biz, dün de 
arzettiğim gibi, lâyiklik prensipinin muhafaza-
sanı istiyoruz. Lâyiklik prensipini ihlâl edecek 
bir hareket, teşebbüs vâki olursa bunu medeni 
ye hukuki bir devlet olan Devletimizin bünye
lini sarsacak mahiyette görüyoruz. Dün tak
dim ettiğimiz takrirde partimizin noktai naza
rı yazılmıştır. - O takrirde, Devletin emniyetini 
ijhlâl edecek şekilde dini siyasete âlet etmeyi suç 
telâkki ediyoruz. Fakat bugünkü mer'i hüküm
lere göre dini telkinat Devletin emniyetini ih
lâl* etmez. Meselâ dini siyasete âlet etmiyor di
yor ki; Suudi Arabistan'da olduğu gibi hırsız
ların ellerini keselim. Bu takdirde savcı bunu 
yakalamıyor çünkü devletin bünyesini ihlâl ede
cek ve Türk Devletinin varlığını sarsacak bir 
telkinat olmadığı için suç teşkil etmiyor, deni
yor, ahkâmı hazırada. Şimdi biz bunun üstüne 
de çıkıyoruz, lâyiklik prensipimizi ihlâl edecek 
şekilde dini siyasete alet ederek halkı tahrik 
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veya teşvik etmesini de bir suç telâkki ediyo
ruz. Çünkü hakikaten bu şekilde bir tahrik ve 
teşvik, Devletimizi medeni ve 20 nci asır mede
niyetine lâyık, hukuki bir Devlet olmak vasfın
dan çıkarır ve böyle bir devlet bugünkü dünya 
içinde yaşayamaz, bilhassa bizim coğrafi duru
mumuzda olan milletler yaşayamaz. Bizim 
coğrafi durumumuzda olan bir devlet totaliter 
bir rejime devam etmdc suretiyle nasıl yaşaya-
mazsa bu şekilde, kurunuvustai mahiyette bir 
devlet de yaşayamaz. Bunun içindir ki, aynı 
şekilde lâyiklik prensipini ihlâl edecek mahi
yette hareketler, ve hareketleri teşvik etmesi 
dahi büyük bir suç telâkki ederek bu ciheti 
önergemize koymuş 1 ulunuyoruz. Hükümet ta
rafından teklif edilen tasarı, esaslı birşey temin 
etmiyecektir arkadaşlar. Yine bu propaganda 
yapılacak, yine bu isler olacaktır. Arkadaşı
mız birçok misaller söylediler. Bunlar belki ale
nen ifade edilmiyecek; fakat bildiğiniz gibi bu 
fikirleri imha etmek mümkün olamıyacağı için 
kenarda köşede daiıaa konuşulacaktır ve halk 
üzerinde şu intibaı lasıl edecektir ki, Büyük 
Millet Meclisi çıkardığı bu kanunla din mesele
lerini ve din icaplarını konuşturmuyor, din ke
limesini ağızlara aldırmıyacak şekilde bir tesir 
yapacaktır, bir faydası olmıyacaktır. Bunlar 
ancak mitinklerde konuşulmıyacaktır. 

Süreyya örgeevren arkadaşım Ege mmtaka-
sında Parti Müfettişidir j bilirler, gezdikleri yer
lerde görmüşler ve duymuşlardır, ki bu propa
ganda açık yapılmıyor; dükkân dükkân dolaşı
larak Halk Partisi lâyiktir, dine düşmandır, biz 
bu dinsizliği kaldıracağız, ahkâmı şer'iyeyi ika
me edeceğiz diyorlar. Bu, mitinglerde yapılmı
yor ama dükkân dükkân dolaşılarak, ev ev do
laşılarak bunlar yapılıyor. (Kim yapıyor, ya
pan biz değiliz muhakkak sesleri). 

Yapan yapıyor, bu varit. Belki bunu söyli-
yenlerin kendi nizamnamelerinde de böyle bir
şey kabul edilmemiş olduğu halde lâyiklik din
sizliktir, Halk Partisi de, Demokrat Parti de 
lâyiktir, lâyiklik dinsizliktir, biz lâyikliği kal
dıracağız diyorlar. 

Niçin hırsızların elleri kesilmiyor, niçin 
zina yapanlar recim edilmiyor? diye söyle
niyor. Yine de bu söylenecek, evlere gidilecek, 
iki kişi arasında söylenecek, nitekim şimdiye 
kadar bu şekilde muzır cereyanlar olmuştur. 

Diğer taraftan; bu zihniyette olmıyan fikir 
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| ve vicdan hürriyetlerine karşı, fevkalâde haller

de tatbik edilmesi icabeden bu madde bunlar 
hakkında ağır bir şekilde tatbik edilecektir. 

Biz, zannediyoruz ki, modern bir Devleti, lâ-
yik bir Devleti idame ettirmek için verdiğimiz 
şu teklif kâfi gelecektir. Büyük Millet Meclisi 
bu teklifi kabul ettiği takdirde hem temini is
tenilen hususlar yerine getirilmiş olacak ve hem 
de Büyük Millet Meclisinde, artık din lâkırdısı
nı ağza aldırmıyor, birçok hususları dinî esbabı 
mucibe ile izah etmek hakkından mahrum bıra
kıyor gibi yeniden bir telkin vaziyetinin yaratıl
masına meydan verilmiş olmıyacaktır. Muzır tel
kinleri ortadan kaldırmak için Adalet Bakanlığı 
bu tasarıyı teklif etmek isterken hakikatte da
ha muzır daha ağır bir telkine yol açıyor ka
naatindeyim. Her zaman olduğu gibi bu sefer 
de alâkalılar viktim tavır takınacak, bütün vik-
timlerin dünyada mazhar oldukları şefkat, alâ
ka gibi hislere mazhar olacaklardır. Onun 
için biz tekrar takririmizde ısrar ediyoruz. Tak
ririmizin gayemize temin edeceği kanaati dü
şünüyoruz. Bu takririmizin kabul olunmasını 
Büyük Millet Meclisinin hissi seliminden, hüsnü 

I niyetinden bekleriz, ümit eder, temenni ederiz. 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi vardır. 
ADALET BAKANI PUAD SlRMEN (Rize) 

— Müsaade eder misiniz? 
Muhterem arkadaşlar; karşı partilerin söz

cülerini ve ekseriyet partisine mensup sayın ar
kadaşların mütalâalarını dikkatle dinledim. 

Tebarüz etfirdikleri noktaların neden ibaret 
olduğunu tamamen kavramış ve anlamış vaziyet
teyim. Huzurunuza çıkmaktan maksadım şimdi 
müzakeresi yapılan 163 ncü maddeyi tedvindeki 
esas maksadı kısaca arzetmek ve ondan sonra 
tereddüt edilen noktalarda niçin tereddüt edil
memesinin lâzımgeldiğini arz ve izah eylemek
tir. 

Arkadaşlar, bu madde ile biz inkılâbımızın 
temel esaslarından olan lâyiklik vasfını ki Ana
yasada Devletin vasfı olarak sarahaten zikredil
miştir, buna aykırı hareketleri önlemek ve bu 
fikri, bu maksadı zayıflatacak olan efal ve hare
kâtı rneneylemek için hazırlanmış bulunuyoruz. 

Nasıl ki, inkılâbımızın temel esaslarından bi
ri olan Cumhuriyetçiliğe aykırı hareket mevcut 
kanunumuzda sarahaten, yasak edilmiş ve Cum-

I huriyet, Devletin gayri kabili tagayyür bir şek-
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li olarak kabul edilmiş ise, biz inkılâp çocukla
rı lâyikliği de inkilâbımızm el sürülmez ve ge
ri dönülmez bir temeli olarak görüyoruz ve te
lâkki ediyoruz. ! 

Bugünkü mevcut kanunumuz 163 nciü mad
desiyle gerçi buna temas ediyor gibi bir mâhi
yet taşımaktadır, Fakat şimdi arzedeceğim 
hususu önlemekten uzak bulunmaktadır. Onun 
içindir ki, aynı maddeyi ele aldık ve şimdi hu
zurunuzda müzakere edilmekte olan tadili ile 
geldik. 

Memnuniyetle müşahede edildi ki; Demok
rat partili arkadaşlarımız, hattâ son ifadeleriy
le Millet Partisi namına konuşan Regad Aydınlı 
arkadaşımız lâyikliğe aykırı bir hareketin ön
lenmesi lüzumunda ittifak ettiler. Bundan dola
yı, bendeniz de, Hükümet adına büyük mem
nuniyet ve hattâ sevinç duyduğumu ifade etmek 
isterim. 

Yalnız teklifimizden ve encümende almış 
olduğu son şekil üzerinden çıkardıkları mânada 
ve vâsıl oldukları neticelerde asla mutabık de
ğiliz. Bizim bu tadili yapmaktan maksadımız 
şudur: 

163 ncü madde, arkadaşlarım bilirler ki; di
ni, siyasete âlet etmeyi menetmiştir, yalnız mut
lak olarak menetmemiştir. Dini siyasete âlet, 
bir suç teşkil edebilmek için, bugünkü mevcut 
kanunumuza göre, bu hareketin, memleket men
faatlerini ihlâl edebilmesi şarttır. Bugüne ka
dar olan tatbikat bize şunu göstermiştir ki, 
din siyasete âlet edilmiş olduğu halde, bu ha
reketin memleket menfaatlerini ihlâl ettiği sa
bit olmadığından dolayı, bir çok kimseler bu 
muzır hareketleri yapmış oldukları halde cezai 
bir müeyyide altında bulundurarak tecziye edil
memiştir. îşte maddenin başlıca tadil sebebi 
budur. . Ben burada bu gibi hareketlerin neler 
olduğunu birer birer saymak lüzumunfu hisset
mem. Çünkü bâzı arkadaşlarımız temas ettiler. 
Şimdi Kürdinin veya yeni adiyle Saidi Nuri'
nin ismi Sıracinnur'dur; Ankara'nın, içinde bi
le buna mümasil diğer kimslerin vâki neşriyatı 
vardır. Bunlar dikkatle tetkik dilirse görülür-
ki, tazammun ettikleri mâna tamamen irticaidir, 
lâyiklik esasını kökünden kaldırmayi istihdaf 
eder. 

Bugün bu hareketler karşısında ancak mem
leket için bir zarar, husule gelmesi ve memle
ket menfaatlerinin muhtel olabilmesi Sabit ola-
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caty olursa ancak hâkimlerimiz o zaman ceza 
verebiliyorlar. Biz, bugün memleketin için
de i bulunduğu durum itibariyle mevcut müey
yideyi bu bakımdan kâfi görmüyoruz. Bina
enaleyh maddeyi huzurunuza sevkederken 
Hükümetinizin aklü hayalinden bâzı arkadaş
ların tasavvur, hattâ tevehhüm diyeceğim, et
tikleri gibi bir maksat geçmemiştir. Bu sözler 
zabta geçtiğine göre hâkimlerimiz, Büyük 
Millet Meclisinin kabul ettiği kanuna mâna 
verirken onun müzakerelerinde ileri sürülen fi
kirlerden ilham alacaklarına göre, madde ay
nen kabul edildiği takdirde dahi maddeyi, ar
kadaşlarımın tereddüt ettikleri şekilde bir ne
tice verecek surette, tatbik etmelerine zaten im
kân olmıyacaktır. Nerede kaldıki o tahmin et
tikleri neticeler esasen maddeler dikkatle tah
lili edildiği takdirde zaten çıkamaz. 

Arkadaşlar, iki kelime ile Muammer Ala-
kant'a, parti adma konuştukları için mühim 
telâkki ettim, bir noktada cevap vermek isti
yorum. Kendileri hürriyeti tefekkür ve vic
dandan bahsettiler. Hürriyeti tefekkür ve vic
danın, kanunen tesbit edilmiş olması, bir ada
mın zihninde ve hayalinde bu hürriyete sa
hip olması değil onu serbestçe izhar edebilme
sidir dediler. Bu hususta kendileriyle tamamen 
mutabıkım. Yalnız yine Sayın arkadaşın bil-
mjesi lâzımgelir ki, kanunlar bu hürriyeti te
fekkür ve vicdanın, tezahür şekline göre Dev
letin emniyet, beka ve selâmetini haleldar ede
bilmek vaziyeti olduğu takdirde vazıı ka
nun bunların hudutlarını, şekillerini tesbit et
mek şartiyle kayıt altına alır. Arkadaşımız 
komünistlik hakkındaki mücadelede bizim ka
dar hassasiyet gösterdiler, bütün partiler gös
terdi, hepimiz gösteriyoruz. Komünistlik te 
bir akide olmasına göre, kendilerinin din mev
zuunda söyledikleri esastan hareket edilmek 
lâzımgelirse o zaman öyle cemiyetlerin teşkilini 
önliyeyememek neticesi doğar. Biz bunu niçin 
onuyoruz: Böyle bir cemiyetin tesis edilmesi, 
kurulup teşkilâtlanması faaliyete geçmesi, hü-
tftn bu safhalar Tamamen teşekkül etmese de 
hjer biri ayrı ayrı vukua geldiği için suç sayıyo
ruz. Çünkü bunarı önlemek icabeder. Bunda 
bjizzat kendilerinin de bizimle aynı fikirde ol
duklarını söylediler. Biz bunu niçin önlüyo-
rjuz? Denilebilir ki, efendim, hürriyeti tefekkür 
vie vicdan mutlak olarak mütalâa edilmek lâ-
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zımgelir, vatandaş böyle düşünmüş olabilir, her 
düşündüğünü serbestçe söyliyebilir. Binaena
leyh. komünist akideli bir kimsede fikirlerini 
söyliyebilir. Buna ne için hayır diyoruz. Çün
kü o şekilde hareket memleket için felâket 
doğurur. Kanunda kayıt ve şartlarını koyarak 
menederiz. Anayasamız bunun bir yığın mi
salleriyle doludur. Anayasamız içtima hakkı, 
mülkiyet hakkı, dernek kurma hakkı gibi bir-' 
çok hakları vatandaşların tabiî hakkı olarak 
tanımıştır. Fakat bunların şeklini, şartını ka
nunlarla tâyin etmiştir. Binaenaleyh biz mesul 
Hükümet olarak memleketimizin bugün dış ve 
iç durumu bakımından aynı hassasiyetle ha
reket edip dinin bir şahsi nüfuz vesilesi olarak 
kullanılması ve din esaslarına dayanarak 
memleketin nizam iktisadisini, içtimaisini 
değiştirmeyi istihdaf eden bütün hareketlen 
önlemenin lüzum ve zaruretine kaniiz. Bu lü
zum ve zarurette, memnuniyetle müşahede ettik 
ki, bütün arkadaşlarımız müttehittir. 

Arkadaşlar, ben bu kısa ve umumi izahatım
dan sonra şu noktaya geçmek istiyorum. Bâzı 
arkadaşlar dediler ki, bu maddenin 4 neü 
fıkrası, siyasi menfaat veya nüfuz tesis etmek 
maksadiyle veya lâyikliğe aykırı propaganda da 
bulunmak diyor bu bir az müphemdir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Maksadile 
yok. Sayın Bakanım. Maksadiyle olsaydı.. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) — Siyasi menfaat veya şahsi nüfuz; te
sis etmek veya lâyiklik esasını sarsmak mak
sadiyle propaganda yapmak, telkinde bulun
mak yasaktır. 

Şimdi bu tabirlerden Adalet Komisyonunu
zun, Mazbata Muharriri Sait Azmi arkadaşı
mız bâzı misaller getirdiler, Emin Soysal arka
daşımız da misaller getirdiler, bunların da men 
edileceği mânası çıkar, bu vaziyette ne olacak 
dediler. Faraza bir din âlimL faraza ilahiyat 
fakültesi kurduk, bu fakültenin profesörü, bir 
müftü din hakkında bir makale yazmış, eser 
neşretmiş ve bununla da bir nüfuz tesis etmiş 
olabilir, binaenaleyh, bu maddeye girmesi lâ
zımdır dediler. Böyle bir mâna yoktur. Ve bu 
maddeye asla girmez. Bu kanun kabul edildik
ten sonra dahi bir ilahiyat fakültesi profesörü, 
bir din âlimi maksadı siyaset yapmak veya 
memlekette umumi kültür seviyesi düşük ol
duğundan dolayı din kelimesinin arkasından, 
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muhakeme yapmak iktidarı olmadıklarından 
muhakemede bulunmaksızın giden vatandaş
lar üzerinde nüfuz tesiri olmamak kaydı şar-
tiyle bu yapacak ve bunu yapmak kadar tabiî 
bir şey olamaz. 

Bizim, önlemek istediğimiz; her hangi bir 
partinin, her hangi bir parti mensubunun poli
tika faaliyetlerinde, kendi görüş ve programını 
millete benimsetmek isterken tabiî hakkıdır, 
fakat dinî alet olarak kullanmıyacaktır, bir 
adam, bir şeyh, bir baba, şu bu "adam, zavallı, 
masum, tertemiz bir Türk vatandaşını onun 
içinden ve yüreğinden bağlı olduğu din hisle
rini istismar ederek onlar üzerinde şahsi bir 
nüfuz tesis edemiyecek. Bizim Önlemek istedi
ğimiz işte budur. Memnuniyetle görüyorum ki, 
bütün parti mensupları arkadaşlarım da bu fi
kirde müttefiktirler. Binaenaleyh bu madde
nin huzurunuza getirilmesi sebebi bu kadar 
açık ve vazıhtır. Bu maddenin, temin etmek is
tediğimiz maksada uygun olup olmadığı husu
sunu artık arkadaşların takdirine bırakıyorum. 

Bu vesile ile iki noktaya' daha işaret etmek 
isterim. Demokrat Partili arkadaşlar tarafın
dan verilmiş olan takriri dikkatle okudum. 
Şimdi arz ettiğim hususları tamamiyle ihtiva 
etmediğine kani oldum. Eğer bu cihetleri te
min etseydi memnuniyetle bu takririn kabulü
ne iştirak edecektim ama, dediğim bu maksadı 
temin etmediği için kabul edemiyorum. Hükü
met adına Ekrem Oran arkadaşımızın verdiği 
önergenin kabulünde bir mahzur görmüyorum. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Bir sual so
racağım. 

Yeni açtığımız İlahiyat Fakültesinden çı
kan bir hoca etrafına vaizlerinin ve telkinleri
nin tesiriyle beş on bin kişilik bir kütle toplar
sa, bir gün bütün bunlar kendisi için kanun na-
zarıftda «Bir nüfuz tesis etmiş» sayılacaktır. 
Bunun neticesinde kalkar da kendi namzetli
ğini koyarsa veyahut bir parti kurarsa ne ola
caktır f 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Arkadaşlar, 'hukukçu arkadaşlarım 
pek iyi bilirler ki, bir suçun tekevvün edebil
mesi için kasdı cürmi lâzımdır, ilahiyat Fakül
tesi Profesörü talebeye din dersi verirken mak
sadı bu kanunda yazılı olduğu şekilde, anlattı
ğım tarzda şahsi nüfuz tesisi için ise ve bu sa-
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bit olursa tecziye edilebilir. Ama bir dijti âlimi, 
profesörlük ede ede ve bu maksatla 'bıjı profe
sörlüğü yaptığı sabit olmamış iken bir din âli
mi hüviyetiyle memlekette seçim zamjanı çık
mış, namzetliğini koymuşsa !biz bu adarjtıa ilişe
nleyiz ve ilişmemiz doğru değildir. Hükümeti
niz TDU gibi hakiki mütedeyyinleri ne ürkütmek, 
ne korkutmak istiyor. Çünkü Türk Devleti
nin ekseriyeti âzrmesini teşkil edenler dinli 
kimselerdir ve hepsi dindardırlar. Ekalliyetin 
de kendisine mahsus dinleri vardır ve | Türkiye 
Cumhuriyetinin ana kanunları dine hürmeti em
retmiştir. Ceza Kanunumuzda hangi dine olur
sa olsun hakaret etmek suç teşkil etmektedir. 
Binaenaleyh biz dine hürmetkar kimseler olmak 
itibariyle din adamlarının sırf dini memlekette 
b'ilmiyenlere öğretmelerini ve bu maksadı aşmı-
yan hareketlerini önlemek kast ve niyetinde de
ğiliz. Memleket için zararlı gördüğümüz şey di
ni siyasete alet etmek veya masum zavallı va
tandaşlar üzerinde o kisve altında şahsi nüfuz 
tesis etmek için hareket etmek istiyen kimsele
rin hareketleridir. Yoksa ne ilahiyat profesö
rünün ne de usulen merciinden ruhsat almış bir 
vaizin faaliyetini önlemek niyetinde değiliz. 

BAŞKAN,•— Ali Rıza Arı sual mi soracak
sınız ? 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yalnız sual olsun çok rica ede.-

rim, (buyurun yerinizden sorun. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Efejtıdim, de
min yanlış arzettim galiba, maksadımı anlata
madım. 

Ben ilahiyat Fakültesi Profesörü (demedim. 
İlahiyat Fakültesinden mezun •bir adam çıkar 
da, üç sene, beş sene fakültede profesörlük, ya
hut başka bir yerde muallimlik de etîniş değil
dir, Bayezit Camiinde vaizdir, vaizlik etmekte
dir. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMBN (Rize) 
Müsaade alması lâzım. 

ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Müsaadeyi de 
almıştır. Bütün mevzuat dâhilinde v^ muhitin
de 10 bin kişilik bir kütle toplamıştıjr. O güne 
kadar kendisinde siyasi bir maksat sözilmemek-
tedir. Seçim zamanı geldiğinde namzetliğini 
koymuştur. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMAN (Rize) 

KoVarsa koyar, buna kimse karışamaz. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
j Konuşma yeter, maddenin oya konulmasını 

ar|zederim.,» 
îzmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

Yüksek Başkanlığa 
! Konuşma yeter, önergelerin oya konulmasını 

teklif ederim. 
Çoruh Milletvekili 

Ali Çoruh 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

; Önergeleri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
i Şifahen arzettiğim sebeplerle 163 ncü madde

nin tekrar incelenmek üzere komisyona verilme
sini teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
141 nci maddenin son fıkrası maddeden çıka

rıldığı cihetle, 163 ncü maddenin son fıkrasının* 
dia çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
163 ncü maddenin son fıkrasından evvel; 
(Yukarki fıkrada yazılı fiil yayım vasıtala-

iyie işlendiği takdirde verilecek ceza üçte birden 
yarıya kadar artırılır.) 

Hükmünün ilâvesini arz ve teklif ederini. 
Ankara Milletvekili 

Emin Halim Ergim 

Yüksek Başkanlığa 
163 ncü maddenin son fıkrasının tayymı tek

lif ederim. 
Kayseri Milletvekili 

Sait Azmi Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
163 ncü maddenin 4 ncü fıkrasmuı aşağıda 

{yazılı olduğu gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
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eyleriz. 

Kayseri Milletvekili Manisa Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu Kâmil Coşkunoğlu 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

(Lâyikliğe aykırı olarak Devletin içtimai ve
ya iktisadi veya siyasi veya hukuki temel nizam
larını kısmen de olsa dini esas ve inancalara uy
durmak amaciyle veya siyasi menfaat temin ve 
tesis eylemek maksadiyle dini veya dinî hissiyatı 
veya dince mukaddes tanılan şeyleri alet ederek 
her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ceza-
siyle cezalandırılır). 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim esbap dolayısiyle 163 neü madde

nin dördüncü fıkrasının şöyle kabulünü arzede-
rim : 

(Dini veya dinî hissiyatı veya dince mukad
des tanılan şeyleri alet ederek siyasi menfaat te 
min veya şahsi nüfuz tesis eylemek veya her 
ne suretle olursa olsun lâyiklik esasını sarsmak 
maksadiyle propaganda yapan veya telkinde bu
lunan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır). 

izmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

Yüksek Başkanlığa 
9 . VI . 1949 

163 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ederim : 

Dini veya dinî hissiyatı veya dinen mukad
des tanılan şeyleri alet ederek her ne suretle ve 
sıfatla olursa olsun devletin emniyetini veya lâ
yiklik prensipini ihlâl edebilecek harekete halkı 
teşvik veya bu bapta cemiyet teşkil edenler teş-
vikat veya teşkilâtın bir gûna fiilî eseri çıkma
mış olsa bile muvakkat ağır hapse mahkûm olur
lar. 

Böyle bir cemiyete girenler veya girmek için 
teşvikte bulunanlar altı aydan aşağı olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Dinî efkâr ve hissiyata müstenit siyasi cemi
yetler teşkil edilemez. Bu gibi cemiyetler dağı
tılır ve teşkil edenlerle azaları birinci fıkra mu
cibince cezalandırılırlar. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

6.1949 O : 1 
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup birer 

birer reye koyacağım. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinç-

er'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Dik

kate alınıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 
Metne en uzak olan,, Muammer Alakant'm 

önergesini evvelâ oya koyacağım. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Demokrat Parti Meclis Grupu adına olduğu
nu tavzih ederim. 

BAŞKAN — Demokrat Parti Meclis Grupu 
adına Muammer Alakant tarafından verilen öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala
kant 'm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Sait Azmi Feyzioğlu, Emin Halim Ergun ve 
Kâmil Coşkunoğlu'na ait önergeyi okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu, 
Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun, Manisa 
Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu'nun madde hak
kındaki önergeleri tekrar okundu). 

KOMISYON SÖZCÜSÜ ABDURAHMAN 
KONUK (Bursa) —• Arkadaşlar bu önergede ya
pılan değişiklik (lâyikliği sarsmak maksadiyla) 
kelimelerinin aşağıdan alınarak birinci fıkraya 
konulmasıdır. Bunu şu şekilde ifade etmişlerdir: 
'(Lâyikliğe aykırı olarak Devletin içtimai veya 
iktisadi veya siyasi veya hukuki temel nizamları
nı kısmen de'olsa dinî esas ve inancalara uydur
mak..) şeklini ifade etmek suretiyle kaleme al
dıkları önergede yalnız bir noktaya itirazımız var, 
o da şudur: (Şahsi nüfuz) dememişler. Bu itibar
la maddenin teklif veçhile kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon Ekrem Oran 'm öner
gesini mi kabul ediyor?. 

ABDURAHMAN KONUK (Devamla) — 
Ekrem Oran'm teklifiyle bunun arasında fark 
yoktur, fakat teklif tarzı, bakımından onu uy
gun bulmuyoruz. 

BAŞKAN — önerge anlaşıldı mı?. (Hayır ses
leri) . 

O halde tekrar okutacağım. 
(Sait Azmi, Emin Halim Ergun ve Kâmil 

Coşkunoğlu'nun önergeleri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet ne diyor?. 
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ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

Muhterem arkadaşlar, .bu takrir, demin arzetti-
ğim esasları heyeti umumiyesi itibariyle ihtiva 
ediyor. Bu bakımdan aslına bir diyeceğim yok
tur. Yalnız sözcü arkadaşımın işaret ettiği gibi 
siyasi menfaat ve nüfuz demeye taraftar değiliz. 
Çünkü bu şekilde kabul edildiği takdird^ demin 
arzettiğim hüviyetleri siyasi olmıyan, faaliyetleri 
siyasi olmıyan Saidi Mürsi'nin hareketleri gibi 
hareketler açık kalabilir. Onun için eğer bu tak
rire Yüksek Meclis iltifat edecekse siyasi menfaat
ten sonra «veya şahsi nüfuz» ibaresinin ilâvesi 
kaydiyle biz de muvafakat ederiz. 

EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Bizim 
takririmiz esas itibariyle komisyon ve Sâym Ba
kan tarafından muvafakatla karşılandi Bunu 
Kamutay nazarı itibara acırsa komisyoîıa gider 
ve lâzımgelen şekilde madde tanzim edilir. 

BAŞKAN — (Veya şahsi nüfuz) kelimeleri 
ne oluyor?. Bunun ilâvesini kabul ediyor musu-
nuzl. 

EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Kabul 
ediyoruz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Tak
rir sahibine söz veriniz ki, izah etsin. 

BAŞKAN — Söz yok. Takrir sahipleri de 
«veya şahsi nüfuz» kelimelerinin ilâvesini kabul 
ediyorlar. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — An
laşılmadı efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim müsaade buyurun 
(veya şahsi nüfuz) kelimelerini ilâve ^diyorlar. 

EKREM ORAN (İzmir) — Zatı âliniz... 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Tesir yapılı

yor. 
EKREM ORAN (İzmir) -— Meclis bendeni

zin tesirine tâbi değildir. 
BAŞKAN — önergeye (veya şahsi nüfuz) 

kelimelerinin ilâvesini nazarı dikkate; alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

önergeyi bir daha okutuyorum. 
(veya şahsi nüfuz kelimelerinin ilâvesiyle 

önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu değiştirgeye Komisyon mu

vafakat ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN 

KONUK (Bursa) —Ediyor. 
ADALET BAKANI FUAD SİRMAN (Rize) 

— Hükümet de kabul ediyor. 

A. İ̂ 4ft 6 : 1 
İBAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al

mıyanlar... alınmıştır. 
IŞuhalde bu, dördüncü fıkra olarak kabul 

ediliyor. Şimdi Ekrem Oran'm teklifi var. (ret, 
ret sesleri, geri alıyor sesleri). 

j EKREM ORAN (İzmir) — Kabul edilen 
önjsrge ile benim maksadım hâsıl olmuştur. 
Rdt diyen arkadaşlar da kabul etmiştirler. 

BAŞKAN — Evet maksat hâsıldır. 
Şimdi Hıfzıoğuz Bekata ile Sait Azmi, 141 

nci maddenin sonundan (bu maddede yazılı 
olan cemiyet iki veya daha çok kimselerin sa
dece aynı amaç etrafında birleşmeleri ile-vücut 
bulur) fıkrası kaldırılmıştır, 163 ncü maddenin 
sojn fıkrası olan (bu maddede yazılı olan ce
miyetler hakkında 141 nci maddenin son fıkra
sı! yürür) ibaresinin de kaldırılması lâzımdır di
yorlar. 

Sonra Sait Azmi ve arkadaşlarının vermiş 
oldukları önergede (telkin) kelimesinin olma
dığını Hükümet görmüştür, bu önergede telkin 
kfelimesi yoktur. (Ret ret sesleri). 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — önerge kabul 
edildi, reye konuldu. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun rica ederim, 
ben ne yaptığımın farkındayım. 

; NURİ ÖZSAN (Muğla) — Görüyorum ki, 
farkında değilsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; önerge 
Rikkate alındı, Komisyona verildi. 
i NURİ ÖZSAN (Muğla) — Komisyona veril

medi. 
BAŞKAN — Tüzük mucibince nazarı dikka

te alman Önergeler Komisyona verilir, önerge 
Komisyondadır, daha bu metin maddeye gir
memiştir. Binaenaleyh Komisyon, propaganda, 
kelimesinden sonra bir de telkin kelimesinin ilâ-
tesini münasip görmektedir. Hükümet de aynı 
likirde midir? 
j KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen-
Clim; önergede imza var. Müsaade buyurun fik
rimizi izah edeyim. 

önerge dikkate alındı, Komisyon da muta
bıkız dedi. Bunlar tekemmül ettikten sonra ar
tık, Hükümet de mutabık mıdır diye sorulamaz. 
(Gürültüler). 

İBAŞKAN — Arkadaşlar; rica ederim susu
nuz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN 
KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; gerek brinei 
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olarak verdiğim izahatta ve gerekse takrir üze
rine verdiğim izahatta maddede yapılmasına ta
raftar olduğumuz değişikliğin (lâyikliği sars
mak maksadiyle) kelimeleri yerine daha vazıh 
olmak üzere, birinci fıkraya atfedilerek (Dev
letin hukuki, içtimai, siyasi) kelimelerini mad
deye almaktan ibaretti, Komisyon buna muva
fakat etmiştir. 

Komisyonunuz maddenin (telkin) hakkında 
İtenim ağzımdan mutabakat hâsıl olduğuna dair 
herhangi bir beyanda bulunmadı. Vazıh olma
sını temin maksadiyle, bu kısmı almak için be
yanda bulundum. Konuşmamı buna inhisar et
tiriyorum. 

(Oraya «telkin» kelimesi girmezse biz de oy
larımızı geri alırız sesleri). 

BAŞKAN — «telkin» kelimesi için ısrar 
ediliyor. 

SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Kı
saca söyliyeceğim. (Yeterlik kabul edildi olmaz 
sesleri; gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, sükûneti muhafa
za edelim. Telkin kelimesinin ... 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mü
saade buyurun. 

Muhterem arkadaşlar; iki kişinin aynı amaç
la bir araya gelmesi ile cemiyet vücut bulur di
ye bir fıkra vardı, (kaldırıldı sesleri). İki kişi 
karşı karşıya gelip de anlaşmış olmakla cemiyet 
vücut bulur, ibaresinden endişe ettiniz, teklifi
mizi nazarı itibara aldınız, 141 nci maddeden 
kaldırıldı. 163 ncü maddeden kaldırılmasını tek
lif ettik, ona da Komisyonun bir itirazları ol
madı, kabul edildi. 

Şimdi iki kişinin bir araya gelip aynı amaç 
etrafında birleşmesiyle cemiyet vücut bulamıya-
cağı gibi, bir ferdin diğer ferde şu veya bu şe
kilde söyliyeceği söz de telkindir. Bununla da 
bir suç.vücuda gelmez. Cemiyet kurmanın un
suru ne ise propaganda yapmanın da unsuru 
aşağı yukarı odur. Binaenaleyh telkin kelimesi 
ilâve edilemez. (Doğru doğru sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim. Sükûneti muha
faza edelim. Komisyon velev ki muvafakat et
tiğini beyan etmiş dahi olsa Meclis henüz ka
rar vermiş değildir. Binaenaleyh Yüksek Mec
lisin huzurunda vaziyetin oyla açıklanmasında 
zaruret görüyorum. Binaenaleyh Komisyon ve 
Hükümet telkin kelimesinin nazarı dikkate alı
nan metne ilâvesi mütalâasmdadırlar. (Ret ret 

6.1949 O : İ 
sesleri). Müsaade buyurun, kabul veya ret reyle 
halledilecektir, (propaganda yapan) dan son
ra (veya telkinde bulunan) kelimelerinin 4 ncü 
fıkra olarak kabul edilen metne ilâvesini kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul olunmuştur. 

(Gürültüler). 
BAŞKAN •— Rica ederim, gürültü ile mesele 

hallolunmaz. Şuurla hallolur. 
(Emin Halim Ergim'un yayın vasıtasiyle 

yapılan fiillerin cezasının arttırılmasına dair 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bundan evvelki maddede de 
böyle bir ilâve yapılmıştı. Bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. 

Önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Önerge dikkate alınmıştır. Komisyon bu suretle 
bu hükmü ilâve ediyor. 

Şimdi sonuncu fıkranın kaldırılmasına dair 
olan Feyzioğlu ile Bekata'nm önergelerine 
geçiyoruz. Komisyon muvafakat ediyor mu 
efendim ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜR-
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — İştirak edi
yoruz. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bendeniz 
de kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şifahen olmaz. Kalmasını teklif 
ediyorsanız yazılı olarak teklifinizi yapın. 

Son fıkranın t ay yi hakkındaki önergeleri 
reye arzedeceğim : 

(Bu maddede yazılı olan cemiyetler hakkın
da 141 nci maddenin son fıkrası hükmü yürür) 
diye mevcut hükmün kaldırılmasına dair önerge
lere Komisyon da, Hükümet de muvafakat et
mektedir. 

Bu önergeleri dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Alınmıştır. Bu suretle bu son fıkra tayyedilmiş-
tir. 

Şimdi maddenin bu tadillerden sonra aldığı 
şekli okutuyorum : 

Madde 163. — Lâyikliğe aykırı olarak, 
Devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi veya 
hukuki temel nizamlarını, kısmen de olsa dini 
esas ve inancalara uydurmak amaciyle cemiyet 
tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden 
kimse iki yıldan yedi yıla kadar ağır hapis ce-
zasiyle cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için 
I başkalarına yol gösterenler altı aydan aşağı ol-
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mamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı 
cemiyetleri, sahte tanzim veya sevk ve idare 
edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden 
eksik olmamak üzere arttırılır. 

Lâyikliğe aykırı olarak, Devletin içtihıai ve
ya iktisadi veya siyasi veya hukuki temel ni
zamlarını, kısmen de olsa dini esas ve inanca
lara uydurmak amaciyle veya siyasi menfaat 
veya şahsi nüfuz temin ve tesis eylemek maksa-
diyle dini veya dinî hissiyatı veya dince mukad
des tanılan şeyleri alet ederek her ne suretle 
olursa olsun propaganda yapan veya telkinde 
bulunan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil yayın vasıtala-
riyle işlendiği takdirde verilecek ceza üçte bir
den yarıya kadar artırılır. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım 
konusu bakımından az zarar umulan hallerde 
faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilir. 

BAŞKAN — Maddenin bu yeni şeklini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 189. — Ceza tâyininde kanunun şid
det sebebi sayarak bildirdiği silâh tâbirinden 
maksat : 

1. Ateşli silâhlar; 
2. Patlayıcı maddeler; 
o. Tecavüz ve müdafaada kullanÜan her 

türlü kesici, delici veya bereleyici aletler; 
4. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ve

ya diğer her türlü zehirler ve boğucu, kör edici 
gazlardır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 264. — Her kim, ait olduğu merci-
den ruhsat almaksızın dinamit veya boıtıba veya 
buna, benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya ba
rut ve sair ateşli ecza veya memnu sij&h veya 
bunlara mahsus fişek yapar veya bunları ya
bancı memleketten Türkiye'ye sokar veya sok
maya vasıta olur veya memleket içinde bir yer
den diğer yere götürür veya yollar vejfa götür
meye bilerek tavassut ederse altı aydan üç yıla 
kadar hapis olunur ve kendisinden 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası alıjtıır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar jveya bu
lunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka-
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ranla.r veya alanlar üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. 

Şu kadar ki, 265 nci maddenin 2 ve 3 numa
ralı bentlerinde yazılı memnu silâhları ruhsatsız 
olarak bulunduranlar 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Hâ t ı r a teşkil eden veya antika olan memnu 
silâhlar için istenilen ruhsatın verilmesi mec
buridir. Bu ruhsat, silâhın sahibinde bırakılma
sına müsaadeyi tazammun edip üstte taşımasına 
cevaz vermez. 

BAŞKAN — Buyurun Adnan Adıvar. 
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Bu ka

nundaki, bu maddenin demokrasiyle hiçbir alâ
kası yoktur. Yalnız ben, İstanbul Mebusu oldu
ğum için İstanbul'da işlenen cinayetler için lü
zumlu herhangi silâhın taşınması halinde, bu
nun tesiri olduğunu arzetmek isterim. Gazete
leri takip ederek okuyanlar bilirler. Silâhı ol-
mıyan bir adam kolay kolay bir adamı öldüre-
mez, biraz güçtür. Onun için bu cezalar kâfi de
ğildir. Bâzı memleketlerde bu cezalar çok ağır
dır. Meselâ İngiltere'de kanunen intihar ya
saktır. Bir adam kendisini öldüremezse cezası 
vardır. Hâkim birde üzerinde silâh taşıdığı 
için ceza verir. Yani çok sıkı tutulmuştur. Ben
deniz şunu arzediyorum, şehirden bahsediyo
rum, şehirdeki insanları silâh taşımamaya alış
tırmaya mecburuz. Onun için bu cezanın tezyidi 
lâzımdır. 264 ncü maddenin ikinci fıkrasında
ki cezanın altı aydan iki seneye kadar olmasını 
teklif ediyorum. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, bugün mer'i olan Ceza Kanunumuzda evin
de silâh bulunduranlar için bir ceza mevcut de
ğildir. Bu madde, evinde silâh bulunduranlara 
da ceza tâyin etmektedir. Ayrıca maddede, be
lediye sınırları içindeki meskenler ve belediye 
sınırları dışındaki meskenlerde silâh bulundu
rup bulundurmamak hususunda bir tefrik ya
pılmamıştır. Bu itibarla madde mutlaktır. Her 
nerede olursa -olsun evinde silâh bulunduranlar 
bu madde hükmüne göre cezaya çarpılmaktadır. 
Cezaya çarptırılan bu fiilin mevzuu olan alet de 
şüphesiz müsadere edilecektir. Medeni Kanunu
muz hükümlerine göre zilyedliğine vâki olan te
cavüzü zilyed fiilen defetmek hakkını haizdir. 
Vfe kanunla bu hakkı kendisine vermiş bulun
maktayız. Ceza Kanunumuzun umumi hükümle-
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rinde ve onu takip eden kısımlarında başkası
nın veya kendisinin mal, can ve ırzına karşı vâ
ki olan tecavüzü başka suretle defe muktedir 
olamıyan kimsenin 'bizzat defetmesi suç sayıl
mamıştır. Bu itibarla evinde silâh 'bulunduran
ların cezaya tâbi olması keyfiyetinin izahı ge
rekir. Gerek komisyon ve gerek Hükümet mer ;i 
kanunda 'bulunmıyan bu hükmü 'buraya neden 
ilâve ettiğini açıklaması bizim vereceğimiz oy
ların isabeti 'bakımından faydalı «hır. 

Hâtıra teşkil eden silâhlara ruhsat verilebi
leceği yolunda maddede 'bir hüküm vardır. Hâ
tıra teşkil eden ve aşari atikadan mâdut olan si
lâhlara ruhsat verilmesi mecburiyetini koyan bu 
hüküm, tatbikatta âsari atikanm tefriki müm
kün olsa bile, hâtıranın tâyininde takdire gider. 
Bu takdiri yapacak şahısların telâkkisine göre 
değişen bir durum ihdas eder. 

Bendeniz İstiklâl Harbine iştirak etmiş bir 
arkadaşınız olarak o harbin hâtırası bir kasa
turayı bugün evimde bulundursam, bunu bana 
vesika verecek mercie tanıtabilir miyim"? Benim 
yedek subay olarak istiklâl Harbinde yaptığım 
hizmetin bir hâtırasını o merci tanır mı? Yok
sa, hâtıra dededen kalan çakmaklı tüfekler 
midir? Bunlar da tatbikatta müşkülât doğuran 
birer keyfiyettir. Diğer bir nokta da silâh taşı
mak, silâh bulundurmak suç sayıldığına göre 
başkaca bir fiilî memnu işlendiği takdirde bu 
silâhı taşımak suçundan dolayı da ayrıca ceza 
tâyini suretiyle içtima kaidesi tatbik edilecek 
midir? Yoksa bugün tatbikatta içtihatla halle
dildiği gibi o fiilin efali icraiyesini temin için 
bir vasıta olduğundan ayrı bir suç telâkki edil-
miyecek midir? Bu noktanın da tavzihi tatbikat 
bakımından faydalıdır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; bu maddenin bir hususiyeti 
olduğu için kısaca 2, 3 cümle söylemek mecburir 
yetini duydum. Sözümün vuzuhunu temin dü
şüncesiyle bu maddeye göre neyin cezalandırıla
cağını ve ne için ruhsat almak lâzımgeleceğini 
açıklıyacağmu « Sapı sayılmamak üzere uzun
luğu 25 santimi geçen tek veya çift yüzlü ve siv
ri uçlu her türlü Kesici aletler, tabanca, kasatu
ra, süngü, kılıç ve mızraklar... Bunlar için 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alına
caktır.. öldürücü ve yukariki fıkrada yazılı 
aletleri ruhsatsız taşıyan veya evinde bulundu
ranlar için ise 100 liradan 500 ve 1000 liraya ka-
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dar ağır para cezası ve 3 aydan bir seneye kadaf 

i hapis cezası vardır. 
Sayın Adnan Adıvar'm istanbul'da işlenen 

suçlar dolayısiyle söylediği sözler varit olabilir. 
Fakat kendileri de betahsis buyurdular ki, şehir 
için konuşuyorum diye. Bizim memleketimizin 
halkı şehirde oturan halktan ibaret değildir. Bir 
de 14 milyona yakın insanın köyde oturduğunu 
ve köy halkının silâh taşıması, silâh muhafaza 
etmesinin bir ecdat ananesi olduğunu da nazarı 
itibara almak lâzımdır. Büyük Millet Meclisi 
âzası çok iyi bilir ki, köy halkı doğan meşru ço-

L cuğunu, nüfus dairesine gidip kaydettirmeyi da
hi ihmal eder ve onun içindir ki bazan on beş 
yaşma gelmiş olan çocukları yeni doğmuş gibi 
müracaatla kaydettirir. Silâh için ruhsat alma
yı büsbütün ihmal edecektir. 

Her köylü evinde buna benzer bir silâhın bu
lunması ise bizim memleket halkı için tabiîdir.. 
Şu halde kanunun tâyin ettiği mehil içinde, elin
de bulunan silâhın ruhsat tezkeresini almak mak
sadı ile müracaat etmiyen her köylü kastî değil; 
Fakat ihmalinden dolayı suçlu vaziyetine gire
cektir. Bunun, cezası bir taraftan para, bir ta
raftan da hapis olduğuna göre bu meselenin 
ayıklanması cidden çok güç olacaktır. 

Şu halde, « böyle bir madde tedvin edilemez >> 
gibi bir zihniyet gütmüyorum, mademki lüzum
ludur bunu kabul ve tedvin edebiliriz ama, bi
zim memleketimizin bünyesini ve halkımızın ge
leneğini unutmamak şartiyle. Atma ve silâhına 
tarihi boyunca, anane halinde bağlı bulunan, 
ve elindeki silâhını tamamen ruhsatsız olduğu
na kani bulunduğum koca bir köylü halkın he
yeti umumiyesinin taranmasına imkân olamıya-
cağma göre, halkın birbirini ihbar etmesi gibi 
bir hengâme meydana getirebiliriz. Görülüyor 
ki, Mevzuun böyle bir pürüzü vardır. Bunu 
hallcdici bir tedbirin bulunmasını bendeniz 
mümkün görmekteyim. Aksi halde, Yukarıda 
arzettiğim endişeler hâsıl olabilir. Ecdattan 
kalma veya kendisine lüzumlu bir silâhı evinde 
tuutğu için köylü vatandaşlarımız suçlu mev
kiine düşebilir. • Bunun için mühim ve şümullü 
bir mesele karşısında olduğumuzu arzetmek is
terim. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; Ceza Kanunumuzun 
silâhtan bahseden 189, 264, 265 nci maddeleri-

I nin tadilini teklif ediyoruz. 189 u şimdi kabul 
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buyurdunuz. 264 de bugünkü mevzuatımıza gö
re memnu olan silâh mücerret evde bulundur
mak suç teşkil etmez. Askerlere zabıtaya şuna 
buna ait onlarca kullanılan silâh mahiyetinde 
ise ayrı hükümler vardır. Hükümetiniz şu ka
naattedir k i ; medeni bir topluluğun içinde her 
vatandaşı selâmet ve emniyet altında bulundur
mak Hükümet ve onun teşkilâtına aittir. Şayet 
ikametgâhlarının hususiyeti, ' şahsiyetlerinin 
umumi durumu itibariyle kendilerinin evinde 
memnu mahiyette de olsa silâh bulundurulma
sında lüzum ve zaruret olan vatandaşlar varsa 
bunlar için kanunumuz imkân vermiştir. Mül
kiye âmirinden ruhsat alarak bu gibi vatan
daşların bu gibi silâhları evlerinde kullanma 
imkânları da kabul edilmiştir.. Hattâ bir kim
se bu şartlar dâhilinde olmasa da şayet o silâh 
kıymetli bir eser, bir antika, bir eski eser kıy
metini taşıyorsa, A'eyahut sahibi için bir hatıra 
teşkil ediyorsa bunlarda da mahallî mülkiye 
âmirinin takdiri hâkim olmıyaçaktır. Kanuna 
koyduğumuz bir kayıtla böyle bir silâhın sahi
binin şahsiyeti, ikametgâhının bulunduğu vazi
yet ve durum itibariyle evinde bir silâhın 
bulunması için zaruret olmasa dahi bunlara da 
ruhsat verilecektir. Bu kayıtlar dışında bir va
tandaşın evinde silâh bulunabilmesi için zanne
diyorum ki, hiçbir sebep yoktur. Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm dediği gibi Türk halkının eskiden-
beri alışkanlık, itiyat neticesi olarak atma bağ
lı olduğu gibi silâhına da bağlı olduğu muhak
kaktır. Fakat bu kanunda tatbik edilirken bu 
buyurdukları zihniyet dairesinde tatbik 
edilecek ve böyle bir silâhın sahibi tehlikeli de
ğil ve evinde silâh bulunmasında bir tehlike 
melhuz bulunmıyacak bir vatandaş ise, o mül
kiye âmirinden ruhsatım alacaktır. Eh, ruhsat 
almıya gitmez de ihmal ederse, bu adam niye 
ceza görsün? 

Arkadaşlar biz memnu silâhların vatandaşla
rın birçoğunun evlerinde yaygm bir şekilde 
bulunduğunu bildiğimiz için, bu hükmün tat
biki için bir senelik bir müddet verdilf. Vatan
daş, köylü, bu bir sene zarfında zannediyorum 
ki ; hiç olmazsa nahiyeye kadar gider, bir sene 
zarfında nahiyeye kadar gitmiyen bir vatanda
şın evinde silâh bulunabileceğini zannetmiyo
ruz., Hattâ bu bir senelik müddet zarfında, 
muvakkat madde geldiği zaman muttali olacak
tır ki3 Yüksek Meclis, îdare Âmiri kendisine 
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rıihsat vermezse o adamın evindeki bu silâhı 
müsadere etmiyoruz. Pulsuz bir mak
buz mukabilinde kendi malı olan bu silâhı, as
kerlik şubelerine teslim etmeleriyle iktifa edi
yoruz. 

Binaenaleyh arzetmek istediğim şudur k i ; 
memleketin gerek medeni çehresi, gerek iç em
niyeti bakımından vatandaşların elindeki mem
nu silâhın miktarını bilmek lüzumunu, zanne
derim ki Yüksek Heyetiniz takdir eder. Ama 
ikametgâhı dağ başındadır, bir kulübedir; yır
tıcı hayvanların gelmesi tehlikesi vardır, veya
hut bulunduğu yerde kendisinin hasımları şu, 
bu olabilir. Bu gibi hallerde mahallî idare âmi
rinin takdiriyle silâhı kendisine bırakılıyor. 
îdare âmiri fena takdir ederse, idare âmirle
rin bu gibi kararları usulü dairesinde ıslah edi
lebilir. 

Binaenaleyh, biz o kanaatteyiz ki medeni 
hüviyeti tamamen almış ve o istikamette her 
gün biraz daha mesafe almakta bulunan, mem
leketimizde, dünyanın hiçbir yerinde asla ka
bul edilmemiş olan bir şekilde ruhsat almaksı
zın vatandaşların memnu silâhı evinde bulun
durmaları için mâkul sebep ileri sürülemez. 

Adnan Adıvar arkadaşımızın cezanın tezyi
di hakkındaki teklifine esas itibariyle Hükü
met muhalif değildir. Yalnız tenvir noktasın
dan bir şey arzetmek istiyorum. Kanunumuz 
dahi cezaların ahengini muhafaza bakımından 

* 
dır. Diğer maddeler ve şimdi arzedeceğim nok
tada Büyük Millet Meclisi cezaların yükseltil
mesine taraftar olursa o zaman bu teklifi kabul 
etmemek için hiçbir sebep yoktur. 

Şimdi okunan maddede, birinci fıkrada 
mevzuubahsedilen ceza (6) aydan (3) seneye 
kadardır. Bugün mer'i kanunumuzda bu ceza 
(2) aydan (2) seneye kadardır. Bunu teşdit 
için bir teklifleri yoktur. Halbuki şimdi oku
nan maddenin ikinci fıkrasında mevcut ceza, 
bizim teklifimizde (3) aydan (1) seneye ka-
dardır. Bunu (6) aydan başlatıyorlar ve böyle 
bir teklifte bulunuyorlar. Bugünkü kanunu
muzda (1) aydan (6) aya kadardır. Binaena-
Ijeyh biz (3) ayla iktifa etmiştik kendileri bu
nu az buluyorlar bir diyeceğimiz yok. Yalnız, 
bu (6) aydan başlarsa birinci fıkradaki (6) 
aydan başlıyan cezayı (1) seneye veya, lâakal 
(9) aya çıkarmak lâzımdır. Çünkü, birinci 
fıkradaki fiil daha ağırdır memnu silâh imali, 
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memlekete ithali vardır. Binaenaleyh bu, teş- I 
didini istedikleri fıkradaki suça göre mahiyeti 
ağırdır. Onunu için oradaki cezayı da bir sene
ye, 9 aya çıkarmak şartiyle tekliflerine Hü
kümet de iştirak edebilir. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Efendim bir 
sual, benim bir silâh kolleksiyonum var, bu es
ki askerlerin hemen ekserisinde mevcuttur, bu 
silâh kolleksiyonumda memnu silâhlar da var
dır. Bugün orduda kullanılan veya kullanıl
mış, müsademede, harfe de alınmış silâhlar mev
cuttur. Bunlar da bu memnuiyet içerisine giri
yor mu? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Efendim bunlar sizin için hâtıradır. Bunlar 
hâtıra olduğu için zatıâliniz bunların miktarı
nı ne olduğunu mülkiye âmirine bildirecek, 
numaraları ve şekilleri tesbit edilecek ve on
ları şimdi olduğu gibi evinizde muhafaza buyu
racaksınız. 

BAŞKAN •— Emin Halim Ergun'un bir su
alleri vardır. Eski kanunla taşınması memnu 
olan silâhları kullananlar bir suç işlerse diye 
sordular. 

ADALET BAKANI FUAT SÎRMEN (De
vamla) — Af edersiniz bu noktayı unuttum. 
Emin Halim arkadaşımız şimdiye kadar taşın
ması suç olmıyan bir silâhın yeni kanunla taşın
ması suç addedildiği zaman, o adam bu silâhla 
bir suç işlerse bu adama ayrı ayrı cezamı tat
bik edilecek dediler. Zannediyorum, tatbikatta 
böyle bir düşünüşe yer olacağı tasavvur edil
mez. Ceza Kanununun bir .maddesine göre, iş
lenen fiil ile kanunun müteaddit maddeleri ih
lâl edilirse bunun en ağırı hükmedilir. Bugün 
dahi faraza taşınması memnu olan bâzı silâhlar 
vardır. O silâhla bir adam öldürülürse veya hır
sızlık yapılırsa bugün ne muamele tatbik edi
lirse burada da aynı muamele tatbik edilecek
tir. Tatbikat itibariyle bir mahzur çıkacağını 
zannetmiyorum. Esasen bu izahatım vaziyeti ay
dınlatacak mahiyettedir. 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Birtakım antikacılar vardır. Bunlar bâzı kama 
ve kılıçları dükkânlarında teşhir eder ve satar
lar. Bunların vaziyeti ne olacaktır! 

ADALET BAKANI FUAT SÎRMEN (De
vamla) — Kanun maddelerine dikkat buyursa-
nız, meslek ve sanat icabı bunlar kullanılacak j 
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v<! satılacaktır. Faraza balıkçıların ve lâkerda
cıların kasaturadan büyük biçakları vardır. Fa
raza operatörlerin bâzı aletleri vardır ki tabia-
tiyle bu kanunun dışında kalacaktır. 

Gene buyurduğunuz gibi meslek ve sanatı
nın icrası zımnında bu gibi silâhları onların bu
lundurabileceğine dair sarih hüküm vardır. Bi
naenaleyh endişeye mahal yoktur. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir sual rica 
edeceğim, öyle köyler, öyle evler vardır ki bun
lar dağ başındadır, tenha yerlerdedir. Kendile
rini müdafaa için bunlarda memnu silâh varsa, 
bunlara ruhsat verilecek midir? 

ADALET BAKANI FUAT SÎRMEN (De
vamla) — Verilecektir. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sonra cenup 
hudut köyleri vardır ki, bunlar huduttan da 
epeyce içeridedir; oralarda hâkimlik yaptığım 
için biliyorum; buralarda daima içeri girmeler 
ve talanlar olmaktadır. Oralardaki vatandaşlar 
bu silâhlarla kendilerini ve hayvanlarını müda
faa ediyorlar. îdare âmirinin yanlış görüşü ile 
bunların elinden silâhları alınırsa vaziyet ne 
olacaktır? Bu hususta Hükümet ne düşünüyor? 
Şimdi idare âmirinin kararlarına karşı, müra
caat edilecek mercilerden bahis buyurdunuz, O' 
merciler meselâ nahiye müdürünün kararma 
karşı kaymakam, kaymakamın kararma karşı 
vali midir, yoksa bildiğimiz şekilde Şûrayı Dev
letçi gitmek midir? Ben anlıyamadım. 

ADALET BAKANI FUAT SÎRMEN (De
vamla) — Arkadaşlar, bu endişeler asla varit 
değildir. Hükümetinizin yaptığı bu açıklamalar
la anlaşıldığı üzere maksat, silâh bulundurmayı 
kökünden kaldırmak değil, bu silâh bulundur
ma dolayısiyle husule gelmekte olan ve memle
ketin iç selmeâti ve vatandaş hak ve hayatı ba
kımından tehlikeli olan vakalar hepimizin ma
lûmudur, söylemeye lüzum hissetmiyorum, on
ları önlemektir. Binaenaleyh buyurduğunuz gi
bi bizim idarenin ruhsat vereceği vatandaşlar 
behemehal hudut boyunda, dibinde, hayvan ta
arruzuna mâruz olanlar değildir, hüviyeti ve 
şahsiyeti itibariyle evinde silâh bulundurmasın
da bir mahzur yoksa bunların silâhları elinden 
almmıyacak ve kendilerine ruhsat verilecektir. 

Hükümet bu kanunu çıkardıktan sonra tat
bikat için vereceği direktifte; memleketin 
kendi realitesini, hususiyetlerini göz önüne 
alarak vatandaşları lüzumsuz ve hakiki maksa-
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bulundtırmak dm üstünde bir tazyik 

niyetinde değildir. 
Binaenaleyh hududa yakın olmamakla beraber 

namuslu bir vatandaşın evinde bir silâh var ve 
suç işlemesi memul değil ise âmire müracaat 
ettiği zaman ancak o âmir bu ruhsatı vermezse 
merciine ve en nihayet Bakanlığımıza müracaat 
eder, biz de, kendisine ruhsat verilmesini! temin 
ederiz. 

Bizim öğrenmek istediğimiz, memleketimizde 
kimin elinde ne kadar silâh vardır ve cemiyet 
emniyetini, vatandaş hürriyet ve hayatını teh
likeye koymak istiyen adamların elinde böyle 
silâhlar var mıdır. Varsa bulunmamasını temin 
etmektir. Birçok medeni memleketlerde bu esas
lar kabul edilmiştir. Bizde de bu yola girmenin 

.zamanı çoktan gelmiştir. 
BAŞKAN — Rasih Kaplan. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Aziz arka

daşlar, madde aynen kalırsa yurt içinde çok 
ihtilât yapar, vatandaşlara çok külfet yükler. 
Birçok yerlerde müşkülâta sevkeder. Onun 
için eğer komisyon muvafakat ederse bu madde
de alacağımız tek şık vardır o da şehir içinde 
vatandaşlar üzerinde memnu silâh taşınmasını 
Yalnız bu fıkra ile razı olursa maddeyi konuşa
lım. Yok bnna razı olmazlarsa maddenin tay-
yını teklif ederim. 

Bu çok ihtilât yapar. Vatandaşları çok kül
fete sevkeder. Esasen büyük silâhlar Hükümet 
tarafından ruhsata tâbi kılınmıştır. Bunun üze
rinde komisyon iki senedir çalışmaktaidır. Bu 
husus komisyonda dahi mevzuubahis olmamıştır. 
Nasılsa Hükümetin teklifinde gelmiştir. Hükü
metten de rica ederim. Bu maddeyi geri alsın
lar. Veya Yalnız şehirler içinde silâh taşıya-
mıyacaklarla iktifa etsinler. Komisyon buna 
razı olmazsa maddeyi tayyedelim. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

— Arkadaşlar, memnu silâhların yalnjz şehir
de taşınmasının menini istemek bugündü mev
zuatımızı bilmemek demektir. Bugünkü mevzu
atımıza göre memnu olmıyan silâhlar da şehir 
ve kasaba içinde ruhsatsız taşınamaz. Memnu 
olan silâhlar ise şehir ve kasaba dışında da ta
şınamaz. Bugünkü mevzuatımızın tek tnüsaade 
ettiği şey memnu olan silâhın bulundıiralması-
dır. Ancak hu suç d*§ildir. Eğer Raşih Kap

lan 'kn teklifi kabul edilir veya düşündüğü gi
bi nbir şey yapmak lâzımgelirse, bugünkü mev
cut kanunumuzdan da geriye gitmek olur ve bü
tün vatandaşların şehir ve kasaba dışında mem
nu olsun olmasın silâhla dolaşmasını istemektir 
ki, bir medeni topluluğa yakışmıyacak bir hal 
olduğu kanaatindeyim. Biz bugünkü mevcut 
mevzuatımızda memnu olmıyan bir silâhın şe
hir ve kasaba içinde taşınması ruhsata tâbi 
olan hükmünü değiştirmedik, müeyyidesini ar
tırdık. 

Memnu olan silâhlara gelince bu silâhlar ma
hiyetleri itibariyle büyük avakip tevlit edebile-

.ceği için esasen bugün dahi şehir dışında dahi 
olsun taşınması suçtur. Bunların bulundurul
masında dahi biz zarar görüyoruz. Bulundurmak 
için ihtiyacı olan kimse kanunun da emrettiği 
şekle uyar bir durumda ise bunlar, ruhsat ala
rak yanında bulundurmak imkânına malik ola
caktır. Ama silâh memnu olduğu ve ruhsat da 
almadığı halde evinde bulunduracak, dağda ba
yırda taşıyacak böyle bir şey kabul etmiyorum. 
Bunları dağda, bayırda kullanmaya zarureti 
varsa mevzuatımızın emrettiği şekilde ruhsatı
nı alacak, bu zaruretini idare âmirine söyliye-
cek, ondan sonra bulunduracak ve taşıyacaktır. 
Başka türlü olmasının ve başka şekilde kabul 
edilmesinin her cepheden büyük mahzur tev
lit edeceğine Yüksek Heyetinizin dikkat naza
rım çekerim. 

BAŞKAN — Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 

orduda çalışmış, birçok harbler geçirmiş bugün 
emekli veya harb malûlü olarak bulunan bâzı 
arkadaşlarımızda harb hatırası olmak üzere, ha
kikaten bugün bâzıları orduda kullanılır, bâzı
ları ordu için de demode olmuş, fişeği kalmamış, 
tabanca, ufak filinta ve sairesi bulunabilir. Gerçi 
bunlar bir hatıra kolleksiyonu olarak muhafaza 
edilebilir ve bunların bu kanun hükümlerine gir-
miyeceğini Sayın Bakan ifade buyurdular. Fakat 
hep. kanunun maddelerini tetkik ettim, böyle bir 
şeiye rast gelmedim. Onun için bu gibi silâhların, 
ki! ekserisi orduda zabitana bedeli mukabilinde 
verilmiş ve bugün emekliye ayrılmış olan emekli 
subayların şahsi malıdır. Ve bedellerini orduya 
ödemişlerdir. Bu gibi silâhlar hemen diyebilirim 
ki her emekli subayın evinde bir harb ve asker
lik hatırası olarak muhafaza edilmektedir. 

Pek îyi hatırlarsınız ki; Millî mücadeleden 
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sonra Mebus arkadaşlarımıza birer tane Yunan 
filintası verilmişti. (Bunlar maddede var sesleri; 

EKREM ORAN (izmir) — Maddede var, 
mecburi ruhsat verecekler. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Varsa 
ben görmedim. (Var sesleri) Varsa mesele yok
tur. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevcut Kanunlarımızda hüküm vardır, mad

denin tayyını teklif ederim. 
Antalya Milletvekili 

Rasih Kaplan 

BAŞKAN — Tay hakkındaki önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
264 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki cezanın 

yalnız taşıyanlar için altı aydan iki seneye kadar 
suretiyle tadilini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Adnan Adıvar 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Buna esas itibariyle taraftarız, fakat bu ka
bul edilirse ilk fıkradaki cezayı da teşdit etmek 
lâzımdır. Eğer muhterem Adıvar (6) ayı (4) ay 
olarak değiştirmeye razı olursa, o zaman birinci 
fıkrayı değiştirmeye lüzum kalmaz ve cezalar 
arasındaki ahenk muhafaza edilmiş olur. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — öner-
gemdeki (6) ayı (4) ay olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — İkinci fıkradaki üç aydan bir 
seneye kadar olan kısmın (4) aydan (2) seneye 
kadar olması teklif ediliyor. 

önergeyi dikkate alanlar... Dikkate almıyan
lar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 265. — Kanuna göre memnu silâhtan 
maksat : 

1. Ordu tarafından kullanılmış veya kulla
nılmakta olan veya düşmandan iğtînam olunan 
veya bütün askerî şahıslara veya zabita kuv
vetlerine tahsis edilen eski veya yeni sistem her 
cins veya modelde makinasız veya ağır veya ha
fif makineli harb tüfekleri veya diğer nevi harb 
aletleri, kasatura, süngü, kılıç ve mızraklar. 

.1949 0 : 1 
2. Çapı, cinsi ve modeli her ne olursa olsun 

fişek yatağı dâhil olduğu halde namlusu 15 san
timetreden uzun olan tabancalar; 

3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu (25) 
santimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu 
her tülü kesici âletlerdir. 

Bir meslek veya sanatın icrasına mahsus 
veya ev levazımından olup da bu maksat ile bu
lundurulan veya taşınan veya kullanılan bıçak 
ve sair aletler memnu silâhtan sayılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 549. — Merciinden ruhsat almaksı
zın kanuna göre memnu olmıyan silâhları şe
hir ve kasaba içinde taşıyanlar 15 günden üç aya 
kadar hafif hapis veya (30) liradan (500) lira
ya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Vergi ve resimlerin bel
li süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili 
lâzımgelen vergi ve resim cezalariyle tazminat 
kabilinden olup mütezayit nispete tâbi bulunan 
para cezaları hariç olmak üzere Büyük Millet 
Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürür
lüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde 
yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük 
Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan 
para cezaları on misline ve Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul olunup da 31 . XII . 1939 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlarda yazılı para cezası beş misline ve 1 . 1 . 
1940 tarihinden 31 . XII . 1945 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı pa
ra cezaları üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte ter
tiplenmiş olması, yukardaki esaslar dairesinde 
cezanın artırılmasına engel olmaz. 

Yukardaki fıkralar uyarınca artırılarak hük
medilecek para cezası on liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Para cezalanndaki ar
tış sugun nev'ine ve görev ve yetki tâyinine ve 
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kanun yollarına müracaata taallûk eden hüküm
lere dokunmaz. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — 17 Nisan 1338 ta
rih ve 222 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madeyi kabul edenler ... Etmi
yenler {.. Kabul edilmiştir. 

BÎRÎNCÎ GEÇICÎ MADDE — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan 
suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedile
cek olan para cezalarının hapis veya hafif hapse 
çevrilmesinde bir lira için bir gün hesap olu
nur. 

BAŞKAN — Adalet Bakanının bir önergesi 
var, bir fıkra ilâvesi hakkındadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı fıkranın birinci geçici maddeye 

eklenmesini teklif ederim : 
«Ancak para cezalarının tahsil ve infazına ait* 

diğer hususlarda bu kanun hükümleri uygulanır». 
Adalet Bakanı 
Rize Milletvekili 
Fuad Sirmen 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Muvafakat 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar.., Nazarı itibara alınmıştır. 

Maddeyi bu fıkranın ilâvesiyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ GEÇICÎ MADDE — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte memnu silâhı bulunanlar
dan bir yıl içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine müracaatla ruhsat almıyanlar veya ken
dilerine ruhsat verilmiyenler Veya ruhsatı haiz 
kimselere devretmiyenler süre sonunda bu silâh
ları pulsuz bir makbuz karşılığında o yerin as
kerlik şubesine emanet olarak teslime mecburdur
lar. 

Askerlik şubesine teslim edilmiş olan silâhlar 
teslim tarihinden üç yıl içinde sahipleri tarafın
dan ruhsat alınmadığı veya ruhsatı haiz kimse
lere devredilmediği takdirde Hazineye maledilir-
ler. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim; 
bir sene zarfında müracaat edileceğini ve ruhsat 

6.1949 O : 1 
alınmasını, fakat ruhsat verilmezse, askerlik şube
lerine pulsuz bir makbuzla teslim edileceğini ve 
üç sene zarfında ruhsat alamazsa.... denilmekte
dir. Zaten ruhsat alabilseydi ilk müracaatında 
alacaktı. Onu üç sene daha ruhsat almak için uğ
raştıracaksınız. Gene ruhsat alamazsa bedelini ve
rerek aldığı bir malı bedelsiz olarak devretmek 
adilâne bir hareket değildir. Onun için bu madde 
sarahati kâffei haiz değildir Arzettiğim gibi her 
emekli arkadaşın bedelini vererek ordudan aldı
ğı silâhı, tabancası, kasaturası ve sairesi vardır. 
Bunu pulsuz bir makbuzla askerlik şubesine tes
lim edecek ve üç sene boşuna bekliyecek ve peşin
de koşacaktır. Askerlik şubesinde bulunduğu za
man da ruhsat alamazsa bunları devredecek. Bu, 
zannediyorum ki, âdüâne ve münsifane bir hare
ket olmaz. Onun için buraya hiç olmazsa ruhsat 
alamadı ise bunların orduca kendilerine tevzi edil
miş bedeli ile alanlara bedelini ödemek çaresini 
de düşünmek lâzımdır. Çünkü o, onun şahsi ve 
zâti malıdır. Ve o malı vazifenin kendisine tah
mil ettiği bir mecburiyet dolayısiyle almıştır. 
Bunları ruhsat almadı diye bedelsiz teslime icbar 
hiçbir suretle adaletle telif edilemez. 

ÖMER TAŞÇIOĞLU (Kayseri) — Yalnız 
emeklilere mi mahsus Paşam? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, Eyüp Durukan arka
daşımız müsterih olsunlar, orduda bulundukları 
sırada vazifeleri icabı bedeli kendilerinden tah
sil edilmek suretiyle bir subaya memnu mahi
yette olan bir silâh verilmiş ise bugün o subay, 
bugünkü hüviyeti itibariyle fiilen orduda bu
lunmasa dahi, kendisine bu silâhın evinde bu
lundurulması için ruhsat verilecektir. Bizim bu
rada kastettiğimiz şu; buyurdukları şekillerle 
ilgisi olmıyan lâaattâyin bir vatandaş kendi 
.görüşü, anlayışı ve kendi mülâhazasiyle evin
de silâh bulundurmayı faydalı telâkki etmiş 
bulunuyor; bu adam müracaat ediyor. Kâmil 
Gündeş arkadaşa da söylediğim gibi eğer bu 
vatandaşın yaşayış şartı ve bulunduğu muhit, 
ikametgâhının olduğu yer kendisinin böyle 
bir silâhı bulundurmasını istilzam ediyorsa, 
böyle bir durum gösteriyorsa bu vatandaşa 
ruhsat verilecektir. Şayet bu vatandaş sabıka
lıdır, her hangi bir suç yapmak tehlikesi daima 
melhuzdur, evinde silâhı vardır, zabıta böyle 
bir adamda silâh bulunması tehlikesini nazara 
alarak ruhsat vermiyecekştir. 
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Şimdi biz vatandaşın hakkı mülkiyetini 

zedelemiyelim diye bir seneden sonra ayrıca, 
üç sene için pul ve para almadan silâhının 
emanet olarak askerlik şubesine teslimini ka
bul ettik, ve kendilerine şu hakkı tanıyoruz; 
ve diyoruz ki, bir sene zarfında ruhsat al, mül
kiye âmiri kendisinde bulunmasını mahzurlu 
görmüş veyahut mülkiye âmiri bu silâhın o 
şahısta bulunmasına müsaade etmemiş ve ruh
sat vermemiş. Ne yapacak, onun mafevkine mü
racaat edecek, ruhsat verilmesini istiyecek. 
Mafevk yine bunun durumunu tetkik edecek. 
Müsaade etmezse sat diyecek. Kime satacak; 
ruhsat alabilecek bir vatandaşa. 

Şimdi; bu adamın evinde silâh bulundurması 
mahzurludur, ruhsat alahilmesi için kendisine 
bir sene mühlet verilmiştir. Bu müddet içinde 
ruhsat alamazsa, bundan sonra üç sene müddet 
verilmiştir. Bu müddet zarfında ne bir ruhsat 
almış, ne de başkasına devretmiştir, öyle bir 
adam ki, silâh bulundurması tehlikelidir. Bun
ların silâhını da alacağız. Getirdiğiniz misalle 
bunun ilgisi yoktur. Bir subay orduda bulun
duğu müddet zarfında bir silâh almıştır. Bu 
silâh onun için en büyük hatıradır. Bu gibilere 
ruhsat vermek lâzımdır. Biz kanun yürürlüğe 
girdiği anda îçişleriyle beraber vilâyetlerimize 
tamim edeceğiz. Vatandaşlara ruhsat verileme
mesi ancak kendilerinin sabıkalı veya böyle bir 
silâhın bulundurulmasında mahzur olanlardır. 
(Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
(Vakit geldi sesleri). 
BAŞKAN -— Bir maddemiz kaldı, tahammül 

'buyurun da tasarıyı bitirelim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bizim 

kanunlarımız Resmî Gazetede çıktıktan sonra 
onları bütün memleket halkına duyurulmuş 
farzetmek, şimdiye kadarki teamülün (bir şartı
dır. 

Bu mevzu bütün köylü vatandaşları yakın
dan alâkadar eder. Halbuki Resmî Gazetede 
çıkmış olması köylülerin duymuş olması değil
dir. Şu halde bu geçici maddenin sonuna şöyle 
bir hükmün ilâvesi hakikaten halkın selâmeti 
bakımından, kanun .maddelerinin yerine getiril
mesinde hassasiyet göstermek bakımından za
ruridir. 

O hüküm şudur 
«Her ilin mülkiye âmirleri kendi illeri için-

6.1949 O : 1 
deki şehirli ve köylü halka bu maddeler hüküm
lerini mahallî mûtat vasıtalarla en geç üç ay 
içinde duyurmaya mecburdurlar:». 

Böyle 'bir hükmü koyarlarsa 'hiç olmazsa 
üç ay içinde vatandaşlara duyurmuş olurlar, 
ilân ederler. 

Bunu teminat altına alırsak, köylü vatandaş
lar günü gününe kanunlardan haberdar olamı-
yacağı için, fou kanunu onlara duyurmuş olu
ruz. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 

— Arkadaşlar, 'böyle bir ilâveye bendeniz şah
san 'bir lüzum olmadığı kanaatindeyim. Bütün 
kanunları tatbik ile mükellef olan Hükümetiniz 
'bunu vatandaşların anlıya bileceği şekilde du
yurmaya tevessül eder. Ancak Yüksek Meclis 
hususiyeti itibariyle hunda bir fayda mülâhaza 
ediyorsa ona karşı da Hükümetin bir diyeceği 
yoktur. Nasıl takdir buyurursanız. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci geçici maddenin sonuna aşağıdaki 

hükmün eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Her ilin mülkiye âmirleri kendi illeri içinde
ki şehirli ve köylü halka bu maddelerdeki hü
kümleri mahallî mûtad vasıtalarla en geç üç ay 
içinde duyurmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi efendim? 
(Anlaşıldı sesleri). 

önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır, ilâve ediyoruz. 

Dikkate alınan bu fıkranın ilâvesiyle madde
yi oyunuza sunuyorum. 

Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunu Adalet 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabu] edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümünü oya koymadan ev
vel, ikinci geçici maddeye ilâvesi kahu'l edilen 
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fıkrada (maddeler) deki hükümleri tâbiri var
dır. Bu, iltibasa mahal verebilir, onun iğin tav
zihi lâzımdır. 

HIFZI OĞUZ BBKATA (Ankara) U Silâ
ha ait olan maddedir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜS^l AB-
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Si|âha ta
allûk eden madde olacaktır, (bu madde hüküm
lerini) diyelim. 

BAŞKAN — O halde (bu madde hüküm
lerini) suretiyle düzeltmekle iltibas refedilmiş-
tir. 

Tasarının tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) -4 Adnan 
Adıvar'm muhalefetiyle.. 

6.1949 O : 2 
j FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLt (İstanbul) 

—i Pukuz makbuz tâbiri olduğu için kanun ta
salısının açık oya konulması lâzımdır. 

i BAŞKAN — Tasarının kanunluğu kabul 
edjilmiştir. Açık oy neticesini arzediyorum. 

i Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borç
lanma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanun tasa* 
rısma (266) oy verilmiştir, muamele tamamdır. 
Tasarının kanunluğu (266) oyla kabul edilmiş
tir. 

Saat 15 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13 . 

İ K İ N C İ OljURUM 
I Açılma saati |: 15 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : S. Koksal (İsparta), N. Atalay (Çorum) 

4. — DEMEÇLER 

BAŞKAN — Oturum açüdı. Söz Bekir Ka
leli'nindir. 

1. — Gazianteb Milletvekili Bekir Kaleli'-
nin, Diplomatik Kurye Fuat Güzaltan'm cena
zesine merasim yapılması hakkında defneci 

BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 
ve değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, diplo
matik kuryemiz Fuat Güzaltan'ın na^i istan
bul'a götürülmek üzere bugün Ankara'dan ge
çecektir. Bu aziz vatan şehidimizin îstjanbul'da 
merasimle karşılanmasını, millî cenaze merasi
mi yapılarak şehitliğe tevdiini aynı zamanda 
kahramanlık ve fedailik timsâli olara^ yarınki 
nesillere kalmak üzere kabrinin yaptjrılmasını 
Hükümetten rica ve temenni ediyoruıjn. Hükü
met de dâhil olmak üzere, Yüksek Heyetinizin 
bu dileğime ortak olacağına şüphem j yoktur. 
Teessürle dolu iç duygularınızın kısnien olsun 

ferahlamasını sağlamak üzere bu dileklerimin 
yjsrine getirileceğinin Hükümet tarafından bu
radan beyan edilmesini hassaten rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Çok değerli memurumuz hak
kında Sayın arkadaşımızın gösterdiği kadirşi
naslığa teşekkür ederim. Ve Yüksek Heyetini
zin izhar buyuracağı temayüle Hükümetin inil
t i , olacağını arzederim. 

j" Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arka-' 
djaşlar, muhterem şehidimizin cenazesi bugün 
s^at 5,30 da Ankara'dan İstanbul'a geçecek
tir. Bu arada İstasyonda ufak bir merasim ic
ra edilecektir. Aramızdan münasip bir heyetin 
orada bulunup bu vatan şehidinin oradan geçi
şi esnasında yapılacak törene iştirak ettirlme-
sini rica ediyorum. 

i BAŞKAN — Riyasetçe gereği yapılacaktır. 
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3. —• Âlhay İsmail Hakkı Seskir'in hüküm

lü olduğu cezanın affı hakkında Adalet 'Ko
misyonu raporu (5/106) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlar ; evvelce de şu millet kürsüsünden bir
kaç defa arzettiğimiz gibi, malûmu âliniz, Yük
sek Meclisin iki türlü affa hakkı vardır: Birisi, 
umumi af tır ki, son defa yapılan bir teklif mü
nasebetiyle muttali olduk, Yüksek Meclis umu
mi affa gitmedi. Bunun arkasından hususi af 
geliyor. 

Sayın arkadaşlar, Adalet Komisyonu rapo
runda bu Albayın hususi affa mazhar olması 
için gösterilen birkaç sebep var ki, yaş haddi 
ile albay oluşundan ibarettir. Hatayı adlî yok
tur deniyor. Yegâne gösterilen sebep de bunlar
dan ibarettir. 55 yaşında ve kırk sene hizmet 
ettiğini yazıyor. 

Arkadaşlar, şu halde bir suç işliyen vatan
daşın şu veya bu mevkide bulunması onun affa 
mazhar olmasını mı istemek hakkını veriyor? 
Bu, bir. 

ikincisi; kendi dilekçesinde şöyle yazıyor: 
«Aleyhimde şahadet eden garnizon subaylarının 
garazlarına kurban oldum». 

Arkadaşlar, bir albay kendi maiyetindeki su
bayların iftirasına kurban olduğunu söylüyor. 
Demek ki, kendi maiyetini bile idare kabiliye
tinde değilmiş. Mahkemede görülen bir zina 
dâvası sonunda kocanın dâvasından vaz geçmesi 
üzerine kadın ve şeriki cürmü tahliye ediliyor. 
Bunun üzerine bu Albay bir toplantı esnasında; 
hâkim 2 - 3 bin lira rüşvet aldı, namuzsuz bir 
adamdır diye hakarette bulunuyor. Albaylık 
mevkiine gelmiş bir adamın bir hâkime bu şekil
de hakarette bulunması dahi düşünülecek bir 
şeydir. Muhakemenin cereyan tarzına göre, bu 
vatandaşın cezasının teciline de lüzum görülme
miş ve bu karar Yargıtayca da tasdik edilmiş
tir. Şimdi ortada hiçbir şey yoktur, buna rağ
men komisyon ittifakla bunun affına karar ver
miş ve bunun Kamutayca tasdikini istiyorlar. 
Arkadaşlar; bu ve bundan daha hafif suçlardan 
mahkûm olmuş ve bundan çok daha nadim ve 
pişman olmuş vatandaşlarımız vardır. Bence bu 

[1] 254 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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gibi işlerde aranılacak en birinci şey, içtimai 
bir sebeptir. Burada böyle bir şey var mı? Ha
yır, hiçbir şey yoktur. Yüksek Meclisin umumi 
affa da taraftar olmadığı meydanda olduğuna 
göre, komisyonun bu raporunun reddine karar 
verilmesini teklif ederim. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, ben bu arkadaşı yakından tanırım 
ve bu hâdiseden de aşağı yukarı malûmatım 
vardır. Çok âlâ bilirsiniz ki, suç işliyenleri af 
ile karşılamak muvafıkı madelet olmaz. Fakat 
arkadaşlar, bu hâdise ile alâkadar olan bir yüz
başı vardı, adı Fahri. Bu, alay kumandanının 
maiyetinde bir bölük kumandanı, Sürbahan'da 
orası hudutta bir köyümüzdür. 

Burada, birçok hudut hâdiseleri zaman za
man olur. Bu yüzbaşıya isnat edilen suç şudur; 
yüzbaşı bölüğünde mevcut olan cephaneleri hu
dutta düşmanlara satmış. Ne suretle ve ne mik
tar? Bölüğünde ne kadar mermi noksan? 25 
mermi. 25 mermiyi satmış. Alay kumandanının 
alâkadar olduğu hâdisenin anası budur. Ben o 
vakit Erzurum'da idim. Ordu komutanı Kurt 
Cebe idi. Mahkemede -Sürbahan'daki alayına 
mensup olduğu fırkanın askerî mahkemesi şa
hitleri dinliyor, fakat ne suretle dinlendiğini 
söyliyemiyeceğim, o benim işime gelmez, doğru
da değildir. Aleyhinde olan şahit diyor ki ; efen
dim yüzbaşı bana cephaneleri verirdi, hududa 
giderdim, hudutta bayrak kaldırırdım gelirler, 
benden alırlardı. Hepsi kaç mermi? 25 mermi 
imiş. 

Aleyhinde şahitlik eden zabitler bu işe de 
şahitlik edenlerdir. Orada bir hâdise olmuş, bir 
zabitin ailesi yerli birisi ile münasebette bulun
muş, arzettiğim yüzbaşı da 12 yıl ağır hapse, 1200 
lira para cezasına mahkûm olmuştur. Ordu ku
mandanı vaziyetin yanlış olduğunu anlıyarak 
onu merkeze almış ve yüzbaşı beraet etmiş ama 
post elden gitmiştir. 

Orta yerde bir de kadın işi varmış, hamdol-
sun kadına bir şey olmamış. Şimdi, o arkadaş 
o zamanki hâdisede kabahatli olmuş. Alay ku
mandanı, diğer bir zabit karısı ile münasebette 
bulunan bir adamı cürmü meşhut halinde ya
kalamış. Bu vaziyet karşısında alay kumandanı 
ne yapacak, affedecek değil ya. Askerî şerefi 
vardır. Vazifesini yapmış, mahkemeye vermiş. 
Zabit affetmiş, dâvasından vaz geçmiş. Dâva, 
öteki yüzbaşı aleyhine intikal etmiş. Zabitan-
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dan bu işle alâkalı olanlar bir defa alay kuman
danına bir suç isnat etmişler. Alay kumandam 
hakkında demişler ki, kahvede veya mahfelde; 
alay kumandanı, hâkim aleyhinde, şu kadar pa
ra aldı, alçak, mamussuz dedi. 

Arkadaşlar, bu kıtanın kumandanı olan za
tın ismini söylemiyeceğim, Millî Savunma Ba
kanına söyliyeceğim, çünkü onun ismini burada 
söylemek, benim işime hiç gelmediği gibi Or
dunun işine de hiç gelmez. Maalesef çok kötü 
bir kumandanları vardı ve onu şimdi aldılar, te
kaüt etmek üzeredirler. İnşallah tekaüt edersi
niz sayın Bakan. 

Şimdi arkadaşlar, böyle bir alay kumandanı
nın ordu zabitanmın şerefini muhafaza etmek 
kaydiyle yaptığı şeyden mesul, edilmemesi lâ
zımdır. Sicili tertemizdir, memlekete çok hiz
met etmiştir. Söyliyenler, ondan evvelki zavallı 
yüzbaşının aleyhinde de şahadet edenlerdir. 

Yani aradaki geçimsizlik dolayısiyle olmuş
tur. Bir iftiradan başka birşey değildir. Bir hâ
kime küfredecek kadar geri bir insan değildir. 
Bizim vazifemiz, mahkemenin vermiş olduğu ka
rarları yanlış olduğundan değil, ona itiraz etmi
yorum, bir alay komutanının bir iftira üzerine 
istikbanin mahvedilmesine meydan vermemektir, 

BAŞKAN r— Başka söz istiyen yoktur. Ko
misyon cevap vermeye lüzum görüyor mu ! (Re
ye sesleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır... Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Madde : 1 (Okundu). 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Albay ismail Hakkı Seskir'in Hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hadımköy Askerî Posta 17434 
komutanı, 1307 doğumlu Musa Kâzımoğlıı (1328 
C - 81 sicilli Piyade Albayı ismail Hakkı Ses
kir'in, Doğubayazit Asliye Ceza Yargıçhğmca 
20.XII.1948 tarihinde 1947/154 esas ve 1948/90 
sayılı kararla, 235 nci hudut alayı komutanı bu
lunduğu sırada madde tâyini suretiyle hakaret-
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ten dolayı Türk Ceza Kanununun 480 nci mad
desi uyarınca hükümlü olduğu 4 ay hapis ve 66 
lira 60 kuruş ağır para cezası bütün hukuki ne
ticeleriyle beraber affedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz* istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasaıunm tümünü oyunuza, sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

i. — Tekke, ve zaviyelerle türbelerin kal-
dırıhnasırm ve türbedarlıklar ile birtakım un
vanların men'i ve ilgasına dair olan 677 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında Kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/554) [1] 

BAŞKAN — Yeylik teklifi vardır. Okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek maddeleri ara

sında bulunan 4 sıradaki kanun tasarısını bugün 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve rica 
ederim. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Yeyliği kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Söz istiyen var mı 1 
AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 

Çok muhterem arkadaşlar, üç günden beri 8 nci 
B. M. M. inkılâp ve rejim bakımından alınacak 
tedbirler üzerinde ehemmiyetle durmuş ve öğle
den evvel kabul ettiğimiz ceza kanunundaki üç 
maddeyi kabul ederek inkılâp üzerindeki hassa 
siy etini bir kere daha göstermiştir. 

Ve yine görmüşüzdür ki bu maddelerdeki ta» 

[1] 258 sayılı basma/yazı tutanağın sonundadır, 
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dilât ve ilâvelerle günün şartlarına nazaran eski 
mevzuatta kâfi gelmiyen birtakım eksiklikler ta
mamlanmış ve hakikaten irticaa ve komünizme 
karşı teşebbüse geçen ve bu yolda birtakım hare
ketlere tevessül edenler üzerinde alınacak tedbir
leri tesbit etmiştir. 

Şimdi tekke ve zaviyelerin kaldırılması hak
kındaki 677 sayılı Kanunun da bu ihtiyaca kâfi 
olmadığı anlaşılmış ve bundaki bâzı eksikliklerin 
de tamamlanması hükümetçe düşünülmüş ve bu 
tasarı yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarıda bilhassa 
zaman zaman tezahür eden irticai hareketleri 
rejim ve inkılâp aleyhindeki teşebbüsleri önleme
si bakımından önem taşımaktadır. Hükümet ve 
onun dayandığı iktidar partisi ve inkılâp partisi 
ki; devletin mevcudiyeti, kuruluşu, inkılâbın 
yerleşişi ve rejimin teessüsünde birinci derecede 
rolü olan ve aynı zamanda millete, tarihe karşı 
mesuliyeti bulunan Cumhuriyet Halk Partisi bu
nun üzerinde hassasiyet göstermiş rejim ve in 
kılâp esaslarını zedeleyecek her hangi bir mese
leye meydan vermek istenmemiştir. Bu itibarla 
parti, tarih ve millet karşısındaki mesuliyet ve 
vazifesini müdrik olduğunu bir kere daha ispat 
etmiştir. Bu bakımdan Hükümet ve iktidar Par
tisinin siyasetini takdirle anmak lâzımdır. He
pimiz hatırlarız ki; son günler zarfında memle
kette genç, henüz askerden dönmüş veyahut as
kere gitmek üzere bulunan birçok Türk delikan
lıları uçuk benizli, sarı renkli, başı bereli ve yüz 
leri sakalla çevrilmiş, etvarı garib bir hale gir-
m iş olduklarını görürüz. 

îşte bunlar, tarikatçılar dediğimiz ve onlara 
intisap etmek betbahtsızlığma uğrıyan zavallı 
vatandaşlarımızdır. Bu böyle bir hal almıştır; 
k i ; memleektte tam bir tufeyli zümrenin yaşa
masını temin eden ve bâzı dedelerin, babaların 
ve şeyhlerin, naiplerin elinde esir gibi kullanı
larak Cenneti âlâya götürüleceği va'diyle aldatı
larak, iğfal edilen zavallı gençlerdir. Bunlara 
yapılan telkinat, modası geçmiş bir takım Taife
lerden ibaret olup buraya intisap edeceklerin 
kolayca mal sahibi olcakları ve refaha kavuşa
cakları propagandasından ibarettir. 

Bunların nazarında, bunların fikirlerine ve 
kanatlerine göre bu baha ve dedeler rüya gö
rür ; filân apartıman veya çiftlik onlarındır, 
veya onlara intisap edenlerindir. Onun için şu 
kadar teşbih çekeceksiniz vê ya şöyle, bÖyW ya-
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pacaksınız şeklinde birtakım hurafatla dolu 
Kurunuûlâî fikirler ve emsalleri tarihte kanlı 
hâdiseler yaratan birtakım halleriyle gençleri 
aldatırlar. Bunlar şapka giymezler, bere giyer
ler, traş olmazlar, sakal bırakırlar, aç kalır, di
yete sokulurlar. Hulâsa asabı ve sıhhati bozula
rak nihayet cemiyeti beşeriye için muzır kimse
ler olurlar. Bunlar bu şekilde maalesef iğfal edil
mektedir. işte bu kanun bu şekildeki teşebbüs
leri, ilerliyen hareketleri önlemek ve cemiyeti 
beşeriyeye ve Türk Milletine her bakımdan za
rar verecek birtakım hareketleri daha sıkı kon
trol altında bulundurmak için yapılmıştır. 

Yine hatırlarsınız ki, muhterem arkadaşla
rım; kökü Fas dağlarında veya çöllerinde olan 
bir Ticani tarikatı tevessü etmekte, yine kökü 
I rak ' ta ve hattâ Rusya'da olan Nakşibendi ta
rikatı memlekette genişlemektedir. Bunlara 
mensup olanlar maatteessüf yalnız erkekler de
ğildir, kadınlar da intisap etmektedirler. (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

Bu itibarla kökü dışarda olan ve adamları 
sebep olmakta ve memleketi yavaş yavaş teh-
sebep olmakta ve memleketi yavaş yavaş tah
didi altına almaktadırlar. Bunun için arkadaş
lar, bu kâfi değildir, üzerinde çok konuşmak 
istenilen bir mevzudur. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Kâfi 
değildir, doğru söylüyorsunuz, üzerinde çok ko
nuşmak lâzımdır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Devamla) — 
Kâfi değil arkadaşlar, bu kürsüden vakit va
kit konuştuk ve konuşuyoruz. Halk Partisi Gru-
punda, Meclis Kürsüsünde daima konuştuk ve 
konuşacağız. Bu hususta sarih olacağız, Milletin 
önünde hurafatm mahiyetini ortaya koyaca
ğız. 

Mecliste ezan okuyanlar, bu tarikatin men
suplarıdır. Sistematik şekilde çalışan bu tarikat 
mensupları Yozgad'da da arapça ezan okumuş
lardır. Yine îzmir'de Kemeraltı'nda aynı şe
kilde arapça ezan okumak suretiyle mütecaviz 
vaziyetlerini ibraz edenler bunlardır. Bunlar 
daima şeflerinden aldıkları emirleri bilâkaydü 
şart ifa eden ve bununla görecekleri ceza ile 
mertebelerinin artacağını zanneden kimseler
dir. Şeyhi ona söz orucu veriyor, günlerce ko
nuşmuyor. Şeyhlerine ve tarikatlerine bu de
rece merbutiyfcti olan kimseler maalesef metni*-
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ketin içtimai bünyesine zarar verecek şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

îşte Menemen'deki Kubilây ve Bekçi Meh
met hâdisesi. Bunlar Nakşibendi tarikatı men
suplarıdır. Sonra Şeyh Sait isyanı ki, ismini 
şeyh olarak görüyoruz, bu da tarikat mensupla
rının verdiği drektif ile yapılmış ve bu [isyan 
memleketin kanma, canına ve milyonlarıma mal 
olmuştur. 

Son günlerde de yer yer ufak tefek hâdi
selerin çıktığını ve mahkemelerde dolaştıkları
nı işitiyoruz. Bu bakımdan bendeniz bu ek 
kanunun gelmesini memnunlukla karşılıyorum. 
Türk inkılâbına, Türk rejimine karşı böyle 
hurafe kisvesine bürünmüş birtakım yobazla
rın ve tarikatçıların nihayet komünizıjnin en 
büyük vasıtası olarak beliren bu zümrenin 
her hangi bir şekilde önlenmesini sağliyacağı 
için bu ek kanunu memnunlukla karşıladım, 
bundan dolayı Hükümeti tebrik ederim, 

Yalnız bu kanunda bendeniz, Sayın Adalet 
Komisyonu Sözcüsüne de arzetmiştim, metne 
nazaran ekte eksiklik olduğunu gördüm. Mese
lâ metinde, birinci maddenin ikinci fıkrasında 
o zamanki, vâzıı kanun tamamiyle alelûmum 
tarikatlar, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, 
seyitlik, çelebilik ve saire gibi olduğu halde 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —Mason
luk var mil? Onu da oraya koyalım. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devatnla) — 
Hayır, masonluk yok. Ek madde de ise yalnız 
üç beşten bahsedilmektedir ve diğerleri) meskût 
geçilmektedir. Ve zannediyorum ki, hâljim bir 
hüküm verirken her hangi bir vuzuhsuzluk 
karşısında tereddüde düşebilir. 

Binaenaleyh, bendenizin teklifim asıl me
tinde olan baba, reis mevkiinde bulunanların 
burada isimlerinin zikredilmesini istirham edi
yorum. Bunun için de bir önerge takdjim edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktjır. Mad
deye geçilmesini 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim teklifim var. (Mad
dede sesleri) 

Yine bu maddenin 8 nci satırında ş«Bir yıl
dan aşağı olmamak üzere sürgün edilir.» deni
yor. Peki nereye sürgün edilir? (Hâkim takdir 
eder sesleri) Nasıl olur efendim. ([Maddede 
konuş sesleri) 
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IVfüsaade buyurun, Cenap Beyefendi, müsa

ade edin de konuşalım. 
Sürgün, hakikaten isabetli bir şeydir. Çün

kü ıpahallini fesattan uzaklaştırır, dede ve ba
badan oradaki halk bir müddet için kurtulur. 
G er^i bu mazbatada münderiçtir, yalnız 60 
kilojnetreye kadar diyor. Bu 60 kilometre yal
nız (bir vilâyetin iki kazası arasındaki bir me
safede olabilir, çok azdır, halbuki bunların ha
tırı : ve nüfuzu vilâyetlere şâmildir. Burada 
bendeniz vuzuhsuzluğun olduğuna kaniim. Bu 
itibarla arzediyorum ki; hiç olmazsa bu gibiler 
iki vilâyet ötesine nakledilirse o vilâyet halkı 
o zaman ancak bunun şerrinden kurtulur. Yok
sa |)urada 60 kilometrelik bir mesafe meselâ; 
Mersin, Adana en nihayet bir camia altında
dır^ Bu gibi şeyhlerin nüfuzunu vilâyetlerin 
hududu dışına çıkarmak lâzımdır. Bu itibarla 
bu (gibilerin hiç olmazsa iki vilâyet ötesine sür
güm edilmeleri lâzımdır. Bu ölçüde bir sürgün 
cezası tatbik edilirse faydalı olur. 

BAŞKAN — önergeler maddelere mütaal-
liktir. Sırası geldiğinde müzakere edeceğiz, 
Hükümet de cevap verecektir. 

I Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 Raporda ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. İvedilikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Teleke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına 
ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men 
vö ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra ekenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 30 . XI . 1341 tarihli ve 677 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıtkra eklenmiştir: 

Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensup
ları arasında baş mevkiinde bulunanların altı 
aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasından baş
ka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün ce
zası ile cezalandırılırlar. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Ri
ze) — Muhterem arkadaşlar, Yüregir arkada-

[ şpmzın kanunu huzurunuza getirdiğimizden 
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dolayı söyledikleri güzel sözlere teşekkür ede
rim. Buyurdular ki; asıl kanunun ikinci fıkra
sında zikredilmiş olanlar arasında şevki idare 
mevkiinde bulunan kimlerse bunlar birer bi
rer yazılmalıdır. Biz de bunu düşündük. Bu ta-
rikatlerin nevine göre değişiyor. Faraza bi
rinde seyyit baş oluyor şevki idare mevkiinde 
bulunuyor, diğerinde baba baş mevkiinde olu
yor. Bâzı tarikatlarda baba ve seyyit bulunu
yor. Biri baş biri mürit mevkiinde bulunuyor. 
Düşündük, bunları ayrı ayrı arzu ettikleri 
gibi ifade etmiye imkân yoktur. Arzularından 
daha geniş olarak bir iki misal saydıktan son
ra teklif ettiğimiz lâyihada dedik ki, bunlar 
gibi baş mevkiinde olanlara bu yüksek ve teş
dit edilmiş cezalar tatbik edilir. 

Binaenaleyh bu şekil kanunun tedvini ba
kımından daha uygun olduğu gibi, kendilerinin 
arzu ettiği hususlara bizi daha çok yakınlaştı-
rı r, götürür. 

Birisinin zikredilmemiş, unutulmuş olması, 
baş mevkiinde olduğu halde kanuna geçmemiş 
olması halinde bu adam hakkında şiddetli ce
za verilmesine mâni olur. Binaenaleyh kanaa
timce arzuları olduğu gibi yerine getirilmiştir. 
(Doğru sesleri) 

Sonra buyurdular ki, bu sürgün cezasının 
tatbikında mesafenin miktarı hakkında maddede 
birşey yoktur. Gerekçede 60 kilometreden bahse
diliyor dediler. 

Arkadaşlar sürgün cezası Ceza Kanunumuzun 
esas maddelerinde tarif edilmiştir. Ceza Kanunu
muzun bundan bahis olan maddesinde sürgün ce
zası buna mahkûm olan kimsenin ikâmetgâhının 
bulunduğu yerden lâakal 60 kilometre uzak başka 
bir yere götürülmesidir. Yani 60 kilometre asga
ridir. Sürgün cezasına mahkûm olan 60 kilomet
reden yakın bir yere gönderilemez. En aşağı 60 
kilometreden fazla uzaklıkta olması lâzımdır. 

Kanunun sebebi tedvini malûm olduğuna gö
re hâkimlerimiz mevcut Ceza Kanununun kendi
lerine verdiği yetki ile 60 kilometreden aşağı ol
mamak üzere fakat istedikleri uzaklıkta bir yere 
sürmek ve mahallini tâyin etmek hakkına sahip
tirler. Binaenaleyh Hükümetiniz teklif edilen şe
kil kabul edildiği takdirde şüphesiz ki, bunu tat
bik eden hâkimlerimiz bu baş mevkiinde onlar 
için sürgün cezasını tatbik ederken kendilerinin 
tesir ve nüfuzlarını aşan muhitlerden alınıp bu 
mefseletlerini yapamıyaeaklan bir yere gönder-

6.1949 O : 2 
mek istihdaf edildiğine göre; bu suçla mahkeme
ye sevkedilmiş olan adam hakkında karar alınır
ken, şüphesiz bu ciheti nazara alacaklardır. Bu
yurdukları gibi iki vilâyete teşmil edersek, bâzı 
tarikatlar olabilir ki, üç, hâttâ dört vilâyete yay
gın olur, bâzı tarikatlar da vardır ki; bir vilâye
tin yalnız bir kazasmda yaygın olur. Bunun için 
bunların kanunda birer birer zikrine ne lüzum 
vardır ve ne de bunda bir fayda mülâhaza edi
lebilir. Bu kanunun tedvinindeki sebep ortadadır. 
Bunu tatbik edecek olan hâkimlerimizin takdir
lerine biz güveniyoruz. Vazii kanunun maksadı
nın dışında onu hiçe indirecek tatbikatta bulu
nulmasının imkânı olmadığını zannediyoruz. Bu 
bakımdan kanunun teknik bünyesini bozar mül-
hazasiyle bendeniz tekliflerine taraftar olmuyo
rum. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Adalet Bakanının tavzihini kâfi görüyorum. Hâ
kim tereddüt ederse, buna ait zabıtları okur, 
önergelerimi geri alıyorum. 

EMLNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — 500 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle 
ve altı aydan az olmak üzere hapis diyor. 

ADALET BAKANI PUAD SÎRMEN (Rize) 
— Yanlış, altı aydan az olmamak üzere, olacak. 
Yanlış tabedilmiş. 

NAÎM HAZIM ONAT (Konya) — «....mevki
inde bulunanlara ve altı aydan az olmak üze
re....;» cümlesinden birşey anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Bunlar tertip hatasıdır, madde 
okunurken düzeltilerek okunmuştur.. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, ibu tarikatçılık sinsi olarak yürümek
tedir. Bu tasarıda yalnız başlara şâmil olmak 
üzere ceza artırılmaktadır. Eskisine nazaran 
bunların takibi daha güçtür. Çünkü, eskiden 
tekkeler vardı, muayyen âyin yerleri vardı, za
viyeler vardı. Buralarda âyin yapıyorlardı. Ta
rikat mensuplarının adedi, benim anladığıma 
göre, çok artmıştır. Bugün bunlar mütemadi
yen mmtakalara taksim edilerek aralarında her 
'biri <birer baş olmaktadır. Asıl bizi tereddüde 
sevkeden cihet, hâkim hüküm verirken başla
rın muavinlerini nasıl 'bulacaktır? Asıl bizi te
reddüde sevkedecek eskisinden daha fazla baş 
vardır. Birçok mmtakalarda mütemadiyen bu 
i§ artmaktadır. Bunun önüne geçmek için ben-
denizce bir kuvvei müeyyide lâzımdır. Yani hâ-

710 — 



B : 106 10. 
kimin hükümde kararını kolaylaştırmak içitı bir 
şey lâzımdır. Bilmiyorum Adalet Bakanı bü iş
te ne düşünüyor ve ne söyliyeeek? 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Jüze) 
— Muhterem arkadaşlar, bir tarikatte baş kim
dir, hu nasıl tesbit edilir, hâkim 'bunu nasil bi
lir1? Dediler. Bu suallerine Ibenim vere'bileceğim 
cevap şudur : Faraza, suç ikaı için bir cemiyet 
teşkil edildi, 'bunun başı kimdir? Bunu hakim 
nasıl biliyorsa öyle olacak. Şüphesiz ki, bu hâ
disede elde edilebilen delâilin bize gösterdiği 
vaziyete ve bu memnu olan fiilî hareketin) ika
mda suçlu durumunda olanların takahbül ittik
leri vazife ve vaziyetlere göre takdir edilecek
tir. Bunun kanunda haşka türlü ifadesine im
kân yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 

önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — O halde maddeyi oyunuza su

nuyorum. Ralbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

Kabul edenler... Etmiye^nltr... 

MADDE 3. 
rütür. 

BAŞKAN -
Ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiytnler... Tasarının kanılnluğu 
ka'bul edilmiştir. 

5. — Memurin Kanununa ek Kanun tasarısı 
ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarının düşün
celeri hakkındaki raporlarla Bütçe ve İçişleri 
Komisyonları raporları (1/552) [1] 

BAŞKAN —. Tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında hir önerge vardıjr oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündtmin iki defa görüşülecek işledi ara

sında bulunan Memurin Kanununa ek kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 

[1] 260 sayılı basmayazı tutanağın sofiunda-
d%r. 
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arz vç teklif eylerim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
j Kars Milletvekili 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Yeğliği ka'bul edenler... Etmi
yenler... Tasarının yeğlikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü (hakkında vsöz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini ka'bul edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. İvediliği kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilik teklifi kabul 
edilnjiştir. 

Memurin Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Vazifesi dolayısiyle öğrendiği, 
saklanması gerekli her hangi 'bir hususu doğru
dan doğruya âmirinden 'başka 'bir kimseye du
yuranı veya vâki olmıyan bir hali uydurarak 
yayılmasına sebep olan memurlar hakkında 18 . 
III j 1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanu
nunun inzibati cezalarından, fiilin vehamet de
recesine göre, her hangi 'birisi yetkili inzibat 
komisyonu tarafından ta'tJbik olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
ka!bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

]\|IADDE 2. — Bakanlar, merkez ve iller teş
kilâtında aylıkla çalışan her hangi bir memuru 
tâyinindeki usule göre, yapılması o 'bakanlığa 
ait 'bir iş için, orada bakanlık teşkilâtı ve boş 
vazife hulunup bıılunmamasiyle kayıtlı olmak
sızın, kadrosiyle yurt içinde dilediği yerde ça-
lıştıfa'bilirler. ' 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — 18 . III . 1926 tarihli ve 788 
sayılı Memurin Kanununun hükümlerine tâbi 
memurlardan : 

A) Olağanüstü çalışmalariyle işin keyfiye
timi muhafaza ederek emsallerinin üstünde ve
rimli iş çıkaranlara, 

jB) Üstün bir bilgiye dayanan şahsi teşeb-
büsfi sayesinde gerek dairesinin hizmet kad
rosunda, gerek hizmet vasıtalarında tasarruf 
sağjıyanlara, 

C) Umumi bir zararın önlenmesi veya bir 
faydanın sağlanması için sağlık ve hayatını teh
likeye koyarak çalışanlara, 
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Bağlı bulundukları daire âmirinin teklifi il

gili Bakanların tasvibi ve Bakanlar Kurulunun 
karaıiyle (A) bendindeki başarıyı gösterenlere 
almakta oldukları aylığın tutarının bir katma, 
(B) ve (C) bentlerindeki başarıyı gösterenlere 
üç katına kadar ikramiye verilebilir. 

Bütçeye konacak ikramiye ödenekleri her 
dairenin aylık ödeneğinin binde birini geçemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-

GEÇÎCİ MADDE — Devlet teşkilâtı kadro
larında tasarrufu sağlamak maksatlariyle genel 
müdürlük ve muadili derecedeki kadrolarla da
ha yüksek derecedeki kadrolar re'sen, bunların 
dışında kalan kadrolar müdürler komisyonları
nın mütalâası alınmak suretiyle ilgili Bakanın 
teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle kaldırıla
bilir. Kadrosunun kaldırılması suretiyle açıkta 
kalan memurlara kadronun kalktığı tarihi ta
kip eden ay başından itibaren hizmet süreleri on 
yıla .kadar olanlara altı ay ve hizmet süresi da
ha fazla olanlara bir yıl aylıkları tam olarak 
ödenir. Bu süreden sonraki istihkakları hak
kında 18 . III . 1926 tarihli ve 788 sayılı Memu
rin Kanununun 9 . I I I . 1938 tarihli ve 3335 sa
yılı Kanunun ikinci maddesiyle değiştirilen 
85 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu suretle açıkta kalan memurlar istedikle
ri yerde ikamet edebilirler. Bu takdirde kendi
lerine Harcirah Kararnamesiyle, 28 . IV . 1926 
tarihli ve 829 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yolluk ödenir. 

Şu kadar ki, bunlar açıkta bulundukları süre 
içinde Memurin Kanununun 9 ncu maddesi 
hükmüne tâbi kalırlar. 

Bu maddeye göre açıkta kalan memurlar, 
muvafakatleri olmadıkça açıkta kaldıkları kad
rolardan aşağı dereceli kadrolara tâyin edile
mezler. 

Bu madde hükmüne göre verilen yetki bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yalnız 
bir yıl için muteberdir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir: 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

FCabul edilmiştir. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim; bu kanunun Hükümet tarafından ge
tirilen sekimde, kanun hükümlerinin yargıçlar
la ordu mensupları ve üniversite öğretim üye
lerine şâmil olmadığına dair bir madde vardır. 
Fakat komisyon bu maddeyi çıkarmış. Eğer bu
nun çıkarılması sebebi, bunların özel kanunla
ra tâbi bulunması itibariyle Memurin Kanunu
nun şümulünün dışında kalmalarından dolayı 
ise mesele yok. Fakat ben komisyon gerekçesine 
baktım, maddenin çıkarılması sebebini anlamak 
için, orada Hükümet tarafından getirilen tasa
rının birinci maddesindeki aşırı sağcılık ve sol
culuğa mütaallik maddenin kaldırılmış olmasın
dan dolayı bu maddenin kaldırıldığını beyan 
ediyor. Bu, vazıh değildir. Kabul edeceğimiz 
kanunun hangi memur zümrelerine şâmil oldu
ğunu bilmekte ve bunun burada belirtilmesinde 
fayda olduğu kanaatindeyim. Bu kanun Memu
rin Kanununa ek kanun olduğu için ve memu
rin kanununun ikinci maddesinde ordu mensup
larının bu kanun hükmüne tâbi olamıyacakları 
için ona ek olan bu kanunun da ordu mensup
larına tatbik edilmesine imkân yoktur. 

Yargıçlara gelince; Memurin Kanunundan 
fyonra yürürlüğe geçmiş olan Hâkimler Kanu
nu, yargıçlar hakkında tatbik edilecek bütün 
muameleleri kendi içine almış ve orada göster
miş bulunduğu için yargıçlar hakkında da bu 
kanunun hükümlerinin tatbikma imkân görmü
yorum. Bilirsiniz Anayasa'nm 56 ncı maddesi.. 

BAŞKAN — Kanun üzerinde böyle bir mü
zakere açamam. Şimdi kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında yalnız iltibas ve saire dolayısiyle 
ahengi temin bakımından konuşabilirsiniz. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Kanu
nun tümünü henüz reye koymadınız. Bu 5 n,ci 
maddenin çıkarılması sebebinin açıklanmasında 
fayda mülâhaza ettiğim için söz aldım. Anaya
sa'da, hâkimlerin görevleri, vazifelerinden na
sıl çıkaracakları ve saire hakkında ayrı bir ka
nun çıkarılır denmesine ve bu kanun da çıka
rılmış bulunmasına nazaran bunlar hakkında da 
bu kanunun tatbik edimemesi lâzımgelir, kanaa
tindeyim. Komisyon da bu görüşte midir? Bu
nu ifade etsinler, 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜMÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, İçişleri Ko
misyonunuz sağcılık, soleuluk temayülü olan 
memurlar hakkındaki maddeyi çıkarmış olduğu 
gibi, ona tabaan 5 ncı maddedeki, memurlardan 
gayn ordu mensubu, hâkimler ve üniversite 
mensupları için mümasil vaziyette k^ndi mer
but oldukları teşkilâtın disiplinine tâtyi olacağı
nı gösteren madde kaldırılmıştır. Diğer taraf
tan bu kaldırış bu kanunun ruhuna ^a uygun 
düşmüştür. Çünki eldeki kanun, Meıfturin Ka
nununa ek kanundur. Ana kanun; ordu men
supları ile hâkimleri hariç tutar, yanfi Devletin 
sivil servisindeki memurları ihtiva eder, sivil 
servise taallûk eden hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu itibarla üniversiteler buna tâbidir, hâ
kimler ve ordu hariçtir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Söz| isterim. 
BAŞKAN — Yemden bir müzaker^ açılamaz, 

rica ederim, mahiyeti değiştirir, bid'at olur, 
Meclis hayatında sakat birşey olur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; mü
himdir. 

BAŞKAN — Mühimdir ama başında yapmak 
lâzım. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Meselâ ikra
miye meselesi askerlere şâmil değildi^1. • 

BAŞKAN -— Bunu başında düşünpıek lâzım
dır Kârıevvelde kişi âkıbetendiş gerek. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

6'. — Memur ve hizmetlilerden mM beyanna
mesi alınması hakkında Kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/566) [1] 

BAŞKAN — Tasarının yeğlikle konuşulması 
hakkında teklif vardır, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan memur ve hizmetlilerden! mal beyan
namesi alınmasına dair olan kanunj tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini jarz ve tek
lif eylerim. 

içişleri Komisyoıjm Sözcüsü 
Kars- Milletvekili 

Akif Eyio!oğan 

[1] 259 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır; 
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j BAŞKAN — Yeğliği kabul edenler... Etmi

yenler... Yeğlik kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 

mı ! 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

Muhterem arkadaşlar; mühim kanunların haki
katen bir ekspers süratiyle geçmiş olduğu şu 
şırada, mühim kanun tasarılarından biri olan 
jm kanun tasarısı hakkındaki mâruzâtım, haddi
zatında uzun demeçleri iltizam ederse de, fikri-
tni kısaca ve mülahhas olarak ifade etmekle ik
tifa edeceğim. 

Bugün huzurunuza sevkedilmiş olan bu ka
nun tasarısı, memleketimizde uzun senelerden 
beri, bilhassa 10 seneden beri devam eden rüş
vet, irtikâp suiistimal nihayet iktidar tarafın
dan dahi kabul ve teslim edilerek bugün buna 
jbir çare bulmak yoluna gidildiğini gösterir. Ge-
içen sene içinde başlıca iki mühim mesele mil
let heyeti umumiyesini olduğu gibi Büyük Mil
le t Meclisi azalarını da işgal ediyordu. Bunlar
dan biri komünizmin muhtelif devlet şubelerine 
kadar nüfuz etmesi ki, bu husustaki noktai na
zarımızı bundan evvelki tasarıda belirttik. îkin-

i cisi de bu rüşvet, irtikâp, suiistimalin almış yü-
jrümüş olmasıdır. Bir çoklarınızın hatiTİıyaeağı 
| gibi bu iki teklifi de bendeniz hatırlatmış bu 
| husustaki takrirleri vermiştim. Bilâhara komü-
inizm hakkındaki teklife irticai önlemek ciheti 
ilâve edildi. Bu suiistimali önlemek için ko
misyonlar kurulması, kanun teklif edilmesi hak-

j kındaki takririme iştirak etmelerini Fahri Kur-
| tuluş ve Hulusi Oral arkadaşlarıma teklif ettim, 
| onlar da benimle beraber takriri imza ettiler. 

Şimdi biraz bu kanun tasarısının müvellidi 
ve bu işin babası olmak bakımından inkisarımı 
arzetmek istiyorum. 

Çünkü bu teklif edilen hükümler, esaslı va
tan meselesine çare bulacak durumda değildir. 
Ne teklif ediliyor arkadaşlar? 

Mal beyannamesi vermek. Bu hüküm zaten 
eskiden de mevcuttu. 1939 senesine kadar Dev
let hizmetlerinde bulundum ve Ekonomi Bakan
lığında bulunduğum zamanlarda mal beyanna
mesi verilir ve insanın emvalinde ne gibi tahav-
vülât olursa onlar da bildirilirdi. Ben kendi si
cilimde, memuriyete intisap ettiğim zaman mev
cut mallarımı bildirmiş ve bilâhara olan ta-
havvülleri de bildirmiştim. Bilhassa İktisat Ba
kanlığında bu iş yapılıyordu, diğer bakanlıklar-
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da da herhalde bu şekil tatbik ediliyordu. Şim
di demek ki, ihmale uğramış olan bir ciheti tek
rar ihyadan başka birşey yapmıyoruz. 

Meşhur tâbirdir, minareyi çalan kılıfını ha
zırlar derler. Suiistimal yaparak servet birik
tirenler son zamanlarda cüretlerini, küstahlık
larını artırmışlardır. Evvelce de söylediğim bir 
beyit hatırınızda olsa gerek. Belki zamanımızı 
tarif etmek için bu tarihî bir vesika olarak ka
lacaktır. 

«bir parça maaştan edip şöyle tasarruf; 
Yaptır bir apartman da ne derlerse desinler.» 

Gerçi bu dereceye kadar küstahlıklarda ile
riye gitmişler vardır. Ama nihayet böyle maaş
tan tasarruf yapıp da, evler, bahçeler, bağlar, 
apartmanlar edinenler mahdut insanlardan iba
rettir. Bunun haricinde olanlar, bunları gös
termemek suretiyle bugünkü kanunun müeyyi
deleri dışında kalmışlardır. 

Şimdi bu hususta ne yapmak lâzımdır? İşte 
bu, ne yapmak lâzımgeleceğini bulup çıkarmak 
iktidarın vazifesidir, ona düşen bir vazifedir. 
Çünkü bu gibi meselelerde iktidarla muhalefet 
arasında elbette ayrı mütalâalar ve düşünceler 
olur. İktidar kendine güvenir ve kendine gü
venerek lâzımgelen tedbirleri teklif eder. Mu
halefet, bilhassa şimdiki zamanda olduğu gibi, 
bu demokratik baskılar yapıldığı bir zamanda 
iktidardan şüphelenir. Nihayet iktidar, bugün 
memleketi idare etmek mesuliyetini üzerine al
mıştır. Bu hususta alacağı tedbirlerin yarata
cağı ademi memnuniyetleri düşünmeksizin tatbik 
eder, muhalefet birkaç sene sonra, memleket 
mesuliyetini üzerine almak çarelerini düşünür. 

Binaenaleyh burada alınması lâzımgelen ted
birleri teklif etmek iktidara bir borç, bir vazi
feydi. 

Şimdi şu kanun tasarısı ile sabit oldu ki, 
dert anlaşıldı kve dert kabul edildi, fakat teklif 
edilen çare bu derdi tedaviye kâfi değildir. Bu
nunla beraber bu tasarı hakkında nasıl rey ver
mek icabeder? Demin de arzettiğim gibi, ihmal 
edilmiş olan bir şeyin ihya edilmesinde az çok 
fayda olacaktır. Hiç olmazsa bugün fazla mal 
iktisap etmiş olan kimselerin, hesap sorulmamış 
olanların mal beyanına davet edilmesi muvafık 
olacağı kanaatindeyim. Onun için muvafık rey 
verilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

. 6.1949 O : 2 
l BAŞKAN — ihsan Olgun. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Sayın Muam
mer Alakant arkadaşımız Devlet kadrosuna gi
ren memurların 4237 sayılı Kanunla mal beya
nına tâbi tutulduğunu ifade ettiler. Benim ka
naatime göre, 4237 sayılı Kanunla bugünkü ge
tirilen mevzuat başka başkadır. O zamanki Ka
nunla herhangi bir memur şüphe ve şaibe altında 
bulunursa o zaman mal beyanına davet edilirdi. 
Şimdiki mal beyanı ise Devlet memurlarına şâmil 
olan mâni, tedbirdir. Bir fenalığı önleyici ted-

I bir mahiyetindedir. Nitekim şimdi müzakeresi
ne geçtiğimiz kanun tasarısı Devlet dairelerinde 
âmme hizmeti gören 3659 sayılı Kanun ahkâmı
na dâhil dairelerde, ayrıca hayır cemiyetlerinde 
çalışanlara dair üç ay zarfında otomatikman 
tatbik edilecek bir hükümdür. Yani 4232 sayılı 
Kanunun hükmünden ayrıdır ve umumidir. Ala
kant arkadaşımızın bahsettiği kanun bir kısım 
şüphe ve şaibe altında bulunanlara şâmil bir ka
nundur. Bu kanunda, demin saydığım müesse-
lerde çalışanlar, para, esham ve tahvilât, altın, 
mücevher gibi mallar her türlü alacak ve hak
lar da dâhildir. Beş sene de bir değiştirilmeye 
tâbidir. Ve beş senede bir beyanda bulunan zat 
lehinde olsun aleyhinde olsun değişiklikleri be
yannamesinde gösterecektir. Meselâ bir serveti 

I varmış, kaybetmiş, apartımanı varmış yanmış, 
bunu bildireceği gibi her ne suretle olursa ol
sun veraset yoluyle, ve sair yollarla birşey ik
tisap etmişse bunlar da bildirecektir, işte bu 
kanun bu suretle 39 harbi gibi memleketin ve 
bütün dünyanın içtimai bünyesinde büyük rah
neler açan bir büyük tesir altında belki Dev
let kadrolarında bulunan insanlardan fenalık 
yapmaya müsait kötü ruh taşıyan insanları 
koruyucu tedbir olarak ortaya konmaktadır. 
Kanunun bundan sonraki hükümleri Yüksek 
Meclisçe malûm olduğu üzere mal beyanına tâ
bi şahısların ne müddet zarfında beyanname ve
recekleri, vermedikleri takdirde inzibat komisyon
ları haklarında ne gibi kovuşturma yapacaklarsa, 
onları saymaktadır. 

BAŞKAN —• Başka söz îstiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır, ivediliği ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi 

alınması hakkında Kanun j 

MADDE 1. — Devamlı veya geçici surette 
bir âmme vazifesi veya hizmeti gören idevlet dai
re veya diğer her türlü âmme müesseseleriyle 
3659 sayılı Kanunun şümulüne gireıjı teşekkül 
ve müesseselere ve âmme menfaatine hadim ce
miyetlere alınacak hizmetli ve vazifelilerden 
kendileriyle karı veya kocalarının v)e velayet
leri altındaki çocuklarının menkul ve 
kul malları hakkında bir beyanname 

Menkul mallar tâbirine para, eshjam, tahvi
lât, altın ve mücevher gibi mallarla j her türlü 
alacak ve diğer haklar dâhildir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; bu alınacak olan beyannamelerin ihti
va edeceği hususlar hakkında madde metninde, 
menkul ve gayrimenkul mallar hakkında malû
mat dercedileceği yazılmıştır. Borç bunun şü
mulü dışında kalıyor. Kanunun gerekçesinde, 
kendilerine âmme işleri vazifesi verjilen kim
selerin, ona göre, her türlü Hükümetçe ahvali
nin bilinmesi lâzımgeldiğinde şüpfye yoktur 
diyor. Bu gerekçeye dayanınca, malları gibi, 
memurun borçlarının da bilinmesine ihtiyaç 
vardır. Esasen bizim mevzuatımız bir memuru, 
bir kaç maaş nispetinden fazla .harcanmayı da 
inzibati ceza tehdidi altına almıştır. Memurun 
borçlanması, alacaklısına karşı, elinde bulunan 
âmme hizmetine de tesir yapması bakımından 
çok ehemmiyetli bir mevzudur. Bjı itibarla 
bendeniz bu maddedeki beyannamece derçedi-
lecek hususlar arasına «Borçlarının» kelimesi
nin de eklenmesini uygun görüyorunj ve bunun 
için de bir önerge takdim ediyorumj. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EjTİDOĞAN 

(Kars) — Haddizatında Kanunu gedenimize 
göre borç da, alacak da mameleke, patrimuvan 
mefhumuna dâhildir. Evvelce nasılsa nazarı 
dikkate alınmamıştı; ikazlarından dcjlayı teşek
kür ederim. Komisyon adına bu öner|geyi kabul 
ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin birinci fıkrasınıiı son satı

rındaki «Malları» kelimesinden sonra «Ve borç
ları» kaydının eklenmesini teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer JAkalm 
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BAŞKAN — önergeyi komisyon kabul edi

yor. önergeyi oyunuza sunuyorum; nazarı 
itibara alanlar... Almıyanlar... önerge. nazarı 
itibara alınmıştır. 

Maddeyi bu ilâve ile kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede beyan olu
nan daire, müessese, teşekkül ve cemiyetlerde 
vazife ve hizmet görenler ilk beyanname tari
hinden sonra geçecek her beş yılda yeniden 
İbir beyanname vermeye ve bu süre içinde 
menkul ve gayrimenkul mallarında önemli bir 
değişiklik vukua geldiği takdirde bunu da bir 
ay içinde ayrıca bildirmeye mecburdurlar. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Bir sual. Bir kim
se gayrikanuni ve gayrimeşru olarak iktisap 
ettiği maldan muazzam apartıman yaparak bu
nu karısına, kardeşine veya oğluna ferağ etmiş
se bu ne olacak Kanunda bu nokta sâkittir. 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKÎF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Efendim, karısı ile reşit olmıyan ço
cuklarının mallarını zaten beyannameye dâhil 
edecek ve buna ait değişiklikleri de mecburi 
olarak bildirecektir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bu 
madde, önemli değişiklikler olduğu takdirde 
beş seneden evvel bildirmek mecburiyetini koy
muştur. Bu önemli değişiklikten maksat malın 
artışı mıdır1? 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Kars) — Artışı da, eksilişi de bildirecektir. 
Meselâ 10 000 lira kıymetinde bir ahşap evi 
vardı, yandı. O takdirde eksildi diye bildirecek, 
piyangodan bir para çıktı, arttı diye de bildi
recek. 

SEDAD PEK (Kocaeli) *— Şimdiye kadar, 
tarif edilmemiş şekillerde iktisap edilen apar-
tımanı karıya satacak, veyahut arsayı aldı, ka
rı namına yaptırdı, ne olacak? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Karının mameleki dâhildir, beyan
namede onu göstermekle mükelleftir. 

FERİT ECER (Niğde) — önemli değişik
lik olursa diyor. Bu önemin kıstası nedir? Kim 
takdir edecektir?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 
(Kars) — Bunu tatbikle mükellef olan Bakan
lıklar takdir eder, bu hususta onlar yetkili 
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olacaklardır, önemli değişiklik birkaç bin lira
lık iktisap veyahut izaadran ibaettir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim; bu 
tasarı; Memurin Kanununa ek bir kanun ola
rak gelmektedir. Binaenaleyh hâkimlere ve as
kerlere şâmil olmıyacaktır. Bunlar için de iler
de bir kanun yapılacak mı, yapıimıyacak mı? 
Bu cihetin tavzihini rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN — (Kars) — Efendim; kanunun 
unvanını okuyorum. Memur ve hizmetlilerden 
mal beyannamesi alınması hakkında kanun ta
sarısı. Binaenaleyh müstakil bir kanundur, 
Memurin Knununa ek bir kanun değildir. Bu
na. askerler, subaylar ve hâkimler de dâhildir. 
3460 sayılı Kanuna dâhil İktisadi Devlet Te
şekküllerinde veya Hava Kurumunda, Kızılay 
Kurumunda çalışanlara da şâmildir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede bildirilen 
beyannameyi vermiyenler diğer kabul şart ve 
vasıflarını haiz olsalar dahi işe alınmazlar. 

İkinci madde gereğince her beş yılın so
nunda verilmesi lâzımgelen beyannameyi yapı
lan tebligata rağmen bir ay içinde vermiyenler-
le menkul ve gayrimenkul mallarında vukua 
gelen önemli değişiklikleri bir ay içinde bildir-
miyenler hakkında inzibat kurul veya mercileri 
tarafından gecikme sebebine ve beyanname 
vermiyenin durumuna göre gereken inzibati 
cezalardan her hangi biri sıra ve sebep gözetil
meksizin tertip olunabilir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, bu maddede beyannamesini vaktinde 
vermiyenler hakkında tertip olunacak inzibati 
cezanın mahiyeti açıklanmaktadır. Ve denil
mektedir ki (Memurin Kanununda mevcut in
zibati cezalardan her hangi biri sıra sebep gö
zetilmeksizin teyit olunur.) 

Burada (Sebep gözetilmeksizin) tâbiri âde
ta keyfi nasıl hatıra gelirse öyle tertip olunur 
zannını • hâsıl ediyor. Onun maksadı beyanname 
vermiyenin bu gecikmenin sebep ve mahiyeti
ne ve memurun şahsi durumuna göre ihtardan 
haşlayıp memuriyetten ihraca kadar uzun bir 
inzibati cezalar silsilesi içinde hangisi uygun 
görülürse fiilin mahiyet ve vahametine göre 
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onun tertibi için komisyona yetki verilmesidir. 
Bu bakımdan ben bu mahiyet ve maksadı mu
hafaza ederek ve «Sebep gözetilmeksizin» tâ
birinin mutazammın olduğu keyfiliği bertaraf 
edebilmek maksadiyle ve yine komisyonun 
maksadını muhafaza ederek şu şekilde düzel
tilmesini uygun gördüm. 

«Sn» ve sebep gözetilmeksizin» kaydı ye
rine «Bu cezalara mahsus sebeplerle bağlı ol
maksızın» tâbirini teklif ediyorum. 

Maksat aynıdır. Yalnız ifade şekli değişti
rilmiştir. Uygun görürseniz kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN —- önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki «sıra ve 

ngebep gözetilmeksizin» kaydı yerine «bu cezala
ra mahsus sebeplerle bağlı olmaksızın» kaydı
nın konmasını teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• «Sıra ve sebep gözetilmeksizin» 
Bundan evvel «..gecikme sebebine ve beyanna
me vermiyenin durumuna göre gereken inziba
tî cezalardan her hangi biri sıra ve sebep göze
tilmeksizin» tâbiri vardır. Bu cezalara mahsus 
sebeplerle bağlı olmaksızın. Fakat inzibat kuru
lu, bir' sebebi kanuni dermeyan etmekle mükel
leftir. Onun için arkadaşımızın maksadını bu 
suretle tasrih etmek lâzımdır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, Memurin Ka
nununda ihtar cezası hangi sebeplere müsteni
den verilir, yazılıdır. Kınama cezası hangi se
beplere müsteniden verilir, yazılıdır. Maaş kes
me, sınıf tenzili, kıdem tenzili ve nihayet ihraç 
cezalan hangi sebeplere müsteniden verilir, ya
zılıdır. Kanunda .bunların hepsi ayrı ayrı gös
terilmiştir. Şimdi bu cezaların, hangi sebeplerle 
verileceği hükmüne bağlı olmaksızın ihraca ka
dar gidilebilir. Çünki malûmuâliniz, muayyen 
hâdiselerde sıra takip edilir. Meselâ ihtarı ver
meden tevbih cezası verilmez. Tevbih. cezasını 
vermeden, katı maaşa gidilmez. İşte bu sıralar
la, Memurin Kanunundaki hükümlerle mukay
yet olmaksızın verilebilecektir. Onun için şimdi 
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bu beyannamesini geç verdiğinden veya hüsnü
niyetten uzak olarak beyannamesini veılmeye 
yanaşmadığından ötürü işin mahiyetine, dere
cesine göre elbette o hâdisenin sebebi de tasrih 
edilerek gereken cezayı o memurun mensup ol
duğu teşkilât kurum, tertip edecektir. Ve etme
ye yetkilidir. Maksadımız bundan ibarettir. 

Akalın arkadaşımızın teklifi aynı maksadı 
ifade eder. Onun için encümen adına kabul edi
yoruz. 

EKREM ORAN (îzmir) — Etmez, sıra işi-
diî. 

BAŞKAN — önergenin maksadını kornişon 
jzah etti. Komisyon sözcüsü, arkadaşlarımızın 
anladığı şekilde sebep değil, sıraya bağlı olarak 
meseleyi anlamaktadır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ben 
sıra kaydını koymadım. Bu ceza her hangi bir 
sıraya tâbi olmadan demeye lüzum yoktur, bu
nu zait addettim, bu tekrar olur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — «Bu. cezalara mahsus se
bepler v*i sıraya bağlı olmaksızın» denilecektir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, sıra
c a tâbi olmaksızın, sebep de göstermeksizin veri

lecek ihtar ile ihraç cezaları arasında mühim, fark 
vardır İhtar ile ihraç arasındaki işler geniş bir 
takdir hakkı vermekte bir zaruret mi hissediyorsu
nuz?. Yoksa bir sıraya bağlamakta mı faide var-
lırl. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Devamla) — Memurlar tabiî ola
rak Memurin Kanununda gösterilen sebeplerle 
uğrıyacağı, ve mâruz kalacağı ve nihayet bir ka
rarla tâbi tutulacağı disiplin cezalarına karşı iti
raz yolları ve itiraz müddetleri vardır, Burada 
itiraz müddetleri ve mercileri açıktır. O bakımdan 
bu yetkiyi kullanarak mensup olduğu Vekâlet 
Kurulunun verdiği karara itiraz kapıları açık-
tu. 

BAŞKAN — önergenizi tekrar okutıjıyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in 

önergesi (...sebeplere ve sıraya....) şeklinde düzel
tilerek tekraı okundu). 

BAŞKAN — Bunu komisyon da kabul ediyor. 
Bu ilâve ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul elilmiştiı-. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 1 nci maddede yazılı daire, mües-
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t sese. jteşekkül ve cemiyetlerde vazife ve hizmet 
I görenler üç ay içinde menkul ve gayrimenkul 

mallarını gösteren bir beyanname vermeye mec
burdurlar 

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yukarıki maddede ya
zılı beyannameler inzibat kurulu veya mercilerin
ce incelenerek durumu şüpheli görülenlerden 
4237 sayılı Kanun uyarınca beyanname istenir. 

İnzibat Kurulu veya mercileri bu beyanname
yi ve birlikte verilmiş vesikalar varsa bunları 
inceledikten sonra soruşturmaya lüzum görürler
se evrakı alâkalının sıfatına göre tâbi olduğu 
mahkeme Cumhuriyet Savcısına veya adlî âmire 
tevdi ederler. 

Cumhuriyet Savcısı ve adlî âmir yapacakları 
hazırlık soruşturması sonunda işi takibe değer 
görürlerse kamu dâvasını açarlar. Bundan sonra
ki usul muameleleri Ceza Muhakemeleri Usulü ve 
Askerli Muhakeme Usulü kanunları hükümlerine 
uygun olarak yapılır ve 4237 sayılı Kanunun di
ğer hükümleri yerine göre uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ve adlî âmir yapacakları 
soruşturma sırasında 4237 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinde yazılı terbirin alınmasına lüzum gö
rürlerse hazırlık soruşturmasında sulh yargıcın
dan ve ilk ve son soruşturmalarda yetkili yar
gıç ve mahkemelerden bir karar isterler. 

^Tâyinleri ile ait memurlar tarafından veri
len; beyannameler hakkında valilerce inzibat ku
rul; ve mercilerinin yukarda yazılı yetkilerini 
hailz oldukları gibi ilin tâyinleri merkeze ait 
memurlar hakkında da «Jandarma ve gümrük 
muhafaza teşkilâtından gayrı askerler ile yar
gıçlar ve yargıç sınıfından hariç olanlar» o me
murun mensup olduğu Bakanlığa müracaat ede
rek 4237 sayılı Kanuna tevfikan beyanname is
tenmesini talep ve teklif edebilirler. 

; Subaylarla askerî memurlar ve askerî hiz
mette kullanılan aylıklı veya ücretli sivil me-
mıjırlar ve gedikli erbaşlar tarafından verilen 
beyannameler ilk ve üst sicil âmirleri tarafından 
tetkik olunur. 

Sicil âmirlerinin düşüncelerinde birlik bu
lunduğu takdirde doğrudan ve aralarında görüş 
ayrılığı çıkması halinde ise muhtar sicil âmi
rinin de mütalâası alındıktan sonra Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilir. 
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Bakanlık, Sicil âmirlerinin ekseriyet reyine 

göre yukarda yazılı şekilde işlem yapar. 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 

Efendim, maddenin (tâyinleri) diye başlıyan 
dördüncü fıkrasının ikinci satırındaki : (vali
lerce) kelimesi (valiler de) olacak, o fıkranın 
yedinci satırındaki yargıç sınıfından - hariç 
olanlar - ibaresi, (yargıç sınıfında olanlar hariç) 
şeklinde düzeltilecek. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
geçici ikinci madde niçin geçicidir ve yeniden 
beyanname vereceklere niçin şâmil değildir? 

ÎÇÎŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim, bu kanunda 
beyanname verme usulünü umumileştiriyoruz, 
Yukarda geçici olmıyan birinci maddede me
murların girerken beyanname verecekleri ve 
normal olarak devre devre kendilerinden beşer 
senede bir beyanname alınacağını gösterir. Ha
len müstahdem memurlardan Hükümetin lüzum 
gördüğü vakit değil, alelûmum bütün memur, 
hâkim, asker ve muhtelif müessesatta çalışanla
ra, cemiyette çalışan kimselerden, hepsinden 
beyanname alınacaktır. Biz, Hükümetin teklif 
ettiği bir aylık müddeti üç aya çıkardık. Bu 
müddet içinde takriben 300 bin memur beyan
name verecektir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Sualim ikinci 
geçici madde içindi. Yeniden beyanname vere

ceklere niçin şâmil değil, savcılığa, adlî âmire 
gitme gibi hükümler niçin geçicidir? 

İÇIŞLER! KOMISYONU SÖZCÜSÜ AKIF 
EYlDOĞAN (Devamla)) — Memurluğa ilk de
fa alınacak olanlar, lüzum görülsün görülme
sin, beyanname verecektir. Fakat eskiden öy
le değildi, müstahdemden şüphe edilirse beyan
name talep edilirdi. Şimdi bilûmum memurlar
dan beyanname alınacaktır. Bu da 3 aylık bir 
müddete bağlanıyor. Haddizatında bu bir defa 
tatbik edilecektir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — ikinci geçici 
maddede, adlî ve idari âmire, savcılığa tevdi 
edileceğine dair, filân, umumi kaideler vardır. 
Bunlar niçin geçici maddeye konulmuştu? Niçin 
bu madde muhteviyatiyle geçicidir? 

IÇIŞLER! KOMISYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim, kadrolar
daki memurların bu beyanname dolayısiyle ya
pacakları veya bu hususta yapılacak işleri gös-
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! termektedir. Geçici ikinci maddede, muhtelif 
| disipline bağlı memur hakkında tatbik edilecek 
| muameleyi söylüyoruz. 
I BAŞKAN — Adalet Bakanı biraz daha ay-
I dmlataeaktır. 
I ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
j — Muhterem arkadaşlar; geçici madde olarak 
j konulmuş olmasının sebebi şudur : Takdir bu-
j yürürsünüz ki, geçici Memurin Kanununda ve 
I Tekaüt Kanunu Nizamnamesinde beyanname 
I alabilmek için bâzı hükümler vardır. Bilûmum 

memurların kendi uhdelerinde ve aile ve ço
cukları uh delerinde mevcut malları göstermeyi 

I icabettiren hükümler mevcut olmakla beraber, 
bu kanunda bilûmum âmme hizmetinde çalışan 

i memurlardan bu kanun meriyete girdiği tarih-
j ten itibaren muayyen müddet içinde beyanname 
| alınacaktır. Bu beyannamelerin adedi 300 bin 

küsur olacaktır. Bu alman beyannameler, inzi
bat komisyonunca tetkik edilecek içinde memu
run sıfatı memuriyeti ve umumi durumuna göre 
beyannamede zikredilen malları dikkati çekebi-

j leeek ölçüde olduğu zaman esasen inzibat ko-
misyonları bütün bu memurların umumi ahva
lini kendilerine arzedilmiş olan meseleler dola
yısiyle en iyi bilen heyetler olduğu için bu he- ' 
yetler bu beyannamelere göre bu malların ne
reden geldiğini sormayı lüzumlu görürlerse, 
bundan evvelki kanun bu hakkı yalnız bakan
lara veriyordu, bu memurdan beyannamede zik
rettiği malları ne suretle iktisap ettiği soru
lacaktır. Şimdi bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, bu kanunun ikinci maddesi hükmüne gö
re, bu memurlar yeniden hizmete alınırken ken
dilerinden nüfus kâğıdı, doğruluk kâğıdı, mek
tep diploması alındığı gibi, mal beyannamesini 
de eksiksiz olarak vereceklerdir. Bunda inzı-
bat komisyonuna verilip tetkik edilecek birşey 
yoktur. Beş sene sonra yeniden geldiği zaman, 
eski beyannameye nazaran vaziyet nedir? Beş 

! sene sonra verilecek yeni beyannameleri inzibat 
komisyonlarından geçirelim. Biz buna lüzum 
hissetmedik. Bize öyle geliyor ki, bu, lüzumsuz 

1 bir meşgaledir. Yeni gelen dosyada değişiklik 
İ bulunursa bakan adına iş gören sicil dairesi bu 
i değişikliğe nazarı dikkati çekecek ve bakana 

bildirecektir. Bugünkü 4327 sayjlı Kanuna gö
re, bakan her zaman ve hiçbir kayda tâbi ol-

j maksimin bunu istemek ve tetkik etmek hakkına 
' maliktir. Biz öyle tahmin ettik ki, baştan be-
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yanname alındıktan ve ondan sonraki tahavvü-
lât takip edildikten sonra bir memurun haksız 
olarak iktisap ettiği malı saklamak imkânı kal-
mıyacaktır. Bu vaziyet daima görülecektir. 

Şimdi bir bakan mal beyanı istiyor. Memur 
eskiden vardı diyor, buradan geldi, şuradan 
geldi diyor. Bu takdirde aksinin ispatı her za
man mümkün olmuyor. Halbuki memur girdiği 
zaman ve imzası altında ve verdiği beyanname
nin hilafı sabit olduğu takdirde bir ceza müey
yidesi altında bulunduğu için doğru beyanna
me vereceğinden ve ondan sonrası için de takip 
edileceğinden artık kaçamak yollara gitme im
kânı da ortadan kalktığı gibi imkân da buluna-
mıyacaktır. Onun için her beş senede daima 
inzibat komisyonlarından geçirilmesi lüzumunu 
hissetmedik. 

BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi? 
Başka söz istiyen? Yoktur. Maddeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

7. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporlun (1/556) [1] 

BAŞKAN — Tasarının yeğlikle konuşulması 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanım tasarısının öncelikle görüşülmesini 

[1] 255 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dvr. 
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( arz ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
tasarı tatilden sonra görüşülemez mi? (Görüşüle
mez sesleri). 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
Soruyorlar. 

İMÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, şimdiye 
kadar Devlet Konservatuvarı tatbikat sahnesi 
adı altında çalışan tiyatromuz teşekkül etmiştir. 
Binamız da yapılmıştır. Tiyatromuz, önümüzdeki 
mevsimden itibaren tam teşkilâtla ve tam kadro 
ile çalışmaya başlıyacaktır. Eğer bu kanun ka
bul buyurulursa bu teşekkül önümüzdeki mev
simden itibaren geniş bir ölçüde faaliyete geçe
cektir. 

BAŞKAN — Yeyliği kabul edenler... Etmi
yenler... Yeylik kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; on bir 

yıl önce kurulan, sekiz yıl evvel ilk mezunlarını 
verdiği halde kanunu ilk defa Yüksek Huzuru
nuza gelen Devlet Tiyatrosunun memleketimizde 
oynıyacağı büyük rol, bakımından takdir bu
yurursunuz ki, gecikmesine rağmen bugün gel
miş olması, hakikaten bizi memnun etmiştir. Bu 
bakımdan ilgili Bakana teşekkür etmeyi bir va
zife bilirim. Eğer kanun gelmez de bu sırada 
çıkmasa idi sanatkârlarımızın bir kısmı maaş 
alamıyacaklardı, müşkül vaziyete düşeceklerdi. 
Kıymetli sanatkârlarımızı korumak ve Türke 
mahsus olan ince istidatları mütemadiyen yük
seltip herkese göstermelerini temin etmek ha
kikaten millî bir kıymet ve varlıktır. Zaman 
zaman gidip seyrettiğimizde görüyoruz ki, san
atkârlarımız içinde dünya ölçüsünde kıymet ta
şıyan çok değerli istidatlar vardır. Bu isti
datlı varlıklarla seviyor ve görüyoruz. 

Bendeniz tasarıda bâzı noktalara temas et
meyi lüzumlu görüyorum. Kıymetli sanatkâr
larımızı korumak ve iç huzuru ile sanatlarını 
icraya imkân vermek bakımından tasarıya ko
nulan ve bunlara verilecek olan ücret miktarını 
az buldum. Haftada iki saat dersi olan bir pro
fesöre 800 - 1000 lira verirken her gece çırpı
narak sanatını icra eden ve halkın estetik ter
biyesini temine hizmette bulunan bu elemanların 
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bu az para ile çalıştırılmasını bendeniz doğru 
görmüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, tasarının gaye kısmında 
«Temsil edeceği yerli ve yabancı eserlerle hal
kın genel eğitimini, yurt ve güzellik seviyesini, 
dil ve kültürünü yükseltmek, Türk dram ve 
musiki sanatının yayılmasını, gelişmesini sağ
lamak » diye bir cümle var. Bir de aşağıda yi
ne yedinci madde olarak (içinde ve dışında 
Türk dram ve müzik sanatını yayarak Türk di
lini, şive birliğini vücuda getirmek) deniliyor. 

Sahnede oynıyan, temsil edilen eserlerin bir 
kısmı mühimmı tercüme eserlerdir. Sayın Millî 
Eğitim Bakanından ve bu işle ilgili olanlardan 
şunu rica ederiz ki, bu tercüme eserlerin bir 
kısmında hakikaten tasarının gayesinde belir
tildiği gibi Türk şivesini, Türk diline daha zi
yade önem vermeleri yerinde olur. 

Şimdi operada oynanan eserleri göz önüne1 

getirdiğimiz zaman şive bakımından burada ta
sarının gayesi kısmında konulmuş olan Türk şi
vesi bakımından hakikaten biraz çalışmamız, 
daha ziyade ilerlememiz ve işi olgunlaştırmamız 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

Sebebine gelince; meselâ operada « ben seni 
seviyorum » u bizim şiveye pek uygun bir şe
kilde söyliyemiyorlar. Şimdi Sayın Başbakan 
Yardımcısı da hatırladılar da, nasıl söyledikle
rini, karşılıklı soruyorlar. (Gülüşmeler), 

Meselâ arkadaşlar; biz de şu « Leblebici Hor
hor > operası varya, oradaki dil ile müziğin bir
leşiği, hakikaten biraz daha bizim ruhumuza uy
gun geliyor. « Sevmek » kelimesi « ben seni se
viyorum > kelimesinin, biri biri ile kaynaşması 
operada tutmuyor. Artık burada buna bir şekil 
verecekseniz verin. (Gülüşmeler). Olmuyor! 

Sayın arkadaşlar, okunacak eserlerin seçil
mesi meselesine de dikkat etmek lâzımdır. 

Gerçi tasarıya göre bir edebi heyet ayrılmış
tır. Bilmem belki bu edebi heyeti iyi seçerler. 
Meselâ geçenlerde Devlet Operasında Köroğlu 
piyesi oynandı. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU — Ne güzel değil mi? 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Şimdi hemen 

söyliyeyim ki, bu oynanan Köroğlu bizim bildi
ğimiz Köroğlu'na hiç benzemiyor. Bizim bildi
ğimiz Köroğlu yiğit, ' cesur ve hiçbir şeyden 
korkmaz. Halbuki oynanan Köroğlu ise pısı
rık, ağlıyan ve mistik bir şey. Onun için bu 
eserleri seçerken çok dikkat etmemiz lâzımdır. 
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Eğer oynanaeaksa bizim bildiğimiz Millî Kör-
oğlunu oynamak daha doğrudur. Uydurma 
Köroğlunu sahneye getirmemelidir. Millî Eği
tim Bakanının buna çok dikkat etmelerini bil
hassa rica ederim. Kahramanlarımızı kendi sah
nemizde öldürmeye gönlüm razi değildir. Hele 
böyle bir millî eseri oynıyan Türk sanatkârla
rının bunu Türk sahnesinde öldürmesine ve 
kendisinin de Ölmesine asla razı değilim. Bu ba
kımdan buna çok dikkat ve itina gerekir. 

Bir de Millî Eğitim Komisyonundan rica et
miştim, bu tiyatronun parasını Millet veriyor. 
Umarım ki, Sayın Millî Eğitim Bakanı, kendile
ri de söz verdiler, bu işi tatbik ederler. Bir ese
ri bir bir buçuk ay oynatacağımıza zaman za
man muhtelif şehir ve kasabalara gönderilmesi 
faydalı olur. Maraş'ta muhtaçtır, Anteb'de 
muhtaçtır, Edirne'de muhtaçtır demelidir. İşit
tim ki, bu sırada Sayın Millî Eğitim Bakanı bu 
sözlerini yerine getirmiştir. Bundan sonra bu
nu programlı olarak tatbik ederlerse daha iyi 
olur. Çünkü tiyatro mektep kadar halkın üze
rinde müessirdir. Bu bakımdan yalnız Ankara 
halkına tiyatro, opera tahsis etmeye pek gön
lüm razi değildir. 

Diğer bir mesele de konservatuvardan, ti
yatrodan mezun olan çocuklarımızın Köy Ens
titüleri gibi millî koloniyal şekilde çalışan mü
esseselerde sanat işlerini tiyatro bakımından 
ele alma yönünden geliştirmeye çalıştırmak 
üzere tâyinleri faydalı olur. Bu işin üzerinde 
Millî Eğitim Bakanının durmasını rica ederim. 

Kanun, geç gelmesine rağmen çıkıyor; 
milletimiz için hayırlı olsun. Türkün istidadı 
kendisini göstermiştir ve gösterecektir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLÜ (Bingöl) — Tiyatro hakkında Yük
sek Heyetinize birkaç söz arzettikten sonra ar
kadaşlarımın sorularına cevap vereceğim. 

Sayın arkadaşlar, tiyatro memleketimize 
tanzimatla birlikte girmiştir. En az 100 seneden 
fazla bir zaman. Ve diğer garp müesseseleri gi
bi memleketimizde yavaş yavaş gelişme yolun
dadır. Tiyatro ile birlikte bir mefhum daha gir
miştir hayatımıza : «Tiyatro bir mektebi edep
tir». Fakat maalesef memleketimizde esaslı bir 
gelenek olmadığı için ve eski rejimler tarafın
dan himaye görmediği için tiyatro bizim mem
leketimizde bir mektebi edep olamamıştır. Sah
nemiz uzun zaman yalnız akalliyetlerin elinde 
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kalmıştır. Meşrutiyetten sonra yavaş yavaş mil
lî bir sahne teşekküle başlamıştır. Meşrutiyet
ten sonra teşekkül eden millî sahnemizin esaslı 
bir noksanı sahnemizin alaylı bir sahjne oluşu
dur. 

Ancak Cumhuriyet Hükümeti 'bundan 12 yıl 
önce Devlet Konservatuvarmda bir tiyatro şu
besi kurduktan sonradır ki, mektepli bir sahne, 
ve tam kadrolu bir tiyatro sahnesi knrma yo
luna girilmiştir. Bu mektelbin mahsulünü an
cak son yıllarda almış bulunuyoruz. Çok şaya
nı iftihardır ki, bu devre içersinde bu mektep
ten yetişen çocuklarımız yepyeni bir tiyatro 
ekolü meydana getirecek kadar iyi yetişmişler 
ve ehliyetlerini ispat etmişlerdir. Bunlar son za
manlara kadar Devlet Konservatuvari tatbikat 
sahnesi adı altında eserlerini ortaya koymaya 
çalışmışlardır. 

Fakat gösterdikleri liyakat Yüksek Huzuru
nuza bir Devlet Tiyatrosu Kanunu getirmek 
cesaretini Ibize verecek kadar üstün olmuştur. 
Bu kanunla tiyatro mevzuunu huzurunuza bir 
Devlet Tiyatrosu şeklinde arzetmiş bulunmak
tayız. itimat buyurmanızı rica ederim ki, mem
leketimizde artık tiyatro hakiki bir «mektebi 
edep» olarak teessüs edecek ve kültür hayatı
mıza hizmette bulunacaktır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendilim; 
Devlet Tiyatrosu bu kanunla bir tüiel kişiliği 
haiz olur özel idare mahiyetinde kuruluyor. 
Sonra memurları ve hizmetlileri aylıklarını 
Umumi Muvazeneden doğrudan doğruya alacak 
değildir, kezalik katma bütçeli bir müessese de 
değildir. Bütçesi Bakanlar Kurulu kararı ile 
tesbit edilecektir. Şu halde burada çalışan 
memurlar ve hizmetliler Devlet memuru sayıla
caklar mı? Sayılmıyacaklar mı1? Buntın saraha
ten ifadesinde fayda vardır. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Bunlar, diğer ücretli 
Devlet memurlarının tâbi oldukları ıtejime tâbi 
olacaklar ve Tekaüt Sandığına girebilecekler
dir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — fkinci bir 
arzım, tiyatro sanatkârım tarif eden ve bun
ların kimler olduğunu, oraya kimlerin dâhil 
bulunduğunu gösteren maddede, tiyatroda çok 
mühim bir mevkii olan dekor işleriyle uğraşan
ların tiyatro sanatkârı telâkki edilmediğini gö-
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I rjüyoruz. Bu niçin tiyatro sanatkârı addedilme-

ıjıiştir. 
\ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

ÇrUOĞLU (Devamla) — Bu noktada komisyon-
I lbr arasında ihtilâf hâsıl olmuştur. Maddelere 
I fittir. Maddesi geldiği zaman arzederim. 

| Emin Soysal arkadaşımın ileri sürdüğü bir 
kaç noktaya da cevap arzedeyim. 

Arkadaşım «Ücretler azdır» buyurdular. 
Arkadaşlar, bizim bu çocuklarımız hakikaten 
beş, altı yıl çok az bir ücret mukabili çalışmış
lar ve fedakârlık göstermek suretiyle çalış
mışlardır. Devlet yardımı ile yaşıyan bir tiyat
roda çalışanlara bundan çok yüksek bir ücret 
Veremezdik. Ancak biz muvaffakiyetleri ölçü
lünde sanatkârlara ilâve ücret vermek sure-

I tiyle terfihlerine çalıştık. Burada verdiğimiz 
para - çok değildir. Fakat çocuklarımızı asgari 
derecede de olsa terfih edeceğimizi umuyoruz. 
Bu lûtüflerinize sanatkârlarımız müteşekkir 
olacaklardır. 

Arkadaşım tercümelerden bahsettiler, onları 
1 (tekrar gözden geçireceğiz. Yerli eserin meyda-

jıagelmesi bir az da sahnenin kurulmasına bağ
ılıdır. Nitekim Devlet Tiyatrosunun birkaç se-
inelik çalışmaları değerli eserlerin çıkmasını rau-
jcip olmuştur. Daha birçok eserlerin meydana 
geleceğini ümit ediyoruz. 

Devlet Tiyatrosu artistleri turneler yapmak 
{için şimdiden ikiye ayrılmış, bir kolu Şarki, bir 
(kolu Garbi Anadoluya gitmişlerdir. Belli başlı 
jşehirlerde temsiller vereceklerdir. 
| ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Burayı besle-
jmek için memleketin geniş muhiti içinde isti
datlar bulmak için bir ikinci küçük mektep
ler grupu düşünmüyor musunuz? Meselâ köy
lerde, kasabalarda, büyük vilâyetlerde fevkalâde 
istidatları bulup çıkaracak daha küçük mektepler 
(açmayı düşünüyor musunuz ? 
\ MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
jGUOĞLU (Bingöl) — Devlet konservatuvarmda 
(açılan tiyatro mektebimizin gayesi, bütün mem-
!Jeket sahnelerine sanatkâr yetiştirmektir. Bütün 
(memleket çocuklarından istidatlı olanlar müsa
baka ile bu okula alınırlar. Devletçe veyahut be
lediyelerce idare edilecek tiyatroların açılmasını 
jbiz de çok arzu ediyoruz. Ve istiyoruz ki başka 
I şehirlerimizde de Devlet tiyatrosu açılsın. İnşal
l a h yakın bir gelecekte böyle bir teklifle huzuru-

I | nuza gelmek bana müyesser olur. 

— in — 



B : 106 10.6 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde- i 

lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. İvediliği oyu- [ 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... j 
İvedilik kabul edilmiştir. 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, dram ve opera 
bölümlerini ihtiva eden bir Devlet Tiyatrosu ku
rulmuştur. Devlet Tiyatrosu bir genel müdür 
tarafından idare edilir. Dram ve opera bölüm
lerinin başında birer başrejisör bulunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Tiyatrosunda oynana
cak eserler edebî heyet tarafından seçilir. Bu 
heyet sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç zat 
ile. genel müdürden ve bir raportörden teşekkül 
eder. Heyet, başkanını kendi arasından seçer. 
Tetkik olunacak eserlerin nevine göre dram veya 
opera bölümünden genel müdürce seçilecek bir 
sanatkâr, heyetin müzakerelerine iştirak eder. 
Eser opera bölümünden olduğu takdirde opera bö
lümü başrejisöriyle orkestra şefi de heyete ka
tılır. Edebi heyetin tiyatroda memur bulunmı-
yan üyelerine yılda 20 toplantıdan fazla olma
mak ve her toplantı i-jin 50 lirayı geçmemek üze-
re bir huzur hakkı verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi | 
kabul edenler... Kabul etmiyenler:.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosunun teknik. 
sanat ve disiplin işlerine bakmak üzere tiyatro 
ve opera bölümlerinin başrejisörleri, orkestra şe
fi, edebi heyet başkanı ile opera ve dram bölüm
leri sanatkârlarının kendi abalarından seçecek
leri birer sanatkârdan mürekkep bir yönetim ku
rulu vardır. Genel müdür bu kurulun başkanı
dır. 

HAMDİ OItHON (Trabzon) — Efendim, 
maddede birşey dikkatimi çekti. Devlet Tiyatrosu 
mensupları, işçisi ile, teknik personeli ile bir aile 
dir. Burada bir heyet kuruluyor. Bu heyetin 
içine muayyen gruplardan birer mümessil alını- i 
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yor. Zannediyorum ki Devlet Tiyatrosunda yüze 
yakm personel vardır. Bunların mümessili yok
tur. Bu heyet bu arkadaşlar hakkında disiplin 
kararı alacaktır. 

Meselâ maddede şöyle demektedir : « Devlet 
Tiyatrosunun teknik, sanat ve disiplin işlerine 
bakmak üzere tiyatro ve opera bölümlerinin baş
rejisörleri, orkestra şefi, edebi heyet başkanı ile 
opera ve dram bölümleri sanatkârlarının kendi 
aralarından seçecekleri birer sanatkârdan mürek
kep bir yönetim kurulu vardır. Genel Müdür bu 
kurulun başkanıdır. *> 

Arkadaşlar; bunların içinde teknik personel 
yoktur. Bunlar içinde dekoratör, marangoz, terzi 
gibi teknik personel yoktur. 

Halbuki bunların içerisinde dekoratör, ma
rangoz, terzi ve saire yüze yakın arkadaş var
dır, bunların da bir mümessilinin bulunmasın
da tahmin ediyorum ki, ahenk ve adalet bakı
mından zaruret vardır. Diyemeyiz ki, efendim 
genel müdür bunların başıdır. Genel müdür 
terzi, dekoratör, marangoz değildir. Onun için. 
tasvibinize mazhar olursa bir önerge veriyorum 
ve şu «sanatkârlar» sözünden sonra « ve teknik 
personelin kendi aralarında seçeceği birer ki
şi» demek suretiyle bu işi ahenkleştirmek ve bu 
heyeti ahenkleştirmek bakımından faydalı olur 
kanaatindeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, bu bir yönetim 
kuruludur. Bir şûra değildir. Temsilî mahiyette 
bulunmuyorlar orada. Dram ve opera sanatkâr
larından seçilenler ihtiyaç oldukça fikirlerin
den istifade edilmek üzere bulunuyorlar. Biz 
teknik personelin buraya ithaline lüzum gör
medik. 

(Komisyon ne diyor sesleri). 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SUTJT KEMAL YETKİN (Urfa) — Lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi olarak arzeylediğim sebeplere göre 

üçüncü maddeye «sanatkârlarının» kelimesin
den sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

Fıkra : Ve teknik personel. 
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BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Alınmadı. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 4. — Devlet Tiyatrosunda görev
lendirileceklerden : 

A) Genel müdür Millî Eğitim Bakanının 
teklifi üzerine müşterek karar ile ve 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre; 

B) Genel müdür yardımcısı, edebî heyet 
raportörü, başrejisörler, orkestra şefleri ve ya
bancı uzmanlar genel müdürün teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanı tarafından; 

C) Edebî heyet üyeleri Millî Eğitim Baka
nı tarafından; 

D) Devlet Tiyatrosu kadrosu dahilindeki 
<her çeşit memur ve hizmetliler genel müdür ta
rafından işe alınırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Başrejisörler, rejisörler ve re
jisör yardımcıları, orkestra, koro,, bale heyet
lerinin şefleri, şef yardımcıları ve üyeleri ope
ra solisleri, dram artistleri, dekoratörler, korre-
petitörler, suflörler ve kondüvitler Devlet Ti
yatrosu sanatkârı adını alırlar. Devlet Tiyatro
su sanatkârları yönetim kurulu kararı üzerine 
genel müdürle aralarında yapılacak bir yıl sü
reli sözleşmelerinin sonunda hizmete devamları 
da aynı usule tâbidir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Efendim, 
bu beşinci maddede sanatkâr ismini alacak olan 
kimselerin kimlerden müteşekkil olacağı sayılı
yor ve Devlet sanatkârları arasına «dekoratör
ler, korrepetitörler, suflörler, kondüvitler» leri 
de ithal ediyor. 

Bizim komisyonumuzda bu madde görüşü
lürken şimdi saydığım, ve Devlet sanatkârlığı 
ile ilgisi bulunmayan «dekoratör, kotfrepetitör, 
suflör, kondüvit» 1er maddeden çıkarılmıştı. 

Dekoratör, biliyorsunuz, oynanacak eserin 
dekoru ile meşgul olur. 

Korrepetitörler ise, talebeye oynanacak 
eserlerin müziğini meşekkettirmektir. 

•Suflörün vazifesi ise; malûmu âliniz olduğu 
üzere, eserin daha iyi oynanmasını temin için 
eseri tekrarlamaktır. 

Kondüvitler : Sahne içersinde eserin temsil 
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edildiği zaman masanın nerede olacağını ve 
h4ngi eşyanın nereye konacağını, zilin ne za-
m^n çalacağını tesbit ederler. 

Binaenaleyh bu gibi kimselerin, Devlet Ti
yatrosu sanatkârlariyle hakikaten sanatın en 
yiiksek mertebesine erişmiş olan bir fonksiyonu 
birbiriyle karıştırmamak lâzımdır. Bunu kabul 
ettiğiniz takdirde, bu saydığım kimseler, onun
cu madde ile Devlet sanatkârlarının prim ver
ine keyfiyeti mevzuubahis olmaktadır, bunlar 
da ondan istifade edeceklerdir, bunlar da et
sin ama Devlet sanatkârı bir eser hazırlamak 
için günlerce, aylarca çalışır ve hazırlar, temsil 
ederken hakikaten büyük bir emek harcar. Bun
ların onuncu maddenin nimetinden istifade et
mesini doğru bulmam. Onların birtakım vazi
feleri vardır. Onlara verilecek ücretleri de men
sup olduğu umum müdürlük verecektir. Bunun 
i<£in bunların bu maddeden çıkarılması için bir 
takrir sunuyorum. Bütçe Komisyonu da kabul 
etmektedir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

VEHBÎ SAEIDAL (Niğde) — Efendim, 
maddede Devlet tiyatro sanatkârlarından bah
sediliyor. Hükümetin teklifi Millî Eğitim Ko
misyonunda değiştir* i mis ve sonra tasarı Bütçe 
Komisyonuna verildiği zaman bu madde orada 
ikinci bir değişikliğe mâruz kalmıştır. Millî 
Eğitim Komisyonu niçin dekoratörleri ve ko-
repetitörleri sanatkâr addetmiyor? Pekâlâ bi
liyoruz ki, gerçi bunun mütehassısı değiliz ama 
her temsile gittiğimiz vakit temsilin başlıca üç 
unsurdan hayat aldığım görüyoruz: Rol ifa 
eden sanatkâr, müzikle meşgul olan sanatkâr, 
bir de onlar kadar temsile hayat ve can veren 
sanatkâr yani dekoratörler. Bunlar da bir sa
natkârdırlar. Bunların da tiyatro sanatkârla
rına bu kanunla bahşedilecek olan menfaatler
den, primlerden istifade etmeleri doğru olmaz 
mı? Dekoratör de sanatkâr değil midir? Sade
ce bir hizmetli, sadece bir büro memuru mu
dur? 

Ben Millî Eğitim Komisyonun ve sözcüsü
nün fikirlerine iştirak etmiyorum. Esasen gö
rüşülen Bütçe Komisyonun maddeleridir. Bu 
sebeple Millî Eğitim Komisyonu sözcüsünün 
verdiği Önergenin reddiyle Bütçe Komisyonun 
maddesinin oya konulmasını teklif ederim. 

SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Efen
dim dekorcunun değeri hakkında hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. Hizmet kadrosuna alınması 
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ieabeder, kendi sahasında rolü de mühimdir. 
Fakat (Devlet Tiyatrosu sanatkârı) derken, 
dekorcu buna dâhil addedilebilir mi? (Komedi 
Fransez) derken dekorcu bunun içerisine gir
mez. Çünkü onun vazifesi ye sanatı başkadır. 
Eğer fazla para vermek mevzuu olsa bunun 
hakkında diyeceğim yoktur. Ama bir ismi tâ
yin ederken onu iyi tâyin etmemiz lâzımdır. 
Korrepetitörü de öyle telâkki ediyorum. Mese
lâ bir opera parçası oynanacaktır, oynayacak 
olana operanın, bir parçasını meşkettirir ve ta
lebenin rolünü iyi oynamasına hizmet eder. O 
da bu tarifin içine giremez. Devlet Tiyatrosu 
elemanları, muayyen vasıfta olan birtakım sa
nat elemanlarıdır. Bunları Millî Eğitim Komis
yonunun teklifinde olduğu gibi maddeden çı
karmak diğer sanatkârlarla karıştırmamak 
icap eder. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Hükümet 
tarafından teklif edilmiş olan metinde görüle
ceği veçhile dekoratörler, korrepetitörler, suf
lörler ve kondüvitler Devlet Tiyatrosu sanat
kârı addedilmiştir. Hakikaten Millî Eğitim Ko
misyonunda bunlar çıkarılmıştır. Komisyonu
muzda mesele müzakere edildiği zaman aldiğı-
mız izahattan bunların da Devlet Tiyatrosu sa
natkârları meyamna dâhil olmasını muvafık 
gördüğümüz için komisyonumuz bunu ilâve et
miştir. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı, 5 

nci maddeden «Dekoratörler, korrepetitörler, 
suflörler ve konduitler» kelimelerinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
Suut Kemal Yetkin 

BAŞKAN T - önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Anlaşılmadı. Dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksın. Oturalım. Almıyan
lar... Alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oynuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Konservatuvarı me
zunları stajiyer kadrolarına göre sözleşmeye tâ
bi olmaksızın Devlet Tiyatrosuna alınırlar. Bun
lar bir yıl süre ile stajiyer olarak çalışırlar. Bu 
sürenin bitiminde yönetim kurulu tarafından 
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imtihana tâbi tutulacak başarı gösterenler üçün
cü sınıf sanatkârlığa ayrılır ve sözleşmeye bağ
lanır. İmtihan neticesinde başarı gösteremiyen-
ler vazifeden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi 
hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının uy
gun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Tiyatrosuna sözleşme 
ile ilk defa girecek sanatkârlar yönetim kurulu 
tarafından imtihana tâbi tutulurlar, imtihan so
nunda başarı gösterenler kabiliyet derecelerine 
göre bu kurulca sınıflara ayrılırlar. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri 
yüksek başarı ile I tanınmış olan Yönetim Ku
rulu karariyle imtihansız olarak alınabilirler ve 
kendileriyle sözleşme yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sanatkârların gösterecekleri 
ehliyete göre yükselmeleri, sözleşmelerinin yeni
lenmesi sırasında, yönetim kurulunca kararlaş^ 
tırılır. Yönetim Kurulu sanatkârların derecele
rini indirmeye ve unvanlarını değiştirmeye yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yök. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. —G-enel müdürle sanatkârlar 
arasında yapılacak Sözleşmeler Yönetim Kuru
lu üyelerinden iki zatın huzurunda' imzalanır. 
Sözleşmeye o suretle şerh verilir. Bu sözleşme
ler noter huzurunda yapılmış Sözleşmeler hük
mündedir ve hiçbir harç ve resme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları ile staj iy erleri aşağıda gösterilen sınıflara 
göre ücretle hizmete alınırlar: 

Lira 

Stajiyer 250 
Üçüncü sınıf 300 - 400 
İkinci sınıf 401 - 600 
Birinci sınıf 601 - 800 
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^ Sanatkârlara, müessesenin hasılat duyumuna 

göre bu ücretleri dışında aldıkları ücretikı % 50 
sini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca tesbit 
ve Millî Eğitim Bakanlığınca tasvip olunacak 
esaslara göre aylık prim verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet Tiyatrosu sanatkârla
rı ve stajiyerleri tedavisi imkânsız hastalık, sa
katlanma vücut veya ses bakımından sanatla
rında çalışamayacak duruma gelme vey$ 30 hiz
met yılım doldurarak ayrılma hallerinde tazmi
nat alırlar. Hizmet esnasında öldükleri takdir
de mirasçılarına ölüm tazminatı verilir. Bu taz
minatlar ayrılma veya ölüm tarihlerindeki söz
leşmelerine göre: 

A) Hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara 
(on beş yıl dâhil) her hizmet yılı için birer ay
lık, 

B) Hizmet süresi 15 yıldan fazla olanlara 
15 yıla kadar olan kısmı için her hizmet yılma 
birer aylık ve bundan fazlası için her hizmet yı
lma birer buçuk aylık nispetinde hesaplanır. 
Yıl kesirlerinden altı aya kadar olanı sayılmaz. 
Altı ay ve daha fazlası yıla iblâğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. "Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet Tiyatrosu gelirleri 
temsiller, konserler ve yayınlar hasilâtiyle ba
ğışlar ve Devletçe yapılacak yardımlardan iba
rettir. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — 12 nci 
madde Devlet Tiyatrosu gelirleri «'l'emsiller, 
konserler ve yayınlar hasilâtı ile bakışlar ye 
Devletçe yapılacak yardımlardan ibadettir» di
yor. 

Hükümetin teklifi de aynı şekilde idi. Millî 
Eğitim Komisyonu bu (yayınlar) kelimesi üze
rinde durdu. Çünkü (yayınlar) kelimesi çok ge
niş bir tâbirdir, mecmuadan başlayınız her nevi 
kitaplara kadar gider. Halbuki tiyatrodaki 
yayınlar, oynanacak eserler hakkında tanıtıcı ve 
aydınlatıcı yayınları ifade etmektedir. Bu iti
barla Millî Eğitim Komisyonunda, konserlerden 
sonra ve oynanacak eserler hakkında tanıtıcı ve 
aydınlatıcı yayınlar ibaresini koymayı yerinde 
bulmuştur. 
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İSebebi, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlar 

ile juğraşan kurumları, neşriyat bürosu, tercüme 
büfosu vardır ve birçok dergileri yayınlar. Bu 
tiyatroda mevzuubahis olan yayınlar ancak el 
ilâhları ve o ilânların içerisinde eser hakkındaki 
açıklamaları ihtiva eden broşürlerdir. Binaen
aleyh buradaki (yayınlar) kaydımn, Millî Eği
tiri Komisyonunun II nci maddesindeki fıkra ile 
değiştirilmesini teklif ederim. 

| VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Devlet Tiyat
rocu bir dergi çıkarabilir mi? Çıkarırsa yayın 
olir, oynanacak eserlerden bahsetmez, umumi-
yejtle tiyatro sanatından, hayatından bahseder. 

i MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Devlet Ti
yatrosunun dergi nevinden yayınlar yapması 
muvafık bulunmamıştır. Yalnız bir eser hak-
kıkıda aydınlatıcı birtakım malûmat vermesi uy-
gıim bulunmuştur. Bu kayıt kalırsa mecmuacılık 
d$ yapabilir. 

| BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Biz de iltihak ediyoruz. 
; MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GjUOĞLU (Bingöl) — Efendim; tiyatronun bir 
neşriyatı olması mevzuubahis olabilir. Millî 
îjğitim Komisyonu bu neşriyatın Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılması mütalâasmdadır. Bu 
n^>ktai nazara iltihak edeceğim. Fakat bu çok 
kasaltıcı bir tâbirdir. «Ancak oynanacak eser 
hakkında yayın» diyor. 
I Arkadaşlar, tiyatro sadece oynanacak eser 

djeğil, meselâ, bir senelik faaliyeti hakkında bir 
broşür neşreder. Gayri mevkut bâzı neşriyat 

apmak hakkını da haiz olmalıdır. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

$UUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Oynanacak 
yerine oynanmış eserler ve müellifler hakkında 
giyelim. 

BAŞKAN — Maddenin tashih edilmiş şeklini 
Okuyorum. 

j MADDE 12. — Devlet Tiyatrosu gelirleri; 
1jemsiller,konserler ve tanıtıcı ve aydınlatıcı ya-

f ınlar hasilâtiyle bağışlar ve Devletçe yapıla-
ak yardımlardan ibarettir. 

j BAŞKAN — Bu şekilde maddeyi oyunuza 
Sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeaUr... 

adde kabul edilmiştir. 

— 72Bj — 
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MADDE 13. — Devlete ait binalardan Dev

let Tiyatrosuna lüzumlu görülenler Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca eşya ve tesisleriyle beraber bu müessese
ye parasız olarak tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza.sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 14. — Devlet Tiyatrosu muamelâ
tında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Ka
nunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin alım 
ve satım muameleleriyle hesap usulleri Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken tesbit 
olunacak esaslara göre yürütülür. Devlet Tiyat
rosunun hasılat ve muameleleri her türlü vergi, 
harç ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Devlet Tiyatrosunun Bütçesi 
ve kadroları Yönetim Kurulunca hazırlanır ve 
Bakanlar Kurulunca onanır. 

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

MADDE 16. — Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrası Devlet Konservatuvarmda ay
rılarak aynı unvan ile Devlet Tiyatrosuna bağ
lanmıştır. Bu Orkestranın idare işleri, idari şef 
yardımcısının yardımiyle Devlet Tiyatrosu Ge
nel Müdürü tarafından parasız olarak yürütü
lür. 

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

MADDE 17. — Devlet Tiyatrosunda sözleş
me ile iş almış sanatkârlardan Devlet Konser
vatuvarmda öğretmenliğe tâyin edilecekler hak
kında 3888 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Devlet Konservatuvarı aylıklı öğretmenle
rinden Devlet Tiyatrosunda sanatkârlığa alına
caklar hakkında bu kanunun 10 ucu maddesi 
hükmü uygulanmıyarak kendilerine 3656 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi gereğince ücret ödenir. 

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

MADDE 18. — Devlet Tiyatrosu sanatkârla- I 
rım okuma veya inceleme maksadiyle yolluk ve I 
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ücret vererek başka memleketlere göndermeye, 
hastalananları lüzum ve zaruretlere göre mem
leket içinde veya dışında tedavi ettirmeye Dev
let Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu hususlar için Yönetim Kurulundan karar 
alınır. 

VEHBİ SAltIDAL (Niğde) — Bir sual. 
«Sanatkârlardan hastalananları tedavi ettir

meye yetkilidir» diyor. Şu halde sanatkâr ol-
mıyan hizmetliler ve memurları umumi hüküm
lere göre mi tedavi edeceklerdir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
MEK ERİŞ (Ankara) — Efendim, bura
daki sanatkârları tedavi ettirmek bilhassa mes
lek dolayısiyle vâki olacak hastalıkların tedavi
sidir. Diğerleri umumi hükümlere tâbidir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Yani tedavi 
olunacaklar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 19. — Sanatkârların sözleşme, 
prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerlik, 
izin, yaz tatili aylarında Devlet Tiyatrosu dı
şında kendi hesaplarına çalışma, yolluk, ince
leme seyahati ve disiplin işleriyle yabancı sanat
kâr ve trup getirme ve Tiyatronun iç yönetim 
işleri bir tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 20. — Devlet Tiyatrosunun Bakan
lar Kurulunca tasdik edilecek olan bütçe ve 
kadrolariyle bunlara dayanılarak yıl içinde ya
pılacak giderlere ve gelirlere ait evrak tetkik 
ve vize edilmek üzere kesin hesap cetvelleriyle 
birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay 
içinde Sayıştaya gönderilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 21. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946 tarihli 
ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
8 işaretli kısmının (tatbikat sahnesi) başlığı al
tındaki kadrolarla aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin 6 işaretli kısmının (Devlet Konservatu
varı) başlığı ^altındaki kadrolardan, bağlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilenler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 22. — 16 . XII . 1940 takhl i ve 
3942 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiş
tir : | 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 
konserlerinden elde edilecek giriş ücrejtlerinin 
yarısı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
belirtilecek esaslara göre Orkestra üyelerine 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 23. — Devlet Konservatıivarmda 
parasız yatılı okuyanlardan Devlet Tjiyatrosu 
sanatkârlığına alman stajiyer ve sözleşmeli sa
natkârların burada geçirdikleri sür e mecburi 
hizmetlerine mahsup olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. | * 

MADDE 24. — 20 . V . 1940 tarihi} ve 3829 
sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu maddeleriyle 10 ncu 
maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak mezun
lar hakkındaki hükümleri keza aynı kanunun 
5 . III . 1945 tarihli ve 4702 sayılı JKanunun 
birinci maddesiyle değiştirilen 8 nci maddesi, 
12 . VI . 1936 tarihli ve 3045 sayılı JKanunun 
5 . I I I . 1945 tarihli ve 4701 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesiyle değiştirilen geçici birinci mad
desi, 16 . XII . 1940 tarihli ve 3942 sayjh Kanun
da temsile ait hükümler ve 4450 sayıljı Kanun 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında sök istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabjıl olundu. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Devlet K6nservatu-
varı ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkes
trası döner sermayesi hakkındaki 4J450 sayılı 
Kanunla verilmiş olan döner sermayehin sonra
dan yapılmış olan ilâveler de dâhil olmak ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih esaö tutulmak 
üzere kanunun yürürlüğünden itibaren Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından bir ay 
içerisinde bir bilançosu yaptırılır. Döner ser
mayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden na
kit ve bu mahiyette olan menkul kıymetteki 
mevcudu ile her türlü hak ve borçlarjı Hazineye 
geçer. Döner sermayeden sağlanmış] olan her 
çeşit menkul eşya mefruşat ve demirfbaş Devlet 
Tiyatrosuna devrolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Devlet Konservatu-

van tatbikat sahnesinde çalışmış olanlar Dev
let Tiyatrosu sanatkârlığına alındıktan sonra 
bunların ayrılma ve ölüm tazminatı hesaplanır
ken tatbikat sahnesinde geçmiş olan hizmet 
süreleri, kadro ve unvanlarına bakılmaksızın, 
Devlet Tiyatrosunda geçmiş gibi sayılır. Tatbi
kat sahnesinde kazandıkları emeklilik hakları 
muteber olmaz. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ 
(Ankara) — Altıncı satırda (Kadro ve unvan
larına) vardır, (Ve) fazla tabedilmiştir, kalk
ması lâzımdır, (Kadro, unvanlarına) olacaktır. 

| BAŞKAN — Veyi çıkarmak suretiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Ka-
n.muna bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmında Ankara Devlet Konser-
vfttuvarı başlığı altında gösterilen kadrolardan 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Şakanlığı kısmındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertiplerden 353 015 lira aynı kısım
da Devlet Tiyatrosuna yardım adiyle yeniden 
açılan 613/A bölümüne olağanüstü ödenek ola
cak aktarılmıştır. 

[3] SAYILI CETVEL 

B. Düşülen 
162 050 

Kabul edilmiştir. 
558 Aylıklar 
| BAŞKAN 
559 Ücretler 17 045 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
561 Kanunlar gereğince verilecek üc

retler ve tazminatlar 3 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

562 Yabancı uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle tercümanların ücretleri 70 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

580 Lise ve ortaokulların tesisat gi
derleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 727 
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Î3. Düşülen 

582 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 
5129 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek köy okulları ile enstitü
leri ve köy eğitmenleri giderleri. 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 26. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Hilmi Şeremetli'nin, Dilek
çe Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 2272 sayılı Kararın Kamur 
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/163) [1] 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı burada, 
kendisinin huzuriyle görüşülmesi gereken, gün
demin sekizince maddesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

KEMAL TURAN (îsparta) — O kalsm artık. 
EKEEM ORAN (îzmir) — Yetişir, insaf. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Talebe hak

kına taallûk ediyor, ret veya kabulü Haziranda 
yapılacak imtihanları alâkadar ediyor, tehir 
edilmemesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Heyeti Celile tensip ederse Mil
lî Eğitim Bakanı buradadır rapor okunur ve 
ona göre hareket edilir. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edildi okuyoruz. 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz istiyen var mıî 

[1] 233 say ıh basmaya&ı tutanağın sonunda-
ââr. 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BÂN-

GrUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, bu 
imtihanlar bir talimatnameye göre yapılmış im
tihanlardır. Bir imtihanda dönmek var geçmek 
var. İmtihanların da bir sonu gelmek var. Bir 
kere, iki kere, üç kere dört kere geçemedikten 
sonra artık onun için yapılacak bir şey yoktur. 
Onun için Dilekçe Komisyonunun raporunun 
oya konulmasını ve kabulünü rica ederim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; bu gençler bundan çok zaman 
evvel kanaat notu dolayısiyle bitirme imtiha
nına girememişlerdir. îkinci bir sene yine ka
naat notiyle imtihana girememişler, üçüncü se
ne de bir hak verilmiş ve onda da dönmüşler
dir. Bu gençlerin istedikleri şudur: Kanaat no
tu kalkmış, bütün talebeye altışar defa imtiha
na girme hakkı verilmiştir. Bunlara ise iki hak 
verilmiş. Kanaat notu alamadıklarından dolayı 
diğer haklarını kaybetmiş oluyorlar. Bu çocuk
lar, bir defaya mahsus olmak üzere bize bu 
hakkı veriniz diyorlar. Hüküm ve karar Yük
sek Heyetinizindir. 

AHMET REMZÎ YÜREÖÎR (Seyhan) — 
Yönetmelik değişti mi? Bakandan soruyorum. 

HİLMÎ ŞEREMETLÎ (Balıkesir) — Sayın 
arkadaşlarım; Dilekçe Komisyonundan Yük
sek Meclisimize havale buyurulan raporda 
isimleri geçen öğrencilerin dilekleri etrafında 
aldığım muhtelif müracaatları üzerine vâki 
olan bu müracaatları is'af için ben de Dilekçe 
Komisyonuna takdim edilen rapora imzamı 
koydum. Arzularına tercüman olmak için de 
söz aldım. 

Arkadaşlarım; Dilekçi gençler, gece ve gün
düz 11 sene geçen bütün hayatlarını çalışmaya 
hasretmişler lisenin 11 nci sınıfının son imti
hanına kadar birer ikişer dersten maada gir
dikleri imtihanların kâffesinde muvaffak olmuş
lardır. Maalesef bir dersten noksan numara al
dıklarından dolayı sınıfta kalmışlardır. Yani 
bunu bir dersten kendilerine verilen son imti
han hakkını kullandıkları halde nasılsa mu
vaffak olamamışlardır. 

Sayın arkadaşlarım; bir insan ki böyle 11 
sene çalışır, her hangi bir sebepten dolayı bir 
iki numara noksan alarak istikbalinden mah
rum kalırsa, hali ne kadar üzüntülü, acı olur. 
Bundan ana, baba ne kadar azap duyar. Bu ha-
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îî düşününce acımamak ve bnnlara yardımda 
bulunmamak kabil olur mut 

öğrendiğime göre, böyle son sınıfa kadar 
gelmiş, spn haklarını kullanarak muvaffak ola
mamış epeyce öğrenci olduğu, Eğitim Bakan
lığı bunların adedlerinin fazla olduğundan bun
lara tekrar bir imtihan hakkı verilirse bir çı
ğır açılacağından endişe ederek müsaade veril
mediği bildirilmiştir. Acaba çığır açtırsa ne 
olur? Bunlar maddi bir yardım istemediğine 
göre bir imtihan hakkı daha verilirse hem 
memleket ve hem de bu vatan çocukları için 
hiç şüphesiz faydalı olur. Reddederek mahrum 
bırakmak yerinde olmıyacak ve ömürlerinin 
devamı boyunca ıstıraplarına vesile olacaktır. 

Binaenaleyh bunları yeisten, işsiz ve güç
süz dolaşmaktan kurtarmak için fikrimce iste
dikleri son imtihan hakkı verilir, muvaffak 
olurlar ve bu suretle diplomalarını alırlarsa 
ümitleri ve cesaretleri artar, kendilerine iş 
bulurlar, cemiyete faydalı olurlar ve aynı za
manda düştükleri ve düşecekleri sefaletten kur
tulurlar. 

Eğitim Bakam Sayın Banguoğlu arkadaşı
mızdan rica ederim, bu gençlerin talebini ka
bul buyurarak bir imtihan hakkı daha veril
mesine müsamaha ve imkân gösterirlerse bu, 
çok yerinde olur. 

Sayın arkadaşlarım; sizden istikbaİ aşk ve 
endişesiyle istimdat eden bu mağdur gençlerin 
dileklerini kabul buyurmak suretiyle yüksek 
atıfetinizi esirgememenizi ve imtihan hakkı ve
rilmesi için vâki maruzatımızın hüsnükabulü-
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Tiyatro tasarısına oy vermi-
yen var mı?.. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, vaziyet şudur : 

Liselerimizde eski bir talimatname hükmüne 
göre kanaat notu sistemi mevcuttu; bu kanaat 
notu' sistemine göre imtihansız olarak öğretmen 
bir talebe için kendi takdirine göre bir not verir. 
Eğer bu not talebenin aleyhine ise sanki imtihan
da dönmüş gibi sayılırdı. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu kanaat notu siste
mini değiştirdiniz o halde şimdi bizi imtihan 
ediniz, bir dersten veya iki dersten, vereceğimiz 
bu imtihanda muvaffak olursak diplomamızı alı
rız. Buna karşı kendilerine şöyle bir cevap ve
riliyor. Sanki hariçten gelmiş bir talebe gibi 
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bütjün derslerden imtihan verirseniz o vakit sî
ze diploma veririz. 

İ | Bâzı öğrenciler lisede 30 a yakın dersten 28 
indje muvaffak olmuştur, iki tanesinde kanaat 
esajsma göre muvaffak olamamıştır. Halbuki 
kaıjıaat notu esası değişmiştir. Bu değişme esasın-
datı bunların da istifade ettirilmeleri lâzımdır.. 
Bunlar, bizi de imtihana tâbi tutun diyorlar. 
Bı̂  imtihan hakinin bunlar için de tanınması 
madelete muvafık olur kanaatindeyim. 

; MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GTUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, ben 
yüksek huzurunuzu teferruatla işgal etmek iste
medim. Yalnız arkadaşlar ısrar ettiler. İmtiha
nın ne tarzda yapıldığını arzedeyim: 

Liseden mezun olacak bir genç bitirme imti
hanına tâbi olur. Bâzı derslerden dönerse Eylûl-
de ikinci defa imtihana girer. O sene kalırsa er
tesi sene yine o derslerden imtihana tâbi olur. O 
se|ıe Eylülde bir daha imtihana girer, eder, dört. 
Dört kere döndükten sonra ona deriz ki, < Sen 
bıi imtihanı yapamıyacaksm ». Fakat o çocuğun 
istikbalini de düşünerek belki çalışır, kazanır di
ye ayrı bir imtihan yolu açmışızdır. Diyoruz ki, 
« sen hiç bir mektebe devam etmemiş ol, dışarda 
çalış gel, baştan lisenin imtihanına gir ve boyu
nun ölçüsünü ver > diyoruz. Bu kolay değildir, 
f jjkat bir kurtarma yoludur. Bu imtihana da giri
yor, etti beş. Onun da ikmali vardır, ona da 
giriyor etti altı. 

Şimdi arkadaşlar, tanzimattanberi mektepçi-
lijk yapıyoruz. . Zannediyorum ki, zamanımıza 
kadar bu kadar çok imtihan hakkı verilmemiş
tir. Hatıralarınıza müracaat etmemizi rica eder 
rim. Biz mekteplerde bu kadar çok imtihana gir
medik. 

Mevzuubahis ©lan öğrencilerden bir kısmı li-
s0 bitirme imtihanı üzerinde dört kere döndük
ten sonra, biz onlara demişiz ki : hariçten imti-
h|ana girmek hakkınızdır.» «Hayır, o imtihan 
zordur, bize döndüğümüz derslerden tekrar bir 
tfeşinci imtihan hakkı verin» diyorlar. Biz de 
« olmaz diyoruz, eğer yiğitsen derslerini bir daha 
gözden geçir, gir. Dört imtihanda da bir aksilik, 
bir şanssızlık olduğu iddiasında isen bütün ders
lerden tekrar imtihana girmek hakkını haizsin» 
diyoruz. 

Şimdi bu hakkını istimal etmemiş, yani dışa
rıdan tekrar beşinci defa, altıncı defa imtihana 
girmemiş ve Bakanlığa müracaat etmiş talebeler 
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vardır. Bunlara imtihan hakkı vermiyoruz. 

Bir de şöyle bir mesele vardır. 1944 yılında 
imtihana girmiş ve dönmüş talebelerimiz var. 
Ondan sonra imtihan talimatnamesinde bâzı deği
şiklikler yapılmıştır. Fakat yapılan bu değişik
likler - bilhassa tasrih etmek isterim - yapılan 
tou değişiklikler talebeye imtihanı kolaylaştırıcı 
mahiyette değildir, imtihanı ucuzlatıcı mahiyette 
değildir. Fakat 1944 ders yılında dönen ve mek
tepten ayrılan bu talebe diyor ki « 1944 ders yı
lında böyle bir usul vardı. Şimdi değiştirildi, 
Ben bu usuller de bir imtihana gireyim. » 

Beş seneden beri mekteple alâkasını kesıırç 
olan bir öğrenciye yeni usule göre imtihan hakkı 
vermekte mazurum. Bu hakkı vermeyi kabul 
edersek - lâtife olarak söylüyorum - sayın Sinan 
Tekelioğlu arkadaşım, mektepte elbette vaktiyle 
bir dersten dönmüştür, o zamandan beri imtihan 
usulü de değişmiştir, şimdi sayın Tekelioğlu ar
kadaşım « bana o ikmale kaklığım dersten bir 
imtihan hakkı daha verin » diye müracaatta bu 
lunabil ecektir. 

Bu itibarla imtihan yönetmeliği hak şinasa-
nedir. öğrencilere bol bol imtihan hakkı verili
yor. Komisyonun kararı yerindedir, kabulü ye
rinde olur. (Doğru sesleri) 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
İmtihan yönetmeliğinde, Üniversitede olduğu gi
bi, liselerde de değişiklik oldu mu 'i 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN 
GUOĞLU (Bingöl) — Olmuştur. Fakat 1944 yö
netmeliğine göre hakkını kullanmış olanların 
tekrar imtihana giremiyecekleri tabiîdir. 

HİLMİ ŞEREMETLÎ (Balıkesir) — Evvelce 
kanaat usulü ile imtihan icra ediliyordu. 1944 
senesinden sonra yeni talimatname ile talebelere 
yeniden bir imtihan hakkı ve»ilmiş midir ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI% TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Hayır efendim. Hattâ 
1944 senesindeki yönetmeliğe nazaran bugünkü 
imtihan yönetmeliği talebe için daha güçtür. Bi-

.6.1040 6 r â 
I naenaleyh «işleri kolaylaştırdmız, bizleri bu int-

tihana sokun » demek hakkını haiz değillerdir.. 
BAŞKAN -*. Vasfi Gerger. 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VAS-

I F İ GERGER (Urfa) — Arkadaşlar, hâdiseyi, 
kısaca arzedeyim; fou müracaat eden çocukların 
durumu bir sınıfta iki sene üst üste kalmış olan 
ve belge almış bulunanlardır. Yönetmeliğin 44 
neü maddesine göre, kendilerine iki defa imti
han hakkı verilmiş, 'bu hakları da kullanmışlar
dır. Yani sınıfta kalmışlardır. Bunlar diyorlar 
ki ; biz bir daha imtihana girelim. Biz dedik ki, 
lise 'bitirme imtihanına hariçten girme hakkı 
vardır. Binaenaleyh siz zaten lisenin son sınıfı
na kadar okumuşsunuz, lisenin son sınıfına ka
dar okuyanların lise bitirme imtihanına girme
ye hakkı olması lâzımdır, girin ve muvaffak 
olun. Yoksa, yönetmeliği, ne komisyonun ne de 
Meclisin değiştirmeye hakkı yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun kararının reddi ile 

bu öğrencilere döndükleri derslerden »bir imti
han hakkı daha verilmesini dilerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Hilmi Şeremetli 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar,,, Anlaşılmadı, önergeyi naza
rı itibara alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Na
zarı dikkate almıyanlar ayağa klksmlar... Na
zarı dikkate alınmamıştır. Dilekçe Komisyonu
nun raporunu kabul edenler... Ka'bul etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

t Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka
nunun tasarısına (249) arkadaş oy vermiştir. 
(247) kaîbul, (2) çekinser vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (247) oyla kabul 
olunmuştur. 

15 dakika istirahat etmek üzere Birleşime 
aralık veriyorum. 

1 Kapanma saati : 17,44 
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KÂTİPLER : Necmettin Sahir Sılan 
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Saraçoğlu 

(Tunceli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

9. — İller Kanunu tasarısı ve AdaUt, Ba
yındırlık, Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, (jfümrük 
ve Tekel, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Ulaştırma 
Komisyonlarının düşünceleri hakkındaki, rapor
larla İçişleri Komisyonu raporu (1/340) [1] 

BAŞKAN 
re geçiyoruz. 

İkinci görüşülmesidir, maddele-

l l İdaresi Kanunu 

Bölüm : I 
Mülki idare bölümlerinin kuruluşları 

BlRÎNCÎ MADDE — Anayasanın! 89 neu 
maddesine göre Türkiye coğrafya durumu ve eko^ 
nomi ilişikleri bakımından illere, iller ilcilere, il
çeler bucaklara bölünmüştür ve bucakla? da ka
saba ve köylerden meydana gelir. 

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

IKÎNCÎ MADDE — ti, ilce ve bucajs: kurul
ması, kaldırılması adlarının, bağlılıklarının, mer
kez ve sınırlarının belirtilmesi ve değişjtirilmesi 
aşağıda gösterilen şekilde yapılır : 

A) î l ve ilce kurulması, kaldırılması, mer
kezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, 

bir ilçenin başka bir ile bağlanması kantin ik ; 
B) Bucak kurulması, kaldırılması, jmerkezi-

nin belirtilmesi, il, ilce ve bucak sınırlarının ve 
bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya ka
sabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağ
lanması, mühim mevki ve tabiî arazi adlarının 
değiştirilmesi rİçişleri Bakanlığının Sararı ve 
Cumhurbaşkanının tasdiki ile; 

[1] Birinci görüşülmesi 
birleşimdedir, 

94, 97, 98 t|e 99 ncu 

C) Yeniden köy kurulması veya yerinin de
ğiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarının mütalâası alınmak suretiyle; 

Ç) Köy ve kasabaların ayni ilce içinde bir 
bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adla
rın m değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve 
ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden 
ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçişleri 
Bakanlığının tasvibiyle yapılır. 

i D) İlce kurulmasında ve kaldırılmasında, 
biıj ilçenin başka bir ile bağlanmasında ve merke
zinin belirtilmesinde, sınırlarının değiştirilmesin
de ve (B, C, Ç) fıkralarında yazılı hallerde ilgi
li :11er idare kurullariyle genel meclislerinin mü
talâaları alınır. 

E) İllere, ilçelere, bucaklara, merkez yapı-
laı)ı şehir, kasaba veya köyün adı verilir. Şu ka
dar ki, bunların coğrafi veya tarihî bir sanı var
sa o da isim olarak verilebilir. 

i BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
buil edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : I I 
İl İdaresi 

ÜÇÜNCÜ MADDE .— Anayasanın 91 nci 
maddesi hükmünce illerin işleri yetki genişliği ve 
gclrev ayrımı esaslarına göre idare olunur. 

İller genel idare teşkilâtı il ilce ve bucak bö
lümlerine uygun olarak düzenlenir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — İl genel idaresinin 
başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş ka
nunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilât bu-
k n u r . Bu teşkilâtın her birinin başında bulunan
lar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri al
tında çalışanlar ilin ikinci derecede memurları
dır. Bu teşkilât valinin emri altındadır. 

I Hâkimler Kanunu ile İcra ve İflâs kanunun-
yazılı yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve yargıç 
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sınıf nida bulunanlarla bu kanunlarda yazılı Ada
let memurları, askerî birlikler, askerî fabrika ve 
müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde 
hükmünden müstesnadır. 

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

BEŞÎNCÎ MADDE — İllerde, valilerin tâyin 
ve tesbit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin 
bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üze
re vali muavinleri bulunur. Valiliğin yazı işle
rinin düzenlenmesinden de vali muavini sorum
ludur. 

Vali muavini, en az altı yıl kaymakamlıkta 
bulunmuş ve bu hizmetin İM yılını Doğuda ge
çirmiş olanlardan tâyin edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim : 
F ıkra : Merkez kaymakamlığı kurulmıyan 

illerde merkez kaymakamlığına ait görevleri 
vali muavini görür. 

Yozgad 
ihsan Olgun 

IÇÎŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOGAN (Kars) — Lüzumu halinde merkez 
kaymakamlığı teşkili hakkındaki fıkra Hükü
metin teklifine dâhil değildir, içişleri Komis
yonunuz illerde, il merkez kaymakamlığı teşki
lâtı kurabilir diye 6 ncı madde olarak bir madde 
sevk etmişti. Yüksek Heyetiniz kabul etmedi. 
Bu kere arkadaşımız bu maddeye bir fıkra ilâ
vesini teklif ediyor. Burada merkez kayma
kamlığı teşkilâtı ihdası haddizatında mevzuuba-
his değildir. Yalnız merkez kaymakamlığı iş
lerine bakacak kimsenin, o vilâyetin teşkilâtın
da sahibi salâhiyet olacak bir adam diye vali 
muavinini gösteriyor. Takdir Yüksek Heyeti
nize aittir. 

(Reye, reye sesleri) 
İHSAN OLGUN (Yozgad) •— Takdir Yük

sek Meclisindir. Yalnız realite olarak bugün 
merkez kazası vardır. Nüfusu 60 - 70 bin olan 
illerimizin merkezinde filhal bu mevcuttur. 
Böyle yerlerin işlerini vali adına vali muavini 
görmektedir. Halen vali muavininin görmekte 
olduğu bu görev sorumlu bir merkez kaymaka
mına verilirse bunda fayda vardır. Bu yeni j 
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bir teşkilât ve masrafı mucip olacak bir şey de 
değildir. Eğer bu teklifim kabul edilirse 
50 - 60 bin nüfuslu merkezlerde vali muavini 
merkez kaza işlerine sahip olur ve mesulü bu
lunmayan bir hizmet de daha iyi görülmüş olur. 
Kabul buyurduğunuz bu kanunla vali, vilâye
tin umumi idaresinden mesul ve geniş bir ölçüde 
nâzım rolünü oynıyacak bir kimsedir. Binaen
aleyh, eğer arzettiğim şekil lütfedilip kabul bu-
yıırulursa hizmet daha iyi ve daha mesul bir 
kimse tarafından yapılmış olur. Takdir Yüksek 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I - il memurlarının tâyin usulü 
ALTINCI MADDE - - Valiler, içişleri Ba

kanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı 
ve Cumhurbaşkanlığının tasdiki ile tâyin olu
nurlar. Vali tâyininde 3656 sayılı Kanun hü
kümleri cari değildir. 

Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule gö
re kadro aylığı ile merkez emrine alınarak içiş
leri Bakanının tensibedeceği işlerde görevlendi
rilebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE -~ Vali muavinleriyle 
hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanla
rı ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat 
müdürleri ve Hazine avukatları valilerin müta
lâası alınarak Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz 
genel müdürlüklerin teşkilât, kanunlarındaki 
hükümlere göre tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Yetiştirme ve ikmal 
kaynaklan bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz 
genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilâ
tı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan 
meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dâhil gö
revlerden : 

A) tice idare şube başkanı sıfatını haiz 
olanlarla il' merkezinde Devlet gelir, giderleri
nin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve 
idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şu-
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be şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasip-
leriyle, lise, orta ve o derecelerdeki oku) müdür 
ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekim
leri, bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükler tarafından tâyin edilirler. 

B) Bunun dışında kalan bütün nıemurlar 
bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel mü
dürlükler tarafından valilik emrine t iy in edi
lerek il idare şube başkanının inhası üzerine 
valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olu
nu?. 

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün me
murların lüzumu ahlinde il içinde nakil ve tah
villeri mensup olduğu il idare şube başkanları
nın inhası üzerine valiler tarafından icra edil
mekle beraber mensup oldukları bakanlıklar ve
ya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir. 

Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il 
merkez teşkilâtına bağlı memurlar ilgili idare 
şube başkanının inhasiyle valiler tarafından tâ
yin, nakil ve tahvil olunurlar. 

Tâyin, nakil ve tahviller için gereken yol
luk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili bakan
lık veya genel müdürlüklerce valiler emrine 
gönderilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I I - Valilerin hukuki durumları, görev ve yet
kileri 

DOKUZUNCU MADDE — Vali, jlde Dev
letin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtasıdır. 

Bu sıfatla: 
A) Valiler, ilin genel idaresinden her ba

kana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar. 
bakanlıklarına ait işleri için valilere resen emir 
ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında 
Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifin
de bulunabilirler. j 

B) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükler, il genel idare teşkiltma ait bütün 
işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. 
Valilikler de illere ait işler için ilgili bakanlık 
veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle 
doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. An
cak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait 
işlerde idare şube başkanlarına vali adına im
za yetkisi verebilirler. 

6.1949 O : 3 
î i C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve IIü-

k|imet kararlarının neşir ve ilânını ve uygulan-
mjasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve 
eıjnirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin 
gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirle
ri almaya yetkilidir. 
' | Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bun
ların yüklediği ödevleri yerine getirmek için 
valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilân 
ederler. 

D) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasın
da belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında ka
lan bütün Devlet daire, müessese ve işletmele
rini, özel iş yerlerini, Özel idare, belediye köy 
idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri 
denetler, teftiş eder. 

Bu denetleme ve teftişi bakanlık veya ge
nel müdürlük müfetişleriyle veya bu dairelerin 
âmir ve memurlariyle de yaptırabilir. 

E) İlin her yönden genel idare ve genel 
gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorum
ludur. 

F) Vali, ilde teşkilâtı veya görevli memu
ru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işle
rin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her han
gi bir idare şube veya daire başkanından isti-
yebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması 
mecburidir. 

G) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde 
içalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur 
ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel ge
çtirmemek şartiyle ilin genel ve mahallî hizmet
lerine mütaallik işlerin görülmesini istiyebilir. 
Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevli
dirler. Vali, keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tü
zel kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. 

H) Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve 
tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şe-

! kilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının geliş-
| meşini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, 
I lüzumunda bu maksatla ilgili bakanlıklara ve 
genel müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

t) Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer 
kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülk-

; lerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korun
masını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini 

i ve iyi halde idaresini sağlıyacak tedbirlerin 
| uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler. 

| i J ) Vali, il, ilce, bucak merkezlerinde ve 
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çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda vazife 
gören bütün Devlet dairelerini mahallin hizmet 
şartlarına ve Hazine menfaatma en uyguna şe
kilde bir veya birkaç binada toplamak üzere 
gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını de
netler. 

K) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde ya
pılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve teb
rikleri kahul eder. 

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

ONUNCU MADDE — 
A) Vali, adalet dairelerinde görülmekte 

olan işlerin geciktiğini haiber aldığı vakit gecik-
mesefbep'lerini Cumhuriyet savcılarından yazılı 
olarak sorabilir, Cumhuriyet savcıları bu sebep
leri vereceği cevapta açıklar. 

Vali, alacağı ceva'ba göre mütalâasiyle bir
likte işi Adalet Bakanlığına yazar. 

B) Vali, ceza ve tevkif evlerinim muhafa
zasını ve Cumhuriyet savcısiyle birlikte hüküm
lü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve 
denetimi altında bulundurur. 

C) Valilerce talep vukuunda adlî sicille 
geçen kayıtların neticeleri Cumhuriyet savcıla
rınca valilere verilir. 

D) Vali, ilin düzen ve güveni ile ilgili iş
lerde âmme dâvası açılıncaya kadar geçecek saf
halar hakkında Cumhuriyet savcılarından yazılı 
olarak bilgi istiyehilir. Cumhuriyet savcıları 
gereken bilgileri vermekle ödevlidir. 

E) Vali, lüzumu halinde Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 156 ncı maddesinde ya
zılı yetkileri kullanmaları hususunda adlî kol
luk üst ve astlarına emirler verebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... PJtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BİBlNCt MADDE — 
A) Vali, il sınırları içinde hulunan genel 

ve özel bütün kolluk kuvvet teşkilâtının âmiri
dir. Suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve gü
venini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu 
maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvet
lerini istihdam eder, hu teşkilât âmir ve memur
ları vali tarafından verilen emirleri derhal ye
rine getirmekle yükümlüdür. 

B ) . Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve 
smır ve kıyı emniyetiyle ilgili hütün işleri, yü-
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rürlükte bulunan hükümlere 'göre sağlar ve yü
rütür. 

C) ti sınırları içinde huzur ve güvenliğin, 
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik em
niyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici 
kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilân olunan 
'karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı 
madde hükmü uygulanır. 

Ç) Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve 
diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve üst
lerinin il içine, münhasır olmak üzere geçici veya 
sürekli olarak vali tarafından yerleri değiştiri
lebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Te
kel Bakanlıklarına hilgi verir. 

D) Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle 
bastırılamıyacak olağanüstü ve anî hâdiselerin 
cereyanı karşısında kalırsa en yakın askerî 
«Kara, deniz, hava» kuvvetleri komutanlarına 
mümkün olan en seri vasıtalarla müracaat ede
rek yardım ister ve bunu yazı ile de teyit eder. 
Bu talep derhal yerine getirilir. 

E) Devlete, özel idareye, belediye ve köy
lere ait olan veya 'bunlara 'bağlı bulunan veya 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören 
daire ve müesseselerle diğer müesseseler, işlet
meler, amharlar, depolar ve sair uzman, fen 
a'damı, teknisiyen işçi gibi personel 'bulunduran 
yerler Devlet ve memleket emniyet ve* asayişi 
ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından vali
nin gözetim ve denetimi altındadırlar. 

Buralarda 'bulunan ve çalışanların kimlik 
ve nitelikleri hakkında valiler hu yerlerden bil
gi istiyehilirler. istenilen bilgiler hemen verilir. 

F) Valiler, halkın askerlik muameleleri 
hakkındaki müracaat ve şikâye'terini kahul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine ya
zarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde asker
lik şubelerinin bağlı bulunduğu bölge, tümen 
veya korkomutanlıklarma ve Millî Savunma Ba
kanlığına müracaat ederler. Bu makamlar tara 
ımdan lâzımgelen soruşturma yapılarak kanuni 
gereği ifa edilir ve sonucundan valilere bilgi ve
rilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.-.. Kabul edilmiştir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Valiler, Devlet ge
nel ve özel hukuku hükümlerine ve ikamet, se-
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yahat, konsolosluk, ticaret ve seyrisefain muka
velelerine göre yabancıların hukuki durumlarını 
ve deniz, kara ve hava ticaretlerini ilgijlendiren 
işlerde konsolosluklarla muhabere ve taunların 
müracaat ve ziyaretlerini kabul ederler; 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeci 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

' I I I - Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vali, (Dördüncü 

maddenin son fıkrasında belirtilen adlî ve askeri 
daireler hariç) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz 
genel müdürlüklerin il teşkilâtında çalışan bütün 
memur ve müstahdemlerinin en büyük âmiridir. 

Bu sıfatla : 
A) Memur ve müstahdemlerin çalışmaları

na nezaret eder. 
B) Teşkilâtın işlemesini denetler. 
C) Uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar 

aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha 
ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu 
hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif vre 
talebini ineeliyerek bir karara bağlamaya mec
burdur. 

Valilerce re'sen verilen uyarma ve kınama 
cezaları kesindir. Bunlar aleyhine idari ve adli 
kazaya müracaat olunamaz. Uyarma ve kınama 
cezaları tebliğ tarihinden; aylıktan kesme cezası 
kesinleştiği tarihten itibaren sicile geçer. 

Ç) Tâyinleri merkeze ait il memurlarının 
yıllık mezuniyetleri valiliğin işarı üzerine mensup 
oldukları bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel 
müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele hallerde 
valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve 
ilgili makamlara bildirilir. 

D) Valiler, emir ve denetimi altımda bulu
nan teşkilâtın aldığı kararla yaptığı muameleler
den şikâyet edenlerin müracaatlarını tetkik eder; 
memurun haksız veya kanunsuz muamelelerini 
görürse hakkında kanuni muameleye baş vurur. 

İnceleme neticesinde vardığı sonuca göre ala
cağı kararı derhal tatbik ettirir ve ilgiliye bil
dirir. 

BAŞKAN — Değiştirge yokturl Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabut edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Memurlar hak
kındaki ihbar ve şikâyetler garaz veya mücerret 
hakaret için uydurma ve bir suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve tahkikatın tâbi olduğu kanuni mu-
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aımele mucibince neticesi de sabit olmadığı tak
dirde vali, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 148 nci maddesine göre isnatta bulunanlar 
hakkında âmme dâvasının açılmasını mahallî 
Cumhuriyet savcılığından istiyebilir. 

! BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Valiler, birkaç ile 
şamil memuriyetlerin kendi illerindeki işlerini 
de gözetim ve denetimine yetkilidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Valiler, denetle
meleri sırasında iş başında kalmalarında mahzur 
gördükleri bütün memur ve müstahdemlere so
rumluluğu altında işten el çektirebilirler ve hiz
metin aksamaması için gereken tedbirleri aldı
rırlar. Bu takdirde işi gerekçesiyle ait olduğu 
makama derhal bildirirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Valiler,' il içinde, 
denetim ve teftişleri altında bulunmıyan bütün 
daire ve müesseselerde vukubulduğunu öğrndik-
İeri yolsuzlukları ilgili makamlara bildirirler. 
İlgili makamlar lâzımgelen incelemeyi yaparak 
kanuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye 
bilgi verirler. 

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

ON SEKİZİNCİ MADDE — Valiler, vali 
muavini ile kaymakamların, il idare şube baş
kanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürle
rinin, genel ve, özel kolluk âmirlerinin birinci 
derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil 
âmiridirler. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Valiler, ge-
: nel ve özel kolluk mensuplarının mülki ödevle-
; rine dokunan ve disiplin cezası uygulanmasını 
j gerektiren hallerini görür ve öğrenirlerse 13 ncü 
i maddenin (C) fıkrasındaki cezaları re'sen uygu-
I lıyacakları gibi gerekirse özel kanunlarında ya

zılı diğer disiplin cezalarının uygulanmasını da 
; illerindeki genel ve özel kolluk kuvvetleri âmir-
i lerine emrederler. Kolluk âmirleri özel kanun ve 
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tüzüklerine göre gerekli disiplin cezasını uygu-
lıyarak valiye bilgi verirler. 

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

YİRMİNCİ MADDE — Valiler gereken hal
lerde il mensuplarına takdirname verirler. Tâ
yinleri merkeze ait olanlar hakkındaki takdir ve 
tecziye muamelelerini ilgili makamlara bildirir
ler. 

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

IV - Vali ile il idare şube başkanlarının 
münasebetleri 

YİEMİ BİRİNCİ MADDE — i l idare şube 
Başkanları kendi şubelerine taallûk eden işlerin, 
yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstah
demlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükü
met kararlariyle belirtilen ödev ve görevlerinin 
sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı 
sorumludurlar. 

İl idare şube başkanlarının her biri kanun, 
tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının ver
diği ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yü
rüterek aldıkları işler üzerinde gereken incele
meleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanımda 
bildirmek ve valinin istediği her türlü malûmatı 
vermekle ödevlidirler. 

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

YlRMl İKİNCİ MADDE — i l idare şube 
başkanları ve kaymakamlar, kanun, tüzük, yö
netmelik, Hükümet kararları ve emirlerini uy
gulama sırasında istizana muhtaç gördükleri ci
hetleri validen sorarlar, vali o meseleyi ait oldu
ğu şube başkaniyle görüşüp inceledikten sonra 
bir sonuca varamadığı takdirde keyfiyeti merci
inden sorar ve alacağı cevaba göre gereğini ya
par. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — il idare şube 
başkanları ve kaymakamlar vali tarafından re'-
sen verilen emirlerin kanun, tüzük, yönetmelik 
ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içti
hadında bulundukları takdirde keyfiyeti valiye 
yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun bulundu
ğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve 
aynı zamanda işi ilgili mercie yazar. Cevap ge-
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[ lineeye kadar valinin verdiği emir kendi sorum

luluğu altında uygulanır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul * edilmiştir. 

I YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — Vali, yıl
da dört defadan az olmamak üzere lüzum gör
düğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, 
işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teş
kilâtın ahenkli çalışması için gereken tedbirle
rin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak 
amaciyle idare şube başkanlarını heyet halinde 
toplar. Bu toplantıda alman kararların yürü
tülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir. 

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, tica-
I ret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve 

geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi 
refahın sağlanması gibi konular üzerinde gerek
li tedbirler plânlaştırıhr. 

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye 
ve ticaret ve ziraat odası başkanlariyle diğer 
memur ve ilgililer çağrılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YlRMl BEŞİNCİ MADDE — Valiler, ilin 
yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kül
tür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin 
ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gere
ken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kay-

I makamları yılda bir defa toplantıya çağırır. 
işler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre 

sıralanarak programlanır ve ilçeye düşen vazi
feler ayrılır ve bir yıl önceki programın uygu
lama neticeleri gözden geçirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeydi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I V - Devir ve teftiş 
YlRMl ALTINCI MADDE — Valiler, her 

I yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün 
I ilce ve bucaklarını ve sırasiyle programa alman 
I köylerini ve il içindeki teşkilâtı teftiş ederler. 
I Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde göz-
I den geçirerek gereğini yaparlar. 

İlin idari, malî, ekonomik, kültürel, sağlık 
I ve sosyal durumu ve Hükümetçe alınmış bulu-
I nan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların 

halk üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda 
veya lüzum gördükleri sair zamanlarda ilgili 

I bakanlıklara rapor verirler. 

— 736 — 



B : 106 10. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : III 
îlee idaresi ve teşkilâtı 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — İlce genel 
idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. 

Kaymakam? ilçede Hükümetin temsilcisidir. 
İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumlu
dur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre 
ilçede lüzumu kadar teşkilâtı bulunur. Bu teş
kilât (Dördüncü maddenin son fıkrasında be
lirtilen adlî ve askeri teşkilât hariç ) Kayma
kamın emri altındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İlçede bir 
teşkilâtın başında bulunanlar ilce idare şube 
başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar 
ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. 

BAŞKAN — Bir değiştirge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Urfa Miüet)vekili 

Vasfi Geıfger 
«İlçedeki genel idare teşkilâtının başında 

bulunanlar» 
VASFİ GERGER (Urfa) — Müsaad(f buyu

rursanız arzedeyim: Kabul buyurulan üçüncü 
madde ile illerde genel idare teşkilâtı diye bir 
teşkilât, birinci müzakere içinde Yüksek He
yetinizce kabul edildi. Ona mütenazır^ olmak 
üzere ilce için de aynı terimi kullanmıya lü
zum vardır. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYÎDOĞAN 

(Kars) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor|. 
Maddeyi yeni şekli ile okuyacağız: 

(28 nci madde yeni şekliyle okundu) 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İlcejieki ge
nel idare teşkilâtının başında bulunanlar ilce 
idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında 
çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurları
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu yeni şekilde tas
vibinize arzediyorum. Kabul edenler... r}tmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. ! 
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| I - İlce memurlarının tâyin usulü 

t İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — Kayma
kamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni
nin jintihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müş-
terejs karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle 
tâyib olunur. » 

ŞAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabjıl edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(j)TUZUNCU MADDE — Sekizinci madde
nin j (A) fıkrası haricinde kalan ilce idare şu
be başkanları il idare şube başkanlarının in
hası üzerine valilerce tâyin ve aynı usule göre 
nakiil ve tahvil edilirler. İlçenin sekizinci mad
denin (B) fıkrası dışında kalan memurları ilce 
ida*e şube başkanlarının inhası üzerine kaynı a-
kanjılarca tâyin ve memuriyetleri valilerce tas
dik! ve aynı usule göre nakil ve tahvil olunur
lar.! 

İBAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

II - Kaymakamların hukuki durumları, gö
rev ve yetkileri 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — 
;A) Kaymakam, kanun, tüzük, yönetmelik 

ve [Hükümet kararlarının neşir ve ilânını, uygu
lanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri 
kujlanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, 
val|inin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevli
dir!; 

;B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan 
doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar 
da | ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları 
vadilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağan
üstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı 
ve [ diğer bakanlıklarla muhabere edebilirler ve 
bul muhaberelerden valiye bilgi verirler; 

i C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
katrarları ve bunlara dayanılarak valiler tara
fımdan verilecek talimat ve emirler ilce idare, 
şupe başkanlarına kaymakamlar yoliyle tebliğ 
olıknur; 

j Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son 
fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışın
da) kalan bütün Devlet daire ve müessese ve iş
lenmelerini ve özel iş'yerlerini, özel idare, bele
diye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil 
müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu tef
ti^ ve denetlemeyi bizzat veya idare şube baş
kanları veya validen talep edeceği bakanlık ve-
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ya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettiş 
leri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğre
tim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettiş
leri marifetiyle denetler; 

D) Kaymakam, iş başında kalmalarında 
mahzur gördüğü ilce idare şuBe başkanlarını va
linin muvafakati ile, diğer memur ve müstah
demleri re'sen sorumluluğu altında işten el çek-
tirebilir; 

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel 
idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetle
mekten sorumludur; 

F) Kaymakam, ilçede teşkilâtı ve görevli 
memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu 
işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her
hangi bir idare veya daire başkanlığından isti-
yebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması 
mecburidir; 

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve mü
esseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel 
ve mahallî hizmetlerine ilişkin işlerin görülme
sini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle 
valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten 
alınacak emir üzerine bu memurlar verilen iş
leri yapmakla ödevlidirler; 

H) Kaymakamlar, ilce memurlarının çalış
malarını ve teşkilâtın işlemesini gözetim ve de
netimi altında bulundurur; 

I) Kaymakamlar ilçenin idare şube başka-
lariyle, ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk âmir ve memurlarına uyarma, kına
ma cezaları verir ve uygular. Daha ağır disip
lin cezaları verilmesi için özel kanunu hüküm
lerine göre teklif ve talepte bulunabilir. Kayma-
knmlarca re'sen verilen uyarma, kınama ceza
ları kesindir. Bunlar aleyhine idari veya adlî 
kazaya müracaat olunamaz. Bu cezalar tebliğ 
tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilce 
memurlarına takdirname de verebilir. 

J ) Kaymakamlar ilce idare şube başkanla
rına acele hallerde (8 güne kadar) ve tâyini 
kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunun
daki yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere 
bir aya kadar izin verebilir. Tâyinleri kaymaka
ma ait olmıyan memur ve müstahdemlere izin 
verilmezden önce kaymakamın mütalâası almır; 

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muame
leleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini ka
bul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine 
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yazarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde 
keyfiyeti valiye bildirirler; 

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında 
ilçede yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar 
ve tebrikleri kabul eder. 

Yüksek Başkanlığa 
ol ııci maddenin (D) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini ara ve teklif ederim. 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerger 
(D) fıkrası kaymakamlar denetlemesi sıra

sında. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim işten 
el çektirme müessesesinde valilere verilen salâ
hiyetler valilerin denetlemeleri sırasında veril
miştir, Bu hükümde ise kaymakamlara mutlak 
bir salâhiyet verilmektedir. Binaenaleyh valile
rin salâhiyetine mütenazir olmak üzere kayma
kamlara da denetlemeleri sırasında işten el çek
tirme salâhiyeti verilmelidir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor 1 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYİDOĞAN (Kars) — Kabul ediyoruz efendim. 
KÂTİP NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tun

celi) — (D) fıkrasını Komisyonun kabul ettiği 
şekilde okuyorum : 

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş 
başında kalmalarında mahzur gördüğü ilce idare 
şube başkanlarını valinin muvafakati ile, diğer 
memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu al
tında işten el çektirebilir. 

BAŞKAN — Bu tadille beraber maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — 
A) Kaymakam, ilce sınırları içinde bulunan 

genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilâtının âmi
ridir,. 

B) Suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve 
güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu 
maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetle
rini istihdam eder. Kanım, tüzük, yönetmelik ve 
Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi 
için emirler verir. Bu teşkilât âmir ve memurları 
kaymakam tarafından verilen emirleri derhal ye
ri ne getirmekle ödevlidir. 

C) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı em-
ni,yetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunanı 
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hükümlere göre sağlar ve yürütür. I 

Ç) ilce sınırları içinde huzur ve güvenliğin, 
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik em
niyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici 
kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerin
dendir. Bunları sağlamak için-kaymakam gereken 
karar ve tedbirleri alır. 

Bu hususta alman ve ilân edilen karar ye ted
birlere uymıyanlar hakkında G6 ncı madde hük
mü uygulanır. 

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilce ge
nel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının ge
çici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir. 

E) Kaymakam, ilce içindeki genel ive özel 
kolluk kuvvetleriyle bastırılamıyacak olağanüstü 
ve âni hâdiselerin cereyanı karşısında kalırsa der
hal valiye malûmat verir. Yardım ister ve en ya
kın askerî (Kara, deniz, hava) komutanlarına da 
haber verir. 

F) Devlete, özel idareye, belediye ve köyle
re ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut bun
ların gözetim ve denetimi altında iş gören daire 
ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzel kişi
ler tarafından işletilen malî, ticari, smai ve ikti
sadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar | 
ve sair uzman, fen adamı, teknisiyen ve işçi gibi 
personel bulunduran ve barındıran yerler Dev
let ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının 
düzenlenmesi bakımından kaymakamın gözetim 
ve denetimi altındadır. 

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik 
ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden 
bilgi istiyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
A) Kaymakam, adalet dairelerinde görül

mekte olan işlerin geciktiğini haber aldiğı vakit 
gecikme sebeplerini C. Savcılığından yazdı olarak 
sorabilir. C. savcıları bu sebepleri vereceği cevap
ta açıklar. Kaymakam, alacağı cevaba göre işi 
valiye yazar. 

B) Kaymakam, ceza ve tevkif evlerinin mu
hafazasını ve C. Savcısı ile birlikte hükümlü ve 
tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve deneti- I 
mi altında bulundurur. 

C) Kaymakam, ilçenin düzen ve güvenliğiy
le ilgili işlerde âmme dâvası açılıncaya kadar ge
çecek safhalar hakkında C. Savcılığından yazılı I 

. 19*9 0 : 3 
olaıfak bilgi istiyebilir. C. savcıları gereken bil
gileri vermekle ödevlidirler. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaymakam
lar,; ilce idare şube başkanlarının genel, özel ve 
kolluk âmirlerinin birinci derecede, diğer memur
ların ikinci derecede sicil âmiridirler. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — tice çevresinde
ki belediyelerin başkanlariyle köy muhtarları, 
üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçla-
riyle ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasiy-
le yaparlar. 

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

I I I - Devir ve teftiş 
OTUZ ALTINCI MADDE — Kaymakam, 

her yıl ilçenin bütün bucaklariyle köylerinin en 
az yansım ve ilce içindeki teşkilâtı teftiş eder. 

: Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde 
gölden geçirir ve gereğini yapar.. 

Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haber
dar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla 
valiye bildirir. 

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

i IV - Kaymakamların ilce idare şube baş
kanlariyle münasebetleri 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — ilce idare şu
be başkanları, kendi şubelerine taallûk eden ka
mın, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle 
kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin 
sürat ve intizam dâhilinde görülmesinden doğ
rudan doğruya kaymakama karşı sorumludur. 

ilce idare şube başkanları, kaymakam tara
fımdan verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi 
edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak 
mütalâalarını zamanında bildirmek ve istenilen 
her türlü malûmatı vermekle mükelleftirler. 

ı BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
bifLİ edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — idare şube 
başkanları, kaymakam tarafından re'sen verilen 
eıjnrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet ka
rarlarına uygun olmadığı içtihadında bulunur-
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larsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, 
i§in mevzuata uygun bulunduğunda ısrar eder
se yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda key
fiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinciye kadar 
kaymakamın emri sorumluluğu altında uygula
nır. 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kayma
kam ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükü
met kararlarına uygulanmasından doğan şikâyet
leri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri ve
rir. 

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

KIEKINCI MADDE — Kaymakam, lüzum 
gördüğü zamanlarda ilce idare şube başkanlariy-
le diğer memurları ve belediye ve ticaret ve zi
raat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanun
ların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet 
halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrı
ya gelmemek vazifeedn kaçınma sayılır. Toplan
tıda alman kararlar valiye bildirilir. 

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

Bölüm : IV 
I - Bucak idare ve teşkilâtı 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Bucak; coğraf
ya, ekonomi, güvenlik ve mahallî hizmet bakım
larından aralarında münasebet bulunan kasaba 
ve köylerden meydana gelen bir idare bölümü
dür. 

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

KIRK IKINCÎ MADDE — Bucak müdürü, 
bucakta en büyük Hükümet memuru ve temsilci
sidir. Bu sıfatla : 

A) Bucağın genel idaresinden sorumludur; 
B) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 

kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını 
sağlar. Bunların kendisine verdiği yetkileri kul
lanır ve ödevleri yerine getirir. 

C) Kaymakamlar, bucağa ait bütün işleri 
doğrudan doğruya bucak müdürüne yazarlar. 
Bucak müdürleri bucağın bütün işleri hakkında 
bağlı bulundukları kaymakamlıklarla muhabere 
ederler. 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
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kararlan ve bunlarla ilgili olarak verilecek emir
ler, bucak teşkilâtına dâhil dairelere bucak mü
dürleri vasıtasiyle tebliğ olunur. 

D) Dördüncü maddenin son fıkrasında be
lirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan bu
cak teşkilâtına dâhil daire ve müesseseler, bele
diye köy idareleri bucak müdürünün gözetim ve 
teftişi altındadır. . 

E) Müdür, bucak memurlarının çalışmala
rına nezaret eder, bunların takdirlerini ve disip
lin cezalarını gerektiren hallerde kaymakama tek
liflerde bulunur. 

F) Cumhuriyet Bayramında bucakta yapı
lacak törene başkanlık yapar ve ziyaretleri kabul 
eyler. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bucağın güven 
ve düzeninin korunmasından bucak müdürü so
rumludur. Suç işlenmesini önlemek için gereken 
tedbirleri alır ve uygular. Genel ve özel kolluk 
kuvvetleri bucak müdürünün emri altındadır. 
Bunlar müdürden aldıkları emri yerine getirme
ye mecburdurlar. 

BAŞKAN -— Madde hakkında değiştirge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
43 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini teklif ederim. 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerger 
«Genel ve özel kolluk kuvvetleri - bölükten 

üstün birlikler hariç - Bucak müdürünün emri 
altındadır. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Efendim, bunu 
rica etmekteki maksadım şudur: Bâzı bucak
larda Gümrük Muhafaza Teşkilâtı gibi asker 
kuvvetleri tabur ve taburdan da yüksek birlik
ler bulunabilir. Bu tasarının nahiye müdürü 
ile münasebeti bu madde ile cidden müşkül bir 
safha arz eder. Binaenaleyh nahiye müdürüne 

ancak bölükten üstün kuvvetler hariç olmak 
üzere bölük, bölükten aşağı olanlar tâbi olur
sa müşkülâtı mucip olmaz. Yüksek Heyetiniz 
bu ciheti kabul buyurursa çok yerinde olur. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bölük dâhü 
mi? 

VASFI GERGER (Urfa) — Bölük dâhil 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDO&AN (Kars) — Efendim, nahiye mü
dürleri, mmtıkasmdaki askerî kuvvetlere za
ten kumanda edecek emir verecek değildir. 
Eğer asayiş bakımından kendi elindeki kjolluk 
kuvveti kifayet etmezse derhal kaymakama 
haber verecek kaymakam da yukardaki mad
delere göre istiyecek. Geriye jandarma ye bir 
de özel kolluk kuvvetleri, bilhassa gümrük mu
hafaza kuvvetleri kalıyor. Esasen kaza jandar
ma komutanlığı dediğimiz komutanlık bir bö
lük kuvvetidir, bu da bir yüzbaşının emir ve 
idareşindedir, o da nahiyenin emrindedir. Jan
darma olarak, bunun haricinde eğer huduttaki 
nahiyelerde bir j,andarma karargâhı meselâ bir 
alay veya bir jandarma taburu bulunursa, o 
taburun veya alayın kumandanı, nahiye müdü
rünün emrinde mi olacaktır?. Esasen sınırlar 
birbiriyle bağlıdır. Nahiyenin sınırları kaza, 
kazanın sınırları vilâyet smırlariyle mahdut
tur. Onun için eğer karargâh, o nahiye içeri
sinde vazife gören bir bölükten de ibaret olsa 
gayet tabiî olarak o bölük nahiye müdürünün 
emrine verilecektir. Haddizatında bir nahiye
nin bölgesi içinde bir alay veya bir tabur cep
hesi kadar tutan bir kuvvet mevcut olamaz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Vardır. Alay 
da vardır, tugay da.. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Mjisaade 
buyurun. Bu kadar kuvvet nahiye ölçüsüne ya
yılmaz. Yayılırsa o vakit nahiye ölçüsüne aykı
rı olur. Bendeniz hudutlarda bu kadar valilik 
ettim, Kars ' ta da, Gazianteb'de de bulundum 
bölük üstünde bir birlik, nahiye cephesinde va
zife almaz. Ancak tabur komutanı karargâhı
nın orada olması dolayısiyle bulunabilir. Ora
da nahiye müdürünün emir alacak tabur ko
mutanı değil, bölük komutanıdır. 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manjsa) — 
Her hangi bir hâdisede bulunur. Bu kaıiun de
vamlıdır. Bulunacağı haller nazarı dikkate 
alınmalıdır. 

İÇİŞLERİ K. SÖZCÜSÜ AKİF EYİDOĞAN 
(Devamla) — O vakit konsekan olmalı. Nahi
ye müdürü, nahiyenin asayişinden mesul ise, 
nahiye mıntakasmda vazife alan bütünj kuv
vetlerin emri altına girmesi iktiza eder. Madde 
esasen arkadaşımızın maksadına vefa edecek 
şekildedir. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Tabur komuta

nı ile! taburun ihtiva ettiği efrat meselesini sa
yın arkadaşımız biri birine karıştırdılar. 

Benim zaten arzetmek istediğim nahiye mer
kezlerinde bulunan tabur karargâhının nahiye 
müdürünün emri altında bulundurulması de-
ğildit'. Fakat tabur, kuvvetlerini muhtelif yer
lere I serpiştirebilir. Büyük kuvvetleri nahiye 
müdürünün emri altında bulundurmıyalım. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Asayiş 
bakımından emri altında olsa ne olur? 

VASFİ GERGFJt (Devamla) — Zaten bu 
asayiş bakımından olacak. Jandarma için me
sele lyok. Askerî birlikler zaten hariçtir. An
cak eskiden olduğu gibi, orman muhafaza teş
kilâtı ve saire kurulabilir. Bunlardan bölük ve 
bölükten aşağı kuvvetlerin nahiye müdürleri
nin, ; emri altında bulunması yerinde olur. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okutuyo
rum, 

(jVasfi Gerger (Urfa) mn değiştirgesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı itibara 
al adlar.. Almıyanlar.. Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler..: Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucak mü
dürü, su baskını, kıtlık, yangın, deprem gibi 
âfetlerde keyfiyeti kaymakama bildirmekle be
raber hal ve vaziyetin icabettirdiği bütün ted
birleri alır ve uygular. Silâhlı ayaklanma, ka
nun ve tüzüklerin ve bunlara müstenit emirle
rin : yürütülmesine karşı koymak gibi hallerde, 
kişi ve mülk güven ve düzenini bozan sair bek-
lenilmiyen olaylar karşısında kalındığı takdir
de bucak müdürü lüzumlu tedbirleri almak ve 
kol)uk kuvvetlerini harekete getirmekle bera
beri kaymakamı haberdar eder ve yardım ister. 
Bu! gibi olağanüstü hallerde kaymakam ile mu
habere mümkün olmadığı takdirde en yakın 
idare üstüne keyfiyeti bildirir ve valiliğin ha
berdar edilmesini ister. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bucak müdü
rü,! bucak sınırları dâhilinde vukuuna muttali 
olduğu suçları C. savcılarına derhal haber ver
mekle beraber, bunlardan önemli gördükleri 
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hakkında C. savcıları el koyuncaya kadar kol
luk âmirlerinin Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda yazılı yetkilerini kullanır ve hu hapta 
düzenlenecek evrakı C. Savcılığına gönderir. 

Bucak müdürleri, hu görevleri yaparken iş
ledikleri suçlardan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 154 ncü maddesi gereğince Yar
gıçlar Kanununa tevfikan kolluk âmirlerinin 
tâbi oldukları tahkik ve muhakeme usulüne ta
bidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIIRK ALTINCI MADDE — Bucak müdü
rü, her yıl bucağın bütün köy ve kasabalarını 
en az birer kere dolaşarak halkın müracaat ve 
şikâyetlerini dinler ve yetkileri içindeki işleri 
yapar ve yapamadıklarını kaymakama bildirir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D" - Bucak müdür ve memurlarının tâyin 
şekilleri ve istihdam usulleri 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bucak müdür
leri, valiler tarafından tâyin ve memuriyetleri 
İçişleri Bakanlığınca tasdik olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — İlk defa bu
cak müdürü olabilmek için : 

A) En az lise veya bu dereceli okul mezu
nu olmak; 

B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve ya
şı 30 u geçmemiş olmak; 

C) Vücutça sağlam olmakla beraber mem
leketin her ikliminde vazife görmeye ve her va
sıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hasta
neler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulun
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yukarda-
ki maddede yazılı vasıfları ve Memurlar Kanu
nunun tesbit ettiği diğer şartları haiz ojanlar 
bucak müdürlüğü adaylığına tâyin olunarak 
Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtında altı ay 
süre ile istihdam olunurlar. Bu süre sonunda 
bucak müdürlüğü için lüzumlu vasıflar bakı
mından kifayetleri Bakanlık veya valiler tara
fından tasdik edilenler İçişleri Bakanlığı mes-
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lek kursuna iştirak ettirilir. Bu kursu da ba
şarı ile bitirenler bucak müdürlüklerine tâyin 
edilmek üzere valilikler emrine gönderilirler.. 
Kurs süresi bir yıldır. Gerek adaylık devresinde 
kifayeti tasdik edilmiyenler gerek adaylığım 
bitirip de kursta başarı göstermiyenler bucak 
müdürlüğüne tâyin edilraiyerek görevlerine son 
verilir. 

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

ELLÎNCI MADDE — Bucak müdürlüğü 25, 
30, 35, 40, 50, 60 lira aylıklı olmak üzere altı 
sınıftır. 

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

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bucaklarda, ba
kanlar tarafından ihtiyaca göre valilikler emrine 
gönderilen gezici ve sabit doktor, veteriner, 
tarım memuru (En az sanat enstitüsü veya yapı 
usta okulu mezunu teknisiyen) fen memuru, 
sağlık memuru, ebe ve tapu ve nüfus kâtibi ile 
özel kanunlarında gösterilecek diğer teşkilât 
bulunur. 

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

III - Bucak meclisleri ve bucak komisyonları 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Bucak sınırları 

içindeki köy ve kasabaların mahallî mahiyette 
müşterek ihtiyaçlarını düzenlemek, kanun ve 
tüzüklerle kendilerine verilen vazifeleri görmek 
üzere bucak müdürünün başkanlığında bir bu
cak meclisi ve bir bucak komisyonu bulunur! 

Bucak meclisleri, bucağa bağlı belediye mec
lisleri ve köy ihtiyar kurulları tarafından kendi 
aralarında veya kendi köy ve kasabaları hal
kından olmak üzere hariçten seçecekleri birer 
üyeden teşekkül eder. 

Bucağın sabit veya gezici doktoru, «doktoru 
olmıyan yerlerde» sağlık memurları, veterineri, 
ziraat muallimi, sabit ve gezici başöğretmenleri 
meclisin tabiî üyeleridirler. 

Vali ve kaymakamları il ve ilce merkez bu
cağının meclis ve komisyonlarına başkanlık ede
cekleri gibi ilçeye bağlı bucakların meclis ve 
komisyonlarına da lüzum gördükleri hallerde 
başkanlık edebilirler. 

Bu meclis ve komisyonların başkanlık ve 
üyelikleri fahridir. 
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Kasaba ve köy adedi 12 den aşağı olursa 

meclise seçilen üye adedi 12 den az olmamak 
üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üyei seçilir. 

Meclise seçilen üyelerin görevleri dört yıl 
sürer, yeniden seçilmeleri caizdir. Meclisin mü
zakere usulü İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle 
tesbit edilir. 

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

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bucak meclisi 
yılda bir defa Ekim ayının başında toplanır. 
Toplantı süresini meclis belirtir. 

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

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bucak mec
lisi, bir yıl süre ile kendi üyeleri arasından dört 
üyeden müteşekkil bir bucak komisyonu seçer. 
Bu komisyonun başkanı bucak müdürüdür. Bu
cak komisyonu, en az ayda bir kere toplanarak 
bucak meclisinin toplantı halinde olmadığı za
manlarda meclis görevini yapar. 

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

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Fen ve ihtisas
larından faydalanmak üzere bucak meclislerinin 
karar ve isteği üzerine gönderilecek Devlet, 
özel İdare memurlarının her türlü masrafları 
Devlet veya özel İdare Bütçesinden ödenir. 

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

ELLİ ALTINCI MADDE — Bucak çevresin
deki bütün köylerle belediyeler kendi araların
da içme suları, sulama, yol ve telefo|n şebeke-
leriyle tarım alet ve makinaları tedafik, tesis 
ve işletmeleri gibi mahallî mahiyetteki müşterek 
işler için bucak meclislerinin gösterecekleri lü
zum üzerine Köy Kanununun 47, 48 ve Beledi
ye Kanununun 133 ncü maddelerine göre bir
lik kurarlarsa bucak meclis ve komisyonu bu 
birliğin karar ve murakabe heyetleri, bucak 
müdürleri de icra vasıtası görevini yjap arlar. 

Bu suretle birliğin kuruluşu valenin tasdi-
kıyla tamamlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : V 
İl ve ilce idare kurulları 

ELLÎ YEDİNCİ MADDE — ti idare kuru

lu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri mü
dürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağ
lık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdür-

, lebinden teşekkül eder. 
i Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere 

vali muavinini görevlendirebilir. 
| BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İlce idare ku-
rujlu, kaymakamın başkanlığı altında tahrirat 
kâtibi, malmüdürü, Hükümet hekimi, millî eği
tici memuriyle tarım memuru ve veterinerden 
teşekkül eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ DOKUZUNC UMADDE Gerek il ge-
r^k ilce idare kurullarından kuruma dâhil ol-,, 
mlyan idare şubelerinin başkanları kendi ida
relerine ait idari ve istişari işlerin görüşülme
sinde üye sıfatiyle çağırılarak o iş hakkında 
gjerekli izahatı verir ve oya katılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — İdare kurulları, 
iflari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar 
alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun 
ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Tjıabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — İdare kurul
larının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mü-
}ettep üyenin yarısından bir fazlası hazır ol
madıkça yapılamaz. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulundu
ğu taraf çokluk sayılır. 

İdare kurulu üyelerinden teşkilât noksanı 
veya tâyin edilmemek ve vekili bulunmamak gi
bi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bun-
jlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesa-
[ba katılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
jkabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — İl idare ku-
irulları, idare şubelerinin, kaymakamların ve il
ce idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak 

I meclis ve komisyonlarının, köy muhtarlarının 
ive köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli 
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kararlan aleyhine menfaati haleldar olanlar ta
rafından bu kararların esas, makst, yetki ve şe
kil itibriyle kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden 
dolayı açılan iptal dâvalarına 'birinci derecede 
bakarlar. 

Bu dâvalar, kararların hak veya menfaati 
haleldar olanlara tebliğ veya bunların icraya 
ıttılaı tarihinden itibaren 91 gün içinde açılma
lıdır. 

Bu dâvalar Danıştay Muhakeme Usulüne tâ-
'bidir. Bu kabil iptal dâvaları birinci derecede 

Danıştayda açılamaz. Merci tecavüzü ile Danış-
taya dâva açıldığı takdirde dâva evrakı vazifc-
sizlik karan ile ilgili il idare kuruluna tevdi 
olunur. 

Bu madde özel kanunlarla il ve ilce idare ku
rullarına verilen diğer kazai işlerdeki yetkileri
ne halel vermez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — il idare 
kurullarının idari kaza işlerinde hukuk işleri 
müdürleri kanun sözcüsü vazifesini görürler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İdare 
kurullarının kazai vazife görmek üzere toplan
tılarında idari dâvaya esas olan kararı vermiş 
bulunan idare âmiri üye sıfatiyle bulunamaz ve 
oya katılamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞlNCÎ MADDE — ilce idare 
kurulları kararları aleyhine il idare kurulları
na, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek 
ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Da-
nış'tayda ilgililer tarafından Danıştay Kanunu
na göre itiraz olunabilir. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 103 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölüm : VI 
Çeşitli hükümler 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İl genel ku
rulu veya idare kurulları yahut en büyük mül
kiye âmirleri tarafından kanunların verdiği 
yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya 
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ı ilân olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icra

sına muhalefet eden veya müşkülât gösterenler 
veya riayet etmiyenler hakkında hareketi ayrı 
'bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Ka
nununun 526 ncı maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kahul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 30.VI.193i» 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ek ve tadillerinin İçişleri Bakanlığı kıs
mından, bağlı (I) sayılı cetveldeki kadrolar kal
dırılmış, yerine bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 1426 sa
yılı Vilâyet idaresi Kanunu ile ek ve tadilleri 
ve bu kanuna aykırı bütün kanunlar ve tüzük
ler hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCİ MADDE .1. — Bu kanun hükümle
rine göre kurulacak bucak teşkilâtı her yıl büt
çesine konacak ödenek nispetinde ve Bakanlar 
Kurulunca münasip görülecek illerde peyderpey 
teşkil olunur. Her ilde bu teşkilât yapılıncaya 
kadar halen yürürlükte olan kadrolar uygulanır. 

I Bucak meclis ve komisyonları, ancak teşki
lâtı böylece tamamlanan bucaklarda kurulur, 

BAŞKAN - - Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar içişleri kadrolarından, 
İçişleri memurları meslek kursuna cağırılıp mü-

I vaffak olanlarla, halen müstahdem bucak mü
dürlerinden bu kursa çağırılarak muvaffak ola
caklar bu kanun : hükümlerinden istifade ederler. 

BAŞKAN -•- Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Siyasal Bilgiler Oku
la veya Hukuk Fakültesi mezunu olan mektup* 
çulardan sicilleri elverişli görülenleri, içişleri 
Memurları Kanunundaki kurs kaydına tâbi ol • 
maksızm kaymakamlığa naklen tâyine içişleri 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yv.rüı- « 

lüğe girdiği tarihte Danıştay da görülnjekte olan j 
idari dâvalar evvelki hükümlere göre |neticelen- j 
dirilir. j 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. ; Maddeyi j 
kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE \- Bu ka
nun 31 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunu Ba-YETMÎŞİNCÎ MADDE 
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kanunun tümü 
kabul edilmiştir. 

Buyurun Başbakan, söz sizindir. 

2. — Başbakan Şemsettin Günaltay'ın Mecli
sin çalışmalarına ara vermesi münasebetiyle de
meci 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Aziz arkadaşlar, uzun ve yorucu bir 
mesaiden sonra bugün yaz tatiline girmek kara
rını vereceğiniz anlaşılıyor. Kış tatilini feda ede
rek memleketin en önemli kanuniaıtını. hattâ 
birçok sahalarda inkılâplar yaratan kanunlarını 
tetkik ettiniz, onlara memleket için en hayırlı 
olacak şekiller verdiniz. Bu itibari^ Sekizinci 
Büyük Millet Meclisinin Üçüncü Toblantısmda 
parlâmento tarihimizde önemle anılacak hâtıra
lar bırakmış oldunuz. 

Memleketin türlü ihtiyaçlarına ait çıkardığı
nız kanunların başında malî teşkilâtıjmızda yep
yeni bir çığır açan Gelir Yergisi Kanıpu ve onun 
tetimmatı gelmektedir. J 

Malî, iktisadî ve içtimaî sebeplerimi icabı ola
rak tanzim ve Yüksek Heyetinizce çok geniş tet
kiklerden ve gerekli tadillerden sonra kabul edi
len Gelir, Kurumlar ve Esnaf Yergi Kanunları 
ile Usul Kanunu vasıtasız vergiler sahasında bü
yük bir reform yaratacaktır. Bu kanunlar il e 
güdülen maksat eski vergi sistem inini iktisadi ha
yatı tazyik eden yükünü kaldırmak, galisi ve ha
kiki gelire dayanan sosyal adaletin icaplarını ta-
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l^akkuk ettirmektir. Bugün dünyanın bütün me
denî memleketlerinde tatbik edilen bu usulü bi-
r4im de kabul etmemizde zaruret vardı. Bunu 
Yüksek Meclisin geniş ve engin görüşü takdir 
^tti ve başka memleketlerdeki ilmî esasları alarak 
gizini memleketimizin ihtiyaç ve zaruretlerine 
^öre bu kanunu vücuda getirdi ve bu suretle de 
İçtimai adalet yerini bulmuş oldu. 

I 

Arkadaşlar; şimdiye kadar bizde takibedilen 
yasıtasız vergi esasları itiraf etmek lâzımgelir 
ki, muayyen zümreleri daha çok eziyordu. Mem
lekette çok kazanan çok servet kazanmış olan in
sanlar bu kanunların havzasından hariç kalıyor
du. Az maaş alan memurlar, az para alan ücret
liler hattâ cüzî maaşlı emekliler ve kazancı az 
küçük esnaf çok vergi veriyordu. Fakat buna 
jmukabil türlü vasıtalarla memleketi sömürmüş 
olan insanlar veyahut bu yoldan değil de başka 
işekillerle meşru olarak servet sahibi olan vatan
daşlar nispeten az vergi veriyorlardı. Bu yeni te-
jsis ettiğimiz kanunla memlekette içtimaî adalete 
jdoğru esaslı bir adım atılmış olduğu için en çok 
jserveti olan adam en çok vergi verecektir. Me-
jmurlarımız bugün verdikleri nispetten daha az 
i vergi verecekler ve binaenaleyh, ellerine bugün 
| aldıklarına nispetle daha çok para geçecektir. 
i Aynı hal, ücretlilerde de olacaktır. Buna muka-
Ibil çok zengin olanlar ve şimdiye kadar pek az 
j vergi vermiş bulunanlar servetleri nispetinde 
I vergilerini verecekler ve bu suretle de içtimai 
| adalet yerine gelmiş olacaktır. Bu kanunların 
i teferruatı hakkında izahat vermiye lüzum gör-
I müyorum. Çünkü, Heyetiniz bunu çok esaslı su-
i rette tetkik etmiştir. Yani kanunda küçük es-
\ naf ile muayyen bir kısım kazançlar büsbütün 
i vergiden muaf tutulmuş, zirai kazançlardan da 
vergi alınmaması kabul edilmiştir. Bu suretle 
zirai kalkınmamız imkânı da kolaylaştırılmıştır. 
Bu kanuna göre köylülerimiz Gelir Vergisinden 

| muaf olacakları gibi kitap şeklinde eser yazan 
i fikir adamlarımız da verginin şümulünden ha-
: riç. kalacaklardır. 

Çıkardığımız önemli ve inkılâp yaratıcı ıııa.-
: hiyette olan kanunlardan biri de Millî Savun-
: ma Bakanlığına ait kanunlardır. 

Arkadaşlar, bu kanunlarla bizim mazideki 
şerefli hâtıralariyle tarihimizi dolduran ordu
muza, yeni teknik esaslar sayesinde eski tarihi-
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ni gölgede bırakacak bağan imkânları sağlamış 
oluyoruz. 

Herşeyden evvel genç. Türk subayları bu 
yeni teşkilâtın icabı olarak dimağlarını işlete
cekler zekâlarının icabını yapacaklar ve mem
leketin savunma enerjisini, zekâlarını ve yeni 
teknik vasıtalardaki bilgi ve maharetleriyle 
yükseltecekler ve memleketi herhangi bir haricî 
tecavüze karşı ataları gibi şanla ve şerefle mü
dafaa edeceklerdir. Ordu subaylarının yetiş
mesi bakımından bu yaptığımız kanunlar bü
yük önemi haizdir ve inşallah göreceğiz, bu 
memlekette çok büyük ve çok kıymetli komu
tanlar, çok kabiliyetli adamlar yetişecektir. 
Çünkü genç yaşlarından itibaren mesuliyetle 
karşı karşıya kalacak olan subaylarımızda ya
ratıcılık kudreti ve zekâ o nisbete inkişaf ede
cektir. 

Aynı zamanda arkadaşlar; bu kanunlarla 
topyekûn korunma esası da kabul edilmiştir. Bu
nun seferberlikte ne büyük fayda temin edece
ğini Birinci Cihan Harbini geçirmiş olanlar p,ek 
iyi takdir ederler. O harbde, sulh zamanında top
yekûn korunma esasları nizamlanmamış olduğu 
için, çok acıklı maceralar oldu, büyük karga
şalıklar vukua geldi. Ümit ediyoruz ki kabul 
buyurduğunuz bu kanunla topyekûn korunma 
teşkilâtımız da kuvvetli temeller üzerine ku
rulacaktır. 

Çıkardığımız üçüncü önemli kanun, Emekli
lik Sigorta Kanunudur. Bildiğiniz gibi bugüne 
kadar Devlet dairelerinde, hususi idarelerde, be
lediyelerde, Devlet sermayesiyle kurulmuş mü
esseselerde birbirlerinden çok farklı emeklilik j 
sistemi tatbik ediliyordu. Emeklilik işlerini bu J 
karışık durumdan kurtararak sigorta esasına | 
göre işliyecek tek bir sisteme ve tek bir sandığa 
bağlamak hem malî hem de içtimai bir zaruretti. 
Malî zaruretti. Çünkü 1683 sayılı Kanun neş
redil diği tarihi Genel Bütçeden, verilen emekli ay
lıkları yekûnu 14 400 000 lira iken 1949 yılı 
Bütçesindeki ödenek miktarı 55 milyon liraya 
baliğ olmuştu. Bu yükselişe göre muayyen bir 
hak olan emeklilik maaşlarını tehlikeye düşür
memek için bütçe imkânları çerçevesinden çı
karmak salim bir yol olacaktı. Yeni kanun prim 
ve prim karşılıklarından teşekkül edecek bir 
fona istinat edeceğinden temel daha sağlam ol
muştur. Bu kanuna göre memlekette ne kadar 
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emeklilik hakkını haiz olacak insanlar varsa hep
sinin mukadderatı bu Sandığa bağlanmıştır. 

Bu Emekli Sandığı kurulurken, Hükümetiniz 
ve Büyük Meclis eski emekliler, yeni emekliler 
diye mevcut olan farkı ortadan kaldırmak ve 
bütün emeklileri aynı mukadderata bağlamak 
için, didindi, Hükümetiniz çok uğraştı. Fakat 
bugünkü açık bütçe imkânları karşısında ancak 
ve ancak 30 milyon tahsis etmek imkânını bula
bildi. Bu suretle emekliler maaşına yüzde 60 
bir zam yapılabildi. Bununla da kalmadınız, kü
çük emeklilerden 75 liraya kadar olanlardan 
vergi almamak suretiyle onların eline geçecek 
miktarı da çoğalttınız. Bütün emelim, Hüküme
tinizin bütün emeli imkân buldukça ve bütçede 
tevazün husule gelince her şeyden evvel bu ara-
yerdeki farkı tamamen kaldırmak, memlekete 
hizmet etmiş olan bütün emeklileri aynı mukad
derata bağlamaktır. Tanrının bunu bize nasip 
etmesini dilerim. (Bravo sesleri). 

Çıkardığınız önemli kanunlardan birisi de, 
şimdi kabul ettiğiniz îller Kanunudur. Kanunu 
oknmıyanlar ve tetkik etmiyenler bunun bir 
baskı kanunu olduğundan bahsetmek gibi gara
bette bulundular. Hayır arkadaşlar, iller Ka
nunu Devlet makinasımn illerde muntazaman ve 
ahenkli bir surette işlemesini temin edecek bir 
kanundur ve bu demokrat milletler için ideal 
olan tevsii mezuniyet esasına doğru atılmış kuv
vetli bir adımdır. Şimdiye kadar illerde vatan
daşın herhangi bir dairede olan işi döner dola
şır, validen merkeze, o vekâletten öbür vekâlete 
gider ve işler sürüncemede kalırdı. Bu kabul 
ettiğiniz kanunla vali mahallinde bu işleri hal
ledecektir. Yeni kanunun hedefi valileri mesu
liyetler ile karşı karşıya koymak, iller dahilin
deki idare şubelerinin ahenkli bir surette çalış
malarını, halk işlerinin ve halk şikâyetlerinin 
sürüncemede kalmamasını, merkez ile iller ara
sında uzun muhabereleri icabettiren usuller kal
dırılarak işlerin mahallinde halledilmesi, yani 
vali ve kaymakamların mahallî işleri kesip at
mak salâhiyetini haiz olmalarını temin etmek
tir. Yeni kanunun başlıca vasfı ise, bugün va
lilere ait olan salâhiyetlerin illere ait olanlarını 
valilere vermektir. Bununla vilâyetlerde ahenk
li bir nizam kurulacaktır ve valiler vilâyet iş
lerinin muntazaman yürüyüp yürümediğinden 
birinci derecede mesul olacaklar, ondan sonra 
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kaymakamlar ve daha sonra da bucak müdürleri 
mesuliyetleriyle karşı karşıya kalacaklardır. 
Bu suretle hem vatandaşın işi az zamandja görü
lecek, hem de kudretli valiler, istidatlı (kayma
kamlar ve bucak müdürleri yetişmiş olacaktır. 
Memlekette kabiliyetli idare memurlarının va
zife başında kabiliyetlerini gösterecek ve mes
uliyetlerini kavrıyacak vaziyette bulunmaları 
istikbal için büyük faydalar Bağlıyacaktır. Bi
naenaleyh kabiliyetlerini gösteren bucak mü
dürleri, kaymakamlar ve valiler bu memleketin 
en iyi idare âmirleri olacaklar, bu kabiliyetten 
mahrum bulunanlar ise tabiatiyle makinanm dı
şına atılmış olacaklardır. İller Kanununda ka
bul edilen esaslara göre bucaklarda halk teşek
külü olarak kurulacak meclis ve komisyonlar 
köylülerin müşterek dileklerini kolayca illere 
aksettirecek ve köylülerin müşterek istekleri
nin sağlanmasına imkân verecektir. Bu sayede 
bucaklarda bucaklılık ruh ve şuuru uyanacak
tır. Hükümetinizin hedefi, Hükümet makinası-
nı tam mânasiyle işler bir duruma sokmaktır. 
Bu sayede, teşekkül eden türlü türlü partilerin 
Devlet makinası üzerinde müessir olmaları kal
dırılmış, Devlet makin asm in başlıbaşına ve yal
nız Devletin makinası olarak işlemesi teinin edil
miş olacaktır. Çünkü partililer Devlet makinası 
karşısında ancak vatandaş olarak kalacaklardır. 

Hiçbir yerde partilerin Devlet işlerine mü
dahalesine meydan vermiyeceğim, hangi parti
den olursa olsun, kendi istinat ettiğim parti 
başta olmak üzere, partililerin şikâyetleri olur
sa buradaki parti reislerine bildirirler, bu parti 
reisleri de mesul ve siyasî adam olan vekillerle 
ve Başvekille görüşür ve haklı olan şikâyetleri 
önlerler. Mahallindeki şikâyetler ancak vatan
daş şikâyeti olmalıdır. Valiler müracaat eden
leri ancak vatandaş diye kabul edeceklerdir. 
(Bravo sesleri) ve bu suretledir ki biz partile
rin nüfuz ve tazyiklerinden masun bir Devlet 
kurmuş oluruz. Partiler faaliyetlerini kendile
rini halka sevdirmekle göstersinler. Kendilerini 
orta yere koyacakları programlariyle belirtsin
ler ve halka beğendirsinler ve memleket mukad
deratı üzerindeki nüfuzları da sandıklarda ta
ayyün etsin. 

Çıkardığımız önemli kanunlardan biri de İh
tiyarlık Sigortası Kanunudur. Şimdiye kadar 
biliyorsunuz bu memlekette ücretli olarak çalı
şan vatandaşlar kudretten düştükleri Zaman ta-
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mamiyle talihin, mukadderatın insafına terke
dilmiş olarak kalıyorlardı, bu yaptığınız kanun
la, i 60 yaşına gelmiş olan vatandaşları ihtiyar
lıkları zamanında sefalete düşmekten kurtarmış 
oldunuz. Bu da şimdiye kadar bizim memleke
timizde görülmemiş büyük bir yardımdır, öne
mi çok büyüktür. 

Arkadaşlar, çıkardığınız bütün bu kanunlar 
gösteriyor ki, Büyük Millet Meclisi memleket
teki bütün çalışan vatandaşları, hepsini birden, 
hep beraber düşünmektedir. Ve bütün bu çalı
şan vatandaşların yaşayışlarını nizamlamak ve 
akıbetlerini düşünmek hususunda B. M. Mecli
si kendisine düşen vazifeyi hakkiyle ifa etmiş 
bulunmaktadır. Tabiî bunlar tekâmüle doğru 
atılan ilk adımlardır. Bu işler tekâmül yolunda 
daha ziyade ilerliyecek ve büyüyecektir. Fakat 
bu işler bizim için henüz yenidir. Meselâ arzet-
mek isterim ki, çok karışık bir mekanizması 
olan Emeklilik Kanunu işletmek ve sandığı kur
mak için hariçten mütehassıs getirmeye mecbu
ruz. Evvelâ makineyi sağlam ve esaslı kuralım, 
ondan sonra muntazam işlemesi kolaylaşmış 
olur. Bu gibi teknik işlerde hariçten yardım is
temek ve öğrenmek bizim için bir noksanlık sa
yılmamalıdır. Gençlerimizin zekâları ve kavra
yışları bu gibi teknik işleri getireceğimiz mü
tehassıslardan en kısa, bir zamanda, öğrenecek 
ve kavrıyacak bir durumdadır. Çünkü Türk 
zekâsı dünya zekâlariyle mukayese edildiği za
man ilk safta gelmektedir. Bizim tek noksanı
mla tecrübesizliğimiz ve teknik noksanlığımız
da. Gençlerimize tecrübe imkânları hazırlarsak 
eminim 10 - 15 sene sonra bu memlekette tek
nik sahada da çok kıymetli, çok kudretli vatan
daşlar göreceğiz. Arkadaşlar çıkardığınız ka
nunlar arasında bayındırlığa ait önemli kanun
lar da bulunuyor. Yollar meselesini halletmiş 
bulunuyoruz. Yani, plânlaştırmış* ve muayyen 
zamanda muayyen hedeflere varmak esasları 
kurulmuştur. O sahada çalışılmaktadır. Bu ara
lık iki karnın daha çıkardınız, birisi Narlı - Kar-
kamış şube hattına aittir. Bu kanunla Hüküme
tiniz, vermiş olduğunuz salâhiyetle cenup hat
tının Suriye'den geçmesini önliyecektir. Aynı 
zamanda bu şube hattı o bölgenin en mümbit 
yerlerinden geçtiği için büyük iktisadi menafi
de temin edecektir. 

İkinci kanun iktisadı bakımdan çok önemli 
gördüğüm Ereğli - Kozlu hattiyle Armutçuk şu-
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be hattını temin edecektir. Bu hattın inşası ile 
bir yandan 1950 yılında inşası bitecek olan 
Ereğli limanının hinterlanda demiryolu ile bağ
lanması öte yandan amenajman plânına muvazi 
olarak artacak olan kömür istihsalimizi en kısa 
yoldan ve en ucuz olarak emniyetle Ereğli lima
nına ulaştırılması sağlanmış olacaktır. 

Çıkardığınız bir kanun da yıllardan ve yıl
lardan beri burada bahsi geçen ve fakat bir 
türlü bir neticeye iktiran ettirilemiyen Kimse
siz Çocukları Koruma Kanunudur. Halen kim
sesiz ve köprü altında kalan veya köyünde ana
sı babası ölerek bikes kalan yavrularımızı bu 
kanunla kurtarmış oldunuz. Bunlar belki bu
lundukları halde kalsalardı cemiyet için birer 
muzır unsur olacaklardı. Sizin himayetkâr eli
niz onları bu âkibetten kurtardı. Şimdi onlar, 
her biri kendi kabiliyetlerine göre bir meslek 
ve sanat edinecekler ve aynı zamanda ilk tah
sili de ikmal ederek muzır unsurlar olmaktan 
kurtulmuş olacaklar, memleket için birer nafi 
unsur olarak yetişeceklerdir. B. M. Meclisinin 
bu himayetkâr mesaisi de parlâmento tarihimi
zin-en güzel bir sayfasını işgal edecektir. 

Bunun yanında, gene içtimai faaliyete. mü
teveccih olarak Verem Savaşı Kanunu çıkardı
nız ve bu kanunun tatbiki faaliyetle devam et
mektedir. Bu kanunun başlıca hedefi, vereme 
duçar olmuş olan vatandaşları veremi yayan 
birer kültür merkezi durumundan kurtarmak 
ve hayatlarını temin etmektir. Bunun için İs
tanbul 'un muhtelif yerlerinde yeni yeni mües
seseler açılmıştır. Ben bu defa İstanbul'a gitti
ğim zaman bunları gördüm ve içim fahir ile 
doldu. Siz de gider, ziyaret ederseniz burada 
verdiğiniz kararların memleket için ne kadar 
nafi olduğunu görerek büyük bir inşirah du
yarsınız. 

Gene bu sahada çıkardığınız kanunlar ara
sında memlekette az bulunan ve fiyatları yük
sek olduğu için herkes tarafından tedarik edi-
lemiyen bâzı ilâç fiyatlarının indirilmesine ait
tir. Bu ilâçları gümrük resimlerinden muaf 
tuttunuz. Bu suretle bu gibi ilâçlar memlekete 
bol miktarda gelmekte ve herkes tarafından 
ucuz olarak tedarik edilmektedir ve birçok has
taların hayatı bu sayede kurtulmaktadır. 

Arkadaşlar, 
önemli olarak çıkardığınız kanunlardan bi

risi de evvelki gündenberi uzun münakaşaları-
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niza zemin olan zararlı cereyanlar kanunudur. 
Hükümetiniz bu kanunun tanzimini düşünür
ken her şeyden evvel bugünkü dünyanın duru
munu göz önüne aldı. Bugünkü dünya ik i bü
yük harb sahası durumu arzetmektedir: Bizi 
çeriren bölgeler, tamamiyle içtimai hayatımı
za, dinimize, varlığımıza, kanaatimize aykırı 
kanaatler besliyen insanlarla meskûn bulun
maktadır. Bunlar bir set gibi dikilen bizi yı
karlarsa bütün dünyayı istilâ edebilmek im
kânlarına malik olmaları pek tabiîdir. 

Her şeyden evvel kendi varlığımızı koru
mak için muzır mikropların memleketimizde 
intişarım önlemek mecburiyetindeyiz. Tıpkı es
ki bâtiniler gibi komünistler de açık cepheden 
nadiren hücum ederler. Onlar, elde etmek ve 
muzaffer olmak istedikleri memlekette, kazan
mak istedikleri fertlerin, anlayışlarına, zevkle
rine ve kabiliyetlerine uygun olan şekilleri 
arar bunları tatbik etmek suretiyle hulul et
mek yolunu bulurlar. Bakarsınız bir yerde ko
münist dindar ve mutekit bir adamdır. Başka 
bir yerde görürsünüz, Alevidir, Hazreti Ali'nin 
prestişkârı, Hasan ve Hüseyin'in yoluna can 
veren bir fedaidir. Bir yerde görürsünüz komü
nist, demokrasileri köhne müesseseler addeder, 
çürümüş kanaatler sayar. Yepyeni fikirler ola
rak komünizm telkin eder. Genç ise ona göre 
telkin yapar, yaşlı ve mutekit bir adamsa, Şiî 
ise, Sünni ise, Nakşiubendi ise, Kadirî ise her 
birine ona göre telkin yapar. 

İşte arkadaşlar, muzır cereyanları önliyen 
kanunun hedefi budur. 

Bâzı arkadaşlar bu kanunun partiler aleyhin-
ne kullanılacağından bahsettiler. Bütün memle
kete karşı temin ederim ki, ben bu mevkide bu
lundukça bu kanunu siyasi emeller yolunda kul
lanmak küçüklüğünü gösterecekerden olamam. 
Bu ancak memleketin varlığını, memleketin huzur 
ve asayişini baltalamak ve bombalamak istiyenlere 
karşı tatbik edilecektir. Ve memnuniyetle gördüm 
ki, Demokrat Parti bu hususta bizimle aynı ka
naattedir. Bu iki parti aynı kanaatte olursa.... 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Aynı 
kanaatte olmadığımızı (163) ncü maddede beyan 
ettik. 

BAŞBAKAN (Devamla) — Ne diyorsunuz?. 
Komünizmi önlemek hususunda bizimle beraber 
değil misiniz?. Ben komünizmin memlekete gir
memesi mücadelesinden bahsediyorum. 
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SEDAD PEK (Kocaeli) — Onun sözü 
maz. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (De
vamla) — Parti reisiniz, partiniz adına burada 
söz söyliyen arkadaşınız beraber olduğumuzu söy
lemişlerdi. Sen ne sıfatla Demokrat Partinin ay
nı kanaatte olmadığını söylüyorsun?. (Gürültü
ler). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Size *Şz yok 
artık. 

ŞEDAD PEK (Kocaeli) — Dönmelerd itibar 
yok. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY (De
vamla) — Arkadaşlar, bu kanun çıkardığımız 
kanunların en önemlilerindendir. Başka partiler 
beraber olmazsa da ben kendi partime ve bil mem
leketin namuslu, şerefli ve bu memleket} seven 
vatandaşlarıma güvenerek bu mücadeleyi başlı-
başına yapmak kudretini kendimde görmekteyim. 
(Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Çıkardığınız kanunların önemlilerinden biri 
de memurlara ait kanundur. 

Arkadaşlar, memurlar meselesi görüyorum kî, 
bâzı yerlerde muhtelif surette yorumlanmakta
dır. Hükümetin bu husustaki noktai nazajnnı be
lirtmek isterim. Ta ki, temiz dürüst ve rjamuslu 
memur arkadaşlar müsterih olsunlar. Bê L Türk 
çocuklarının yaradılış itibariyle fazileti} olduk
larına kaniim. Memurlarımızın ekseriyeti azime-
sinin dürüst Türk çocukları olduklarında şüphem 
yoktur. Bunların arasında birtakım dalâlete düş
müş betbahtlar olabilir. Benim getirdiğim ve siz
den salâhiyet istediğim kanun bu gibi dalâlete 
düşmüş adamlar içindir. Yoksa temiz, namuslu, 
dürüst vatandaşları himaye edeceğim, onlara ka
biliyetlerinin, zekâlarının inkişafı için mpsuliyet-
leriyle karşı karşıya bulunduracağım. Th ki, bu 
gençlerimizin istidat ve kabiliyetleri kendi ken
dilerine karar vermek melekeleri artsın, i Memur
larımız bu kudrette tamamiyle inkişaf edjerse, gö
receksiniz ki, kırtasiyecilik, diye şikâyet ^ttiğimiz 
şey kendiliğinden ortadan kalkacaktır. [Her me
mur, her müdürü umumi, her daire müdürü o da
ireye ait olan işin kendi mesuliyeti altında oldu
ğunu idrak edecek ve ona göre işini yürütecektir. 
Mafevkten ne emir almaya ne de salâhiyet iste
meye ihtiyaç hissetmiyeoektir. 

Biz memurlarımızın bu suretle yetişmesini 
T« mesuliyetleri île karşı karşıya kalmalarını 
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sayıl- I istiyjoruz. Bunu temin etmek için, bütün kuvve

timizle çalışacağız. 
ijtemurlar kanunu hakkında söyliyeceğim 

budiır. Yalnız, burada bir noktaya işaret et
mek) isterim, o da: dürüstlükleri ve namuskâr-
lıkl^rı hakkındaki kanaat ve noktai nazarım 
yukarda arzettiğim gibi olmakla beraber, me
murlar arasında lâkaydinin geniş nispette ya
yılmış olduğu kanaatini huzurunuzda belirt
mek zaruretini duymaktayım. Bu da muhtelif 
sebeplerden ileri gelmektedir. Başlıca her me
mulun mesuliyetiyle karşı karşıya bulunmama
sı ve çalışan takdir ve tefeyyüz imkânlarını bu
lamamalarıdır. Şimdi bu yolu tutarsak her me-
muf vazife ve mesuliyetiyle karşı karşıya kala-
cakj ve çalışanlar takdir ve tefeyyüze mazhar 
olacaklardır. Bu sayede lâkaydi de ortadan 
kalkacaktır. Lâkaydiyi itiyat edinmiş ve bun
da! musir bulunanlar kendi mukadderatlarını 
kendileri tâyin etmiş olacaklardır. (Soldan 
bravo sesleri) 

Buna mukabil faziletli, dürüst, çalışkan ve 
kabiliyetli vatandaşları ve gençleri himaye 
etmek de Hükümetinizin birinci vazifesidir. 
Onları icabettikçe hem mükâfatlandırmak hem 
terifi ve terakkilerini kabiliyetleriyle, gayret
leriyle ahenkli bir surette temin etmek borcu
muzdur. 

Arkadaşlar, çıkardığınız kanunlar bunları 
yakmak için Hükümete imkân ve salâhiyet ver
mektedir. 

1 Bu sırada bir noktaya temas etmek isterim, 
bâjzı gazeteler, ve bâzı zevat, Hükümet geniş 
vaıtlerle iş başına geldi fakat, iş sözde kaldı 
dernektedirler. Görüyorsnuz ki arkadaşlar Hü
kümetiniz iş başına geldiği günden beri görül
mesi lâzımgelen işleri görmüş, yapılması icabe-
dejn kanunları yaparak getirmiş ve bunlar çı
karılmıştır. 

' Bâzı arkadaşlar zannediyorlar ki demokra
side bir Başbakan eski devirlerin sadrazamları 
gibi yapacağım dediği işi hemen o akşam veya 
eıjtesi sabah yapmak salâhiyetini haizdir. Ha-
3n|r arkadaşlar demokraside hiçbir Başbakan 
b$yle bîr salâhiyeti haiz değildir. Böyle bir sa
lâhiyeti olduğunu sanan Başbakan tehlikeîî bir 
adamdır. Demokraside bir başbakan memleket 
için hayırlı gördüğü şeyi türlü vasıtalarla ev
velâ efkârı umumîyeye arzeder, efkârı umumi-
yknin intibalarıni alır, ondan sonra ona gor« 
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bir tasarı yapar, B. M. M. ne getirir. B. M. M. 
Komisyonları onu enine boyuna tetkik, müna
kaşa ve tadil eder. Neticede tasarılar Genel 
Kurulunuza, buraya gelir. Burada da münaka
şalar, mücadeleler yapılıp, neticede başbakanın 
memleket için hayırlı gördüğü şey memleketin 
malı olarak kanun şeklinde çıkar. Ancak on
dan sonra başbakan iş görmek} salâhiyetini ken
disinde bulur. 

Seçim Kanunu şimdiye kadar niye getiril
medi deniloyor. Ben sözümden hulfetmiş bir 
adam değilim. Beyannamemde aynen şöyle de
miştim: « Hükümetiniz 1950 seçimlerinin hiçbir 
vatandaşın yüreğinde şüpheye yer bırakmıya-
cak en teminatlı bir şekilde yapılması için ilmin 
ve tecrübenin telkin edeceği tedbirleri gözönün-
de tutmaktan geri kalmıyacaktır ». 

Görüyorsunuz ki, o zamanın Seçim Kanunu
nu 1950 için hazırlıyacağımı söylemiş bulunu
yorum. Bu va'dimi önümüzdeki kış içtimamda 
yerine getirmiş olacağım. Yani 1950 den evvel 
tasarı tetkikiniz önüne arzedilmiş olacaktır. 
Biz ilimden, tecrübeden istifade edeceğiz de
miştim ve bunun için evvelâ demokraside ileri 
gitmiş olan Garp milletlerinin bu yoldaki seçim 
kanunlarını tercüme ettirdim, memleketin umu
mi efkârına arzettim. Memleketin aydınlarına 
bildirdim. Ondan sonra, bizim kanunun geçmiş 
tatbikatında görülen noksanları göze çarpan ve 
iyi işlemesine engel olan hususların hepsini bir
den mütehassıs bir heyete verdim, Onlar şimdi 
bunun üzerinde çalışmaktadırlar. Bunlar me
sailerini bitirince, üniversite profesörlerinin 
tetkikine arzedeceğim.- Onların da tetkikinden 
geçtikten sonra tasan halinde Yüksek Heyetinize 
getireceğim. Ondan sonrası üzerinde incelemek, 
bir neticeye bağlamak Yükesk Meclise aittir. 
Biz Hükümet olarak bunu yapıyoruz, Fortman 
nerede oluyor, aksaklık nereden geliyor, bunla
rı iyi anlamak için karşı partilerin de noktai 
nazarlarını bildirmelerini rica ettim. Demokrat 
Parti Başkanı, Kurultaydan sonra bunun veril
mesi imkânı olduğunu söyledi. Millet Partisi ise 
buna hiç yanaşmadı. Bekliyorum verirlerse söy
lediğim ilmî heyete vereceğim. 

Mevcut kanunun noksanlarının neler oldu
ğunu, partilerin karşı karşıya bulunduğu küçük 
bir seçimde tecrübe etmek için gene karşı par
tilerin ara seçimlere girmesinin iyi olacağını 
bildirdim. Her iki parti de girmek istemediler. 
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Bu kendilerinin bilecekleri bir iştir. Karar ken
dilerine aittir. Fakat böyle bir seçime girmiş 
olsalardı mevcut kanunun şikâyet edilen nok
talarının neler olduğu çok iyi anlaşılır ve yapı
lacak kanun o nispette mükemmel olurdu. Ken
dilerine geniş bir favör olmak üzere mevcut ka
nunda başlıca nelerin değiştirilmesini istiyor
larsa bildirmelerini rica etmiştim. Bu teklifle
ri yapsalardı onları arkadaşlarıma arzedecek 
ve partinin muvafakatini almaya çalışacaktım. 

Fakat kendileri bâzı mülâhazalarla bu se
çimlere girmek istemiyorlar. Bu karar munhası 
ran kendilerine aittir. 

Görüyorsunuz ki, Hükümet, beyannamesin
de söylemiş olduğu bütün esasları yapmış, ha
zırlamış ve kanun olarak çıkarmıştır. Yalnız 
Basın kanunu çıkarılamamıştır. Fakat bu ta
san da hazırlanmış ancak Meclisin tatil devresi 
geldiği için müzakeresine imkân hâsıl olama-
mışıtr. 

Arkadaşlar, yaptığınız kanunları muntazam 
surette tatbik edebilmek devlet makinesinin 
muntazam işlemesine mütevakkıf olduğunu tabiî 
takdir buyurursunuz. Devlet makinesini munta
zaman işletmek için programımda bâzı tedbirlere 
baş vuracağımı söylemiştim. Bu tedbirlere baş vur
duk. Her şeyin başı malî durumun ıslahı keyfi
yetidir. Amerikan Hükümetine müracaat ettik, 
büyük bir hüsnüniyet ile karşılaştık. Amerika'-
nın eski Maliye Bakan Muavini îktisat Profesö
rü Mr. Clough'u bize göndermeyi kabul ettiler 
ve büyük bir dostluk nişanesi olarak da yol 
masrafları da dâhil olmak üzere bizden ücret 
istenilmiyeceğini bildirdiler. (Soldan bravo ses
leri) 

Bundan dolayı tabiî müteşekkiriz. Hazırladı
ğımız birçok mütehassıs plânları vardır, bilhassa 
teknik müesseselerin başına bu mütehassısları 
getirmek istiyoruz. Bunlar için de müracaat et
tik ve bunların ücretlerinin Marshall Plânının 
hibe kısmından verilmesi için de teşebbüse giriş
tik. Bu teşebbüs neticelenirse tabiî çok iyi ola
caktır. 

Mr. ölough geldikten sonra beyannamede bah 
şetmiş olduğum devlet plânının yapılması işi 
kendisiyle görüşülecek ve gereken mütehassıslar 
getirtecektir. 

Arkadaşlar, çıkardığınız kanunları büyük bir 
azim ile tatbika bağlayacağız. Bu hususta bütün 
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gayretimizi sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz. 

Siz de memleketin muhtelif bölgeleririi dola
şacaksınız. Seçim dairelerinin ihtiyaçlarını göre
ceksiniz ve tabiîdir ki Hükümeti ikaz ye irşat 
edecek birçok malûmatla avdet edeceksiniz. îca-
beder ve müstacel görürseniz bunları bajıa tah
riren bildirmek lûtfunda bulunmanızı rijca ede-
rim. 

Hepinize ve hepimize Tanrıdan muvaffakiyet 
dilerim. (Soldan sürekli alkışlar). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Ştanisa) 
— Söz istiyorum. (Dinliyemeyiz sesleri^ gürül
tüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar ne cevap yerdiler 
siz de işittiniz.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Hanisa) 
—• Başbakan konuşmasalardı, söylemiyecektim. 
(Gürültüler, dinliyemeyiz sesleri). 
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BAŞKAN — Arkadaşlar söz verilmesine ta

raftar olmuyor. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Nasıl olur efendim, Başbakan konuştu, be
nim de söyliyecek bir kaç sözüm var. 

HACÎM ÇARIKLI (Balıkesir) — O söyliye
cek, biz söyliyeceğiz, yine bir münakaşa kapısı 
açüacak. 

| BAŞKAN — Ne söyliyeceksiniz? (Dinleme
yip sesleri, gürültüler) 

! FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Başbakanın 
gejıiş izahatından sonra ancak liderler konuşur. 

i HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — önergeyi 
oyja koyunuz. (Oya koyunuz sesleri). 

; BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergeyi 
okjutacağım. 

\ KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
noktayı tavzih edeceğiz. 

6. — ÖNERGELER 

1. — Konya Milletvekili Tevfik Fikret Silay 
ile Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'-
nun Millet Meclisinin bir Kasım 1949 tarihine 
kadar çalışmalarına ara verilmesine dair\ önerge
ni (4/172) 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşüle

cek önemli konu kalmamıştır. Milletvekili ar
kadaşlarımızın seçim çevrelerinde sekmenleri 
ile görüşmelerine fırsat vermek üzere t Kasım 
1949 Salı gününe kadar çalışmalarımız^ ara ve
rilmesinin Büyük Meclisin kararma arjzedilme-
sinî teklif ederiz. 
Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 

T. Fikret Sılay F. A. Baj-utçu 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— önerge hakkında söz istiyorum. 

(Reye sesleri ve gürültüler). 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Tüzük bize 

önerge hakkında konuşmayı veriyorsak biz de 
konuşmak isteriz. Onun için bu hususta söz 
almak tüzük hükümlerine göre hakkımızdır. 
(Gürültüler ve takririn reye konmasııjiı istiyo-
rua sesleri). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
•— Takrir hakkında söz istemeye hakkımız var

sa söz istiyoruz Reis Bey. 
I BASILAN — Gürültü yapmayınız, konuşula-

cajk bir mevzu yoktur. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hükümet 
namına söz istiyorum. 

j BAŞKAN — Size söz verdikten sonra onla
ra; aynı şekilde söz vermek icabeder. Onun için 
sifce de söz vermiyorum. 

S (Reye koyun, bir iki kişi için Mecliste müna
kaşa kapısı açılamaz sesleri) 

j BAŞKAN — Konuşulacak bir mevzu yoktur. 
Önergeyi reye koyacağım. (Gürültüler). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kjabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müsaade ederseniz bir iki kelime de ben söy-
liyeyim: 

Arkadaşlar; Çalışma yılımızın sonuna var-
miış bulunuyoruz. 

; Bu yıl işlerimiz çoktu ve çok sıkı çalışmak 
iejabediyordu. Geceyi gündüze katarak çalış-
tılnız. Bu sayede irili ufaklı birçok kanunlardan 
vfe Bütçe Kanunlarından başka son yıllarda de
mokratik rejimi Türk çocuklarının hakiki malı 
y^ıpan ve onu her şüphe ve endişeden kurtaran 
vfe koruyan ve aynı zamanda Türk İnkilâbını 
dfmdik ayakta tutan kanunlar yaptınız. 

Yine bu çalışmalar sayesinde ilmin ve tecrü
benin çizdiği yollardan hızla yürüyerek Millî 
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sa yunmada, iller idaresinde, emekli dâvasında 
ve bilhassa vergiler hakkında yaptığınız ileri re 
yerinde kanunlarla milletimiz ve memleketimiz 
için çok daha verimli ve üstün bir devir açtınız. 

Arkadaşlar, içerde seviyemizi yükselten, dı-
şarda itibarımızı artıran bu yapıcı ve yaratıcı 
kanunlar, eminim ki, pek yakında varlığımızı 
daha çok kuvvetlendirecek, bizler de yurt vazi
fesini iyi yapan insanlar olarak vicdan huzuru 
içinde, yaşamak ve çalışmakta devam edeceğiz. 

Bugün her vatandaş biliyor ve inanıyor ki, 
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Devletimizin bir tek yolu, Büyük Meclisimizin 
de bir tek kitabı vardır, o da kanun, daima ka
nun, her zaman kanundur. 

Arkadaşlar, Başkanlık vazifelerimizi yapar
ken gösterdiğiniz yardımlara ben ve arkadaş
larım teşekkürler eder ve hepinizi candan selâm
larız. (Soldan sürekli alkışlar). 

Önümüzdeki Kasım ayının birinde, saat 15 te 
toplanılmak üzere Kamutayı tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

« • » 

B — Son tutmak özeti 

Birinci Oturum 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa îş 

Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, yardım 
ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete yet
ki verilmesine dair olan Kanun, kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Saat 15 de toplanılmak üzere Birleşim» ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Albay İsmail Hakkı Seskir'in hükümlü oldu

ğu cezanın affına dair olan Kanun, kabul olun
du. 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılma
sına ve türbedarlık ile birtakım unvanların men 'i 
ve ilgasına dair olan Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun, kabul 
edildi. 

Memurin Kanununa ek Kanun, kabul olundu. 
Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi 

alınmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Ka

nun, kabul olundu. 
Son sınıf belge imtihanlarında muvaffak ola-

mıyan Salâhattin İlgar ve arkadaşları hakkında 

verilen birinci kararın değiştirilmesini mucip bir 
sebep görülmediğine dair olan Dilekçe Komisyo
nu raporu, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili İsparta Miletvekili 
F. F. Düşünsel S. Koksal 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

Üçüncü Oturum 
İl îdare Kanunu kabul olundu. 
Üçüncü toplantının kapanması münaseöetiyl» 

Başbakanla Büyük Millet Meclisi Başkanının de
meçleri. dinlendikten sonra, 

Kabul edilen önerge gereğince 1 Kasım 1949 
Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere Birleşim* 
son verildi. 

Başkan 
İzmir Milletvekili 

Ş. Saraçoğlu 

Kâtip 
Tunceli Miletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

\n 
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DÜZELTIŞLER 

Bu Tutanak Dergisine bağlı : 

Askerî öğrencilerden başarı göstereniiyenler hakkında kan m lasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu ile Adalet ve Millî Savunma Komisyonlarından kurulan «arma Komisyonun 144 e ikinci ek 
raporu 96 ncı ve 

Kurumlar Vergisi Kanun tasarısı ve Geçici Komisyonun .14*-» .ya ikinci ek raporu, 100 ııeü Bir
leşim Tutanak Dergisine aittir. 

V* 



Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

IZMtR 
Şevket Adaları 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Büstü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KABS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Beşid Ozsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
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Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Al^taş 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülce 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkin 
Tevfik Fikret Şüay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Güjndüz 
Memduh Ispartaiıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydaji 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık i Eti 
Dr. Hikmet Fıjrat 
Mustafa N. KajrakÖylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tajjangil 
Mahmud Nedüi Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakjant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hritipoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu1 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bajyizit 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycloğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kajtav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 
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NİĞDE 

Fe&t Eeer 
Vejıbi Sandal 
Ibrjahim Refik Soyer 
Hüjseyin Ulusoy 

ORDU 
Drj Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arİf Hikmet Onat 
Dr, Zeki Mesut Sezer 
Hajmdi Şarlan 
Hajmdi Yalman 

RÎZE 
Drj Saim Ali Dilemre 
Dr̂  Fahri Kurtuluş 
Fu^d Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hübeyin Berk 
Ceıjnil Bilsel 
Hüönü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ya^up Kalgay 
Dr.! Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Catid Oral 
Dr.) Kemal Satır 
Sinjan Tekelioğlu 
Hiljni Uran 
Alunet Remzi Yüregir 

StîRD 
Satiri Çeliktuğ 
Lûtifi Yavuz 

SlNOB 
Lûljfi Aksoy 

SİVAS 
Mitjıt Şükrü Bleda 
Naîjif Ergin 
Şenfrsettin Günaltay 
Hifcjmet Işık 
Mujttalip öker ' 
Necmettin Sadak 
I^eşpt Şemsettin Sirer 

Gl. Fikri Tirkeı 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğiu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali R. Încealemdaroğln 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekoöomik İş birliğine dâhil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler 266 

Kabul edenler : 266 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 185 
Açık Milletvekillikleri M 

[Kabul edenler] 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Na-im Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğiu 
Şakir tbrahimhakkıoğlu 

1 Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMUŞANE^ 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 

TO-
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[Oya kattlmty anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (Î.Ü.) (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen (î.) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
GL Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. SabriAkm 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
(D 
Fahrettin Tiritoğlu 

BtLEOÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 

Abdürrahman (Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât gimer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoglu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karesio&lu 
Ali Rıza Kırs^ver 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağjl 
îsmet Eker (£) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (î.) 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (1.) 
Münir Hüsrev Göle (î.) 
Gl. Vehbi Kopagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkjın 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Glj Aşir Atlı 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdtilgani Türkmen (t.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Cel/Ü Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Etıis Akaygen 
Cihad Baban 
Celal Bayar 
Gt Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Ofcman Nuri Koni 
Fjıad Köprülü 
R^cep Peker (î.) 
Afımet Kemal Silirrili 
Hlamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
S^dat Dikmen 
Atıf inan 
S^it Odyak 
D|*. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr, Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(t) 
Sedad Çumralı ' 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artumkal 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

— 755 — 



Hasan Regid Tankut 
MARDÎN 

irfan Ferid Alpaya 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

B : 106 10. 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

6.1949 0 : 3 
StNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SttTAS 
Kâmil Kitapçı 
Şakir Uma 

TOKAD 
Reşit önder 

TRABZON 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
îstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Atalay Akan 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (t.) 
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Devlet Tiyat 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
îbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hftmit Selgil 
Öl. Naci Tuıaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyöğlu 
Esat Altam 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

B : 106 10.6.1949 0 : S 
rosu Kuruluşu hakkındaki Kanuna verilen oyların sonuou 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayım : 465 

Oy verenjer : 249 
Kabul edenler • 247 

Reddedenler o 
ÇeMnserjer 2 

O^a katılmıyanjar : 202 
Açık İlilletvekilliktyri : 14 

• 
[Kabul ederdir] 

Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzünçarşüı 

BÎLEOİK 
Re$it Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BtNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Dfaünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman i}. öymen 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURDU» 
Orgl. Fahrettin! Altay 
Dr. M. Şerif ^orkut 

BUBBA 
Zehra Budunç | 
Fahri Bük 
Ahmed Münir I Grhan 

ÇANAKKALE 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkejn 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soyd^mir 
Ahmet îhsan Zİyneloğlu 

ÇORTO 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazjjtaıcıoğlu 
Atıf Tftzün 

ÇORtTM 
Naim Atalay I 
Hasene İlgaz 

— Tl 

DENÎZLÎ 
Cemil Çalgüner 
Naili KÜçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
Şer4f Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZİĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. îbrahim T. öngören 

ERZÎNOAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

: ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cerat Dursunoğlu 
Şaklr İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
önjer Asım Aksoy 
Gl 
Ce 
Dr 

Es 
Ter 
Kft 
îsn 
Al 
Fi 

W -

Agir Atlı 
rA\ Said Barlas 
, Muzaffer Canbolat 

GÎRESUN 
•ef Dizdar 
rfik Ekmen 
zım Okay 
ıail Sabuncu 
med Ulus 
kret Yüzatlı 

Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Suphi Bedir Uluç 

ÎÇEL 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kasım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 



Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl. Abdullah Alptoğan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
öl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürgt 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
ŞevM Ergun 

B : 106 10.6 
Hulki Karagülle 
Namı Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartahgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid T&nkut 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Öürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

. 1949 O : 3 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. öökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Yakup Kalgsy 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin öünaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Re^at Şemsettin Sirer 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

Ekrem Pekel 
TOKAD 

Recai öüreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan , 
Vasfı öerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahrî Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçoz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgîl 
Ahmet GüreL 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 
Abictin Potuoğlu 
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[Öya katılmiy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçın 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabrî Akın 
öl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri ööktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(î.) 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lfttfi Gören 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çmar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
do 
Abdürrahmaıı Konuk 

Cemil öz 
Muhittin Bah^ Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazı pek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçeh 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. I^enda (î.) 

ÇORÎ H 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORTJM 
Edip Alpsar j 
Dr. Mustafa parı tekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker (|.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüceri 

DENİZLİ 
Reşad Aydm|ı 
Dr. Hamdi Bjerkman 
Abidin Ege | 
Kemal Cemali öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli (Bakan) 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfakil 
İhsan Hami d Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin j öğütmen 
Mehmet ökte^n 

ELÂZIĞ 
Fahri Karak^ya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıro^lu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri ^ıkgol 
Raif Dinç (1.) 
Münir Hüsrey Gole (t.) 

(I 
G . Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakki Çevik 
(t) 
Ajhmet Oğuz 
Hjasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bjekir Kaleli 
Ür. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Tahsin Tüzün 
AÜımet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Sçlim Seven 

HATAY 
G|. E?up Durukan 
B]asan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (t.) 
Rjasim Yurdman 

! İÇEL 
T^aydar Aslan 
Hjalil Atalay 
Rİefik Koraltan 
D)r. Aziz Koksal 
"D(r. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Sjalamon Adato 
E|nis Akaygen 
(İihad Baban 
Celâl Bayar 
GJl. Refet Bele 
IV âreşal Fevzi Çakmak 
îjaruk Nafiz Çamhbel 
îjuad Hulusi Demirelli 
T)r. Nikola Fakaçelli 
l^ekki Hikmet Gelenbeğ 
OJsman Nuri K8td 
I^nad KSprülü 
Recep Peker 
4hmet Kemal Silivrîli 
l^amdullah S. Tann5ver 
ijüseyin Cahit Yalçın 

Senihi Yürüten 
İZMİR 

Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel (Bakan) 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin öokmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım öündüz 
Dr. Ahmet t. öûrsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköyîü 
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Dr. Oaftr özeloi 
MANİSA 

Yunus M. Alakant 
ismail Ertem 
Fafk Kurdo£lu 
Yaşar özey 
Hikni öztarhan 

MARAŞ 
Abdullah Yayeıoglu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NÎÖDE 
Halid Mengi 

B : 106 10. 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Dr. fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk • 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 

6.1949 0 : 3 
Kasım Gülek 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Hikmet Işık 
Neemettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkes 
ismail Mehmed UJur 
Şakİr Uma 

TEKİRDAĞ 
Cemil Üybadm 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Toknd 
Ütffc 

1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reşit önder 

TRABZON 
Danis Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 

UEFA 
Atalay Akan 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celal Arat 
Dr. Kemal O. Berksoy 

ZONGULDAK 
Ali R. Inoealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 
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S. Sayısı: 144 e ikinci ek 
Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkında Kanun ta
sarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyon raporu (1 /509) 

Adalet ve Millî Savunma Komisyonlarından Kumlan-Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve Millî Savunma 

Karma Komisyonu 
Esas No : 1/509 

Karar No : 2 

13 .V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

. Askerî öğrencilerden başarı göstermiyenler 
hakkındaki tasarının Kamutayda görüşülmesi 
sırasında 21 nci maddenin B ve C bentleri hak-
-kmda verilen önerge ve yapılan teklifler Ka
mutayca nazara alındığından Adalet ve Millî 
Savunma Komisyonları karma komisyon ha
linde toplandı. Millî Savunma Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde incelendi. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle Eczacı, 
Dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıfla
rında Millî Savunma hesabına öğrenimlerine 

, devamlarına sıhhi durumları müsait olmıyan-
larm isterlerse mevcut yurt ve kurumlarda ve
ya ilgili Bakanlıklar hesabına öğrenimlerine 
devam edebilecekleri ve yurt, kurum ve Bakan
lıkların bunları kabule mecbur olacakları tasa
rıdan ve temsilcilerin izahlarından anlaşılmış
tır. 

Bakanlıkların; ihtiyaç ve bütçe imkânlarını 
nazara almak zaruri olduğu gibi şartlara göre 
Bakanlıkların tahsili yarıda kalacak gençler 
bulundukları sınıfı dahi nazara almadan ko
rumak için her türlü imkânlardan faydalana
cakları tabiî görülmüş, fıkra; Bakanlıkların 
takdir haklarını ve imkânlarını kullanmaya 
müsait şekle konulmuş ve mecburiyet kaldı
rılmıştır. 

Bu kabîl öğrencilerin on beş yıl mecburi hiz
mete tâbi olmaları teklifi, askerî öğrencilerin 
tâbi oldukları rejime tâbi tutmak maksadından 
ileri gelmiştir. Millî Savunma hesabın^, öğre
nimlerine devamlarına imkân görülmjiyen öğ
rencilerin askerî öğrenciler kadar mecburi hiz

mete tâbi tutulmaları için ciddî bir sebep görü
lememiş aksine olarak hesabına okudukları Ba
kanlığın okuttuğu diğer öğrencilerin tâbi ol
dukları rejime tâbi olmaları lâzımgeleceği tabiî 
ve mantıki görülmüştür. 

\ -Bu kabil öğrenciler; hesabına okudukları 
Bakanlıkların kanunları gereğince okuttukları 
öğjrencilerin tâbi oldukları mecburi hizmet sü
relerine eşit bir müddet için- mecburi hizmet 
yapmaları kabul edilmiştir. Ancak Millî Sa
vunma Bakanlığı hesabına okudukları yılların 
ilgili Bakanlık hesabına okudukları yıllara ek
lenerek mecburi hizmetlerinin ona göre tâyin 
edilmesi lâzımgeldiğinden buna bir fıkra eklen
miştir. 

C bendine tayyı sırasında yanlışlıkla eklen
miş bulunan 2 ve 3 numaralı fıkralar kaldırılmış 
ve yanlışlık düzeltilerek evvelce kabul edi
len şekilde yazılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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lan Karma Komisyon 

Başkanı 
Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 

Sözcü 
Kayseri 

8. A. Feyzioğlu 

j Ankara 
HorgL N. Tınaz 

Ankara Ankara 
E. II. Ergun M. Aksoley 
Antalya Balıkesir 
N. Aksoy Orgl. I. Çalışlar 



- 2 -
Bursa Çankırı 

A. Konuk Dr. A. Arkan 
Denizli 

N. Küçüka 
Erzurum 

Çankırı ;i 

Gl. Z. Soydemir 
Erzincan 
A. Fırat 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakkoğlu '' T. Kocagüney •->•: • 
Hatay Gazianteb Gümüşane 

Gl. E. Durukan Gl. Â. Ath Ş. Erdoğan 

İstanbul 
M. H. Gelenbeğ 

Kayseri 

izmir Kastamonu 
E. Oran Korgl. A. Alptoğan 

Kocaeli 
Gl. S. Avgın Koramiral Ş. Okan 

Konya Manisa 
Dr. II. Alataşf F.Vslu 

Seyhan 
*Sf, Tekelioğln 

Konya r 
H. Karagülle 

Mardin 
M. K. Boran 
Van 

R. Oklar 

ADALET VE MİLLİ SAVUNMA KOMİSYON-
LAKINDAN KURULAN KARMA KOMİSYO

NUN DEĞÎŞTİRİŞt 

Askerî öğrencilerden başarı göstermeyenler hak
kında Kanun tasarısı 

MADDE 2. — Harb okullariyle ordu hesabı
na diğer yüksek öğrenim kurumlarında bulunan 
öğrencilerden : 

A) OküJ ve kurum '"yönetmeliklerine' göre 
derste1 başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek 
serbest bırakılrlar. Bunlar hakkında Askerlik 
Kanunu ile 107^ sayılı Yedek Subay ve Askerî 
Memurlar hakkındaki Kanun hükümleri uygula
nıl. .-- •' '•""•' 

B) Sağlık durumları dblayısiyle Millî Sa
vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülmiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı, 
dişçi şubelerinin ikinci vo daha yukarı sınıfla
rında iken sağlık durumları subay olmak şartını 
kaybeden ve fakat sivil memur olmıya elverişli 
bulunduğu tam teşekküllü "bir sağlık kurulu rapo
ru ile tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; ye

dirme, giydirme ve barındırma giderleri mevcut 
yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili Ba
kanlık! ar tarafından sağlanmak üzere.'bulunduk
ları yüksek öğrenim dalında bu-Bakanlıklar- he
sabına öğrenimlerine devam edebilirler. Bu ka
bil öğrenciler Millî Savunma hesabına okudukla
rı müdded de dâhil olmak: üzere hesabına öğre
nim yaptıkları Bakanlığın okuttuğu diğer öğren-
cileı kadaı ^Mecburî hizmet yaparlar. 

O) Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
.'{511 sayılı Kanunla, değiştirilen 154 ncü mad
desi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıka-
nlırlaı ve serbest, bırakılırlar, Bunlar hakkında 
Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve asker
lik ödevleri er olarak yaptırılır. 

D) a. -b. e. fıkraları dışında diğer sebepler
den ötürü çıkarılanlar hakknda da ikinci madde
nin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 

( S . Sayısı : 144 e ikinci ek ) 



S. Sayısı: 146 ya ikinci ek 
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra

poru (1 /173) 

öeşici Komisyon raporu 

T. B. M. 1\L 
Geçici Kornişon 
Esas No. 1/17 S 
Karar No. S 

S . V . 19d9 

Yüksek Başkanlığa 

Kurumlar Yergisi Kanun tasarısının Ka
mutayda müzakeresi sırasında 7, 19 ve geçici 
î> neü maddeleri hakkında verilen önergeler 
üzerine mezkûr maddeler yeniden incelenmek 
üzere Komisyonumuzca geri alınmıştı. İki husus
ta yapılan tetkikata ait neticeler aşağıda ar-
zedilmiştir: 

Madde: 7 - B e n t : 12 - 1 7 - 1 8 . 
.•Tasarının 7 neT maddesinin müzakeresi sıra

sında bu maddenin 8, 9, 10 ve 11 nei bentle-
; iride yazılı istisnaların derneklere, tesislere, 
vakıflara, halkevlerine ve halkodalarma ve 
yabancı Devlet, dernek ve tesislerine teşmilini 
derpiş eden 12 nei bent hakkında Niğde Mil
letvekili Yehbi Sandal tarafından verilen öner
gede yabancı Devlet, dernek ve tesislere ait is
tisnanın mütekabiliyet şartına bağlanması tek
lif edilmiş, ayrıca Kütahya Milletvekili Asını 
Gündüz']e Kastamonu Milletvekili Tahsin Coş-
kan ve arkadaşlarının önergelerinde de askerî 
kantinlerle ordu evlerinin ve verem sanator
yumlarının istisnadan faydalandırılması için 
7 nei maddeye hüküm ilâvesi istenilmiş ve bu 
soııuueu önergeler Kamutayca nazarı dikkate 
alınmakla beraber Vehbi Sarıdal'm teklifi 
incelenmek üzere madde komisyonumuzca geri 
alınmıştır. 

1. Milletlerarası münasebete taallûk eden 
Yehbi Sarıdal'm teklifi üzerinde önemle du
ran komisyonumuz Maliye Bakanı ve Maliye, 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları Hukuk Mü
şavirlerini de dinledikten sonra şu neticeye 
varmıştır. 

2. Yukarda arzedildiği üzere 7 nei maddenin 

8, 9, 10 ve .1.1 nei bentlerinde âmine müesse
selerine ait umumi sağlık, kültür, şefkat ve yar
dım kurumlarının vergiden muafiyetlerini tesis 
eden hükümleri vaz'edilmiş ve 12 ııci bent ile de 
bu muafiyetten ilgili Bakanlıkların tasvibi ile 
cemiyetlerin, tesislerin, vakıfların ve halkoda-
larının faydalanacakları tasrih edilirken aynı 
durumda olan yabancı müesseseleri de ayrıca 
zikredilmiş idi. 

Gelir ve Kurumlar ve Esnaf vergilerinde 
mükellefiyet ve muaflık hususları ikametgâh, 
idare merkezi ve iş yeri bakımlarından aynı va
ziyetlerde bulunanlardan kanunun aradığı kayıt 
ve şartları haiz olanlar hakkında aynı şekilde 
tatbik edileceğine göre, yabancı kurumlar ba
kımından bu konulara taallûk eden hükümlerin 
ayrıca tasrih edilmeksizin hâdiselerin her birine 
göre tatbik edilebileceği Maliye Bakanı tara
fından beyan, edilmiş ve bu mütalâa komisyonca 
da uygun görülerek fıkra ona göre yeniden ya
zılmıştır. 

o. Yereni Sanatoryumlariyle Prevantoryum
larının, askerî kantinlerin ve ordu evlerinin 
vergiden istisnası uygun görülerek maddenin 
yeni hazırlanan şeklinde 17 ve 18 nei bentlerde 
bunlar hakkında hükümler konmuştur. 

4. Köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçla
rını karşılamak maksadiyle köylüler tarafından 
işletilen hamam, çamaşırhane gibi tesisatla köy
lere ve köy birliklerine ait ziraat işletmeleri
nin mahiyetleri ve bünyeleri ve kuruluşların
daki maksat itibariyle Kurumlar Vergisine tâbi 
tutulması doğru olamıyacağı da komisyonu
muzca uygun görülerek bunlar da 16 ncı bent 
ile istisnalar arasına alınmıştır. 



Madde : 19 
Yabancı ulaştırma kurumları tarafından Tür

kiye hudutları içinde cereyan edecek ulaştırma 
faaliyetlerinden mütevellit kazançlarının bu 
maddenin 1 nci fıkrasiyle vergilendirilmesi ci
hetine gidilmişti. Maddenin Kamutayda müza
keresi sırasında, Türk kara suları ile havaların
da mevcut kabotaj hakkı dolayısiyle ecnebile
rin faaliyette bulunmıyaeakları hususuna te
mas edilmesi üzerine madde yeniden incelenmek 
üzere komisyonumuzca geri alınmıştır. 

Gerçekten, ecnebilerin, Türk kara suların
da bir Türk limanından diğer bir Türk limanı
na ve aynı surette bir Türk hava meydanından 
diğer bir Türk, hava meydanına yolcu ve eşya 
nakil edemiyecekleri göz önünde tutularak sözü 
geçen fıkrada zikredilen (deniz ve hava) keli
meleri çıkarılmak suretiyle ifadeye vuzuh veril
miş ve madde yeniden yazılmıştır. 

Geçici madde : 3 
Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten ön

ceki zamanlarda Kazanç Vergisi Kanununa göre 
vergisi verilmeksizin ayrılmış bulunan ihtiyat 
akçaları ile banka provizyonlarının vergilendiril
mesine taallûk eden bu madde komisyonumuzca 
tekrar incelenmek üzere geri alınmıştır. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu mucibin
ce elde edildikleri yılda vergiye tâbi tutulmaksı
zın kârdan ayrılmış olan ihtiyat akçaları ile ban
ka provizyonlarının mezkûr kanunun 14 ncü mad
desinde zikredildiği üzere terk, tasfiye, sermaye
ye ilâve gibi muayyen hâdiselerin vukuu ile ver

gilendirilmesi mümkün bulunmakta îdi. Bu iti
barla Kurumlar Vergisi ile kayıtsız ve şartsız ola
rak bunların vergilendirilmesi doğru olamıyaca-
ğmdan Komisyonumuzca bu ihtiyatlann ve ban
ka provizyonlarının yine muayyen şartların vu
kuu halinde vergilendirilmesinin muvafık olaca
ğı düşünülmüş ve madde bu maksada göre yeni
den yazılmıştır. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
izmir îzmir Manisa 

M. Birsel E. Oran 2T< Coşkunoğlu 
Niğde Ankara Ankara 
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( S . Sayısı : 146 ya 2 nci e k ) 



_ 3 — 
GEÇİCİ KOMİSYON D E G Î Ş T Î E Î Ş Î 

YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı] kurumlar, vergiden Muaflıklar 
muaftır : I 

1. Posta, Telgraf ve Telef on! İdaresi; 
2. Devlet Demiry ollar; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine münhasır olmak üzere 

Tekel işletmeleri; 
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim ve fen ve 

güzel sanatlar, tarım ve hayvancılığı öğretmjek, yapmak, ıslah ve 
teşvik etmek nıaksadiyle işletilen müesseseler (Okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, umumi kütüphaneler, tiyatrolar, mü
zeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve 
üretme istasyonları, yarış yerleri ve emsali müesseseler); 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından umumi insan ve 
hayvan sağlığını koruma ve tedavi nıaksadiyle işletilen müesse
seler (Hastahane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantor
yum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hayvan hastahaneleri ve 
dispanserleri, hayvan bakım evleri veteriner bakteriyoloji ve 
seroloji, distofajin gibi müesseseler); 

.10." Kamu idare ve müesseseleri tarafından içtimai maksat
larla işletilen müesseseler : (Şefkat, rehin ve yardım sandıkları. 
fukara aşhaneleri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze atel
yeleri, içtimai sigorta kurumlan,I öğrenci yurtları ve pansiyonları 
gibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından Hükümetin veya 
yetkili idare mercilerinin müsaadesiyle açıları mahallî, Millî veya 
Milletlerarası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı : müesseselerden der
neklere veya tesislere ve vakıflara, halk evleri ve halk odalarına 
ait olup mezkûr fıkralarda yazılı maksatlar ve gayelerle işletildik-

,leri ilgili bakanlıklarca kabul ve tasdik edilenler; 
13. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil derneklere veya kamu 

idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri; 
14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları; 
15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde resim veya harç 

alan kamu müesseseleri; 
16. î l özel idareleri veya belediyeler veya köyler veya bun 

ların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler ta
rafından işletilen : 

a) Su, elektrik, havagazı işletmeleri; 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu nakil işletmeleri; 
c) Mezbahalar (Kesim, nakil ve muhajfaza işlerine münha 

sır olmak şartiyle); 
Köy ve köy birliklerine ait zirai işletmelerle köylünün umu

mi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle köyler ta-
(S. Sayısı : 146 y& 2 nci ek ) 



rafından işletilen İıamam, çamaşırhane gibi işletmeler; 
17. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
18: Münhasıran verem tedavi eden sanatoryumlar ve prö* 

vantoryumlar; 
19. Esas mukavelenamelerine müsteniden sermaye üzerin

den kazanç dağıtmamak, idare meclisi reis ve azalarına kazanç 
üzerinden hisse vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıtma
mak ve münhasıran ortaklarına iş görmek şartiyle kooperatif 
şirketler; 

20. Hususi kanunlarla veya Devletle akdohınan mukavele
lerle Kurumlar Vergisinden veya lıer türlü vergi ve resimden 
muaf tutulan kurumlar. 

1 - 6 numaralarda yazılı kurumlar kuruluşlarındaki maksa
dın dışında kalan işleri dolayısiyle vergiye tâbi olur. 

Bü maddede yazılı muaflıkların menkul sermaye iradı üzerin
den tevkif yoliyle alınan vergiye şümulü yoktur. 

Türkiye'de elde 
ediUn hasılat 

ON DOKUZUNCU MADDE — Yabancı ulaştırma kurum 
1 arının aşağıdaki hasılatı Türkiye'de elde edilmiş sayılır : 

1.. Türkiye hudutları içinde cereyan eden kara, ulaştırmala
rında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti (bilet bedeli ile alman 
masraf karşılıkları dâhil olarak her ne nam ile olursa olsun al
dıkları paralar : 

2. Türkiye'deki yüklenici limanlarından yabancı memleket
lerdeki varış limanlarına, veya diğer bir kurumu, gemisine ak
tarma yapılacak yabancı limana kadar cereyan eden deniz hava 
nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti (bilet bedeli ile 
alman masraf karşılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olursa 
olsun aldıkları paralar; 

3. Türkiye dışında yapılan nakliyat için diğer kurumlar he
sabına-Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'
de yaptıkları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine veri
len komisyonlar ve ücretler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürüılüge girdiği ta
lihten evvel vergiye tâbi tutulmadan ayrılmış olan ihtiyat akça-

lann vergilendiril- l a n ve banka provizyonları, bunların sermayeye ilâvesi veya or-
mesi taklara dağıtılması hallerinde, sermayeye ilâve veya dağıtımın 

yapıldığı yılın ticari kazancına ilâve olunur. 
Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise 32 nci madde gereğince tas

fiye5 kârının hesaplanmasında nazara alınır. 

Eski ihtiyat akçe
leri ile proviziyon-

»*«K< 

(S. Sayısı : 146 ya 2 nei ek) 



S. Sayısı: 220 
ihtiyarlık Sigortası Kahunü tasarısı! ve Ekonomi, Gümrük ve Te
kel ve Ulaştırma Komisyonlarının j düşünceleri hakkındaki rapor

larla Çalışma komisyon1 u raporu (1 /540) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Teknik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1117, 6 - 1512 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar ^Kurulunca 18 . IV . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması "karalaştırılmış olan İhtiyarlık Sigortası Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

İhtiyarlık Sigortası Kanun tasarısının gerekçesi 

İş hayatında çalışan işçi ve hizmetlilerimize ihtiyarlık hallerinde gerekli sosyal yardımı yap
mak ve bütün ömrünü memleket iktisadiyatına vakfetmiş bulunan bu kimselerin ihtiyarlıklarını 
emniyet altında görmelerini sağlamak amaciyle ve j3008 sayılı İş Kanununun 107 nci maddesi ge
reğince İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bütün ileri memleketlerde olduğu jşibi memleketimizde de İhtiyarlık Sigortasının tesis olun
ması sırasında üç riskin karşılanması ipabetmekte idi. Bunlardan birincisi ihtiyarlık, ikincisi malu
liyet ve üçüncüsü de ölüm riskidir. 

Mâlûlyet ve ölüm hallerinde yapılması gerekli yardımların önceden esaslı şekilde tâyin ve tes-
bit olunabilmesi için geniş ihsai bilgice ihtiyaç bulunmaktadır. Memleketimizde bugüne kadar 
bu sigorta kolları için gerekli istatistik malûmat toplanmış bulunduğundan bu risklerin ne miktar 
primle karşılanabileceği hakkında hakikate yakın bir hesap yapılması mümkün olmamıştır. Bu su
retle, hazırlanmış bulunan kanun tasarısında ihtiyarlık riski tam mânasiyle karşılanmış, maluli
yet ve Ölüm risklerine karşı muva'k'ka|t tedbirler alınmıştır. Bu kanunun tatbiki sırasında edinile
cek tecrübelerden faydalanmak suretimle, en kısa zjamanda maluliyet ve ölüm hallerinde de esaslı 
yardımların yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Madde 1 : Sosyal Sigorta kanunlarının hangi şajhıslara tatbik olunacağı 3008 sayılı İş Kanunu
nun 7 nci bölümünde tâyin edilmiş jbulımmaktadıjr. Madde; bu esaslara göre kaleme alınmıştır. 

Madde 2 : Kanunla kurulu emekli sandıkları ilş ilgilendirilmiş bulunanların! ihtiyarlıkları il
gili sandıklar tarafından teminat altına alınmış bulunduğundan bu gibilerin İhtiyarlık Sigortası 
Kanununa tâbi tutulmalarına ihtiya^ kalmamıştır^ İhtiyarlık Sigortası şümulüne almakla bu gi
bilere iki taraflı hak ve vecibeler yijikletileceğindfcn bunların bu kanundan istisna edilmeleri der
piş olunmuştur. 

En çok 30 iş günü sürmesi sebebiyle süreksiz Cayılan mevsimlik işlerde çalışanlar umumiyetle 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun sağladığı yardım ye ödeneklerden faydalanmak için asgari yıllık 
çalışma müddetini doldurmak gibi gferekli şartları yerine getiremiyeceklerinden hiçbir zaman ka-
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nundan faydalanma imkânını bulamayacaklardır. Bu sebeple bu gibi işçilerin bu kanuna tâbi 
tutulmasında amelî bir fayda görülmemiştir. 

Madde 3 : 3008 sayılı iş Kanununun VII nci faslı Sosyal Sigortalarla ilgili hükümleri ihtiva 
etmektedir. Aksine hüküm bulunmadıkça ayni hükümlerin Ihtiyaılık Sigortası hakkında da tatbiki 
tabiîdir. 4772 sayılı Kanun ile vaz'olunan bâzı hükümlerin aynen İhtiyarlık Sigortası için de tat
bik edilmesi gerektiğinden maddede bu hükümlerin ihtiyarlık Sigortası hakkında da uygulanaca
ğı açıklanmıştır. 

Madde 4 : Prensip itibariyle ihtiyarlık Sigortasının temin edeceği menfaatler, sigortalılara 
ihtiyar duruma girdikleri andan itibaren bir ihtiyarlık geliri bağlanmasıdır. Bunun yanında ih
tiyarlık Sigortasından faydalanacak duruma girdikten sonra ölen sigortalıların dul karılarına 
bâzı şartlar dâhilinde ihtiyarlık gelirinin tahsisi kabul olunmuştur. 

Kanun, ölüm, ve maluliyet halini tamamiyle derpiş edeceği cihetle henüz ihtiyarlık sigortası 
haklarından faydalanacak duruma girmeden Ölen veya, malûl olan işçilerle bâzı şartlar altında 
işinden ayrılanlara veya hak sahiplerine primlerin iade olunması şekli düşünülmüş ve madde buna 
göre kaleme alınmıştır. 

Madde 5 : ihtiyarlık gelirinden faydalanmak için gerekli .şartları göstermektedir. 
Bütün Garp memleketlerinde ihtiyarlık yaşı 65 veya 70, asgari hizmet süresi de 30 sene kabul 

edildiği halde memleketimizdeki hayat ve çalışına şartları göz önünde tutularak ihtiyarlık yaşı
nın 60 a ve asgari çalışma süresinin 20 yıla indirilmesi uygun bulunmuştur'. Memleketimizde de 
çalışma şartlyarmın zamanla düzeltilmesi, gerek ihtiyarlık yaşının ve gerekse asgari hizmet süre
sinin yükseltilmesini mümkün kılacak ve bu suretle sigorta idaresine yükletilen büyük malî kül
fetler tedricen normale indirilebilecektir. 

Sigortalıların halen bir yılın tamamını sigortalı işte geçirmedikleri göz önünde tutularak ve 
bunların hiç olmazsa bir yılda 210 gün çalışmalarını temin etmek amaciyle yıllık asgari ortalama 
çalışma süresi 210 gün kabul edilmiştir. Bu çalışma süresinin daha aşağı indirilmesi malî bakım
dan imkânsız bulunmuş ve madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 6 : Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların diğer sigortalılara nispetle daha önce yıprana
rak ihtiyarlık sigortasından faydalanmaya muhtaç olacakları göz önünde tutularak bunların 60 
yaşından önce ihtiyarlık sigortasından faydalandırıla bil meleri için ağır ve yıpratıcı işlerde ge
çirdikleri müddetlerle mütenasip olarak ihtiyarlık yaşlarından indirme yapılması düşünülmüş ve 
madde ona göre hazırlanmıştır. 

Muhtelif işler muhtelif derecede yıpratacağından ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerdeki yıpranma 
nispetlerinin bir tüzük ile tâyini ve âzami nispetin % 25 olarak kabulü uygun bulunmuştur. 

Biğer taraftan, yıpratıcı işlerde çalışanların umumiyetle daha uzun istirahat sürelerine ihtiyaç; 
duydukları göz önünde tutularak, bu kabîl sigortalıların, senelik asgari çalışma müddetini doldurma
larını sağlamak maksadiyle, yıpranma payiyle mütenasip bir sürenin hizmet süresine eklenmesi der
piş edilmiştir. 

Madde 7 : Bağlanacak ihtiyarlık gelirinin ödenmiş bulunan primlerle ahenkli olması esas kabul 
edilmiş; bu sebeple prime matrah teşkil eden kazançlar toplamının asgari hizmet süresi olan 20 yıla 
bölünmesi ile ortalama yıllık kazanç elde olunmuştur. Bu ortalama kazancın % 35 i yıllık geliri teş
kil edecektir. Bu suretle hizmet süreleri uzun ve ödedikleri primler fazla olan sigortalılar yüksek 
gelire istihkak kesbedeeekler, buna mukabil, kısa müddet çalışan veya az prim ödemiş bulunan sigor
talıların geliri de az olacaktır. Ancak bağlanacak ihtiyarlık gelirinin asgari geçim seviyesinden çok 
aşağı olmaması iç.n yıllık asgari gelir 400 lira kabul edilmiş ve madde buna göre hazırlanmıştır. 

Madde 8 i Bu maddede toptan ödemenin tarifi yapılmaktadır. 
Madde 9 : işçi kadınların evlendikten sonra aile hayatına dönebilmelerini temin etmek maksadiyle 

bunların ödedikleri primlerin iade olunması faydalı görülmüştür. Ancak, bu iadenin yapılabilmesi 
için asgari 5 yıl prim ödemiş bulunmak şartı konul muştur. 

Bundan başka, 60 yaşma geldiği halde 20 yıllık asgari hizmet süresini dolduramadığından ih-
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tiyarlık gelirinden faydalanamıya» sigortalılara da ip r imi erinin iadesi uygun bulunmuş ve madde 
buna göre hazırlanmıştır. 

Madde 10 : Maluliyet ve ölüm hallerinde şimdilik gelir bağlama imkânı bulunmadığından bu 
gibi sigortalıların kendileri ve iş veremleri tarafından ödenmiş primlerin iadesi düşünülmüş ve 
madde bu toptan ödmenin ne şekilde t yapılacağını tasrih edecek tarzda hazırlanmıştır. 

Madde 11 : Toptan ödemelerde, vej-ilecek paranıin hak sahiplerine 4772 sayılı Kanundaki esas
lar dâhilinde dağıtılması düşünülmüş ve madde ona göre sevkedilmistir. Ancak, usul yerine ana 
ve baba kabul olunmuştur. 

Madde 12, 13 : Maluliyetin ne şekilde tâyin ve tesbit olunacağını açıklamaktadır. 
Madde 14, 15 : İhtiyarlık gelirinden faydalanacak duruma giren sigortalının ölümü ile dul 

kalan eşine hangi şartlar altında ve ne miktar gelir bağlanacağı bu maddelerde gösterilmiştir. 
Madde 16 : ölen sigortalının cenjazesini kaldırmak için yapılacak masraflara karşılık olmak 

üzere 50 lira cenaze masrafı ödenmesi için bu maddeye hüküm konulmuştur. 4772 sayılı Kanunun 
aynı mealdeki hükmüne paralel olan bu maddeden1 faydalanmak, bu paranın mezkûr kanuna gö
re sağlanmamış bulunması şartına bağlanmak suretiyle mükerrer ödemelerin önlenmesi hedef tu
tulmuştur. 

Madde 17 : Sigortalıların askerlikte geçirdikleri müddetler ile iş kazalariyle meslek hastalık
ları ve Analık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği aldıkları süreler zarfında 
çalışmadıkları ve bu sebeple prim ödemedikleri göz önünde tutularak sigortalıların lehlerine Qİmak 
üzere bu sürelerin asgari çalışma müddeti ile bir ypla isabet edecek asgari ortalama 210 günlük 
prim ödeme müddetinin hesabında nazara alınman]ası uygun bulunmuş ve madde ona göre yazıl
mıştır. ^X '" v , 

Madde 18 : İki taraftan gelire hak kazanan kinuselerc yapılacak tahsislerin miktarları b'ii\ mad
dede gösterilmiştir. 

Madde 19 : 18 yaşından küçük çocukların muntazam çalışmaları, mümkün görülemediğinden 
bunların bu devredeki yıllık asgari çalışmaları 210 günden aşağı bulunacaktır. 

Bu gibi kimselerin 18 yaşından önce yılda çalıştıkları sürelerin az bulunması dolayısiyle bu 
eksiği tamamlamak için ileriki yıllarda fazla çalışmaları gerekecek, bu hal. ise sigortalıların aley
hine tecelli edecektir. Maddede derpiş edildiği üzere, 18 yaşından önceki çalışma süreleri yıllık 
ortalama, çalışma müddetinin hesabında nazara alınmazsa bu mahzur ortadan kalkmış olacaktır. 
Buna mukabil 18 yaşında, önceki çaltışma sürelerine ait primler, İhtiyarlık Gelirinin hesabında 
nazara alınacaktır. 

Madde 20-26 : İkinci bölüm İhtiyarlık sigortasına, ait masrafların ne yolda karşılanacağını 
göstermektedir. Yapılan teknik hesaplara göre bu kanun tasarısı, ile tesbit olunan İhtiyarlık Sigor
tası masraflarını karşılamak ve aynı zamanda hailen ileri yaştaki işçi ve hizmetlilere geçici mad
de ile tanınmış bulunan hakları temin etmek üzere; sigortalıların kazançları üzerinden % 8 nispe
tinde prim alınması gerekmektedir. Garp 'memleketlerinde İhtiyarlık Sigortası için alınan primler 
ekseriyetle sigortalı, işveren ve Devlet hissesinden teşekkül etmektedir. Memleketimizde bugün 
için Devlet yardımının kolaylıkla yapılması mümkijLu görülmediğinden primlerin bâzı yabancı 
memleketlerde olduğu gibi yalnız işçi ve işveren tarafından ve eşit paylar ile ödenmesi derpiş 
olunmuş ve bu bölümde bu. esaslar dairesinde ödeı.ecek primlerin ödeme şekilleri tâyin olunmuş
tur. 

Prime matrah teşkil eden kazançların asgari had olarak 2 lira ve âzami had olarak da 20 lira 
kabul edilmek suretiyle 2 liradan az günlük kazançla çalışanların primlerinin 2 lira üzerinden 
ve 20 liradan fazla günlük kazancı o)lanlara ait primin de 20 lira üzerinden alınması esası kabul 
edilmiştir. | ŞfŞ*-

Madde 27 : Sigortalı bir işte muayyen bir müddet çalışarak bâzı sigorta hakları iktisap etmiş 
bulunan kimselerin sigortalı işten ayrılmaları ile biti hakların t amam iyi e sukut etmesini önlemek 
maksadiyle bu -gibilere sigorta haklarını devam ettirmek imkânı verilmiştir. 

Bu suretle, ihtiyari olarak sigorta haklarını devanı ettirmek isteyenlerin ençok bir yıl içinde sigorta 
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idaresine müracaat eylemeleri ve her yıl ortalama 270 gün. sigorta primi ödemeleri şartı konulmuştur. 

Sigortalı işte çalışan kimseler için'her ne kadar asgari yıllık aidat müddeti 210 gün olarak kabul 
edilmiş ise de bu müddet ekseri ahvalde 300 gün ve daha ziyade olacaktır. Bu sebeple ihtiyari ola
rak sigorta haklarının devamında ortalama olarak 270 gün prim ödenmesi esası uygun bulunmuş ve 
madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Maddenin diğer kısmında primlerin ödeme şekilleri ve müddetleri, tesbit edilmektedir. 
Madde 28 : Bünyeleri itibariyle ' İş Kanunu kapsamına girecek nitelikte bulunmıyan ve fakat 

sosyal Sigorta haklarından faydalanmaları uygun görülen birtakım zümrelerin de ihtiyarlık Sigor
tasından muayyen şartlar altında istifade edebilmeleri için bu zümrelere ait teşekküller ile anlaşma
lar yapmak yetkisinin alınması düşünülmüş ve bu sebeple bu madde kaleme alınmıştır. 

Tesbit olunacak şartlar, tamamiyle teknik hesaplara istinat edeceği cihetle, işçi Sigortaları Ku
rumu tarafından hazırlanacak ve Çalışma Bakanlığınca onanacaktır. 

Madde 29 : Kanunun tatbikatı ile ilgili olup teferruatiyle kanun metninde zikredilmesine im
kân olmıyan teknik hususların bir tüzükde belirtilmesi hem sigortalıların menfaatleri ve hem 
de işçi Sigortaları Kanununun çalışma tarzının muayyen esaslara istinat ettirilmesi bakımından 
yerinde görülmüş ve madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 30, 31 : Bu maddeler, sigorta tekniğinin icaplarına göre ve girişilen taahhüdata karşı
lık ayrılacak miktarın çeşitlerini göstermektedir. 

Madde 32 : Karşılıkların en emin şekilde işletilmesi, ve her türlü riskten kurtulmak suretiyle 
plase edilebilmesi için bunların yalnız maddede gösterilen muayyen yerlerine yatırılması uygun 
bulunmuştur. Esasen bütün yabancı memleketlerde de Sosyal Sigorta karşılıkları benzeri şe
killerde işletilmektedir. 

Madde 33 : Teknik hesapların filiyata ne dereceye kadar uyduğunun her 5 yılda bir yapılacak 
hesaplarla kontrol olunması sigorta tekniği icaplarından bulunmaktadır. 

Madde 34, 35 : Sigortalıların gerek çalışma müddetleri ve gerekse ödemiş bulundukları prim
ler bakımından takiplerini kolaylaştırmak üzere her sigortalıya bir sigorta karnesi verilmesi der
piş olunmuştur. Bu karnelere işlenecek malûmat, İhtiyarlık sigortasının tatbik şekli hakkında çı
karılacak tüzük de belirtilecektir. ^ S l * ^ * * 

Madde 36 : İhtiyarlık sigortasının tatbikmda iş verenlere geniş ölçüde vecibeler yükletilmiş 
bulunduğundan bu vecibelerin yerine getirilmemesi veya ihmal olunması yüzünden gerek sigor
talının ve gerekse Sigorta idaresinin uğrıyaeağızararm bu gibi iş verenlere tazmin ettirilmesi 
tabiidir. Bunun yanında bâzı cezai hükümlerin vazohıııması da lüzumlu görülmüş ve madde buna 
göre hazırlanmıştır. 

Madde 37 : Gelirlerin uzun zaman sürüncemede kalmaması ve kurumun yapacağı ödemeleri 
kestirebilmesi için, bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde 38 : iş Kanununun 103 ncü maddesinde konulmuş bulunan ana prensip, ihtiyarlık Si
gortası için de kabul edilmiş ve madde buna göre hazırlanmıştır. 

Madde 39 : Sigorta idaresinin vereceği kararlarla bu kararlara karşı sigortalılar tarafından 
ileri sürülecek itirazların muayyen bir müddete bağlanması Igerekli görülmüş ve bu müddet Sigorta 
idaresi için bir ay ve sigortalılar için de iki ay olarak kabul olunmuştur. 

Madde 40 : Bâzı ahvalde belgelerin toplanmasının uzun sürebileceği göz önünde tutularak ve 
sigortalının hedef tuttuğu gayenin gerektirdiği bir suretle yardım yapılabilmesi için avans veri
lebilmesi imkânı derpiş edilmiştir. 

Madde 41 : ihtiyarlık sigortası, çalışma devresini tamamlamış ve iş hayatında artık müfit ola-
mıyacak duruma giren kimselere gerekli yardımları yapacağı cihetle bunların işlerinden çıkmala
rı veya çıkarılmaları dolayısiyle ayrıca iş verenden iş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince bir 
hak talep etmeleri hizmet terki sebebiyle mükerrer menfaat temin etmek demek olacağından bu 
gibilerin iş Kanununun 13 ncü maddesindeki kıdemle mütenasip tazminat hükmünden faydalan
maları uygun görülmüştür. 

Madde 42 : Yaş ile ilgili hükümlerin tatbikmda güçlükleri ortadan kaldırmak üzere benzeri di-
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ger kanunlarımızda olduğu gibi,* hangi doğum tarihinin esas kabul edileceği bu maddede açıklan
mıştır. | ' I 

Madde 43 : Yabancı işçilerin de ihtiyarlık sigortasından aynen kendi vatandaşlarımız gibi 
faydalanmaları beynelmilel teamüle uygun bulunmaktadır. 

Geçici Madde : Uzun zamandan b|eri iş hayatında çalışmakta bulunan ve halen ileri 
yaşta olduklarından bu kanunun derpiş ettiği sigoıjta haklarından hiçbir zaman faydalanmaları 
mümkün bulunmıyan işçilerin ihtiyarlıklarında sefalet içinde kalmaları uygun bulunmamış ve bun
lara da muayyen şartlar altında yardıjnda bulunulnjıası esası kabul edilmiştir. Bu gibi işçilere ya
pılacak yardımların yapılmasından doğacak malî kijüf etler prim nispetlerine cüz'i bir zam yapıl
mak suretiyle, tamamiyle nispeten geı^ç nesillere tejvzi edilmek suretiyle karşılanmış bulunmak
tadır. 

Madde 44 : Bu kanun tasarısında derpiş edilmiş bulunan hükümlerin tatbikma geçilebilmesi 
için, tatbikat ile ilgili tüzüklerin çıkarılmış bulunmjası ve miktarı üç yüz bini aşan işçilerin işçi 
Sigortaları Kurumunca tescil muamelelerinin yapılarak kütüklerinin tesis edilmiş olması ve ken
dilerine sigorta karnelerinin tevzi edijlmiş bulunmajsı, lâzımgelmektedir. 

Bu sebeple kanun tasarısı hükümlerinden bir kismınm derhal, diğer bir kısmının da en az, 9 
aylık bir hazırlık devresinden sonra yjürürlüğe girmesi zaruri bulunmaktadır. Bu itibarla hazır
lıkla ilgili bulunan 6 ncı maddenin son fıkrası ile 1$, 28, 29, 34, 35 ve 36 ncı maddelerin kanunun 
neşri tarihinde ve diğer maddelerinin <p.e 1 . VII . lj)50 tarihinde yürürlüğe girmesinde işin selâ
meti bakımından fayda mülâhaza edilıjniş ve madde | buna göre yazılmıştır. 

IJÜKÜMETÎN JTEKLÎFÎ 

îhtiydflık Sigortası \Kanun tasarısı 

Ana hükümler 

MADDE 1. —, 3008 sayılı iş Kanujnunun uy
gulandığı iş yerlerinde çalışanlardan o kanuna 
göre sigortalı sayılanların ihtiyarlıkları halinde 
(bağlanacak gelirler ve yapılacak diğer ödeme
ler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri : 
a) Kanunla kurulu emeklilik saMıkları ile 

ilgilendirilenlere; 
b) iş Kanununun 8 nci jnaddesande yazılı 

süröksiz işlerde çalışanlara; [ 
c) Yılın herhangi bir devresindş tam veya 

fazla faaliyette bulunup öteki devrfede büsbü
tün faaliyetten kalan ve yahut faaliyetini azal
tan mevsimlik işlerin, yılda hiçbir zaman 210 
gün çalışmayı gerektirmiyen ve Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilmiş bulunan kısımlarında 
çalışan işçi ve hizmetlilere uygulanıjıaz. 

MADDE 3. — Hilafı tasrih edilmjiş olmadık
ça, iş Kanununun 7 nci faslı hükümljeri ihtiyar
lık Sigortasına da şâmildir. i 

4772 sayılı Kanunun 52, 69, 70, 7İ, 74, 77 ve 

81 nci maddeleri ihtiyarlık Sigortası hakkında 
da uygulanır. 

MADDE 4. — Sigortalıya sağlanan menfaat-
jler : 

a) Kendisine veya eşine bağlanan ihtiyar-
jlık geliri; 

b) Kendisine veya ailesine yahut çocukları-
ina veyahut geçimleri kendisince sağlanan ana
sına ve babasına yapılan toptan ödemelerden 
ibarettir. 

Birinci Bölüm 

Yardımlar 

MADDE 5. — ihtiyarlık gelirinden fayda
lanmak için : 

a) 60 yaşını doldurmuş olmak; 
b) Bu kanunun uygulandığı bir veya bir

kaç iş yerinde en az 20 yıldan beri işçi veya 
hizmetli olarak çalışmış bulunmak; 

e) ilk işe girdiği tarihten ihtiyarlık gelirin
den faydalanma talebinde bulunduğu tarihe ka
dar geçen her yıl için en az ortalama 210 gün-
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lük İhtiyarlık Sigortası primi ödemiş bulun
mak; 

d) Gelirden faydalanma talebine takaddüm 
eden son üç yıl içinde en az 210 gün çalışmış ve 
prim ödemiş bulunmak; 

Şarttır. 
Yukardaki şartları yerine getirmiş olan si

gortalının ihtiyarlık geliri kendisinin bu yolda
ki talebini takip eden ay başından başlar. 

60 yaşını doldurduğu tarihte (b), (e), (d) 
fıkralarında yazılı şartlardan bir veya birkaçı
nın Tıenüz* yerine getirmemiş bulunan sigortalı 
bu şartları tamamlamadıkça gelire hak kazan
maz. 

M.A.DDE 6. — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalı
şanların bu işlerde geçen hizmet süreleri üze
rinden hesaplanacak yıpranma payları, 5 nci 
maddenin (e) fıkrasındaki şartı yerine getir
memiş bulunan sigortalıların hizmet sürelerine 
eklenir. 

5 nci maddenin (e) fıkrsaında yazılı şart 
yukardaki ekleme ile tamamlandıktan sonra 
yıpranma payından artan süre, ekleme yapıl
maksızın 5 nci maddenin (c) fıkrasındaki şartı 
yerine getirmiş olanlar için de yıpranma payı
nın tamamı 5 nci maddenin (a) fıkrasındaki 
yaş haddinden indirilir. Ancak, yaş haddinden 
yapılacak indirmeler 5 yılı geçemez. 

Ağır ve yıpratıcı işlerle, bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden, % 25 i geçmemek şar-
tiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanacağı 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte be
lirtilir. 

MADDE 7. — ihtiyarlık gelirinin hesabında, 
sigortalının işinde geçen hizmet süresine ait 
ve prime esas teşkil eden kazançları toplamı
nın yirmide biri esas tutulur ve gelir, elde edi
len bu ortalama kazancın % 35 i üzerinden tes-
bit edilir. Şukadar ki, yıllık gelirin tutarı 400 
liradan aşağı- olamaz. 

MADDE 8. — Toptan ödeme bu kanım gere
ğince 9 ve 10 ncu maddelerde belirtilen tarih
lere kadar verilen primlerin mezkûr maldeler-
deki şekillerde sigortalıya veya hak sahiplerine 
ödenmesidir. f 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı sigortalıların 
ödedikleri primler talepleri üzerine kendilerine 

aynen geri verilir; 
a) En az 5 yıl prim ödedikten sonra evlen

me dolayısiyle işlerinden ayrılmak istiyen kadın 
işçi ve hizmetliler, 

b) Sigortaya tâbi işlere geç girdiklerinden 
60 yaşında veya bu yaştan sonra işten ayrıldık
ları zamana kadar 20 yıllık müddeti doldurmı-
yau işçi ve hizmetliler. 

Sigortalıların bu hükümden faydalanabil
meleri için, ilk işe girdikleri tarihten (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı sebeplerle işten ayrıldıkları 
tarihe kadar geiçen her yıl için ortalama en az 
210 gün ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olma
ları'şarttır. 

(A) fıkrasında yazılı sebeple işinden ayrı
lan sigortalı yeniden bir. işe girecek olursa eski 
hizmetleri işbu kanunun tatbikatında hesaba 
alınmaz. Bu gibilerin hizmet süreleri son işe 
girdikleri tarihten başlar-. 

MADDE 10. — 5 nci maddenin (a), (b) ve 
(d) fıkralarında yazılı şartlardan birini yerine 
getirmeyip de (c) fıkrasında yazılı şartı haiz 
olan sigortalının: 

a) Çalışma gününün üçte ikisini kaybede
rek malûl kalması halinde maluliyetinin başla
dığı tarihe kadar, 

b) Ölümü halinde ölümünün vukuu tarihi -
ııe kadar, gerek kendisi, gerekse kendisi için 
iş veren tarai'mdan ödenmiş bulunan ihtiyarlık 
Sigortası primlerinin tutarı sigortalıya veya 11 
nci maddede yazılı esaslar dairesinde hak sahip
lerine ödenir. 

Şu kadar ki, iş kazasından veya meslek hasta
lığından ileri gelen malûllük ve ölüm hallerinde, 
aynı zamanda 47Î2 sayılı Kanundan faydalanan
lara yapılacak toptan ödeme yukardaki fıkrada 
tesbit olunan miktarın yarısıdır. 

MADDE 11. — Sigortalının ölümü halinde 
toptan ödenecek miktarın yarısı dul kalan eşine 
verilir. 18 yaşını doldurmamış çocuklarından her 
birine de toptan ödenecek miktarın dörtte biri 
ödenir, 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğu 
ile ölümünden önce evlât edinilmiş veya nesebi 
düzeltilmiş veyahut babalığı hükme bağlanmış 
çocukları da toptan ödemeden faydalanırlar. 

Sigortalının ölümü ile hem anasız, hem baba
sız kalan çocuklarına toptan ödenecek miktarın 
% 30 u verilir. 
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— 7 — 
Hak sahiplerine ödenecek miktarlar toplamı 

toptan ödeme miktarını aşamaz. Bu miktarın 
aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine ödene
cek miktarlardan aralarındaki nispet gözetilerek 
indirme yapılır. 

Sigortalının sağ kalan eşine ve çocuklarına 
ödenen hisseler toplamı toptan ödeme miktarın
dan çıkarıldıktan sonra arta kalan kısmı, geçimi 
sigortalı tarafından sağlanan veya sağljanması 
hükme bağlanmış bulunan, ana ve babasıjna eşit 
miktarda ödenir. 

Sigortalının çalışamaz durumdaki sakat çocuk
ları yaşları ne olursa olsun 18 yaşını doldurma
mış çocukları gibi toptan ödemeden faydalanır. 

MADDE 12. — Hangi hallerde, sigortalının 
çalışma gücünün üçte ikisini kaybederek malûl 
kalmış sayılacağı Çalışma ve Sağlık ve (Sosyal 
Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir 
tüzük ile tâyin olunur. 

MADDE 1.3. — Resmî Hastane bulunan yer
lerde Hastane Sağlık Kurulunca, bulunmıyan 
yerlerde biri resmî olmak üzere en az iki hekim 
tarafından müştereken verilecek rapor maluliye
tin tesbitine esas tutulur. 

Ancak, 
a) Arızanın nev'ine göre uzman bulunma

ması, 
b) 

ması, 
e) 

Gerekli tetkik ve teşhis araçlarımı! olma 

talinin Arızanın sonucunu tâyin için sigorjl 
bir Sağlık 'Kurulunca müşahede altına alınması
nın gerekmesi, gibi sebeplerden biri dolayısiyle 
rapor yeter görülmezse sigortalı, raporu» ku
rumca alındığı tarihten itibaren on b^ş gün 
içinde, resmî bir hastanenin sağlık kutuluna 
sevkolunabilir. Sigortalı da, birinci fıkrada ya
zılı rapor üzerine kurumca alınacak kararın 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde aynı 
şekilde resmî bir hastanenin sağlık kuruluna 
şevkini istiyebilir. 

Bu suretle resmî bir hastaneye sevkolıknacak 
sigortalıların gidip gelme yol paraları kurumca 
ödenir. 

Kurum veya sigortalının bu son rapora da 
yukarda yazılı müddetler içinde itiraz etmesi 
halinde durum Yüksek Sağlık Şûrasınea kesin 
karara bağlanır. 

MADDE 14. — İhtiyarlık geliri alaıjı veya 

bu gelire hak kazanmış bulunan sigortalının 
ölüpıü halinde dul kalan karısına, aşağıda ya
zılı 
dar 
ına 

şartlar dâhilinde ve yeniden evleninceye ka-
ödenmek üzere, kocasına ait gelirin % 60 

denk bir gelir bağlanır: 
L Ölüm tarihinde sigortalı ile en az üç 

yıldan beri evli bulunmak, 
özel kanunlar gereğince her hangi bir 

yerden maaş veya tahsisat almamak, 
Çahsamıyacak derecede malûl olmak ve

ya 50 yaşını doldurmuş olup ihtiyarlık sigorta
sına tâbi her hangi bir iş yerinde çalışmamak. 

Sigortalının ölümü sırasında henüz 50 ya
şını doldurmamış bulunan dul karıları yeniden 
evlenmemiş olmak şartiyle 50 yaşını doldurduk
tan sonra bu geliri almaya hak kazanırlar. 

[MADDE 15. — İhtiyarlık geliri alan veya 
bııı}a hak kazanan kadın işçinin bakmakta ol-
dug;u malûl ve çahsamıyacak durumdaki kocası 
da aynı şartlarla 14 ncü maddede yazılı gelir
den faydalanır. 

MADDE 16. — Sigortalının ölümü halinde 
cenlaze masrafı karşılığı olarak ailesine 50 li
ra lödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze 
masrafı verilen sigortalılar için bu maddeye 
tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz. 

JMADDE 17. — a) Her hangi bir sebeple 
silâjh altına alman sigortalının askerlikte geçen 
hizmet süresi, 

p) 4772 sayılı Kanunun 13 ve 29 ncu mad
deleri gereğince geçici iş göremezlik veya ge
belik yahut analık ödeneği alan sigortalının 
iş göremediği süre, 

İhtiyarlık sigortası haklarından faydalan
mak için çalışması gerekli müddetler içinde 
dâhil olmadığı gibi her yıla isabet eden ortala
ma 1210 günlük sürenin hesabında da nazara 
alnjmaz. 

MADDE 18. — Bu kanun ile 4772.sayıh Ka-
nura göre hak kazanılan gelirlerin birleşmesi 
halinde, sigortalı veya hak sahibine, bu gelir-
ler4en fazla olanının tamamı ve noksan olanı
nın da yarısı ödenir. 

belirlerin eşitliği halinde evvelce hak etti
ği gelirin tamamı ve sonrakinin yarısı verilir. 
Sermayeye çevrilen gelirlerle toptan ödemeler
de yukarıki fıkralar hükümleri uygulanmaz. 
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MADDE 19. — 18 yaşını doldurmamış bulu
nan kız ve erkek çocukların bu kanunla ilgili 
iş yerlerinde çalıştıkları süreler, 5 nci madde
nin b ve c bentlerinde yazılı müddetlerin hesa
bında nazara alınmaz. Ancak bu gibiler için 18' 
yaşını doldurmadan önce ödenen primlere esas 
teşkil eden kazançlar toplamı, ihtiyarlık geli
rinin hesabı için 7 nci maddede gösterilen ka
zançlar toplamına ithal edilir. 

İkinci Bölüm 

Primler 

MADDE 20. — İhtiyarlık Sigortasının ge
rektirdiği yardımlarla her türlü yönetim gider
lerini karşılamak üzere alınması gerekli prim
leri sigortalılarla bunların iş verenleri öderler. 
İş veren çalıştırdığı bilûmum sigortaların prim 
tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
ait prim tutarını da bu miktara ekliyerek en 
geç ertesi ayın sonuna kadar îşçi Sigortaları 
Kurumuna ödemeye mecburdur. İş veren ve iş 
veren vekili primlerin bu suretle tam olarak 
zamanında ödenmemesi halinde İşçi Sigortaları 
Kurumuna karşı sorumlu olup; ayrıca primleri 
% 10 fazlasiyle ödemeye mecburdur. 

MADDE 21. — Sigortalılarla iş verenlerin 
ödiyecekleri primlerin hesabında sigortalılara 
ödenen ücretlerin aylık tutarı esas alınır. 

İşçilere verilen fazla mesai ücretleri, prim 
ve pahalılık zamları gibi ücret mahiyetinde her 
türlü paralar ücretlerin aylık tutarında dâhil
dir. 

MADDE 22. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazancı 2 liradan aşağı olan sigortalıların İhti
yarlık Sigortası primleri iki lira üzerinden he^ 
saplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 2 lira ara
sındaki farka ait primin tamamı iş veren tara
fından ödenir. 

İhtiyarlık sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 20 liradan fazlası nazara alın
maz. 

MADDE 23. — İkinci madde gereğince İhti
yarlık Sigortasından istisna edilenler için İh
tiyarlık Sigortası primi alınmaz. 

MADDE 24. — İhtiyarlık Sigortası primi 
sigortalının kazancının % 8 idir. Bu miktarın 

( S . 

yarısı sigortalı, diğer yarısı da iş veren hissesi-
dir. 22 nci madde hükmü saklıdır. 

MADDE 25. — 6 nci maddede yazılı tüzük
te belirtilen ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanla
rın ihtiyarlık sigortası primleri, bu tüzükte 
gösterilen yıpranma payı nispetleri derecesinde 
artırılır. Bu artırmadan doğan prim farkını iş 
verenle sigortalı yarı yarıya öderler. 

MADDE 26. — İş veren veya iş veren veki
li iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen 
ücretleri gösterir aylık bordroları en geç erte
si ayın sonuna kadar İşçi Sigortaları Kurumu
na vermeye mecburdur. 

Üçüncü Bölüm 

Sigorta haklarının ihtiyari olarak devam ettiril
mesi 

MADDE 27. — Evvelce sigortalı olup da 5 
nci maddenin (c) bendinde yazılı olduğu şekil
de en az 5 yıl prim ödemiş ve sonradan sigorta
lı bulunduğu işten ayrılmış olan kimseler, aşa
ğıdaki şartlar dâhilinde ihtiyari olarak sigorta
ya devam edebilirler : 

a) Bu kanunla ilgili işten ayrıldığı tarih
ten itibaren bir yıl içinde ihtiyari olarak sigor
taya devam edeceğini İşçi Sigortaları Kurumu
na yazı ile bildirmek. 

b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapıl
mamış olmak veya kendisine toptan ödeme ya
pılmışsa bu miktarı arada geçen zamana ait 
faiziyle birlikte iade etmiş bulunmak, 

c) Her yıl en az (270) gün için prim öde
mek. , 

c bendi gereğince ödenecek primlerin tâyi
ninde sigortalının işten ayrıldığı tarihe tekad-
düm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama 
günlük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 
25 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olu
nacak primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

İhtiyari olarak sigorta haklarını devam et
tirenler senelik primlerini İşçi Sigortaları Ku
rumunun tâyin edeceği aylarda 4 eşit taksitte 
öderler. Her hangi bir taksiti gecikme faiziyle 
birlikte ve taksit tarihinden itibaren en çok bir 
yıl içinde yatırmıyan sigortalının sigorta hakkı 
düşer. Bu gibilere, ödemiş bulundukları primler 
iade edilmiyeceği gibi bunlar sonradan ihtiyari 
olarak sigortaya devam edemezler. 
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Sigortalı, yemden mecburi sigortaca tâbi 
bir işe girecek olursa hakkında mecb(uri ihti
yarlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu si
gortaların evvelce mecburi ve ihtiyari olarak 
sigortada geçen sürelere ait sigorta hâklariyle 
yeni çalışma sürelerine ait sigorta haklan bir
leştirilir, 

MADDE 28. — İşçi Sigortaları Kurumu, 
Çalışma Bakanlığınca onanacak genel şartlar 
dâhilinde, îş Kanununa tâbi olmıyanj işlerde 
ve iş yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu 
kanuna tâbi tutulmaları için iş verenljerle, işçi 
ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşek
külleriyle yahut işçi ve iş veren sendijkalariyle 
sözleşmeler yapabilir. * > 

Bunlar hakkında işbu kanunun geçici mad
desindeki hükümler uygulanmaz. 

Dördüncü Bölüm 

Genel Hükümler 

MADDE 29. — İşverenlerin İşçi Sigortaları 
Kurumuna verecekleri aylık kadroların şekli, 
sigortalıların kurumca tescili, işyerlerinde tu
tulacak kayıt ve defterler, sigortalılarj için dol
durulacak karnelerle bunların kullajnış tarzı, 
ihtiyari sigortaya tâbi tutulanların prjim ödeme 
şekilleri, gelirlerin tediye zamanları ye bu ka
nunun tatbik tarzını gösteren diğer hususlar bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay içinde çıkarılacak bir tüzükte gösterilir. 

MADDE 30. —• Her hesap yılı sonunda o yıl 
için alman ihtiyarlık sigortası primlerinden 4 
türlü karşılık ayrılır: 

a) Matematik karşılık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
e) Askıda işler karşılığı, 
d) Olağan üstü karşılık. 

MADDE 31. — Matematik karşıljk, bu ka
nun gereğince bağlanacak gelirlerin ! ödenmesi
ni sağlamak üzere ve bunların kuruluş sermaye
lerine eşit olarak tesbit olunur. \ 

Ödenmiş primler karşılığı, henüz! malûllük, 
ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle sigortadan fay-
dalanmıya başlamamış bulunan sigortalılar için 
bu kanun gereğince ilerde kurumca yapıla.rk 
ödemelerin bilanço tarihindeki değer|i ile bu si

gortalılar için mütaakip yıllarda ödenecek prim-
leHn peşin değerleri arasındaki farktır. 

! Askıda işler karşılığı, yılı içinde muamele
leri tamamlanamıyarak tediyeleri yapılamamış 
bıjılunan gelir ve toptan ödemeleri karşılayacak 
yeterlikte olur. 

\ -Olağanüstü karşılık, her hangi bir hesap yı
lma ait gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla 
j \ \ sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yet
memesi halinde kullanılmak üzere ayrılan kar
şılıktır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirle
rinden matematik, ödenmiş primler ve askıda 
işler karşılıkları ile yönetim giderleri ve diğer 
sigorta masrafları çıkarıldıktan sonra kalanı 
olağanüstü karşılık olarak ayrılır. 

MADDE 32. — İhtiyarlık Sigortası için ay
rılacak karşılıklar: 

a) Millî Bankalara, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 

tahvillere, 
c) Gayrimenkullere, 

yatırılmak suretiyle işletilir. Bu karşılıkların 
fc 40 ı Devlet tahvillerine yatırılır. 

MADDE 33. — İhtiyarlık sigortasının ma
lî bünyesi her 5 yılda bir ve gerekirse daha önce 
incelenerek alınacak sonuç bir raporla Çalışma 
Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 34. — Sigortalıların, bu kanuna tâ
bi işlerde çalıştıkları günleri, bu işlerden aldıkla
rı ücret miktarını ve bu ücret miktarlarına göre 
ödenekleri gerekli İhtiyarlık Sigortası primleri
ni tesbit ve takip etmek için bu kanuna tâbi bü
tün işçi ve hizmetlilere İşçi Sigortaları' Kuru
munca birer sigorta karnesi verilir. 

MADDE 35. — tş verenler veya vekilleri bu 
gamına tâbi işçi ve hizmetlilerin sigorta karne
lerini iş yerinin defter ve kayıtlarına uygun olarak 
işlemeye ve 29 ncu madde gereğince hazırlanacak 
tüzükte bu husus hakkında uygulanacağı belir
tilecek olan usullere riayet etmeye mecburdur. 

Karne ve kayıtların ziyaa uğraması halinde 
İşyerleri veya İşçi Sigortaları Kurumundaki ka-
jyıtlardan çıkarılacak tasdikli suretlere göre işlem 
I yapılır. 

MADDE 36. — Bu kanunla yükletilen vecibe
leri yerine getirmiyen iş veren veya ig veren vekili 
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hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağıl* pa
ra cezası hükmolunur. îş veren veya i§ veren ve
kili İşçi Sigortaları Kurumunun bu yüzden hu
sule gelen zararlarını da ayrıca öder. 

MADDE 37. — Her hangi bir devreye ait ge
lirini o devre iptidasından itibaren bir yıl içinde 
almıyanlarm bu devreye ait gelirleri ödenmez. 

MADDE 38. — İhtiyarlık geliri almakta iken 
yabancı memleketlere giden kimselerin yabaneı 
ülkelerde kaldıkları müddetçe gelirleri durduru
lur. Bunlardan en çok 5 yıl içinde tekrar mem
lekete dönenlere, döndükleri tarihi takip eden ay 
lıaşmdan itibaren gelirleri ödenmeye devam olu
nu?. 

MADDE 39. — İşçi Sigortaları Kurumu, 
gelir bağlanma veya toptan ödeme yapılması için 
gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanaeak gelir
leri ve yapılacak toptan ödemeleri en geç bir ay 
içinde hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı ile 
bildirir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kararı 
bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere, 
iki ay içinde, bulundukları yerin sulh mahkeme-
sine başvurarak İşçi Sigortaları Kurumunun ka
rarma itiraz edebilirler. Bu itiraz kararın uygu
lanmasını geciktirmez. Dâvalar, Hukuk Yargıla
ma Usulü Kanununun çabuk yargılama hüküm
lerine göre görülür. 

MADDE 40. — îş^i Sigortalan Kurumu, ge
lir veya toptan ödeme işlemine başlanmış bulu
nan sigortalıya veya hak sahibi kimselerine iler
de alacaklarından kesilmek üzere avans verebi
lir. 

MADDE 41. — İhtiyarlık gelirinden fayda
lanabilecek durumda iken işinden ayrılan veya şi
karı! an sigortalılar hakkında îg Kanununun 13 
ncü madesinin kıdemle mütenasip tazminata mü-
taallik hükmü uygulanmaz. 

MADDE 42. — Bu kanunun ya§ ilt ilgili hü
kümlerinde, sigortalıların ihtiyarlık sigortasına 
ilk defa dâhil oldukları, hak sahiplerinin de ih
tiyarlık sigortası haklarından faydalanmaya baş
ladıkları sıradaki resmî doğum tarihleri esas tu
tulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı 
olmıyanlar bir temmuz da doğmuş sayılırlar. 

MADDE 43. — Bu kanuna tâbi iş yerlerinde 
çalışan yabancı uyruklu işçi ve hizmetliler hak
kında da bu kanun hükümleri uygulanır. İş Ka
nununun 102 nci maddesinin 2 nci fıkrası hü
kümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun primlerle, 
ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte 40 
yaşını geçmiş bulunanlardan, 60 yaşını doldur
duktan sonra 5 nci maddedeki şartları yerine ge-
tiremiyenler de, aşağıdaki şartlar dâhilinde bu 
kanunun hükümlerinden faydalandırılırlar : 

a) İhtiyarlık Sigortası Kanununun primle 
ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki 5 yıl içinde en az 1050 gün îş Kanununa 
tâbi iş yerlerinde çalıştığrtıı ispat etmek; 

b) Primle ilgili hükümlerin yürürlüğe gir
diği tarihten İhtiyarlık Sigortası hakkından, fay
dalanacağı tarihe kadar geçen her yıl için en az 
ortalama 210 günlük ihtiyarlık sigortası primi
ni ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin d fıkra
sındaki şartı haiz olmak; 

e) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 210 gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine, gelir bağlan
mış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu gelir kesilir. 

A bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigor
talıların son 5 yıl içinde çalıştıkları iş yerlerin
den alacakları kanıtlı belgeleri, primlerle ilgili 
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi 
edilmek suretiyle belgelenir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigortalı
ların zarar ve ziyan istemek hakkı mahfuzdur. 

MADDE 44. — Bu kanunun 6 nci maddesi
nin son fıkrası ile 12, 28, 29, 34, 35, 36 neı madde
leri yayımı tarihinden, diğer maddeleri ise 1 . 
VII . 1950 tarihinden başlıyarak yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 45. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

N. E, Sümer 

Bu kamunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

F. Sirmen 
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İli 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakam 

M M Eğitim Bakanı 
T. BmguoğİM 

içişleri Bakanı 
E. Etnirgü 

Maliye I Bakanı 
t. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. A.dalan 

jEkonomi ve Tiearet Bakam Sa. vo So. Y. Bakanı 
C. S. Barlas 

j Gümrük ve Tekel Bakam 
Dr. F. $. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Birer 

Ekonomi Komisyonu düşünceleri haıktamdu vtş*r 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/540 
Karar No. 17 

30 . T . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İhtiyarlık sigortası için Çalışmja Bakanlı
ğında hazırlanıp 3 . V . 1949 tarihli ve 1/540 sa
yılı Başbakanlık tezkeresi ile Bjüyük Millet 
Meclisine sunulan kanun tasarısı ve ilişikleri 
Komisyonumuza verilmiş ve bunlaıj Çalışma ve 
Ekonomi Bakanlıkları temsilcilerimin de hazır 
bulunduğu üç toplantıda incelenmiştir: 

1. — Tasarının tümü üzerinde yapılan gö
rüşme sırasında: 

Kanun tasarısının gerekçesinde de beyan 
olunduğu üzere bu kanunun ihthfa etmesi ge- ; 
rekli maluliyet, ihtiyarlık ve ölümj hallerinden 
tasarıda yalnız ihtiyarlık hali içijı geniş ted- ; 

birlerin alındığı buna mukabil maluliyet ve 
ölüm halleri için şimdilik muvakkkt tedbirlerle 
iktifa olunduğu anlaşılmıştır. | 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, her ne ka-: 
dar böyle geniş bir mevzuun bütün teferruatı 
ile ele alınabilmesi için memleketimize ait ih-
sai malûmatın toplanmasının zaruri bulunduğu 
kabul edilmekle beraber yabancı inemleketlerin 

,bu yolda edindikleri tecrübelerden de fayda
lanmak suretiyle şimdiden ihtiyarlık sigortası 
kanun tasarısında maluliyet ve ölüm hallerine 
karşı da gerekli tedbirlerin alınabileceği ve ileri 
de edinilecek tecrübelere göre bu husustaki 
hükümlerin tadili cihetine gidilebileceği müf 
lâhaza olunmuş ve bu hususun dalışına Komisr 

yonunca daha etraflı bir şekilde ipcelenmesi uyj-
gun görülmüştür. 

2. — Maddelerin görüşülmesi sırasında, aşa
ğıda belirtilen sonuçlara varılmıştır: 

1. — 3, 6, 7, 15, 18,, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45 nci maddelerle geçici mad
de aynen kabul olunmuştur. 

2. — 4 neü maddede beyan olunan menfaatle
rin ve S, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeler
de yazılı hükümlerin tasarının tümü üzerinde 
yapılan görüşme sırasında tebellür eden esas
lara göre değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

3. — 2 ve 17 nci maddelerin daha açık bir 
şekilde yazılması lüzumlu sayılmıştır. 

4. — 1, 5, 29 ve 43 ncü maddelerde aşağıda
ki hususların dikkat nazarına alınması karar
laştırılmıştır : 

A) İş Kanununda yapılması düşünülen ta
dillerde mevcut hükümleri de kavrıyabilmesi 
için birinei maddedeki (3008 sayılı) ibaresinin 
maddeden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

İhtiyarlık sigortasının mecburi bir sigorta 
olarak tatbikinin uygun olup olmıyacağı hak
kında yapılan tartışmalar sonunda, sosyal sigor
taların her yerde ve daima mecburi olarak uy
gulanmakta bulunması, ihtiyari olması halinde 
bâzı iş verenlerin işçileri sigortaya dâhil olma
maya sevk ve teşvik etmelerinin mümkün ola
bileceği ve bâzı işçilerimizin de gençliklerinde 
ilerisini gereği gibi düşünemiyecekleri ve bu se
beple sigortaya girmek istemiyecekleri göz önün
de tutularak İhtiyarlık Sigortasının mecburi şe
kilde tatbikinin uygun olacağı kanaatine varıl
mıştır. 

B) 5 nci maddenin (a), (b), (e), fıkralarm-
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da yazılı şartlardan başka « Son üç yıl iğinde 
en az 210 gün çalışma» şartını ihtiva eden (d) 
fıkrasının fazla olduğu ve bu fıkranın metinden 

'çıkarılmasının uygun olacağı kanaatine varıl
mıştır. 

60 yaşma gelmeden Önce çalışamıyacak duru
ma giren işçilerin ihtij-arlık gelirlerinin bu yaş
tan önce başlryabilmesi için de maddeye bir hü
küm ilâve olunması faydalı görülmüştür. 

O) 29 neu maddede kanunun tatbik şeklini 
gösterir tüzüğün çıkarılması için zikrolunan 6 
aylık mühletle hükümetin takyit olunması uygun 
bulunmamıştır. 

Ç) 43 ncü maddenin yabancı uyruklu işçi
lerin ancak mütekabiliyet esasları dairesinde İh
tiyarlık Sigortasından faydalanmaları şeklinde 
değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Çalışma Komisyonuna gönderilmek üzere Yük-

sek Başkanlığa 
Başkan 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Ankara 

/ / . 0. Bekata 
Denizli 

C. Çalgüner 
Gümüşane 
T. Tüzün 
İmzada 

bulunamadı 
Manisa 

Y. M. Alakant 
İmzada 

bulunamadı 

sunulur. 
Sözcü 

Balıkesir 
A. Ağabey oğlu 

Balıkesir 
M. Akpınar 

Elâzığ 
M. Arpan 

İzmir 
B. N. Anman 

İmzada 
bulunamadı 

Ordu 
M. F'urtun 

Gazianteb 
B. Kaleli 

Kâtip 
Zonguldak 
N. Kromer 

Bursa 
AM. Erhan 
Gümüşane 

§. Sökmensüer 
İzmir 

L.B. Çeyrekbaşı 

Ordu 
A.H. Onat 

Gümrük vt Tekel Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/540 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

16. V. 1949 

Çalışma Komisyonunca «İhtiyarlık Sigortası 
tasarısı» hakkında ilgili komisyon olarak Gümrük 
ve Tekel Komisyonunun mütalâası istenmesi üze
rine Yüksek Başkanlıkça tasarının bir Örneği ko
misyonumuza havale buyurulmuş olmakla 
1 1 . V . 1949 günü Çalışma Bakanı, 12 . V . 1949 
günü de Çalışma Bakanlığı temsilcileri hazır bu
lunduğu halde toplanıp konuşuldu. 

Tasarı hakkında gerekli izahat alındıktan 
sonra maddeleri okunarak incelendi. 

14 ncü maddenin ikinci -fıkrasındaki (Her 
hangi bir yerden maaş veya tahsisat almamak) 
kaydının üzerinde görüşüldü. Alman maaş veya 
tahsisat miktarının ödenecek gelirden az olması 
halinde, bu miktarın tehzil edilerek ödenmesinin 
muvafık olacağı, 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında: (Sigortalı
nın ölümü sırasmda henüz 5Q yaşını doldurma

mış olan dul karıları yeniden evlenmemiş olmak 
şartiyle 50 yaşını doldurduktan sonra bu geliri 
almaya hak kazanırlar) hükmünün tasarının 
maksat ve gayesine uygun olmadığı, ölenin çok 
çocuklu veya diğer mazereti dolayısiyle çalışa-
mıyan ölü karısının bu gelirden faydalanması ge
rektiği, 

Tasarının 4 ncü bölümün genel hükümler kıs
mında : İhtiyarlık sigortası için ayrılacak kar
şılıktan yüzde 40 mm Devlet tahvillerine yatı-
rılmasmadan sonra mütebakinin meskene yatı-
rılmıyarak akara yatırılmasının tasrih edilmesi, 
şu kadar ki, sigortalılara gayrimenkul karşılığı 
ipotek olarak avans verilebilmesi, yalnız bu avan
sların karşılığın 120 sinin verilmesi, ve avans 
miktarının da gayrimenkul ve kıymetin yüzde 
ellisini aşmaması komisyonumuzca münasip gö
rülmüş olmakla havalesi gereğince Çalışma Ko-
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misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkajnlığa su
nulur, i 

Gkmrük ve Tekel Komisyonu I 
Başkanı Sözcü 

Gümüşane Zonguldak 
T. Tilziln O. tf. Orhoıı, 

Çanakkale 
; II. Bingül 

Konya 
H. Ulusan 

Samsun 
M. Köprülü 

Kastamonu 
F, Mağara 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Tekirdağ 
E. Pekel 

Kırşehir 

Samsun 
H. Berk 
Tokad 

F. Eken 

Ulaştırma Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/540 
Karar No. 15 

U. V . Wİ9 

Yüksek Başkanlığa 

«İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarlısı» hak
kında Komisyonumuz düşüncesinin biljdirilmosj. 
Çalışma Komisyonunun -î . V . 1949 tarihli ve 
Esas 1/540, Karar 15 sayılı yazısiyle istenilmek
te olduğundan Komisyonumuzun 9 . V . 19J9 
günündeki birleşiminde Çalışma Bakam ile işç; 

Sigortaları Kurumu temsilcisi hazır oldukları 
halde tasarının gerekçesi ve maddeleri okunup 
incelendi. 

Komisyonumuzun tasarı hakkındaki düşün
celerini sırasiyle ar/ediyoruz: 

Tasarının Başlığı 
Kurulacak olan İhtiyarlık Sigorta; bütün 

halka şâmil olmayıp îş Kanununun 7 jrıci (Sos
yal Yardımlar) faslında adı geçen îşlçilere ve 
hizmetlilere ait münhasıran olacağına göre ta
sarının başlığındaki «İhtiyarlık Sigo| tası Ka
nunu» adının «İşçilere ve hizmetlilere! ait ihti
yarlık sigortası kanunu» şeklinde değiştirilme
si uygun olacağı düşünülmüştür. 

Birinci maddede Sigortanın mecburi oldu
ğunun tasrihi. 

İş Kanununun 7 ne i faslının 101 ntji madde
sine (İşçiler İş yerlerine almmalariylel beraber 
kendiliğinden sigorta olunmuş olurlaıj. Bunlar 
bu suretle sigortalı olmak hak ve vecibesinden 
feragat veya istinkâf edemezler) denilerek iş
çiye taallûk eden sosyal sigortaların mecburi 
olduğu esası konulmuş bulunmaktadır^ 

Gerçi bu tasarının 20 nci maddesinde, iş ve
renlerin çalıştırıldığı işçilerin sigorta primlerini 
ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait olan 

primle beraber sigorta kurumuna ödemeye 
mecbur olduğu hakkında bir hüküm mevcut ise 
de «İşçi İhtiyarlık Sigortası» nın esasına ve 
teşkiline ait olan birinci maddenin metninde 
(İhtiyarlık Sigortasının mecburi olduğunu) sa
rahatle ifade eden bir hüküm ilâve edilmesi uy
gun görülmüştür. 

Birinci madde ile diğer maddelerdeki (İhtiyar
lık geliri) tâbiri 

Bu kanuna göre sigortalıya bağlanacak ve 
her ay ödenecek olan paraya hususi ve ihtiya
ri sigortalarda kullanılan (Rente Viagere) İs
tılahının karşılığı olmak ve (Rente) kelimesi 
de (Gelir) mânasına alınmak üzere «İhtiyarlık 
geliri» denildiği ve bu tâbirin birinci madde ile 
djiğer birçok maddelerde de kullanıldığı görül
müştür. 

Filhakika her gerçek kişi, hususi bir sigor
ta şirketi ile ihtiyari olarak akdedeceği bir si
gorta mukavelenamesiyle ve primlerini munta
zam surette ödemiş olmak şartiyle meselâ 20 se
ne gibi muayyen bir müddet sonra kendisine 
aylık ve yıllık olarak tediye olunacak bir rant 
temin edebilir. 

Fakat İş Kanunu hükümlerine göre Devlet 
tarafından kurulan ve mecburi olan sosyal iş
çi sigortalarında 60 yaşını geçen işçilere bağ
lanacak olan aylıklar esas itibariyle (Rente -
irat) vasıf ve mahiyetinde olmayıp belki işçile
rin ihtiyarlıklarında kendilerini ve ailelerini 
geçindirebilmeye mesnet ve medar olacak olan 
bir (Yardım akçesi) dir. Ve î ş Kanununun 100 
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ncü maddesinde de bu paralara esasen (Sosyal 
yardımlar) adı verilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla tasarıdaki birinci madde ile diğer madde
lerde kullanılan (ihtiyarlık geliri) tâbirinin 
(İhtiyarlık yardımı) şeklinde düzeltilmesi doğ
ru olacağı düşünülmüştür. 

» Üçüncü madde 
îş Kanununun 100 ncü maddesinde (İhtiyar

lık) halinde yapılacak yardımın (Sosyal yar
dımlardan) olduğu sarahatle zikredilmiş oldu
ğuna göre tasarının üçüncü maddesinde lüzum
suz olan (Hilâfına tasrih edilmiş olmadıkça) 
ibaresinin çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Yine üçüncü madde ile tasarının diğer mad
delerindeki (4772 sayılı) kelimesinden sonra 
bu kanunun (Kaza Sigortaları ve Meslek Hasta
lıkları ve Analık Sigortası Kanunu) olduğunun 
zikir ve tasrih edilmesi doğru olacağı düşünül
müştür. 

6, 12, 29 ncu maddelerde adı geçen tüzükler 
Tasarının 6 ncı maddesine (Ağır ve yıpratı

cı işlerde hesaplanacak yıpranma payının) Ça
lışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte 
belirtileceği. 

Tasarının 12 nci maddesinde (Çalışma gücü
nün üçte ikisini kaybederek malûl kalma hali
nin) Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükde belir
tileceği. 

Tasarının 29 ncu maddesinde de (İş veren
lerin Sigorta kurumuna verecekleri hordrola-
ra, tutulacak kayıtlara ve defterlere, işçilere 
verilecek karnelere ve primlerin ödenme zaman
larına ait hükümlerin) bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarı
lacak bir tüzükte gösterileceği. 

Hükümleri mevcut bulunmaktadır. 
Bu hükümlere göre ayrı ayrı tüzükler ya

pılacak yerde tasarıdaki geçici maddeden evvel 
(İhtiyarlık sigortasına taallûk eden hüküm
lerin tatbik şekli ve suretleri Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir 
tüzük ile tesbit ve tâyin olunur) tarzında 
bir maddenin ilâve edilmesi ve adları geçen 
6, 12, 29 ucu maddelerin sonlarında da ( . . . nci 
maddede zikrolunan tüzükte gösterilir) denil
mesi daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

9 ncu maddedeki primlerin geri verileceği 
haller. 

Bu maddede : 
a) en az beş yıl prim ödedikten sonra ev

lenme suretiyle işlerinden ayrılanlara, 
b) Sigortaya tâbi iş yerlerine geç girdik

lerinden 60 yışmda veya daha sonra işlerinden 
ayrıldıkları zamana kadar yirmi yıl müddeti 
doldurmamış olanlara. 

Talepleri üzerine ödedikleri primlerin geri 
verileceği yazılıdır. 

Beş seneden az prim ödiyenler evlenmek su
retiyle ayrıldıkları takdirde primlerinin geri ve
rilip verilmiyeceği noktasiyle, (a) ve (b) fıkra
larına göre işlerinden ayrılmış olanların sigor
taya ihtiyari olarak devam edebileceğine ait olan 
27 nci madde hükümlerinden faydalanıp fayda
lanamayacakları bu maddede beyan ve tasrih 
edilmemiş olduğundan bu cihetlerin Çalışma Ko
misyonunca tetkika değer olduğu düşünülmüş
tür. 

11 nci madde 
Bu maddenin 5 nci satırında yanlış yazıldığı "C 

anlaşılan (Mezhebi) kelimesi yerine (Nesebi) 
denilmesi lüzumlu görülmüştür. 

21 nci madde 
Bu maddenin ikinci fıkrasında (işçilere ve

rilen fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık 
zamları gibi ücret mahiyetinde her türlü paralar 
ücretlerin aylık tutarında dâhildir) denilmekte
dir. 

işçilere aynen yapılacak sosyal yardımlar üc
ret mahiyetinde olmadığından, bu türlü yardım
ların prim hesabına girmemesini ifade edebil
mek üzere fıkradaki (Pahalılık zamları gibi) iba
resinden sonra (yalnız) kelimesinin ilâve edil
mesi uygun görülmüştür. 

30 ve 32 nci maddelerin birleştirilmesi 
Tasarıdaki 31 nci madde esasen 30 ncu mad

denin devamı demek olduğundan bu iki madde
nin 'birleştirilmesi uygun görülmüştür. Bundan 
başka tasarıdaki 31 nci maddenin (Matamatik 
karşılık, bu kamın gereğince bağlanacak gelirle
rin. ödenmesini sağlamak üzere ve bunların ku
ruluş sermayelerine eşit olarak tesbit olunur) 
şeklinde yazılmış olan birinci fıkrası (Kuruluş 
sermayesinin ayrı, matamatik karşılığın ayrı 
olacağı ve bunların arasında eşitlik bulunacağı) 
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tarzında bir yanlış telâkkiye meydan vereceğin
den bu yanlış telâkkiyi önlemek üzere bu fıkra
nın : 

(Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağ
lanacak ihtiyarlık yardımlarının ödenmesini sağ
lamak üzere hesaplanacak kuruluş sermayesi ka
dardır) şeklinde düzeltilmesi uygun görülmüş
tür. 

35 nei madde 
Bu maddenin sonunda (Veya İşçi Sigortaları 

Kurumundaki sigortalılardan) ibaresinin yanlış 
yazıldığı anlaşılmakla bu ibarenin (veya İşçi Si
gortaları Kurumundaki kayıtlardan) şeklinde 
düzeltilmesi lüzumlu görülmüştür. 

43 ncü madde ve (Mütekabiliyet şartı) 
Bu madde (Bu kanuna tâbi iş yerlerinde ça

lışan yabancı uyruklu işçi ve hizmetliler hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır. İş Ka
nununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası hük
mü saklıdır) denilmektedir. 

Bir yabancı memleket mevzuatında müma
sil Sosyal işçi sigortalarından yabancı işçi ve 
hizmetlilerin de faydalanabileceği hakkında bir 
hüküm mevcut değilse bu maddenin mutlak 
hükmü ile o yabancı memleket uyruğu elan iş
çi ve hizmetlilerin Türkiye'de kurulacak İhti
yarlık Sigortasından faydalanacaklarını kabul 
etmek doğru olmadığından maddedeki (İşçi ve 
hzmetliler hakkında) ibaresindeki sonra (Müte
kabiliyet suretiyle) kaydının ilâve edilmesi uy
gun ve zaruri görülmüştür. 

Geçici Madde 
Geçici madde (Bu kanunun primlere muta-

allik olan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarih
te 40 yaşını geçirmiş bulunanlardan 60 yaşını 
doldurduktan sonra beşinci maddedeki şartları 
yerine getirmiyenlerin de bu kanunun hüküm
lerinden faydalanabilmeleri için: 

a) Yürürlükten önce beş yıl içinde en az 
bin elli gün îş Kanununa tâbi iş yekleri erde ça
lıştığım ispat etmesi. 

b) Bu beş yıl içinde her yıl için er. az or
talama 210 günlük ihtiyarlık sigortası primleri
ni ödemiş olması. 

Ve beşinci maddenin (d) fıkrasındaki şartı 
haiz olması. 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmas)ı ve bu 
yıl içinde 210 günlük prim ödemesi. 

Hükümkrini ihtiva etmektedir. 
I ki maddenin müzakeresinde Komisyon üye

sinden bâzıları geçici maddenin işbu c fıkra
sındaki (En az bir yıl daha sigortalı bulun 
mas, ve bu yıl içinde 210 günlük prim ödemesi) 
şartının bu türlü yaşlı işçileri çalıştırmakta bu
luna .n iş verenler tarafından bu yaşlı işçilere 
bir yıl daha ücret verilmesine devam olunaca
ğı nfıânasını ifade etmekte olduğunu ve bundan 
kaçnrmak için de bâzı iş verenlerin îş Kanu
nundaki (Haber vermek şartiyle hizmet akdini 
feshetmek) salâhiyetinden istifade etmek yo-
lunfy gidebileceklerini beyanla bu gibi kıdemli 
yaşlı işçilerin mağdur olmalarına mahal ve mey
dan vermemek üzere geçici maddeden (C) fık
rasının çkarılması doğru olacağı mütalâasında 
buliınmuşlarsa da bu hususta cereyan eden 
konuşma sonucunda geçici madde nin ayniyle 
kabjulüne çoğunlukla karar verilmiştir. 

Tasarının muhtelif maddelerindeki ( . . . . 
hüfe[mü saklıdır) ibaresinin ( . . . .hükmü mah
fuzdur) suretinde değiştirilmesi de uygun gö
rülmüştür. 

Tasarıdaki maddelerin kenarlarına o madde
lerin muhtevasını gösterecek olan (Matlap) 
larıjn ilâvesi de uygun görülmüştür. 

Çalışma Komisyonuna verilmek üzere Yük-
Başkanlığa sunulur. sek 

Ulaştırma K. Başkam 
Çoruh 

A. E. E rem 

Sözcü 
Niğde 

C fıkrasının çıkarılması 
reyindeyim. 

V. Sandal 
Kâtip 

Erzurum 
S. Altuğ 

Aydın 
M. Aydın 

Ijmzada bulunamadı 
Edirne 

M. E. Ağaoğulları 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
I Senihi Yürüten 

imzada bulunamadı 
I Kütahya Ordu 

Ankara 
î. R. Ay aslı 
Çanakkale 
B. Gökçen 

İstanbul 
Orgl. C. C. Töydmir 

Kayseri 
F. Seler 

Ordu 
i . Bozbay Dr. V. Demir Amiral H. Oöhdalay 
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Samsun 
Y. Kalgay 

Sivas 
H. Işık 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Çalışma Komisyonu , 20. V. 1949 

Esas No. 1/540 
Karar No. 19 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunun 18 . IV . 1949 tarihli 
kararları ile kabul olunan ve Başbakanlığın 
21 . IV . 1949 tarih ve 6/1512 sayılı tezkeresine 
ilişik olarak yüksek makamınıza sunulmuş bu
lunan «ihtiyarlık Sigortası Kanun tasarısı» 
Makamınızın havalesi üzerine 22 . IV . 1949 ta
rihinde Komisyonumuza tevdi edildi. 

Komisyonumuzca tüzük hükümlerine göre 
mütalâaları alınmak üzere tasarı Gümrük ve Te
kel, Ulaştırma, Ekonomi ve Bütçe Komisyonla
rına sunuldu. Mezkûr komisyonların raporları 
geldikten sonra toplanan komisyonumuz Ça
lışma Bakanı ve temsilcileriyle birlikte tasarıyı 
inceledi. 

iş Kanunumuzun sosyal yardımlara mütaal-
lik hükümlerinin de kabul ettiği şekilde mem
leketimizin çalışma hayatında iktisadi ve içtimai 
durumumuzun icaplarını ve bugünkü hayat 
şartlarını ve sanat hayatında ilerlemek için 
memleketine bilhassa bedenî hizmetleriyle ken
dilerini vakfetmiş bulunan işçi ve hizmetli va
tandaşlarımızın işe, sanat, meslekine inanla bağ
lanmasına ve Devlet bünyesinde kendisinin şah
si ve topluluk hukuku içinde değer ve kıyme
tinin ehemmiyetle ele alınarak istikbalinin te
minat altında alındığını ve sağlılığmda herhangi 
bir arıza vukuunda bir yardımla ken.İHni ve 
ailesini mümkün mertebe geçindirebileceğini, 
ölmüş halinde mirasçılarına toptan ödemeler ve 
ihtiyarlığı halinde kendisine gelir ve ihtiyarlık 
geliri alırken ölümü halinde aile efradına bu 
gelirin tahsis ve tefriki ve neticeten gerek ça
lıştığı müddetler içinde ve gerekse gözlerini 
hayata yumduğu zaman evlât ve ayalinin geçi
mine medar olacak bir yardımın Devleti tara
fından bir kanun ile garanti edilmesini görmek 
suretiyle tuttuğu meslek ve işe daha sıkı bağ
lanarak devamlı ve vasıflı bir vatandaş 
olmak suretiyle daha yüksek kazanç ve 
faydalar sağlıyacağı gibi vatanına da da
ha sıkı bağlanacağı ve binaenaleyh şahsan 
ve topluluk itibariyle istifade ederken 

iktisadi gelişme ve ihtisaslara ve tam randıman 
ile çalışanlara vesile teşkil etmiş olacağında 
tam ittifak halinde bulunan komisyonumuz 
esasta itirazları olmıyan mütalâaları alınan di
ğer komisyonlar gibi tasarının umumi hüküm
leri üzerinde mutabık kaldıktan sonra maddele
re geçmiştir. 

Birinci Madde : Sigortalı sayılacak vatan
daşların ihtiyarlıkları hallerinde bağlanacak 
gelirler ile diğer maluliyet, ölüm ve zaruret 
hallerinde işten ayrılma vukuunda ödenecek 
veya geri verilecek primlerin, ancak bu kanun 
hükmüne tâbi olduğunu anlatmaktadır. 

ikinci Madde : Bu kanunun hangi işçi ve 
hizmetliler hakkında tatbik edilemiyeceğini gös
termekte ve emeklilik sandıkları ile süreksiz iş
lerde çalışanların ve çalışma müddetinde bu 
kanunun şart koyduğu çalışma zaman ve müd-
detleriyle fasılasız çalışma şartlarını ve prim 
kayıtlarını yerine getiremiyenlere uygulana
nı lyacağını izah etmektedir. 

Üçüncü Madde : Hükümet tasarısının «Hi
lafı tasrih edilmiş olmadıkça» cümlesi yerine 

^«Hilâfına hüküm olmadıkça» kaydı konmak ve 
4772 sayılı Kanunun 70 nei maddesini de ihti
va eden maddeler içerisinden mezkûr madde 
çıkarılmak suretiyle değişiklik yapılarak iş 
Kanununun 7 nci faslı hükmü olan ve sigorta
lının İş Kanununun tatbik edildiği bir iş yerine 
girmesiyle otomatik olarak sigortalı addedile
ceği ve bu suretle bu gibi iş yerlerine giren iş
çi ve hizmetlilerin kendiliğinden ve mecburi 
olarak sigortaya kaydedilmiş olacağını göste
ren ve 4772esayılı iş Kazaları ve Meslek Has
talıkları Kanununun numaraları gösterilen 
maddeleriyle de mezkûr sigortanın ihbar, teb
liğ ve diğer buna mütenazır hükümlerinin bu 
kanunda da tatbik: edileceğini izah eden bir 
maddedir. 

Dördüncü Madde : «Çocuklarına bağlana
cak yetim gelirleri» hükmünü de kapsamına al
mak suretiyle sigortalının ölümü halinde ihti-
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yarlık gelirine hak kazanmış ise esine ve ilâve 
dolayısiyle yetimlerine ve eğer kazanmajmış ve 
başka suretle de toptan Ödeme vukuu İmlinde 
ailesi efradına vâki olacak yardım ve ödemele
ri göstermektedir. 

Beşinci Madde : İhtiyarlık gelirinden fay
dalanmak için bir işçi ve hizmetlide aranacak 
şartları ihtiva etmektedir. Bu maddeye göre; 
ihtiyarlık geliri almak için (60) yaşını doldur
mak şart olduğu gibi 25 yıl iş Kanununa; tâbi iş 
yerlerinde çalışmak ve her çalışma yılı için en 
az 200 gün çalışarak prim ödemiş bulunmak 
şarttır. 

Ancak münavebe ile çalışan iş yerleri hak
kındaki hükümler mahfuz bulunduğu ^ibi; 50 
yaşını roldıırduktan sonra hiçbir işte çalışamı-
yacak dünün» düşenlerir 50 yaşından scjmra ge
lirden faydalanacağını göstermektedir., 

Bundan başka umumi şartların dışında 1.4. 
c maddede gösterildiği veçhile ihtiyarlık ge
lirine hak kazanan ve fakat 50 ve daha yüksek 
yaşlarda olmuş olanlarım veresesine (60) yaşı 
doldurmuş gi'bi ve fakat daha kısa süreli gelir 
tahsisi kabul edilmiştir. 

Altıncı madde : Sigorta işçi ve hizmetlilerin 
gerek prim ve gerek yaş hadlerini tâyinde ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışmış olanlarının! yıpran
ma paylarının prim ve yaşlarına ilâve ve ter
tip sırasını göstermektedir. Bu hususta Çalışma 
Bakanlığınca bir tüzük hazırlanacağım da âmir 
bulunmaktadır. 

Yedinci madde : İhtiyarlık gelirinin yıllık 
tutarının hesabını göstermekte ve bu gelirin de 
aşağıda görüleceği üzere iş veren ile işçi ve hiz
metlimin ödiyecekleri % 4 erden % 8 in ihti
yarlık geliri hakkının iktisabı müddetindeki 
toplamının % 20 si olacağını ve ancak bu ge
lirin de yılda (400) liradan aşağı olmayacağını 
tasrih etmektedir. 

Sekizinci madde : Toptan ödemeyi gelecek 
maddelerdeki şerait dâhilinde hesap verme usu
lünü ve hakkını irae etmektedir. 

Dokuzuncu madde : Sekizinci mjaddedeki 
gösteri dâhilinde, ihtiyarlık geliri hakikim ikti
sap edemiyenlere talepleri üzerine^ ödenen 
primlerin aynen geri verileceğini irae eylemek
tedir. Bu maddeye göre evlenen kadın işçi ve 
hizmetlilerin evlenme dolayısiyle her ı vakit iş
ten ayrılmaları ve primlerini geri almaları hu
susu bir hüküm halinde derpiş edilmekte ve ih-

tiyşrlık geliri için 5 nci maddedeki umumi şart
ları yerine getiremiyenlere ve müddeti dordur-
mıyanlara da toptan ödeme ile yardım sağlan
maktadır. 

Bundan başka ayrılan kadm tekrar işe dön
düğü ve aldığı primi de sigorta kurumuna ge
ri verdiği takdirde ayrıldığı seneler için bu ka
nunun başka sigortalılara tahmil ettiği külfetten 
azade kılarak geçmiş hizmet müddeti ile verdiği 
primi ihtiyarlık geliri hesabına ithal edilmesini 
temin etmektedir. 

Onuncu madde : Sigortalı işçinin ve hizmet
linin hiçbir işte çalışamıyacak duruma girdiği 
usulen anlaşıldığı veya daimî iş göremezlik 
başladığı veyahut ihtiyarlık geliri için umumi 
şartları yerine getiremediği tahakkuk ettiği tak
dirde (5) ve (14) ncü maddelerde yazılı şartlar 
yetine getirilememiş ve çalıştığı günler her yıl 
200 günden aşağı olmjyarak prim de ödemiş bu
lunduğu anlaşıldığı takdirde iş veren ile kendileri 
tarafından verilmiş olan primleri geri alabilece
ğini göstermektedir. Yalnız iş göremezlik ve ölüm 
hallerinde 4772 sayılı Kanundan faydalananla
ra toptan ödemelerde yarısının verileceğini kay
detmektedir. 

On birinci madde : Sigortalının ihtiyarlık ge
lirine hak kazanmamış olduğu ve toptan ödeme 
yapılacak hallerde sigortalının ölümü vâki • 
olur ise veresesine yapılacak toptan ödeme şek
lini ve miktarlarını göstermektedir. 

On ikinci madde : Sigortalının hiçbir işte ça
lışamıyacak duruma girmiş olacağı hususlarının 
tesbitini gösteren tüzüğün Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafından 
hazırlanacağını göstermektedir. 

; On üçüncü madde : Sigortalı işçi ve hizmetli
nin iş göremezlik halinin ne şekilde ve hangi mü
esseseler tarafından, tesbit edileceğini ve itirazı ve 
tetkik mercilerini, müddet ve masraflarını irae 

-etmektedir. 
On dördüncü madde : ihtiyarlık geliri alan 

veya ihtiyarlık geliri almamakla beraber bu ka
nunun 5 nci madedsinin (b), (c), (d) fıkrala
rındaki şartları yerine getirmiş ve (50) yaşını 
doldurmuş bulunan sigortalının ölümü halinde 
veresesine bu ihtiyarlık gelirinin ne şekilde ve ne 
gibi şartlar altında ve hangi miktar üzerinden 
bağlanacağını irae etmektedir, 

On beşinci madde : ihtiyarlık geliri alan ve-
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ya hak kazanan, kadm işçinin kocası ile 14 ncü 
maddedeki hak sahiplerinin ne suretle faydala
nacağını kaydetmektedir. 

On altıncı madde : Sigortalının ölümü halin
de cenaze karşılığı verilecek ödeneği ve tediye 
taırzını irae eylemektedir. 

On yedinci madde : Askere çağrılan sigortalı 
ile 4772 sayılı Kanunun 13 ve 2'9 ncu maddele
rinde geçici iş göremezlik, gebelik ve analık öde
neği alan sigortalıların iş göremedikleri süre 
içinde tâbi olacakları ahkâmı göstermektedir. 

On sekizinci madde : 4772 sayılı Kanun ile 
sigortalanılan ve gelir alman iş kazası, meslek 
hastalığı gibi hallerin ödeneği ile bu kanun ge
reğince ayni gelirlere mütenazır ödenek veya ge
lir alındığı takdirde tediye şeklinin ne suretle 
yapılacağını göstermektedir. 

On dokuzuncu madde : Reşit olmıyan işçi v* 
hizmetli çocukların 18 yaşından evvelki hizmet 
sürelerinin ihtiyarlık geliri için şart olan müd
detlere ithal edilmemesi menfaatleri iktizasından 
görülerek bu nokta istisna edilmiş ve yalnız leh
lerine olarak verdikleri prim ihtiyarlık geliri 
hesabında nazara alınmasa hususunu tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Yirminci madde : İhtiyarlık sigortasının yö
netim giderleriyle ödemelerini ve diğer masraf
larını karşılıyacak olan primlerin iş veren ile 
işçi ve hizmetli tarafından tediye suretlerini ve 
iş verenin vecibelerini saymaktadır. 

Yirmi birinci madde : Primin aylık üzerinden 
hesap olunacağı ve bu hesapda da fazla mesai 
ücretleriyle prim ve pahalılık zammı gibi verilen 
munzam ücretlerin de ithal edileceğini göster
mektedir. 

Yirmi ikinci madde : Ücretsiz çalışanlarla 2 
liradan aşağı ücret alanların prim hesabında 2 
liranın esas tutulacağını ve yirmi liradan fazla 
ücret alanların da fazlasının prim hesabına it
hal edilmiyeceğini ve şu hale göre iki lira ile 
yirmi lira arasndaki tediyelerin prime esas olaca
ğını göstermektedir. 

Yirmi üçüncü Madde : Prim almmıyacakları 
göstermektedir. 

Yirmi dördüncü Madde : Sigorta priminin 
nispetini ve kimlerden alınacağını göstermekte
dir. Ancak bu maddede Zonguldak gibi maden 
işlerinde yer altında ve üstünde münavebe ile ça
lışanların 5 nci maddede meşrut olan yılda (200) 
günü doldurabilmeleri müşkülâtı karşısında Ça

lışma Bakanlığınca kabul edilecek şekilde çalış
ına müddetinin bu gibi işçiler ve hizmetliler için 
asgari 160 gün kabul edilmesi ve bu kabil sigor
talıların verecekleri primlerinin kazançlarının 
% 10 nispetinde hesabedilmesi yerinde görüle
rek tesbit edilmiştir. 

Yirmi beşinci Madde : Ağır ve yıpratıcı iş
lerde çalışan sigortalıların primlerinin tüzüğü ve 
gösterilecek esaslar dâhilinde artırılacağını gös
termektedir. 

Yirmi altıncı Madde : îş verenin sigortalıya 
karşı bordrolar hakkındaki vecibelerini göster
mektedir. 

Yirmi yedinci Madde : Beş yıl umumi şart
lar dairesinde i ş Kanununun tatbik edildiği bir 
işj^erinde sigortalı vasfını iktisap etmiş iken ay
rılanların tekrar sigortaya ihtiyari olarak devam 
edebilmeleri şart ve unsurlarını ve bu suretle 
işçi ve hizmetliler için kolaylık göstermektedir. 

Yirmi sekizinci madde : iş Kanununa tâbi 
olmıyan işlerde ve iş yerlerinde çalışanların 
toplu olarak bu kanuna tâbi tutulmaları için 
bunların dernekleri tarafından işçi Sigortaları 
Kurumu ile anlaşma yapmalarına ve ihtiyarlık 
Sigortası Kanunundan, umumi sosyal sigorta gi
bi faydalanma yolunu sağlamayı ele alarak ve 
yalnız Çalışma Bakanlığının onaylıyacağı genel 
şartlara göre bu işin ayarlanacağını da şart 
koyarak hükmü tesbit etmektedir. 

Bu madde büyük bir noksanlık olan ve es
naf dernekleri için henüz düşünülmemiş bulu
nan sigortalaşma prensip ve yolunu açmış bu
lunmaktadır. 

Yirmi dokuzuncu madde : iş verenin işçi 
Sigortalarına karşı vecibelerini göstermektedir. 

Otuzuncu madde : Hükümetin 31 nci madde
siyle birleştirilen bu madde primlerden ayrıla
cak karşılıkları tarif ve tavsif etmektedir. 

Otuz birinci madde : Ayrılacak karşılıkla
rın nerelerde ve ne suretle kullanılacağını gös
termekte ve komisyonumuzla Hükümet tasarı
sına ilâve olunarak sigortalının mesken sahibi 
olmasını sağlamak amaciyle, mesken sigorta 
kurumuna ödenineiye kadar ipotek edilmek 
şartiyle bütün karşılıkların % 20 sine kadar 
mesken inşasına tahsisini âmir bulunmaktadır. 

Otuz ikinci madde : Kurumun .en az her beş yıl
da bir malî durumunu Bakanlığa bir raporla 
bildireceğini âmirdir. 

Otuz üçüncü madde : Sigorta kurumunun 
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sigortalılara vereceği karneyi ve şeklijni izah 
etmektedir. 

Otuz dördüncü madde : işçilere veriden kar
nelerin iş verenler tarafından kayıt ve| tescili 
şekilleriyle karnenin zıyaı halinde yslpılacak 
işlemi göstermektedir. 

Otuz beşinic madde : Vecibeyi ifa ptmiyen 
iş verenlere tatbik edilecek cezai ahkâjmı gös
termektedir. 

Otuz altıncı madde : Gelirini 3 yıl i içinde 
almıyanlarm zamanaşımı dolayısiyle taljep hak
larının düşmesini göstermektedir. 

Otuz yedinci madde : ihtiyarlık geliri alır
ken her hangi bir surette mahallinden jayrılma 
halinde tâbi olunacak hükmü irae etmektedir. 

Otuz sekizinci madde : Gelir bağlanma ve 
toptan ödeme işlerinde kurumun tâbi j olacağı 
vecibelerle hak sahiplerinin itirazı veya müra
caat edecekleri makamı göstermektedir. 

Otuz dokuzuncu madde : Sigortalıca avans 
verme keyfiyetidir ki işçi lehine faydalı hüküm
lerdendir. 

Kırkıncı madde : ihtiyarlık gelirinden fay
dalanacak duruma giren sigortalının işijnden ay
rılması halinde iş Kanununun 13 ncü maddesi 
gereğince ve ihtiyarlık gelirinden faydalanma ça
ğma yaklaşmış sigortalıların işlerindeı). çıkarıl
mamasına medar olacak bir müeyyide olur dü
şüncesiyle bu hükmü ihtiva etmektedir. 

Kırk birinci madde : Sigortalının doğum ta
rihinin tesbit şeklini göstermektedir. Doğum 
günü belli olmıyan sigortalının doğun|ı ayının 
Temmuz olarak kabulünü âmirdir. 

Kırk ikinci madde : Yabancıların (jla bu ka
nun hükmüne tâbi tutulacağını göstermektedir. 

Geçici madde - Kanunun neşri tarihinde 
35 yaşını bitirmiş olanların umuıjıi şartlar 
dairesinde (60) yaşını doldurmuş olmasına 
rağmen 5 nci maddedeki şartları yerike getire-
melikleri takdirde: 

1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki 5 yıl içinde en az 1000 gün iş Kanununa 
tâbi iş yerlerinde çalıştığını ispat etniek, 

2. — Her yıl için 200 günlük şigorjta primini 
ödemiş bulunmak, ; 

3. — En az bir yıl sigortalı bulunnjıak ve 200 
günün primini ödemiş bulunmak gibij ödemeleri 
ifa etmiş olmak suretiyle bu kanun hükümlerin
den faydalanmasına imkân vermektedir. 

Bu geçici madde bugün mevcut Olan ve yıl

larca iş hayatında ömür yıpratıp da böyle bir 
kajıundan ümit bekliyen ve yaşları da ilerlemiş 
bulunan işçi ve hizmetli vatandaşları az prim 
vejmiş olacaklarına bakmıyarak sosyal bir yar
dırdı yapmayı hedef tutarak bu hükmü kapsa-
mıb bulunmaktalır. 

j Kırk üçüncü madde : Hazırlığa taallûk eden 
hükümleri kanunun neşri tarihinden ve prim 
alpıa ile gelir verme ve ödeme hususlarına 
mjitaallik olan hükümleri de (1 . VII . 1950) 
talihinde muteber olmasını sağlamaktadır. 

Bu suretle gerekçesi tanzim ve metni rapte
dilen ihtiyarlık Sigortası Kanun tasarısının 
Yüksek Kamutaya sunularak (ivedilikle) ko
nuşulmasının teminini rica ile Yüksek Başkanlı
ğa takdim kılınır. 
Çalışma K. Başkanı Sözcü 

Erzurum Denizli 
»5. Koçak II. Oral 

Bursa Kırklareli 
: C. öz Dr. F. Umay 

Zonguldak 

Kâtip 
İstanbul 
A. E. Arı 

Manisa 
Dr. M. N. Otmnm 
Zonguldak 

1. Erg ener Bâzı maddelerine muhalifim 
S. Koçer 

Zonguldak 

Tasarının beşinci maddesinin A bendi ih
tiyarlık gelirinden faydalanmak için altmış 
faşını doldurmuş olmasını şart kılmaktadır. 
[Halbuki bizim memleket işçilerinin yaşama 
jşartlariyle yabancı memleketlerin işçi yaşama 
şartları arasında çok büyük farklar olduğun
dan ve vasati ömrün de bizde çok düşük ol
masından altmış yaş gibi uzun bir yıl bir iş
çinin beklemesine maddeten imkân yoktur. 
Bu altmış yılı kabul etmek demek sana sağlı
ğında gelir bağlamıyacağım demek gibi bir 
şey olacaktır. Komisyonda şifahen arzetti-
ğim gibi Zonguldak maden işçileri sendikası
nın muntazam olan kayıtlarından çıkarılan 
yirmi bin kişilik bir teşekkül içinde elli ilâ; 
altmış yaş arasında ancak beş yüz on altı 
kişi vardır. Bu rakam yirmi bin kişilik bir 
kütlenin değil bütün kömür havzasında ça
lışan otuz bin kişilik kütlenin içindeki mev
cut rakamdır. Şu hale göre iş Kanununa tâbi 
üç yüz bin işçi arasında ancak yüzde üçü bu 
tasarıdan istifade edecektir. Netice tibariyle 
tasarının A bendindeki altmış yaş yerine bir 
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kayda tâbi tutulmaksızın elli beş yaş kabul 
edilmesi memleketimizin şartlarına uygun 
olacağı gibi sosyal adaleti de tecelli ettirmiş 
olur kanaatindeyim. 

Yine beşinci maddenin C fıkrasında, iki 
yüz günü yerine getirmiş olmak şartının, 
Zonguldak maden kömür işlerinde çalışan 
münavebeli işçiler için uygulanamıyaeağı aşi
kârdır. Esasen bilfiil kömür kazı işlerinde ça
lışan bu işçiler bir, bir buçuk ve iki ayda 
(işin icabına göre) değiştirilirler. Bu işçiler 
muvakkat değil bilâkis Zonguldak civarında 
oturan ve madenciliği kendilerine babadan 
kalma esas meslek ittihaz etmiş olan yurttaş-
larımızdır. Münavebe suretiyle çalışması işin 
tertip icabından ileri gelmektedir ve kendi 
elinde olmıyan bir sebeptir. Haddi zatında 
cephede nöbet değiştiren bir askerden hiç 
farkı yoktur. Ocakta ve köyünde ve daima 
işin emrindedir. Esasen kömürü çıkaran bu 
zümrenin ortalama yıllık mesaisinin iki yüz 
değil, yüz elli gün olarak kabul edilmesi haki
katin ta kendisi olacaktır. 

Tasarının altıncı maddesi ağır ve yıpra
tıcı işlerde geqen hizmet süreleri üzerinden 
hesaplanacak jnpranma payına yüzde otuzu 
geçmemek şartiyle çalışma müddetine bir 
ilâve yapmaktadır. Nihayet bu ilâvelerin so
nu altı yılı geçemez kaydiyle tahdit edilmiş
tir, Maden kuyularında, ağır sanayi fabrikala
rında, kızgın ateş karşısında binbir türlü teh
likeler içerisinde uzun yıllar çalışmış bir işçi

ye tanınmak istenen mesaisine yüzde otuz ilâ
ve ve son altı yılı geçemez tahdidi ile yap
tığı işler ile asla kabili kıyas değildir. Çünkü 
on sekiz yaşma giren bir işçi elli dört yaşın
da emekliye ayrılacağına göre otuz altı yıl bu 
ağır iş içerisinde çalışmış olması şarttır. Otuz 
altı yıl yer altında ve ağır sanayi hizmetle
rinde çalışmak insan takatinin üstünde ola
cağından bu maddenin de tatbikatta uygula
namıyaeağı aşikârdır. 

Şu hale göre ağır ve yıpratıcı işlerde çalı
şanlara yüzde otuz yerine yüzde elliye, çı
karılması ve bu indirmeler altı yılı geçemez 
tahdidinin kaldırılması realiteye ve bünye
mize en uygun bir hareket olacağını arzetmek 
isterim. 

Tasarının yedinci maddesinde ihtiyarlık 
gelirinin hesabında gelirin yüzde kırkının 
sigortaya verilmesine ve yıllık gelirinin tutarı 
dört yüz liradan aşağı olamaz denilmektedir. 

Hayat şartlarının ağırlığı karşısında öm
rünün son günlerinde asgari ayda otuz üç li
ra ile geçinmenin mümkün olamıyacağmı ka
imi etmiyen hiçbir arkadaş tasavvur edilemez. 
Hiç değilse ömrünün son günlerini birkaç yıl 
için geçirecek olan bu yaşlanmış işçilere geli
rinin yüzde ellisinin verilmesini ve asgari 
yıllığın beş yüz elli liraya çıkarılması bugün
kü realiteler karşısında en uygun bir hare
ket olacaktır. 

S. Koçer 
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ÇALIŞMA KfOMİSYONİUNUN DEĞİŞTİRDİ 

ihtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı 

Ana hükümler 
BİRİNCİ MADDE - İş | Kanununujn uygulandığı iş yerlerinde çalışanlardan 

o kanuna göre sigortalı sayılanların ihtiyarlıkları halinde bağlanacak gelirler ve 
yapılacak diğer ödemeler hakkında bu kknun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümleri aşağıda yazılı kimseler hakkında 
uygulanmaz : 

a) Kanunla kurulu Emeklilik Sandıkları ile ilgilendirilenler; 
b) İş Kanununun 8 nci njıaddesinde yazılı süreksiz işlerde çalışanlar; 
c) Yılın her hangi bir deyresinde tam veya fazla faaliyette bulunup öteki dev-

rede büsbütün faaliyetten kalain veyahut faaliyetini azaltan mevsimlik işlerin yıl
da hiçbir zaman 200 gün çalınmayı gerektirmiyenve Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirtilmiş bulunan kısımlarında çalışan jişçi ve hizmetliler. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hilâfına hüküm olmadıkça, İş Kanununun 7 nci faslı 
hükümleri ihtiyarlık sigortasına da şâmilflir. 

4772 sayılı Kanunun 52, 69̂  71, 74, 77 ve 81 nci maddeleri ihtiyarlık sigortası 
hakkında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE —-| Sigortalıya sağlanan menfaatler : ^ 
a) Kendisine veya eşine Sağlanacak | ihtiyarlık geliri, çocuklarına bağlana

cak yetim geliri; 
b) Kendisine veya eşine yahut çocuklarına veyahut geçimleri kendisince sağ

lanan anasına ve babasına yapılan toptan ödemelerden ibarettir. 

i Birinci İBölüm 
I 

I Yarclı^ılar 

BEŞİNCİ MADDE — İhtiyarlık gelirinden faydalanmak için : 
a) 60 yaşını doldurmuş o|mak; 
b) Bu kanunun uygulandığı bir veya j birkaç iş yerinde en az 25 yıldan beri 

işçi veya hizmetli olarak çalınmış buluntnak; 
c) İlk işe girdiği tarihter| ihtiyarlık; gelirinden faydalanma talebinde bulun

duğu tarihe kadar geçen her iyıl için, ortalama olarak, en az 200 günlük ihtiyarlık 
sigortası primi ödemiş bulunmak; 

d) Gelirden faydalanma i talebine takaddüm eden son üç yıl içinde en az 200 
günlük prim ödemiş bulunmak; | 

Şarttır. Ancak, yaptıkları işlerin mahiyeti icabı münavebe ile çalıştıkları Ça
lışma Bakanlığmca tesbit edilen işçi ve hizmetlilerin her yıl için ortalama olarak 
kabul olunan çalışma sürelerimin asgarisi; 160 güne indirilir. 

50 yaşını doldurduktan sorara hiçbir işte çalışamıyacak duruma düştükleri, usu
len anlaşılanlardan (b), (e) vje (d) fıkralarında yazılı şartları yerine getirmiş bu-
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lunanlara, 60 yaşını doldurmak şartı aranmadan, ihtiyarlık geliri bağlanır. 

ihtiyarlık gelirine hak kazananların gelirlerinin ödenmesine kendilerinin bu 
yoldaki taleplerini takip eden ay başından başlanır. 

60 yaşını doldurduğu tarihte (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı şartlardan bir 
veya bir kaçını henüz yerine getirmemiş bulunan sigortalı bu şartları tamamla
madıkça gelire hak kazanamaz. 

ALTINCI MADDE — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payları 5 nci maddenin (c) fık
rasındaki şartı yerine getirememiş bulunan sigortalıların hizmet sürelerine eklenir. 
5 nci maddenin (c) fıkrasında yazılı şart yukardaki ekleme ile tamamlandıktan 
sonra yıpranma payından artan süre 5 nci maddenin (a) fıkrasındaki yaş haddin
den indirilir. 

5 nci maddenin (c) fıkrasındaki şartı esasen yerine getirmiş bulunanlar için ise 
yıpranma payının tamamı yaş haddinden indirilir. Ancak, yaş haddinden bu su
retle yapılacak indirmeler 6 yılı geçemez. 

Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden, % 30 u 
geçmemek şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanacağı Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

YEDlNCl MADDE — Bağlanacak ihtiyarlık gelirinin yıllık tutarı, sigortalı
ların kendileri ve iş verenleri tarafmdan ödenen primler toplamının % 20 sidir. Şu 
kadar ki, yıllık gelirin tutarı 400 liradan aşağı olamaz. 

SEKİZİNCİ MADDE — Toptan ödeme, 9 ve 10 ncu maddelerde belirtilen 
tarihlere kadar verilen primlerin mezkûr maddelerdeki şekillerde sigortalıya veya 
hak sahiplerine ödenmesidir. 

DOKUZUNCU MADDE — Durumları aşağıda yazılı sigortalıların yalnız 
kendileri tarafından ödenen primler talepleri üzerine aynen geri verilir : 

a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılmak istiyen kadm işçi ve hizmetliler; 
b) Sigortaya tâbi işlere geç girdiklerinden 60 yaşında veya bu yaştan sonra 

işten ayrıldıkları zamana kadar 25 yıllık müddeti dolduramıyan işçi ve hizmet
liler; 

Sigortalıların bu hükümden faydalanabilmeleri için en az 5 yıldan beri sigor
talı bulunmaları ve ilk işe girdikleri tarihten (a) ve (b) fıkralarında yazılı sebep
lerle işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen her yıl için, ortalama olarak, en az 200 
gün ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. 

(a) fıkrasında yazılı sebeple işinden ayrılan sigortalı yeniden sigortalı bir işe 
girecek olursa bu madde gereğince kendisine geri verilen primleri kuruma iade 
etmedikçe eski hizmetleri işbu kanunun tatbikatında hesaba almmaz ve bu gibi
lerin hizmet süreleri son işe girdikleri tarihten başlar. 

Evlenme dolayısİ3de işten ayrılan ve kendisine toptan ödeme yapılmış bulunan 
kadınlar, yeniden sigortalı bir işe girdikleri ve aldıkları sigorta primlerini de, ku
ruma geri verdikleri takdirde, önce çalıştıkları zamanlar çalışma müddetlerine ve 
primleri de ödedikleri prim miktarına ilâve olunur. Ancak bu gibilerin işi terke t-
tikleri zamanla tekrar işe başladıkları zaman arasındaki fasıla için yılda 200 gün
lük prim ödeme şartı aranmaz. 

ONUNCU MADDE — Aşağıdaki şartları yerine getirmiş olanlardan, artık 
hiçbir işte çalışamıyacak duruma girdikleri usulen anlaşılanların daimî iş göremez
liklerinin başladığı tarihe kadar ve ölenlerin de ölüm tarihlerine kadar gerek ken-
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tarafından ödenmiş bulunan primler 

öremezliğin başladığı veya ölümün vu-
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dileri ve gerekse kendileri için iş verenleri 
toplamı sigortalıya veya 11 nci maddede yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerine 
aynen ödenir. 

a) işe ilk girdikleri tarihten daimî iş gi 
kubulduğu tarihe kadar geçen her yıl için ortalama olarak en az 200 günlük prim 
ödemiş bulunmak; 

b) Gelir alabilmek için 5 nci ve 11 nci njıaddelerde yazılı şartları henüz yerine 
getirememiş olmak. 

Şu kadar ki, iş kazasmdan veya meslek hastalığından ileri gelen daimî iş göre
mezlik ve ölüm hallerinde, aynı zamanda 4772 sayılı Kanundan faydalananlara 
yapılacak toptan ödeme yukardaki fıkrada tesbit olunan miktarın yarısıdır. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortalıma ölümü halinde toptan ödenecek mik
tarın yarısı dul kalan eşine verilir. 18 yaşrjıı doldurmamış çocuklarından her biri
ne de toptan ödenecek miktarırj dörtte bi)ri ödenir. 

Sigortalının ölümünden sonr^ doğan çocjuğu ile ölümünden önce evlât edinilmiş 
veya nesebi düzeltilmiş yahut j babalığı hükme bağlanmış çocukları da toptan 
ödemeden faydalanırlar. j 

Sigortalının ölümü ile hem anasız hem tyabasız kalan çocuklarından her birine, 
toptan ödenecek miktarın % 30 u verilir. 

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar tjoplamı, toptan ödeme miktarını aşa
maz. Bu miktaruı aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine ödenecek miktarlar
dan aralarındaki nispet gözetilerek indirme yapılır. 

Sigortalının sağ kalan eşine ve çocuklarına ödenen hisseler toplamı toptan 
ödeme miktarından çıkarıldıktan sonra et tta kalan kısmın yarısı geçimi sigortalı 
tarafından sağlanan veya sağlanması hüknie bağlanmış bulunan anasına ve yarısı 
da aynı şartı haiz babasına ödenir. 

Sigortalının çalışamaz durumdaki sakat çocukları yaşları ne olursa olsun 18 
yaşım doldurmamış çocukları gibi toptan ^demeden faydalanırlar. 

ma 
ON ÎKÎNCÎ MADDE — Hangi hallerde 

mıyacak duruma girmiş sayılacağı Çalış 
larmca birlikte hazırlanacak bir tüzükte 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE -

sigortalının artık hiçbir işte çalışa-
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık-

belirtilir. 
sağlık Resmî hastane bulunan yerlerde hastane 

kurulunca, bulunmıyan yerlerde biri resmî olmak üzere en az iki hekim tarafın
dan müştereken verilecek rapo[r daimî iş göremezliğin tesbitinde esas tutulur. 

Ancak : 
a) Arızanın nev'ine göre uzman bulanmaması; 
b) Gerekli tetkik ve teşhis araçlarınım olmaması; 
c) Arızanın sonucunu tâyin için sigortalının bir sağlık müessesesince müşa

hede altına alınmasının gerekraesi, gibi sebeplerden biri dolayısiyle rapor yeter 
görülmezse sigortalı, raporun kurumca alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde, 
kurumca tâyin edilen en yakın, bir hastan enin sağlık kuruluna sevk olunabilir. Si
gortalı da birinci fıkrada yazılı rapor üzerine kurumca alınacak kararın tarihin
den itibaren bir ay içinde aynı şekilde resmî bir hastanenin sağlık kurulunda 
muayenesini itiraz ederek talep edebilir. 

Bu suretle resmî bir hastaneye sevk olunacak sigortalıların gidip gelme yol 
paraları kurumca ödenir. 

Kurum veya sigortalının bü son raporja da yukarda yazılı müddetler içinde iti
raz etmesi halinde durum Yüksek Sağlık Şûrasmca kesin karara bağlanır. 
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ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtiyarlık geliri alan veya 5 nci maddenin (b), 

(c) ve (d) fıkralarındaki şartları yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş bulunan 
sigortalının ölümü halinde, ölüm tarihinden en az bir yıl önce sigortalı ile evlenmiş 
bulunan dul karısına özel kanunlar gereğince, her hangi bir yerden maaş veya ialı-
sisat almamak veyahut sigortalı bir işten kazancı bulunmamak şartiyle kocasına 
ait gelirin % 40 ma eşit bir gelir bağlanır. 

Özel kanunlara göre her hangi bir yerden maaş veya tahsisat alan veyahut si
gortalı bir işten kazancı bulunan dulların buralardan temin ettikleri gelirler bu 
kanun gereğince bağlanacak dul gelirinden az olursa aradaki fark kendisine ay
rıca, ödenir. 

Dul geliri sigortalının ölümünden üç yıl sonra kesilir ve yeniden evlenmemiş 
olmak şartiyle 50 .yaşını doldurduktan sonra yeniden ödenmesine başlanır. 

Birinci fıkradaki şartları yerine getirdikten sonra ölen sigortalıya bağlanacak 
olan gelirin % 20 si eşit miktarlara ayrılarak çocuklarına, 18 yaşını doldurun
caya kadar, gelir halinde ödenir. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl çocukları, yaşlan, ne olursa olsun, 
sigortalının 18 yaşından küçük çocukları gibi bu gelirden faydalanırlar. 

Sigortalının karısı ile ana ve babası içtima ettikte ve çocukları bulunmadığı 
takdirde, çocuklara ait olan % 20 eşit hisseler halinde ana ve babaya verilir. Eğer 
bunlardan birisi yoksa tamamı diğerineödenir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — İhtiyarlık geliri alan veya buna hak kazanan ka
dın işçinin bakmakta olduğu malûl ve çalışamıyacak durumdaki kocası ile çocuk
ları da aynı şartlarla 14 ncii maddede yazılı gelirden faydalanır. 

ON ALTINCI MADDE — Sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı karşı
lığı olarak ailesine 50 lira ödenir. 4772 sayılı Kanım gereğince cenaze masrafı ve
rilen sigortalılar için bu maddeye tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz. 

ON YEDİNCİ MADDE — a) Her hangi bir sebeple silâh altına alman si
gortalının askerlikte geçen hizmet süresi; 

b) 4772 sayılı Kanunun 13 ve 29 ucu maddeleri gereğince geçici iş göremezlik 
veya gebelik yahut analık ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre; 

İhtiyarlık sigortası haklarından faydalanmak için çalışması gerekli müddetler 
içinde dâhil olmadığı gibi her yda isabet eden ortalama 200 günlük sürenin hesa
bında da nazara alınmaz. 

Evlenme dolayısiyle işten ayrılan ve kendisine toptan ödeme yapılan sigortalı 
kadınların bu toptan ödemeyi iade ederek yeniden sigortalanmaları halinde ara
da geçen müddet için yılda 200 günlük prim ödeme şartı aranmaz. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun ile 4772 sayılı Kanuna göre hak ka
zanılan gelirlerin birlişmesi halinde, sigortalı veya hak sahibine, bu gelirlerden 
fazla olanının tamamı ve noksan olanının da yarısı ödenir. 

Gelirlerin eşitliği halinde evvelce hakettiği gelirin tamamı ve sonrakinin yansı 
verilir. Sermayeye çevrilen gelirlerle toptan ödemelerde yukarıki fıkralar hü
kümleri uygulanmaz. 

ON DOKUZUNCU MADDE — 18 yaşım doldurmamış bulunan kız ve erkek 
çocukların bu kanunla ilgili iş yerlerinde çalıştıkları süreler-. 5 nci maddenin (b) 
ve (c) bentlerinde yazılı müddetlerin hesabında nazara alınmaz. 

Ancak bu gibiler için 18 yaşını doldurmadan önce ödenen primlere esas teşkil 
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eden kazançlar toplamı, ihtiyarljk gelirinin! hesabı için 7 nci maddede gösterilen 
•kazançlar toplamına ithal edilir. 

İkinci Bölüm 
Primleri 

TWW^F: '•' " î!sa! 

YlRMlNCl MADDE — İhtiyarlık sigortasının gerektirdiği yardımlarla 
her türlü yönetim giderlerini karşılamak üzere alınması gerekli primleri sigorta
lılarla bunların iş verenleri öderler. İş veren çalıştırdığı bilûmum sigortalıların 
prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarını da bu mik
tara ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigortaları Kurumuna ödeme
ye mecburdur. İş veren ve iş veren vekili primlerin bu suretle tam olarak zama
nında ödenmemesi halinde İşçi Sigortaları Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrıca 
primleri % 10 fazlasiyle ödemeye| mecburdur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE 4- Sigortalılarla iş verenlerin ödiyecekleri prim
lerin hesabında sigortalılara ödeıjıen ücretlerin aylık tutarı esas alınır. 

İşçilere verilen fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları gibi yalnız ücret 
mahiyetinde her türlü paralar ücretlerin aylık tutarında dâhildir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE -4 Ücretsiz çalışanlarla günlük kazancı, 2 liradan 
aşağı olan sigortalıların ihtiyarlık sigortası primleri 2 lira üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücre| ile iki lira arasındaki farka ait primin tamamı 
iş veren tarafından ödenir. 

ihtiyarlık sigortası primlerinizi hesabında günlük kazancın 20 liradan fazlası na
zara alınmaz. 

YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE I— İkinci madde gereğince ihtiyarlık sigortasın
dan istisna edilenler için ihtiyarlık sigortası primi alınmaz. 

YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — ihtiyarlık sigortası primi sigortalının ka
zancının % 8 idir. Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer yarısı da iş veren hissesi-
dir. 22 nci madde hükmü saklıdılr. 

Çalışma Bakanlığınca münavebeli bir işte çalıştığı kabul edildiği için asgari 
çalışma süreleri 160 güne indirileıİL sigortalıların ihtiyarlık primleri kazançlarının % 
10 nu nispetine çıkarılır. 

YlRMl BEŞİNCİ MADDE \- 6 nci maddede yazılı tüzükte belirtilen ağır ve 
yıpratıcı işlerde çalışanların ihtiyarlık sigortası primleri, bu tüzükte gösterilen 
yıpranma payı nispetleri derecesinde artırılır. Bu artırmadan doğan prim farkı
nı iş verenle sigortalı yarı yarıya) Öderler. 

YİRMİ ALTINCI MADDE 
dığı sigortalılara ödenen ücretleri! 

— iş veren veya iş veren vekili iş yerinde çalıştır-
gösterir aylık bordroları en geç ertesi ayın sonu

na kadar işçi Sigortaları Kurumuna vermeye mecburdurlar. 

• I Üçüncü Bölüm 
Sigorta haklarimn ihtiyari olarak devam ettirilmesi 

YlRMl YEDİNCİ MADDE ! — Evvelce sigortalı olup da 5 nci maddenin (c) 
bendinde yazılı olduğu şekilde en az beş yıl prim ödemiş ve sonradan sigortalı 
bulunduğu işten ayrılmış olan İşimseler aşağıdaki şartlar dâhilinde ihtiyari olarak 
sigortaya devam edebilirler. 
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a) Bu kanunla ilgili işten ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde ihtiyari 

olarak sigortaya devam edeceğini İşçi Sigortaları Kurumuna yazı ile bildirmek; 
b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapılmamış olmak veya kendisine toptan 

ödeme yapılmışsa bu miktarı aradan geçen zamana ait faizi ile birlikte iade etmiş 
bulunmak; 

c) Her yıl en az 270 gün için prim ödemek; 
(c) bendi gereğince ödenecek primlerin tâyininde sigortalının işten ayrıldığı 

tarihe takaddüm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama günlük ücret esas tutulur. 
Bu ücret üzerinden 25 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak primlerin 
tamamını yalnız sigortalı öder. 

İhtiyari olarak sigorta haklarını devam ettirenler senelik primlerini İşçi 
Sigortaları Kurumunun tâyin edeceği aylarda dört eşit taksitte öderler. Her han
gi bir taksiti gecikme faizi ile birlikte ve taksit tarihinden itibaren en çok bir yıl 
içinde yatırmıyan sigortalının sigorta hakkı düşer. Bu gibilere ödemiş bulun
dukları primler iade edilmiyeceği gibi bunlar sonradan ihtiyari olarak sigortaya 
devam edemezler. 

Sigortalı yeniden mecburi sigortaya tâbi bir işe girecek olursa hakkında 
mecburi ihtiyarlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların evvelce 
mecburi ve ihtiyari olarak sigortada geçen sürelere ait sigorta hakları ile yeni ça
lışma sürelerine ait sigorta haklan birleştirilir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İşçi Sigortalan Kurumu, Çalışma Bakanlı
ğınca onanacak genel şartlar dâhilinde İş Kanununa tâbi olmıyan işlerde ve iş 
yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu kanuna tâbi tutulmalan için iş ve
renlerle, işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkülleriyle yahut işçi ve 
iş veren sendikalariyle sözleşmeler yapabilir. 

Bunlar hakkında işbu kanunun geçici maddesindeki hükümler uygulanmaz. 

Dördüncü Bölüm 
Genel hükümler 

YİRMİ DOKUZUNC UMADDE — İş verenlerin İşçi Sigortaları Kurumu
na verecekleri aylık bordroların şekli, sigortalıların kurumca tescili iş yerlerinde 
tutulacak kayıt ve defterler, sigortalılar için doldurulacak karnelerle bunların 
kullanış tarzı, ihtiyari sigortaya tâbi tutulanların prim ödeme şekilleri, gelirlerin 
tediye zamanlan ve bu kanunun tatbik tarzını gösteren diğer hususlar bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıkarılacak bir tüzükle gösterilir. 

OTUZUNCU MADDE — Her hesap yılı sonunda o yıl için alman ihtiyar
lık sigortası primlerinden dört türlü karşılık ayrılır : 

a) Matematik karşılık; 
b) ödenmiş primler karşılığı; 
c) Askıda işler karşılığı; 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağlanacak gelirlerin ödenmesini sağ

lamak üzere ve bunların kuruluş sermayelerine eşit olarak tesbit olunur. 
ödenmiş primler karşılığı, henüz malûllük, ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle si

gortadan faydalanmaya başlamamış bulunan sigortalılar için bu kanun gereğince 
ilerde kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu sigortalı
lar için mütaakıp yıllarda ödenecek primlerin peşin değerleri arasındaki fark
tır. 
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Askıda işler karşılığı, yılı içince muameleleri tamamlanmıyarak tediyeleri ya

pılmamış bulunan gelir ve toptan ödemeleri lprşılıyacak yeterlikte olur. 
Olağanüstü karşılık, her hangi bir hesap I yılına ait gelirlerin o yıl yapılacak 

masraflarla yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kulla
nılmak üzere ayrılan karşılıktır. Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden ma
tematik, Ödenmiş primler ve askıda işler karşılıkları ile yönetim giderleri ve* 
diğer sigorta masrafları çıkarıldıktan sonra kalanı olağanüstü karşılık olarak ay
rılır. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — İhtiyarlık sigortası için ayrılacak karşılıklar : 
a) Millî bankalara; 
b) Devletin çıkardığı veya ke(fü olduğu tahvillere; 
c) Gayrimenkullere; 
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bumeskenleri ipotek etmek suretiyle 

gayrimenkulun değerinin % 50 si karşılığı olarak; 
Yaptırılmak suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların % 40 ı Devlef: tahvillerine ve en çok % 20 si de ipotek karşı

lığı olarak yatırılır. I 
OTUZ İKİNCİ MADDE — İhtiyarlık sigortasının malî bünyesi her beş yılda 

bir ve geregirse daha önce, incelenerek alınacak sonuç bir raporla Çalışma Ba
kanlığına bildirilir. | 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE ~[ Sigortalıların, bu kanuna tâbi işlerde çalıştık
ları günleri, bu işlerden aldıkları ücret miktarlarını ve bu ücret miktarlarına göre 
ödemeleri gerekli ihtiyarlık sigoıftası primlerini tesbit ve takip etmek için bu ka
nuna tâbi bütün işçi ve hizmetlilere İşçi Sigortaları Kurumunca birer sigorta 
karnesi verilir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDEj — İş verenler veya vekilleri bu kanuna tâbi 
işçi ve hizmetlilerin sigorta karnelerini iş yerinin defter ve kayıtlarına uygun ola
rak işlemeye ve 29 ncu madde gereğince hasırlanacak tüzükte bu husus hakkında 
uygulanacağı belirtilecek olan usullere riayet etmeye mecburdur. 

Karne ve kayıtların zıyaa uğraması halinde iş yerleri veya İşçi Sigortalan Ku
rumundaki kayıtlardan çıkarılacak tasdikli suretlere göre işlem yapılır. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - j Bu kanunla yükletilen vecibeleri yerine getir-
miyen iş veren veya iş veren vekili hakkı uda 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır 

en veya iş^ veren vekili İşçi Sigortaları Kurunm-
larmı da avrıca öder. 

para cezası hükmolunur. İş veı 
nun bu yüzden husule gelen zarar 

OTUZ ALTINCI MADDE 
dasmdan itibaren üç yıl içinde a 

OTUZ YEDİNCİ MADDE -+• ihtiyarlık geliri almakta iken yabancı memle
ketlere giden kimselerin yabanei ülkelerde kaldıkları müddetçe gelirleri durduru
lur. Bunlardan en geç 5 yıl içinde tekrar memlekete dönenlere, döndükleri tarihi 
takibeden aybaşından itibaren gelirleri ödenmeye devam olunur. 

- Her hangi bir devreye ait gelirini o devre ipti-
mıyanların! bu devreye ait gelirleri ödenmez. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE 
ya toptan ödeme yapılması için 

— işçi Sigortaları Kurumu, gelir bağlanma ve-
gerekli belgeler tamamlanınca bağlanacak gelir

leri ve yapılacak toptan ödemelefri en geç bir ay içinde hesap ve tesbit ederek ilgi
lilere yazı ile bildirilir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden 
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başlamak üzere 2 ay içinde, bulundukları yerin sulh nıahkenıesine baş vurarak 
işçi Sigortaları Kurumunun kararma itiraz edebilirler; bu itiraz kararın uygulan
masını geciktirmez. Dâvalar, Hukuk Yargılama Usulü Kanununun çabuk yargıla
ma hükümlerine göre görülür. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — îşçi Sigortaları Kurumu gelir veya top
tan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan sigortalı veya hak sahibi kimselerine 
ilerde alacaklarından kesilmek üzere avans verebilir. 

KIRKINCI MADDE — İhtiyarlık gelirinden faydalanabilecek durumda 
iken işinden ayrılan veya çıkarılan sigortalılar hakkında iş Kanununun 13 ncii 
maddesinin kıdemle mütenasip tazminata mütaallik hükmü uygulanmaz. 

KIRK BÎRlNCÎ MADDE — Bu kanunun yaş ile ilgili hükümlerinde, sigor
talıların ihtiyarlık sigortasına ilk defa dâhil oldukları, hak sahiplerinin de ihti
yarlık sigortası haklarından faydalanmaya başladıkları sıradaki resmî doğum ta
rihleri esas tutulur. 

Nüfus kâğıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar bir Temmuzda doğ
muş sayılırlar. 

KIRK ÎKlNCt MADDE — Bu kanuna tâbi iş yerlerinde çalışan yabancı 
uyruklu işçi ve hizmetliler hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır, iş Kanu
nunun 102 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır. 

G-EÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun primlerle ilgili hükümlerinin yürürlüğe; 
girdiği tarihte 35 yaşını geçmiş bulunanlardan 60 yaşım doldurduktan sonra 5 
nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de aşağıdaki şartlar dâhilinde bu ka
nun hükümlerinden faydalandırılırlar. 

a) ihtiyarlık Sigortası Kanununun primle ilgili hükümlerinin yürürlüğe gir
diği tarihten önceki 5 yıl içinde en az 1000 gün İş Kanununa tâbi iş yerlerinde 
çalıştığım ispat etmek; 

b) Primlerle ilgili hükümlerin .yürürlüğe girdiği tarihten, ihtiyarlık sigorta
sı hakkından faydalanacağı tarihe kadar geçen her yıl için en az ortalama 200 
günlük ihtiyarlık sigortası primini ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin (d) fıkra 
smdaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu bir yıl içinde 200 gün prim ödemiş 
olmak. 

Bu madde gereğince kendisine gelir bağlanmış bulunan sigortalı ücretli bir 
işte çalışmaya devam ettiği takdirde bu gelir kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigortalıların son beş yıl içinde çalış
tıkları iş yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri, primlerle ilgili hükümlerin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde işçi Sigortaları Kurumuna tevdi 
edilmek suretiyle belgelenir. 

iş verenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten imtina ettikleri takdirde il
gili sigortalıların zarar ve ziyan istemek hakkı mahfuzdur. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası ile 
12, 29, 33, 34, 35 nci maddeleri kanunun yaym tarihinden, diğer maddeleri ise 
1 . VII . 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri Bakanlar Kurulunca 
yürütülür. 
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S. Sayısı: 232 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştiril
mesine ve bu kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine 
dair olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine bâzı fık
ralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu raporu (1 /430) 

T. G. 
Başbakanlık \ Ü2.Xl. 1948 

Muamdât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/967, 6-380 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İskân Kanununun bâzı maddeleriıiin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine bâzı fıkralar eklen
mesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . XI . 
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

G e r e k ç e 

2510 sayılı İskân Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desiyle serbest bir. durum iktisap etmiş olan menkul şahısların memleketlerinde bırakmış oldukları ta
şınmaz malları ile kendilerine miirettej) yerlerinde iskân yolu ile verilmiş olan gayrimenkullerin 
tasfiye şekillerini gösteren geçici 2 nci maddesinin, tatbikat sırasında bâzı fiilî vaziyetleri karşılaya
cak hükümleri ihtiva etmediği görülmüş ve bu sebeple mezkûr madde üzerinde tatbikat bakımından 
noksan görülen bu cihetleri halledecek şekilde ahkânı konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Nakledilmiş kimselere ait olup 2510 sayılı Kanunun ilga edilen 27 nci maddesi hükümlerine göre 
tasfiyesi lâzım gelen araziden, Hükümetçe alınan bir kararla, bu yerlerdeki topraksız yerli halka 
tevzi edilen kısımların, yıllardan beri imar ve ihya etmek suretiyle işletmekte olan kimseler elinden 
alınarak eski sahiplerine iade olunması halinde uzun zamandan beri teessüs etmiş iktisadi bir va
ziyetin altüst olmasına ve yerli halkın eskisi gibi ecir bir duruma düşmesine sebebiyet verileceği mü
lâhaza edilmiş ve bu vaziyetin müstahsil bir zümrenin perişan bir hale düşmesini intaç edeceği ve ge
rek iktisadi cepheden ve gerekse asayiş (noktasından mahzurlar doğuracağı neticesine varılmış ve bu 
sebeple mezkûr maddeye bu hususları sağlıyacak şekilde ilâveler yapılması uygun görülmüştür. 

Geçici 2 nci maddenin bu şekli ile Hükümet tarafından tevzi edilmiş gayrimenkuller bu kimseler 
yedlerinde bırakılmış, ancak bu topraklara mutasarrıf olduklarını usulen ispat eden kimselerin mağ
dur bir vaziyete sokulmasını önlemek üzere bunlara mezkûr gayrimenkullerin tevzi edildiği tarih-
deki Arazi Vergisine matrah olan kıyrjıetlerinin, Toprak Kanunundaki hükümlere mütenazır bir şe
kilde, tesbit edilecek bedellerinin Haiinece tesviyesi esası kabul edilmiş ve ayrıca Toprak Kanununda 
olduğu gibi Hazine ve malsahibinin bıjı kıymete itiraz hakkı tanınmış ve bu maksatla bağlı kanun 
tasarısı hazırlanmıştır 
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Sa£Wk ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 
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•^JfyŞf Np. 1/530 

'Kaçar No, 18 

M . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
9 V 

Tetkik için Komisyonumuza havale buyuru-
lan iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bâzı madde ve fıkra ilâvesine dair olan 5098 sa
yılı Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı fıkra
lar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ve ge
rekçesi 16 . V .1949 tarihinde Sağlık, Adalet ve 
Maliye Bakanlıkları mümessilleri huzuriyle Ko
misyonumuzda incelendi. 

Komisyonumuz; Hükümet, geçekgesinde de 
izah edildiği gibi 5098 sayılı Kanlınun Geçici 

rsfoirinöinmadıdresiylef serbest» rftir»idiİTimiöilfctisap; et-
i rnü̂ p ©laaıiıâkiediibııiş 'şâhaslarm^memtekeıtoleirinda 
. Bîfakttlış iökWk4arjtf taşınmak; 'maMari; r ik&i keıidile* ı 

?i.anirie Bhiaiöettep i yeı?lerrâ$del iisteân;: yoliyki ;•> ;verMım§f ( 
olan gayrimenkullerin tasfiye şekillerini gösteren 
geçici ı ikindi «Maddenin tatbikat sırasında bâzı 
fiilî vâ»fyefctoi vkarşılıyacak hükümleri ihtiva et
mediği görülmüş ve bu sebeple mezkûr madde 
üzerinde tatbikat bakımından noksan görülen 
bu cihetleri halledecek şekilde ahkâm konulma
sına zaruret olduğunu kabul etmiş ve yine Hü
kümet mümessillerinin teklifi üzerine; birinei 

sini önlemek üzere bunlara da mezkûr gayri
menkullerin tevzi edildiği tarihteki arazi ver
gisine matrah olan kıymetleri ve tevzi tarihin
deki vergi kıymeti bulunmıyan topraklara kar
şı da dağıtıldıkları tarihe göre tadilât komis
yonlarınca belirtilecek değerleri üzerinden be
dellerinin Hazinece ödenmesi esası ve aynı za
manda bu kıymetlere Hazine ve mal sahipleri 
tarafından 3692 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde itiraz hakları dahi kabul edilmiştir. 

Bu suretle Hazinece ödenecek olan miktar
lar toprağın vüsatine göre değişmek üzere aşağı
daki esaslar dâhilinde Ödenmesi tasarıda yer 

' almıştır. 
' ! ödenecek miktar ; 

3 000 dönüme kadar yukarda gösterilen ver* 
gi kıymetinin dört misli, 

5 000 dönüme kadar olan araziden 3 000 dö
nüme kadar yukardaki hükme göre ve 3 000 
dönümden fazlası için bu kıymetin üç misli, 

Bundan fazla arazisinin 5 000 dönümü hak
kındaki yukardaki hükümlere göre ve 5 000 den 

•^Mftdaftiİ *'25$ö '&&?fl?q&j&m üzerine hesaplanır. 
r>Ü&4$^9> ^ o l â n ^ k r a M ^ ''-ri 

"^te&^ftİlüü1^^ kıymeti hak sahip-
•r 'İ^W i^^ :%^Sf^%ıMd§tifei' , : : : i-J ' , ı : '- >••*&'** fiHîjfepiheı»verîM Wmt& &a#(fo0fettlunmıyan binala-
'-^l' 'Yine^HMute ^üm^i l îMnfe î t t i 5 a&# s * mm>U¥m^İW^iwâM^^ymmUYİ bina vergisi 

ne; biri^mM&fy&^mm^m^&km^ gffi&l& tfeÖTİât ieo^S^^m^mif^0^yt»^ix6bit ettiri-
M ( idaW1i4$%^^ !f#&yle ve bi-
«'i^İnifek^mıMöM^i ' M r ' â t e fflffeüBfitel' Ifiüifûj ^mmi>^.%M^hxı m^^itfâwite$î4t$teYek ka-

'*\8Bbihl%&$ ^ ç ı h e ^ E e W j t ^ S d t e f ^ M M r t 9 V' İ J i f i i f t p * m i ü s ^ Âm^m^ 
^ t t ü t o i ^ H ^ ^ l f e t ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ I S f â l 1({H ^ » ( M ^ a t o ' M k i ^ K a m ^ ^a4^tö[W1;iş-

J''(,dföı#Sfoöttfma^ 

- ^ " • • ' İ f c t i * ^ tasarinin 
^^ma^n^âsa^ %pT -^n^fta^sr^ato A f'!ı 

- j ,eWe^ xkniseîe^^ fflNİâtâ ?m$viİtfâı fenukun'^^ici^inlci 
.IÜÜH/Î ily;;(f ı;lîrv>!̂ iii w\ ->,• J-UIÜMMU;; I;1' '-ad ^/mli yi'-vuj/;>i n> 

( S. Sayısı : 232 ) 
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madesinin üçüncü bendinin son fıkrası (aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : . 

Eski yurtlarına dönenler Hükümetin uhde
sinde veya idaresinde veya emanetinde | bulunan 
menkul veya gayrimenkul mallarını I tasarruf 
etmek isterlerse bu isteklerini bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren on sene zarfımda mal
larının bulunduğu yerlerinin en büyük I mülkiye 
üstüne bir dilekçe ile bildirmeleri lâzımdır. 
Aksi takdirde bu müddet geçtikten spnra ya
pılacak müracaat kabul olunmaz. An^ak bun
ların mahkemeye baş vurma hakları i bakidir. 
Tasarruf tarihinden itibaren mürettep yerlerin
de kendilerine Hükümetçe iskân yolu ile veri
len gayrimenkuller 2510 sayılı kanunu^ı 39 ncu 
maddesi hükmüne göre geri alınır. 

Tasarının ikinci maddesi üçüncü, üçüncü mad
desi de dördüncü madd'e olarak ayn^n kabul 

edilmiştir. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Saflık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

Gazianteb 
i Dr. M. Canbolat 

Sözcü 
Bize 

Dr. F. Kurtulup 
imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Seyhan 

Dr. M. Dıblan 
Bilecik 

Dr. M. Suner 

Amasya Antalya 
Z. Tarkan Dr. G. Kahraman 

Kars Kars 
Dr. Esat Oktay . A. Sürmen 

İmzada bulunamadı. 
Konya Malatya Muğla 

Dr. M. F. Dündar Dr. C. özelçi Dr. M. Sakaroği>ı 
imzada bulunamadı. 

Ordu Rize 
Dr. Z. M. Sezer Dr. S. A. Düemre 

( S. Sayısı : 232 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma-
sına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fikaralar ilâvesine dair olan 5098 -sayı
lı Kanunun geçici 2 nci maddesine bâzı fıkralar 

eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18. VI. 1947 tarihli ve 5098 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir. 

2510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğin
ce kendileri veya Hükümet tarafından tasfiye
si icabeden araziden Hükümet eliyle tevzi edil
miş bulunan topraklar hakkındaki tasarruf id
diaları usulen sabit olduğu hallerde bu gayri-
menkuller asıl sahiplerine iade edilmez. 

Ancak bu toprakların tevzi edildiği yılın 
arazi vergisine matrah olan kıymeti üzerinden 
aşağıdaki şekilde hesaplanacak bedelleri kendi
lerine ödenir. 

Bu arazi bedelleri; bin dönüme kadar, yukar
da gösterilen vergi kıymetinin dört misli. 

tki bin dönüme kadar olan araziden bin dö
nüme kadar yukardaki hükme göre ve bin dö
nümden fazlası için bu kıymetin üç misıli. 

Dört bin dönüme kadar olan araziden iki 
bin dönümü hakkında yukarıki hükümlere göre 
ve iki bin dönümden fazlası için bu kıymetin 
iki buçuk misli. 

Beş bin dönüme kadar arazinin dört bin dö
nümü hakkında yukarıki hükümlere göre ve 
dört bin dönümden fazlası için bu kıymetin iki 
misli. 

Bundan fazla arazinin beş bin dönümü hak
kında yukarıki hükümlere göre ve beş bin dö
nümden fazla için bu kıymetin bir"misli üzerin
den hesaplanır. 

Tevzi tarihindeki vergi kıymetleri bulunmı-
yani toprakların bedelleri, dağıtıldıkları tarihe 
göre, Tadilât komisyonlarınca belirtilecek kıy
metleri üzerinden ve yukardaki esaslar dâhi
linde ödenir. 

Takdir edilecek bu kıymetlere Hazine ve 
mal sahibi tarafından 3692 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde itiraz olunabilir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı fık

ralar eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 18 . VI . 1947 tarihli ve 5098 
sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : 

2510 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci maddesi ge
reğince istihkak mazbatası mukabilinde Devlete 
intikal eden veyahut sahipleri veya Hükümet ta
rafından tasfiyesi icabettiği halde tasfiye edil-
miyen veya 150& sayılı Kanuna göre idare he
yetlerince istimlâk edilmiş olduğu halde istimlâk 
muameleleri sonradan hükümsüz • kalmış olan 
bina ve topraklardan mahallî Hükümet eliyle 
tevzi edilmiş olanları müstehlikleri namına tapu
ya tescil edilmiş olsun veya olmasın eski sahip
lerine iade edilmez. 

Ancak bu suretle müstehliklerine tevzi ve tes
lim edilmiş olaaı topraklar üzerindeki tasarruf 
iddiaları usulen" sabit olduğu takdirde bu top
rakların tevzi edildiği yılın Arazi Vergisine mat
rah olan kıymeti üzerinden aşağıdaki şekilde he
saplanacak bedelleri kendilerine ödenir. 

Bu arazi bedelleri; 3 000 dönüme kadar yu
karda gösterilen vergi kıymetinin dört misli. 

5 000 dönüme kadar olan araziden 3 000 dö
nüme kadar yukarıdaki hükme göre ve 3 000 dö
nümden fazlası için bu kıymetin üç misli. 

Bundan fazla arazisinin 5000 dönümü hak
kında yukardaki hükümlere göre ve 5000 den 
fazlası için kıymetin iki misli üzerinden hesap
lanır. 

Tevzi tarihindeki vergi kıymetleri bulunma
yan toprakların bedelleri, dağıtıldıkları tarihe 
göre tadilât komisyonlarınca belirtilecek kıy
metleri üzerinden ve yukardaki esaslar dâhilin
de ödenir. 

Binaların tevzi tarihindeki vergi kıymeti ve 
eğer vergi kaydı yok ise tevzi tarihindeki kıy
metleri, Bina Vergisi tadilât komisyonları 
marifetiyle tesbit edilerek bedelleri hak sahip
lerine verilir. 

Takdir edilecek bu kıymetlere Hazine ve mal 
sahibi tarafından 3692 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde itiraz olunabilir. 

( S. Sayısı : 232 ) 
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MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunana Bakam 
Fuad girmen H, ğaktr 

İçişleri Bakanı Dışişleri B. V. Maljiye Bakanı 
M. H. Göle T. B. Balta 8. Adalan 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Emin Erişirgil Cavidl 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalıjşma Bakanı 

Gülek G. S. Barlm T\ B. Balta 

Bayındırkk Bakanı 
Nihat i Erim 

Sa. ve So. J5T. Bakanı 
Dr. K. feayizit 

Tarım | Bakanı 
Oral 

S. T« S. Y. K. 

MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin üçüncü bendinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Eski yurtlarına dönenler Hükümetin uhde
sinde veya idaresinde veya emanette bulunan 
menkul veya gayrimenkul mallarını tasarruf et
mek isterlerse bu isteklerini bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren on sene zarfında mallarının 
bulunduğu yerlerinin en büyük mülkiye üstüne 
bir dilekçe ile bildirmeleri lâzımdır. Aksi tak
dirde bu müddet geçtikten sonra yapılacak mü-
racaatler kabul olunmaz. 

Ancak bunların mahkemeye başvurma hak
ları bakidir. 

Tasarruf tarihinden itibaren mürettep yer
lerinde kendilerine Hükümetçe iskân yoliyle ve
rilecek gayrimenkuller 2510 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesi hükmüne göre geri alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

*** - • • • 

{ S. Sayısı : 232 ) 





S. Sayısı: 233 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu, Balıkesir Milletvekili Hilmi 
Şeremetli'nin, Dilekçe Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli Haftalık 

Dilekçe Komisyonunun 29 No. ye 13 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar cetvelinin 9129/8524 sa« 
yılı Kararının Kamutayda müzakeresine müsaadelerini dileriz. 

I Balıkesir Seyhan 
H. Seremetli S. TekeMoğlu 

Karar cetvelindeki 2272 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4 /163) 

13 . V . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
Kâğıt İş. No. 9219 
Dilekçe Ko. No. 852r< 
İlişiği K. K. 4/163 

27. V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Lise son smıf belge imtihanlarııkda muvaffak 
olamadıkları derslerden son defa biri imtihan hak
kı daha verilmesi dileğinde bulunajn Sabahattin 
Ilgar, ibrahim Erkorkmaz ve arkadaşlarına ait 
dilekçe, Komisyonumuzca incelenmiş ve bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına 13 . I I I . 1949 
tarihinde karar verilmişti. 

2272 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Balıkesir Milletvekili Hilmi Se
remetli ve Seyhan Milletvekili Sinajı Tekelioğlu'-
ıııın önergesi Komisyonumuza lıavjale edilmekle 
iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve bu ra
por hazırlanmıştır. 

Dilekçiler, 1944 - 1945 ders yıllarında lise son 
sınıfında bir veya iki dersten kanlaat notu ala-
mıyarak belge aldıkları ve Millî Eğitim Bakanlı
ğınca Haziran ve Eylül dönemlerimde tamamla
mak üzere iki hak verdiği ve bu iki dönemde lise 
son sınıf derslerinden imtihana girdikleri halde 
bir veya iki dersten yine muvaffak olamadıkla
rından, lise üç smıf derslerinin j tamamından 
imtihana girme hakkının da tanınmış olduğun
dan, dilekçilerin bu isteklerinin yeıfine getirilme
sine yönetmelik hükümlerinin müsait olmadığı 

anlaşıldığından, bir işlem yapılamıyaeağına dök* 
Sabahattin Ilgar ve ibrahim Erkorkmaz ile ar
kadaşları hakkında verilen birinci kararın değişe 
tiril meşini mucip bir sebep görülemediğinden 
keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına ittifakla ka
rar verildi. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Sivas 
Ol. F. Tirkeş 

Kâtip 
Ağrı 

M. Aktan 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Çanakkele 
N. Ünen 

Kastamonu 
B. Tümtürk 
Sivas 

Ş. Uma 

L. 

Ürfa 
V. Gerger 

Balıkesir 
F. Büal 

îmzada bulunamadı 
Çanakkale 

A. R. Kırsever 
îmzada bulunamadı 

İsparta 
§. Yalvaç 

Mardin 
A. Kalav 

Yozgad 
F. Akgöl 

Bolu 
Gören 





S. Sayısı: 241 
Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı gelir kanunlarında değişiklik yapılmasına da
ir Kanun tasarısı ve İçişleri ve Maliye Komisyonlarının düşün

celeri hakkındaki raporlarla Bütçe Komisyonu raporu (1 /562) 

T . C . . | ; ' • : • 

Başbakanlık I 
Muamelât Genel Müdürlüğü ' --,. 

Tetkik Müdürlüğü i 
Sayı: 71-1359, 6-1969 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan vej Bakanlar Kurulunca 23 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 

sunulması kararlaştırılan Muhasebei I Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı gelir kanunlarında dejğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arzedefrim. 

r Başbakan 
••i Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Memleketimizde bütçe yılı eskideıj takvim yılma uygun olarak Mart ayında başlamakta iken 
8 Şubat 1332 tarihli kanunla takvim yılı Ocak ayıinda nbaşlatılmış ve bu suretle takvim yılı ile 
bütçe yılı birbirinden ayrılmıştır. ' 

Bütçe yılının Mart ayından başl4masma rağmen memur kadro ve maaşları üzerinde Yüksek 
Meclisçe yapılmakta olan incelemelerijn uzaması dolayısiyle bütçelerin umumiyetle Nisan ayından 
evvel tasdik edilememesi ve esaslı gelirlerin de Haziran ayından itibaren tahsiline başlanması gibi 
sebepler göz önüne alınarak Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 24 Ocak 1926 tarih
li ve 715 sayılı Kanunla bütçe yılının başlandığı Haziran ayına alınmış ve bu kanunu kaldıran 26 
Mayıs 1926 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna bu hüküm aynen nakledilmiştir. 

Bütçe yılının Haziran ayma alınmasından sonra geçen 18 yıllık devre içinde yapılan tecrübeler
de, bütçe yılının Haziran ayından banlamasının yapı ve tamir işlerini zorluğa uğrattığı ve bu hiz
metlerin zamanında yapılmasına enĝ el olduğu ve bu yüzden gerek Devletin gerekse il özel idare
leriyle belediyelerin zarar gördükleri anlaşılmış ve aynı mucip sebeple Bingöl Milletvekili Feri
dun Fikri Düşünsel tarafından 3 . 1 . 1945 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulan bir kanun tek
lifi ile Muhasebei Umumiye Kanunumun bütçe yılinı tâyin eden 5 nci maddesinin değiştirilmesi is
tenilmiş ve bu teklif Yüksek Meclisjce kabul ediljerek 1 . VI . 1945 tarihinde yürürlüğe konulan 
4698 sayılı Kanunla bütçe yılı, takvim yılı ile birleştirilmek suretiyle Ocak ayma alınmıştır. 

Sözü edilen kanun teklifini inceliyen Bütçe IjComisyonu mazbatasında, vâki teklifi teyiden 
geniş izahat verilmekte ve ezcümle s|n yıllarda Devlet, özel idare ve belediyelerin bütçelerinden 
yapı ve tamir işleri için harcanılan paraların 28 - 43 milyon lira gibi önemli- bir miktara yüksel
miş olup memleketin imar ve ihyasjı için gittikçe artacağı şüphesiz bulunan bu harcamalarda 
bütçe yılının Hazirandan başlaması jyüzünden vukua gelen zararın ortadan kaldırılmasının Ko
misyonca birinci derecede önemli bir| konu olarak | telâkki edildiğine ve bütçe yılının Hazirana alın
masından sonra 1929 yılında yürürlüğe giren 1452 sayılı Kanunla memur aylık ve dereceleri tes-
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bit ve Bakanlıklarla katma ve özel bütçeli dairelerin memur kadrolarının bu aylık ve derecelere 
intibakı temin edildiğinden her yıl bütçelerine memur kadroları eklenmesine ve bunlar üzerinde 
Yüksek Meclisçe inceleme yapılmasına mahal kalmadığına ve Haziran ayında almmıya başlanan 
vergiler yalnız Kazanç ve Hayvanlar vergilerinden ibaret olup Hayvanlar Vergisinin Umumi Büt
çe gelirinin •% 2, 5 - 3 ü raddesinde bulunması ve Kazanç Vergisinin de yalnız beyannameye 
müstenit kısmı Haziran ayında tahsil edilmekte olup diğer sabit iş yeri bulunan mükelleflerle 
gezgincilerin vergilerinin Ocak ayında alınmasının mümkün ve hizmet erbabı vergilerinin ise 
esasen aydan aya yatırılmakta bulunmasından bütçenin Haziran ayına alınmasını gerektiren sebep
lerin bu suretle ortadan kalktığına işaretle teklifin esas itibariyle kabul edildiği zikredil
mektedir. > 

Yukarda bahsedildiği üzere bütçe yılının başlangıç tarihi muhtelif zamanlarda değiştirilmiş 
ve en son 1945 yılında yapılan değişikliğin, bir taraftan Bütçe Komisyonu mazbatasında belirtil
diği veçhile yapı ve tamir işleri için bütçe ile verilen tahsisatı ve bu işlere ait ihzaratı, inşaat 
mevsiminden evel temin eylemek diğer taraftan da muayyen bir devreye taallûk eden iş ve faali
yetleri, devreleri yekdiğerinden ayrı iki yıl ile ilgilendirilmek suretiyle tatbikatta vukuu muh
temel bâzı yanlışlık ve karışıklıklara meydan vermemek ve istatistiklerde birlik sağlamak gibi 
bazı sebeplere istinaden yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Memleketimizde olduğu gibi yabancı memleketlerde de bütçe yıllarının daima takvim yılı ile 
birlik olarak cereyan etmediği ve bâzı memleketlerin hususiyetlerine göre bütçe yıllarını, takvim 
yılından ayırdıkları müşahede edilmektedir. 

Bütçe yılmm# Haziran aynıdan Ocak ayma alınması ve takvim yılı ile birleştirilmesi üzerine 
yukarda arzedilen faydalar sağlanmış ise de Anayasamız, gerek genel gerekse katama bütçelerin 
malî yıl başından en az üç ay evvel Büyük Millet Meclisine takdimini âmir olduğundan bütçe
ler en geç Ekim ayı iptidasında Meclise sunulmakta ve fakat yine Anayasa mucibince Yüksek 
Meclisin normal içtima devresi Kasım ayı iptidası olduğundan bütçelerin tevdii, Meclisin fiilen iç-
timada bulunmadığı bir zamana rastlamaktadır. Bunun için bütçelerin gerek komisyonda gerek 
se Kamutayda tatbikma kâfi bir zaman ve imkân kalmamakta ve bu yüzden bâzan bütçelerin tasdi
ki bütçe yılının girmesinden önce yapılamamakta ve bu yıl olduğu gibi geçici bütçeler yapılması 
zarureti hâsıl olmaktadır. 

Bu itibarla bir taraftan bütçe yılının takvim yılı ile birleştirilmişini gerektiren ve halen de 
mevcut olan sebep ve zarureti bertaraf etmemek diğer taraftan bütçelerin Meclise tevdii için 
Anayasa ile tâyin edilen müddeti, Yüksek Meclisinfiilen bir devreye raslatarak gere kkomisyon 
gerekse Kamutayca bütçelerin tetkikına kâfi gelecek zamanı sağlıyabilmek için bütçe yılının evvelce 
olduğu gibi Mart ayma alınması suretiyle yeniden bir değişiklik yapılması lâzım ve zaruri görülmüş
tür. 

iklim şartları çeşitli olan memleketimizin ekseriyeti teşkil eden mühim bir kısmında inşaat mev
simi Nisan ortalarında ve Mayıs ayında başlamakta olduğu cihetle bütçe yılının Marta alınması ya
pı ve tamir işleri için bütçelere konulan tahsisatın vaktinde kullanılmasına bir engel teşkil etmiye-
ceği gibi daha ziyade bir ziraat memleketi olan memleketimizde bütçe tahminlerinin mümkün ol
duğu kadar yaz aylarına yakın bir zamanda yapılmasında ayrıea bir fayda da mülâhaza edilmiş ve 
bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe yılını ve bütçelerin ihzarı ile Yüksek Meclise takdimi sürelerini tâyin eden hükümler, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun değişik 5, ve 34 ncü maddelerinde yer alınış olduğundan bütçe yılının 
Mart ayma alınabilmesi için mezkûr maddelerin yeniden değiştirilmesi icabeylemiş ve bu değişiklik 
dolayısiyle 1950 yılı Ocak ve Şubat aylarının 1949 büjtçe yılma eklenmesi zaruri görüldüğünden ta
sarının 1, 2 ve 4 ncü maddeleri bu maksatlarla yazılmıştır. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 25 nci maçfdesi, teklif cetvellerinin her sene Kasım ayın
dan evvel tahsilat idaresine verilmesini âmirdir. Bütçe yılının Mart ayına alınması üzerine bu 
müddetin bütçe yılından iki ay evveline alınması uygun görülmüş ve tasarının 3 ncü maddesiyle 
Bina Vergisi Kanununda yapılan değişiklik bu sebeple yapılmıştır. 
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Vergilerimizin bir kısmı Kazanç Verjgisi gibi bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratları 
teklif eden diğer bir kısmı da tahakkuku) tahsiline tâbi veya aylık esasına göre alman Hizmet Erbabı 

çibi vergilerdir. Bütçe yılının değiştirilmesiyle bu vergilerin 
sapılmasına llizum yoktur. Ancak diğer bir kısım vergiler 
Jina, Arazi, 'tol Vergileriyle Kazanç Vergisi mükelleflerine 
re su ve kara avcılarına ait tezkere harçları, bâzı belediye 
kendilerine $lıcı tesisat ruhsatı verilenlerden alman ücret 

Kazanç, Muamele ve Gümrük Vergileri 
tarh ve tahakkuk usullerinde değişiklik 
vardır ki bunlar bir malî yıl için alınır. 
ait ruhsat tezkeresi ve vergi karneleri 
resimleri ve 3222 sayılı Kanun gereğine* 
bu kabildendir. 

Gerek Kazanç Vergisi ve diğer vergi | kanunlarına göre Hazinece alman ruhsat tezkeresi ve karne 
harçlariyle radyo ücretlerini ödemek zorlunda olan mükelleflerin çokluğu gerekse bu mevzudan temin 
edilen gelirin miktar itibariyle cüziyeti sebebiyle 1949 malî yılına eklenen iki aylık devre için bu 
harç ve ücretlere (Yeniden alıcı ruhsatnamesi alanlar hariç) ayrıca zam yapılmasında bir fayda gö
rülmemiş ve buna mukabil özel idarelerce Arazi, Bina, Yol vergileriyle binalardan alınmakta olan 
Buhran ve Müdafaa vergileri ve belediyelere ait Teniizleme ve Aydınlatma, Kara ve Deniz nakil 
vasıtaları, İlân ve Reklâm, ölçü ve Taıftı aletleri muayene, Süs köpekleri, Tente, Siper ve Saçak 
Resmi gibi bâzı resimlere, bu idarelerin inalı imkânlarının mahdut bulunması ve uzatılan iki aylık 
devrenin masraflarının diğer gelirleriyle karşılanmasının mümkün görülmemesi sebebiyle bu. devre 
için yıllık verginin altıda biri nispetinjde zam yapılması uygun görülmüş ve tasarının 5 ve 6 nci 
maddeleri bu maksatlarla yazılmıştır. | 

Belediye Gelirleri Kanunu, belediyelerce alınacak olan resim ve ücretlerin belediye meclislerince 
yapılacak bir tarifeye göre alınmasını âmir olup bu tarifeler her yıl yeniden yapılmakta bulundu
ğundan 1949 malî yılma eklenen iki aylık devre içip ayrıca bir tarife yapılmasının müşkülâtı göz 
önüne alınmış ve 1949 yılı için yapılmış tarifelerin bu yıla eklenen iki aylık devreye de teşmili 
uygun görüldüğünden tasarının 7 nci pnaddesi bunu temin için kaleme alınmıştır. 

1949 malî yılının 14 aya iblâğı doıayısiyle bu yila ait vergi, resim, harç ve ücretlerin tahakkuk 
ve tahsil bakımlarından zamanaşımı, istisna ve muaflık sürelerinin hesabında her hangi bîr yanlışlığa 
ve tereddüde mahal kalmamak üzere t}u yılın, eklenen iki aylık devre ile birlikte bir bütçe yılı sa
yılması hakkında bir hüküm tesisi lüzumlu görühnüş ve tasarının 8 nci maddesi bu maksatla ya
zılmıştır. j 

Tasarının 9 ve 10 ncu maddeleri, kanunun yürürlük sürelerine ve yürürlüğe konulmasına ilişkin 
hükümleri kapsamakta olup bu hükümler dolayısryle ayrıca açıklamada bulunulmasına lüzum gö
rülmemiştir. , ! 
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içişleri Komisyonu düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
tçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/563 
Karar No. 37 

28 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve !bâzı gelir ka
nunlarında değişiklik yapılmasına dair olup İç
işlerini ilgilendiren hususlar hakkında tarafı
mızdan mütalâa 'beyanı istenen Hükümet tasarı
sı ve gerekçesi tçişleri Komisyonunda incelen
di. 

Bütçe yılının Mart ayından başlaması esası 
Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarının 
tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir. Maddelere 
geçildikte; 

özel idare ve belediyeleri ilgilendiren Arazi, 
Bina Yol vergilerine ve binalardan alınmakta 
olan Buhran, Müdafaa vergileriyle belediyelere 
verilen Yol Vergisi munzam kesirlerine ve 5237 
sayılı Kanunun 9, 18, 19, 21, 22, 34 ve 35 nei 
maddelerine göre alınmış veya alınacak beledi
ye vergi ve resimleri iki aylık vergi için yıllık 
verginin altıda biri nispetinde zam yapılması 
uygun görülerek tasarının bütün maddelerinin 

özel idare ve belediyelerce de aynen uygulan
ması mümkün olacağı tezekkür edilmiş ve 10 
maddeden ibaret tasarı metni aynen kabule şa
yan bulunduğu mütalâasiyle evrakın Bütçe Ko
misyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına oybirliğiyle karar verildi. 

içişleri Komisyonu 
Başkanı 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 
Antalya 

R. Kaplan 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Muş 

H, Onaran 

Kâtip 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Bolu 

/. Yalçın 
Konya 

M. Ş. Altan 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Amasya 
A. Ey mir 
Çanakkale 

.V. Çıtakoğht 
Konya 

Ş. Ergun 
Siird 

L. Yavuz 

Maliye Komisyonunun düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/562 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Muhasebe Kanununun 5 ve 34 ncü mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı Gelir kanunla
rında değişiklik yapılması hakkındaki hükümet 
tasarısı Komisyonumuzca incelendi. 

28 . V . 1949 

Sebepleri Hükümet gerekçesinde izah edildiği 
gibi, malî yılm Ocak başından Mart başına alın
masında bir mahzur görülmemiş ve Hükümetin 
noktainazarına Komisyonumuzca da iştirak edil
miştir. 

Bütçe Komisyonuna havale buyurulması say

gı ile arzolunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Y 

Sözcü 
Samsun 

B. İsıtan 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Toközlü 

Kastamonu 
H. Çelen 

Samsun 
ö, Karataş 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Tekirdağ 
Z. E. Çeearoğlu 

Bu kanun 
sözcüsü 

Kastamonu 
Â. Toközlü 

Çankırı 
R. Dolunay 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Tokad 
C. Kovah 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/562 
Karar No. 151 

31 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Muhasebe Kanununun 5 ve| 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı Gelir ka
nunlarında değişklik yapılmasına dahi Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığııj. 6/1969 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunfulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale Jbuyurul-
makla Maliye Bakanı İsmail Rüştü 4ksal ha* 
zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

"Tasarı, bütçe yılının, Mart ayınınj birinci 
gününden başlıyarak Şubat ayının sojıuna ka
dar devam eden 12 aylık süreye inhisar etme
sini ve bu süre içinde Hükümetçe hangi aylar
da bütçenin hazırlanıp Meclise gönderileceğini 
ve yine bu yeni vaziyete göre bâzı Yergi ka
nunlarında yapılması gereken değişiklikleri ve 
bugün Ocak ayından başlıyan ,eari |malî yıla 
göre, Ocaktan Marta kadar iki ayl|k bütçe 
hakkında ne suretle işlem yepılaeağmıı gösteren 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler 
ve Hükümetten alman izahlara göre bütçe yılı
nın Ocak ayı olmasından şu mahzurların mey
dana geldiği anlaşılmaktadır. 

Anayasa gereğince Meclis Kasını ayının bi
rinci günü toplanmaktadır. Bu tarihten malî 
yıl başı olan Ocak ayma kadar ancak iki aylık 
bir süre kalmaktadır. Gerçi yine Anayasa hük
müne göre bütçenin Hükümet tarafından bütçe 
yılının başlangıcından itibaren en az üç ay önce 
Meclise verilmesi iktiza etmekte ve Hükümet 
de bu gereğe uymakta ise de Ekim abının başı
na rastlıyan bu tarihte Meclis toplu j bulunma
dığı için bütçenin derhal incelenmesine imkân 
hâsıl olamadığından gerek Bütçe Komisyonun
da ve gerekse Mecliste bütçenin tetkiki ancak 
iki aylık bir süreye inhisar etmektedir ki, bu
nun da kifayet etmediği üç yıldan beri yapılan 
tecrübelerden anlaşılmış ve bilhassa 1949 yılı 
bütçe incelemelerinin uzaması sebebijyle bu yıl 
iki defa aylık geçici bütçe yapılmak fcaruret ve 
mahzuru doğmuş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında Meclisin Atalık avın

da veya daha önce toplanması hatıra gelebil irse 
de teşriî yılın başı, Anayasa ile 1 Kasım olarak 
tesbit edildiğinden bundan evvel toplanacak 
Meclis Komisyonlarının bir Kasımdan sonra 
yapılacak yeni seçimle bünyeleri ve hukuki hü
viyetleri değişeceğinden bütçenin incelenmesi 
işine yine yeniden başlamak zarureti hâsıl olarak 
aynı mahzur meydana çıkacaktır. Teşriî yıl ba
şının daha evvele alınması yolunda da bir mü
talâa serdi mümkün ise de Eylül ve Ekim ayla
rı Milletvekillerinin yurt içinde yapacakları 
gezilere ve halkla temaslarına en müsait aylar 
olarak telâkki edildiğinden böyle bir değişikli
ğin de mahzurlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu mahzurlar karşısında, malî yıl başında 
bir değişiklik yapılması lüzumu hâsıl olmakta 
ve bunun evvelce Haziran olarak kabul edilmiş 
ve yıllarca tatbik edilmiş bulunan malî yılın 
Ocak ayma alınmasından elde edilen faydaları 
da ortadan kaldırmıyacak şekilde tanzimi ge
rekmektedir. 

Hükümetçe uzun incelemeler yapılarak malî 
yıl başının Mart ayı iptidasına almmasiyle böy
le bir mahzurun da doğmıyacağı ve Meclis tet
kiklerine de gerekli zaman temin edileceği an
laşılmıştır. 

Filhakika malî yıl başının Hazirandan Ocak 
ayma alınmasının başlıca sebepleri arasında, 
yapı ve onarma işlerinin Hazirandan sonra ih
zar ve icrası, bunların mevsim değişmeleri se
bebiyle aynı yıl içinde ikmallerini mümkün kıl
madığından bu hususa mâni olunması, muay
yen bir devreye taallûk eden iş ve faaliyetleri, 
devreleri yekdiğerinden ayrı iki yıl ile ilgilendir
mek suretiyle tatbikatta vukuu muhtemel bâzı 
yanlışlık ve karışıklıklara meydan verilmemesi 
ve istatistiklerde birlik sağlanması gibi müessir
ler bulunmaktadır. Malî yılın Marta alınması 
halinde bu mahzurların tekrar avdet etmiyecegi 
vapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. 

Bütün bu mülâhaza ve incelemelerden sonra 
'asarı Komisyonumuzca da kabule değer görül-
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müş ve maddeleri üzerinde görüşmeler yapıla
rak aşağıda arzedilen bâzı değişiklikler yapılmış
tır. 

Tasarının birinci maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

ikinci maddede, bütçenin en az malî yılı ba
şından üç ay önce Meclise verilmesi hakkmda-
ki Anayasa hükmüne mütenazır olarak Aralık 
ayı başında Meclise verilmesi kaydına (En geç) 
lafzının ilâvesiyle bu müddetten daha evvel de 
bütçenin Meclise gönderilmesi gayretinin göste
rilmesi hususunun Hükümete terkini istenmiş
tir. Bu vesile ile de bütçenin ve katma bütçe
lerin Aralık ayına kadar tab ve teksir edilmiş 
olarak Bütçe Komisyonunca derhal tetkika baş
lanmasını mümkün kılacak şekilde gönderilmesi
ni Komisyonumuz Hükümetten temenni etmiş bu
lunmaktadır. 

Üçüncü madde ayniyle kabul edilmiştir. 
4, 5, 6, 7 ve 8 nei maddeler mahiyetleri iti

bariyle bütçe yılı içinde bütçede yapılacak hü
kümleri ihtiva etmeleri itibariyle geçici bulun
duklarından geçici madde olarak kabul edilmiş
lerdir. 

Bunlardan dördüncü madde birinci geçici 
madde olarak ayniyle, beşinci madde ikinci ge
çici madde olarak ve ibarede bir vuzuh yapılmak 
suretiyle, altıncı madde geçici üçüncü madde 
olarak ayniyle yedinci madde, maksat daha açık 
ve katî ifade edilmek suretiyle dördüncü geçici 
madde olarak ve sekizinci madde geçici beşinci 
madde olarak ve metindeki madde numarası de
ğiştirilmek suretiyle ayniyle kabul edilmişlerdir. 

1950 yılı il bütçelerinin görüşülmesi için il 
genel meclislerinin Aralık ayında toplanmaları 
hakkında bu tasanda bir hükmün tedvini bu mec
lislerin 1949 yılında iki defa toplanmalarına 
mâni olmak bakımından Komisyonumuzca zaruri 
görülmüş ve bu maksatla geçici 6 ncı madde ye
niden tasarıya eklenmiştir. Bu maddede ayrıca 
Ocak ve Şubat aylan için ek ödenek verilmesi 
hakkında daimî komisyonlar yetkili kılınmıştır. 

Tasarının 9 ncu maddesinde geçen madde 
numaralan yukarda arzedilen değişikliğe müte
nazır olmak üzere değiştirilmiş ve dördüncü 
madde olarak ve tasarının 10 ncu maddesi 5 nci 
madde olarak ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ivedi

likle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekilî Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F. öymen A, K. Yiğit oğlu C Gölet 
Ankara Aydın 

Dr, A. H. Selğil Ti. Alpman 
Diyarbakır Edirne 
Ş. IJluğ M. N. Gündüzalp 

İsparta İstanbul Kastamonu 
K. Turan Dr, A. Adıvar M. Akalın 
Kastamonu Malatya Niğde 
T. Coşkan M. 8. Eti E. Gürsoy 

Samsun Tokad Urfa 
M. A. Yörüker R. A. Sevenyil Muhalifim 

E. Tekeli 

Bütçe her yıl Hükümetçe malî yıl başın
dan üç ay evvel Meclise verilmekte îdi. Geçen, 
1949 yılı Bütçesi tetkik ve müzakeresi için Ka
sım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları bin müş
külâtla kâfi gelebilmiştir. Bundan çıkan neti
ce kesif bir çalışma ile de olsa yıllık bütçe tet
kik ve müzakeresinin ancak dört aylık bir za
man içinde mümkün olabileceğidir. Bu itibar
la bütçenin yılbaşı Mart ayma alınmakla be
raber, yıl başından üç ay evvel yani Aralık 
ayı başında Meclise verilmesini âmir olan bu 
madde hükmünün maksada uygun düşmediği 
bütçenin Hükümet tarafından Aralık başı ye
rine Kasım başında Meclise verilmesinde zaru
ret olduğu mütalâasmdayız. 

Anayasamızın 95 nci maddesi bütçenin yıl 
başından en az üç ay evvel Meclise verileceğini 
âmir bulunduğuna göre bu müddetin azaltılma
sına imkân yoktur. Bu Amir hükmün bütçe
nin Meclise yıl başından önce verileceği zama
nı çoğaltma yönünden mâni bir vasfı olmamak 
gerekir. 

Bu mütalâalarla bütçenin Meclise Kasım 
ayı başında verilmesini sağlıyacak şekilde ikin
ci maddenin tedvinini teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Seyhan Milletvekili 
M. A. Bindi A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 5 i?e 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzıl gelir ka
nunlarında değişiklik yapılmasına dafr Kanun 

tasamsı 
i 

MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4698 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Bütçe yılı Mart ayının 1 nci günümden Şu
bat ayının sonuncu gününe kadar olan 12 aylık 
süredir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun değişik 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini ha-
zırlıyarak Ağustos sonuna kadar Maliye Ba
kanlığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi 
Bakanlığının gider bütçesi ile gelir bütjçesini ha
zırlayıp ötekilerle birleştirerek Devletin bir 
yıllık genel bütçe tasarısını meydana getirir. 
Bu tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip onan
dıktan sonra Aralık ayı başında Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

MADDE 3. — 4 . VII . 1931 tarih ji ve 1837 
sayılı Kanunun 4750 sayılı Kanunla değişik 
25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Teklif cetvelleri her yıl Ocak ayınjdan evvel 
tahsilat idaresine verilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci njaddesiyle 
bütçe yılının değiştirilmesi üzerine 1950 yılı 
Ocak ve Şubat ayları 1949 bütçe yılma eklen
miştir. Bu aylar içinde genel, katmaj, özel büt
çelerle idare edilen daire ve kurumlar ve be
lediyelerce tahsil edilen gürler 1949 büee yı
lma maledilir. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin bu aylara 
ait bütçe giderleri kanunla verilecejk ek öde
neklerle karşılanır. 

MADDE 5. — 1949 bütçe yılı için salınmış 
veya salınacak Arazi, Bina, Yol Vergileriyle 
binalardan alınmakta olan Buhran ve, Müdafaa 
Vergilerine ve varsa belediyelere ait Vol Vergisi 
munzam kesirlerine ve 5237 sayılı Kanunun 
9, 18, 19, 21, 22, 34, 35 nci maddelerime göre sa
lınmış veya salınacak Belediye Ve^gi ve Re
simlerine yukarıki madde ile eklenjen 2 aylık 
devre için yıllık verginin altıda biri (nispetinde 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

ftfuhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı Gelir ka
nunlarında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci 
ayniyle kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. — Aynı kanunun değişik 34 ncü 
maddesi aşağıdaki şekşilde değiştirilmiştir: 

Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini ha-
zırlıyarak Ağustos sonuna kadar Maliye Bakan
lığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi Ba
kanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesini ha
zırlayıp ötekilerle birleştirerek Devletin bir yıl
lık Genel Bütçe tasarını meydana getirir. Bu 
tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip onandık
tan sonra en geç Aralık ayr başında Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 Bütçe yılı için 
salınmış veya salınacak Arazi, Bina, Yol vergile
riyle binalardan alınmakta olan Buhran ve Mü
dafaa vergilerine ve varsa belediyelere ait Yol 
Vergisi munzam kesirlerine ve 5237 sayılı Ka
nunun 9, 18, 19, 21, 22, 34, 35 nci maddelerine 
göre salınmış veya salınacak Belediye Vergi ve 
Resimlerine yukarki madde ile eklenen iki ay
lık devre için yıllık verginin altıda biri nis-
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zam yapılmıştır. İhbarname ile tebliğ usulü 
cari olmıyan vergi ve resimlerle 1949 Bütçe yı
lına ilişkin tarh ve tebliğ işlemleri evvelce ik
mal edilen vergi ve resimlere ait bu zamlar 
için mükelleflere ayrıca tebligat yapılmıyacağı 
gibi itiraz ve temyiz de edilemez. Zamların ta
hakkukunda vukua getirilen maddi hatalar 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltilir. 

MADDE 6. — 1950 yılı Ocak ve Şubat ayla
rının 1949 Bütçe yılına eklenmesi dolayısiyle 
mezkûr yıl için yukarıki maddede sayılan vergi 
ve resimler hariç olmak üzere kanunlarına göre 
vergilendirme devreleri bütçe yılı olarak tâyin 
edilen ve yalnız; yıllık veya taksit esası üzerinden 
salman veya salınacak olan diğer vergi, ı*esim 
ve harçlarla 3222 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
ne göre verilen ruhsatnamelere ait yıllık ücrete 
ayrıca zam yapılmaz. 

Ancak 1949 Bütçe yuma eklenmiş olan iki ay
lık devre içinde 3222 sayılı Kanuna göre kendi
lerine alıcı tesisat ruhsatı verilenlerden 1949 
Bütçe yılı için uygulanan tarifeye göre alınacak 
ücret, yıllık tutarlarının altıda biri nispetinde 
tahakkuk ettirilir. 

216, 465, 820, 2395 ve 3167 sayılı kanunlara 
göre 1949 Bütçe yılı için verilmiş olan tayfa ve 
ruhsat tezkereleriyle vergi karnelerinin süreleri 
1950 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzamış sayı
lı?. 

MADDE 7. — 1950 yılı Ocak ve Şubat ayları
na ait olarak 5237 sayılı Kanun hükümlerine gö
re alınacak resim, harç ve ücretlerin nispet ve 
miktarlarının tâyininde 1949 Bütçe yılı için be
lediye meclislerince düzenlenmiş olan tarifeler 
esas tutulur. 

MADDE 8. — Kanunlarına göre alınması 
gereken vergi, resim, harç ve ücretlerin tahakkuk 
ve tahsil bakımlarından zaman aşımı, istisna ve 
muaflık sürelerinin hesabında 1949 Bütçe yılı, bu 
kanunun 4 ncü maddesi ile eklenen iki aylık dev
re ile birlikte bir bütçe yılı sayılır. 

8 — 
I B. K. 

petinde zam yapılmıştır. Bu vergi ve resimler 
arasında gerek ihbarname tebliği icabetmiyen-
lere, gerekse ihbarname tebliği gerektiği halde 
1949 Bütçe yılma ilişkin tarh v e tebliğ mua
meleleri evvelce bitirilmiş olanlara ait iki aylık 
zamdan dolayı ayrıca ihbarname tebliğ edil-
miyeceği gibi, itiraz ve temyiz de yapılamaz. 
Ancak zamların hesap ve tahakkukunda vâki 
olabilecek maddi hatalar 3692 sayılı Kanun hü
kümlerine göre düzeltilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin 6 ncı 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5237 sayılı Kanun 
hükümlerine göre alınacak resim, harç ve ücret
lerin 1949 senesinde tatbik edilen tarife nispet
leri 1950 Ocak ve Şubat ayları için artırılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Kanunlarına göre 
alınması gereken vergi, resim, harç ve ücretle
rin tahakkuk ve tahsil bakımlarından zamanaşımı, 
istisna ve muaflık gürelerinin hesabında 1949 
bütçe yılı, bu kanunun geçici birinci maddesi 
ile eklenen iki aylık devre ile birlikte bir büt
çe yılı sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1950 yılı İl Bütçeleri
ni görüşmek üzere Genel Meclisler Aralık ayın-
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MADDE 9. — Bu kanunun 1, 2, 3, ve 4 ncü 
maddeleri hükümleri yayımı tarihinde diğep hü
kümleri 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Korulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. S. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Sattı 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirm&n 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgti 
Maliye Bakanı 

1. R. Aksa\l 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adaları 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Ofal 
Çalışma Baklanı 

Reşat §. Sire^ 

MADDE 
yürütür. 

B. İL 

da toplantıya çağırılır. 
Ocak ve Şubat ayları için Daimî Komisyonla

rın karariyle ek ödenek verilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1, 2, 3 ve geçici 
birinci ve 6 ncı maddeleri hükümleri yayımı 
tarihinde diğer hükümleri 1 Ocak 1950 tarihin
de yürürlüğe girer. 

5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

»*<»*<ag»' '"V 
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İstanbul Üniversitesi 1949 
retli cetvelde değişiklik ya 

Bütçe Komi 

T.C. 
BaşbakanUh 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1336,6-1968 

S. Sayısı: 242 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa-

pılması hakkında Kanun tasarısı ve 
isyonu raporu (1 /561) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bütfce İstanbul Üniversitesi 1949 yıh 
sı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca) 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Kanununa jbağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılma-
hazırlanan ye Bakanlar Kurulunca 18 . V . 1949 tarihinde 

kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunul-

Bagbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

1948 yılı sonuna kadar ve geçici bfitçeler dolayıjsiyle Ocak ve Şubat 1949 aylarında da Üniver
site bütçesine dâhil bulunan Orman Fakültesine ait yurt giderleri 1949 yılı bütçesinin tatbika 
başladığı 1 Mart 1949 tarihinden itibaren Üniversite bütçesinden çıkarılıp Orman Genel Müdür
lüğü Bütçesine alınmış ise de adı geçen Genel Müdürlük bütçe kanununun 10 ncu maddesinde 
yurt personelinin ücretlerine ait 23 400 lira ile yurt genel giderlerine mahsus 215 100 liranın 
Genel Müdürlük bütçesinden istanbul Üniversitesi Bütçesine nakledileceğine dair bir hüküm bu
lunmaktadır . 

Bu hükme göre işbu Ödeneklerin Üniversite Bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılması yoluna 
gidilmiş ise de sözü geçen 23 400 liranın karşılığı oljan «D» cetvelindeki hizmetliler kadroları her 
iki kanuna da konulmamış bulunduğundan bir taraftan bu ödeneğin harcanabilmesini sağlamak, 
diğer tarftan yurdun idaresi için zaruri olan personelin istihdamını mümkün kılabilmek üzere İs
tanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlık «D» işaretli hizmetliler cetvelinin Orman Fa
kültesi partisine, ilişik cetveldeki kadroların ek'enmesine lüzum hâsıl olduğundan bunun sağlan
ması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/561 
Karar No. 152 

31 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazrlanıp Başbakanlığın 6/1968 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakan
lığı adına Yüksek öğretim Genel Müdürü ha
zır olduğu halde incelenip görüşüldü: 

Bütçe görüşmeleri sırasında Kamutayca ka
bul edildiği veçhile Orman Fakültesine ait 
öğrenci yurdunun 1949 yılında da İstanbul 
Üniversitesine bağlı olarak idaresi gerekmekte
dir. Buna ait kadro Ocak ve Şubat ayları geçici 
bütçelerine ithal edildiği halde esas Üniver
site Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveline ithal 
edilmediğinden bu hizmetin gerektirdiği kad
ronun adı geçen (D) cetveline eklenmesi mak-
sadiyle hazırlandığı anlaşılan tasan üzerinde 
komisyonumuzca yapılan incelemelerde buna 
ilişkin ödeneğin bütçeye konulmuş ve bu kad
ronun da adı geçen bütçenin (D) cetveline ek

lenmesi zaruri olduğu neticesine varılmış ve 
kadrodaki hizmetler incelenerek bunlardan diş
çi ve berbere ait kadrolara lüzum olmadığı so
nucuna varılarak bu değişiklikle tasarı kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R, Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Bursa 
F. Bük 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Konya 
M. A. Binal 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 

t. H. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İzmir 
S. Odyak 
Malatya 
M. 8. Eti 
Seyhan 

A, 11. Yüregir 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 

Aydın 
Ol. R. Alpman 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Coskan 

Niğde 
R. Gürsoy 

Urfa 
E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Istnbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunum 
bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılma-

sı hakkında Kanım tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1949 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele ili
şik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım 1 . I I I 
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

1949 tari-

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

N. E. Sümer Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Or<d 

Çalışma Bakanı 
Re$at Ş. Sirer 
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Hükümetin teklifine bağU 

CETVEL 

Orman Fakültesi Yak Yurdu 

Görevin çeşidi 

Hekim 
Dişçi 
Hastabakıcı 
Aşçı 

* yamağı 
Berber 
Hademe 

Sayı Ücret 

150 
150 
120 
175 
75 
85 
75 

Görevin çeşidi 

» 
Çamaşırcı 

» 
Şoför 

» 
Daktilo 
Gecebekçisi 

Sayı 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

55 
85 
75 

145 
125 
115 
75 

Görevin çeşidi 

Hekim 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Hademe 

Biltç g Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Orman Fakültesi Yah Yurdu 

$ayı 

1 
1 
1 
1 
4 
5 

Ücret 

150 
120 
175 
75 
75 
55 

Görevin çeşidi 

Çamaşırcı 

Şoför 

Daktilo 
Gecebekçisi 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

85 
75 

145 
125 
115 
75 

( S. SayUû : 242 ) 
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S. Sayısı: 243 
! 

Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir kısmının mes
ken yapacaklara 2490 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksı
zın ve muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hak
kındaki 5218 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve İçişleri Komis

yon^ raporu (1/533) 
| ' 

T. C-
Başbakanlık 4 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 92-7,6-1236 j 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan v^ Bakanlar Kurulunun 17 . III . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 5218 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Gerekçe 

Tersiz, yurtsuz vatandaşları meskjen sahibi yapabilmek için 5218 sayılı Kanun ile gerekli hü
kümler tesis olunmuştur. 

Belediyeler, Kanunun yayımını mjitaakip kendilerine yükletilen güvenleri derhal ve hassasi
yetle ele almış bulunmaktadır. 

Ancak bu mevzuda tesisi derpiş edilmiş bulunan nizamın, ilk tatbikatı sonucunda gayrimenkul-
lere tecavüz edianek suretiyle ihlâlime devam edildiği, imar plânlarına riayet gösterilmediği ve 
büyük şehirlerimizde kaçak, ruhsatız bina inşaatının daha hızlandığı müşahade ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. ' 

Bu durum karşısında Hükümet gerekli seri ve müeyyideli tedbirler almak zaruretini kesin 
olarak hissetmiş ve bu maksatla hazırlanmış olan kanun tasarısının birinci maddesiyle, belediye 
sınırları içinde ruhsat almadan veya ruhsat, alınmakla beraber inşaat ve tadilât projeleri tasdik 
edilmeden yapılan ve ıslahı kabil olmjıyan her türlü inşaatın fen dairesinin mütalâası alınarak be
lediyelerce derhal yıktırılması, yıkını masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesi, başkala
rının mülkü üzerinde yapıldığı takdimde derhal yıktırılmakla beraber inşaat sahiplerinin ayrıca 
sulh mahkemesi karariyle hafif par4 cezasına mahkûm edilmeleri, ikinci madde ile bu gibi kanun
suz inşaatın kontrolünü deruhde edeıjı ve inşaatta bilfiil çalışan teknik elemanların hafif para ce
zasına çarptırılmaları ve bir seneye kadar meslek ve sanattan menedilmeleri ve bilhassa üçüncü 
madde ile kanunun tatbikiyle ilgili Imemurların bu hallere iştiraki halinde bunlar hakkında daha 
yüksek cezaların uygulanması sağlanmıştır. 

Tasarının dördüncü maddesi ile, |birinci maddede söz konusu olan inşaatın kanunen yapı telâk
ki edilmiyerek kamulaştırma sırasında enkaz sayılması ve beşinci madde ile de bu kanun hüküm
lerinin Ankara Belediyesi sınırları içinde 5218 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren yapılan 
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inşaata da şâmil olması derpiş ve 5218 sayılı Kanun hükümleri teyit edilmiş, mülkiyet lıakkıııa 
tecavüzün kesin ve müstacel olarak önlenmesini ve imar plânlarının gadakat ve selâmetle uygu
lanmasını »ağlamak maksadiyle tasarı düzenlenerek sunulmuştur. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
tçişl&ri Komnyomı 
Esas N-o. 1/53$ 
Karar No. 38 

M .7 . İİ40 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 17 . I I I . 1949 tarihli karariyle Bü
yük Meclise sunulan 5218 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısiyle gerekçesi içişleri Komisyonunda 
incelendi. 

Tasarının tümü üzerine görüşüldükte Hükü
met .gerekçesinde beyan olunan sebepler esas iti
bariyle yurdun merkezinde ve bütün il ve ilçele
rimizde yapı nizamını ve intizamını enerjik bir 
itina ile korumayı istihdaf eylediğine göıre bu ko
nunun kanunlaştırılması zaruri görülmüştür. 

Ancak tasarının konusu bir taraftan ruhsatsız 
yapılanların yıktırılmasını, kısmen de Yapı ve 
Yollar Kanununun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesini tazammun ettiği cihetle kanunun un
vanı ona göre değiştirilerek bir de tasarının 
mahiyeti bakımından uygulanma sahasının Be
lediye teşkilâtı bulunan yerlere teşmili muvafık 
görülerek maddelere geçildi. 

Birinci madde 22 90 sayılı Belediye Yapı ve 
Yollar Kanununun 13 ncü maddesinin değişti
rilmesini mutazammm ve bütün bu kanun şâ
mil olduğu yerlerde uygulanacak hükümleri 
ihtiva etmek gerekeceğine göre ilk fıkralar Ya
pı ve Yollar Kanununun bütün diğer hükümle
riyle mütenasip ve insicamlı olarak tesis edil
miş ve kendi arazisine yapı yapanların tâbi ola
cağı hükümler, formalite ve müeyyideler o yol
da tesis edilmiş ve. başkasının arazisine ruhsat

sız yapılan yapılar hakkında Hükümetin birinci 
mddesinin son fıkraları aynen kabul ve iktibay 
edilmiştir. 

Hükümet metnindeki ikinci ve üçüncü mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Bu tasarıda bahis konusu olan müeyyideler 
enerjik bir hamle ile uygulandığı takdirde Hükü
metin dördüncü maddesindeki tedbire ihtiyaç kal
ın ıyaeağı gibi vatandaşın mülkiyet ve tasarruf 
hakkı bakımından çok ağır görüldüğü cihetle bıı 
4 ncü madde tayyedilmiştir. 

Tasarının 5 ııci maddesi geçici madde olarak 
aynen kabul olundu. 

Tasarının 6 ncı maddesi yukarda arzolunan 
sebeple tayyedildi. 

Tasarının 7 ve 8 nci maddeleri 4 ve 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle tasarının tümü çoğunlukla kabul 
edilmekle Yüce Kamutaya, arzolunur. 
İçişleri Koni. Bask 

Tekirdağ 
C. Uy badın 

Kâtip 
Balıkesir 

/<\ Tiritoğlu 
Giresun 

'/'. Ekmen 
Niğde 
Ş. Süer 

Başkan V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Antalya 
it, Kaplan 
Gümüşane 

1. K. Varınca 
Ordu 

II. Şarlan 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğau 

Giresun 
E. Dizdar 

Muş 
H. Onaran 

Siird 
L. Yavuz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

5218 sayılı Kamıma ek Kanun tamdım 

MADDE 1. — Belediye sınırları içiMe olup 
sahibinin tapulu mülkü olan arsalar jizerinde 
ruhsat almadan veya ruhsatı alınmış jolup da 
inşaat ve tadilât projesi tasdik ettirilme
den yapılan her türlü inşaatın yapjı. imar 
re sağlık mevzuatına aykırılığı düzjeltilebil-
diği takdirde sahiplerinden ruhsatname harcı 
belediyelerce cezalı olarak üç misli ürerinden 
alınır. 

Bu nevi inşaatın tashih edilmesi ijmı bele
diyelerce teknik icaplara göre muayjyen bir 
mühlet verilir. Bu süre içinde gerekli tashihler 
yapılmadığı takdirde inşaat, düzenlenecek tu
tanaklar üzerine fen dairesinin mütalaası alın
dıktan sonra belediyelerce derhal yıktırılır ve 
yıkım giderleri inşaat sahiplerinden Tahsili 
Emval Kanununa göre tahsil edilir-. 

İnşaat başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
olduğu takdirde düzenlenecek tutanaklar üze
rine belediyelerce derhal yıktırılır ve aynı za
manda ilgililer hakkında Sulh Mahkemelerince 
hafif hapis ve yüz liradan eksik olmaıtnak üze
re hafif para cezası hükmolunur. 

Ancak, inşaat arsa sahibinin rızasiyle ve iyi 
niyetle yapılmış bulunduğu iddia ve bu husus 
noter senediyle tevsik edildiği takdirde bu 
nevi inşaat hakkında da birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRÎŞt 

Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve 2290 sayılı 
Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2290 sayılı Belediye Yapı ve 
Yollar Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde .değiştirilmiştir: 

Madde 1.3. — Ruhsatname almadan 
lauılaıı yapılar Belediyelerce derhal durduru
lur. Yapı esas itibariyle mahzurlu görülmezse 
puanların tasdiki cihetine gidilmekle beraber 
yapı denetleme harcı dört kat olarak alınır. 

Yapı esas itibariyle mahzurlu bulunur ve bu 
kanun hükümlerine uygun görülmezse yıktırılır. 

Ruhsatname alındığı halde hükümlerine ria
yet edilmeksizin devam eden yapılar derhal 
durdurularak ruhsatname hükümlerine muhale
fetin derecesine göre aşağıdaki tarzda muamele 
yapılır: 

A) Eğer ruhsatname hilâfına yapılan 
işler mahzurlu görülmez ve bu kanun 
hükümlerine aykırı bulunmazsa tasdik edilmek
le beraber yapı denetleme harcı dört kat olarak 
alınır. 

B) Yapılan işler esas itibariyle mahzurlu 
ve bu kanun hükümlerine aykırı görülürse bu 
mahzurlar ve aykırılıklar ıslah ettirilir. İslah 
edilmiyecek halde ise yıktırılır. 

O) Beldenin imar plânına göre yola ve mey
dana veya âmme hizmetlerinden birine tahsis 
edilmiş her hangi bir yere tecavüz eden kısım
lar yıktırılır. 

D) Arsanın plâna uygun olmamasından do
layı yazı ile menedildiği veya müsaade edilmeâ** 
ği halde devam edilen yapılar da yıktırılır. 

Yukarıki fıkralar hükmüne göre yapıların 
yıktırılması hakkında belediye encümenlerince ve
rilecek kararlar yapı sahiplerine yazı ile tebliğ 
olunur. Bu karara karşı yapı sahipleri yedi gün 
içinde mahallin idare heyetine itirazda buluna
biliri .e*. 

İdare Heyeti kararları yedi gün zarfında Da-
njiştaya müracaatla temyia olunabilir. 

1 Gerek idare heyetleri ve gerekse Danıştay, mü
racaatları 31 gün içinde karara bağlamak mecbu-
riyetiridediı. 

Belediye encümenlerince yıkma karan veril
mesi halinde yapılar yıkılma kararlarının kesin-
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MADDE 2. — Belediyeye karşı inşaatın fen
nî sorumluluğunu deruhte etmiş olanlar bunu 
tasdikli projesine göre yaptırmakla ve ruhsata 
aykırı yapılan inşaatı derhal belediyeye bildir
mekle mükelleftirler. Belediye komisyonları bu 
mükellfiyeti yerine getirmiyen fen ve meslek 
memurlarını bir yılı geçmemek üzere belediye 
sınırı içinde meslek ve sanatını yapmaktan.men 
etmeye yetkilidir. Bunlar hakkında ayrıca 
düzenlenecek tutanaklar üzerine Sulh mahkeme
lerince yüz liradan az olmamak üzere hafif pa
ra cezası hükmolunur. 

MADDE 3. — Ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
inşaatı yapanlar veya başkasını bu türlü inşaa
ta teşvik edenler veya kolaylık gösterenler bu 
konunun uygulanraasiyle görevli memurlardan 
iseler, bu cihet şiddet sebebi sayılarak hakla
rında yetkili makamlarca Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 4. — Belediyeden ruhsat almaksı
zın veya ruhsat alıp da tadilât projesi tasdik 
ettirilmeden ruhsata aykırı olarak yapılmış olan 
yapılar belediye hizmetleri bakımından yapı 
sayılmaz. Bu gibi yapıların, kamulaştırma sıra
sında kıymetleri enkaz bedelini geçmez. 

MADDE 5. — Belediye sınırları içinde 5218 
sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ruhsat
sız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış yapıla
rın tesbit edilecek mühlet içinde yıkılıp kaldı
rılması belediye tarafından sahiplerine bildiri
lir. Bunun için verilecek mühlet altı aydan az 
olamaz. Verilen mühlet içinde sahipleri tarafın-

4 — 
içiş. K. 

leşmesi sonuna kadar belediye zabıtası tarafın
dan tahliye ettirilir. Belediye zabıtasına karşı ko
yanlar hakkında gerekirse Devlet zabıtası tarafın
dan zor kullanılır. 

İnşaat başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
olduğu taıkdirde düzenlenecek tutanaklar üzerine 
belediyelerce derhal yıktırılır ve ayni zamanda 
ilgililer hakkında sulh mahkemelerince hafif ha
pis ve 100 liradan eksik olmamak üzere hafif pa
ra cezası hükmolunur. 

Ancak, inşaat arsa sahibine rızasiyle ve iyi 
niyetle yapılmış bulunduğu iddia ve bu husus no
ter senediyle tevsik edildiği takdirde bu nevi in
şaat hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 2. —• Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin beşinci mad
desi Geçici Madde olarak kabul edilmiştir. 
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Hû. 

dan yıkılıp kaldırılmıyan yapılar hakkında bu 
kanunun birinci maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerj 5218 sa
yılı Kanunun 12 nei maddesindeki işlemleri te
kemmül ettirmiş olan belediye sınırları içinde 
uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. j 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
İV. E. Sümer 

Millî Savunma Bakamı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C.-S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Babanı 
Başb, Yardjımcısı 

Nihat E\rim 
Adalet Şakanı 
Fuad Sİrmen 
İçişleri 

E. Erkşirgü 
Maliye 

Bakanı 

Bakanı 
î. R. 4-ksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Ardaları 

Sa. ve So|. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Ee§at S. Sirer 

içi*. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 7 nei maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 8 nei maddesi 5 
nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

» • « 
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»ayısı: 244 
Yozgad Milletvekilliğine seçilen F ihr i AkgöTün, seçim tutanağı 

hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 /82 ) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Açık bulunan Yozgad Milletvekilliğinle seçilen 
Fahri Akgöl'ün seçim tutanağına vâki itjiraz üze
rine bu hususa mütaallik dosya ad çekme| yolu ile 
Komisyonumuza havale edilmekle inceleme ya
pıldı : | 

Mezkûr seçimde bağımsız aday Niyazi Ünal 
tarafından Büyük M. M. Başkanlığınaj sunulan 
3 1 . X . 1948 günlü dilekçe ile vukubujlan şikâ
yetinin : I 

1. Oy sandıklarının erken açıldığımdan bah-
sile bir kısmı tutanakların kabul edilmediği, 

2. Seçmen defterlerine komisyonlarca son
radan ad ilâve edilerek oy verilmiş olması yüzün
den bâzı tııtanaklardaki oyların hesaba] katılma
dığı, 

3. Oylarını kullanan seçmenlerin seçmen 
defterindeki adları hizasına, imza, mühür ve par
mak işareti koymamış olmaları sebehft ile yine 
bir kısım tııtanaklardaki-oyların nazarjn alınma
dığı, , j 

4. Oy sayısı kendi lehinde bulunaıj tutanak
ların bu sebeplerle tasnif dışı bırakılın1 iş olması
na rağmen aynı kurullarca aday Fajıri Akgöl 
lehine .oyu kapsıyan ve vaktinden evvel sandığın 
açılmış olması yüzünden sandık başmda hazır 
olan otuz kırk kadar vatandaşın oy hakkı tahdit 
edilmiş olduğu halde sırf C. H. P. adkyı lehine 
olması sebebi ile Boğazlıyan ilcesiniıj Uzunlu 
köyü seçim bürosuna ait tutanağı tasnife ithal 
eylemek sureti ile hukuki bir tezada ^e mantıki 
bir dalâlete düşüldüğü iddiasından | ibaret ol
duğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan ilk incelepe sonun
da aşağıdaki maddelerde yazılı : 

1. Tasnif harici tutulmuş tutanak var mı ? 
Kaç tanedir ? Ne sebeple tasnife ithal| edilmemiş 
olduğu, 

2. Alcı köyünde sandığın kaçta açıldığı bu 
sandık tutanağının tasnife ithal edilip edilmediği, 

3. Sorgun ilçesi kurul başkanı Mehmet Ak-
yol ve Kadir Çetin'in küçükköhne ve Taşlık 

köylerinde sandıkları kırıp oyları yaktıklarım 
bundan ötürü C. Savcılığına verilip verilmedik
lerini ve bu köylere ait tutanakların ne muamele 
gördüğü, 

; 4. Sorgun ilçesinin 38 bürosundan 18 ine 
ait tutanağın tasnife ithal edilmediği iddiasmm 
varit olup olmadığı, 

5. Yozgad merkez ilcesine ait 10, 13, 14, 16, 
17, 18, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 
42, 49, 50 ve 59 numaralı tutanakların tasnif ha
rici bırakılıp bırakılmadığı ve bırakılmış ise se
bebi, 

6. Yozgad Merkez İlçesinde ve Sorgun'da 
tasniften hariç bırakılmış olan tutanaklardaki 
qy miktarlarının ayrı ayrı bildirilmesi, 

7. Tutanakların konduğu zarfların açık ola
rak konduğu ve mazbataların bu sebeple son
radan tanzim olunduğu iddiasının nerede ve 
hangi belgelere dayandığı, 

8. Her ne sebeple olursa olsun tasnife ithal 
edilmiyen bütün tutanakların aynen ve ne se
beple ithal edilmediği izah edilerek gönderilme
si hususlarının tetkikına karar verilmiş oldu
ğundan bu hususlara mütedair İçişleri Bakanlı
ğından alman cevapta : 

1. Tasnif harici bırakılmış olan tutanaklar
dan on sekizi Sorgun'a ait olmak üzere ceman 
kırk iki aded olup bunlardan; 

A) Yozgad'a ait 17, 49, 50 ve 59 numaralı 
tutanaklarla Sorgun'a ait 6, 8, 15, 16, 20, 29, 
36, 39 ve 51 numaralı tutanaklar; sandığın Se-
jçim Kanununun 25 nci maddesi hükmüne ay-
jkırı olarak vaktinden evvel açılmak suretiyle 
ivatandaşlarm oy verme haklarının tahdit edil-
|miş olması yüzünden tasnif dışı bırakıldığı ve 
jbu sandıklarda 4431 seçmenden 3351 Niyazi 
jUnal ve 628 Fahri Akgöl'e ait olmak üzere 3979 
[seçmenin oy kullanmış olduğu ve 452 seçmenin 
oy vermek hakkı tahdit edilmiş bulunduğu, 

B) Yozgad'a ait 12, 16, 18, 21, 26, 27, 29, 
131, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 45 ve 59 numaralı 



tutanaklarla Sorgun'a ait 48 numaralı tutana
ğın seçmenlerin seçmen defterindeki adlan hi
zasında mühür, imza ve parmak işareti bulun
madığından bizzat gelip oylarını kullandıkları 
kanaati (hâsıl olmamış ve bu tarz muamele Se
çim Kanununun 25 nci maddesi hükmüne açık
ça aykırı bulunmuş olması sebebi ile tasnife it
hal edilmemiştir. Bu tutanaklarda 4371 Niyazi 
Ünal ve 3624 Fahri Akgöl'e ait olmak üzere 
7995 oy yazılı bulunduğu, 

C) Yozgad'a ait 10, 14, 47 Sorgun'a ait 26, 
27 ve 25 numaralı tutanaklar seçmen defterine 
komisyonlarca sonradan ad yazıldığı ve salâhi
yetleri dışına çıkarak deftere isimlerini ilâve 
ettikleri bu şahıslara oylarını kullandırdıkları 
ve 'bunların adaylardan hangisine rey verdiği 
ve hangi adayın aldığı reyden tenzili gerektiği
nin kestirilmesine imkân 'bulunamamış ve kati-
leşen seçmen defterine komisyonun kendiliğin
den ad ilâvesi sureti ile reye iştirak ettirilmesi 
kanunun 18 ve 19 neu maddelerine muhalif bu
lunmuş olması yüzünden bu tutanaklar tasnif 
•harici bırakılmıştır. Sözü edilen tutanaklarda 

1511 Niyazi Ünal 221 Faihri Akgöl'e ait olmak 
üzere 1733 seçmen oyunu kullanmış ve 238 ad 
komisyonlarca sonradan ilâve edilmiş olduğu, 

D) Yozgad'm 59 numaralı seçim sandığına 
ait tutanakta oy verenlerin isimleri yazılı olup 
bu büroda kaç seçmen bulunduğu ve kaç seç
menin oya katılmış olduğu ve adayların her bi
rine kaçar oy verilmiş olduğu .yazılı bulunma
mış ve komisyon tarafından altı imzalanmamış
lar. Seçim tutanağı olarak kabulüne kanuni im
kân bulunmıyan ve oy miktarı da olmıyan bu 
tutanakta tabiatı ile nazara alınması gerekli oy 
olmadığı, 

E) Sorgun'un 12 numaralı seçim bürosu
na ait tutanakta 169 seçmenin Niyazi Ünal'a 7 
seçmenin Fahri Akgöl 'e oy verdikleri yazılı bu
lunmuşsa da ziri komisyon başkanı ve üyeleri 
tarafından imza edilmemiş olması itibariyle ka
nuni bir kıymet ifade etmiyen bu tutanaktaki 
oylarda hesaba katılmadığı, 

2. Alcı Köyü, büro merkezi yapılmış. Bit 
köye Emirhan \<öyn de bağlanmıştır. Bu büro
nun seçmen adedi 445 olup 444 seçmenin oya 
iştirak ettiği tutanakta gösterilmiştir. Bu büro
ya kanuna tevfikan merkezden gönderilen Ko
misyon başkanı tutanağı imza etmemiş ve bu 
büroda seçime benzer bir şey yapılmadığını, 

Emirhan köylülerinin geldiklerini görmediğini 
seçim defteri mevcudunun bir noksanı ile tuta
nak tanzim edildiğini seçim defterine gelişi gü
zel parmak basıldığını üye Muhittin Kayar ve 
arkadaşlarının kendisini seçim yerine koyma
dıklarını sandığı vaktinden evvel açarak defte
ri getirdiklerini yazı ile bildirmiştir. Bu tuta
nakta 442 oyun Niyazi Ünal'a ve iki oyun d«. 
Fahri Akgöl'e verildiğinin yazılı olduğu, 

3. Küçükköhne ve Taşlık köylerine seçim 
kurulu başkanı ile üye Kadir Çetin'in gittikleri 
kasabaya beş kilometre mesafede bulunan kü
çükköhne Köyüne vardıklarında bu büroya 
bağlı bulunan Ayrıdam Köyü seçmenleride dâ
hil olduğu halde seçmenlerin köy odası önünde 
toplu bir halde ve birbirlerini kontrol ederek 
açıktan oy kullandıklarını görmeleri üzerine 
kendilerini ikaz ve kanunun hükümlerini izah 
ettikleri bunun üzerine seçmenler ve büro heye
tinin muvafakati ile verilen oyları verilmemiş 
sayıp keyfiyeti zabıtla tevsik ettikleri ve seçi
me, kanunun tarifatı dairesinde devam edilerek 
tasnif sonunda oyların Niyazi Ünal'a, verilmiş 
olduğu görülerek kabul edildiği oyların yakıl
dığı iddia edilen bıı köyde Niyazi Ünal'a 175 
Fahri Akgöl'e 32 oy verildiğinin tesbit olundu
ğu ve mütaakiben Taşlık Köyüne giden seçim 
kurulu başkam ile üyesi bu köyde de durumun 
ayın olduğunu gördüklerini ve fazla olarak 
buradaki seçim bürosu memurlarının vazifele
rini köylüye terk etmiş olduklarını ve her seç
menin oy puslalarını kontrol ederek zarfa koy
duklarını birbirine müdahale ettiklerini görme
leri üzerine bu durumun usulsüz olduğunu an
latmışlar ve seçmenler evvelâ kanuna riayet 
edeceklerini va delmişler ve sandığa konan oy 
pusla!arını çıkardıkları ve sonradan büro üye
sinden Muhittin ve Bahattin ismindeki iki şah
sın teşviki ile seçmenler vaidlerinde durmaya
rak oylarım kullanmadıkları ve hâdiseden ha
berdar olan kaymakamlıkça mahalline jandar
ma komutam gönderilmiş ve muayyen saate ka
dar seçmenlerin oylarını kullanmaları beklen-
mişse de oylarım vermedikleri cihetle bu büro
da seçim yapılmadığı ve bu durum karşısında 
kurul başkanı ile üyesinin O. Savcılığına veril
mediği vukuu hali havi jandarma kumandan
lığında düzenler eti tutanağın O. Savcılığına ve
rilmiş olduğu, 

4. Sorgun İlçesinin secim bürosu 38 olma-
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yıp 35 olduğu Bundan 18 büroya ait tutianakla-
rın yukarda izah olunduğu veçhile kamil edil
mediği ; 

5. Yozgad merkez ilcesine ait olan ve nu
maraları yukarda yazıh tutanakların tasnif ha
rici bırakıldığı, sebeplerinin de yukarda izah 
edilmiş olduğu; 

6. Yozgad Merkez İlçesinde tasnif harici bı
rakılmış olan tutanaklardaki oy miktarı j 8 906 
Sorgun İlçesinde 4 977 olduğu; 

7. Tutanakların konduğu zarfların kçık ol
duğu ve gelen mazbataların şu veya burada dü
zenlenip değiştirildiğine dair iddiaların tamamen 
yersiz olup varit olmadığı çünkü; döri nüsha 
olarak düzenlenmiş olan tutanağın biris} C, H. 
P. ne, birisi köylüye, birisinin, kurula ve dördün
cüsünün de bağımsız aday Niyazi Ünjal veya 
temsilcisine verilmiş olduğu tutanakların |bir kıs
mının açık gelmeye başladığı kurulun dikkat na
zarını çekince alınan tedbirlerle bu halj önlen
miş ve gayet az bir miktar da açık gelen zarfların 
bağımsız aday mümessilleri tarafından köylüle
rin ellerinden alınarak ağızlarının açıldığı anla
şılmış ise de.mazbataların sonradan tanzimi olun
duğu hakkında kurula bir ihbar ve şikâyet vâki 
olmdığı;-

8. Tasnife ithal edilmemiş olan bü^ün tu
tanakların aynen gönderildiği ve ithal j edilme
meleri sebebinin de yukarda bertafsil iza|h olun
duğu bildirilmiştir. 

Dosyada mevcut tutanaklar seçim defterleri 
ve zabıt varakaları mündericatı İçişleri Ba
kanlığının cevabi yazısını teyit eder mâhiyette 
olduğu görülmüş ve bürolarea seçim Kanununun 
18, 19, ve 25 nci maddelerinin âmir hükümleri
ne aykırı ve esasa müessir muamele yapmaları 
neticesi tutulan tutanakların mualleliyeti bedihi 
bulunmuş ve bu sebeple tasnife ithal edilmeme
leri gerekmiş olmakla beraber hesaba jtatılmı-
yan seçim tutanakları üzerinde Komisyonumuz
ca yapılan incelemede, Yozgad Merkeziıke bağlı 
59 numaralı büroda seçim sonucunu bildjiren tu
tanakta 378 seçmenin mevcut olduğu vej bu ka
dar seçmenin oya iştirak eylemiş bulunduğu ya
zılı olduğu halde bu seçmenlerden 189 Fahri 
Akgöl'e 927 Niyazi Ünal 'a ve 18 Bekir Baran'a 
ceman 1134 rey tasnif edildiği gösterilmiş bu 
hal yani 378 seçmenin 1134 oy kullanm|ası hali 
tutanağın hakikate uygun olmıyarak düzenlen
diğine maddî bir delil bulunmuş ve bu puro tu

tanağının muaÜeHyeti gayri kabili inkâr OİMUŞ 
ve tbu halin kanun hükümlerine sarih olarak mu-
hajif olduğu tesbit edilmiştir. 

i Bana rağmen tasnife dâhil edümiyen tuta
naklardaki oy miktarı, her iki adayın il seçim 
kurulunca kabul edilen oy adedine ilâve edil
diğinde; Fahri Akgöl'ün 34 867 oyuna hesaba 
katelmıyan 4 481 oyu ilâve edildiğinde oymak* 
tam 39 348 Niyazi Ünal'ın 29 847 olan oyuna 
iptal edilen tutanaklardaki oy miktarı olan 9402 
oy i ilâve edildiği takdirde yekûn oyu 39 249 ol
duğu görülür ki, neticeyi değiştirecek bir mahi
yet arzetmemektedir. Bundan başka bu ye
kûnda dâhil bulunan Yozgad merkezine bağlı 
59 numaralı büroya ait olup tasnife ithal edilme
si hiçbir yönden izahı kabil »olmıyan tutanakta
ki Fahri Akgöl 189 ve Niyazi Ünal 927 oylar 
bu yekûndan çıkarıldığı takdirde Fahri Akgöl'-
ünıoy miktarı 39 159 Niyazi Ünal'ın 38 322 oyu 
meydana çıkar ki Fahri Akgöl lehine bariz bir 
faı;k hâsıl olur. 

Bağımsız aday Niyazi Ünal'ın dördüncü 
maddedeki yazılı itirazına gelince: Uzunlu kö
yü Boğazlıyan seçim kuruluna bağlı olması ba
kımından ayın kurul yolundaki iddiası varit bu
lunmamış ve bu seçmenlerin kamilen Niyazi 
Ünal'a rey verecekleri kabul edilmiş olsa bile 
otuz kırk oyun neticeyi değiştirir bit1 mahiyet 
UY'JL etmiyeceği tabiî bulunmuştur. 

Bu duruma göre yerinde görülmiyen itirazm 
reddi ile Fahri Akgöl'ün tutanağının tasdik ve 
tasvibi hususunun Yüksek Kamutaya arzı için 
dosyanın inceleme komisyonuna tevdiine karar 
verilmiştir. 

- 15 . V . 1U% 
tfj No. iu Hazırlama Kom. 

Bşk. 
Kastamonu Milletvekili Bize Milletvekili 

A. Alptoğan F Kurtuluş 

Üye 
Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kuruthıoğlu \ l 

Sayın Başkan: 
Yozgad ara seçiminde, «vaktinden önee 

andığın açılması» veya «muhalefet lehine 
oy vereceği malûm bulunan seçmenlerin oy 
verme haklarının tahdit edildiği» gelen res
mî bilgi ile de sabittir. Bu kesin hakikatten 
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başka G. Ü. ,P. mensupları bu seçimi yaptırdı
ğı halde «seçmen defterlerindeki adayların 
hizasında imza ve saire işaretin bulunmaması
nın da» garip ve bir tertip eseri telâkki edil
mesi fikrimce zaruridir. Bütün bunlar ise mil
lî iradenin tecellisini baltalıyan ve seçim 
kanununun bir tarafın lehine uygulandığını 
gösteren delillerdir. Bu durum karşısında bu 
seçimi tümden muallel addetmemek kanunun 

17.X. 1948 tarihinde Yozgad Milletvekilliğine 
seçilen Fahri Akgöl 'ün seçim tutanağına itiraz edil
mesi üzerine dosyası Komisyonumuza tevdi olun
muş, Komisyonumuzca dosya ad çekme ile 6 nu
maralı Hazırlama Komisyonuna verilmişti. Hazır
lama Komisyonu itiraz edilen hususların İçişleri 
Bakanlığı vasıtasiyle incelenerek bu konuya ait 
bilgilerin toplanmasını istemiştir. Bu talep üzeri
ne İçişleri Bakanlığınca mahallinde yaptırılan 
incelemeler bir dosya halinde Komisyonumuz Baş
kanlığına gelmiş ve dosya Hazırlama Komisyonu
na verilmiştir. Bu komisyon Büyük Millet Mecli
sine sunulan itiraz evrakı ile İçişleri Bakanlı
ğından gelen dosya üzerinde meşgul olarak 
15 .-V . 1949 tarihli raporunu hazırlamıştır. Ra
por Komisyonumuzun 30 . V . 1949 tarihli toplan
tısında incelendi. Konuşmalar sonunda Komisyo
numuz yapılan şikâyetlerin Fahri Akgöl'ün 
Yozgad Milletvekilliğine seçildiğini gösteren 
20. X . 1948 tarihli tutanağı hükümsüz saydıra
cak mahiyette olmadığını görmüş ve Fahri Ak-

A,~ Mil «Vı 

espirisine ve bilhassa demokrasi kavramına 
aykırıdır. Böyle «42» sandık üzerinde vâki 
olan yersiz ve haksız tasarruf işleminden son
ra, tutanağın tasdiki yerinde değildir. Bu 
böyle devam ettirilirse milletteki oy verme 
hakkı hançerlenmiş ve halkın demokrasi aşkı 
söndürülmüş olacaktır. Bu fiile iştirak et
mem. 25 . V . 1949 

Reşad Aydınlı 

göl'ün tutanağının kabulünün Yüksek Kamuta
ya arzına karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 
Başkanı Bu rapor sözcüsü 
İsparta Balkesir 
K. Turan M. Akpınar 

Kâtip 
Urfa Ankara Ankara 

E. Tekeli A. Çubukçu F. öymen 
Ankara Bursa Edirne 

R. Börekçi F. Bük M. N. Gündüzalp 
Gazianteb Gazianteb istanbul 

Dr. M. Canbulat A. Ath S. Yürüten 
Kastamonu Kırşehir Konya 

A. Alptoğan N. Erdem Ş. Ergun 
Manisa Niğde 

Dr. M. N. Otaman î, R. Soyer 
Giresun Bize 
A. Ulaş Dr. F. Kurtuluş 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tu. İn. Komisyonu 31. V, 1949 

Esas No. 5/82 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

($ . Sarısı « 24*) 



Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa 
pılmasına dair Kanun tasarısı ve 

(1/563) 

S. Sayısı: 245 
yılı Kanunda değişiklik ya-

Bütçe Komisyonu raporu 

Z\ C. • \. \ 
Başbakanlık 

Mmmelât Genel Müdürlüğü j 27. V. 1949 
Tetkik Müdürlüğü I 

Bayı : 71 - 1362, 6/1997 | I 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26. V . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Temsij. ödeneği hakkındaki 21 Şubat 1947 tarih ve 5027 sayılı Ka
nunda askerî makamlar üzerinde değişiklik yapılması (hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arzederi^n. 

Başbakan 
! *Şf. Oünaltay 

Gerekle 

Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtında bu kere yakılan değişiklik sonucu, bu teşkilâtta ordu müfet
tişleri üstünde kara kuvvetleri komutanlığı ihdas edildiği gibi oramiral ve orgeneral rütbelerinde bi
rer deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları da kabul edilmiştir. 

5027 sayılı Kanunla Ordu Müfettişleri için Temsil ödeneği 250 lira olarak kabul edilmiş olduğuna 
göre, kara, deniz, ve hava kuvvetleri 
gun görülerek ilişik kanun tasarısı 

!komutanları için de ayni miktar temsil ödeneği verilmesi uy-
hazırlanmıştuK 

Jütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

£sas No. 1/563 
Karar No. 153 

1 .VI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanujaunda -de 
ğişiklik yapılması hakkında Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 27 . V . 
1949 tarihli ve 6/1997 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı komisyonu
muza havale buyurulmakla Millî Savunma Ba
kanı Hüsnü Çakır ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürja hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü: I 

Tasarı, ahiren Yüksek Meclisçe kabul edilen 
Askerî Teşkilât Kanununa göre teşkil edilecek 
blan kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarını 
ftşgal edeceklere, ordu müfettişleri gibi 250 lira 
;temsil ödeneği verilmesi ve Hava Kuvvetleri 
[Komutanı temsil ödeneğinin de bu dereceye çı-
[karılması maksadiyle hazrlanmış bulunmakta-
jdır. 

Komisyonumuzda verilen izaha göre bu ko» 



mıttanlıkları işgal edenlerin Orgeneral rütbe
sinde oldukları ve kabul edilen teşkilâta göre f 

ordu müfettişlerinin de üstünde bir mevkileri \ 
olduğu, bu sebeple temsil ödeneklerinin ordu 
müfettişlerininkine müsavi olmaları gerekli 
olduğu anlaşılmış ve komisyonumuz tasarıyı 
esas itibariyle kabul etmiştir. Bundan başka gö
rüşme sırasında Genelkurmay ikinci Başkanının 
da Orgeneral rütbesinde olduğu bu sebeple 
onun temsil ödeneğinin de 250 ye çıkarılması 
teklif edilmiş ve yapılan görüşme sonunda bu 
makamı işgal eden zatın Korgeneral ,olması da 
mümkün olduğundan temsil ödeneğinin rütbesi
ne göre yani Korgeneral olduğu takdirde 175 
ve Orgeneral olduğunda 250 lira olarak ödenme
sini Komisyonumuz uygun görmüş ve tasarının 
birinci maddesini bu esas dairesinde ve tertibe 
ait bir değişiklikle yeniden tanzim etmiştir. 'Yü
rürlük tarihi de son kabul edilen Teşkilât kanu
nuna- mütenazır olarak değiştirilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa. 
sunulur. 

Başkan 
Mardin 
/»'. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

(11. R. Alpman 
Edirne 

M.N. Gündüzalp 
İzmir 

S. Oılyak 
Konya 

M. A. Binal 
Tokad 

Başkan Y. 
Diyarbakır 
/. II. Tinrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğhı 

Bursa 
F. Bük 
İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
M. Akahn 

Sözcü 
Ankara 
M. Km 

a 
M. S. Eti 

/?. A. Seve-naû 

Ankara 
Dr.AMMgil 

Çoruh 
Dr. (J .Kamnctoğlu 

istanbul 
Dr. A. Adıvar 
Kastamonu 
T. Coskan 

Samsun 
i¥. A, Yörüker 
Urfa 

E. Tekdi 

mmm 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Temsil Ödeneği hakkındaki 21 Şubat 1917 tarih 
ve 5027 sayılı Kanunda askerî makamlar üzerin

de değişiklik yapılmasına dair Kanım tasarısı 

MADDE .1. — Temsil Ödeneği hakkındaki 
21 Şubat 1947 tarih ve 5027 sayılı Kanunun 1 
nei maddesinde yazılı Hava Kuvvetleri Komu
tanı ödeneği 175 liradan 250 liraya çıkarılmış 
ve bu maddeye 250 lira temsil ödenekli Kara ve 
Deniz Kuvvetleri Komutanları eklenmiştir. 

MADDE 2. ~~ Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakam 
N. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
E. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kumlu 

Devlet Bakam 
Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakam 

E. Eri§irffü 
Maliy« Bakanı 

t B. Aksal 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRlŞl 

Temsil ödeneği hakkındaki 23 Şubat 1947 tarih 
ve 5027 sayılı Kanunda askerî makamlar üzerin

de değişiklik yapılmamla dair kanun tasarım 

MADDE 1. — 21 . n . 1947 tarihli ve 5027 
sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci mad
desindeki cetvele bu kanıma bağlı bir sayılı cet
velde yazılı temsil ödenekleri eklenmiş ye iki 
sayılı cetvelde yazılı olanlar çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1Ö4Ö ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 oefe 
ayniyle kabul edilmiştir, 

maddesi 

i S. Sayım : 246 ) 



Millî Eğitim Bakam 
T. Banğuoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
C. S. Burlas 

Oümrûk Te Tekel Baka») 
Dr. F. Ş* Bürgt 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Sattı 

Bayındırlık Bakanı 
daimi 
.T. Bakan 
. Bmytâi 

Tarım! 
C&vU Ornl 

Çalınma Bakam 
fie§*t Ş. Sirer 

Bütçe Kom^ftomnm dtjfâtiriğkı* bûğk cetoilbr 

[1] BAYILI OITVKI 

Arlık temsil 

KAM kuvvetleri komutanlığı 
Hara kuvvetleri komutanlığı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
öenelkurma^ ikinci Başkanı 
(Orgeneral) 
Genelkurmakr tkînci başkanı 
Korgeneral)] 

250 
250 
250. 

250 

Î75 
V 

i [2] SAYILI OETTBt 

Genelkurmay tkinei Başkanı 
Hava Kuvvetleri Komutaiıı 

176 
175 

ı s * * * l 

iS«»yısi»i ^..-^m 
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S. Sayısı: 246 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü he
sabına Amerika'dan satınalınan altı yolcu gemisi işinde ve kre
di temininde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve ortağına verilecek 

ikramiye hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1 /557) 

rı\ c. 
Başbakanlık 

Muamelât OPAIBI Müdürlüğü 18 . V . 1911) 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1345, (i-1870 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kumlunun 5 . Y . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü hesabına Amerika'dan satın alınan altı yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hizmeti görülen 
IVIc. Camı'a ve ortağına verilecek ikramiye hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
ilişik ola.rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
; • N. Günaltay 

Gerekçe 

Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresi hesabına Amerika'dan satırı alınan altı yolcu ge
misi işinde ve kredi temininde hizmetleri görülen Amerika tebaasından Mc. Cann ve ortağının 
bu hizmetlerine karşılık olmak üzere Hükümetimizden Vaşington Elçiliği kanaliyle ücret tale
binde bulunduğundan mesele Bakanlar Kurulunun 29 . I . 1949 tarihli toplantısında görüşülmüş 
ve bu isteklerin hukuki mesnetlerinin ilgili bakanlıklar hukuk müşavirlerinden teşekkül edecek 
bir heyet tarafından tetkikına karar verilmiştir. 

Heı* ne kadar alman raporlarda Mc. Camı ve ortağına heyetimiz tarafından yapılan vaatler
le Hükümetimizin mülzenı olup olamıyacjjığı hususunda bazı ayrılıklar görülmüşse de Mc Cann 
ve ortağının heyetimize hizmet ve yardımları dokunduğu ve bu yüzden Devlet Denizyolları ve 
Limanları İdaresine birtakım menfaatler sağlandığı bütün raporlarda kabul edilmiş olduğundan 
mesele Bakanlar Kurulunun 29 . I . 1949 ye 14 . 'IV . 1949 günlerindeki toplantılarında tekrar 
incelenmiş ve Amerika'dan satın alınan altı yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hizmeti gö
rülen Amerikalı Mc. Camı ile ortağının hizmetlerine mukabil 200 bin doları geçmemek üzere bir 
ücret verilerek kendisi ile anlaşmak için jVaşington Büyük Elçiliğimize talimat verilmesi karar
laştırılmıştı. 

Bu defa Vaşington Elçiliğimizden alılan cevapta 175 bin dolar ödenmek suretiyle kararlaş
tırılan şartlar dairesinde bir uzlaşma yapılması hususunda adı geçenle anlaşma yapıldığı bildiril
miş olduğundan işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının birinci maddesi hükmü Amerika'dan satın alman altı yolcu gemisi ve kredi 
sağlanmasında hizmetine mukabil Mc. Cann ve ortağına 175 000 dolar ikramiye verilmesi hu
susunda Bakanlığa yetki verümesi, 2 ne} maddsinde Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
tdaresi 1949 Bütçesinde peniden açılacak | bir fasla ve bütçenin (A) işaretli cetvelinde (Gemi 



satın alma işlerinde hizmeti görülen Mc. Cann ve ortağına verilecek ikramiye adiyle) yeniden 
açılacak (4/A) bölümüne 494 410 lira olağanüstü ödenek konulması, üçüncü maddesi hükmü 
kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmesi, 4 neti maddesi hükmü dahi kanunu yürütecek. Ba
kanlıklar hakkındadır, 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 1 .VI. 1940 
Esas No. 1/557 
Karar No. 154 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satın alı
nan altı yolcu gemisinin satın alınması işinde ve 
kredi temininde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve 
ortağına verilecek ikramiye hakkında Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 18 . V . 
1949 tarihli ve 6/1870 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale Duyurulmakla Ulaştırma Bakanı Dr. Ke
mal Satır ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satın alı
nan altı yolcu gemisinin satın alınma işinde ve 
kredi temini hususunda hizmetleri görülen Ame
rikan vatandaşı Mc. Cann'e ve ortağının bu hiz
metlerine karşılık olmak üzere (175 000) dolar
lık bir ikramiye verilmesi ve bunun için adı ge
çen Genel Müdürlük 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvele 175 bin dolar karşılığı 
olarak (494 410) lira olağanüstü ödenek konul
ması maksatlariyle bu tasarının hazırlandığı an
laşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan açıklamalara göre 
altı yolcu gemisinin ve bunların tamirine mukta-
zi 8 milyon dolarlık kredinin temini hususunda 
adı geçen zat ile ortağının hizmet ve yardımları
nın dokunduğu ve bu yüzden Devlet Denizyolları 
ve Limanları idaresine bir takım menfaatler sağ
ladığı bilâhara teşkil edilen muhtelif heyetlerin 
tanzim ettiği raporlarda beyan ve hukukan böyle 
bir ikramiye verilmesi lüzumu ifade edilmiş ve 
Vaşinkton Sefareti vasıtasiyle bu zatlarla yapı
lan anlaşma ile 175 bin dolarlık bir ikramiyenin 

ödenmesi gerekmiş ve bu hususta etraflıca yapı
lan inceleme ve görüşmeler sonunda bu paranın 
ödenmesi lüzumuna Komisyonumuzca da kanaat 
hâsıl olmuş bulunduğundan ve bu paranın Deniz
yolları gelir f azlasiyle karşılanacağı anlaşıldığın
dan tasarı esas itibariyle kabule değer görülmüş
tür. Yalnız bu paranın her türlü vergi ve resim 
kesintisi yapılmadan verilmesi icabettiği ifade 
edilmediğinden tasarının birinci maddesine bu 
hususu temin için (kesintisiz olarak) kaydı ilâve 
edilmiştir. 

ikinci maddede geçici madde olarak ve yazı 
değişiklikleri yapılmak suretiyle ve diğer madde
leri ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle hazırlanan tasarı ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onay ma arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekilî Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten t. II. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara, Amasya 

F. öymen A. K. Yiğitoğln 
Ankara Aydın 

Dr. A. H.-Selgü R. Alpman 
Bursa Çoruh 

F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu 
Edirne İsparta istanbul 

M. N. Gündüzalp K. Turayı Dr. A. Adıvar 
izmir Kastamonu Kastamonu 

ıS". Odyak M. Akalın T. Goşkan 
Konya Malatya Samsun 

M. A. Binal M. S. Eti M. A. YÖrüker 
Tokad Urfa 

R. A. Sevengil E. Tekeli 

( S. Hym : 240 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
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Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlenme Genel 
Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satı^alınan al
tı yolcu gemisi i§inde ve kredi temininde hizmeti 
görülen Mc. Cann'e ve ortağına verilecek ikrami

ye hakkında Kanun 

MADDE 1. — Amerika'dan satmklınan altı 
yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hizmet
leri görülen Mc. Cann'e ve ortağına pu hizmet
lerine mukabil Devlet Denizyolları vp Limanla
rı Bütçesinden 175 'bin dolar ikramiyje vermeye 
Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyollarıj ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 iyili Bütçe 
Kanununa 'bağlı (A) işaretli cetvelde} (gemi sa
tmalına işlerinde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve 
ortağına verilecek ikramiye) adiyle yjeniden açı
lan (4/A) bölümüne 494 410 (Dört yüz doksan 
dört bin dört yüz on) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı i tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye jve Ulaştır
ma Baknları yürütür. j 

Başbakan 
§. Günaltvy 

« 
Dtvlet Bakajaı 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

E. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

K. Sadak 
Millî Eğitim Bakam 

T. Banguoglu 
Ekonomi ve Ticaret Bakam 

C. S. Barlas 
#ümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

ftihai prim 
Adalet feakanı 
Fuad Sfrmen 
İçişler} Bakanı 

E. E^rişirgU 
Maliye Bakanı 

/. R \ Aksal 
Bayındttjhk Bakanı 

$. Adatan 
Sa. Te SJo. T. Baka» 

Tanık Bakam 
Cavid OrtU 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sfrer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Uüdürlüğü hesabna Amerika'dayı satın alvn<m. 
altı yolcu gemisi işinde ve kredi temininde Me
l/neti görülen Mc. Cann'e ve ortağma verilecek 

ikramiye hakkında Kanun tasarm 

MADDE 1. — Amerika'dan satın alınan al-. 
(ti yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hiz. 
metleri görülen Mc. Cann'e ve ortağına bu hiz
metlerine mukabil Devlet Denizyolları ve Li
manları Bütçesinden kesintisiz (175 000) dolar 
ikramiye vermeğe Ulaştırma Bakanı yetkilidir^ 

GEÇİCİ MADDE — Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletnıe Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
i (Gemi satın alma işlerinde hizmetleri görülen 
|Mc. Cann'e ve ortağına verilecek ikramiye) 
adiyle yeniden açılan 4/A bölümüne (494 410) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ayniyle kabul eilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
ayniyle kabul eilmiştir, 

3 neü maddeci 

4 ucu maddem 

... M mt t» 
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S. Sayısı: 247 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis

yonları raporları (1 /550) 

T. C. . | 
BaşbakanUk 9 .T . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü i 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1344 .' > 
Büyük ^lillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun, 5 . V . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş, olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Geıiekçe 
ı : 

Din meselelerinin sağlam ve ilrjıî esaslara göre incelenmesini mümkün kılmak, meslekî bilgisi 
kuvvetli ve düşünüşünde ihatalı dijn adamlarının yetişebilmesi için lüzumlu şartları sağlamak 
maksadiyle memleketimizde de Garpta'ki örneklerine benzer bir ilahiyat fakültesinin kurulması
nı kararlaştıran Ankara Üniversitesi Senatosu, bu fakültenin şimdilik geniş tutulmasında zaruret 
olmıyan kadrolarını ilişik cetvelde görüldüğü şekilde iesbit etmiştir. 

Bu kuruluş kadrolarının 1949 yılından fiilen kullanılacak olanlarının Ekim- başından Aralık 
sonuna kadar (3) ay için gerektirdiği ödenek, Üniversite ve ek görev tazminatları; 4598 ve 4805 
sayılı kanunlar uyanınca gerekli vje fakültenin her türlü giderlerini karşılıyacak ödenekler de dâ
hil olmak üzere, (43 500) liradır, pu. meblâğ fakültenin asgari ihtiyaçları göz önünde tutularak 
t«sbit edilmiştir. 

l^illî Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M. M. | 
18 . V . 1949 

Ems No. 1/550 
Karar No. 24 \ 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi- Kuruluş kadroları hak- rulması hakkındaki Kanun taarısı incelendi: 
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek 0larak Millî Kanun umumi heyeti bakımından uygun 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek görülerek komisyonumuzca kabul olundu. 
Başkanlıkça 9 . V . 1949 tarihinde | komisyonu- Yeni öğretim üyeleri yetişinceye kadar eski 
muza tevdi buyurulan İlahiyat Fakültesi ku- İlahiyat Fakültesi Profesör ve Doçentlerinden 
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istifade edilmesi v« bunlar kâfi gelmediği tak
dirde bâzı derslerin öğretim görevlileri tara
fından idare edilmesi temenniye şayan görüldü. 

Bütçe Komisyonuna verilmek üzere saygı ile 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Milli Eğitim K. Başkanı 
Erzurum 

C. Dursunoğlu 

Bti E. Sözcüsü 
Maraş 

Dr. K. îdü 

Kâtip 
Kars Balıkesir Çorum 

T. Taşkıran Eminittin Çeliköt H. ilgam 
izmir Maraş 
E. Çınar Bu gekilde kuruluşa 

muhalifim 
E. Soysal 

Urfa Trabzon Trabzon 
S. K. Yetkin £. Molaoğlu M. R. Tarakçıoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/550 
Karar No. 155 

1 . VI . 194S 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek olarak Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığm 
9 . \ r . 1949 tarihli ve 71/1344 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Eği
tim Komisyonu raporiyle Komisyonumuza veril
mekle Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Tasarı, Ankara Üniversitesinde 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun ikinci maddesi uyarın
ca açılan İlahiyat Fakültesine ait kuruluş kad
rolarının tesbiti ve bu kadroların 1949 yılında 
ne suretle uygulanacağı ve yine aynı yıla ait 
Ödenekleri hakkındaki hükümleri kapsamakta 
olup esas itibariyle Komisyonumuzca da kabule 
değer görülmüş ve maddelerin görüşülmesinde 
birinci ve ikinci maddeler ayniyle ve üçüncü 
madde 1949 yılı Bütçesine taallûku itibariyle ge
çici birinci madde olarak, geçici bir ve ikinci 
maddeler geçici iki ve üçüncü maddeler olmak 
üzere ajrniyle kabul edijmiş ve geçici üçüncü 
madde geçici birinci maddede kabul edilen bir 

hükmün tekrarından ibaret olduğundan tasarıdan 
çıkarılmış dört ve beşinci maddeler üç ve dör
düncü maddeler olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarı bu esasa göre yeniden yazılmış ve 
cetvelleriyle birlikte ivedilikle görüşülmesi di
leğiyle Kamutayın onayına arzedümek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

R Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Aydın 
Gl, R. Aİpman 

Edirne 
M. N. Gündümlp 

izmir 
#. Odyak 

Konya 
M. A. Binal 

Tokad 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/ . H .Tigrel 

Amasya 

Sözcü 
Ankara 

M. Eri§ 

Ankara 
A. K Yiğİtoğhı Dr. A. H. Seîgü 
Bursa Çoruh 
F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
M. Akalın 
Malatya 

M. S. Eti 

B. A. Seveng-ü 

istanbul 
Dr. A. Adıvar 

Kastamonu 
T. Co§kan 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Urfa • 

E. Tekeli 
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HÜKÜMETİK TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısıdır. 

MADDE 1. —• Ankara Üniversitesinde 
13 . V I . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi uyarınca açılan İlahiyat Fakültesi
nin kuruluş kadrolarına ait bağlı (1) sayılı cet
vel, 6 . V I I . 1948 tarihli ve 5239 sayılı Ankara 
Ünüversitesi Kuruluş Kadroları Kanunundaki 
(1) saydı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen İlahiyat Fakültesi ek görev tazminatı kad
rosu, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele ek
lenmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde, ili
şik (3) sayılı cetvel, (D) işaretli cetvele de (4) 
sayılı cetvel eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlahiyat fakültesi
nin kadrolarına ilk defa tâyin olunan öğretim 
üyeliklerinde inhilâl vâki olduğu takdirde bu mün-
hallere. Fakülte Profesörler Kurulunun üçte iki 
çoklukla yapacağı teklif senatoca uygun görül
mek ve Üniverjsiteleraras] Kurulca onanmak şar-
tiyle, yeni tâyinler yapılabilir. Bu maddenin uy
gulanma süresi (7) yıldır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun I gereğince 
kurulmuş olan İlahiyat Fakültesinin 1949 yılı ay
lık, ücret ve giderleri karşılığı olarak (ilişik (5) 
sayılı cetvelde gösterildiği üzere Ankaıja Üniver
sitesi 1949 yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cet
velin sonunda yeniden açılan bölüm ve 
için (43 500) lira olağanüstü ödenek verilmiştir 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bağlı (3) Sayılı cet
velde vazıh kadrolar 1949 yılında kullanılamaz. 

maddeler 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

tarihinde 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 

\ BÜTÇE KOMİSYOUNUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

\inkara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayûı Kanuna ek kanun tasarısı 

İ MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei m*dd*&i 
ayniyle kabul edilmiştir. 

; GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçiei bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin dördüncü madde
si ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin beşinci madde» 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı \ 247 ) 
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Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayitit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çakışma Bakanı 

Hükümetin teklifine bağ&ı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

X 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
•» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Görevin adı 

a) Öğretim Üyeleri 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
o 
1 
2 
3 
4 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

I). 

7 
S 
9 

10 

6 
J) 
» 

({örerin adı 

b) Öğretim Yardımcılar 
Asistan 

» 
» 
>> 

e) Yönetim Memurları 
Fakülte sekreteri 
Memur 
Kitaplık memuru 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

Görevin adı Sayı Ücret 

1 210 
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Görevin adı 

a) öğretim Üyeleri 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

b) öğretim YardımeıAan 

- 1 
[S] S A T I H CETVEL 

İlahiyat Fakülttsi 

Sayı 

2 
1 
2 
2 

Aylık 

80 
70 
60 
50 

İD-

8 
9 

10 

; 9 

» 
» 
» 

• 
e 

Kitaplık 

Görevin adı Sayı Aylık 

1 50 
4 40 
5 35 

) Yönetim Memurları 
memuru 1 40 

Atistan 60 

[4] SAYILI CETVEL 

İlahiyat FakülUsi 

Görevin adı Sayı Ücr©t 

Daktilo | 
Not çoğaltrjıa memuru 
Odacı 

» 

1 
1 
1 
2 

130 
130 
100 
90 

M. 

[5] SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

Ödeneğin çeşidi 

İlahiyat Fakültesi giderleri 
1 Memurlar aylığı ı 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici tazminat 
4 4936 sayılı Kanun gereğijnce verilecek j tazminat 
5 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek fek görev tazminatı 
6 4805 sayılı Kanun gereğince verilecek f/o 5 emekli keseneği karşılığı 
7 4598sayılı Kanun gereğince verilecek ço cuk zammı, doğum ve ölüm yar

dımları ve tedavi giderleri ve yollukları 
8 Fakültenin her türlü genel giderleri ! 

(Sürekli ve geçici yolluklar dâhildir.) i 

İ94Ö yılı 
ödeneği 

25 200 
620 
494 
200 
630 
341 

1 900 

4 115 

( S. Sayiw : 247 ) 
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bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı ettvd 

[5] SAYILI CETVEL 

îlaMyat Fakültesi 

ödeneğin çeşidi 
İlahiyat Fakültesi giderleri 

1 Memurlar aylığı 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici tazminat 
4 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
5 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
6 4805 sayılı Kanun gereğince verilecek % 5 emekli keseneği karşılığı 
7 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı, doğum ve ölüm yardım

ları ve tedavi giderleri ve yollukları 
8 Fakültenin her türlü genel giderleri (Sürekli ve geçici yolluklar dâhildir) 

1949 yılı 
ödeneği 

25 200 
620 
494 
200 
630 
341 

900 
115 

Bölüm toplamı 43 500 

*>m<i 

f & Sayji» : Ul) 



S. Sayısı: 248 
Uzman Çavuş yetiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 

Savunma ve Bütçe {Komisyonları raporları (1 /564) 
Millî 

T. C. 
Başbakanlık 

Mtmmelât Genel Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1317, 6/1998 

W . V . Î940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkmcU olup Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 26 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulduğumu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

| Gerekçe 

Ordunun yeni kuruluşuna göre art&n teknik harb silâh araçları gerekli makinist ve işletmeci
lerin eldeki mevzuat ve kaynaklarla sağlanması mümkün görülemediğinden bu ihtiyacı karşılıya-
bilmek için yeni bir tesis vücuda getirmeye, kadro açılmasına katî bir zaruret vardır. Bunu sağ
lamak için : 

Orduya dâhil olan muvazzaf erattan sanatkâr oljmak heves ve istidadını gösteren isteklileri 
reya esasen sanatkâr olup sanatını ilerletmek suretiyle orduda hizmet yapmak istiyenleri ordu 

knik silâh ve araçlarını) işletmek için uzman çavuş olarak 
görevlendirmeye Millî Savunma Bakanlığının 

kadrosu ihtiyacına göre (Makinist, t 
yetiştirmiye ve tasarıda belirtilen şaftlara göre 
yetkili kılınması uygun görülmüştür. 

Bu sebeple orduda muvazzaflık görevinden başka en az dört yıl görev taahhüt eden ilk, orta, 
sanat okulu veya sanat enstitüsü, mezunu olanlardan arzu edenler ve kıta komutanlarınca uygun 
görülenler birinci dönem eğitiminden 
motor, tank: telsiz ve telli muhabere, 

sonra kurslajra gönderilmek suretiyle, makinist, (elektrik, 
radar makinifeti, kamacılar ve tesviyeciler) ile teknik si

lâh ve araç işletmecileri (Telsiz ve telli muhabere,; radar, röntgen, ışıldak komuta aleti işletme
cileri ve fotoğrafçı, sinema işletmecilejri ve şoförleri) yetiştirileceklerdir. Bu yetiştirmede başa
rı gösterenlerin muvazzaflık hizmetelfi çavuş olarak tamamlattırılacak ve muvazzaflık görevle
rinden sonra da görevleri uzman çavuş olarak devam ettirilecektir. Bu husus tasarının birinci 
maddesiyle açıklanmıştır. i 

İkinci madde uzman çavuşlara verilecek aylıkları göstermektedir. 
Üçüncü madde uzman çavuşların yeme, giydiıfme, barındırma ve bakım işlerinin diğer erat 

gibi Devlet tarafından parasız olarak sağlanacağını göstermektedir. 
Uzman çavuşların uzman çavuşlukta geçen hizmetlerinin askerlik çağının sonundan düşü

leceği, dördüncü maddede, sekiz yıjl görevden sonra ordudan ayrılanlara (300) lira ikramiye 
verileceği beşinci madde ile açıklanmıştır. 

Uzman çavuşların kıyafetlerinin Kıyafet Kararnamesiyle düzenleneceği 6 ncı maddede gös
terilmiştir. 

Uzman çavuşların içerisinde sanat enstitüsü mezunu olanlardan istiyenlerin maaş dereceleri
ne tekabül eden rütbe ile gedikli erbaş sınıfına naklolunabilecekleri ve bu halde uzman çatnş-



İukta geçen hizmetlerinin mecburi ve eylemli hizmetlerinden sayılacağı da 7 nci maddede açık
lanmıştır. 

Tasarının 8 nci maddesi yayıma ve 9 ncu maddesi de yürürlüğe ait hükmü ihtiva etmekte 
tedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/564 
Karar No. 23 

n . V . lfHQ 

Yüksek Başkanlığa 

Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkında olup 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 26 . V . 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
28 . V . 1949 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyuruları kanun tasarısı; Komisyonumuzun 
30 . V . 1949 tarihli toplantısında; Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu halde 
okunup incelendi: 

Günden güne yeni yeni silâh ve harb vasıta-
lariyle teslih ve teçhiz edilmekte olan ordumu
zun bu silâh ve harb vasıtalarının; hüsnü mu
hafaza, bakımı ve tamiratı için sanatkâra ihti
yacı her an artmakta ve eldeki kaynakların bu
nu karşılıyamadığı Hükümetin gerekçesindeki 
beyanları ile temsilcilerin tamamlayıcı izahla
rından anlaşılmıştır. Bu ihtyacı karşılamak üze
re ; orduya dâhil olacak muvazzaf erlerden; sa
nat itibariyle kudret ve heves gösterenlerden 
istifade edilmesi düşünülmüştür. 

Bunların; bu işleri görebilmek üzere uzman 
çavuş namiyle yetiştirilmesi için Millî Savun
ma Bakanlığınca yetki istenmesi Komisyonu
muzca da münasip görülmüştür. Hükümet tek
lifinde bunu sağlamak üzere beyan edilen mu
cip sebepler Komisyonumuzca da muvafıkı mü
talâa edilmiştir. 

Yalnız; bâzı arkadaşlar; Sanat Enstitüsü 
mezunlarının böyle uzman çavuş olarak değil; 
bunlara yedek subaylık hakkı verilmesi gerek 
sanat enstitüsü tahsilini bitirmiş olanların köy 
enstitülerini bitirenler gibi haklı oldukları bir 
hakka mazhar edilmeleri; hem de memlekette sa
nat tahsiline ve bilhassa sanat enstitülerine mem
leketin .menfaati hesabına rağbeti artacağı gibi; 
yeni kurulan Ordu Donatım Kurulunda bunla
rın barışta ve bilhassa harb halinde orduya, 

( S . Sayısı 

bir uzman çavuştan daha faideli hizmetler göre
cekleri ve bu itibarla; bunların bu kanun çerçe
vesi dâhi]inden çıkarılması ve bunlar hakkında 
senelerden beri istenilen ve beklenen kanun ta
sarısının Yüksek Meclise sunulması lüzumu üze
rinde durmuşlardır. 

Komisyonun çoğunluğu; Hükümet tekli finin 
mevcut mevzuata uygun olduğu için kabulü icap 
ettiği noktasında durarak .Hükümet teklifi ço
ğunlukla kabul edilmiş yalnız; 5 nci maddesine 
çavuşlar kelimesinden sonra «Hiçbir vergi kesil-
ıneksizin» cümlesinin ve 7 nci maddenin sonuna 
«Bunlar hakkında da gedikli erbaşlar hakkında 
tanınan bütün haklar tanınacaktır.» fıkrasının 
ilâvesi lâzımgeldiği kanaatine varılmış, ve o yol
da bir ilâve yapılmıştır. 

Havalesi gereğince; Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma Kornisvonu 

Başkam 
Kastamonu 

A. Alptoğan 
Kâtip 

Çankırı 
h: A. Arkan 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Ankara « 
M. Ahsoley 

Sözcü 
Hatay 

Ankara 
N. Tınaz 

Erzincan 
Z. Ağca 

îmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Erzurum 

E. 8. Akgöl 
Gümüşans 

Ş. Erdoğan 

Kayseri 
S. Avgın 

Erzurum 
V. Kocagüney 

Gazianteb 
A. Atlı 

Kars 
H. Tugaç 

imzada bulunamadı 
Kırklareli 
K. Doğan 

Van 
B. Oktar 

Konya 
Dr. H. Alataş 

248) 
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Sanat Enstitüsü mezunlarmm. uzm^jı ça

vuş olarak yetitşirilmesi değil bunlara j yedek 
subaylık hakkının tanınması; hem bir fıakkm 
ihkakı ve hem de ordunun menfaati bapmın-
dan daha muvafık olacağı ve binaenaleyh; Sa
nat enstitüsü mezunlarının bu kanun çerçevesi 
dışına alınması ve bunlar hakkında yeııi bir 

kanım tasarısı teklifi lâzmıgeldiği kanaatiyle; 
bu kanunun Sanat Enstitüsü mezunları hak
kındaki hükümlerine muhalif bulunduğumuzu 
arjzederiz. 

Hatay Seyhan 
E. Durukan S. Tekelioğlu 

Bütg* Komityonn mportı 

T. B. M. M. 
Büiçe Komisyonu 

Esas No. 1/564 
Karar No. 156 

1 .Tl . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Uzman çavuş yetiştirilmesi hakında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 27 . V . 1949 tarihli ve 6/1998 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Millî Savunma Komisyonu raporiyle ! birlikte 
komisyonumuza verilmekle Millî Savurjma Ba
kanı Hüsnü Çakır ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü: , 

Tasan, ordumuzun makineleşmesi netjicesinde 
hâsıl olan sanatkâr ihtiyacını sağlama^ ve as
kerlik hizmetine giren erlerden kabiliyet gös
terenleri bu maksatla yetiştirerek orduda uz
man çavuş namiyle kullanılmalarını t^min et
mek üzere hazırlanmış olup esas itibariyle ko
misyonumuzca da kabule değer görülmüştür. 

Millî Savunma Komisyonu metni gcjrüşmeye 
esas tutulmuş ve birinci, ikinci, üçüncii madde
ler teklif veçhile ayniyle kabul edilmiştir. Ta-
sannın dördüncü maddesi uzman çavuşların 
muvazzaflıkla sonraki fazla hizmetlerinin as
kerlik çağının sonundan düşülmesine dair bir 
hükmü kapsamakta ise de bu suretle yetiştiri
lenlerden bir sefer vukuunda istifade j edilme
mek gibi bir durum hâsıl etmesi jmümkün 
olan bu maddenin tasarıdan çıkarılın astında fay
da mülâhaza eden komisyonumuz mad|denin çı
karılmasına ekseriyetle karar verilmiştir. 
' Tasarının beşinci maddesi dördüncü ve al

tıncı maddesi beşinci madde olarak k^bul edil
miştir. ! 

Millî Eğitim Bakanlığı enstitülerimi kendi 
hesaplarına okuyarak başarı ile bitirenlerden 
gedikli erbaş olmak istiyenlerin ve! gerekli 

I ( S. Say 

şartları haiz iseler gedikli erbaş sınıfına alınma
larını temin edecek bir hükmün tasarının yedinci 
maddesine eklenmesi hakkında vâki olan teklif 
kajbul edilmiş ve Hükümetin mutabakatiyle bu 
hususu temin edecek bir hüküm yedinci maddenin 
sonuna eklenmiş ve bu madde altıncı madde ola
rak kabul -edilmiştir. 

Sekiz ve dokuzuncu maddeler yedi ve seki
zinci maddeler olarak kabul edilmiş ve bu deği
şiklikleri ihtiva eden tasan ivedilikle görüşülmesi 
dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

U. Erten 
Kâtip 

Altıncı maddeye komisyonca ekle
nen hükmün bu kanun ile ilgisi bu
lunmadığından bu eklentiye mu

halifim 
Ankara 
F. öymen 

Sözcü 
Ankara 

M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

ısı 

Ankara 
N.C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 
İsparta 

K. Turan 
îzmir 

S. Odydk 
i Malatya 

M. S. Eti 
Tokad 

R. A. SevengÜ 
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Ankara Aydın 
Dr. A. H. Belgü Gl. R. Alpman 
Diyarbakır Edirne 

8. TJluğ M. N. Giindüzalp 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Kastamonu 
M. Akalın 
Niğde 

R. Gürsoy 

İzmiı 
M. Birsel 
Konya 

M. A. Binal 
Seyhan 

A. R. Yüregir 
Urfa 

E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

JJmnan çavuş yetiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Kara, hava ve deniz kuvvet
lerine gelen muvazzaf erler arasında sanatkâr 
ve sanatkâr olabilecek kabiliyette olanlardan 
istiyenleri, kadro ihtiyacına göre ve uzman ça
vuş adı ile, harb silâh, araç ve gereçlerinin ba
kım, onarım ve işletim teknik personeli olarak 
aşağıdaki şartlara göre yetiştirmeye ve görev
lendirmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir. 

Muvazzaflık hizmetinden başka en az dört 
yıl görev taahhüt eden ilk, ortaokul ve orta sa
nat okulu ve sanat enstitüsü mezunu erlerden 
kıta komutanlarınca uygun görülenler temel 
eğitiminden sonra kurslara gönderilerek yetiş
tirilirler. 

Ancak, istenilen sanatı askere gelmeden öğ
renmiş bulunanlardan liyakatleri imtihanla sa
bit olanlar bu kurslara tâbi tutulmazlar. Ge
rek bunlar, gerek kursa katılanlar erbaş ve on
başı yönetmeliğine göre onbaşı ve çavuş nasbe-
dilirler ve muvazzaflık görevlerini çavuş ola
rak tamamlarlar. Bunlar muvazzaflık hizmetle
rinin sonunda uzman çavuşluğa nasbedilirler 
ve nasbedildikleri tarihten başlıyarak uzman 
çavuş maaşını alırlar. 

MADDE 2. — Uzman çavuşlardan; 
a) İlk ve ortaokul mezunlarna 1-5 lira asli 

maaş, 
b) Ortaokul tahsilini tamamladıktan sonra 

en az iki yıllık meslek tahsilini veren sanat 
okulları ile, saant enstitüsü mezunu olanlara 20 
lira asli maaş, 

c) Dört yıl uzman çavuşluk yaptıktan son
ra daha dört yıl hizmeti taahhüt edenler ve ka
bul edilenlerden (a) fıkrasındakilere 20, (b) 
fıkrasmdakilere 25 lira asli maaş verilir. 

MADDE 3. — Uzman çavuşların beslenme, 
giydirme ve bakım işleri erat gibi, Devlet tara
fından sağlanır. 

MADDE 4. — Uzman çavuşların muvazzaf
lıktan sonraki fazla hizmetleri askerlik çağının 
sonundan düşülür. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞİ 

U&man çavuş yetiştirilmesi hakkında hanım 
tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin o ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 248 ) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞt 

Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkında 
tasarım 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci mailesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

- » - I 

kanun 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. i 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü üfaddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonunun 
5 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. SâM : m ) 



Hü. 

MADDE 5. —- Sekiz yıl fazla görevden son
ra ayrılan uzman çavuşlara 300 lira ikramiye 
verilir. 

MADDE 6. — Uzman çavuşların kıyafetleri 
kıyafet kararnamesine göre düzenlenir. 

MADDE 7. — Sanat enstitüsü mezunu uz
man çavuşlardan istiyenler gerekli şartları da 
haiz iseler, aldıkları aylığın karşılığı rütbe ile, 
Millî Savunma Bakanlığınca gedikli erfoaş sını
fına nakledilebilirler. 

Bunların uzman çavuşlukta geçen görevleri, 
mecburi ve eylemli hizmetlerinden sayılır. 

MADDE 8. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 9. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
§. GünaUay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Mâlî Savunma Bakanı 
H. Çdk%r 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr..Kemal Satvr 

Devlet Bakanı 
Başb, Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Eri§irgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Taran Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

M. S. K. 

MADDE 5. — Sekiz yıl fazla görevden son
ra ayrılan uzman çavuşlara hiç bir. vergi kesil
in eksizin 300 lira ikramiye verilir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sanat Enstitüsü mezunu uz
man çavuşlardan istiyenler gerekli şartları da 
haiz iseler, aldıkları aylığın karşılığı rütbe ile 
Millî Savunma Bakanlığınca Gedikli erbaş sını
fına nakledebilirler. 

Bunların uzman çavuşlukta geçen görevleri, 
mecburi ve eylemli hizmetlerinden sayılır. 

Bunlar hakkında da gedikli erbaşlar hakkın
da tanınan bütün haklar tanınacaktır. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ııcıı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 248 ) 



B. K. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı njaddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sanat Enstitüsü ıjıezunu uz
man çavuşlardan istiyenler gerekli şartları da 
haiz iseler, aldıkları aylığın karşılığı rütbe ile 
Millî Savunma Bakanlığınca Gedikli jerbaş sını
fına nakledilebilirler. 

Bunların uzman çavuşlukta geçeni görevleri, 
mecburi ve eylemli hizmetlerinden sanılır. 

Bunlar hakkında da Gedikli erbaşljar hakkın
da tanman bütün haklar tanınacaktın 

Millî Eğitim Bakanlığı Sanat Enstitülerini 
kendi hesaplarına okuyarak başarı ile! bitirenler
den gedikli erbaş olmak istiyenler gerekli şart
ları haiz iseler, ihtiyaca göre Millî Safunma Ba
kanlığınca Gedikli erbaş sınıfına aljmabilirler. 
Bunlar ilk önce altı aylık fabrika stajına1 tâbi 
tutulurlar. Fabrika stajını başarı ile bitirdikleri 
tarihten itibaren gedikli üst çavuş nafsbedilirler. 

Bunların staj süresince giydirme ve beslen
meleri Askerî ortaokul öğrencileri gifcji yapılır. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı, : 248 ) 
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S. Sayısı: 249 
Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu tasarısı ve Tarım 

ve Bütçe Kondisyonları raporları (1 /483) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . XII . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı - 71 - 1224, 6/4421 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . XII . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan «Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu Kanun ta
sarısı» ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

, Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Millî ekonomimizde ziraatin en mühim mevkii işgal eylediği, nüfusumuzun % 80 inden fazla
sının ziraatle uğraşması ve ziraat gelirimizin umumi, millî gelirin yarısını bulması gibi vakıala
rın da belirttiği veçhile, bugün herkesçe kabul edilmiş söz götürmez bir hakikattir. Buua rağmen 
yurdumuzun tarım işleri henüz özenilen seviyeden çok aşağı bulunmakta ve Türk çiftçisinin birçok 
eksikleri göze çarpmaktadır. Bunların en başında tohumluk ihtiyacı gelmektedir. Tohumluk mev
zuu bilindiği üzere iki ayrı proplöm ftrzeder: Birincisi çiftçinin olağanüstü haller ve arızalar do-
layısiyle tohumluğunu keybetmiş olması halidir. Son defa Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 5254 
sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk verilmesi hakkındaki Kanun bu kabil durumları hal ve 
ıslah edecek esaslı tedbir ve çareleri ihtiva eylemektedir. Tohumluk mevzuunun ikinci ana me
selesi çiftçinin elindeki soysuzlaşmış tohumluk yerine yüksek kalitede elit tohumlukların konulma
sı ve bu işin hiç değilse her beş yılda bir t ekrarlanm asıdır. Bu ikinci mesele tohumluk mevzu
unun birinci propleminden çok dalJa şümullü, ehemmiyetli ve halli daha çok emek ve masraf is-
tiyen bir mevzu teşkil etmektedir. Ziv& bugün çiftçimizin elindeki tohumluklar genel olarak 
soysuzlaşmaya başlamıştır. Hattâ bir bakımdan soysuzlaşmıştır demek dahi yerinde olur. Böyle 
bir halin memleket ekonomisinde her yıl yaptığı zararlar tasavvurun fevkinde büyüktür. Tohum
luklar biyolojik vasıflar bakımından ıslah edilmedikçe mihaniki ve kimyevi vasıtalarla yapılacak 
ıslah teşebbüsleri bir hadde kadar semere vermeye ve ondan sonra kısır kalmaya mahkûmdur. 
Yapılan tecrübeler göstermiştir ki, çiftçimizin elindeki tohumluk fennî bir şekilde temizlenmiş ve 
ilaçlanmış olsa dahi bunun verim nispetine nazaran Tohum Islah istasyonlarımızın uzun ve yo
rucu çalışmalar neticesinde elde ettikleri yüksek vasıflı tohumlukların verim kudreti, diğer bütün 
nusurlar aynı kaldığı halde en az %j 20 derecesinde bir fazlalık göstermektedir. 

Halen Türkiye'nin yıllık hububajt istihsali ortalama (8) milyon ton raddesindedir. Bütün çift
çilerin yüksek vasıflı ve elit tohuni ekmek imkânını bulmaları halinde, bu miktar başkaca hiç
bir külfeti mucip olmadan ve ekim sahasının genişletilmesine ve hattâ ziraat usullerinin değişti
rilmesine hacet kalmadan, âdeta otomotik olarak takriben 1,5 milyon ton kadar bir artma kay
dedecektir ki, bu günkü rayice göre ortalama bir fiyatla bunun tutarı (300 000 000) liraya 
baliğ olmaktadır. Böyle bir neticenin memleket ekonomisinde ve umumi hayat seviyesinde hu-
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sule getireceği ferahlık kah istemiyeeek kadar aşikârdır. Yurdumuzda halen yılda ortalama 
olarak (1,5) milyon ton hububat tohumluğu sarf edilmekte olduğuna ve en yüksek vasıflı to
humluğun dahi nihayet beş yılda bir defa değiştirilmesi icabettiğine göre, bu gayeyi gerçekleş
tirmek için yüksek vasıflı tohumluk istihsalimizin yılda (300 000) tonu bulması zaruridir. Bu
gün Tarım Bakanlığına bağlı ıslah istasyonları üretme çiftliklerinin yıllık istihsali bu ihtiyaç 
miktarı karşısında hiç denilebilecek bir seviyededir. Buna mukabil doğma ve gelişme şekilleri 
aşağıda arzolurıan Zirai Kombinalar dairesinin ve Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun çiftlik
leri senede ortalama (.100 000) ton kadar bir istihsal yapmaktalarsa da muhtelif sebepler do-
layısiyle bu miktarın pek az bir kısmı çiftçinin tohumluğunu değiştirmede kullanılabilmekte ve 
bakiyesi yemeklik ve yemlik olarak istihlâk edilmektedir. Bu miktarın yılda üç kata çıkarılması 
ve istihlâk metaı olmaktan kurtarılarak tohumluk halinde tamamının çiftçinin eline geçmesi 
imkânlarının temini memleketimiz için hayati denilebilecek bir önem taşımaktadır. 

Memleketin damızlık hayvan ihtiyacı da aşağı yukarı tohumluk ihtiyacı kadar ehemmiyeti 
haizdir. Çiftçimiz bu mevzuda da aynı güçlüklere ve mahrumiyetlere mâruz bulunmaktadır. 

Her ne kadar hara, inekhane, merinos çiftliği gibi kurumlarımızda ciddî mesai sarfedilerek da
mızlık dâvasının halli yolunda verimli adımlar atılmakta ise de bu kurumların mahiyetleri icabı 
daha çok hayvan ıslahı ve elit damızlık yetiştirme üzerinde çalışmaları ve damızlık üretme 
ve çoğalmasının bu mesai yanında tâli derecede kalması yüzünden memleket ihtiyacı tam ola
rak karşılanauıamaktadır. 

Binaenaleyh memleket çiftçisi için gerek tohumluk, gerekse damızlık ihtiyacını sağhyacak ve 
icabında fidan istihsali ve saire gibi çeştli ziraat işleriyle de uğraşacak ve bütün bunlarla bera
ber aynı zamanda çiftçiye örneklik ve kılavuzluk edecek, kâr gayesi gütraiyen güçlü ve tam mâ-
nasiyle mücehhez bir teşekkülün mevcudiyeti mutlak bir zaruret halini almıştır. 

Bugün iştigal mevzuu ve sahaları bakımından bu mesele ile ilgili olarak üzerinde durulacak 
iki kurumumuz mevcuttur. Bunlar da Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ile Zirai Kombinalar 
Dairesidir. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kanununun esasını Atatürk'ün çiftçimize lüzumlu ziraat çeşitlerini, 
usullerini ve sanatlarını gösterip yapmada örneklik ve kılavuzluk etmek gayesiyle memleketin 
muhtelif yerlerinde bizzat kurarak 11 . VI . 1937 tarihli mektuplariyle Hazineye bağışladığı çift
likler teşkil eylemektedir. Bağışlamadan sonra benzerlerinin de ilâvesi suretiyle bu çifftliklerin 
tesis maksat ve gayelerine uygun bir şekilde işletilmelerini sağlamak üzere 7 . 1 . 1938 tarihli ve 
3308 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz hususi hukuk hükümlerine gö
re idare edilir, (15 000 000) lira itibari sermayeli (Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu) teşkil edil
miştir. Vazifeleri arasında bölgelerine göre ziraat çeşitlerini, usullerini ve sanatlarını gösterip 
yapmakta numune ve rehber olmak mühim bir yer tutan bu teşekkül 17 , VI . 1938 tarihli ve 3460 
sayıb. sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki kanun hükümlerine bu kanunun 51 nei maddesi ge
reğince bağlı tutulmuş ve bugüne kadar iktisadi bir Devlet teşekkülü olarak hizmet görmede de
vam edegelmiştir. 

Diğer taraftan 12 . II . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanunun 2 nei ve 4 ncü maddeleri ile Ta
rım Bakanlığı bütçesinde Zirai Kombinalar Kurumu masrafları adı ile yeni bir bölüm açılmış 
ve bu bülüme (3 000 000) lira ödenek konulmak suretiyle çiftçimize örneklik ve yardımcılık ede
cek diğer bir teşekkülün faaliyete geçmesi sağlanmıştır. Bil âhara 30 . V . 1939 tarihli ve 3620 sayılı 
.1939 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 26 ncı maddesiyle sözü geçen ödenekten 1938 malî yılı 
sonuna kadar sarfedilmiyen kısmın 1939 malî yılı Tarım Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir bÖ-

. lüme ödenek kaydedilerek hayvan, nıakina ve alât mubayaası, memur ve saire istihdamı, nebat ve 
hayvan hastalıkları ile mücadele vesait ve tesisatı ve köy kalkınması ile alâkalı bilcümle işlere ve 
inşaata sartolunmasma, bu ödenekten Zirai Kombinaların işletilmesi için 2654 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde kullanılmak üzere Tarım Bakanlığınca belirtilecek miktarda mütedavil sermaye 
verilmesine ve bu hizmetler için" çalıştırılacak olanların kadrolarının Bakanlar Kurulunca tasdik edil-
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve I Bakanlar Kurulunun 20 . XII . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan «Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu Kanun ta
sarısı» ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Millî ekonomimizde ziraatin en müŞaim mevkii işgal eylediği, nüfusumuzun % 80 inden fazla
sının ziraatle uğraşması ve ziraat gelirimizin umumi, millî gelirin yarısını bulması gibi vakıala
rın da belirttiği veçhile, bugün herkeste kabul edilmiş söz götürmez bir hakikattir. Buua rağmen 
yurdumuzun tarım işleri henüz özenilep. seviyeden çok aşağı bulunmakta ve Türk çiftçisinin birçok 
eksikleri göze çarpmaktadır. BunlarııJL en başında tohumluk ihtiyacı gelmektedir. Tohumluk mev
zuu bilindiği üzere iki ayrı proplem ajrzeder: Birincisi çiftçinin olağanüstü haller ve arızalar do-
layısiyle tohumluğunu keybetmiş olması halidir. Son defa Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 5254 
sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk verilmesi hakkındaki Kanun bu kabil durumları hal ve 
ıslah edecek esaslı tedbir ve çareleri ihtiva eylemektedir. Tohumluk mevzuunun ikinci ana me
selesi çiftçinin elindeki soysuzlaşmış tohumluk yerine yüksek kalitede elit tohumlukların konulma
sı ve bu işin hiç değilse her beş yılda bir tekrarlanmasıdır. Bu ikinci-mesele tohumluk mevzu
unun birinci propleminden çok daL4 şümullü, ehemmiyetli ve halli daha çok emek ve masraf is-
tiyen -bir mevzu teşkil etmektedir, ^ira bugün çiftçimizin elindeki tohumluklar genel olarak 
soysuzlaşmaya başlamıştır. Hattâ bir bakımdan söysuzlaşmıştır demek dahi yerinde olur. Böyle 
bir halin memleket ekonomisinde her jyıl yaptığı zararlar tasavvurun fevkinde büyüktür. Tohum
luklar biyolojik vasıflar bakımından. j ıslah edilmedikçe mihaniki ve kimyevi vasıtalarla yapılacak 
ıslah teşebbüsleri bir hadde kadar semere vermeye ve ondan sonra kısır kalmaya mahkûmdur. 
Yapılan tecrübeler göstermiştir ki, çiftçimizin elindeki tohumluk fennî bir şekilde temizlenmiş ve 
ilaçlanmış olsa dahi bunun verim nispetine nazaran Tohum Islah istasyonlarımızın uzun ve yo
rucu çalışmalar neticesinde elde ettikleri yüksek yasıfh tohumlukların verim kudreti, diğer bütün 
nusurlar aynı kaldığı halde en az % 20 derecesinde bir fazlalık göstermektedir. 

Halen Türkiye'nin yıllık hububat] istihsali ortalama (8) milyon ton raddesindedir. Bütün çift
çilerin yüksek vasıflı ve elit tohum! ekmek imkânını bulmaları halinde, bu miktar başkaca hiç
bir külfeti mucip olmadan ve ekim (sahasının genişletilmesine ve hattâ ziraat usullerinin değişti
rilmesine hacet kalmadan, âdeta oijomotik olarak takriben 1,5 milyon ton kadar bir artma kay
dedecektir ki, bu günkü rayice göre ortalama bir fiyatla bunun tutarı (300 000 000) liraya 
baliğ olmaktadır. Böyle bir neticenin memleket ekonomisinde ve umumi hayat seviyesinde hu-
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şule getireceği ferahlık izah istemiyecek kadar aşikârdır, yurdumuzda halen yılda ortalama 
olarak (1,5) milyon ton hububat tohumluğu sarf edilmekte olduğuna ve en yüksek vasıflı to
humluğun dahi nihayet beş yılda bir defa değiştirilmesi icabettiğine göre, bu gayeyi gerçekleş
tirmek için yüksek vasıflı tohumluk istihsalimizin yılda (300 000) tonu bulması zaruridir. Bu
gün Tarım Bakanlığına bağlı ıslah istasyonları üretme çiftliklerinin yıllık istihsali bu ihtiyaç 
miktarı karşısında hiç denilebilecek bir seviyededir. Buna mukabil doğma ve gelişme şekilleri 
aşağıda arzolunan Zirai Kombinalar dairesinin ve Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun çiftlik
leri senede ortalama (100 000) ton kadar bir istihsal yapmaktalarsa da muhtelif sebepler do-
layısiyle bu miktarın pek az bir kısmı çiftçinin tohumluğunu değiştirmede kullanılabilmekte ve 
bakiyesi yemeklik ve yemlik olarak istihlâk edilmektedir. Bu miktarın yılda üç kata çıkarılması 
ve istihlâk nıetaı olmaktan kurtarılarak tohumluk halinde tamamının çiftçinin eline geçmesi 
imkânlarının temini memleketimiz için hayati denilebilecek bir önem taşımaktadır: 

Memleketin damızlık hayvan ihtiyacı da aşağı yukarı tohumluk ihtiyacı kadar ehemmiyeti 
haizdir. Çiftçimiz bu mevzuda da aynı güçlüklere ve mahrumiyetlere mâruz bulunmaktadır. 

Her ne kadar hara, inekhane, merinos çiftliği gibi kurumlarımızda ciddî mesai sarfedilerek da
mızlık dâvasının halli yolunda verimli adımlar atılmakta ise de bu kurumların mahiyetleri icabı 
daha çok hayvan ıslahı ve elit damızlık yetiştirme üzerinde çalışmaları ve damızlık üretme 
ve çoğalmasının bu mesai yanında tâli derecede kalması yüzünden memleket' ihtiyacı tam ola
rak karşılanamamaktadır. 

Binaenaleyh memleket çiftçisi için gerek tohumluk, gerekse damızlık i h r a c ı n ı sağlıyacak ve 
icabında fidan istihsali ve saire gibi çeştli ziraat işleriyle de uğraşacak ve bütün bunlarla bera
ber aynı zamanda çiftçiye örneklik ve kılavuzluk edecek, kâr gayesi gütnıİyen güçlü ve tam mâ-
nasiyle mücehhez bir teşekkülün mevcudiyeti mutlak bir zaruret halini almıştır. 

Bugün iştigal mevzuu ve sahaları bakımından bu mesele ile ilgili olarak üzerinde durulacak 
iki kurumumuz mevcuttur. Bunlar da Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ile Zirai Kombinalar 
Dairesidir. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kanununun esasını Atatürk'ün çiftçimize lüzumlu ziraat çeşitlerini, 
usullerini ve sanatlarını gösterip yapmada örneklik ve kılavuzluk etmek gayesiyle memleketin 
muhtelif yerlerinde bizzat kurarak 11 . VI . 1937 tarihli mektuplariyle Hazineye bağışladığı çift
likler teşkil eylemektedir. Bağışlamadan sonra benzerlerinin de ilâvesi suretiyle bu çifftliklerin 
tesis maksat ve gayelerine uygun bir şekilde işletilmelerini sağlamak üzere 7 . 1 . 1938 tarihli ve 
3308 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz hususi hukuk hükümlerine gö
re idare edilir, (15 000 000) lira itibari sermayeli (Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu) teşkil edil
miştir. Vazifeleri arasında bölgelerine göre ziraat çeşitlerini, usullerini ve sanatlarını gösterip 
yapmakta numune ve rehber olmak mühim bir yer tutan bu teşekkül 17 . VI . 1938 tarihli ve 3460 
sayılı sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki kanun hükümlerine bu kanunun 51 nci maddesi ge 
reğince bağlı tutulmuş ve bugüne kadar iktisadi bir Devlet teşekkülü olarak hizmet görmede de
vam edegelmiştir. 

Diğer taraftan 12 . II . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddeleri ile Ta
rım Bakanlığı bütçesinde Zirai Kombinalar Kurumu masrafları adı ile yeni bir bölüm açılmış 
ve bu bülüme (3 000 000) lira ödenek konulmak suretiyle çiftçimize örneklik ve yardımcılık ede
cek diğer bir teşekkülün faaliyete geçmesi sağlanmıştır. Bi'lâhara 30 . V . 1939 tarihli ve 3620 sayılı 
1939 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 26 neı maddesiyle sözü geçen ödenekten 1938 malî yılı 
sonuna kadar sarfedilmiyen kısmın 1939 malî yılı Tarım Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir bö
lüme ödenek kaydedilerek hayvan, makina ve alât mubayaası, memur ve saire istihdamı, nebat ve 
hayvan hastalıkları ile mücadele vesait ve tesisatı ve köy kalkınması ile alâkalı bilcümle işlere ve 
inşaata sarfol un masına, bu ödenekten Zirai Kombinaların işletilmesi için 2654 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde kullanılmak üzere' Tarım Bakanlığınca belirtilecek miktarda mütedavil sermaye 
verilmesine ve bu hizmetler için çalıştırılacak olanların kadrolarının Bakanlar Kurulunca tasdik edil-
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softra 26 .1 .1940 tarihinde yürürlüğe giren nıek suretiyle tanzimine müsaade edilıtaiştir. Daha 

3780 sayılı ve 1/8/1940 tarihli Millî Korunma Kanununun hükümleri dairesinde çeşitli koordinas
yon kararlariyle bu teşekküle yeni görevler verilmiş ve döner sermaye ve kadrolarla yeniden teçhiz 
ve takviye edilmiştir. Böylece ilk teşekkülü sıralarında ziraat makinaları ile çiftçiye örneklik ve 
yardımcılık etmiş olan bu kuruluş harp yıllarının doğurduğu zaruretler dolayısiyle ve bilhassa or
dunun ve büyük şehirlerin ekmeklik hububat ihtiyacını karşılamak üzere boş Devlet arazisi üzerinde 
ve geniş ölçüde istihsal faaliyetlerine geçmiş, bu yöıjıde gerçekten verimli sonuçlar sağlanmıştır. 
Aynı zamanda çiftçiye istihsal ettiği yüksek vasıflı tcjhumluk hububatı satmak suretiyle de örneklik 
ve yardımcılık vazifesine mevcut imkânların müsaadesi nispetinde devam eylemiştir. 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu kajmü hizmeti gŞren bir müessese olmaktan ziyade iktisadi Dev
let Teşekkülü hüviyet ve bünyesinde ijnüunması, se\jk ve idarede münhasıran 3460 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi tutulması ve çeşitli, gerjiş vazifelerle [görevlendirilmiş olması dolayısiyle örneklik ve 
kılavuzluk vazifelerini bizzarure lâyıkijfle başaramadığı gibi tohumluk ve damızlık meselelerinde de 
müessir bîr rol oynıyamamıştır,. Zir^i Kombinalaıj dairesine gelince, bu teşekkül de esasen harb 
yıllarının zaruretleri neticesi verile ti vezifeler dojlayısiyle ilk tesisinde'ki maksat ve gayeden ay
rılmak zorunda kalmış ve haddi zatında bugün içijn geçici bir teşkilât mahiyetini arzetmekte bu
lunmuş olduğundan bu kuruma da y^ni ve sürekli bir hüviyet vermek zamanı gelmiştir. Bu iti
barla sözü geçen teşekküllerin münhasıran tohumduk ve damızlık temini maksadının ve Devletin 
kâr maksadiyle ziraat yapamıyacağı (umdesinin ışığı altında yeni baştan teşkilâtlandırılması zaru
reti hâsıl olmaktadır. Böyle bir zaruret muvacehesinde baş vurulacak yegâne esaslı tedbir iki te
şekkülün birleştirilmeleri ve kamu müessesesi vasf} galip ve örneklik ve üretmecilik gayesinin ger
çekleştirilmesine daha elverişli bir pünye halinde, yoğrulmalarıdır. Bu suretle sözü geçen iki te
şekkülün gerek bol ve dağınık vazifelerle görevlendirilmiş bulunmalarının ve hususi bünye ve 
hüviyetlerinin icabı olarak, gerek vazife bakımından birbirlerine birçok noktalarda tedahülü bu
lunan bir hizmet sahasında sermaye ve iş kuvvetlerinin bölünmüş olması yüzünden lâyıkiyle ger
çekleştiremedikleri ana maksat ve gayelerini çok daha kuvvetli ve geniş imkânlara sahip yeni bir 
teşekkül halinde başarı ile yürütmelej'i temin edileceği gibi bu birleşme dolayısiyle bilhassa kadro 
ve idare masraflarında esaslı tasarnrij sağlanmış olcaaktır. ilişikte sunulan tasarı bu nıakstlarla ve 
çiftçimizin istihsal güçleri, çalışma v£ yaşama tarz ve seviyeleri üzerinde çok müspet ve hayırlı 
tesirler yapacağı düşüncesiyle hazırlajnmıştır. 

Tasarının birinci maddesinin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile derpiş edilen yeni teşek
kül Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel ijişiliğî haiz ve merkezi Ankara'da bulunan bir kurumdur. 
Bu kurum 'bilhassa tasarıda yazılı hikküınfere göre idare edilecek; 3460 sayılı Kanunun ancak bu 
tasarıya aykırı olnııyan hükümleri kurum hakkında uygulanacaktır. Kurum yurt çiftliğinin tohum 
ve damızlık ihtiyacını sağlamak ve tarım alanında Türk çiftçisine Örneklik etmek göreviyle ödev
lidir. Tasarının ikinci maddesi, yeıfi kurumun kamu müessesesi vasfının galip bulunduğunu 
açıkça göstermektedir. Bu maddede] kurumun işlerini Tarım Bakanlığının o konularda takip 
edeceği esaslara uygun olarak yapacağı ve kamu hizmetlerine ilişkin işlerde Tarım Bakanlığının, 
gerekli gördüğü takdirde, doğrudan doğruya direktif vereceği tasrih kılınmıştır. Yine bu cümle
den olmak üzere 3, 4 ve 5 nei maddelerle kurumun Tarım Bakanlığının belirteceği esaslar dairesin
de satış yapabilmesi hükmü, yeniden çiftlik ve müessese kurması veya mevcut yahut devir alın
mış 'müessese ve çiftlikleri tasfiye edebilmesi için Bakanlar Kurulundan karar alınması mecburi
yeti konulmuş ve kurumun bütün mallarının Devlet malı hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 6 ncı ve 7 nci maddelerinde açıklandığı üzere kurumun sermayesi 100 000 000 liradır. 
Bu sermaye evvel emirde tasarı gereğince kuruma jyapılacak devirlerin safi tutarından teşekkül 
edecektir. Hali hazırda Devlet Ziraat) işletmeleri Kurumunun 15 000 000 liralık itibari sermayesine 
mukabil bunun hemen tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Zirai Kombinalar Dairesinin ise halihazır 
mevcudu ile bu yıl alman mahsulün muhammen değeri tutarı (Arazi kıymetleri hariç) takriben 
60 000 000 lirayı bulmaktadır. Şu hale göre daha [tasarının kanuniyet kesbetmesi anında, kombina
ların elindeki arazi değeri de hesaba katıldıkta IjTazineden hiçbir şey istenmeksizin sermayenin 
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takriben 80 000 000 liralık kısmı meydana gelmiş olacaktır. Sermayenin geriye kalan kısmının 
her yıl elde edilecek safi gelirin % 10 nu yedek sermaye teşkili için ayrıldıktan sonra mütebaki
sinin ilâvesi suretiyle tamamlanması esas olarak kabul edilmiş, ancak bugünden tâyini mümkün 
olmıyan lüzum ve zaruretler halinde istisnaen genel bütçeden yardım yapılmasını sağlıyan bir hük
me tasarıda yer verilmiştir. 

Kurumun' bir başkan ve dör t üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu tarafından idare edil
mesi ve bütün iş ve işlemlerin bir genel müdür ile iki yardımcıdan terekküp eden genel müdür
lük eliyle yürütülmesi derpiş olunmuştur. (Madde 8 ve 9) Yönetim kurulu başkanı ile iki üyesi 
Tarım Bakanının ve diğer iki üye Maliye Bakanının teklifleri üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin edilecektir. 3460 sayılı Kanunda ayrı hüküm bulunduğu için genel müdür ve yardımcılarının tâ
yin şekli tasrih olunmaması ve tasarının 10 ncu maddesinde yönetim kurulu ile genel müdür ve yar
dımcılarının ve kurum memur ve hizmetlilerinin görev ve yetkilerini belirtmek üzere bir tüzük ya
pılması hükme bağlanmıştır. 

Tasarının dokuz geçici maddesi kaldırılan teşekküllerin, intikal ve tasfiyesi hususlarını tanzim ey
lemektedir. 27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay 20. V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve ve Çay İn
hisarı Kanunları Devlet Ziraat. İşletmeleri Kurumuna, çay konusu üzerinde muayyen görev ve yetkiler 
vermiştir. Halen devamı tatbikma zaruret bulunan bu görev ve yetkilerin yeni teşekküle devri icap eyle. 
diğinden bu hususu sağlamak üzere geçici üçüncü madde kaleme alınmıştır. Diğer taraftan Zirai Kom
binalar Dairesine Millî Korunma fonundan muhtelif tarihlerde koordinasyon kararlariyle vcribnış 
ödeneklerle Hazinece bunlar için bankaya ödenmiş ve ödenecek faizler tutarının Hazineye iadesi tas
fiye ve intikalin icaplarından bulunduğundan bu husus tasarının geçici 6 ncı maddesi ile hüküm altı
na alınmış, ancak yeni teşekkülün ilk yıllarda sarsılmamasmı sağlamak maksadiyle bu paranın 8 
yılda ve 8 eşit taksitte kurum tarafından Hazineye iadesi kabul edilmiştir. 

Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu Kanun tasarısı ana hatları yukardan beri tafsilâtiy-
le arzolunan maksat ve gayelerle hazırlanmış ve sunulmuştur. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu ' 23 . V . 1949 

Esas No. 1/483 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 20 . X I I . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Komisyo
numuza gönderilen Devlet örnek ve Üretim Çift
likleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısı Maliye, Tarım ve Güm
rük ve Tekel Bakanları ve uzmanları hazır bu
lundukları halde Komisyonumuzca incelendi. 

Hükümet gerekçesinde çok açık ve esaslı bir 
surette belirtildiğine göre tohum ıslah istasyon
larımızın verimli çalışmaları sonucunda elde 
ettikleri yüksek vasıflı tohumların, çiftçimiz 
elindeki kaliteleri bozulmuş ve âdeta soysuzlaş-
mış tohumlara nispetle kalite ve miktar itibariyle 

çok üstün bir randıman fazlalığı gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Bu yüksek vasıflı tohumların 
çiftçilerimiz eline geçmesiyle hububat istihsali
mizde yılda aşağı yukarı bir milyon ton radde
sinde bir fazlalık görüleceği kuvvetle ümit edil
mektedir. Diğer taraftan hayvan ıslah müessese
lerimizin başarılı çalışmaları ile elde edilen da
mızlık hayvanların geniş ölçüde üretilip çiftçi
mize verilmesi halen köylü elinde bulunan ve her 
bakımdan vasıflarını kaybetmiş olan hayvanla
rın bir an evvel ıslahı bakımından tohumluk mev
zuu kadar önemli bulunmaktadır. 

Bunlardan başka teşekkül edecek Devlet 
çiftliklerine verilmiş vazifelerden biri olan .fi-
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mek suretiyle tanzimine müsaade edilmiştir. Dahaı sonra 26 .1.1940 tarihinde yürürlüğe giren 
3780 sayılı ve 1/8/1940 tarihli Millî Korunma Kanununun hükümleri dairesinde çeşitli koordinas
yon kararlariyle bu teşekküle yeni görevler verilmiş ve döner sermaye ve kadrolarla yeniden teçhiz 
ve takviye edilmiştir. Böylece ilk teşekkülü sıralarında ziraat makinaları ile çiftçiye örneklik ve 
yardımcılık etmiş olan bu kuruluş harb yıllarının doğurduğu zaruretler dolayı siyle ve bilhassa or
dunun ve büyük şehirlerin ekmeklik hububat ihtiyacım karşılamak üzere boş Devlet arazisi üzerinde 
ve geniş ölçüde istihsal faaliyetlerine geçmiş, bu yönde gerçekten verimli sonuçlar sağlanmıştır. 
Aynı zamanda çiftçiye istihsal ettiği yüksek vasıflı tohumluk hububatı satmak suretiyle de örneklik 
ve yardımcılık vazifesine mevcut imkânlar m- müsaadesi nispetinde devam eylemiştir. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu kamıt hizmeti gören bir müessese olmaktan ziyade iktisadi Dev
let Teşekkülü hüviyet ve bünyesinde bulunması, sevk ve idarede münhasıran 3460 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi tutulması ve çeşitli, geniş vazifelerle! görevlendirilmiş olması dolayısiyle Örneklik ve 
kılavuzluk vazifelerini bizzarure lâyıkiyle başaramadığı gibi tohumluk ve damızlık meselelerinde de 
müessir bir rol oynıyamamıştır. Zirai Kombinalar dairesine gelince, bu teşekkül de esasen harb 
yıllarının zaruretleri neticesi verilen vezifeler dolayısiyle ilk tesisinde'ki maksat ve gayeden ay
rılmak zorunda kalmış ve haddi zatında bugün içjin geçici bir teşkilât mahiyetini arzetmekte bu
lunmuş olduğundan bu kuruma da yeni ve sürekli bir hüviyet vermek zamanı gelmiştir. Bu iti
barla sözü geçen teşekküllerin münhasıran tohumluk ve damızlık temini maksadının ve Devletin 
kâr maksadiyle ziraat yapamayacağı umdesinin ışjığı altında yeni baştan teşkilâtlandırılması zaru
reti hâsıl olmaktadır. Böyle bir zaruret muvacehesinde baş vurulacak yegâne esaslı tedbir iki te
şekkülün birleştirilmeleri ve kamu müessesesi vasfı galip ve örneklik ve üretmecilik gayesinin ger
çekleştirilmesine daha elverişli bir bünye halinde yoğrulmalarıdır. Bu suretle sözü geçen iki te
şekkülün gerek bol ve dağınık vazifelerle görevlendirilmiş bulunmalarının ve hususi bünye ve 
hüviyetlerinin ica'bı olarak, gerek vazife bakımından birbirlerine birçok noktalarda tedahülü bu
lunan bir hizmet sahasında sermaye ve iş kuvvetlerinin bölünmüş olması yüzünden lâyıkiyle ger
çekleştiremedikleri ana maksat ve gayelerini çok daha kuvvetli ve geniş imkânlara sahi]) yeni bir 
teşekkül halinde başarı ile yürütmeleri temin edileceği gibi bu birleşme dolayısiyle bilhassa kadro 
ve idare masraflarında esaslı tasarruf sağlanmış olcaaktır. İlişikte sunulan tasarı bu makstlarla ve 
çiftçimizin istihsal güçleri, çalışma ve yaşama tara ve seviyeleri üzerinde çok müspet ve hayırlı 
tesirler yapacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesinin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile derpiş edilen yeni teşek
kül Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve nlfcrkezi Ankara'da bulunan bir kurumdur. 
Bu kurum 'bilhassa tasarıda yazılı hükümlere göre idare edilecek; 3460 sayılı Kanunun ancak bu 
tasarıya aykırı olmıyaıı hükümleri kurum hakkında uygulanacaktır. Kurum yurt çiftliğinin tohum 
ve damızlık ihtiyacını sağlamak ve tarım alanında Türk çiftçisine Örneklik etmek göreviyle ödev
lidir. Tasarının ikinci maddesi, yeni kurumun kamu müessesesi vasfının galip bulunduğunu 
açıkça göstermektedir. Bu maddede kurumun işlerini Tarım Bakanlığının o konularda takip 
edeceği esaslara uygun olarak yapacağı ve kamu hizmetlerine ilişkin işlerde Tarım Bakanlığının, 
gerekli gördüğü takdirde, doğrudan doğruya direktif vereceği tasrih kılınmıştır. Yine bu cümle
den olmak üzere 3, 4 ve 5 nci maddelerle kurumun Tarım Bakanlığının belirteceği esaslar dairesin
de satış yapabilmesi hükmü, yeniden çiftlik ve müessese kurması veya mevcut yahut devir alın
mış müessese ve çiftlikleri tasfiye edebilmesi için Bakanlar Kurulundan karar alınması mecburi
yeti konulmuş ve kurumun bütün mallarının Devlet malı hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 6 ncı ve 7 nci maddelerinde açıklandığı üzere kurumun sermayesi 100 000 000 liradır. 
Bu sermaye evvel emirde tasarı gereğince kuruma yapılacak devirlerin safi tutarından teşekkül 
edecektir. Hali hazırda Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun 15 000 000 liralık itibari sermayesine 
mukabil bunun hemen tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Zirai Kombinalar Dairesinin ise halihazır 
mevcudu ile bu yıl alman mahsulün muhammen değeri tutarı (Arazi kıymetleri hariç) takriben 
60 000 000 lirayı bulmaktadır. Şu hale göre daha tasarının kanuniyet kesbetmesi anında, kombina
ların elindeki arazi değeri de hesaba katıldıkta Hazineden hiçbir şey istenmeksizin sermayenin 
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takriben 80 000 000 liralık kısmı meydana gelmiş olacaktır. Sermayenin geriye kalan kısmının 
her yıl elde edilecek safi gelirin % 10 nu yedek sermaye teşkili için ayrıldıktan sonra mütebaki
sinin ilâvesi suretiyle tamamlanması esas olarak kabul edilmiş, ancak bugünden tâyini mümkün 
olmıyan lüzum ve zaruretler halinde istisnaen genel bütçeden yardım yapılmasını sağlıyan bir hük
me tasarıda yer verilmiştir. 

Kurumun bir başkan ve dört üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu tarafından idare edil
mesi ve bütün iş ve işlemlerin bir genel müdür ile iki yardımcıdan terekküp eden genel müdür
lük eliyle yürütülmesi derpiş olunmuştur. (Madde 8 ve 9) Yönetim kurulu başkanı ile iki üyesi 
Tarım Bakanının ve diğer iki üye Maliye Bakanının teklifleri üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin edilecektir. 3460 sayılı Kanunda ayrı hüküm bulunduğu için genel müdür ve yardımcılarının tâ
yin şekli tasrih olunmaması ve tasarının 10 ncu maddesinde yönetim kurulu ile genel müdür ve yar
dımcılarının ve kurum memur ve hizmetlilerinin görev ve yetkilerini belirtmek üzere bir tüzük ya
pılması hükme bağlanmıştır. 

Tasarının dokuz geçici maddesi kaldırılan teşekküllerin intikal ve tasfiyesi hususlarını tanzim, ey
lemektedir. 27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay 20 . V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve ve Çay İn
hisarı Kanunları Devlet. Ziraat Îşletmekri Kurumuna çay konusu üzerinde muayyen. gö*rev ve yetkiler 
vermiştir. Halen devamı tatbikma zaruret bulunan bu görev ve yetkilerin yeni teşekküle devri icap eyle
diğinden bu hususu sağlamak üzere geçici üçüncü madde kaleme alınmıştır. Diğer taraftan Zirai Kom
binalar Dairesine Millî Korunma fonundan muhtelif tarihlerde koordinasyon kararlariyle verilmiş 
ödeneklerle Hazinece bunlar için bankaya ödenmiş ve ödenecek faizler tutarının Hazineye iadesi tas
fiye ve intikalin icaplarından bulunduğundan bu husus tasarının geçici 6 ncı maddesi ile hüküm altı
na alınmış, ancak yeni teşekkülün ilk yıllarda sarsılmamasmı sağlamak maksadiyle bu paranın 8 
yılda ve 8 eşit taksitte kurum tarafından Hazineye iadesi kabul edilmiştir. 

Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu Kanun tasarısı ana hatları yukardan beri tafsilâtiy-
le arzolunan maksat ve gayelerle hazırlanmış ve sunulmuştur. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu •£ 23 , V . 1949 

Esas No. 1/483 
'Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 20 . XII . 1948 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Komisyo
numuza gönderilen Devlet Örnek ve Üretim Çift
likleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısı Maliye, Tarım ve Güm
rük ve Tekel Bakanları ve uzmanları hazır bu
lundukları halde Komisyonumuzca incelendi. 

Hükümet gerekçesinde çok açık ve esaslı bir 
surette belirtildiğine göre tohum ıslah istasyon
larımızın verimli çalışmaları sonucunda elde 
ettikleri yüksek vasıflı tohumların, çiftçimiz 
elindeki kaliteleri bozulmuş ve âdeta soysuzlaş-
mış tohumlara nispetle..kalite ve miktar itibariyle 

çok üstün bir randıman fazlalığı gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Bu yüksek vasıflı tohumların 
çiftçilerimiz eline geçmesiyle hububat istihsali
mizde yılda aşağı yukarı bir milyon ton radde
sinde bir fazlalık görüleceği kuvvetle ümit edil
mektedir. Diğer taraftan hayvan ıslah müessese
lerimizin başarılı çalışmaları ile elde edilen da
mızlık hayvanların geniş ölçüde üretilip çiftçi
mize verilmesi halen köylü elinde bulunan ve her 
bakımdan vasıflarını kaybetmiş olan hayvanla
rın bir an evvel ıslahı bakımından tohumluk mev
zuu kadar önemli bulunmaktadır. 

Bunlardan başkft teşekkül edecek Devlet 
çiftliklerine verilmiş vazifelerden biri olan fi-

( S. Sayısı : 249) 



— 5 -
dan yetiştirme ve dağıtma işinin de memleket 
ölçüsündeki faydaları aşikârdır. 

Bugün çalışma konularına göre bu mesele 
ile ilgili iki teşekkül halinde bulunan Zirai 
Kombinalar ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
munun kuruluş maksatları bakımından birçok 
noktalarda yakınlık gösterdikleri ve fakat iş 
kuvvetlerinin dağılmış olması yüzünden bunla
rın birleştirilerek daha kuvvetli bir teşekkül 
halinde çalışmaları beklenilen gayeyi tamamen 
sağlıyacaktır. 

Memleketin yılda (1 200 000) ton etrafında 
tohumluğa ihtiyacı düşünülürse bunun her yıl 
tohum ıslah istasyonlarından elde edilen (1 000) 
tonluk orijinal tohumluklarla karşılanamıyaca-
ğı meydandadır. Bu duruma göre bitki.ve hay
van ıslah müesseselerinden elit olarak istihsal 
edilen ve çiftçimiz tarafından devamlı bir su
rette ısrarla istenilmekte olan tohumluk ve da
mızlıkların memleket ölçüsünde Türk çiftçisine 
yeter derecede üretilip yetiştirilmesini sağlıya-
cak ayrı bir teşekkülün kurulması zarureti mey
dana çıkmaktadır. Haddi zatında teknik mâna
da ıslâhı, üretmeden ayırmak ve ayrı iki kuru
luş halinde bunları mütalâa etmek gerekmek
tedir. 

Zirai Kombinalarla Devlet Ziraat İşletmele
rinin birleştirilip görevlerinin sadece çiftçinin 
kalkınmasını sağlıya e ak istikamete yöneltilmesi 
halinde ıslah müesseselerimizde mahdut miktar
da elde edilen tohumluk ve damızlıkların geniş 
ölçüde üretilmesi ve fidan yetiştirilmesi sağlan
mış olacaktır. Bu teşekkülün ayrıca çiftçiye ör
neklik ve öğreticilik görevleri de vardır. 

Ancak tamamen bir âmme hizmeti olan ve zi
rai kalkınmamızda büyük ölçüde müessir ola
cağı şüphesiz bulunan bu üretme ve yetiştirme 
ve aynı zamanda örneklik ve öğreticilik etme iş
lerinin basiretli bir tacir karakteriyle ve kâr 
mevzuu göz önünde tutulmak suretiyle hareket 
etmek zorunda olan Devlet ekonomi teşekkülü 
bünyesi içinde mütalâasına imkân olamıyacağı 
tabiî görülmektedir. Filhakika birçok hallerde 
sadece âmme hizmeti maksadiyle hareket etmek 
zorunda bulunan ve bunun tabiî neticesi olarak 
çok defa maliyetine ve hattâ gerekirse maliyetin
den aşağı satışlar yapmak mevkiinde olan böyle 
bir teşekkülün 3460 sayılı Kanun çerçevesi içinde 
yer alması doğru görülememektedir. Bu teşek
külün öğreticilik ve bunun yanında çiftçinin zi

raat alet ve makinalarmm, maliyetiyle onarma 
hizmeti gibi görevlerinin her bakımdan kâr ve 
gelir mevzuu olamıyacağı da şüphesizdir. 

[ Bu sebeplerle yeni Genel Müdürlüğün katma 
bütçeli bir teşekkül olarak kurulması zaruri bu
lunmuştur. 

Bu zaruretin neticesi olarak Komisyonumuz
ca: bir Su Komisyon teşkil edilmiş ve diğer taraf
tan Maliye ve Tarım Bakanları Komisyona davet 
edilerek bu husustaki Komisyon görüşü kendile
rine biidirilmîfftir. Her iki Bakan Komisyonun 
bu görüşüne katıldıkların] bildirdiklerinden Ma
liye ve Tarım Bakanlıkları uzmanlarının da iş-
tirâkile ve malî mevzuat çerçevesine intibak et
tirilmek suretiyle (Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş 
Kanunu) adı altında bu tasarı yeni baştan ha
zırlanmıştır. 

Katma Bütçe ile idare edilecek olan yeni te
şekkülün kurulmuş, ve kurulacak işletmelerinin 
il: tesis giderleriyle işletme giderlerine; uzman, 
işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve diğer ge
rekli görülen hususlara harcanmak üzere Ge
nel Müdürlük emrine (120) milyon lira döner 
sermaye verilmiş ve bu döner sermayenin sey-
yaliyetini muhafaza maksadiyle ödenmiş mikta
rının % ->5 inden fazlasının gayrimenkule yatı-
rilamıyacağı tasarıda hükme bağlanmıştır. Dö
ner sermayenin kaynaklarını Zirai Kombinalar 
ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun yeni 
teşekküle devredilecek kıymetlerinden döner 
sermayeye tahsis olunacak kısımlarla ilerde ya
pılacak tasfiye veya devirlerden «elde edilecek 
kıymetler ve kendi safi gelirinden katma bütçe 
masrafları ödendikten sonra kalan bakiye teş
kil etmektedir. Halihazırda Zirai Kombinalar 
iile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun mev-
dut kıymetleri yekûnu 80 milyon lira civarın
da bulunmakta olduğuna göre 120 milyon lira
lık döner sermayenin Hazinece ayrı bir ödenek 
verilmesine lüzum görülmeden bu döner serma
yenin zikredilen kendi safi geliri ile seneden se
neye tekemmül edeceği kabul edilmiş bulunmak
tadır. Tasarıda döner sermayeden ayrı' olarak 
bunun yarısı miktarmca bir yedek sermaye de 
derpiş olunmuştur. 

Teşekkülün Katma Bütçe giderlerinin Hazi
neye yük olmadan döner sermayenin yıllık sâ-
Ifi gelirinden karşılanacağı ve döner sermaye 
geliri Katma Bütçenin giderlerini karşılryama-
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dığı yıllarda noksanının yedek sermayeden sağ
lanacağı tasarıda belirtilmiştir. Katma Bütçe gi
derlerinin, döner sermayenin yıllık safi gelirin
den karşılanamadığı ve yedek sermayeden de 
sağlanamadığı yıllarda bu noksanın işin gerek
tirdiği âmme hizmeti bakımından Hazinece kar
şılanması tabiî bulunmuş ve bu hususta tasarıya 
ayrı hüküm konulmasına lüzum görülmemiş
tir. 

Tasarının 20 nci maddesinde tohum ve da
mızlık hayvan üretme ve yetiştirilmesinde ihti
yacın kısa zamanda karşılanmasını temin için 
teknik teşkilât ile çalışan ve maksada hadim 
olabilecekleri anlaşılan ve esasları belirtilecek 
bir yönetmeliğe uymaları mümkün görülen ve « 
Bakanlığın teknik ve idari kontrolü altındaki 
çiftçilerle iş birliği yapılması da derpiş edil
miştir. 

Tasarıda, kurulacak teşekkülün kadro mas
raflarının asgari ölçüde tutulmasına bilhassa 
dikkat edilmiştir. Kadrolar Genel Müdürlük 
merkezi ile 30 işletme ve 1 merkez atelyesi üze
rinden tesbit olunmuş ve Zirai Kombinalar ile 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun halen 
mevcut olan 22 işletmesine göre gereken fiilî 
kadroların hali hazırda iki teşekkülün kadroları 
mevcudu ve ödeneği dâhilinde kalacağı ve ay
rıca bir miktar tasarruf sağlanacağı hesaplan
mıştır. 

Katma bütçeli bir teşekkül olarak kurulması 
derpiş edilen yeni Genel Müdürlüğün çalışma 
alanı ve icapları bakımından daha rasyonel ve 
randımanlı muhassala temin etmesi için me
murlarına bâzı teşvik edici imkânlar sağlanması 
çok yerinde ve lüzumlu görülmüştür. Bu bakım
dan Genel Müdürlük memurlarından başarılı 
ve mümtaz mesaisi görülenlere genel kadronun 
% 50 sini aşmamak üzere yılda iki aylıklarına 
kadar ikramiye verilmesi ve ayrıca belirtilecek 
esaslara göre günlük mesai saatleri dışında fazla 
mesaide bulunacaklara her fazla çalışma saati 
başına maaş ve ücret tutarlarının binde onu nis
petinde fazla çalışma ücreti ödenmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci geçici maddesinde Zirai 
Kombinalar dairesi ile Rize Çay Fabrikası hariç 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun bütün 
para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları 
ile işletmeden elde edilen gelir ve kıymetleri, 
menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak ve 

menfaatleri her türlü taahüt ve borçları ile bir
likte yeni teşekküle devir edileceği hükme bağ
lanmıştır. Ancak yukarda bahsi geçen döner 
sermayenin, biran evvel teşekkülünü sağlamak 
üzere Zirai Kombinalar Dairesinin evvelce Mil
lî Korunma fonundan muhtelif adlar ile aldığı 
9 844 567,01 lira sermayenin yeni teşekkül ta
rafından Hazineye iade edilmiyerek Millî Ko
runma sermayesinden indirilmesi ve bunun her 
yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
nek ile kapatılması düşünülmüştür. 

Halen Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca 
işletilen Rize Cay Fabrikasının, konunun ilgisi 
bakımından Tekel Genel Müdürlüğüne devir 
edilmesi ve yeni teşekkülün bünyesi dışında 
bırakılması uygun görülmüştür. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Anka
ra'da Gazi Orman Çiftliği ile ticari işletmeler 
müessesesinin hüviyet ve hususiyetleri bakımın
dan bu kanun ile yeni teşekkül edecek Genel 
Müdürlüğün maksat ve gayelerine aykırı görü
lerek bunların ayrı bir kanun mevzuu olması 
ve ancak sözü geçen kanunun hazırlanıp yürür
lüğe girmesine kadar bu çiftlik ve müessesenin 
eskisi, gibi Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlik
leri. Genel Müdürlüğünce idare edilmesi komis
yonumuzca yerinde bulunmuştur. 

Komisyonumuzca yapılan tetkikler sırasın
da, Zirai Kombinalar dairesine ait yukarıda 
yazılı 9 844 567,01 lira sermayeden Hükümet
çe diğer Devlet müesseselerine ikraz suretiyle 
verildiği anlaşılan paraların da bir an evvel 
iadesi başlıca temennilerimizdendir. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Manisa Manisa 
R. Köken Y. özey H. Öztarhan 

Afyon K. Antalya 
Maddelerde konuşmak M. Korku* 
hakkım mahfuzdur. imzada bulunamadı. 

A. Veziroğla 
Aydın Bursa 

N. Göktepe A. Duru 
Çanakale Denizli 

A. R. Kırsever A. Ege 
İmzada bulunamadı. tnızada bulunamadı. 

Denizli Denizli 
K. C. Önce! Dr. B. Uz 

İmzada bulunamadı. 
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dan yetiştirme ve dağıtma işinin de memleket 
ölçüsündeki faydaları aşikârdır. 

Bugün çalışma konularına göre bu mesele 
ile ilgili iki teşekkül halinde bulunan Zirai 
Kombinalar ve Devlet Ziraat işletmeleri Kuru
munun kuruluş maksatları bakımından birçok 
noktalarda yakınlık gösterdikleri ve fakat iş 
kuvvetlerinin dağılmış olması yüzünden bunla
rın birleştirilerek daha kuvvetli bir teşekkül 
halinde çalışmaları beklenilen gayeyi tamamen 
Bağlıyacaktır. 

Memleketin yılda (1 200 000) ton etrafında 
tohumluğa ihtiyacı düşünülürse bunun her yıl 
tohum ıslah istasyonlarından elde edilen (1 000) 
tunluk orijinal tohumluklarla karşılanamıyaca-
ğı meydandadır. Bu duruma göre bitki ve hay
van ıslah müesseselerinden elit olarak istihsal 
edilen ve çiftçimiz tarafından devamlı bir su
rette ısrarla istenilmekte olan tohumluk ve da
mızlıkların memleket ölçüsünde Türk çiftçisine. 
yeter derecede üretilip yetiştirilmesini sağlıya-
eak ayrı bir teşekkülün kurulması zarureti mey
dana çıkmaktadır. Haddi zatında teknik mâna
da ıslahı, üretmeden ayırmak ve ayrı iki kuru
luş halinde bunları mütalâa etmek gerekmek
tedir. 

Zirai Kombinalarla Devlet Ziraat işletmele
rinin birleştirilip görevlerinin sadece çiftçinin 
kalkınmasını sağlıyac-ak istikamete yöneltilmesi 
halinde ıslah müesseselerimizde mahdut miktar
da çlde edilen tohumluk ve damızlıkların geniş 
Ölçüde üretilmesi ve fidan yetiştirilmesi sağlan
mış olacaktır. Bu teşekkülün ayrıca çiftçiye ör
neklik ve öğreticilik görevleri de vardır. 

Ancak tamamen bir âmme hizmeti olan ve zi
rai kalkınmamızda büyük ölçüde müessir ola
cağı şüphesiz bulunan bu üretme ve yetiştirme 
ve aynı zamanda örneklik' ve öğreticilik etme iş
lerinin basiretli bir tacir karakteriyle ve kâr 
mevzuu goz önünde tutulmak suretiyle hareket 
etmek zorunda olan Devlet ekonomi teşekkülü 
bünyesi içinde mütalâasına imkân olamıyacağı 
tabiî görülmektedir. Filhakika birçok hallerde 
sadece âmme hizmeti maksadiyle hareket etmek 
zorunda bulunan ve bunun tabiî neticesi olarak 
çok defa maliyetine ve hattâ gerekirse maliyetin
den aşağı satışlar yapmak mevkiinde olan böyle 
bir teşekkülün 3460 sayılı Kanun çerçevesi içinde 
yer alması doğru görülememektedir. Bu teşek
külün öğreticilik ve bunun yanında çiftçinin zi-

( S. Sayı 

râat alet ve makiııalarının, maliyetiyle onarma 
hizmeti gibi görevlerinin her bakımdan kâr ve 
gfclir mevzuu olamıyacağı da şüphesizdir. 

Bu sebeplerle yeni Genel Müdürlüğün katma 
bütçeli bir teşekkül olarak kurulması zaruri bu
lunmuştur. 

Bu zaruretin neticesi olarak Komisyonumuz
ca bir Su Komisyon teşkil edilmiş ve diğer taraf
tan Maliye ve Tarım Bakanları Komisyana davet 
edilerek bu husustaki Komisyon görüşü kendile-
ıhıe bildirilmiştir. Her iki Bakan Komisyonun 
bu görüşüne katıldıklarını bildirdiklerinden Ma
liye ve Tanm Bakanlıkları uzmanlarının da iş-
tirâki'le ve malî mevzuat çerçevesine intibak et
tirilmek suretiyle (Devlet Üretme ve Yetiştirme 
(pil'tlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş 
Kanunu) adı altında bu tasarı yeni baştan ha
zırlanmıştır. 

Katma Bütçe ile idare edilecek olan yeni te
şekkülün kurulmuş, ve kurulacak işletmelerinin 
il tesis giderleriyle işletme giderlerine; uzman, 
işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve diğer ge
rekli görülen hususlara harcanmak üzere Ge
nel Müdürlük emrine (120) milyon lira döner 
sermaye verilmiş ve bu döner sermayenin sey-
yaliyetini muhafaza maksadiyle ödenmiş mikta
rının °/c 05 inden fazlasının gayrimenkule yatı-
rılamıyacağı tasarıda hükme bağlanmıştır. Dö
ner sermayenin kaynaklarını Zirai Kombinalar 
ve Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun yeni 
teşekküle devredilecek kıymetlerinden döner 
sermayeye tahsis olunacak kısımlarla ilerde ya
pılacak tasfiye veya devirlerden elde edilecek 
kıymetler ve kendi safi gelirinden katma bütçe 
masrafları ödendikten sonra kalan bakiye teş
kil etmektedir. Halihazırda Zirai Kombinalar 
ile Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun mev
cut kıymetleri yekûnu 80 milyon lira civarın
da bulunmakta olduğuna göre 120 milyon lira
lık döner sermayenin Hazinece ayrı bir ödenek 
verilmesine lüzum görülmeden bu döner serma
yenin zikredilen kendi safi geliri ile seneden se
neye tekemmül edeceği kabul edilmiş bulunmak
tadır. Tasarıda döner sermayeden ayrı olarak 
bunun yarısı miktarmca bir yedek sermaye de 
i derpiş olunmuştur. 

Teşekkülün Katma Bütçe giderlerinin Hazi-
jııeye yük olmadan döner sermayenin yıllık sâ-
\ fi gelirinden karşılanacağı ve döner sermaye 
i geliri Katma Bütçenin giderlerini karşılıyama-
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dığı yıllarda noksanının yedek sermayeden sağ
lanacağı tasarıda belirtilmiştir. Katma Bütçe gi
derlerinin, döner sermayenin yıllık safi gelirin
den karşılanamadığı ve yedek sermayeden de 
sağlanamadığı yıllarda bu noksanın işin gerek
tirdiği âmme hizmeti bakımından Hazinece kar
şılanması tabiî bulunmuş ve bu hususta tasarıya 
ayrı hüküm konulmasına lüzum görülmemiş
tir. 

Tasarının 20 nci maddesinde tohum ve da
mızlık hayvan üretme ve yetiştirilmesinde ihti
yacın kısa zamanda karşılanmasını temin için 
teknik teşkilât ile çalışan ve maksada hadim 
olabilecekleri anlaşılan ve esasları belirtilecek 
bir yönetmeliğe uymaları mümkün görülen ve , 
Bakanlığın teknik ve idari kontrolü altındaki 
çiftçilerle iş birliği yapılması da derpiş edil
miştir. 

Tasarıda, kurulacak teşekkülün kadro mas
raflarının asgari ölçüde tutulmasına bilhassa 
dikkat edilmiştir. Kadrolar Genel Müdürlük 
merkezi ile 30 işletme ve 1 merkez atelyesi üze
rinden tesbit olunmuş ve Zirai Kombinalar ile 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun halen 
mevcut olan 22 işletmesine göre gereken fiilî 
kadroların hali hazırda iki teşekkülün kadroları 
mevcudu ve ödeneği dâhilinde kalacağı ve ay
rıca bir miktar tasarruf sağlanacağı hesaplan
mıştır. 

Katma bütçeli bir teşekkül olarak kurulması 
derpiş edilen yeni Genel Müdürlüğün çalışma 
alanı ve icapları bakımından daha rasyonel ve 
randımanlı muhassala temin etmesi için me
murlarına bâzı teşvik edici imkânlar sağlanması 
çok yerinde ve lüzumlu görülmüştür. Bu bakım
dan Genel Müdürlük memurlarından başarılı 
ve mümtaz mesaisi görülenlere genel kadronun 
% 50 sini aşmamak üzere yılda iki aylıklarına 
kadar ikramiye verilmesi ve aynen belirtilecek 
esaslara, göre günlük mesai saatleri dışında fazla 
mesaide bulunacaklara her fazla çalışma saati 
başına maaş ve ücret tutarlarının binde onu nis
petinde fazla çalışma ücreti ödenmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci geçici maddesinde Zirai 
Kombinalar dairesi ile Rize Çay Fabrikası hariç 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun bütün 
para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları 
ile işletmeden elde edilen gelir ve kıymetleri, 
menkul ve gayrimenkul, malları, bütün hak va 

menfaatleri her türlü taalıüt ve borçlan ile bir
likte yeni teşekküle devir edileceği hükme bağ-
laıımıştır. Ancak yukarda bahsi geçen döner 
sermayenin biran evvel teşekkülünü sağlamak 
üzere Zirai Kombinalar Dairesinin evvelce Mil
lî Korunma fonundan muhtelif adlar ile aldığı 
9 844 567,01 lira sermayenin yeni teşekkül ta
rafından Hazineye iade edilmiyerek Millî Ko
runma sermayesinden indirilmesi ve bunun, her 
yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
nek ile kapatılması düşünülmüştür. 

Halen Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca 
işletilen Rize Çay Fabrikasının, konunun ilgisi 
bakımından Tekel Genel Müdürlüğüne devir 
edilmesi ve yeni teşekkülün bünyesi dışında 
bırakılması uygun görülmüştür. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Anka
ra'da Gazi Orman Çiftliği ile ticari işletmeler 
müessesesinin hüviyet ve hususiyetleri bakımın
dan bu kanun ile yeni teşekkül edecek Genel 
Müdürlüğün maksat ve gayelerine aykırı görü
lerek bunların ayrı bir kanun mevzuu olması 
ve ancak sözü geçen kanunun hazırlanıp yürür
lüğe girmesine kadar bu çiftlik ve müessesenin 
eskisi gibi Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğünce idare edilmesi komis
yonumuzca yerinde bulunmuştur. 

Komisyonumuzca yapılan tetkikler sırasın
da, Zirai Kombinalar dairesine ait yukarıda 
yazılı 9 844 567,01 lira sermayeden Hükümet
çe diğer Devlet müesseselerine ikraz suretiyle 
verildiği anlaşılan paraların da bir an evvel 
iadesi başlıca temennilerimizdendir. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

İzmir Manisa Manisa 
R. Köken Y, özey H. Öztarhan 

Afyon K, Antalya 
Maddelerde konuşmak M. Korkut 

hakkım mahfuzdur. imzada bulunamadı. 
A. Veziroğlu 

Aydın Bursa 
İV. Göktepe A. Duru 

Çarıakale Denizli 
A. R. Kırsever A. Ege 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Denizli Denizli 

K. C. öncel Dr. B. üz 
İmzada bulunamadı. 
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Edirne 
M. Öktem 

Kırklareli 
Z. Akın 

Maraş 
B. Çuhadar 

tmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
E. Sazak 

İmzada bulunamadı. 

Kocaeli 
F. Balkan 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

•Seyhan 
K. Ener 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. N. Karaköylii 

Sivas 
1. M. Uğur 

tmzada bulunamadı, 
Giresun 

Fikret Yüzatlı 
tmzada bulunamadı. 

İzmir 
Sami Gülcüoğlu 

tmzada bulunamadı. 

Bütçe Komiapmu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/483 
Karar No. 150 

31 ,V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 31 . X I I . 1948 tarihli ve 6/4421 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasa
rısı Tarım Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza verilmekle Tarım Bakanı Cavid Oral 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdür yardımcısı hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Hükümet gerekçesinde ve Tarım Ko
misyonu raporunda açıklandığı üzere yurdun zi
rai verimini arttırmak, istihsalini çeşitlendirmek 
ve kalitesini yükseltmek amaciyle çiftçimizin iyi 
tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyacını en elve
rişli şekilde karşılamak üzere halen Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar adları 
altında çalışan iki teşekkülün birleştirilmesi su
retiyle yeni bir kurum meydana getirilmek mak
sadını taşımakta olup çiftçiliğin inkişafı bakı
mından böyle bir teşekküle vücut vermenin fay
dalı olacağı komisyoncada uygun görüldüğünden 
tasarı esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Halen Millî Korunma sermayesiyle teşekkül 
etmiş bulunan zirai kombinalar dairesi memleke
tin şimdiye kadar işlenmemiş geniş toprak par
çaları üzerindeki çalısmalariyle teknik ziraatin 
iyi tatbik edilmiş bir örneğini göstermiş ise de 
harb yılları içinde bu kurum istihsalâtmı Toprak 
Mahsulleri Ofisine vermek suretiyle yurdun iaşe 
durumuna hizmet etmiştir. Devlet Ziraat İşletme

leri Kurumu, Atatürk'ün millete hediye ettiği 
çiftliklerin işletilmesi ödeviyle kurulmuş ise de 
bilâhara bu müessesenin diğer bâzı hizmetlerle 
uğraşması zarureti dolayısiyle esas meşgalesini 
tam bir şekilde geliştirmeye engel olmuştu. 

İşte bu iki teşekkülde yapılan tecrübelerden 
alman neticelerden faydalanılarak bunların bir
leştirilmesi suretiyle kurulacak yeni bir kuru
ma; elit tohum yetiştirmek ve bunu memleket 
ölçüsünde dağıtmak ve böylece çiftçinin elinde
ki tohumu yeniliyerek daha verimli bir hale 
getirmek ve keza meyvacılık konusunda, çiftçi
nin ve bu sahada çalışanların kalkınmasına 
yarıyacak fidan yetiştirmek ve yine hayvan
cılıkta ıslah edilmiş hayvan ırklarının mem
lekette yayılmasını temin etmek görevleri ve
rilmek istenilmiştir. 

Şimdiye kadar tohum ıslah istasyonları ve 
haralar ve Bakanlığa bağlı fidanlıklar tarafın
dan ve kifayetsiz olarak yapılmakta olan üret
me görevinin böyle kuvvetli bir sermaye ile te
şekkül edecek bir kurulda toplamanın rasyo
nel çalışma yönünden çok faydalar sağlıyacağı 
umulmaktadır. 

Yapılan incelemelerde görülmüştür ki, Hü
kümetin bu yeni kurumu 3460 sayılı Kanuna 
bağlı iktisadi bir teşekkül olarak mütalâa et
miş ve bu idare şeklini.bir işletme müessesesi 
olan yeni kurumun bünyesine uygun görmüş
tür. 
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Tasarının Tarım Komisyonunda görüşülme

si sırasında göreceği işlerin bir âmme hizmeti 
olduğu ve kâr kasti bulunmadığı göz önünde 
tutularak katma bütçeli bir idare olmasının da
ha faydalı olacağı mütalâasiyle kuruma bu ka
rakterde bir hüviyet veren yeni bir tasarı hazır
lanmıştır. 

Komisyonumuz bu konu üzerinde durmuş 
ve kurumun bir âmme hizmeti görmek üzere 
teşekkül etmesi ve yaptığı işlerden kâr bekle
memesi bu müessesenin işletmecilik vasfını iza
le edemiyeceği ve aynı surette âmme hizmeti gö
ren fakat işletmecilik karakterini taşıyan diğer 
birkaç müessesemizin dahi 8460 sayılı Kanunun 
şümulüne alınmaları için hazırlıklar yapılırken 
bu yeni kurumun yalnız hesap murakabesine 
tâbi bir katına bütçeli idare esasına göre tanzi-
nünde hiçbir isabet olmıyacağı, bilhassa yapa
cağı işlerin maliyet ve rautabilüe hesaplarının 
her zaman tetkikini mümkün kılacak ve bilan
ço muvazenesine müstenit teknik bir muhasebe 
sistemine göre bu kurumun işlemesinden büyük 
faydalar sağlanacağını göz önünde tutarak Hü
kümet teklifi veçhile 4oCiO sayılı Kanuna bağlı 
bir müessese halinde kurulmasını lüzumlu ve 
zaruri görmüş ve tasarıyı Hükümetin teklif et
tiği metin üzerinden inceleyip Tarım Komisyo
nunca yapılan bâzı ilâvelerden de faydalanıla
rak yeni bir metin meydana getirmiştir. Hükü
met teklifine göre yapılan değişikliklere gelin
ce : 

Hükümetin birinci maddesinde Komisyonu
muzca kurumun gayesi belirtilmiş ve Tarım Ko
misyonuna ilâve edilen öğreticilik görevi de bu 
maddeye alınarak birinci madde olmak üzere 
kabul edilmiştir. 

îkinci madde Komisyonumuzca yeniden ta
sarıya eklenmiş olup bununla teşekkülün yapa
cağı işlerin mahiyetleri belirtilmiştir. 

Hükümetin ikinci maddesi ibare değişikli
ğiyle ve vuzuhu temin edecek surette üçüncü 
madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Hükümetin üçüncü maddesi: kurumun her 
yönden zarara uğramamasın! ve çalışmalarının 
bu esasa göre tanzim edilmesinin gerektiğini be
lirtmiş ve ancak umumi zararı intaç edecek fi
yat indirmeleri yapmak zarureti hâsıl ulursa bu 
indirmenin Bakanlar Kurulu karariyle yapıl
ması hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz bu 

takdirde zararın Hazinece karşılanmasını tabiî 
gördüğünden madde bu esasa göre yeniden tan
zim ve dördüncü madde olarak tasarıya eklen
miştir. 

Hükümetin dördüncü maddesi, Tarım Ko
misyonunun buna mütenazır 21 nci maddesine 
uygun bir şekilde hazırlanmış ve yalnız tasfiye 
dolayısiyle elde kalacak gayrimenkullerden ara
zinin, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
dağıtılması maksadını sağlamak üzere Hazineye 
devri esası konmuş ve beşinci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Hükümetin beşinci maddesi ayniyle ve tasa
rının on birinci maddesi olarak kabul edilmiş
tir. 

Hükümetin altıncı maddesi : Kurumun ser
mayesini tesbit etmekte olup Komisyonumuz da 
Tarım Komisyonu görüşüne uyarak bu- miktarın 
ıl20 000 000) lira olmasını kabul etmiş ve ay
rıca maddeye tasarının yedinci maddesindeki ser
maye kaynaklarına dair hükümleri de eklemek 
suretiyle altıncı madde olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Hükümet tasarısının altıncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki (20 000 000) lira
yı geçmemek üzere Millî bankalardan ödünç 
para almaya yetkisini Tarım Komisyonu gibi 
(15 000 000) milyona indirmek suretiyle yedin
ci madde olarak tasarıya eklemiştir. 

Hükümet tasarısının sekizinci maddesi ufak 
bir değişiklikle ve sekizinci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Hükümetin dokuzuncu maddesi bir kelime 
değişikliğiyle dokuzuncu madde olarak, onuncu 
madde ayniyle onuncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Eski kurumlarla yeni kurum arasında yapı
lacak mal ve arazi devirlerinde vergi muaflığı ile 
kurumla çiftçiler arasındaki münasebetlerde tan
zim edilecek borç senetleri ve borç ödeme mak
buzlarından Damga Resmi ve her türlü resim 
ve harçların alınmaması esası Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve yeniden tasarıya eklenen 12 
nci madde ile bu cihet temin edilmiştir. 

Hükümetin 11 nci maddesi 13 ncü madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici birinci, üçüncü, dördüncü maddeler 
bâzı ibare değişikliği ile Tarım Komisyonu metni 
dairesinde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde ile Tekel İdaresine devre
dilen Çay Fabrikasının yeni idareye intibakını 
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— ? 
Edirne 

M. öktem 

Kırklareli 
Z. Akın 

Maraş 
B. Çuhadar 

îmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
E. Sazak 

zada bulunamadı. 

Kocaeli 
F. Balkan 

Maraş 
A. Yaycıoğlu 

Seyhan 
K. Ener 

îiızada bulunamadı 
1 Malatya 
i M. N. Karaköylü 

Sivas 
I. M. Uğur 

îmzada bulunamadı 
Giresun 

Fikret Yüzatlı 
imzada bulunamadı 

îzmir 
Sami Gülcüoğlu 

îmfcada bulunamadı. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/483 
Karar No. 150 

31 .V . 1949 

Yüksek Başkjanlığa 

Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 31 . X I I . 1948 tarihli ve 6/4421 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasa
rısı Tarım Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza verilmekle Tarım Bakanı Cavid Oral 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdür yardımcısı hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Hükümet gerekçesinde ve Tarım Ko
misyonu raporunda açıklandığı üzere yurdun zi
rai verimini arttırmak, istihsalini çeşitlendirmek 
ve kalitesini yükseltmek amaciyle çiftçimizin iyi 
tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyacını en elve
rişli şekilde karşılamak üzere halen Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar adları 
altında çalışan iki teşekkülün birleştirilmesi su
retiyle yeni bir kurum meydana getirilmek mak
sadını taşımakta olup çiftçiliğin inkişafı bakı
mından böyle bir teşekküle vücut vermenin fay
dalı olacağı komisyoncada uygun görüldüğünden 
tasarı esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Halen Millî Korunma sermayesiyle teşekkül 
etmiş bulunan zirai kombinalar dairesi memleke
tin şimdiye kadar işlenmemiş geniş toprak par
çaları üzerindeki çalışmalariyle teknik ziraatin 
iyi tatbik edilmiş bir örneğini göstermiş ise de 
harb yılları içinde bu kurum istihsalâtmı Toprak 
Mahsulleri Ofisine vermek suretiyle yurdun iaşe 
durumuna hizmet etmiştir. Devlet Ziraat İşletme

leri Kurumu, Atatürk'ün millete hediye ettiği 
çiftliklerin işletilmesi ödeviyle kurulmuş ise de 
bijlâhara bu müessesenin diğer bâzı hizmetlerle 
uğraşması zarureti dolayısiyle esas meşgalesini 
tam bir şekilde geliştirmeye engel olmuştu. 

îşte bu iki teşekkülde yapılan tecrübelerden 
acınan neticelerden faydalanılarak bunların bir
leştirilmesi suretiyle kurulacak yeni bir kuru
rda; elit tohum yetiştirmek ve bunu memleket 
ölçüsünde dağıtmak ve böylece çiftçinin elinde
ki tohumu yeniliyerek daha verimli bir hale 
getirmek ve keza meyvacılık konusunda, çiftçi
nin ve bu sahada çalışanların kalkınmasına 
yarıyacak fidan yetiştirmek ve yine hayvan
cılıkta ıslah edilmiş hayvan ırklarının mem
lekette yayılmasını temin etmek görevleri ve
rilmek istenilmiştir. 

Şimdiye kadar tohum ıslah istasyonları ve 
haralar ve Bakanlığa bağlı fidanlıklar tarafın
dan ve kifayetsiz olarak yapılmakta olan üret
me görevinin böyle kuvvetli bir sermaye ile te
şekkül edecek bir kurulda toplamanın rasyo
nel çalışma yönünden çok faydalar sağlıyacağı 
Umulmaktadır. 

Yapılan incelemelerde görülmüştür ki, Hü
kümetin bu yeni kurumu 3460 sayılı Kanuna 
bağlı iktisadi bir teşekkül olarak mütalâa et
miş ve bu idare şeklini bir işletme müessesesi 
Olan yeni kurumun bünyesine uygun görmüş
tür. 
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Tasarının Tarım Komisyonunda görüşülme
si sırasında göreceği işlerin bir âmme hizmeti 
olduğu ve kâr kasti bulunmadığı göz önünde 
tutularak katma bütçeli bir idare olmasının da
ha faydalı olacağı mütalâasiyle kuruma bu ka
rakterde bir hüviyet veren yeni bir tasarı hazır
lanmıştır. 

Komisyonumuz bu konu üzerinde durmuş 
ve kurumun bir âmme hizmeti görmek üzere 
teşekkül etmesi ve yaptığı işlerden kâr bekle
memesi bu müessesenin işletmecilik vasfını iza
le edemiyeeeği ve aynı surette âmme hizmeti gö
ren fakat işletmecilik karakterini taşıyan diğer 
birkaç müessesemizin dahi :î4fi0 sayılı Kanunun 
şümulüne alınmaları için hazırlıklar yapılırken 
bu yeni kurumun yalnız hesap murakabesine 
tâbi bir katma bütçeli idare esasına göre tanzi
minde hiçbir isabet olmıyaeağı, bilhassa yapa
cağı işlerin 'maliyet ve- r;;ıılabilile hesaplarının 
İter zaman tetkikini mümkün kılacak ve bilan
ço muvazenesine müstenit teknik 'bir muhasebe 
sistemine göre bu kurumun işlemesinden büyük 
faydalar sağlanacağını göz önünde tutarak Hü
kümet teklifi veçhile 4ofı0 sayılı Kanuna bağlı 
bir müessese halinde kurulmasın! lüzumlu ve 
zaruri görmüş ve tasarıyı Hükümetin teklif et
tiği metin üzerinden inceleyip Tarım Komisyo
nunca yapılan bâzı ilâvelerden de faydalanıla
rak yeni bir metin meydana getirmiştir. Hükü
met teklifine göre yapılan değişikliklere gelin
ce : 

Hükümetin birinci maddesinde Komisyonu
muzca kurumun gayesi belirtilmiş ve Tarım Ko
misyonuna ilâve edilen öğreticilik görevi de bu 
maddeye alınarak birinci madde olmak, üzere 
kabul edilmiştir. 

İkinci madde Komisyonumuzca yeniden ta
sarıya eklenmiş olup bununla teşekkülün yapa
cağı işlerin mahiyetleri belirtilmiştir. 

* Hükümetin ikinci maddesi ibare değişikli
ğiyle ve vuzuhu temin edecek surette üçüncü 
madde olarak yenide1!! yazılmıştır. 

Hükümetin üçüncü maddesi; kurum mi her 
yönden zarara uğramamasını ve çalışmalarının 
bu esasa göre tanzim edilmesinin gerektiğini be
lirtmiş ve ancak umumi zararı intaç edecek fi
yat indirmeleri yapmak zarureti hâsıl olursa İni 
indirmenin .Bakanlar Kurulu karariyle yapıl
ması hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz bu 

( S. Sayısı 

takdirde zararın Hazinece karşılanmasını tabiî 
gördüğünden madde bu esasa göre yeniden tan
zim ve dördüncü madde olarak tasarıya eklen
miştir. 

Hükümetin dördüncü maddesi, Tarım Ko
misyonunun buna mütenazır 21 nci maddesine 
uygun bir şekilde hazırlanmış ve yalnız tasfiye 
dolayısiyle elde kalacak gayrimenkullerden ara
zinin, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
dağıtılması maksadını sağlamak üzere Hazineye 
devri esası konmuş ye beşinci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Hükümetin beşinci maddesi ayniyle ve tasa
rının on birinci maddesi olarak kabul edilmiş
tir. 

Hükümetin altıncı maddesi : Kurumun ser
mayesini tesbit etmekte olup Komisyonumuz da 
Tarım Komisyonu görüşüne uyarak bu miktarın 
i 120 000 000) lira olmasını kabul etmiş ve ay
rıca maddeye tasarının yedinci maddesindeki ser
maye kaynaklarına dair hükümleri de eklemek 
suretiyle altıncı madde olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Hükümet tasarısının altıncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki (20 000 000) lira
yı geçmemek üzere Millî bankalardan ödünç 
para almaya yetkisini Tarım Komisyonu gibi 
(15 000 000) milyona indirmek suretiyle yedin
ci madde olarak tasarıya eklemiştir. 

Hükümet tasarısının sekizinci maddesi ufak 
bir değişiklikle ve sekizinci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Hükümetin dokuzuncu maddesi bir kelime 
değişikliğiyle dokuzuncu madde olarak, onuncu 
madde ayniyle onuncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Eski kurumlarla yeni kurum arasında yapı
lacak mal ve arazi devirlerinde vergi muaflığı ile 
kurumla çiftçiler arasındaki münasebetlerde tan
zim edilecek borç senetleri ve borç ödeme mak
buzlarından Damga Resmi ve her türlü resim 
ve harçların alınmaması esası Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve yeniden tasarıya eklenen 12 
nci madde ile bu cihet temin edilmiştir. 

Hükümetin 11 nci maddesi 13 ncü madde ola-
>• ık ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici birinci, üçüncü, dördüncü maddeler 
Jüzı ibare değişikliği ile Tarım Komisyonu metni 
dairesinde kabul edilmiştir. 

Geçici. 2 nci madde ile Tekel İdaresine devre
dilen Çay Fabrikasının yeni idareye intibakını 

: 249 ) 



sağlıyacak esasların tesbitine imkân vermek 
üzere bu devrin 1950 yılma kadar bitirilmesini 
sağlıyaeak bir hüküm ilâvesi suretiyle madde 
yine Tarım Komisyonu maddesi dairesinde kabul 
edilmiştir. 

Geçici beşinci madde, Tarım Komisyonunca 
tasarıya eklenmiş ve Ankara Gazi Orman Çiftli
ğinin idaresine ait hükümleri kapsamakta olup 
bu çiftliğin idaresinin yeni bir esasa bağlanması
nı temin edecek bir tasarının 1950 yılma kadar 
Meclise gönderilmesini ve bu tasarının kanuniyet 
kesbetmesine kadar idaresinde açık hâsıl olursa 
bu miktar bir yardım ödeneğinin Tarım Bakan
lığı Bütçesine konmasını Komisyonumuz uygun 
görerek buna dair bir hüküm ilâve etmek sure
tiyle yeniden tanzim edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu tasarının görüşülmesi mü
nasebetiyle ziraat sanatlarının memlekette inki
şafını sağlıyacak bir çalışma yoluna gidilmesini 
ve bu konuda örnek tesisler vücuda getirmesi ka
dar hususi teşebbüsleri de teşvik ve himaye etme
sini ve bunları temin edecek kanunların süratle 
hazırlanarak Meclise verilmesini. 

Elit tohumlardan üretilecek iyi tohumlukla
rın çiftçinin eline zamanında geçmesini sağlıya
cak dağıtma işinin de tanzimini Komisyonumuz 
mühim görmekte olup bu hususun temini için ye
ni kurumun Tarım Bakanlığı teşkilâtı ve diğer 
Devlet teşekkülleriyle, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Ziraat Bankası gibi, iş birliği yapmasını temen
niye değer görmüştür. 

Atatürk'ün hediye ettiği çiftlikler arasında 
bulunan ve hususi bir maksatla yani Ankara'nın 
güzelleşmesi, halkın gezme ve eğlenmesini temin 
ve tesis edilen Hayvanat Bahçesiyle öğretici bir 
gaye takip etmek üzere çok yüksek düşünceler 
mahsulü olarak vücuda getirilen Orman Çiftli
ğinin bu gayeden asla ayrılmadan idamesini te
min etmek, Atatürk çocuklarının en büyük bir 
borcu olduğu ve bu gayeden uzaklaşmanın her 
Türk'ü rencide edecek bir hareket olacağı göz 
önünde bulundurularak ve bu çiftliğin daima ga
yesine tahsis ve bu gaye dâhilinde inkişafını sağ

lıyaeak surette muhafazasını ve her türlü işgal
den masuniyetini temin etmek tarihî ödevini bu 
münasebetle bir defa daha hâtıralarda tazeleme
yi Komisyonumuz bir vazife telâkki etmiştir. 

Yukarda izah edilen esaslar dâhilinde yeni
den hazırlanan tasarı ivedilikle müzakeresi dile
ğiyle Kamutayın onayına arzedimıek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
B. Erten 
Ankara 

DrU.H. Selgil 
Diyarbakır' 

Ş. Uluğ 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Konya 

M. A. Binal 
Niğde 

#. Gürao-y 
Seyhan 

Başkan V. 
Diyarbakır 
/. // . Tigrtl 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İzmir 
8. Odyak 

Kütahya 
/ / . Gedil; 

Rize 
T. B. Balta 

A. h\ Yûregir W. ^ 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
T. Dicldi 

İsparta 
K. Turan 
Kastamonu 
M. Ahalin 
Malatya 
M. S. Eti 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Tokad 

i. Sûvmıçfil 

Amasya. 
Yurdumuzda ziraatın çeşitlendirilmesi, 

istihsal veriminin artırılması ve. kalitenin yük
seltilmesi maksadiyle Devlet elinde bir teşek
küle vücut verilmesine candan taraftarım. 
Çünkü böyle bir teşekkülün kurulması ile uzun 
yulardan beri özlediğimiz zirai kalkınmanın 
bir mekanizmasına vücut verilmiş olacaktır. An
cak bu teşekkülün istihdaf ettiği gayeye ulaş
ması ona verilecek olan hukuki ve iktisadi hü
viyetiyle sımsıkı alâkalıdır. 

Yeni tesis edilmekte olan « Devlet Üretme 
Çiftlikleri Kurumu » na tevdi edilen önemli 
görevlerin bu kurumun 3460 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi olmak suretiyle gerçekleştire
ceğine kaani olmadığım için tasarıya muhali
fim. 

A, K. Yiğit oğlu 
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10 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Derlet Örn e!,' ve t retim Çiftlikleri Kurumu 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yurt çiftliğinin tohum ve da
mızlık ihtiyacını sağlamak ve tarım alanında 
çiftçiye örneklik etmek üzere Tarım Bakanlığına 
bağlı, tüzel kişiliği haiz, bu kanun ve 17.VI.1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümlerine göre idare olunur (Dev
let örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu) tesis 
edilmiştir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

MADDE 2. — Kurum göreceği işleri Tarım 
Bakanlığının o konularda takip edeceği esaslara 
uygun olarak yapar. Kurumun kamu hizmetle
rine ilişkin işlerinde Tarım Bakanlığı, gerekli 
görürse, doğrudan doğruya direktif verir. 

Tarım Bakanlığı, Kurumun bütün iş ve işlem
lerini her zaman teftiş ettirebilir. 

MADDE 3 . — Kurum, çiftliklerinden elde 
ettiği canlı ve cansız maddeleri Tarım Bakan
lığının belirteceği esaslar dairesinde ve maliye
tinden aşağı olmamak üzere peşin para veya 
taksitle yahut trampa suretiyle satar. 

MADDE 4. —Kurumun yeniden çiftlik ve 
müessese kurması ^veya mevcut yahut devir 
alınmış müessese ve çiftliklerin tasfiyesi Tarım 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
nun tasvibi ile olur. 

Çiftlikler, tercihan Devletin hüküm ve tasar
rufu veya özel mülkiyeti altında bulunan ve 
başka bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş arazi 
üzerinde kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli di
ğer gayrimenkuller 2 . VI . 1934 tarihli ve 2490 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca bedel 
takdiri suretiyle kuruma verilir. Kurum ve çift
likleri için gerekli gayrimenkuller icabında ka
mulaştırma yoliyle de sağlanabilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkul-
lerin takdir edilecek bedelleri kurumun öden
miş sermayesinden düşülmek suretiyle Hazine
ye devredilir. 

MADDE 5. — Kurumun bütün malları Dev
let malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine suç 
işliyenler Devlet malları aleyhine suç işıliyenler 
gibi ceza görürler. 

m, 
MADDE 6. — Kurumun sermayesi yüz mil

yon liradır. 
Kurum, Tarım Bakanlığının izni ile faiz 

dâhil, yirmi milyon lirayı geçmemek üzere mil
lî bankalardan ödünç para almaya yetkilidir. 

MADDE 7. — Kurumun sermayesi aşağıda 
yazılı unsurlardan teşekkül eder. 

a) Bu kanun gereğince kuruma yapılacak 
devirlerin safi tutarı, 

b) Kurumun yıllık safi gelirinden bu mad
de gereğince yapılacak ilâveler, 

c) Lüzum ve zaruret halinde genel bütçe
den verilecek paralar. 

Yıllık safi gelirin % 10 nu muhtemel zarar
lar karşılığı olarak'genel sermayenin yarısına 
varıncaya kadar yedek sermaye teşkil etmek 
üzere ayrılır. Geriye kalan kısım genel serma
yeye ilâve olunur. Genel sermaye tamamlandık
tan sonra safi gelirin tümü yedek sermaye hesa
bına geçirilir. Bu da dolduktan sonra artan 
safi gelir Hazineye devredilir. 

Yedek sermayenin hangi hallerde ve ne şe
kilde kullanılacağı Tarım ve Maliye Bakanlık
larım u teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca be
lirtilir. 

MADDE 8. — Kurumu, bir başkan ve dört 
üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu idare 
eder. Ayrıca .Genel Müdür, tabiî üye sıfatiyle, 
yönetim kuruluna ve oya katılır. 

Başkanla iki üye Tarım Bakanının, ve iki 
üye Maliye Bakanının teklifleri üzerine Bakan
lar Kurulu karariyle tâyin olunur. 

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri 3460 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı vasıflara 
sahip olmakla beraber ayrıca Tarım Bakanlığı 
adaylarının Yüksek Ziraat ve Maliye Bakanlığı 
adaylarının da Maliye ve Ekonomi tahsili yap
mış bulunmaları şarttır. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin Genel 
Müdür hariç, süreleri üç yıldır. Süreleri biten
lerin yeniden tâyinleri caizdir. 

MADDE 9. — Kurumun bütün iş ve işlem
leri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ge
nel Müdürlük, genel müdür ile iki yardımcıdan 
terekküp eder. 
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MADDE 10. — Yönetim Kurulu ile Genel 

Müdür ve yardımcılarının ve kurum memur ve 
hizmetlilerinin görev ve yetkileri bir tüzükle 
belirtilir. 

MADDE 11. — 7 . I . 1938 tarihli ve 3308 
sayılı Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu hak
kındaki kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Zirai Kombinalar da
iresinin : 

a) 12 . II . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesi gereğince Tarım Bakan
lığına verilen ödenekten : 

b) Millî Korunma fonundan muhtelif ta
rihlerde koordinasyon kararı ile ayrılmış; Öde
neklerden : 

c) Başka yollardan 
Sağlanmış para ve para hükmündeki kıymet 

ve alacakları, menkul ve gayrimenkul malları 
ve bütün hak ve menfaatleri her türlü taahhüt 
ve borçları, bunlara mütaallik kayıt, defter ve 
belgelerle birlikte Devlet Örnek ve Üretim Çift
likleri Kurumuna geçmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Ziraat İşletme
leri Kurumunun para ve para hükmündeki 
kıymet ve alacakları, menkul ve gayrimenkul 
malları, bütün hak ve menfaatleri ve her türlü 
taahhüt ve borçlan bunlara mütaallik kayıt, 
defter ve belgelerle birlikte Devlet örnek ve 
üretim Çiftlikleri Kurumuna geçmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 27 . 111 . 1940 tarih 
ve 3788 sayılı Çay, 20 . V .1942 tarih ve 4223 
sayılı Kahve ve Çay İnhisarı kanunları ile Dev
let Zirat İşletmeleri Kurumuna verilmiş görev 
ve yetkiler Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri 
Kurum una geçmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 1 nci ve 2 nci 
maddeler gereğince yapılacak devirlerde mal 
değerleri Tarım ve Maliye Bakanlıkları, Dev
let Örnek ve Üretim Çiftlikleri Kurumu ve 
ilgili teşekkül tarafından tâyin edilecek birer 
kişiden müteşekkil dört kşilik bir komisyon 
marifetyle en son bilanço, yoksa defter kıy
metlerine göre tesbit olunur. Bilanço veya 
defter kıymetlerinin bulunmaması halinde de
ğerler sözü geçen komisyon tarafından doğru
dan doğruya takdir edilir. 

İlgili teşekküllere mensup lüzumu kadar 

memur ve hizmetliyi bu işler bitinceye ve dâva 
v£ icra işlerini takiple ödevli kimseleri o 
yerde Kurum Hukuk Müşavirliği teşkilâtı ta-
mamlanmcıya kadar ve her iki halde de altı ayı 
gieçmemek üzere görevleri başında bırakmıya 
TJarım Bakanı yetkilidir. Bunların aylık ve üc
retleri Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Ku
rumu Bütçesinden verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümleri 
gereğince yapılacak devirlerde gayrimenkulle-
rin intikal, ifraz, ferağ ve senetsizden tescil 
işlemleri ile devir gerekli kıldığı diğer işlem
ler ve bunlar dolayısiyle düzenlenecek bütün 
kâğıt ve belgeler Damga Resminden ve diğer 
Her türlü resim -ve harçlardan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Zirai Kombinalar Da
iresine Millî Korunma fonundan muhtelif tarih
lerde Koordinasyon karar] ariyle verilmiş öde
nekler ve Hazinece bunlar için bankaya öden
miş ve ödenecek faizler tutarı bu kanunun yayı
mı tarihinden başlıyarak sekiz yılda seki& eşit 
(taksitte kurum tarafından Hazineye geri veri
lir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 1 nci ve 2 nci 
maddelerde yazılı devirler yüzünden açıkta ka
lacaklardan sürekli kadrolarda aylık, ücretle 
çalışmakta olanlara mensup oldukları teşekkül
lerde geçen her hizmet yılma mukabil son al-
idikları aylık ücretlerinin bir aylık tutarı tazmi-
jnat olarak Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri 
ı Kurumu Bütçesinden verilir. Tazminat yekûnu 
13 aylık tutarını geçemez. Hizmet yılı hesabında; 
j altı aydan az kesirler atılır, fazlası bir yıl sayı-
! lir. 

Bu tazminat, açıkta kaldıkları müddetçe hak 
sahiplerine her ay başında birer aylık olarak 
tesviye edilmek suretiyle ödenir. 

Derecelerine muadil veya kazanılmış hakları 
saklı kalmak üzere bir aşağı derecede bir göre
ve tâyin edilenlerin veya bu suretle teklif edi
len görevi kabul etmiyenlerin veya 30 . VI .1939 
tarihli ve 3656 sayılı veya 3 . VII . 1939 tarih
li ve 3659 sayılı- kanunların şümulüne dâhil da
ire ve müesseselerde görev alanların tazminat
ları bu yeni vaziyetlerin hüdusunu takip eden 
ay başından itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı düşmeden veya tâyin edil-
li diği işe ba'şlamadan ölenlerin mütebaki tazmi-
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natları aylığa müstahak ailelerine defaten ve
rilir. 

GEÇÎCl MADDE 8. — Devlet Ziraat İşlet
meleri Kurumu ve Zirai Kombinalar dairesine 
ait ve 8 . VI . 1938 tarih ve 3008 sayılı îş Ka
nunu hükümlerine tâbi iş yerlerinde çalışmak
ta iken devir ve tasfiye dolayısiyle açıkta kalan 
işçilere îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğin
ce verilecek paralar Devlet örnek ve Üretim 
Çiftlikleri Kurumu Bütçesinden ödenir. ! 

Yeni kuruma ait ve iş Kanunu hükümlerine 
tâbi iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun veya Zirai 
Kombinalar Dairesinin hizmetinde geçmiş iş sü
releri, i ş Kanununun 13 ncü maddesinin uy
gulanmasında; yeni iş sürelerine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Kurula Zirai Kom
binalar dairesinden devredilmiş dâva ve icra iş
leri Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten ba§-
lıyarak daha bir yıl 8 . I , 1943 tarihli ve 4353 
sayılı kanun, hükümleri dairesinde Maliye Ba
kanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve ko-

| vuşturulur. Kadro tâyinleri daha Önee tamam-
I lanmış yerlerde ilgili dâva ve icra işleri Tarım 

Bakanlığının isteği üzerine Maliye Bakanlığın
ca sürenin bitmesi beklenmeden devredilir. 

MADDE .1.2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
/ / . Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Çakır 

içişleri Baltam Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
M. H. Göle N. Sadak Ş. Adaları . 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. Banguoğlu Nihat Erim 
Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. Ekin Dr. K. Bayizit 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Emin Erişirçü Gavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakam 

Giilek C. S. Barlas T. B. Balta 

TABIM KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİSİ 

Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Yurt çiftçiliğinin tohum ve da
mızlık ihtiyacını sağlamak, tarım üretme ve yetiş
tirme alanında çiftçiye örneklik ve öğreticilik 'et
mek üzere Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişili
ği haiz, katma bütçe ile idare olunur bir (Devlet 
Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü) kurulmuştur. 

MADDE 2. ~- Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bir genel müdürün 
idaresi altında aşağıdaki dairelerden ibarettir: 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Tarla Ziraati işleri Müdürlüğü, 
4. Hayvancılık İşleri Müdürlüğü, 
5. Bahçe Kültürleri Müdürlüğü, 
6. Makina iğleri Müdürlüğü, 

•7. Ekonomi ve Dağıtma işleri Müdürlüğü, 
8. Levazım Müdürlüğü, 
9. Özlük işleri ve Evrak Müdürlüğü; 
10. Genel Saymanlık Müdürlüğü. 
Genel Müdürlüğün merkez dışındaki kurulu

şu işletme müdürlüklerinden ve merkez atölyesin
den teşekkül eder. 

MADDE 3. — Genel Müdür kanun ve tüzük
lerle bu idareye yükletilen görevleri Tarım Ba
kanının direktifleri altında yürütür ve icraatın
dan dolayı Tarım Bakanlığına karşı sorumludur. 

Genel Müdürün, bir yardımcısı ve kadrolarda be
lirtilen miktarda uzmanları vardır. 

MADDE 4. — Genel Müdür ile yardımcısı 
ve uzmanları Tarım Bakanının teklifi üzerine 
müşterek karar ile tâyin olunurlar. 

Altıncı ve daha yukarı derecedeki memurlar 
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genel müdürün teklifi üzerine Tarım Bakanlı
ğınca, bunun dışında kalan memur ve hizmetliler 
genel müdürlükçe tâyin olunurlar. 

Genel saymanlık müdürü ve sorumlu say
manlar ile saymanlık memurları Maliye Bakan
lığınca tâyin olunurlar. 

İşletmelerde çalıştırılaak ola.n daimî ve geçi
ci mahiyetteki çeşitli hizmetliler genel müdür
lükçe belirtilecek esaslara göre işletme müdür-
lerince tâyin olunabilirler. 

MADDE 5. — Genel Müdürlüğün merkez ve 
işletmeler kuruluşunun görevleri tüzükle belir
tilir. 

Tarım Bakanlığı ve Devlet Üretme ve Ye
tiştirme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Müfettiş
leri genel, saymanlık müdürlüğü ile sorumlu 
saymanların muamele ve hesaplarını teftiş ve 
tahkik etmeye yetkilidirler. Ancak bunların iş
ten el çektirilmeleri Maliye Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

MADDE ti. — Genel Müdürlük Yönetim 
Komisyonu: 

Genel Müdürün başkanlığı altında genel mü
dür yardımcısı, hukuk müşaviri, daire müdürle
ri ve genel saymanlık müdüründen teşekkül 
eder. 

Komisyon Başkanı ve üyeleri oylarından so
rumludur. 

Kadro ve bütçe tasarılarının; bilançoların:, 
genel müdürlüğe ait kanun, tüzük, yönetme
lik, iş program ve plânı tasarılarının; işletme, 
kurma veya mevcut kurumları ve işletmeleri tas
fiye etme ve ödünç para alma tekliflerinin; beş 
bin liradan yukarı alım, satım, yapma, yaptır
ma, keşfettirme ve bunlara benzer diğer işlerin ve 
yıllık beş bin liradan yukarı kiraya verme ve ki
ralama iş] erinin; mukavele teminatlarının geri ve
rilmesi veya irat kaydı hususlarının; satış fiyat 
ve şartlarına ilişkin esasların ve konutların kira 
bedellerinin tesbitine mütaallik tekliflerin; 10 neu 
madde gereğince yapılacak vazgeçme, kayıt 
sildirme, sulh olma ve sözleşme tadili teklifleri
nin ve tüzükle belirtilecek diğer işlerin; 

Evvel emirde yönetim komisyonunca incelen
mesi ve bir karara bağlanması şarttır. 

Yüz bin lira veya daha yukarı alım, satım, 
yapma, yaptırma, keşfettirme ve benzeri diğer iş
lere ve yıllık tutarı yüz bin lira veya daha yu
karı olan kiraya verme ve kiralama işlerine ve 

bunlara mütaallik sözleşme teminatlarının geri 
verilmesi veya irat kaydı hususlarına mütaallik 
kararlar ancak bakanın onaması ile hüküm ifade 
eder. 

MADDE 7. — Genel Müdürlük disiplin ku
rulu : 

Genel Müdür yardımcısının başkanlığı altın
da teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri ile öz
lük işleri ve evrak müdürü ve ilgili daire müdür
lerinden teşekkül eder. 

Bu kurul tâyinleri Genel Müdürlüğe ait me
murların disiplin işleriyle meşgul olur. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına ait olan memur
ların disiplin işleri Bakanlık disiplin komisyo
nunda görülür. 

MADDE 8. — Merkez ve taşradaki her çeşit 
dâvalarla icra işlerini kovuşturmak ve sonuçlan
dırmak için sözleşmeli avukat çalıştırılabilir. Dâ
va vekillerinin mahkemelere kabul edildikleri 
yerlerde zaruret hâsıl olursa bunlar da çalıştırı
labilirler. Genel Müdürlük avukatı veya dâva-
vekili bulunmıyan yerlerde ve zamanlarda bun
lara ait görevleri idarenin o yerdeki en yüksek 
üstü veya görevlendireceği memur yapar. Bun
ların da bulunmadığı yerlerde bu görevler Tarım 
Bakanlığının müsaadesiyle o yerde Bakanlık ku
ruluşunda bulunan diğer memurlar tarafından 
yapılabilir. 

MADDE 9. — Genel Müdürlük hukuk müşa
viri .ve avukatı hakkında 8 .1 .1943 tarihli ve 
4353 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır. 
İdarece kullanılan sözleşmeli avukat ve dâva ve
killeri bu hükme tâbi değildir. 

MADDE 10. — On bin liraya kadar (On bin 
lira dâhil) bir idare alacağı veya bu değerdeki 
bir hak veya menfaat için mahkemeye veya ic
raya müracaatta veyahut 'böyle bir alacak, hak 
ve menfaat dâva veya icra yolu ile takip olun
makta iken takibata devam etmekte veya taki
bin idare. aleyhine neticelenmesi halinde yüksek 
dereceli mahkeme ve mercie baş vurmada bir 
fayda umulmazsa müracaattan veya takipten 
vazgeçme emri vermeye ve dâva veya icra kay
dını sildirmeye veya böyle bir işin sulh yolu ile 
hallinde menfaat görüldüğü takdirde bu bapta 
anlaşmalar yapmaya yahut sözleşmelerde idare 
menfaati gerektirirse bu miktar bir hakkın ta
nınması veya menfaatin terkini tazammun eden 
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tadiller icrasına genel müdürün teklifi üzerine 
Tarım Bakanı yetkilidir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaat
tan veya takipten vazgeçmek, sulh olmak veya 
sözleşme tadillerinde bulunabilmek için Danış-
tayın muvafık mütalâası üzerine Tarım Bakan
lığınca kararname alınması şarttır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapıl
masına tevessül edilmiş olsa bile ilgililerin, ka
nuni müddetlerinin dolması yüzünden hakkın 
düşmesine mâni tedbirler almaları mecburidir. 

Döner sermaye 

MADDE 11. — Birinci maddede yazılı işler
den tohum ve hayvan üretmek, fidan yetiştir
mek maksadiyle işletmeler kurmaya; işletme
lerin ilk tesis giderleriyle (idare binaları, me
mur meskenleri ve işletmeler dışındaki dağıt
ma tesisleri hariç) işletme ile ilgili tesis, 
ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, imalâthane 
ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmelerle bundan sonra kurulacak
ların işletilmesiyle ilgili her türlü giderlerle 
her nevi iptidai madde,'tohum, hayvan, fidan, 
menkul eşya makine, malzeme, nakil vasıtaları 
ve yedek malzemenin satınalma, kiralama, nak
liye, sigorta ve benzeri giderler; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım 
merkezlerine yollama giderlerine; 

Amortisman bedellerine ve işletmeden müte-
velit tamir giderlerine; 

Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine 
ve 25 nei maddeye göre verilecek fazla çalışma 
ücretlerine; 

Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 
120 milyon lira döner sermaye verilmiştir. Dö
ner scermayenin ödenmiş miktarının % 35 sin
den fazlası gayrimenkule yatırılamaz. 

sonra kalan miktar (döner ve yedek sermaye 
hadleri dolduktan sonra kalan miktar Hazine
ye verilir). 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince Genel 
müdürlüğe devredilecek kıymetlerin devir bi
lançosunda sermaye olarak görülen miktardan, 
katma bütçeye tahsis edilecek Genel Müdürlük 
merkezine ait menkul ve gayrimenkul mallar 
ile işletmelerin idare binaları ve memur mes
kenlerinin ve işletmeler dışındaki dağıtma te
sislerinin diğerleri ve devredilecek kurumların 
borçları indirildikten sonraki bakiye 12 nei 
maddenin 1 ve 2 nei fıkralarındaki kaynakla
ra esas teşkil eder. 

Genel Müdürlüğe devredilecek kurumların 
bu madde mucibince ödenecek borçlarına teka
bül eden miktarlar, Genel Müdürlükçe döner 
sermayede açtırılacak bir hesaba emanet ola
rak kaydettirilir. Ve bu hesaptan ödetilir. 
Emanet hesabındaki paralar Genel Müdürlü
ğün izni ile döner sermaye işlerinde kullanıla
bilir. 

Bu hesabın tasfiyesinde artan paralar döner 
sermayenin ödenmiş kısmına ilâve edilir. 

MADDE 14. —• Döner sermayeden yapılacak 
harcamalar 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Muhasebe! Umumiye ve 2 . V I . 1934 tarihli ve 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları 
hükümlerine bağlı değildir. 

Bu muamelelerin şekli, satınalma, satma, yap
tırma, yapma, kiralama, kiraya verme ve hesap 
usulleri, menkûl ve gayrimenkul amortisman pay
ları Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte be
lirtilip Bakanlar Kurulunca onanacak esaslar da
iresinde yürütülür. 

MADDE 15. — İşletmelerin döner sermayele
rine ait bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle ge
nel müdürlükçe bütün işletmelere şâmil olmak 
üzere düzenlenecek döner sermayenin genel bi
lanço, kâr ve zarar hesapları yıl sonundan itiba
ren üç ay içerisinde Sayıştay Başkanlığı ile Ma
liye Bakanlığına tevdi olunur. Bilanço, kâr ve 
zarar hesapları Sayıştay Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığınca geçici olarak görevlendirilecek de
netçiler tarafından incelenir. 

Bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle bunlar hak
kındaki denetçi raporları mütaakip yılın bütçe ta
sarısına eklenerek Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 

MADDE 12. — 11 nei maddede yazılı döner 
sermaye aşağıdaki kaynaklardan sağlanır. 

1. Bu kanunun geçici 1 ve 2 nei maddesi 
gereğince Genel Müdürlüğe devredilecek kıy
metlerden işletmelere tahsis edilecek para, men
kul eşya, levazım ve gayrimenkullerin geçici 
3 ncü madde gereğince tesbit edilecek değerleri, 

2. 21 ve 33 ncü maddeler gereğince döner 
sermayeye yapılacak ilâveler; 

3. Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 
16 ve 17 nei maddelerdeki kısımlar ayrıldıktan 
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MADDE 16. — Katma bütçenin giderlerinin 
tamamı döner sermayenin yıllık safi gelirinden 
karşılanır. Döner sermaye geliri katma bütçe
nin giderlerini karşılıyamadığı yıllarda noksa
nı 17 nci maddedeki yedek sermayeden karşı
lanır. 

MADDE 17. — Döner sermayenin yıllık sa
fi gelirinden 12 nci maddenin 3 ncü fıkrası ge
reğince katma bütçenin giderlerini karşı Uyacak 
kısım ayrıldıktan sonra artanın % 25 i yedek 
sermaye olarak ayrılır. Bu sermaye 11 nci mad
dedeki sermayenin yarısını geçemez. % 

İ6 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hal 
hariç olmak .üzere yedek sermayeden ne gibi 
hallerde harcama yapılacağı Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu karariyle belirtilir. 

MADDE 18. — Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, döner sermayesin
de yapılacak işlere harcanmak üzere, Tarım Ba
kanlığının izni ile ve 12 milyon lirayı geçme
mek şartiyle Millî Bankalardan ödüne para al
maya yetkilidir. 

MADDE 19. — Genel Müdürlük, işletmele
rinden elde ettiği canlı ve cansız maddeleri Ta
rım Bakanlığının belirteceği esaslar dairesinde 
ve maliyetinden aşağı olmamak üzere peşin pa
ra ile veya taksitle veyahut trampa suretiyle 
satar. Lüzum ve zaruret görülen hallerde Ba
kanlar Kurulu karariyle genel müdürlükçe ma
liyetinden aşağı satış ve trampa yapılabilir. 

Maliyetin tâyininde katma bütçeden sağlan
mış gayrimenkul ve tesislerin itfa bedelleri ile 
katma bütçenin diğer giderleri de hesaba ka
tılır. 

Taksitle satışların şekil ve esaslariyle taksit 
müddetleri ve tahsil usulleri Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve Bakanlar 
Kurulunca onanacak esaslar dairesinde yürü
tülür. 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi 
halinde bütün borç muacceliyet kesbeder ve 
ödenmiyen taksit tarihinden itibaren borcun 
bakiyesi için faiz hesap edilir. Borçlulardan 
alınacak borç senetleri İcra ve İflâs Kanunu
nun 38 nci maddesinde yazılı vesika hükmün
dedir. 

Kuraklık ve her hangi bir âfet veya mücbir 
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ve fevkalâde bir sebeple bir veya birkaç taksi
tin kısmen veya tamamen teciline zaruret gö
rüldüğü hallerde bu tecil Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile ka-
ratlaşır. 

Tecil edilen taksitlerden faiz aranmaz. 

MADDE 20. — Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, üretme ve yetiş
tirme konusunda Tarım Bakanlığınca belirtile
cek esaslar dairesinde bu işleri başarabilecek 
çiftçilerle iş birliği yapar. 

MADDE 21. — Genel Müdürlüğün yeniden 
işletme kurması veya mevcut yahut devralın
mış kurum ve işletmelerin tasfiyesi Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
verilecek, kararla olur. 

İşletmeler Devletin hüküm ve tasarrufu ve
ya özel. mülkiyeti altında bulunan arazi üzerin
de kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gay-
rimenkuller 2 . VI . 1937 tarihli ve 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 66 nci 
maddesi uyarınca bedel takdiri suretiyle ve be
delleri dçner sermayeye sayılmak üzere ge
nel müdürlüğe parasız olarak verilir. Devlet 
arazisi, bulunmıyan yerlerde işletme kurma mak-
s adiyi e genel müdürlük ve işletmeleri için ge
rekli gayrimenkul]e!• pazarlık suretiyle de sağ
lanabilir. Ancak işletmenin içinde müteferrik 
durumda bulunan sahipli arazi parçaları lüzu
mu halinde raetıafii umumiye istimlâk kararna
mesi hükümlerine göre alınabileceği gibi bu ka
bil arazi o işletmeye ait diğer arazi ile veya iş
letme dışında, mevcut olup yukarıki esasa göre 
ve bedeli, mütedavil sermayeye sayılmak sure
tiyle bu. maksat için Devletten alınacak arazi. 
ile muadili kıymette olmak üzere trampa dahi 
edilebilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkul-
ler ıgenel müdürlükçe satılır. 

Bunlardan bidayeten döner sermayeye ithal 
edilmiş olanların devir kıymetleriyle satış be
delleri arasında fark hâsıl olursa fazlası döner 
sermayeye ilâve edilir, eksiği döner sermayeden 

i indirilir. 
i Döner sermayeye ithal edilmemiş olanların 
i satış bedelleri genel müdürlük bütçesine irat 
I kaydolunur. 

[ MADDE 22. — Döner sermayenin hesap dö-
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nemi takvim yılıdır. 
Döner sermayenin yıllık bütçesiyle döner 

sermayeden geçici olarak çalıştırılan çeşitli hiz
metlilerin kadroları ve işletme, atelye ve depo
larda ve hayvan bakımı işlerinde sürekli olarak 
çalıştırılan işçi, sanatkâr, şoför, makinist, ara
bacı, bekçi, çiftçi, bahçıvan, çamaşırcı ve bu ma
hiyetteki diğer işçi ve ustaların kadroları Tarım 
Bakanının onaması ile yürürlüğe girer. 

Müşterek hükümler 

MADDE 23. — Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün merkez kadro
ları bağlı (1) sayılı cetvelde, işletmeler ve mer
kez atelyesinin kadroları da (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Genel Müdürlük maaşlı memurlarının emek
lilikleri 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nun ve ekleri, daimî hizmetlilerin emeklilik
leri de 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde yapılır. 

MADDE 24. — Genel Müdürlük maaşlı me
mur ve daimî hizmetlilerinden emsallerine göre 
olağanüstü bir hizmet ve gayretleri görülen ve
ya yaptıkları işin hususi ve mümtaz bir kıy
meti bulunanlara Tarım Bakanlığı tarafından 
belirtilecek esaslar dairesinde ve yılda iki aylık
ları tutarını geçmemek üzere Genel Müdürlükçe 
ikramiye verilebilir. Her yıl ikramiye verilecek
lerin sayılı kadro mevcudunun yarısını geçemez. 

MADDE 25. — İşletmeler ile merkez atelye-
sine ait işlerin icaplarından olarak çalışma gün 
ve saatleri dışında devam etmesi zaruri görü
len hizmetler için, memurlarla daimî hizmetli
lerin mesai müddetlerinden fazla çalıştırılmala
rına lüzum hâsıl olduğu takdirde işin mahiyeti 
ve devam müddeti Tarım Bakanlığınca tâyin 
edilmek suretiyle kendilerine döner sermayeden 
beher saat için maaş ve ücret tutarlarının bin
de onu nispetinde, fazla çalışma ücreti verilir. 

MADDE 26. — Genel Müdürlük kuruluşun
daki işletme yerlerinde çalışan memurlar ve 
bunların aile fertleri genel müdürlüğe ait ko
nutlarda genel müdürlük tarafından mahallî 
rayice uygun olarak takdir edilecek kira karşı
lığında barındırılabilirler. işletme yerlerinde 
ikametleri işletme icabından olan çeşitli hiz
metlerle sürekli işçiler ve bunların aile fertleri 
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işletme müdürlüğünün teklifi ve genel müdür
lüğün muvafakatiyle genel müdürlüğe ait yer
lerde parasız oturtulabilirler. 

MADDE 27. — Genel müdürlükçe belirtile
cek iş yerlerinde çalışan sürekli ve geçici işçi
lerle işletme merkezinden vazife ile uzakta bu
lunan ve iş başından ayrılmamak zorunda olan 
memur ve hizmetliler döner sermayeden parasız 
olarak yedirilir. Bu maddenin uygulanma tarzı 
ve verilecek yemeğin âzami bedeli her yıl ba
şında Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte 
belirtilir. , 

MADDE 28. — Genel müdürlük kuruluşun
daki veznedar ve veznedar yardımcılarına aylık 
tutarlarının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa 
tazminatı verilebilir. 

MADDE 29. — İşletme merkezine en çok beş 
kilometre uzaklıkta, işletmedeki memur, hiz
metli ve sürekli işçi çocuklarının okuyabilecek
leri bir ilkokul bulunmadığı takdirde idare, 
gerekli gördüğü yerlerde Tarım Bakanının tas-
vibiyle ve 22 . III . 1926 tarihli ve 789 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri dairesinde 
ilkokul açar. Başka işletmelerden getirilecek ço
cuklar için pansiyon da açılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı beş kilometrelik çevre 
içindeki okullarda okuyan çocukların gidiş ve dö
nüşleri idare taşıtları ile parasız sağlanır. 

MADDE 30. — Genel Müdürlük ve işletmele
ri kuruluşunda çalışan sürekli işçilerin işten 
doğma hastalıkları halinde bunlar iki ay müd
detle, ücretleri yarım verilmek ve tedavi gider
leri ve yol paraları idare tarafından ödenmek 
suretiyle, tedavi ettirilir. Bunların işten doğma 
kaza ve hastalık sebebiyle ölümleri halinde mi
rasçılarına, malûl kalmaları halinde de kendile
rine iki aylıktan bir yıllığa kadar ücretleri tuta-
rmea tazminat verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanma tarzı 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıkla
rının mütalâası alındıktan sonra Tarım Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belir
tilir. 

Genel Müdürlüğün iş Kanununa bağlı iş yer
lerinde çalışan işçilerin iş kazaları, meslek has
talıkları ve analık hallerinde 27 . V I . 1945 tarih
li ve 4772 sayılı Kânun hükümleri uygulanır. 
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MADDE 31. — Genel Müdürlük hukuk Mü-

şaviri ve kadroya dâhil avukatı 2 . II . 1929 ta
rihli ve 1389 sayılı Kanun hükümlerinden fay
dalanırlar. 

MADDE 32. — Bu kanun hükümleri gere
ğince yapılacak devirlerde gayrimenkullerin 
intikal, ifraz ve ferağ ve senetsizden tescil iş
lemleri ile devrin gerekli kıldığı sair işlemler 
ve belgeler Damga Resminden ve diğer her tür
lü resim ve harçlardan muaftır. Devlet Üret
me ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün Katma Bütçe ve döner sermayesine ait 
bütün gayrimenkulleriyle Genel Müdürlüğün 
iş yerlerinde çiftçiye ait ziraat alât ve makina-
larmm yapılacak »narmlarmdan dolayı hiç 
bir vergi ve resim alınmaz. 

MADDE 33. — Yüksek vasıflı bitki tohum
ları veya fidan üretme amaciyle kurulmuş, Ta
rım Bakanlığına bağlı ve ayrı sermaye ile ida
re edilen kurumlardan Devlet Üretme ve Ye
tiştirme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne geçme
si Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun karariyle uygun görülenler bütün pa
ra ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, 
menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak ve 
menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları 
ve bunlara mütaallik kayıt, defter ve belgele
riyle birlikte adı geçen Genel Müdürlüğe dev
redilir. 

Devredilen malların değeri, Tarım ve Mali
ye Bakanlıkları ve Devlet Üretme ve Yetiştir
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından tâ
yin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik 
bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yoksa 
defter kıymetlerine, bilanço veya defter kıymet
leri bulunmadığı takdirde devir tarihi rayicine 
göre tesbit olunur. 

MADDE 34. — Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü merkez ve işletme
ler ve merkez atelyesi kuruluşlarında istihdam 
etmekte olduğu aylıklı memurları, ifası genel 
müdürlüğe ait bir iş için orada genel müdürlük 
kuruluşu ve münhal vazife bulunup bulunma-
masiyle bağlı olmaksızın kadrodaki ödeneği ve 
Tarım Bakanlığının tasvibiyle dilediği yerde 
kullanabilir. 

MADDE 35. — Devlet Üretme ve 'Yetiştir
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün malları ve 

döner sermayeye ait bütün kıymetler Devlet 
malı i hükmünde olup bütün gayrimenkuller ge
nel müdürlük adına tapuya tescil edilir. 

B(u mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyen-
ler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi 
ceza görürler. 

MADDE 36. — 7 . I . 1938 tarihli ve 3308 
sayılı Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu hakkın
daki Kanun kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. —- Bu kanunla kurulan 
Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne; 

a) 12 . I I . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanu
nuna ncü maddesi gereğince Tarım Bakanlığına 
verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe Kanunu
nun 26 neı maddesi gereğince Zirai Kombinalar 
Dairesine tahsis edilmiş olan döner sermayenin; 

b) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 
43 ncü mtddesine müsteniden muhtelif tarihlerde 
yine; Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş 
olan 9 844 567,01 lira sermayenin; 

c) Rize Çay Fabrikası ile buna ait bütün te
sisler hariç olmak üzere Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumunun; 

Bütün para ve para hükmündeki kıymet ve 
alacakları, işletmeden elde edilen gelir ve kıymet
leri, menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak 
ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçlan 
bunlara mütaallik kayıt, defter ve belgelerle bir
likte devredilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Zirai 
Kombinalarca işletilmekte olan Hazineye ait ara
zi de ayni şekilde bu genel müdürlüğe devredi
lir. 

(b) fıkrasındaki 9 844 567,01 lira Millî Ko
runma sermayesinden indirilerek her yıl Mali
ye Bakanlığı. Bütçesine konulacak ödenek ile ka
patılır 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Devlet Ziraat İşlet
meleri Kurumuna ait Rize Çay Fabrikası, işlet
meye taallûk eden para ve para hükmündeki kıy-

' met ve alacakları, menkul ve gayrimenkul mal
ları ve hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt 
borçları ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte 
Tekel Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu 
devirlerde mal değerleri Maliye, Gümrük veTekel 
ve Tarım Bakanlıkları tarafından tâyin edilecek 
birer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon 
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marifetiyle en son bilanço, yoksa defter kıymet
lerine göre tesbit olunur. Bilanço veya defter 
kıymetlerinin bulunmaması halinde değerler sö
zü geçen komisyon tarafından doğrudan doğruya 
takdir edilir. Devir neticesinin safi tutarı Te
kel Genel Müdürlüğü tarafından dört yılda ve 
dört eşit taksitte Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay, 20 . V . 
1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve ve Çay inhisarı 
kanunları ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu
na verilmiş görev ve yetkiler Tekel Genel Müdür
lüğüne geçmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Geçici birinci madde 
gereğince yapılacak devirlerde inal d-?ğer!eri 
Maliye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üretme 
ve Yetiştirme Çiftlikleri Crenel Müdürlüğü ta
rafından tâyin edilecek birer kişiden müteşek
kil üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son 
bilanço, yoksa defter kıymetlerine göre tesbit 
olunur. Bilanço veya defter- kıymetlerinin bu
lunmaması halinde değerler sözü geçen komis
yon. tarafından doğrudan doğruya tekdir edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Zirai Kombinalar Da
iresi Reisliği ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
munun daimî kadrolarında bulunanlardan hu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde Devlet Üretme ve Yetiştirme Çift
likleri Genel Müdürlüğünde veya diğer Devlet 
daire ve müesseseleriyle 3659 sayılı Kanuna tâ
bi teşekkül ve kurumlardan birinde bir göreve 
tâyin edilmiyerek açıkta kalanlar hakkında aşa
ğıdaki hükümler uygulanır. 

A) Zirai Kombinalar dairesinde müstah
dem olup 18 . I . 1940 tarihli ve 3780 sayılı Mil
li Korunma Kanun unun değişik 6 ncı maddesi
nin XII nci fıkrasına göre Memurin Kanunu 
hükümlerinden faydalananların açık aylıkları 
Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 
B) (A) fıkrası dışında bulunanlardan: 
1 - Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olan

lara Üç aylık, 
2 - Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla ka

dar olanlara iki aylık; 
3. Hizmet müddetleri bir yıldan az olanla

ra bir aylık ücret tutarları ödenerek alâkalan 
kesilir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonların
da ve birer aylık olarak ödenir. Bu suretle alâ
kaları kesilenlerden genel, katma ve hususi 
bütçeli dairelerde ve belediyelerde veya bunla
ra. tâbi daire müessese ve teşekküllerde yahut 
3(>59 saydı Kanuna tâbi teşekkül ve müessese
lerde aylıklı veya ücretli bir vazifeye tâyin olu
nanlara ücretleri, tâyinlerinin tebliğ tarihine 
kadar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - - Ankara'da Gazi Or
man Çiftliği ile Devlet Ziraat İşletmeleri Ku
rumu Ticari işletmeler müessesesinin durum ve 
idare şekli 1950 yılı içinde ayrı bir kanunla be
lirtilir. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar bu çiftliğin ve ticari işletmeler mües- î 
sesinin idaresi geçici olarak Devlet Üretme ve 
Yetiştirme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce sağ
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğünden evvel Zirai Kombinalar çiftliklerinde 
işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş 
bulunanların mirasçıları hakkında bir defaya 
mahsus olmak üzere bu kanunun 30 nen madde
si hükümleri uygulanır. 

MADDE 37. ••- Bu kanun 31 . XII . 1949 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 38. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN: DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

I 
Devlet Üretme Çiftlikleri Kuruinu Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yurt çiftçiliğinin zirai veri
mini artırmak, istihsalini çeşitlendirmek ve 
mahsulün kalitesini yükseltmek amaciyle iyi 
tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyacını sağla
mak ve tarım alanında çiftçiye örneklik ve 
öğreticilik etmek üzere Devlet Üretme Çiftlikle
ri Kurumu tesis edilmiştir. 

Kurum, Tarım Bakanlığına bağlı ve tüzel 
kişiliği haiz olup bu kanun ile 17 . VI . 1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna ay
kırı olmıyan hükümlerine -göre idare olunur. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır: 

MADDE 2. — Tarım Bakanlığının bu kanun 
konusuna giren işlerde takip edeceği esaslara 
uygun olarak Kurumun yapacağı başlıca gö
revler şunlardır. 

a) Yurt çiftçiliğinin tohum, damızlık ve 
fidan ihtiyacını sağlamak için çeşitli kaynaklar
dan yüksek vasıflı tohum, damızlık ve fidan 
tedarik ederek bunları kendi işletme ve mües
seselerinde üretme-ve bu işlerin gerektirdiği bü
tün faaliyetlerde bulunmak, 

b) Üretme ve yetiştirme konusunda Tarım 
Bakanlığınca belirtilecek esaslar dairesinde bu 
işleri başarabilecek kurum ve çiftçilerle işbirli
ği yapmak, 

e) Yüksek vasıflı, tohum, damızlık ve fi
danları bedeli karşılığında çiftçiye dağıtmak, 

d) İşletme ve müesseselerinde elde edilen 
mahsullerin kıymetlendirilmesi için gerekli zira
at sanatlariyle uğraşmak, 

e) Yapacağı işlerde çevresi çiftçilerine ör
neklik etmek, 

f) Bu kanun konusuna giren işlerde öğre
tici mahiyette kurslar açmak ve gereken ya
yınları yapmak, 

g) Atelye ve tamirhanelerinde kendi işle
rine engel olmamak şartiyle çiftçilerin ziraat 
alet ve makinelerini bedeli karşılığında onar
mak, 

h) Çalışma konusuna giren işler için gerek
li her türlü yapı ve tesisleri kurmak. 

MADDE 3. — İkinci maddeye giren konu
lara ilişkin işlerde Tarım Bakanlığı, gerekli gö
rürse doğrudan doğruya kuruma direktif verir. 

Tarım Bakanlığı, kurumun bütün iş ve işlem

lerini her zaman teftiş ettirebilir. 

MADDE 4. — Kurum, işletmelerinden elde 
ettiği iyi tohumluk, damızlık ve fidanları Ta
rım Bakanlığının belirteceği esaslar dairesinde 
peşin para veya taksitle yahut trampa suretiyle 
satar. 

Tarım Bakanlığınca bu esasların belirtilme-
sindle kurumun umumi zarara uğramaması göz 
önünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret ha
linde bir hesap devresi içinde umumi zararı 
intaç edecek mahiyette fiyat belirtmelerinde ön
ceden Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara 
göre maliyetten aşağı yapılan satışlar yüzünden 
hâsıp olacak zarar ertesi yıl Tarım Bakanlığı 
Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Kurumun taksitli satışlarında borçlulardan 
alınacak borç senetleri İcra ve İflâs kanunu
nun 38 nci maddesinde yazılı vesika hükmünde
dir. 

MADDE 5. — Kurumun yeniden işletme 
kurması veya mevcut yahut devralınmış işletme-
lerih tasfiyesi Tarım Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulunca verilecek kararla olur. 

İşletmeler Devletin hüküm ve tasarrufu ve
ya Özel mülkiyeti altında bulunan arazi üzerin
de kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gay-
riıvıienkuller 2 . VI . 1933 tarihli ve 2490 sayılı 
Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri 
suretiyle ve bedelleri sermayeye sayılmak üzere 
kuıiuma verilir. 

(Devlet arazisi bulunmıyan yerlerde kurum 
ve fişletmeleri için gerekli gayrimenkuller pazar
lık (suretiyle sağlanabilir. Ancak işletmenin için
de müteferrik durumda bulunan sahipli arazi 
parçaları lüzumu halinde Menafi! Umumiye İs
timlâk kararnamesi hükümlerine göre alınabi
leceği gibi bu kabil arazi o işletmeye ait diğer 
arazi ile veya işletme dışında mevcut olup yu-
karıki esasa göre ve bedeli sermayeye sayılmak 
suretiyle bu maksat için Devletten alınacak ara
zi ile muadili kıymette olmak üzere trampa dahi 
edilebilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkul-
leriden arazi en son bilanço ve yoksa defter kıy
metleri o da yoksa takdir edilecek bedelleri 
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ödenmiş sermayeden düşülerek Hazineye dev
redilir. 

Arazi dışındaki gayrimenkuller kurumca 
satılır. Bunlardan kuruma devir kıymetleriyle 
satış bedelleri arasında fark olursa fazlası 
ödenmiş sermayeye ilâve edilir, eksiği öden
miş sermayeden indirilir. 

MADDE 6. — Kurumun s e r m a y e s i 
(120 000 000) liradır. 

Bu sermaye aşağıda yazılı unsurlardan te
şekkül eder. 

a) Bu kanun gereğince kuruma yapıla
cak devirlerin safi tutar ı ; 

b) Geçici ikinci madde gereğince Tekel 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak öde
meler ; 

c) Kurumun yıllık safi gelirinden bu mad
de gereğince yapılacak ilâveler; 

d) Beşinci madde gereğince sermayeye ya
pılacak ilâveler; 

e) Lüzum ve zaruret halinde Genel Büt
çeden verilecek paralar; 

Yıllık safi gelirin % 10 nu muhtemel zarar
lar karşılığı olarak genel sermayenin yarısına 
varıncaya kadar yedek sermaye teşkil etmek 
üzere ayrılır. Geriye kalan kısım genel ser
mayeye ilâve olunur. Genel sermaye tamam
landıktan sonra safi gelirin tümü yedek ser
maye hesabına geçirilir. 

Yedek sermayenin hangi hallerde ve ne şe
kilde kullanılacağı Tarım ve Maliye Bakan
lıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
belirtilir. 

MADDE 7. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
izniyle (15 000 000) lirayı geçmemek üzere 
Millî Bankalardan ödünç para almaya yetkili
dir. 

MADDE 8. — Kurumu, bir başkan ve dört 
üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu idare 
eder. Ayrıca Genel Müdür, tabiî üye sıfatiyle 
yönetim kuruluna ve oya katılır. 

Başkanla iki üye Tarım Bakanının ve iki 
üye Maliye Bakanının teklifleri üzerine Ba
kanlar Kurulu karariyle tâyin olunur. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 3460 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı vasıflara 
sahip olmakla beraber ayrıca Tarım Bakanlığı 
adaylarının Yüksek Ziraat ve Maliye Bakanlığı 

adaylarından birinin Maliye ve diğerinin Ekono
mi tahsili yapmış ve bu işlerle uğraşmış bulun
maları şarttır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Ge
nel Müdür hariç, süreleri üç yıldır. Süreleri bi
tenlerin yeniden tâyinleri caizdir. 

MADDE 9. — Kurumun bütün iş ve işlemleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Genel 
Müdürlük, Genel Müdür ile iki Genel Müdür 
Yardımcısından terekküp eder. 

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

MADDE 11. — Hükümetin 5, nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri gere
ğince yapılacak devirlerde gayrimenkullerin in
tikal, ifraz ve ferağ ve senetsizden tescil işlem
leri ile devrin gerekli kıldığı sair işlemler ve bel
geler ve kurumun çiftçi ile münasebetlerinde 
tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme 
makbuzları Damga Resminden ve diğer her türlü 
resim ve harçlardan muaftır. Kuruma ait bütün A 

gayrimenkulelr ile Kuruni işletmelerinde çiftçiye 
ait ziraat alet ve makînalarımn yapılacak onar
malarından dolayı hiçbir vergi ve resim alınmaz. -

MADDE 13. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kurulan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumuna: 

a) 12 . I I . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanu- ,, 
nun 4 ncü maddesi gereğince Tarım Bakanlığına 
verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe Kanunu
nun 26 nci maddesi gereğince Zirai Kombinalar 
dairesine tahsis edilmiş olan döner sermayenin; 

b) 18.1.1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî 
Koruma Kanununun 43 ncü maddesine müsteni
den muhtelif tarihlerde yine Zirai Kombinalar 
dairesine tahsis edilmiş olan (9 844 567, 01) lira 
sermayenin; 

c) Rize Çay Fabrikasiyle buna ait bütün te
sisler hariç olmak üzere Devlet Ziraat işletmeleri 
Kurumunun, 

Bütün para ve para hükmündeki kıymet ve 
alacakları, işletmeden elde edilen gelir ve kıy
metleri, menkul ve gayrimenkul malları, bütün 
hak ve menfaatleri ve her taahhüt ve borçları 
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bunlara nıütaallik kayıt, defter ve belgelerle bir
likte devredilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Zirai 
Kombinalarca isletilmekte olan Hazineye ait ara
zi de aynı şekilde bu kuruma devredilir. 

(b) fıkrasındaki (9 844 576,01) lira Milli Ko
runma sermayesinden indirilerek her yıl Maliye 
Bakanlığı. Bütçesine konulacak ödenek ile kapa
tılır. 

GEÇICÎ MADDE 2. — Devlet Ziraat işlet
meleri Kurumuna ait Rize Çay Fabrikası ve bu 
fabrikanın işletimesi, en geç 1950 yılı başına 
kadar, Tekel Genel Müdürlüğüne devrolunur. 

Fabrika, işletmeye taallûk eden para ve 
para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul 
ve gayrimenkul malları ve hak ve menfaatleri 
ve her türlü taahhüt ve borçları ilgili kayıt 
ve defter ve belgelerle birlikte Tekel Genel Mü
dürlüğüne devredilir. Bu devirlerde mal değer
leri Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakan
lıkları tarafından tâyin edilecek birer kişiden 
müteşekkil üç kişilik bir komisyon marifetiyle : 
en son bilanço yoksa defter kıymetlerine göre \ 
tesbit olunur. Bilanço veya defter kıymetlerinin 
bulunmaması halinde değerler sözü geçen ko
misyon tarafından doğrudan doğruya takdir 
olunur. Devir neticesinin safi tutarı Tekel Ge
nel Müdürlüğü tarafından dört yılda ve dört 
eşit taksitte Devlet Üretme Çiftlikleri Kuru
muna ödenir. 

27. I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay,; 
20 . V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve ve Çay! 
inhisarı kanunlariyle Devlet Ziraat işletmeleri! 
Kurumuna verilmiş görev ve yetkiler devir tari
hine kadar Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumuna 
ve devir 'yapıldıktan sonra Tekel Genel Müdür
lüğüne geçer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci madde 
gereğince yapılacak devirlerde mal değerleri Ma^ 
liye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üretme Çift
likleri Kurumu tarafından tâyin edilecek birer 
kişiden müteşekkil üç kişilik bir komisyon mari
fetiyle en son bilanço yoksa defter kıymetlerine 
göre tesbit olunur. 

Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunma
ması halinde değerler sözü geçen komisyon tara
fından doğrudan doğruya takdir edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Zirai Kombinalar İ3â* 
iresi Reisliği ile Devlet Ziraat işletmeleri Kuru
munun daimî kadrolarında bulunanlardan bu 
kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde Devlet üretme Çiftlikleri Kuru
munda veya diğer Devlet daire ve müesseseleriyle 
3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve kurumlar
dan birinde bir göreve tâyin edilmiyerek açık
ta kalanlar hakkında aşağıdaki hükümler uy
gulanır. 

a) Zirai Kombinalar dairesinde müstahdem 
olup 18 . I . 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî-Ko
runma Kanununun değişik 6 neı maddesinin 12 
nci fıkrasına göre Memurin Kanunu hükümle
rinden faydalananların açık aylıkları Tarım Ba
kanlığı bütçesinden ödenir. 

. b) «a» fıkrası dışında bulunanlardan: 
1 - Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olan

lara üç aylık, 
2 - Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla 

kadar olanlara iki aylık, 
3 - Hizmet müddetleri bir yıldan az olanla

ra bir aylık ücret tutarları Devlet Üretme Çift
likleri Kurumunca ödenerek alâkaları kesilir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonların
da ve birer aylık olarak ödenir. Bu suretle alâ
kaları kesilenlerden genel, katma ve hususi büt
çeli dairelerde ve Belediyelerde veya bunlara 
tâbi daire, müessese ve teşekküllerde veyahut 
3659 sayılı Kanuna tâbi teşekkül ve müessese
lerde aylıklı veya ücretli bir vazifeye tâyin olu
nanlara ücretleri tâyinlerinin tebliğ tarihine ka
dar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Ankara'da Gazi Or
man Çiftliğinin durumu ve idare şekli 1950 yılı 
içinde ayrı bir kanunla belirtilir. Ancak kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçici ola
rak Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumunca sağ
lanır. 

Çiftliğin bu müddete ait bilançosunda açık 
husulü halinde ertesi yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine bu miktarda yardım ödeneği konulur. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 . IX . 1949 ta* 
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerim 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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D. 

Tarım Komisyonu değistirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Kadro adı Aded Aylık D. Kadro adı 

Merkez 
2 Genel müdür 
4 Genel müdür yardımcısı 
3 Başmüşavir (Uzmanlık yeri) 
4 Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 
5 Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 
4 Teftiş kurulu başkanı 
5 Müfettiş > 
6 Müfettiş 
7 Müfettiş 
4 Hukuk müşaviri 
5 Avukat 
5 Tarla ziraati işleri müdürü 
7 Tarla ziraati işleri müdürü yar

dımcısı 
5 Hayvancılık işleri müdürü 
7 Hayvancılık işleri müdürü yar

dımcısı 
5 Bahçe kültürleri müdürü 
7 Bahçe kültürleri müdürü yar

dımcısı 
5 Makine işleri müdürü 
7 Makine işleri müdürü yardım

cısı 
5 Ekonomi ve dağıtma işleri mü

dürü 

Aded 

I 
^ 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

.1 
1 

1 

1 

125 
90 
100 
90 
80 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
80 

60 
80 

60 
80 

60 
80 

60 

80 

7 

6 
8 
6 
8 

3 

7 
9 
10 
11 
12 
13 
4 
6 

7 
10 
7 
9 
10 
11 
12 
13 

Ekonomi ve dağıtma işleri mü
dürü yardımcısı 
Levazım işleri müdürü 
Ayniyat muhasibi 
özlük işleri ve evrak müdürü 
özlük işleri ve evrak müdürü 
yardımcısı 
Yapı işleri uzmanı (Y. mühen
dis veya Y. mimar uzmanlık yeri) 
Raportör 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Genel saymanlık müdürü 
Genel saymanlık müdürü yar
dımcısı 
Merkez sorumlu saymanı 
Veznedar 
Saymanlık raportörü 
Saymanlık şefi 
Saymanlık şefi 
Saymanlık memuru 
Saymanlık memuru 
Saymanlık memuru 

1 
3 
6 
e; 
7 
7 
7 
1 

1 
1 
.1 
1 
4 
4 
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4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

10 

— 23 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Devlet Üretme ve Yetirtirme Çiftlikten Genel Müdürlüğü 

Kadro adı Aded Aylık ! I). Kadro adı 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» » s> 
» » s> 
» » » 
» yardımcısı 
» » 
» » • 

Şube şefi 

6 Veteriner veya zooteknisi, 
7 » » 
8 » » 
8 Fidanlık uzmanı 
9 » » 
8 Maki'na ekipleri şefi 
9 » » » 

10 » » » 
11 » » » 
9 Ayniyat memuru 

10 » » 
11 » » 
10 Ambar memuru 

r> 
8 
8 
9 
6 
6 
8 

15 
15 
20 

fi 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
15 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
70 
60 
50 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
35 

11 
12 
11 
12 
13 
11 

7 
S 
9 

11 
12 
13 
11 
12 
13 
14 
4 

6 
10 
11 
12 
13 

Ambar memuru 
» » 

Memur 
» 
» 

Sorumlu sayman 
» » 
» » 

Veznedar 

Sorumlu saymanlık memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Merkez atelyesi müdürü (Uz
manlık yeri) 
Merkez atelyesi müdür yardım
cısı 
Sorumlu sayman 
Veznedar 
Sorumlu saymanlık memuru 

» » » 
» » s> 

Aded 

15 
15> 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

. 6 
8 
8 
S 

Aylık 

30 
25 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
15 

90 

1 
1 
1 
2 
9 
o 

70 
70 
35 
30 
25 
20 
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Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu tasarısı ve Tarım 

Komisyonu raporu (1/483) 

Tanm Komisyonu Rapora 

T. B. M. J*f. 
Tanm Komisyonu 

Esas No. î/433 
Karar No, 22 

6 -VI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayca yeniden tertiplenmek üzere Komisyonumuza havak buyurulan Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü Görev v« Kuruluş Kanunu tasarısı incelendi. 

Yeniden tertip olunan metin Kamutaya arzolunmjak üzere ilıjşik olarak Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Tarım Komsyonu Başkana 

izmir 
B. Köken 

Antalya 
M. Korkut 

îmzada bulunamadı 
Giresun 

F. YûzatU 

Sözcü yerine 
îzmir 

B. Köken 
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N. Göktepe 
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M. N. Karaköylil 
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Bursa Çanakkale Edirne 

Â. Vuru A. B. Kvramer M. öktem 

Maraş Msraş 
B. Çuhadar A. Yaycıoğlu 
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TARIM KOMİSYONUNUN DEGİŞTİRİŞÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kamımı 
tasansi 

Kuruluş 
BİRİNCİ MADDE — Yurt Çiftçiliğinin zirai verimini artırmak, istihsalini çe

şitlendirmek ve mahsulün kalitesini yükseltmek amacı ile iyi tohumluk, damızlık 
ve fidan ihtiyacmı sağlamak, tamn alanmda çiftçiye örneklik ve öğreticilik etmek 
üzere Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur, 

İKİNCİ MADDE — Bu kanunun konusuna giren işlerde Tarım Bakanlığının 
takip edeceği esaslar dâhilinde ve emri altında Genel Müdürlüğün yapacağı baş
lıca görevler şunlardır : 

a) Yurt Çiftçiliğinin tohum, damızlık, fidan, arıcılık ve kümes hayvancılığı ih
tiyacmı sağlamak için çeşitli kaynaklardan yüksek vasıflı tohum, damızlık, fidan 
tedarik ederek bunları kendi işletme ve müesseselerinde üretmek ve bu işlerin ge
rektirdiği bütün faaliyetlerde bulunmak; 

b) Üretme ve yetiştirme konusunda Tarım Bakanlığınca belirtilecek esaslar 
dairesinde bu işleri başarabilecek kurum ve çiftçilerle iş birliği yapmak; 

c) Yüksek vasıflı tohum, damızlık ve fidanları bedeli karşılığında çiftçiye 
dağıtmak; 

d) İşletme ve müesseselerinde elde edilen mahsullerin kıymetlendirilmesi için 
gerekli ziraat sanatları ile uğraşmak; 

e) Yapacağı işlerde çevresi çiftçilerine örneklik etmek; ^ 
f) Bu kanun konusuna giren işlerde öğretici mahiyette kurslar açmak ve ge

reken yayınları yapmak; 
g) Atelye ve tamirhanelerinde, kendi idlerine engel olmamak şartiyle, çiftçi

lerin ziraat alet ve makinalarım bedeli karşılığında onarmak; 
h) Çalışma konusuna giren işler için gerekli her türlü yapı ve tesisleri kur

mak. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bir ge

nel müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile merkez dışında işletme müdür
lüklerinden ve merkez atelyesinden teşekkül eder. 

Genel Müdürlüğün merkez kuruluşu iki genel müdür yardımcısı ve uzman 
müşavirlerle aşağıki dairelerden ibarettir: 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
2. Hukuk Müşavirliği; 
3. Tarla Ziraati İşleri Müdürlüğü; 
4. Hayvancılık İşleri Müdürlüğü; 
5. Bahçe Kültürleri Müdürlüğü; 
6. Makina İşleri Müdürlüğü; 
7. Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğü; 
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8. Levazmı Müdürlüğü; 
9. özlük işleri ve Evrak Müdürlüğü; 
10. Genel Saymanlık Müdürlüğü, 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük Yönetim Komisyonu, genel müdü

rün başkanlığı altında genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, Teknik Daire 
müdürleri ve genel saymanlık müdüründen |teşekkül eder. 

Bu komisyon; 
a) Genel Müdürlüğün işletme kurma veya mevcut kurumları ve işletmeleri 

tasfiye etme tekliflerini, 
b) Kanun, tüzük, yönetmelik, iş program ve plânı, kadro ve bütçe tasarıla

rını; 
c) Satış fiyat ve şartlarına ilişkin esasları; 
d) On bin liradan yukarı alım, satım, yapma, yaptırma, keşfettirme ve bun

lara benzer diğer işleri ve yıllık on bin li/radan yukarı kiraya verme ve kiralama 
işlerini, mukavele teminatlarının geri verilmesi veya irat kaydı hususlarını; 

e) Konutların kira bedellerinin tespitine mütaallik genel müdürlük teklifleri-
m", 

f) 10 ncu madde gereğince yapılacak vazgeçme, kayıt sildirme, sulh olma ve 
sözleşme tadili tekliflerini, 

g) Tüzükle belirtilecek diğer işleri inceler ve bir karara bağlar. 
a, b ve c bentlerinde yazılı hususlarla yüz bin lira ve daha yukarı alım, sa

tım, yapma, yaptırma, keşfettirme ve benzeri diğer işlere ve yıllık tutarı yüz bin 
lira veya daha yukarı olan kiraya verme ve kiralama işlerine ve bunlara mütaal
lik sözleşme teminatlarının geri verilmesi teya irat kaydı hususlarına mütaallik 
kararlar ancak bakanın onaması ile olur. 

Komisyon, kararlarından sorumludur. 
BEŞlNCÎ MADDE — Genel Müdürlük pisiplin Kurulu genel müdür yardım

cılarından birinin başkanlığı altında teftiş turulu başkanı, hukuk müşaviri ile öz
lük işleri ve evrak müdürü ve ilgili daire müdürlerinden teşekkül eder. 

Bu kurul tâyinleri genel müdürlüğe ait memurların disiplin işleriyle meşgul 
olur. 

Tâyinleri Tarım Bakanlığına ait olan memurların disiplin işleri bakanlık di -
siplin komisyonunda görülür. 

ALTINCI MADDE — Genel Müdür ile yardımcıları ve uzmanları Tarım 
Bakanının teklifi üzerine müşterek karar ile tâyin olunur. 

Altıncı ve daha yukarı derecedeki memurlar genel müdürün teklifi üzerine 
Tarım Bakanlığınca, bunun dışında kalan memur ve hizmetliler genel müdürlük
çe tâyin olunurlar. 

Genel saymanlık müdürü ve sorumlu saymanlar ile saymanlık .memurları Ma
liye Bakanlığınca tâyin olunurlar. ^ -

Tarım Bakanlığı ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü müfettişleri; 
Genel Saymanlık Müdürlüğü ile sorumlu saymanların muamele ve hesaplarını tef
tiş ve tahkik etmeye vekilidirler. Ancak bunların işten el çektilirmeleri Mali
ye Bakanlığının iznine bağlıdır. 

işletmelerde çalıştırılacak olan daimî geçici mahiyetteki çeşitli hizmetliler 
Genel Müdürlükçe belirtilecek esaslara göre işletme müdürleri tarafından tâyin 
olunabilirler. 
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YEDİNCİ MADDE — Genel Müdürlüğün merkez ve işletmelerdeki görevleri 

tüzük ile belirtilir. 
SEKİZİNCİ MADDE — Genel Müdürlük, merkez ve taşradaki her çeşit 

dâvalarla icra işlerini kovuşturmak ve sonuçlandırmak için sözleşmeli avukat ça
lıştırabilir. 

Dâva vekillerinin mahkemelere kabul edilcjikleri yerlerde zaruret hâsıl olur
sa bunlar da çalıştırılabilir. 

Genel Müdürlük avukatı veya1 dâ¥a Veküi bulunmıyan yerlerde ve zaman
larda bunlara ait görevleri idarenin o yerdeki en yüksek üstü veya görevlendire
ceği memur yapar. Burılarm da bunnma$iğl yerlerde bu görevler, Tarım Bakan
lığının müsaadesiyle o yerde Bakanlık kuruşulunda bulunan diğer memurlar tara
fından yapılabilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri ve Avukatı hak
kında 8 . 1 . 1943 tarihli ve 4353 saydı Kanunun 17 nci maddesi uygulanır. îdare 
ce kullanılan sözleşmeli avukat ve dâva vekilleri bu hükme tâbi değildir. 

ONUNCU MADDE — On bin liyaya kadar (On bin lira dâhü) bir idare alacağı 
veya bu değerdeki bir hak veya menfaat için mahkemeye veya icraya müracaat
ta veyahut böyle bir alacak, hak ve menfaat dâva veya icra yolu ile takip olun
makta iken takibata devam etmekte veya takibin idare aleyhine neticelenmesi 
halinde yüksek dereceli mahkeme ve meeie baş vurmada bir fayda umulmazsa mü
racaattan veya takipten vazgeçme emri vermeye ve dâva veya icra kaydmı sil
dirmeye veya böyle bir işin sulh yolu ile hâllinde menfaat görüldüğü takdirde bu 
bapta anlaşmalar yapmaya, yahut sözleşmelerde idare menfaati gerektirirse yu
karda yazılı miktarda bir hakkın tanınması veya menfaatin terkini tazammun 
eden tadiller icrasına genel müdürün teklifi üzerine Tattan Bakanı yetkilidir. 

Bu miktar ve değeri aşan işlerde müracaattan veya takipten vazgeçmek, sulh 
olmak veya sözleşme tadillerinde bulunabilmek için Danıştayın muvafık mütalâ
ası üzerine Tarım Bakanlığınca kararname alınması şarttır. 

Bu madde hükmüne uygun bir işlem yapılmasına tevessül edilmiş olsa bile ilgi
lilerin kanuni müddetlerinin dolması yüzünden hakkın düşmesine mâm tedbirler 
almaları mecburidir. 

Döner Sermaye 
ON BİRİNCİ MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı işlerden tohum 

ve hayvan üretmek, fidan yetiştirmek maksadı ile işletmeler kurmaya; işletmelerin 
ilk tesis giderleriyle (İdare binaları, memur meskenleri ve işletmeler dışmdaki 
dağıtma tesisleri hariç) işletme ile ilgili tesis, ambar, hangar, ağıl, ahır, atelye, 
imalâthane ve benzeri inşaata; 

Mevcut işletmeler ile bundan sonra kurulacakların işletilmesiyle ilgili her türlü 
giderlerle her nevi iptidai madde, tohum, hayvan, fidan, menkul eşya, makine, mal
zeme, nakil vasıtaları ve yedek malzemeyi satın alma, kiralama, nakliye, sigorta ve 
benzeri giderlere; 

Temizleme, ilaçlama, ambalaj ve dağıtım merkezlerine yollama giderlerine; 
Amortisman bedellerine ve işletmeden mütevellit tamir giderlerine; 
Uzman, işçi ve geçici hizmetli ücretlerine ve 24 ncü maddeye göre verilecek faz-

Ja çalışma ücretlerine; 
Harcanmak üzere genel müdürlük emrine 120 milyon lira döner sermaye veril

miştir. 
( S. Sayısı : 249 a ek ) 
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Döner sermayenin ödenmiş miktarının yüzde otuz beşinden fazlası gayrimenku-
le yatırılmaz. 

ON iKlNCÎ MADDE — 11 nei maddede yazılı döner sermaye aşağıdaki kay
naklardan sağlanır : 

1. Bu kanunun geçici 1 ve 2 nei maddeleri gereğince Genel Müdürlüğe devre
dilecek kıymetlerden işletmelere tahsis edilecek para, menkul eşya, levazım ve 
gayrimenkıülerin geçici 3 ncü madde gereğince tesbit edilecek değerleri; 

2. 20 nei ve 32 nei maddeler gereğince döner sermayeye yapılacak ilâveler; 
3. Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 16 ncı ve 17 nei maddelerdeki kısım

lar ayrıldıktan sonra kalan miktar; 
4. Lüzum ve zaruret halinde Genel Bütçeden verilecek paralar. 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun gereğince Genel Müdürlüğe devredile

cek kıymetlerin devir bilançosunda sermaye olarak görülen miktardan, katma büt
çeye tahsis edüecek Genel Müdürlük merkezine ait menkul ve gayrimenkul mallar 
ile işletmelerin idare binaları ve memur meskenlerinin ve işletmeler dışındaki da
ğıtma tesislerinin değerleri ve devredilecek kurumların borçları indirildikten son
ra kalan bakiye 12 nei maddenin 1 ve 2 nei fıkralarındaki kaynaklara esas teşkil 
eder. 

Genel Müdürlüğe devredilecek kurumlanıl bu madde mucibince ödenecek borç
larına tekabül eden miktarlar, Genel Müdürlükçe döner sermayede açtırılacak bir 
hesaba emanet olarak kaydedilir ve bu hesaptan ödenir. Emanet hesaplanndaki 
paralar Genel Müdürlüğün izni ile döner sermaye işlerinde kullanılabilir. 

Bu hesabın tasfiyesinde artan paralar döner sermayenin ödenmiş kısmına ilâve 
edilir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Döner sermayeden yapılacak harcamalar 
26. V. 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2 . VI . 1934 tarihli ve 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine bağlı değildir. 

Bu muamelelerin şekli, satmalına, satma, yaptırma, yapma, kiralama, kiraya 
verme ve hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortisman payları Maliye ve 
Tarım Bakanlıklarınca birlikte belirtilip Bakanlar Kurulunca onanacak esaslar 
dairesinde yürütülür. 

ON BEŞlNCl MADDE — işletmelerin döner sermayelerine ait bilanço, kâr 
ve zarar hesapları ile Genel Müdürlükçe bütün işletmelere şâmil olmak üzere dü
zenlenecek döner sermayenin genel bilanço, kâr ve zarar hesaplan yıl sonundan 
itibaren üç ay içinde Genel Murakabe Kuruluna tevdi olunur. Bilanço, kâr ve 
zarar hesapları ve döner sermayenin teknik işleri Genel Murakabe Kurulunca in
celenir. 

Bilanço, kâr ve zarar hesapları ile Genel Murakabe Kurulu raporu Genel Mü
dürlüğün mütaakıp yıl bütçe tasarısına eklenerek Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 

ON ALTINCI MADDE — Katma bütçenin giderlerinin tamamı döner ser
mayenin yıllık safi gelirinden karşılanır.DÖner sermaye geliri katma bütçenin gi
derlerini karşılayamadığı yıllarda noksanı 17 nei maddedeki yedek sermayeden 
karşılanır. 

ON YEDİNCİ MADDE — Döner sermayenin yıllık safi gelirinden 12 nei 
maddenin 3 ncü fıkrası gereğince katma bütçenin giderlerini karşılıyacak kı
sım ayrıldıktan sonra artanın yüzde yirmi beşi yedek sermaye olarak aynlır. 
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16 ncı maddenin İkinci fıkrasında yazılı hal hariç olmak üzere yedek serma

yeden ne gibi hallerde harcama yapılacağı Maliye ve Tarım Bakanlıklarının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir. 

ON SEKlZÎNCÎ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
döner sermayesince yapılacak işlere harcanmak üzere, Tarım Bakanlığının izni 
ile ve 12 milyon lirayı geçmemek şartiyle Millî bankalardan ödünç para almaya-
yetkilidir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük işletmelerinden elde ettiği 
iyi tohumluk, damızlık ve fidanları Tarım Bakanlığının belirteceği esaslar dai
resinde peşin para veya taksitle yahut trampa suretiyle satar. 

Tarım Bakanlığınca bu esasların belirtilmesinde döner sermayenin umumi 
zarara uğramaması göz önünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret halinde bir he
sap devresi içinde umumi zararı intaç edecek mahiyette fiyat belirtmelerinde ön
ceden Bakanlar Kurulu kararı almması şarttır. 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslara göre maliyetten aşağı yapılan satışlar 
yüzünden hâsıl olacak zarar ertesi yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
nekten karşılanır. 

Maliyetin tâyininde katma bütçeden sağlanmış gayrimenkul ve tesislerin itfa 
bedelleri ile katma bütçenin diğer giderleri de hesaba katılır. 

Taksitle satışların şekil ve esasları ile taksit müddetleri ve tahsil usulleri Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve Bakanlar Kurulunca onanacak 
esaslar dairesinde yürütülür. 

Taksitlerden birinin zamanmda ödenmemesi halinde bütün borç muaceeliyet kes-
beder ve bu ödenmiyen taksit tarihinden itibaren borcun bakiyesi için faiz hesap edi
lir. Borçlulardan almacak borç senetleri îcra ve îflâs Kanununun 38 nci madde
sinde yazılı vesika hükmündedir. 

Kuraklık veya her hangi bir âfet veya mücbir ve fevkalâde bir sebeple bir veya 
birkaç taksitin kısmen veya tamamen teciline zaruret görüldüğü hallerde bu tecil 
Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile kararlaşır. 

Tecil edilen taksitlerden faiz aranmaz. 
YİRMİNCİ MADDE — Genel Müdürlüğün yeniden işletme kurması veya mev

cut yahut devralınmış işletmelerin tasfiyesi Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca verilecek kararla olur 

İşletmeler Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunan 
arazi üzerinde kurulur. Bu arazi ve varsa gerekli diğer gayrimenkuller 2 . VI . 1934 
tarihli ve 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri suretiyle- ve 
bedelleri döner sermayeye sayılmak üzere genel müdürlüğe verilir. 

Devlet arazisi bulunmıyan yerlerde genel müdürlük ve işletmeleri için gerek 
li gayrimenkul!er pazarlık suretiyle sağlanabilir. Ancak işletmenin içinde müte
ferrik durumda bulunan sahipli arazi parçaları lüzumu halinde Menafii Umumiye 
İstimlâk Kararnamesi hükümlerine göre alınabileceği gibi bu kabîl arazi o işletme
ye ait diğer arazi ile veya işletme dışında mevcut olup yukarıki esasa göre ve 
bedeli döner sermayeye sayılmak suretiyle bu maksat için devletten alınacak arazı 
ile muadili kıymette olmak üzere tırampa dahi edilebilir. 

Tasfiye dolayısiyle elde kalan gayrimenkullerden arazi en s«n bilanço ve yoksa 
defter kıymetleri p da yoksa takdir edileeek bedelleri ödenmiş döner sermayeden 
düşülerek Hazineye devredilir. 

Arazi dışındaki gayrimenkuller genel müdürlükçe satılır. Bunların genel 
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müdürlüğe devir kıymetleri ile satış bedelleri arasında fark olursa fazlası ödenmiş 
döneı* sermayeye ilâve edilir, eksiği ödenmiş döner sermayeden indirilir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır: 
Döner sermayenin yıllık bütçesiyle döner sermayeden geçici olarak çalıştırılan 

çeşitli hizmetlilerin kadroları ve işletme, atelye ve depolarda ve hayvan bakımı işle
rinde sürekli olarak çalıştırılan işçi, sanatkâr, şoför, makinist, arabacı, bekçi, çiftçi, 
bahçıvan, çamaşırcı ve bu mahiyetteki di£eıt işçi ve ustaların kadroları Tarım Ba
kanının onaması ile yürürlüğe girer. 

Müşterek hükümler 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 

merkez kadroları bağlı (1) sayılı cetvelde, işletmeler ve merkez atelyesinin kadrola
rı da (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdürlük maaşlı memurlarının emeklilikleri 3 . VI .1930 tarihli vel683 
sayılı Kanun ve ekleri, daimî hizmetlilerin emeklilikleri de 20.V. 1942 tarihli ve 4222 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel Müdürlük maaşlı memur ve daimî hiz
metlilerinden emsallerine göre olağanüstü bir hizmet ve gayretleri görülen veya 
yaptıkları işin hususi ve mümtaz bir kıymeti bulunanlara Tarım Bakanlığı tara
fından belirtilecek esaslar dairesinde ve yılda iki aylıkları tutarım geçmemk üzere 
Genel Müdürlükçe ikramiye verilebilir. Her yıl ikramiye verileceklerin sayılı kad
ro mevcudunun yarısını geçemez. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — İşletmeler ile merkez atelyesine ait işlerin 
icaplarından olarak çalışma gün ve saatleri dışında devam etmesi zaruri görülen 
hizmetler için, memurlarla daimî hizmetlilerin mesai müddetlerinden fazla çalıştı
rılmalarına lüzum hâsıl olduğu takdirde işin mahiyeti ve devam müddeti Tarım 
Bakanlığınca tâyin edilmek suretiyle kendilerine döner sermayeden beher saat ba
şına bir lira fazla çalışma ücreti verilir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Genşl Müdürlük kuruluşundaki işletme yer
lerinde çalışan memurlar ve bunların aile ffertleri Genel Müdürlüğe ait konutlarda 
Genel Müdürlük tarafından mahallî rayice uygun olarak takdir edilecek kira kar
şılığında barmdırılabilirler. İşletme yerlerinde ikametleri işletme icabından olan 
çeşitli hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile fertleri işletme müdürlüğünün 
teklifi ve Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Genel Müdürlüğe ait yerlerde para
sız oturabilirler. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Genel Müdürlükçe belirtilecek iş yerlerinde 
çalışan sürekli ve geçici işçilerle işletme merkezinden vazife ile uzakta bulunan 
ve iş başından ayrılmamak zorunda olan memur ve hizmetliler döner sermayeden 
parasız olarak yedirilir. Bu maddenin uygulanma tarzı ve verilecek yemeğin 
azami bedeli her yıl başmda Maliye ve Ttırım Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Genel Müdürlük kuruluşundaki veznedar ve 
veznedar yardımcılarına aylık tutarlarının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa tazminatı 
verilebilir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — işletme merkezine en çok beş kilometre 
uzaklıkta, işletmedeki memur, hizmetli ve sürekli işçi çocuklarının okuyabilecekleri 
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bir ilkokul bulunmadığı takdirde idare, gerekli gördüğü yerlerde Tarım Bakanı
nın tasvibiyle ve 22 . I I I . 1926 tarihli ve 789 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hü
kümleri dairesinde ilkokul açar. Başka işletmelerden getirilecek çocuklar i cin 
pansiyon da açılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı beş kilometrelik çevre içindeki okullarda okuyan çocuk
ların gidiş ve dönüşleri tdare taşıtları ile parasız sağlanır. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Genel Müdürlük ve işletmeleri kurulu
şunda çalışan sürekli işçilerin işten doğma hastalıkları halinde bunlar iki ay müd
detle, ücretleri yarım verilmek ve tedavi giderleri ve yol paraları Tdare tarafından 
ödenmek suretiyle, tedavi ettirilir. Bunların işten doğma kaza ve hastalık sebebiy
le ölümleri halinde mirasçılarına, malûl kalmaları halinde de kendilerine iki ay
lıktan bir yıllığa kadar ücretleri tutarınca tazminat verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanma tarzı Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma 
Bakanlıklarının mütalâası alındıktan sonra Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirtilir. 

Genel Müdürlüğün îş Kanununa bağlı iş yerlerinde çalışan işçilerin iş kazaları, 
meslek hastalıkları ve analık hallerinde 27 . V I . 1945 tarihli ve 4772 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

OTUZ BÎBlNCl MADDE — Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak de
virlerde gayrimenkullerin intikal, ifraz ve ferağ ve senetsizden tescil işlemleriyle 
devrin gerekli kıldığı sair işlemler ve belgeler ve genel müdürlüğün çiftçi ile mü
nasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları Damga 
Resminden ve diğer her türlü resim ve harçlardan muaftır. Genel müdürlüğe ait 
bütün gayrimenkuller ile işletmelerinde çiftçiye ait ziraat alet ve makinelerinin 
yapılacak onarmalarından dolayı hiçbir vergi ve resim alınmaz. 

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Yüksek vasıflı bitki tohumları veya fidan üret
me amaciyle kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı ve ayrı sermaye ile idare edilen 
kurumlardan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne geçmesi Tarım Ba-
kanlığmm teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile uygun görülenler bütün para 
ve para hükmündeki kıymet ve alacakları menkul ve gayrimenkul malları, bütün 
hâk ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları ve bunlara mütaallik kayıt, 
defter ve belgeleriyle birlikte adı geçen genel müdürlüğe devredilir. 

Devredilen malların değeri, Tarım ve Maliye Bakanlıkları ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil 
üç kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yok ise defter kıymetlerine, bi
lanço veya defter kıymetleri bulunmadığı takdirde devir tarihi rayicine göre tes-
bit olunur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
merkez ve işletmeler ve merkez atelyesi kuruluşlarında istihdam etmekte olduğu 
aylıklı memurları, ifası genel müdürlüğe ait bir iş için orada genel müdürlük ku
ruluşu ve münhal vazife bulunup bulunrnamasiyle bağlı olmaksızın kadrodaki öde
neği ve Tarım Bakanlığının tasvibiyle dilediği yerde kullanabilir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetleri Devlet malı hükmünde 
olup bütün gayrimenkuller genel müdürlük adma tapuya tescil edilir. 

Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç iş-
lîyenler gibi ceza görürler. 

( S. Sayısı :• 249 a ek ) 



0TU2 BEŞİNCİ MADDE — 7 . I . 1938 tarihli ve 3308 sayılı Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu hakkındaki Kanun kaldırılmıştır, 

GEÇİCİ MADDE 1. —Bu kanunla kurulan Devlet üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne : 

a) 12 . I I . 1937 tarihli ve 3130 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
Tarım Bakanlığına verilen ödenekten 1939 malî yılı Bütçe Kanununun 26 ncı mad
desi gereğince Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş olan döner sermayenin; 

b) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine müsteniden 
muhtelif tarihlerde yine Zirai Kombinalar Dairesine tahsis edilmiş olan 
9 844 567,01 lira sermayenin 

c) Rize Çay Fabrikası ile buna ait bütün tesisler hariç, olmak üzere Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumunun; 

Bütün para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, işletmeden 
elde edilen gelir ve kıymetleri, menkul ve gayrimenkul malları, bü
tün hak. ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçlan bunlara mütaallik ka
yıt, defter ve belgelerle birlikte devredilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Zirai Kombinalarım işletilmekte olan 
Hazineye ait arazi de aynı şekilde bu Genel Müdürlüğe devredilir. 

(b) fıkrasındaki 9 844 567,01 lira Millî Korunma sermayesinden indirilerek 
her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenek ile kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna ait Rize Çay 
Fabrikası, işletmeye taallûk eden para ve para hükmündeki kıymet ve alacakla
rı, menkul ve gayrimenkul malları ve hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve 
borçları ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte Tekel Genel Müdürlüğüne dev
redilmiştir. Bu devirlerde mal değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Ba
kanlıkları tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komis
yon marifetiyle en son bilanço, yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. 
Bilanço veya defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değerler sözü geçen ko
misyon tarafından doğrudan doğruya takdir eder. Devir neticesinin safi tuta
rı Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 4 yılda ve 4 eşit taksitte Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 sayılı Çay, 20 . V . 1942 tarih ve 4223 sayılı Kahve 
ve Çay İnhisarı kanunlariyle Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna verilmiş gö

rev ve yetkiler Tekel Genel Müdürlüğüne geçmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci madde gereğince yapılacak devirlerde 

mal değerleri Maliye ve Tarım Bakanlıkları, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü tarafından tâyin edilecek birer kişiden müteşekkil üç kişilik bir komis
yon marifetiyle en son büânço, yoksa defter kıymetlerine göre tesbit olunur. Bi
lanço veya defter kıymetlerinin bulunmaması halinde değerler sözü geçen komis
yon tarafından doğrudan doğruya takdir edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.— Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği ile Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumunun daimî kadrolarında bulunanlardan bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünde veya diğer Devlet daire ve müesseseleri ile 3659 sayılı Kanuna tâbi 
teşekkül ve kurumlardan birinde bir göreve tâyin edilmiyerek açıkta kalanlar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Zirai Kombinalar Dairesinde müstahdem olup 18 . 1 .1940 tarihli ve 3780 
sayılı Millî Korunma Kanununun değişik 6 ncı maddesinin XII nci fıkrasına gö-
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re Memurin Kanunu hükümlerinden faydalananların acık aylıkları J)evlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenir. 

b) (a) fıkrası dışında bulunanlardan : 
1. Hizmet müddetleri üç yıldan fazla olanlara üç aylık; 
2. Hizmet müddetleri bir yıldan üç yıla kadar olanlara iki aylık; 
3. Hizmet müddetleri bir yıldan az olanlara bir aylık ücret tutarları bu genel 

müdürlük bütçesinden ödenerek alâkaları kesilir. 
Bu ücretler defaten verilmeyip ay sonlarında ve biter aylık olarak ödenir. Bu 

suretle alâkaları kesilenlerden genel, katma ve hususi bütçeli dairelerde ve bele
diyelerde veya bunlara tâbi daire ve müessese ve teşekküllerde yahut 3659 sayıîı 
Kanuna tâbi teşekkül ve müesseselerde aylıklı veya ücretli bir vazifeye tâyin olu
nanlara ücretleri, tâyinlerinin tebliğ tarihine kadar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5.—Ankara'da Gazi Orman Çiftliği ile Devlet Ziraat İşletme
leri Kurumu, Ticari İşletmeler Müessesesinin durum ve idare şekli 1950 bütçe yılı 
içinde ayrı bir kanunla belirtilir. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bu çiftliğin ve Ticari İşletmeler Müessesesinin idaresi geçici olarak Devlet .Üretme; 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce sağlanır. 

Çiftliğin bu müddete ait bilançosunda açık husulü halinde ertesi yıl Tarım Ba
kanlığı Bütçesine bu miktarda yardım ödeneği konulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğünden evvel Zirai Kombinalar 
Çiftliklerinde işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş bulunanların mirasçı
ları hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bu kanunun 29 rıcu maddesi bü
kün der i uygulanır. 

. GEÇİCİ MADDE 7. — Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 1949 yılı bilanço
sunu Şubat 1950 nihayeti itibariyle 14 aylık olarak tanzim eder. Ve bu bilanço dev
re esas olur. 17 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kamınla tâyin edilen müddet 
bu suretle iki' ay ileri alınmıştır. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun 28 . I I . 1950 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Devlet Üretme Çiftlikten Genel Mtidürlü î 

D.' 

2 
• 4 

3 
4 
•4 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
:7 

5 
7 

5 
7 

5 
7 

5 

Kadro adı 

Merkez 
Gsnei Müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Raşmüşavir (Uzmanlık yeri) 
Uzman müşavir (Uzmanlık yeri 
Teftiş kurulu başkanı 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Hukuk müşariri 
Avukat 
Tarla ziraati işleri müdürü 
Tarla ziraati işleri müdür yar-
dmıcısı 
Hayvancılık işleri müdürü 
Hayvancılık işleri müdürü yar
dımcısı 
Bahçe kültürleri müdürü 
Bahçe kültürleri müdürü yar
dımcısı 
Makine işleri müdürü 
Makine işleri müdürü yardım
cısı 
Ekonomi ve dağtnıa işleri mü-
am 

Aded 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

• 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Aylık 

125 
90 

100 
90 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
60 

60 
80 

60 
80 

60 
•80 

60 

80 

i J). 

7 

6 
8 
6 

: 3 

I 7 
9 

I 

10 
11 
12 
13 
4 
6 

• 7 

10 
7 
?) 

10 
11 
12 
13 

Kadro adı A< 

Ekonomi ve dağıtma işleri mü' 
dürü yardımcısı 
Levazım işleri müdürü 
Ayniyat muhasibi 
öalük işleri ve evrak müdürü 
yardımcısı 
Y$pı işleri usananı (Y. mühen
dis veya Y. mimar uzmanlık yer^ 
Raportör " 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Gtenel saymanlık müdürü 
Genel saymanlık müdürü yaıv 
dmıcısı 
Merkez sorumlu saymanı 
Veznedar 
Sayman 11k raportörü 
Saymanlık şefi 
Saymanlık şefi 
Saymanlık memuru1 

Saymanlık memuru 
Saymanlık memuru 

İe4 

2 
1 
1 

1 

1 
3 

<«. 
6 
7 
7 
7 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
3 

Aylık 

60 
70 
50 

50 

IO0 
,60 

m 
M 
m 
25 
30 
m 
70 
60 
35 
16O 

40 
35 

m ;25 

m 
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İ2] SAYILI CETVEL 

Devlet Üretme Çiftlikleri öenel Müdürlüğü 
D. 

4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
8 
9 
8 
9 

10 

n 
9 

10 
11 
1.0 

Kadro adı 

İşletmeler ve Merkez At 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» » » 
» . » '» 
» » » 
» yardımcısı 
» » 

II 
» ' » Şube şefi 

» » 
» » 

Veteriner veya zooteknisi 
» » >> 
» » » 

Fidanlık uzmanı 
» » 

Makina ekipleri şefi 
»' » » 
» » » 
» » » 

Ayniyat memuru 
» » 
» » 

Ambar memuru 

Aded 

elyesi 

5 
8 
8 
9 
6 
6 
8 

15 
15 
20 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
15 

Aylık 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
70 
60 
50 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
35 

D. 

11 
12 
J i 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
11 
12 
13 
14 
4 

6 

6 
10 
11 
12 
13 

Kadro adı 

Ambar memuru 
• » * 

Memur 
>> 
» 
>> 

Sorumlu sayman 
» » 
» >> 

Veznedar 
» 
» 

Sorumlu .saymanlık memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Merkez atelyesi müdürü 
manhk yeri) 

Merkez atelyesi müdür 
dımcısı 
Sorumlu sayman 
Veznedar 

(Ih-

yar-

Sorumlu saymanlık memuru 
» _ » » 
T > > 

Aded 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
8 
8 
8 

1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

Aylık 

30 
25 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
15 

90 

70 
70 
35 

. 30 
25 
20 

» • « 
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Sayısı: 250 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, A.I ve R cetvellerinde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ile İdareci Üyeler 
Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 

(1 /571 , 2 /173) 

T. C. 
Başbakanlık US . V . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1364 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, A/I ve R cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 27 . V . 1949 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Gerekçe 

İzahat 
irinci madde : 

B. M. 

167 
16» 

Düşülen Eklenen 

Devlet Meteorolo 

1 400 
1 400 

Milletlerarası Meteoroloji Teşkilâtı Genel Sekreter
liğinden son defa üye Devletlere yapılan tebliğ me-
yanında Türkiye'ye ait katılma payının 1949 yılın
dan itibaren 8 100 franga çıkarıldığı bildirilmiş ol
duğundan aidat farkını karşılamak üzere bu mik
tarın ilâvesine zaruri görülmüş ve karşılığının 167 
nci bölümdeki ödenekten tasarruf edilmesi mümkün 
olacağı anlaşılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı 

266 1 250 000 Alman tedbirler neticesinde, yapılan harcamalara 
göre yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf edilebi
leceği tesbit olunmuştur. 

281 2 1 500 000 Bütçenin tanzimi sırasında yapılması düşünülen iş
lerden bir kısmı Amerikan yardım malzemesinden 
faydalanılmak suretiyle karşılanmıştır. Diğer ta» 



_ 2 — 
B. M. Dügultû Eklenen îzahat 

raftan bugüne kadar yapılan harcamalara ve yıl 
sonuna kadar yapılması icabeden işlerin gerektire
ceği hesap olunan giderlere göre bu miktarın tasar
rufu mümkün olacaktır. 

282 860 000 Havacılarımızın daha iyi yetiştirilmesini temin 
maksadiyle yıllık uçuş saati artırılmış olduğundan, 
fazla faaliyette bulunan uçaklarımızın tamir ve te
mizlik ihtiyaçları çoğalmış, binnetice fabrika ve 
atel yelerin daha fazla çalışmaları icabetmiştir. 

283 4 15 000 ] Şimdiye kadar yapılan harcamaların seyrine gö-
7 15 000 j> re yıl sonuna kadar bu miktarların tasarruf edile-

285 50 000 J bileceği anlaşılmıştır. 
286 50 000 Yabancı memleketlerde tedavilerine lüzum görülen 

subayların yurt içinde askerî hastane bulunmıyan 
yerlerde diğer hastanelerde tedavileri gereken subay 
askeri memur ve erlerin tedavi masrafları için 
bütçeye konulan ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıl
mıştır. 

292 2 500 000 Hava meydanlarında yapılmasına zaruret hâsıl 
olan hangar ve uçuş kuleleri içindir. 

293 570 000 Hava meydanlarında yapılması lüzumlu görülen 
bâzı tesislerle askeri ve sivil ihtiyaçları da karşı
lamak üzere Esenboğa ve Yeşilköy'de Yaptırılan 
hava meydanlarının arazi kamulaştırma bedelle
ri karşılanacaktır. 

Maliye Bakanlığı 

440 1 . 800 000 Münhal kadrolara açıktan tâyin yapılmaması, vekil 
memur kullanılmaması ve saire gibi özlük haklar 
üzerinde 1948 yılında Bakanlar Kurulunca alın
mış olan tasarruf tedbirlerinin 1949 yılı geçici 
bütçelerinin devamı süresince de tatbiki dolayı-
siyle bugüne kadar fiilen bu miktar tasarruf elde 
olunmuştur. 

Devlet Borçları 

531 300 000 Bu tertibe bütçe kanununa bağlı (Ç) cetvelinde 
yazılı kimselerin istihkakları karşılığı olarak 
108 000 lira ve Sivas Kongresine seçilen temsil 
heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birinci döneminde bulunan üyelere vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
15 . XII . 1948 gün ve 5269 sayılı Kanunun ge
rektirdiği gider karşılığı olarak da 192 000 lira-
ki ceman 300 000 lira konulmuştu. Fakat 5269 sa
yılı kanundan faydalanacakların miktarı tahmi
nin çok üstünde çıkmış ve bugüne kadar mtira-
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B. M. Düşülen Eklenen îzahat 

caat edenlerin istihkakları yekûnu 400 000 lira
ya baliğ olmuştur. Yıl sonuna kadar muhtemel 
yeni müracaatlarda göz önüne alınarak bu mikta
rın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

561 1 24 000 Meslekî ve Teknik Öğretim ile ortaöğretimde 1949 
yılında yapılacak teşkilât karşılığı olarak büt
çeye geçen yıla nazaran ilâveten konulan öde
neklerden, mezkûr teşkilât kanunlarının henüz 
çıkmamış olması dolayısiyle bu miktarın tenzili 
mümkün görülmüştür. 

6 50 000 5166 sayılı Kanuna bağlı cetvelde gösterilen baş
öğretmenlik ücretlerinden şimdiye kadar 20 lira 
ücretli 90 aded, 15 lira ücretli 490 aded ve 10 lira 
ücretli 360 adedinin dağıtımına zaruret görülme
miş, bundan dolayı bu miktar tasarruf elde edil
miştir. 

562 14 000 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Şubesin
de istihdamına zaruret görülen 3 yabancı öğret
menin ücretleri karşılanacaktır. 

566 3 60 000 Yıl başından beri yapılan harcamalara vâki ta-
eplere göre bu miktarın eklenmesine zaruret hâ

sıl olmuştur. 
568 2 18 000 Bir kısım mefruşatın alınmasından sarfınazar 

edilmiştir. 
578 1 20 000 Bu yıl Yüksek Öğretmen Okuluna öğrenci alın

maması dolayısiyle tenzili mümkün olmuştur. 
582 2 20 000 Eğitmen sayısının indirilmesinden dolayı bâzı 

mahallerde açılması mutasavver kurslar da açıl
mamıştır. 

608 2 000 Afganistan'da özel okul öğrenci sayısmm 
1948 - 1949 ders yılında azalmış ve öğrencilerden 

alman ücretlerle okul masraflarının karşılana
bileceği anlaşılmıştır.. 

612 60 000 Birçok ilçelerimizde yurttaşlar tarafından orta
okul binası yaptırılması için teşebbüse girişil
miş ve bu teşebbüsleri teşvik maksadiyle 1949 
yılı Bütçesine ilk defa olarak 100 000 lira konul
muş bulunmaktadır. Bugünkü talep tutarı ise 
1 184 000 liradır. Bütçe imkânları d âhilinde bun
lardan pek mühim ve müstacel ol arlarını karşı
lamak üzere 60 000 lira daha eklenmesi icabet-
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 

630 4 60 000 4489 sayılı Kanuna göre ataj için yabancı mem-
638 60 000 leketlere gönderileceklerin iki yıl Devlet hizme* 

( S. Sayısı,: 250 ) 
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tinde başarı ile çalışmış olması ieabetmekte ve 
Hükümetçe de gönderilecek kimseler arasında ya
bancı dile vâkıf olanlar tercih olunmaktadır. Hali 
hazırda Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtında ingi
lizce'ye hakkıyle vâkıf olanların ekserisinin hiz
met müddetleri bakımından mezkûr kanuna göre 
gönderilmelerine imkân bulunmamakta olduğun
dan bu gibi yüksek mühendis ve mühendislerin 
Amerika'daki yol faaliyeti üzerine Amerikan Hü
kümetince gösterilen imkân ve kolaylıklardan da 
faydalanmak suretiyle incelemeler yapmak üze
re kısa sürelerle gönderilmesi şeklinin ihtiya
rına gidilecektir. Bu maksadı teminen 4489 sayılı 
Kanuna göre yapılacak giderler tertibinden bu 
maksatla konulmuş olan ödeneğin tenzil edilerek 
bu maddeye aktarılması zaruri görülmüştür. 

20/A 150 000 Askerî ve sivil ihtiyaçları birlikte karşılamak üze
re Esenboğa ve Yeşilköy'de yapılacak hava mey
danlarına ait arazinin Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması 
için Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine aktarıl
ması muvafık görülmüştür. 

22 200 000 4626 sayılı Kanun gereğince memurlara yaptırıla
cak meskenler karşılığı olarak bütçeye konulmuş 
olan ödenekten 200 bin lirasının Erzincan evleri 
için aşağıdaki maddede izah olunan ihtiyacı kar
şılamak maksadiyle tasarruf edilmiştir. 

23 200 000 Erzincan şehri için evvelce derpiş olunan 600 ta
lep karşısında Avusturya'dan bu miktar takma ev 
satın alınması için gerekli taahhüt yetkisi ve öde
nek verilmiş olduğu halde bilâhara 73 tane daha 
vâki olduğundan bunları da karşılamak maksadiy
le teklif edilmektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

• (Ekonomi kısmı) 

661 2 4 000 Geçici görev yolluğu tertibinden bugüne kadar 
yapılan sarfiyata nazaran bu miktarın tasarrufu 
mümkün olacaktır. 

662 4 000 Elde mevcut tahakkuk evrakına, halen hastane ve 
sanatoryumlarda tedavi altında bulunan hasta 
memur adedine ve lüzum gösterilen tedavi müd
detlerine göre yıl sonuna kadar olan ihtiyaç da 
göz önünde bulundurularak bu miktarın eklen
mesine zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 250 ) 
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Eklenen İzahat 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

140 000 Eylül 1949 tarihinden itibaren muntazam yayınlara başlıyacak 
olan istanbul Radyosunun yıl sonuna kadar olan her türlü işlet
me ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Adalet Bakanlığı 

300 000 Bütçenin tanziminde, 750 gramlık bir ekmeğin ortalama 24,09 
kuruşa mal olacağı göz önünde tutularak ödenek alınmıştı, il
lerden alman fiyat listelerine göre bu miktarın halen vasati 28,80 
kuruşa çıktığı anlaşıldığından fiyat artışını karşılamak üzere ek 
ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

içişleri Bakanlığı 

500 000 Yapılacak ara seçimleri giderleri için bütçede mevcut ödeneğe 
ilâveten daha bu miktara ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

604 000 1949 yılı Bütçesinin tanziminden sonra alınan malûmata naza
ran Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilâtına 1948 - 1949 devresi 
için katılma payı olarak 384 124 lira ve 1949 - 1950 devresine 
mahsuben de 214 520 lira katılma paıyı ve ayrıca tesis edilen mü-
tedavil sermaye fonu için temmuz 1948 rayici üzerinden 226 209 
lira ki ceman 824 853 lira ödememiz gerekmektedir. Ancak bu 
ihtiyaçlar karşılığı olarak 1949 yılı Bütçesine 221 600 lira ödenek 
konulmuş bulunduğundan, aradaki farkı karşılamak üzere teklif 
edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı 

939 858 Kızılay Derneğinin âcil bâzı hâdiseler karşısında zarar gören 
halkımıza çeşitli yardımlarda bulunduğu ve ayrıca bâzı hizmetle
ri de ifa ettiği göz önüne alınarak derneğe bu miktar yardım 
yapılması muvafık1 görülmüştür. 
Derneğin bu mevzularda yapmış olduğu yardım ve hizmetlerin 
müfredatı şunlardır : 

189 496 Yozgad Mülteciler Kampının Kastamoni'ye nakli ile; 
inzibati kısmı hariç olmak üzere, Kızılay Derneği ta
rafından idaresi muvafık görülmüş olduğundan mül
tecilerin nakil, yönetim, iaşe, ibate, ilbas ve sair her türlü 
giderleri karşılığı. 

573 472 Filistin! muhacirlerine yardım olarak Kızılay Derneği 
tarafından gönderilen mahruti çadırların bedeli ve 
nakil masrafları 

1 262 Seyhan ve içel bölgelerinde selden zarar görenlere 

( S . Sayısı : 250) 
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dağıtılan ve bedeli 1948 yılında 5262 sayılı Kanunla 
alınaiı ödeneğe istinaden Kı/ılaya ödenen tohumluk
ların ilâve nakil masrafları. 

81 628 Seyhan seylâbmda zarar görenlere Kızılay Derne
ği tarafından dağıtılan petrol bedelleri 

94 000 Kuraklık, sel ve sair âfetler dolayısiyle yiyecek sıkın
tısı çeken bölgelere dernek tarafından yapılan âcil 
yardımlar :. Sonob 15 000, Çıldır 10 000, Doğu Ba-
yazit 5 000, Abana 4 000, Saran Köyü 4 000, Bitlis 
4 000, Amasya 15 000, Ayancık 5 000, Sivas 10 000, 
Mesudiye 4 000, Muş 5 000, Arıt 5 000, Aşkale 1 000, 
Andırın 3 000, Reşadiye 3 000, Akşehir 1 000. 

939 858 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
(Ekonomi kısmı) 

674 1 2 500 000 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunan iş programı gereğince petrol işlerine 
tahsis edilecektir. 

Üçüncü madde : 

Yakında kanuniyet kesbedecek 1950 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Gelir, Kurumlar, 
Esnaf Vergileri ve Vergi Usul Kanununun tatbikma hazırlık olmak üzere, muhtelif illerde kurslar 
açılarak civar il ve ilçeler gelir ve tahsilat memurlarının yetiştirilmeleri gerekmekte olduğu gibi 
mes/kûr kanunların tatbikatiyle ilgili basılı kâğıt ve defterlerin yeniden tab ve tevzii ve yeni
den tesis edilecek mükellef dosyalarının bu yıl içinde temini zaruri bulunmaktadır. 

Gerek kurslara katılacakların yolluk ve yevmiyeleri ile diğer kurs giderlerinin, gerek basılı 
kâğıt ve defterlerle dosya tesisi masraflarının ayrı ayrı ne miktara baliğ olacağını şimdiden 
tâyin ve tesbite imkân bulunmamakta ve mezkûr kanunların tatbikatına hazırlık işleriyle ilgili 
başkaca bir masraf ihtiyarı gerekip gerekmiyeceği de bugünden kestirilmemekle beraber bu mik
tar ödeneğe ihtiyaç olacağı anlaşılmıştır. 

Dördüncü madde 
Şarkta teşkil edilen 8 nci seyyar jandarma ayali için 1948 yılında inşasına başlanmış olan 

2 pavyon bir mutfak ve bir tavla binasiyle Mardin'de 4 ncü jandarma er okul alayı birinci ta
buru kışla binalarının kış mevsiminin çok erken başlamış olması dolayısiyle yıl içinde tamamlan
ması mümkün olmadığından ikmalleri için Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin onarma gi
derleri tertibinden tasarruf edilen miktarın bu işlere tahsisi zaruri görülmüştür. 

Beşinci Madde : 
Jandarma teşkilâtında ve bilhassa hudut bölgelerinde asayiş ve emniyetin temini için motorla 

vasıtalara olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu işlerde kamyondan ziyade jip arabalarının daha 
müsait ve şayanı tercih oldukları tecrübe ile anlaşılmış olduğundan 1949 yılı bütçesine 3 kamyon ve 
6 jip alınması maksadiyle konulan ödenekle kamyon yerine jip alınması daha muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 250 ) 



— 7 
HÜKÜMETİ^ TEKLİFİ 

1949 yılı Bütçe Kanunuma bağlı A, A/I ve R 
cetevllerinde değişiklik yapil/ması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A ve A/I cetvellerinin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (2 679 400) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2.. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A ve A/ I cetvellerinin ilişik (2) sayılı 
celvelde yazılı tertiplerine (4 983 858) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmın
da (Gelir, Kurumlar, Esnaf vergileri ve Vergi 
Usul Kanununun uygulanma hazırlıklariyle il
gili her türlü giderler) adı ile yeniden açılan 
482/A bölümüne (200 000)'lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Jandarma Genel Ko
mutanlığı kısmının 407 nci (Onarma giderleri) 
bölümünden (277 950) lira (A/I) cetvelinin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmının 20 nci (Yapı ve 
onarma işleri) bölümünde (Jandarma Genel Ko
mutanlığı) adı ile yeniden açılan 11 nci mad
deye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 5. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı R işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmııı-

ıdaki 469 ncu (3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar karşılığı) bölümünün 4 ncü 
(Jandarma Genel Komutanlığı) maddesindeki 
13 kamyon kaldırılarak jeep adedi 16 ya çıka-
jrılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

N. E. Sümer Fuad Sirmen 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

H. Çakır E. Eri§irgil 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

N. Sadak 1. R. Aksal 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. Banguoğlu S. Adaları 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. S. Barlas 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Dr. E. Ş. Bilrge Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Reşat Ş. Sirer 
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[1] SAYILI. CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

167 

169 

266 

281 

282 
283 

285) 
286 
292 

293 

440 

>31 

561 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme alet ve cihazları, ge
reçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma ve işletme gider
leri, geçici istasyonların işletilmesi, nakil vasıtalarının işletme ve 
onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları giderleri 
Milletlerarası Kurumlara katılma payı 

Millî Savunma, Bakanlığı 

Posta ve telgraf ücretleri 
1 Kara 

Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılıkları ve giderleri 
2 Hava 

Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
Denize ait harb gereçleri, teçhizat, çeşitli gereçler ve devri -
çark 

4 Mühimmat, tahkimat, top işleri ve muytabiye 
7 Çeşitli gereçler 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Tedavi giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

2 Hava 
Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 

Maliye Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Devlet Borçları 

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekler 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
6 789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince verilecek baş

öğretmen ücreti 

1 400 

250 000 

1 500 000 

15 000 
15 000 

SO 000 

50 0000 

800 000 

24 000 

50 000 

1 400 

860 000 

50 000 

500 000 
570 000 

300 000 

Bölüm toplamı 74 000 

( S. Sayısı : 250 ) 
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562 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının 
ücretleri 14 000 

566 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

3 Doğum yardımı 80 000 
568 Merkez büro giderleri 

2 Döşeme ve demirbaş 18 000 
578 Yüksek okullar genel giderleri 

1 Yüksek öğretmen okulu 3 0 ODÖ 
582 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayilı kanunlar gereğin

ce ödenecek köy okulları ile enstitüleri1 v« köy eğitmenleri gi
derleri 

2 Köy eğitmenleri kursları 20 000 
608 Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına 2 000 
612 î l ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul bi

naları için müteşehbis derneklere 60 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

630 Yolluklar 
4 Yabancı memleketler yolluğu 60 000 

638 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 60 000 

20/A 5076 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı 150 000 

22 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri 
(2 600 000 lirası Doğu bölgeleri için) 200 000 

23 5243 sayılı Kanun gereğince Erzincan'da yaptırılacak mcsken-
ve her türlü giderler karşılığı (Gider şekli Bakanlar Kurulunca 
belirtilir.) 200 000 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 

661 Yolluklar :* 
2 Geçici görev yolluğu 4 000 

663 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 4 000 

GENEL TOPLAM 2 679 400 2 679 400 

( S . Sayısı :l250) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Lira, 

Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü 

122 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
5 Başka radyo dîfüsyon istasyon ve stüdyoları 140 000 

Adalet Bakanlığı . 

213 Ceza r« tevkif evleri 
1 Yiyecek giderleri 300 000 

** İçişleri Bakanlığı 

339 Seçim giderleri . : ' 500 000 

• " ".'-' Dışişleri Bakanlığı 

433 Milletlerarası Kurum ve Derneklere katılma payı 604 000 

' ' " :f y '* ? " ' ? Maliye Bakanlığı 

497 Kızılay Kurumuna 989 858 

k Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 

674 Kurumlara yardım 
1 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 2 500 000 

Toplam 4 983 858 

İdareci Üyeler Kuralı»*», Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun teklifi (2/173) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu M . T . 1949 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 35666/506 
İlişiği : 1 

Yüksek Başkanlığa 

1949 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 14 ncü taşıt giderleri bölümünün 2 nei Başkanvekil-
leri işletme giderleri maddesiyle 15 nci Millî Saraylar giderleri bölümünün 13 ncü geçici görev yol
luğu maddesinde yıl sonuna kadar yetecek ödenek mevcut olmadığından 27 nci Meclis Soruşturma-
siyle yargılama ve her çeşit giderleri bölümünden (5 000) lira indirilerek (2 000) lirasının 14 ncü 
bölümünün 2 nci maddesine ve (3 000) lirasının da 15 nci bölümünün 13 ncü maddesine aktarıl
ması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. Öker R. Güreli 

( S. Sayısı : 250 ) 



İDARECİ ÜYELHR KURULUNUN TEKLİFİ 

194!) yılı B. M. Meclisi Bit t re mı d e bâzı değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 1949 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin bâzı bölüm ve maddeleri arasında bağl 
cetvelde yazılı değişiklik yapılmıştır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde o. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

C I T V K L 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

27 Meclis soruştıırmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri 
14 2 Başkanvekilleri otomobil işletme giderleri 
15 13 Millî Saraylar geçici görev yolluğu 

İndirilen Eklenen 
Lira Lira 

\rleri 

Toplam 

5 000 

5 000 
—_ _ 

2 000 
3 000 

5 000 
• — — 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe, Komisyonu 
Esas No. 1/571,2/173 

'Karar No. 157 

2 . 17 . 194.9 

Yüksek Başkanlığa 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, A / I ve 
R cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 'Başbakanlığın 
28 . V . 1949 tarihli ve 71/1364 sayılı tezkeresiyle 
İdareci Üyeler Kurulununun aynı yıl Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifleri Komisyonumuza 
verilmekle İdareci Üye Sivas Milletvekili mut-
talip Öker, Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, 
Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Ba
kam İsmail Rüştü Aksal ve diğer dairelerin 
yetkili temsilcileri hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Tasarı, 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, 
A / I işaretli cetvellerin bâzı bölümleri arasında 
(2 679 400) liralık aktarma yapılmasına ve bir 
kısım tertiplere (4 983 858) lira ek ödenek ve 
yeniden açılan bir bölüme (200 000) lira olağan

üstü ödenek verilmesi ve yine yeniden açılan 
diğer bir bölüme (277 950) lira olağanüstü öde
nek aktarılması ve R. cetvelinin nakil vasıta
ları satmalına bölümüne ait formülde bir de
ğişiklik yapılması maksatlariyle hazırlanmış 
olup yapılan görüşmeler sonunda bütün bu 
ödeneklerin verilmesi veya aktarılması hakkın
da ileri sürülen sebepler Komisyonumuzca ye
rinde görülmüş ve ek ödeneklere ait (4 983 858) 
liranın bu yılın gelir seyrine göre hâsıl olan 
fazla ile karşılanması mümkün olduğu anlaşıla
rak her iki tasarı birleştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Yalnız ek ödenekler arasında bulunan. Kızıltı
ya yardım bölümüne Meclisin tatil devresinde 
her hangi bir ihtiyacı karşılamak ve ancak böyle 
bir hal vukuunda bu kuruma Hükümetin takdir 
edeceği miktarda tediye edilmek üzere daim 
(250 000) liralık bir Ödenek ilâvesi hakkındaki 

( S. Sayısı : 250 ) 
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teklifi Komisyonumuz uygun ve bunun da gelir 
fazlasiyle karşılanmasını mümkün gördüğünden 
bu miktar ödenek tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri bu deği
şikliğe göre düzeltilmiş diğer maddeleri ayniyle 
kabul edilmiştir 

Bu izaha göre yeniden hazırlanan tasarı cet-
velleriyle birlikte Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. Öymen 

Amasya 
A.K. Yiğit oğlu 

Bursa 
F. Bük 

istanbul 
Dr.A.Adıvar 

Konya 
M. A. Binal 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Ankara 
Dr.A.H.Selgil 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

İzmir 
8. Odyak 

Malatya 
M. S. Eti 

Âydııl 
Gl.R. Alpman 

İsparta 
K. Turan 

'Kastamonu 
T. Coşkan 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Urfa 
E. Tekeli 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağh A, A/l ve R cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasanst 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A ve A/I cetvellerinin ilişik (I) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (2 684 400) li
ralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A ve A/I cetvellerinin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (5 233 858) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 noü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 250 ) 
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- ıs -
Bütçe Komisyonu değiştiricine bağlt cetveller1 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 

14 Taşıt giderleri 
2 Başkanvekilleri otomobili işletme giderleri 

15 Millî Saraylar giderleri 
13 Geçici görev yolluğu 

27 Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri 

Toplanı 

Düşülen Eklenen 

5 000 

2 000 

3 000 

5 000 5 000 

167 

169 

266 

281 

282 
283 

2S5j 
286 
292 

293 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme alet ve cihazları, ge
reçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma ve işletme gider
leri, geçici istasyonların işletilmesi, nakil vasıtalarının işletme ve 
onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları giderleri 
Milletlerarası Kurumlara katılma payı 

Millî Savunma BakanUğı 

Posta ve telgraf ücretleri 
1 Kara 

Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 
2 Hava 

Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
Denize ait harb gereçleri, teçhizat, çeşitli gereçler ve devri-
çark 

4 Mühimmat, tahkimat, top işleri ve m uy tabiye 
7 Çeşitli gereçler 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Tedavi giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

2 Hava 
Hava meydanları ile yolları re depolan yapımı 

1 400 

250 000 

500 000 

15 000 
15 000 

30 000 

50 000 

1 400 

860 000 

50 000 

500 000 
570 000 

440 

Maliye BakanUğı 

Aylıklar 
1 Memurla? aylığı 300 000 

531 

Devlet Borçlan 

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler 

( S . Sayısı : 250) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Millî Eğitim Bakanlığı 

561 Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 24 000 
6 789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince verilecek baş

öğretmen ücreti 50 000 

Bölüm toplamı 74 000 

562 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının 
ücretleri 14 000 

566 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

3 Doğum yardımı 60 000 
568 Merkez büro giderleri 

2 Döşeme ve demirbaş 18 000 
578 Yüksek okullar genel giderleri 

1 Yüksek öğretmen okulu 20 000 
582 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar gereğin

ce ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve koy eğitmenleri gi
derleri 

2 Köy eğitmenleri kursları 20 000 
608 Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına 2 000 
612 îl ve ilce merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul bi

naları için müteşebbis derneklere 60 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

630 Yolluklar 
4 Yabancı memleketler yolluğu 60 000 

638 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile (başka her çeşit giderleri 60 000 

20/A 5076 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için giri
şilecek yüklenmeler karşılığı 150 000 

22 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri 
(2 600 000 lirası Doğu bölgeleri için) 200 000 

23 5243 sayılı Kanun gereğince Erzincan'da yaptırılacak mesken
ler ve her türlü giderler karşılığı (Gider şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.). ' 200 000 

Ekonomi ve Tiearet Bakanhğı (Ekonomi kusma) 

661 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 4 000 

663 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 4 000 

GENEL TOPLAM 2 684 400 2 684 400 

( S . Sayısı : 2§0) 
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[2] SAYILI CETVEL 

B. M. Ödeneğin çeşijcli Lira 

Basın ve Yaymı Genel Müdürlüğü 

122 Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
5 Başka radyo difüzyon istasyon ve stüdyoları 140 000 

Adalet Bakanlığı 

213 Ceza ve tevkif evleri 
1 Yiyecek giderleri 300 000 

İçişleri Bakanlığı 

339 Seçim giderleri 500 000 

Dışişleri Bakanlığı 

433 Milletlerarası Kurum T« Derneklere katılma payı 604 000 

Maliye Bakanlığı 

4$7 Kızılay Kurumuna 1 189 858 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 

674 Kurumlara yardım 
1 2804 sayılı Kanun gereğinoe Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 2 500 000 

Toplam 5 288 868 

• • ^ M » M 

( S. Sayısı : 250 ) 
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.Sayısı .251 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunla değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 

Komisyonları raporları (1 524) 

T,C. •' " ' • ' " " " / • } 

Başbakankk -•-, * • 
Mmmlât Gend MüdürMğn '" 24 . 111 . im 

Tetkik Müdürlüğü 
Smfî: 71-1301, 6/1087 

Büyük Millet MecİBİ Yüksek Bakanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetv 
de değişiklik yapılmasına dair Millî Eğitijm Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun 
21 . IH . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
iK^ğiyle birlikte sunulmuş olduğunu sakgıliarımla arederim?.. 

Başbakan 
•\\ •; • : ••>,' %• -, , ••- - ; . , <S*. Günal-tay 

derekem 

Bu ders yılı açılan orta okullara kadro bulunmadığından müdür yardımcısı verilememiş 
1949 - 1950 ders yılında da orta okul buluhmıyan ilçelerde yeni açılacak ortaokulların müdür 
müdür yardımcısı kadrosu alınmasına zarjıret vardır. Alınması düşünülen 50 müdür ve 80 mü 
yardımcısı kadrosunun ödenekleri, mucip jsebepleri bildirilerek 1949 yılı Bütçesine konulmuş bu 
maktadır. 

Bu sebeplerden dolayı ilişik kamın tasarısı hazırlanmıştır. 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/524 
Karar No- 158 

B&tft Ko«*i»yo&ıı Baporu 

2 . Yi . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
hakkındaki 4926 «ayılı Kanuna bağU (2)| sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında| Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
»4 . m . 1949 tarihli ve 6/1087 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
USU! Bğithn Komteyonu r^poriyle birlikte ¥o-

misyonumuza Yerilmekle Milli Eğitim Bak 
Tahsin Banguoğiu ve Malîye Bakanlığı ac 
Bütçe ve Malî Ivmt^ol Genel Müdürü hazır 
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, 1948 - 1949 ders yılında açılan o 
okullara kadro olmadığı için tâyin edilem" 
müdür yardımcılarının ve önümüzdeki 19-



i§50 ders yılında yeniden açılacak ortaokullara 
müdür ve yardımcıların tâyinlerini mümkün 
kılmak üzere yeniden elli müdürlük ve seksen 
yardımcılık kadrosunu sağlamak üzere hazır
lanmış olup, yurdun birçok yerlerinde ortaokul 
ihtiyacının karşılanması ve mahallî hareketlerle 
yapılan birçok ortaokulların açılması bütçe gö
rüşmeleri sırasında da görüşme ve temenni ko
nusu olmuş ve buna dair gerekli ödenek de 1949 
yılı bütçesine konulmuş bulunduğundan teklif 
edilen kadrolar Komisyonumuzca da ayniyle 
kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Başkan 
Mardin 

E. Erten 
Amasya 

A. K. Yiğitogl 
Aydın 

Gl. R. Aîpmmı 
İsparta, 

K. Turan 
Konya 

M. A. Binal 
Tokad 

B. A. Seveni 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

ı ı Dr. 
Bursa 

F. Bük 
İzmir 

S. Odyak 
Malatya 

M. S. Eti 

fil 

Kâtip 
Ankara 

F. öym n 
Ankara 

A. H. Selgü 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

Kastamonu 
T* Coşkan 
Seyhan 

A. R. Yüregir 
UrfB 

E. TeMi 

HÜKÜMETİN TE&fclFİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları hak
kındaki 4926 sayth Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel
de değişiklik yapılmasına dair Kanun tasanm 

M A D D Î : 1. — 10 .VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı Kanıma bağlı (2) sayılı cetvelin lise, öğ
retmen Okulu ve Ortaokullar İdarecileri kısmı
na ilişik cetvelde yazılı ek görev tazminatı kad
roları eklenmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. G-ÜTtaltay 

Bu kanun yayımı, tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devit* Bakam 
Yardıma 

Nihat Erim 

Derlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Mili! Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakımı 
C. S. Barla* 

(Gümrük v» Tekel Bakımı 
Dr. F. §. Bürge 
TTlagfarma Bakanı 
Dr. Kemal Sahr 

Adalet Bakanı 
Fvsed Sirmen 

İçişleri Bakam 
E. Eriğirgü 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bekanı 
Ş. Adalan 

8a, ve So. T. Bakanı 
Dr. K. Bayisii 
Tarım Bakanı 

Govid Oral 
Çalıgma Bakanı 
Reşat §> Birer 

(jtotâvin §eşidı 

Müdür 
Müdür yardımcısı 

Bayı Ücret 

50 
80 

50 
30 

( & Sayısı : 251) 



S. Sayısı: 252 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulacak ders kitap
larının seçilmesi, basılması ve dağıtılması baklanda Kanun tasa

rısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/560) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü M . V . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

S<w : 71 - 930, 6/1938 
Büyük Millet Meelisi Yüksfck Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulacak ders kitaplarının seçilmesi, basılması ve 
dağıtılması hakkında Millî Eğdtim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 „ V, 1849 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim* 

* Bagbakan 
§. CHmaltay 

Gerekçe 

Okul kitaplarının yalnıs Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılıp dağıtılmasını gerektiren müellif 
azlığı, Basm ve Yayın Kurumlarının az imkânlara sahip bulunması gibi sebepler, 2259 sayılı Kanu
nun uygulandığı 15 yıl içinde ortadan kalkmış gibidir. O kadar ki, bahsi geçen kanun neticesi ola
rak Bakanlıkça tutulan tek kitap yolunun öğretime yetmediği de dikkate alınarak, müelliflerin Ba
kanlık dışında bastırdıkları okula yarar kitaplar, mahiyetlerine göre, yardımcı ders kitabı veya 
»sadece tavsiyeye, değer mütalaa kitabı şeklinde okul kitapları listesine, yahut da ayrıca Tebliğler 
Dergisine konduğu gibi Bakanlık tarafından da .yardımcı kitaplar bastırılmıştır. 

Bugün öğretmenlerimiz arasında türlü memleketlerin ileri ve pedagojik ders kitaplarını ya doğ
rudan doğruya veya ihtiyaçlarımıza göre değiştirerek tercüme etmek, yahut yeniden okul kitabı 
yazmak istiyenlenn miktarı artmıştır. Aynca öğretim edebiyatını genişletmek ve daha fazla okıü 
kitabı müellifi yetişmesine yardmı etmek ihtiyacı da belirmiştir. Bu suretle yazılacak kitapların hep
sini Bakanlığm basmasına imkân yoktur. Böyle kitapların Bakanlıkça incelenerek programa ve 
usule uygunluğu, ders kitabı vasfını taşıdığı belirtildikten sonra sahipleri tarafından bastırılması 
uygun- olacaktır. 

Bu itibarla 2259 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, ancak hem okul kitabı seçmek bunla
rın nitelik ve fiyatlarını belirtmek gibi, eğitimle sıkı sıkıya ilgili hususların, hem de ders kitabı 
ihtiyacının karşüanmasını emniyette bulundurmak üzere icabında okul kitabı bastınp dağıtma işinin 
Millî Eğitim Bakanlığının yetkileri arasında kalmasının sağlanması maksadiyle bağlı tasan hazırlan
mıştır. 

Geçici madde, bir taraftan tek eldeki baskıdan serbest baskıya geçerken elde mevcut okul kitatı 
stoku dolayısiyle mütedavil sermaye zararını önlemek, diğer taraftan kitaplar serbest bırakılırken 
mütegebbislerin karşılaşabilecekleri müşkülleri gözetlemek ve buna karşı tedbir almak kaygısiyle ko
nulmuştur. 
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MÜ1Î Iğitim KomiByonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/560 
Karar No. 27 

Yüksek 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutulacak ders kitaplarının seçilmesi, basılma
sı ve dağıtılması hakkında Kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale buyurulmuş ve 2 . VI . 
1949 günü Millî Eğitim Bakanı [hazır bulundu
ğu halde incelenmiştir. 

1933 yılında bâzı zaruretlerle kabul edikti 
ve okul kitaplarının yalnız Millî Eğitim Bakan
lığınca bastırılıp dağıtılmasını âmir bulunan 
2259 sayılı Kanunun kaldırılmasını ve şahsi te
şebbüs kabiliyeti olan, kendine güvenir kim
selerin okul ders kitabı yazmaları imkânını sağ-
lıyan kanun tasarısı, prensipi itibariyle Komis
yonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

Bu suretle öğretim edebiyatımız genişletil
miş, daha fazla okul kitabı müellifi yetiştiril
mesine yardım edilmiş olacak ve okullarımızda 
gerek pedagojik metod, gerek ilmî değer bakı
mından üstün vasıflar taşıyan kitaplarımız tu-
tunabilecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığının ders kitaplarını 
doğrudan doğruya yazdırmaktan ziyade yazı
lanlar uzerin.de bir tauzimci vazifesi olduğunu 
düşünen komisyonumuz birinci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

îkinci maddenm daha sarih olarak ifadesine 
lüzum görmüş ve maddeye huna göre hüküm
ler koymuştur. 

Diğer maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayüs: 

3 . VI . 1949 -

Başkanlığa 

Ancak Komisyonumuz kanunun tatbikatı 
Ibakıınından aşağıda arzolunan hususların ge
rekçede yer almasına lüzum görmüştür : 

A) özel şahıslar tarafından yazılan kitap
ların zamanında ve gerektiği itina ile tetki
kini sağlamak için Talim ve Terbiye Dairesine 
bağlı bir ders kitapları tetkik heyetine kati 
ihtiyâç vardır. 

B) öğretmen Okulu, Eğitim ve Köy ensti
tülerinde okutulan .ders kitaplarının daha bir 
müddet serbest basıma bırakılmaması gerektir. 

C) özel tabılar tarafından basılan kitapla
rın okullara zamanında dağıtılması ve bu su
retle öğrencilerin kitapsız kalmaması için 
gerekli tedbirler de alınmalıdır. 

Bu suretle hazırlanmış olan Kanun tasarı
sının Yüksek Kamutaya sunularak ivedilikle 
konuşulmasının temini ricasiyle Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Millî Eğitim K. Başkam Bu R. Sözcüsü 

Erzurum Kars 
C. Dursunoğlv ' T. Taşkıran 

Kâtip 
Kars Ankara Balıkesir 

T. Taşkıran A. R. Bekman E. Attan 
Çorum îzmir Maraş 

/ / . İlgaz E. Çınar Vr. K. tdil 
Maraş Urfa 

E. Soysal *S\ K. Yetkin 

:252) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutulacak ders kitaplarının seçilmesi, 
basılması ue dağıtılması hakkında Kanun 

tasarım 

MADDE 1. — Millî Eğitini Bakanlığına 
bağlı okullarda okutturulacak ders kitaplarının 
seçilmesi ve bunların nitelikleri ile satış fiyat
larının tâyin edilmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
aittir. Okul kitabı olarak kabul edilen bir ese
rin okutulma süresi kabul tarihini takibeden 
ders yılından başlıyarak üç ders yılıdır. Süre
nin bitmesi, eserin aynı süre ile tekrar kabulü
ne engel değildir. Sürenin uzatılması işlemi, 
sürenin sona ermesinden bir yıl önce tamamla
nır. 

MADDE 2. -_ Millî Eğitim Bakanlığı (Lü
zum gördüğü takdirde) kendisi de okul kitabı 
yazdırır, bastırır, dağıtır. Bakanlıkça telif hak
kı ödenerek bastırılan okul kitaplarının edebi 
mülkiyeti, süresi içinde, mutlak olarak Bakan
lığa geçer. Bakanlık bu eserler üzerinde fayda
lı ve lüzumlu göreceği her türlü değişikliği yap
tırabilir. 

MADDE 3. — 3 Haziran 1933 tarih ve 2259 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 3 Haziran 1933 ta
rih ve 2259 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan 
Okul Kitapları Sandığı tasfiye edilerek bu san
dığa ait paralar Devlet Kitapları mütedavil 
sermayesine maledilir. 

GEÇİCÎMADDE 2. - Bakanlık 2259 sayılı 
kanuna göre bastırmakta olduğu kitaplardan 
her yıl serbest basıma bırakacaklarının listesini 
ders yılı başından bir yıl önce ilân eder. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür, 

Başbakan Dçvlet Bakam 
Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nıfu&t Erim 

(S. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DE(H§-
TİRÎŞÎ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutu
lacak ders kitaplarının seçilmesi, basılması ve 

dağıtılması hakkında kanun tasarm 

MADDE 1. — Hükümetin l nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı, her-
hangi bir dersi karşılıyacak ihtiyaca uygun bir 
kitap bulunmadığı veyahut müellifler tarafın
dan hazırlanıp Bakanlıkça kabul edilmiş kitap
ları ihtiyaca yeter görmediği takdirde kendisi 
de okul kitabı yazdırır, bastırır, dağıtır. Ba
kanlıkça telif hakkı ödenerek bastırılan okul 
kitaplarının edebî mülkiyeti, süresi içinde, mut
lak olarak Bakanlığa, geçer. Bakanlık bu eserler 
üzerinde faydalı ve lüzumlu göreceği her tü r lü ' 
değişikliği yaptırabilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
İV. Sümer, 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
.V. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barla* 

(TÜmrük ve Tekel Bakanı 
Dr, F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Sattı 

Adalet Bakanı 
Vuod Sirm&n 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. K. Bayi&it 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Reşat S. Sirer 

***** 
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ayısı: 254 
Albay Hakkı Seskir'in, hükümlü olduğu cezanın affı 

Adalet Komisyonu raporu (5 /106) 
hakkında 

Adalet Komisyonu raporu 
T. B. M, M. 

Adalet Komisyonu 
Ems No. 5/106, 11588/10614 

Karar No. 53 

4 . VI . Î949 

Yüksek Başkanlığa 

Halen Hadımköy Askerî Posta 17434 komu
tam Albay Hakkı Seskir, Sürbehan'da alay ko
mutanı bulunduğu sırada, Doğubayazit Asliye 
Ceza Mahkemesinde görülen bir zina dâvası so
nunda fiilleri sabit olan suçluların mahkûmi
yetlerine ve mütaakiben de feragata binaen dâva
nın sukutuna ve bu sebeple suçluların tahliye
lerine karar vermiş olan Doğubayazit eski Asli
ye Ceza Yargıcı halen İstanbul Barosu avukat
larından Hasan Kangal'ın gıyabında hakaretle 
bulunduğu iddiasiyle Doğubayazit Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda 
dört ay hapsine ve 66 lira 50 kr; ağır para ce
zasına mahkûmiyetine dair verilen hüküm ke
sinleştiğinden affı için Büyük Millet Meclisine 
baş vurmuş ve dilekçe komisyonu af hu muva
fık olacağı mütalâasiyle komisyonumuza tevdi 
etmiş olmakla gereken inceleme yapıldı, 

Albay Hakkı Seskir, Sürbahan alay komuta
nı iken böyle bir zina suçunun mahkûmiyetle 
ve bilâhara da feragatle neticelendiğini bilmek
le beraber hâdisenin, vazife dolayısiyle kendisi
ne muğber olan alay subaylarının bir tertibi 
eseri olduğunu, çünki hiç tanımadığı bir yargıç 
aleyhinde böyle bir hakarette bulunmağa da 
mantıkan imkân olmadığını, 57 yaşında ve kırk 
sene pürüzsüz bir hayata malik olduğundan, 
bundan evvel olduğu gibi bundan sonrada mu
kaddes askerlik vazifesine devamına imkân ve
rilmek üzere affı hususunda Yüksek Meclisin 
atıfetine sığınmaktadır. 

Komisyonumuz, feragatle düşen İni- davu 

sonunda, dâvayı rüyet ve sukut üzerine de suç
luların tahliyesine karar veren Doğubayazit 
Asliye Ceza Yargıcı halen İstanbul Barosu avu
katlarından bulunan Hasan Kangal'ın gıyabın
da askerî mahfilde (namussuz hâkim Ali Dura
lı!'dan 2-3 bin lira aldı onları tahliye etti) me
nlinde söz sarfetmek suretiyle mevsuf hakaret
te bulunan Albay Hakkı Seskir hakkında Doğu
bayazit Asliye Ceza Mahkemesinden verilen ve' 
kesinleşen kararda bir adlî hata görmemekle 
beraber suçlunun temiz ve hizmetli geçen mazi-
siyle yaşını ve fiilin hususi bir toplantıda ya
pılmış olmasını nazara alarak Dilekçe Komisyo
nunun görüşüne katılarak dilekçinin affına ve 
bu af tasarısının yeğlik ve ivedilikle müzakere 
edilmesi hususunun yüce kamutayın yüksek tas
vip ve görüşüne arzına oybirliğiyle karar veril
miş ve bu maksatla hazırlanan kanun tasarısı 
ilişik olarak Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yer: 

Kayseri 
İne Bu rapor sözcüsü 

Erzurum 
S> A. Feyzioğlu Ş. tbralıimhakkıoğlu 
Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğhı 
Denizli 

N. Küçüka 
İsparta 

R. Güllü 
Manisa 
F. Uslu 

Antalya Bursa 
N. Aksoy A. Konuk 

Erzincan Kırşehir 
A. Fırat »SL Kurutluoğlu 

İstanbul 
M. H. GeUnbeğ 

Mardin 
M. üf, Boran 



Albay İsmail Hakkı Seskir'in Hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. —. Hadımköy Askerî Posta 17434 
komutanı, 1307 doğumlu Musa Kazımoğlu (1328 
C - 81 sicilli Piyade Albayı îsmail Hakkı Ses
kir'in, Doğubayazit Asliye Ceza Yargıçlığmca 
1 . XI .1946 tarihinde 946/85 esas ve 946/74 
sayılı kararla, 235 nci hudut alayı komutanı bu
lunduğu sırada madde tâyini suretiyle hakaret
ten dolayı T. C. K. 480 nci maddesi uyarınca 

hükümlü olduğu 4 ay hapis ve 66 lira 60 kr; 
ağır para cezası bütün hukuki neticeleriyle be
raber affedümiştir. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

( 8, Sayısı : m ) 



S. Sayısı: 255 
Devlet Tiyatrosu ve kuruluşu hakkında Kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporu (1 /556) 

T. C. ı 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 . V . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı--71 -888,6-1756 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 6 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ili-
;şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanun gerekçesi 

On bir yıl önce kurulmuş olan Ankara Devlet Konservatuvarı Opera ve Tiyatro bölümleri 8 
yıl önce ilk mezunlarını vermiştir. Orkestra ve Koro heyetleri ile büyük bir yekûn tutan bu top
luluk. Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi ve Opera Stüdyosu adı altında geçici tedbirler ve 
Ödeneklerle 8 yıldan beri Ankara'da ppera ve tiyatro temsilleri vererek geniş takdir uyandırmış
tı!1. Elde, sistemli çalışmaları sağlıyan kanun ve ödenekler bulunmadığı için, sürekli ve istenil
diği gibi verimli olmamıştır. Bu süreksizliğin ve yerimsizliğin sebeplerinden biri de çalışmaları 
çerçeveliyen esaslı bir yerin bulunmayışıdır. Bu mahzur halen ortadan kalkmış ve Ankara, teknik 
kuruluşları ve binasiyle güzel bir tiyatroya kavuşmuş bulunmaktadır. Bundan böyle bu binada sü
rekli ve sistemli çalışmalara başlanacaktır. Türk dram ve musiki sanatının mutlu bir dönüm nok
tası telâkki edilebilecek bu imkânın yanında, sanatkârlarımızı, sanat hayatının gerektirdiği şart
lara kavuşturmak yükümünü duyan Bakanlık ilişik kanun tasarısını hazırlamıştır. Tasarıya hâ
kim olan başlıca düşünce ve prensipler şunlardır: 

L) Temsil edeceği yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, yurt ve güzellik sevgisi
ni, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk dram ve musiki sanatının yayılmasını, gelişmesini sağla
mak, 

2. Bütün başka memleketlerde olduğu gibi sanatkârı memur çerçevesi içinde mütalâa etme
mek, esas olan istidat ve formasyonların, kendi şartları içinde gelişmesini temin etmek. 

3. İstidatları değerlendirmek, ' f }** ^ '' 1 • i ' " " ? - ' • ' ; "' ' '"'; '*' •• " ' .•<>** 
4. Her sanatkâra geniş imkânlar içinde, kendi, istidat ve değerini göstermesini ve bunun kar« 

siliğini almasını mümkün kılmak, 
5. Sanatkârların bareme, süreye ve kıdeme bağlı tutmıyarak onlara kendi özellikleri içinde 

her zaman başarma imkânlarını vermek, M 
6. Sanat hayatının gerekli kıldığı disiplini programlı çalışmaları sağlamak, 
7. Yurt içinde ve dışında Türk dram ve musiki sanatını yayarak Türk dilini şive birliğini 

vücuda getirmek. 
8. Yurdun her tarafını dolaşarak, halk eğitimji üzerinde müessir olan gezici gruplarla birkaç 

bÜyök şebrimizdd ç-alısan topluluklar üzerinde düzenleyici rol oynamak suretiyle onların, genel 



eğitime hizmet edici hale gelmelerine yardım etmek. 
Tasarı, sanatın gelişmesini, yukarda da arzedildiği gibi barem süre ve kıdem esaslarının dışında 

kendi olaylarının gereğine uyarak mütalâa ettiği için sanatkârlar kadro ile çerçevelendirilmemiş-
tir. 

Tasarı, sanat çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığının genel denetlemesi altında ve kendi özel
liği içinde yürütmek esasını kabul etmiştir. 

Tasarı,, sanat hayatını ve sanatkârın yetişmek imkânını kayıt altına almamıştır. Bir meslek 
okulundan mezun olmıyan fakat kabiliyetli ve kendisini yetiştirmiş vatandaşların da Devlet Tiyat
rosuna sanatkâr olarak girmelerini prensip olarak kabul etmektedir. 

Bu maksatlarla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 36 . V . 1949 

Esas No. 1/556 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca 6 . V . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve 1 1 . V . 1949 ta
rihinde Komisyonumuza havale buyurulan Dev
let Tiyatrosu hakkındaki Kanun tasarısı gerek
çesiyle birlikte Millî Eğitim Bakanı hazır olduğu 
halde Komisyonumuzda incelenerek aşağıdaki ka
rarlar alındı : 

Tiyatro Devlet tiyatrosu da olsa, herşeyden 
önce zevke ve düşünceye hitap ettiği ve ancak 
dolayısiyle seviyeyi yükseltmeye yaradığı için, 
tasarıdan Devlet Tiyatrosunun amacını belirten 
ikinci madde çıkarılmıştır. Üçüncü maddenin 
Umum Müdürün tâyinine taallûk eden fıkrası, 
tâyinleri bir arada toplıyan beşinci maddeye ek
lenmiştir. 

Dördüncü madde, edebi heyete dâhil bulu
nan üç üyenin edebiyat ve sanat alanında ta
nınmış üç zattan ve raportör vazifesini görecek 
oları bir Genel Sekreterden ibaret olması zaruri. 
görülmüş, yılda en çok on, on beş eser inceliye-
cek olan böyle bir heyetin üç üyesine her toplan
tı için elli lirayı geçmiyen bir ücret ver'lmesi, 
ayrıca edebi heyete, incelenecek eserlerin nevine 
göre dram veya opera bölümlerinden bir sanat
kârın umum. müdürce seçilerek katılması; tasarı
nın beşinci maddesindeki Yönetim Kuruluna, 
bu kurul Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının çalış
malarını denetlemek, onları derecelerinde yük

seltmek veya indirmek yetkisini haiz olduğu için, 
edebi heyet başkanı ile opera ve dram bölümleri 
sanatkârlarının kendi aralarından seçecekleri birer 
artistin iştirak etmesi faydalı görülmüştür. Ta
sarının üçüncü, dördüncü ve yedinci maddele
rinde umum müdürün, yardımcısının edebî he
yet üyelerinin ve kadro dahilindeki her çeşit 
memur ve hizmetlilerin tâyinlerine taallûk eden 
hükümler bir arada, beşinci madde olarak mü
talâa olunmuştur. Korrepetitörlere suflörlere ve 
kılavuzlara Devlet Tiyatrosu sanatkârı denile-
miyeceği, Devlet Tiyatrosunda çalışan sanat
kârların orada çalıştıkları müddetçe tabiatiyle 
Devlet Tiyatrosu sanakârı sayılacakları, ayrıl
dıktan sonra o unvanı taşıyamıyacakları için, 
tasarının altıncı maddesi çıkarılmıştır. 

Devlet Tiyatrosuna intisap edecek olan bü
yük emeklerle yetişmiş konservatuvar mezunla
rının daha iyi yetişmelerini ve kabiliyetlerinin 
belirmesine imkân verilmesini; bunlardan mec
buri hizmeti olup da staj yılı sonunda Devlet 
Tiyatrosuna alınmayanların başka hizmetlerde 
çalışmalarını sağlamak maksadiyle, tasarının 
7 nci maddesine «Devlet Konservatuvarı mezun
ları sözleşmeye tâbi olmaksızın Devlet Tiyatro
suna girerler. Bunlar bir yıl müddetle stajiyer 
olarak çalışırlar. Bu müddetin bitiminde Yöne
tim Kurulu tarafından bir imtihana tâbi tutu
lurlar. İmtihan sonunda başarı gösterenler ilk 
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sözleşmede bu kurulca üçüncü sınıfa ayrılırlar. 
imtihan neticesinde Devlet Tiyatrosuna alm-

mıyanlar tiyatrodan çıkarılır. Bunlardan mec
buri hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının 
uygun göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar» hü
kümleri ilâve olunmuştur. 

Umum Müdürle sanatkârlar arasında yapı
lacak sözleşmelerin harç ve resme tâbi olmama
larını sağlamak maksadiyle, tasarıya 9 ncu 
madde olarak : (Umum müdürle sanatkârlar 
arasında yapılacak sözleşmeler Yönetim Kurulu 
üyelerinden iki zatın huzurunda imzalanır, 
sözleşmeye o suretle şerh verilir. Bu sözleşmeler 
noter huzurunda yapılmış sözleşmeler hük
mündedir. Bu sözleşme hiçbir harç ve' res
me tâbi değildir) hükümleri konulmuştur. 

Devlet Konservatuvarmın Devlet Tiyatro
suna sanatkâr yetiştiren bir müessese bulundu
ğu, yetişen sanatkârların hem konservatuvar-
da hem de Devlet Tiyatrosunda çalışmalarının 
faydalı, bâzan da zaruri olacağı dikkate alına
rak, her iki müessesede vazife almalarını sağ
lamak maksadiyle «Konservatuvarda öğretmen 
olarak çalışanlar Devlet Tiyatrosunda ek görev 
alabilirler. Devlet Tiyatrosunda sözleşme ile iş 
alanlar Devlet Konservatuvarmda ücretle ders 
verebilirler. Bunlar 3G56 ve 3659 sayılı Kanun
ların hükümlerine tâbi değildirler. Alacakları 
ek görev ücretleri, sözleşme ile alındıkları sı
nıfa ait ücretin yarısını geçemez.» Hükümleri 
tasarısına 16 ncı olarak eklenmiştir. 

Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının, okuma 
ve inceleme maksadiyle başka memleketlere 
yolluk ve ücret alarak gitmelerini temin etmek 
için «Devlet Tiyatrosu sanatkârlarını okuma ve 
inceleme maksadiyle başka memleketlere yol
luk ve ücret vererek göndermeye, hastalanan
ları lüzum ve zaruretlere göre memleket içinde 
veya dışında tedavi ettirmeye Devlet Tiyatro
su Umum Müdürü, Yönetim Kuurulundan ka
rar almak suretiyle göndermeye yetkilidir» hü
kümlerinin, 17 nci madde olarak tasarıya ilâve
sine lüzum görülmüştür. 

Tasarının 8 nci maddesinde dört sınıfa ay
rılan sanatkârlar üç sınıfa indirilmiş, ayrıca 
stajyer sınıfı ihdas olunmuş ve büyük güç

lükler arzeden tiyatro mesleğini teşvik etmek 
maksadiyle birinci sınıf sanatkârların alacakları 
en yüksek ücret olan 700 lira, 800 e çkıarıl-
ntış, sanatkârların ayrılacakları sınıflarda ala
cakları ücreti küçümsememeleri ve ilerisi için 
ümitli bulunmaları için sınıflar, âzami ve asgari 
lijadler içinde mütalâa olunmuştur. Ayrıca Dev
let Tiyatrosunun her zaman kazanç sağlıyamı-
yacağı ihtimali de düşünülerek tasarıdaki «San
atkârlara, müessesenin kazanç durumuna göre» 
fıkrasının yerine «Müessesenin hasılat, durumu
na göre» fıkrası konulmuş ve 24 ncü madde 
olarak şu hükümler tasarıya konulmuştur: Dev
let Tiyatrosu sanatkârları aşağıda gösterilen 
sınıflara göre ücretle hizmete alınırlar. 

Lira 

Stajyer 250 
Üçüncü sınıf 300 - 400 
İkinci sınıf 401 - 600' 
Şirinci sınıf 601 - 800 

Sanatkârlara, Müessesenin hasılat durumuna 
göre bu ücretleri dışında aldıkları ücretlerin 
% 50 sini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca 
tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca tasvip olu
nacak esaslara göre aylık prim verilir.) 

Tasarıdaki ikinci maddenin kaldırılması ve 
yeni maddelerin ilâvesi dolayısiyle madde nu
maraları yeniden düzenlenmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

C. Dursunoğlu 8. K, Yetkün, T. Ta§kıran 
Balıkesir Bolu 

i Eıyıinittin Çeliköz H. R. öymen 
Çorum Erzincan İstanbul 

H. İlgaz R. Bayındır F. N. Çamlibel 
İzmir Maraş 

E. Çınar Rr. K. îdil 
Maraş Trabzon 

gerekçeye konmasını iste- M. R. Tarakçıoğlu 
diğim nokta konmamış 

muhalifim 
E. Soysal 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Karar No. 160 
Esas No. 1/556 

4. VI. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
10 . V . 1949 tarihli ve 6/1756 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı Millî 
Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı Tah
sin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü : 

Tasarının 3829 sayılı Kanunla 20 . V . 1940 
tarihinde kurulan Devlet Konservatuvarmm 
gerek temsil kısmından ve gerekse müzik kıs
mından senelerden beri mezun olanların sanat 
hayatlarını tanzim etmek üzere bir Devlet Ti
yatrosu teşkil edilmesi ve bu müessesenin çalış
masının bir esasa bağlanarak kadrosunun tesbi-
ti lüzumu göz önünde bulundurularak hazırlan
dığı yapılan açıklamalardan anlaşılmış ve Ko
misyonumuzca *da esas itibariyle kabule değer 
görülmüştür. 

Millî Eğitini Komisyonunun hazırladığı me
tin üzerinde Komisyonumuzca yapılan görüş
melerde tasarının birinci ve ikinci maddeleri
nin birleştirilerek bir madde halinde tedvini 
uygun görüldüğünden bu maddeler birleştiril
miş ve yazılışa ait bâzı değişikliklerle birine^ 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde ikinci, dördüncü madde, 
üçüncü madde olarak ve beşinci madde dördün
cü madde olarak ve bâzı ibare değişiklikle
riyle kabul edilmiştir. 

Tasarının altıncı maddesi iki kısma ayrılmış 
ve tiyatro sanatkârlarını tadat etmekte olan kıs
mı belirtilmiş ve bu konuda Komisyonumuzda 
yapılan görüşmelerde dekoratörler, korepetitör-
ler, suflörler ve kondüvitlerin de tiyatro sanat
kârlarından oldukları açıklanmış ve bunların da 
bu madde şümulüne alınması Komisyonumuzca 
uygun görülmüş ve tertibe ait bir değişiklikle 
madde beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının altıncı maddesinin diğer kısmı ki, 
Konservatuvar mezunlarının hepsinin Devlet Ti

yatrosuna alınmalarını mecburi kılacak şekilde 
yazılmış olup, Komisyonumuz, Konservatuvar 
mezunlarının günden güne çoğalmalarını göz 
önünde tutarak bunların cümlesinin mecburi bir 
surette Devlet Tiyatrosu kadrosuna alınmaların* 
memlekette başka tiyatroların kurulması ve sana
tın serbest sahada da inkişafı bakımlarından 
mahzurlu görmüş ve Devlet Tiyatrosuna alınacak
ların yalnız stajiyer kadrosuna göre tahdidini 
ve bunlardan mecburi hizmeti olanların Bakan
lıkça uygun görülecek görevde çalışmalarını mec
buri kılacak hükümler koyarak madde altıncı 
madde olmak üzere kabul edilmiştir. 

Tasarının yedinci, sekizinci, dokuzuncu mad
deleri ibare değişikliği ile ve vuzuhu temin ede
cek şekilde yeniden yazılmış ve tasarının yirmi 
dördüncü maddesi onuncu madde olarak ve sta
jiyer kelimesi ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının onuncu maddesi stajiyer kelimesi 
ilâvesiyle on birinci madde olarak, on birinci 
maddesi ayniyle on ikinci madde olarak on ikinci, 
on üçüncü, on dördüncü, on beşinci maddeleri 
bâzı ibare düzeltmeleri ve vuzuh temin edecek de
ğişikliklerle on üç, on dört, on beş ve on altıncı 
maddeler olarak kabul edilmişlerdir, 

Devlet Tiyatrosunda sözleşme ile iş almış sa
natkârlar hakkında 3888 sayılı Kanun ile bu yol
da tesis edilmiş bulunan hükümlerin ve Devlet 
Konservatuvarmm aylıklı öğretmenlerinden Dev
let Tiyatrosu sanatkârlığına alınacaklar hakkın
da da bu kanunun 10 ncu maddesi yerine 365,6 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin uygulanması 
uygun görülerek bu esas dairesinde tasarının 16 
ncı maddesi 17 nci madde olarak yeniden yazıl
mıştır. 

17 nci madde ibare değişikliğiyle 18 nci mad
de olarak yeniden yazılmış ve 18 nci madde, Fi
lârmonik Orkestrasına ait kayıt çıkarılmak sure
tiyle 19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 19 ve 20 nci mad
de olarak kabul ettiği Hükümetin 18 ve 19 ncu 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, dram ve opera 
bölümlerini ihtiva eden bir Devlet Tiyatrosu ku
rulmuştur. Devlet Tiyatrosu bir umum müdür 
tarafından idare edilir. Dram ve opera bölüm
lerinin başında birer başrejisör bulunur. 

MADDE 2. — Devlet Tiyatrosunda oynana
cak eserler edebî heyet tarafından seçilir. Bu 
heyet sanat ve edebiyat alanında tanınmış üç zat 
ile umum müdürden ve bir raportörden teşekkül 
eder. Heyet başkanını kendi arasından seçer. 
Tetkik olunacak eserlerin nevine göre dram veya 
opera bölümünden umum müdürce seçilecek bir 
sanatkâr heyetin müzakerelerine iştirak eder. 
Eser opera bölmünden olduğu takdirde opera bö
lümü başrejisöriyle orkestra şefi de heyete ka
tılır. Edebi heyetin tiyatroda memur bulunmı-
yan üyelerine senede 20 toplantıdan fazla olma
nı ak ve her toplantı için 50 lirayı geçmemek üze
re bir huzur hakkı verilir. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosunun teknik, 
sanat ve disiplin işlerine bakmak üzere tiyatro 
ve opera bölümlerinin başrejisörleri, orkestra şe
fi, edebi heyet başkanı ile opera ve dram bölüm
leri sanatkârlarının kendi aralarından seçecek
leri birer sanatkârdan mürekkep bir yönetim ku
rulu vardır. Umum müdür bu kurulun başkanı
dır. 

MADDE 4. — Devlet Tiyatrosunda görevlen
dirileceklerden : 

A) Umum müdür Millî Eğitim Bakanının 
teklifi üzerine müşterek karar ile ve 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre; 

B) Umum müdür yardımcısı, edebî heyet ı 
laportörü, başrejisörler, orkestra şefleri ve ya- J 
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Edebî Heyet üyelerinin tâyinleri hakkında 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 5. — Devlet Tiyatrosunda genel mü
dür ve yardımcısiyle opera ve dram başrejisör-
lerinden ve orkestra şefinden kurulmuş beş kişi
lik bir Yönetim Kurulu vardır. Devlet Tiyatrosu
nun bütün yönetim, seçim re disiplin işleri bu 
kurulca görülür. 

MADDE 6. — Başrejisörler, rejisör ve reji
sör yardımcıları, orkestra, koro ve bale heyetleri 
şef ve şef yardımcıları ile üyeleri, opera solistle
ri, dram artistleri, korrepetitörler, suflörler ve 
klavuzlar (Devlet Tiyatrosu sanatkârı) adını alır
lar. 

MADDE 7. ~- Devlet Tiyatrosu sanatkârları 
genel müdür ile aralarında yapılacak bir yıl 
süreli sözleşmelerle hizmete alınırlar veya hiz
metlerine devam ederler. Devlet Tiyatrosu sanat
kârlarından başrejisörlerle orkestra şefi Millî 
Eğitim Bakanlığının muvafakati alındıktan son
ra genel müdür tarafından hizmete ' alınırlar. 
Kadro dahilindeki her çeşit memur ve hizmetli
lerin tâyini Genel Müdür tarafından yapılır. 

MADDE 8. — Devlet tiyatrosu sanatkârları 
aşağıda gösterilen sınıflara göre ücretle hizme
te alınırlar: 

Sınıf Aylık ücret 

4. 
3. 
2. 
1. 

smii 
» 

250 
350 

» 500 
» 700 

Sanatkârlara müessesenin kazanç durumuna 
göre bu ücretleri dışında, mukavelelerinde tas
rih edilmek ve aklıkları ücretlerin % 50 sini 
geçmemek üzere, Yönetim Kurulunca tesbit ve 
Millî Eğitim Bakanlığnca tasvip olunacak esas
lara göre aylık prim verilebilir. 

M. E. K. 
ve yabancı uzmanlar genel müdürün teklifi üze
rine millî Eğitim Bakanlığınca; 

C) Edebî heyete girecek sanat alanında 
tanınmış olan üç- üye Millî Eğitim Bakanlığın
ca; 

D) Devlet Tiyatrosu kadrosu dahilindeki 
her çeşit memur ve hizmetliler umum müdür

lükçe. 

MADDE 6. — Devlet Tiyatrosu sanatkârları 
umum müdür ile aralarında yapılacak bir yıl 
süreli sözleşmelerle hizmete alınırlar veya hiz
metlerine devam ederler. 

Devlet Konservatuvarı mezunları sözleşme
ye tâbi olmaksızın Devlet Tiyatrosuna girerler. 
Bunlar bir yıl müddetle stajiyer olarak çalışır
lar. Bu müddetin bitiminde yönetim kurulu ta
rafından bir imtihana tâhi tutulurlar. İmtihan 
sonunda başarı gösterenler ilk sözleşmede bu 
kurulca üçüncü sınıfa ayrılırlar. 

İmtihan neticesinde Devlet Tiyatrosuna alm-
mıyanlar tiyatrodan çıkarılırlar. Bunlardan 
mecburi hizmeti olanlar Millî Eğitim Bakanlığı
nın uygun göreceği hizmetlerde çalıştırılır. 

Devlet Tiyatrosu sanatkârları : 
Başrejisörler, rejisör ve rejisör yardımcıları, 

orkestra koro ve bale heyetleri, şef ve şef yar
dımcıları ile üyeleri, opera solistleri1, dram ar
tistlerinden ibarettir. 
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maddeleri ayniyle 20 nci ve 21 nci maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 nci maddesi 22 nci ve 22 nci 
maddesi 23 ncü ve 23 ncü maddesi de 24 ncü 
madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun aynen kabul etti
ği Hükümetin geçici birinci maddesi Komisyonu
muzca da ayniyle kabul edilmiş geçici ikinci mad
de Yüksek Meclisçe müzakere ve intaç edilmek 
üzere olan Emekli Kanununun esaslarına göre 
yeniden yazılmıştır, 

Hükümetin 3 ncü geçici maddesi ayniyle ka
bul edilmiş ve dördüncü geçici madde Millî Eği
tim Komisyonunun kabulü dairesinde Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 nci yürürlük maddesi yayım ta
rihi olarak değiştirilmiş 26 nci madde Hükümet 
teklifi gibi kabul edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden yazılan tasarı 

ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. pymm 
Amasya Ankara 

A. K. Yiğitoğlu N. C. Ahkerman 
Ankara Aydın Bursa 

Dr. A. H. Selgil R. Alpman F. Bük 
Çoruh Diyarbakır 

Dr. C. Kazanaıoğlu §. Uluğ 
Edirne istanbul 

M. N. Oündüzalp Dr. A. Adıvar 
Kastamonu Kastamonu 
M. Akalın T. Co§km 

Konya Niğde Urfa 
M. A. Binal R. Gürsoy E. Tekeli 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz bir Devlet 
Tiyatrosu kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Tiyatrosunun amacı 
Türk musiki ve dram sanatının gelişmesini ve 
yayılmasını sağlamaktır. Çalışmalarında halkın 
genel eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve 
kültürünü yükseltmek esastır. Bu maksatla Dev
let Tiyatrosu musdkili ve musikisiz her çeşit sahne 
ve temsil faaliyetleri ve konserler tertip eder. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosunu bir genel 
müdür idare eder, Genel müdür, Millî Eğitim 
Bakanının teklifi üzerine müşterek karar ile tâ
yin olunur. Devlet Tiyatrosunun opera ve dram 
olmak üzere iki bölümü vardır. Opera ve dram 
bölümlerinin başında birer başrejisör bulunur. 

MADDE 4. — Devlet Tiyatrosunda oynana
cak eserleri seçmekle görevli bir Edebî Heyet bu
lunur. Bu heyetin üç üyesi vardır. Genel müdür 
bu heyetin tabiî başkanıdır. 

Genel müdür yardımcısı ve Edebî Heyet üye
leri Genel müdürün teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca tâyin olunur. Genel müdür ile 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎ-
RÎŞÎ 

Devlet Tiyatrosu Kurulusu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Tüzel kişiliği haiz bir Devlet 
Tiyatrosu kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Tiyatrosunun Dram ve 
Opera bölümleri vardır. Başında sanat alanında 
tnmmış bir Umum Müdür bulunur. Dram ve 
Opera bölümlerinin çalışmalarını birer Başreji-
sör idare eder. 

MADDE 3. — Devlet Tiyatrosunda oynana
cak eserleri edebî heyet seçer. Bu heyet edebi
yat ve sanat alanında tanınmış üç zat ile Umum 
Müdürden ve heyetin TJenel Sekreterinden ku
rulur. 

Bu heyet, Başkanını kendi arasından seçer, 
heyette incelenecek eserlerin nevine göre dram 
ve opera bölümlerinden bir sanatkâr Umum 
Müdürce seçilerek çağrılır. 

Eser opera nevinden olduğu takdirde bu he
yete opera bölümü başrejisörü ile Orkestra şefi 
katılır. 

Edebî heyette üye bulunan edebiyat ve sanat 
alanında tanınmış üç üyeye her toplantı için 
senede 20 toplantıdan fazla olmamak ve 50 lira
yı geçmemek üzere huzur hakkı verilir. 

MADDE 4. — Devlet Tiyatrosunun teknik, 
artistik ve disiplin işlerine bakmak üzere bir 
yönetim kurulu vardır. Umum Müdürün Baş
kanlığında toplanan bu kurulun üyeleri şun
lardır : 

Tiyatro ve opera bölümlerinin başrejisörleri, 
Orkestra şefi, edebî heyet başkanı, Devlet Ti
yatrosu opera ve dram bölümleri sanatkârları
nın kendi aralarından seçecekleri birer artist. 

MADDE 5. — Devlet Tiyatrosunda görev
lendirilecekler aşağıdaki şekilde alınır : 

A) Umum müdür Millî Eğitim Bakanının 
teklifi üzerine müşterek kararname ve 3656 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre; 

B) Umum müdür yardımcısı, edebî heyet 
genel sekreteri, başrejisörler, orkestra şefleri 
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bancı uzmanlar umum müdürün teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanı tarafından; 

C) Edebi heyet üyeleri Millî Eğitim Bakanı 
tarafından; 

D) Devlet Tiyatrosu kadrosu dahilindeki her 
çeşit memur ve hizmetliler umum müdür tarafın
dan işe alınırlar. 

MADDE 5. — Başrejisörler, rejisörler ve re
jisör yardımcıları orkestra, koro, bale heyetleri
nin şefleri, şef yardımcıları ve üyeleri opera 
solisleri, dram artistleri, dekoratörler, korepe-
titörler, suflörler ve kondüvitler Devlet Tiyatrosu 
sanatkârı adını alırlar. Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları yönetim kurulu kararı üzerine umum müdür
le aralarında yapılacak bir yıl süreli sözleşmeler
le hizmete alınırlar. Bunların - sözleşmelerinin 
sonunda hizmete devamları da aynı usule tâbidir. 

MADDE 6. — Devlet Konservatuvan mezun
ları stajiyer kadrolarına göre sözleşmeye tâbi ol
maksızın Devlet Tiyatrosuna alınırlar. Bunlar 
bir yıl müddetle stajiyer olarak çalışırlar. Bu 
müddetin bitiminde yönetim kurulu tarafından 
imtihana tâbi tutularak başarı gösterenler üçün
cü sınıf sanatkârlığa ayrılır ve sözleşmeye bağla
nır. imtihan neticesinde başarı gösteremiyenler 
vazifeden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi hiz
meti olanlar Millî Eğitim Bakanlığının uygun 
göreceği hizmetlerde çalıştırılırlar. 
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MADDE 9. — Devlet tiyatrosu sanatkârlığı
na ilk defa girebilecekler, Yönetim Kurulu tara
fından bir imtihana tâbi tutulurlar. Durumları
na ve imtihan sonunda beliren ehliyetlerine gö
re sınıfları ve unvanları bu kurulca tâyin olu
nur. 

MADDE 10. — Sanatkârların gösterecekle
ri ehliyete göre yükselmeleri, sözleşmelerin ye
nilenmesi sırasında, Yönetim Kurulunca karar
laştırılır. Bunun gibi Yönetim Kurulu sanatkâr
ların derecelerini indirmeye veya unvanlarını 
değiştirmeye de yetkilidir. 

MADDE 11. — Devlet tiyatrosu sanatkârla
rı tedavisi imkânsız hastalık, vücut teşekkülâ-
tmda bozulma veya sakatlanma dolayısiyle ve
ya 30 yıl hizmet sonundaki ayrılma hallerinde 
ayrılma tazminatı alırlar. Hizmette Ölüm halin
de de mirasçılarına ölüm tazminatı verilir. Bit 
tazminatlar ayrılma veya ölüm tarihlerindeki 
sözleşmelerine göre aldıkları ücretin her hizmet 
yılı için: 

a) Hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara 

M. E. fc. 

MADDE 7. — Devlet Tiyatrosuna sözleşme 
ile ilk defa girecek olan sanatkârlar yönetim 
kurulu tarafından bir imtihana tâbi tutulur. İm
tihan sonunda başarı gösterenler kabiliyet de
recelerine göre bu kurulca sınıflara ayrılı?'. 

Memleketin sahne hayatında çalışma ve ba-
şarılariyle tanınmış olanlar ise Yönetim Ku
rulu kararı ile ve imtihansız olarak alınır ve 
kendileriyle sözleşme yapılır. 

MADDE 8. — Hükümetin. 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Umum müdürler sanatkârlar 
arasında yapılacak sözleşmeler yüönetim ku
rulu üyelerinden iki zatın huzurunda imzala
nır, Sözleşmeye o suretle şerh verilir. Bu söz
leşmeler noter huzurunda yapılmış sözleşme
ler hükmündedir ve hiç bir hare ve resme tâ
bi değildir. 

MADDE 10. — Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları tedavisi imkânsız hastalık, sakatlanma, vü
cut veya ses bakımından sanatlarında çalışama
yacak duruma gelmeleri veya otuz yıl hizmet so
nundaki ayrılma hallerinde tazminat alırlar. 

Hizmette Ölüm halinde de mirasçılarına 
ölüm tazminatı verilir. Bu tazminat ayrılma 
veya ölüm tarihlerindeki sözleşmelerine göre 
aldıkları ücretin her hizmet yılı için : 

A) Hizmet süresi 15 yıla kadar olanlar 
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MADDE 7. — Devlet Tiyatrosuna sözleşme 
ile îlk defa girecek sanatkârlar yönetim kurulu 
tarafından imtihana tâbi tutulurlar, imtihan so
nunda başarı gösterenler kabiliyet derecelerine 
göre bu kurulca sınıflara ayrılırlar. 

Memleketin sahne hayatında öteden beri yük
sek başarı ile tanınmış olanlar yönetim kurulu 
karariyle imtihansız olarak alınabilirler ve ken
dileriyle sözleşme yapılır. 

MADDE 8. — Sanatkârların gösterecekleri 
ehliyete göre yükselmeleri sözleşmelerinin yeni
lenmesi sırasında, yönetim kurulunca kararlaştı
rılır. Yönetim Kurulu sanatkârların derecelerini 
indirmeye ve unvanlarını değiştirmeye yetkilidir. 

MADDE 9.. — Umum. müdürle sanatkârlar 
arasında, yapılacak Sözleşmeler Yönetim Kurulu 
üyelerinden iki zatın huzurunda imzalanır Sözleş- I 
meye o suretle şerh verilir. Bu sözleşmeler noter 
huzurunda yapılmış Sözleşmeler hükmündedir. 
ve hiçbir harç ve resme tâbi değildir. 

MADDE 10. —- Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları ile stajiyerleri aşağıda gösterilen sınıflara 
göre ücretle hizmete alınırlar. 

Lira 

Stajiye* 250 
Üçüncü sınıf < 3 0 0 - 4 0 0 | 
İkinci sınıf ' 401 - 600 | 
Birinci sınıf 601 - 800 j 
Sanatkârlara, müessesenin, hasılat durumuna ı 

göre bu ücretleri dışında aldıkları ücretin % 50 I 
sini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca tesbit 
ve Millî Eğitim Bakanlığınca tasvip olunacak 
esaslara göre aylık prim verilir. 1 

MADDE 11. — Devlet Tiyatrosu sanatkârla
rı ve stajiyerleri tedavisi imkânsız hastalık, sa
katlanma, vücut veya ses bakımından sanatla
rında çalışamıyacak duruma gelme, veya 30 hizmet 
yılını doldurarak ayrılma hallerinde tazpainat 
alırlar. Hizmet esnasında öldükleri takdirde mi
rasçılarına ölüm tazminatı verilir. Bu tazminat- ı 
lar ayrılma veya ölüm tarihlerindeki sözleşmeleri
ne göre; j 

A) Hizmet süresi İ5 yıla kadar olanlara,(on [ 
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(15 yıl dâhil) bir aylığı, 
b) Hizmet süresi 15 yıldan yukarı olanlara 

15 yıla kadar olan kısmı için bir aylığı ve bun
dan fazlası için 1,5 aylığı nispetinde hesaplanır. 
Yıl kesirlerinden 6 aya kadar olanı sayılmaz 6 
ay ve daha fazlası yıla iblâğ olunur. 

MADDE 12. — Devlet Tiyatrosunun gelirle
ri temsil ve konserler ve yayımlar hasılatiyle 
bağışlar re Devletçe yapılacak yardımlardan 
ibarettir. 

MADDE 13. — Devlete ait binalardan Dev
let Tiyatrosuna lüzumlu görülenler tesisleriyle 
birlikte Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzeri
ne Maliye Bakanlığınca bu müesseseye parasız 
tahsis edilirler.. 

MADDE 14. — Devlet Tiyatrosu muamelâ
tında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
niyle 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Ka
nunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin alım 
ve satım muameleleriyle hesap usulleri Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müştereken tes-
bit olunacak esaslara göre yürütülür. Devlet 
Tiyatrosunun hasılat ve muameleleri her türlü 
vergi, harç ve resimlerden muaftır. 

MADDE 15. — Devlet Tiyatrosunun yıllık 
bütçesiyle kadroların Yönetim Kurulunca ha
zırlanır ve Bakanlar Kurulunca onanır. 

MADDE 16. —- Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrası Devlet Konservatuvarmdan ay
rılarak aynı unvan ile Devlet Tiyatrosuna bağ
lanmıştır. Bu Orkestranın idare işleri idare şef 
yardımcısının yardımiyle Devlet Tiyatrosu Mü
dürü tarafından parasız yürütülür. 

MADDE 17. — Edebî Heyetin ve Yönetim 
Kurulunun görevleri sanatkârların sözleşme, 
prim, ayrılışı ve ölüm tazminatı, tedavi, asker
lik, izin, yolluk inceleme salâhiyeti, sanatkâr
ların ilâve hizmet görmeleri,, tiyatro dışında ça
lışmak ve disiplin işleri ile Devlet sanatkârlığı, 
geçici sanatkârlık, yabancı sanatkâr ve truplar 
işleri tüzükle belirtilir. 

M. E. X. 

(15 yıl dâhil) bir aylığı; 
B) Hizmet süresi 15 yıldan yukarı olan

lara 15 yıla kadar oları kısmı için bir aylığı ve 
bundan fazlası için bir buçuk aylığı nispetin
de hesaplanır. Yıl kesirlerinden altı aya ka
dar olanı sayılmaz. Altı ay ve daha fazlası 
yıla iblâğ olunur. 

MADDE 11. — Devlet tiyatrosunun gelirleri 
temsil ve konserler ve oynanacak eserler- hak
kında tanıtıcı ve aydınlatıcı .yayınların hasıla
tiyle bağışlar ve Devletçe yapılacak yardım
lardan ibarettir. 

MADDE 12. — Hükümetin 13 rıcü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümeti» 15 nçi maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE! 15. — Hükümetin 16 nen maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Devlet Tiyatrosunda sözleş
me ile iş almış olanlara Devlet Konservatuva-
rında ücretle ders verilebilir. 

Konservatuvaırda öğretmen olarak çalışanlar 
Devlet Tiyatrosunda ek görev alabilirler. Bun
lar 3656 ve 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâ
bi değildirler. Alacakları ek görev ücretleri söz
leşme ile alındıkları sınıfa ait ücretin yarısını 
geçemez. 
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beş yıl dâhil) her hizmet yılı için birer aylık, ! 
B) Hizmet süresi 15 yıldan fazla olanlara 

15 yıla kadar olan kısmı için her hizmet yılma 
birer aylık ve bundan fazlası için her hizmet yı
lma birer buçuk aylık nispetinde hesaplanır. Yıl 
kesirlerinden altı aya kadar olanı sayılmaz. Altı 
ay ve daha fazlası yıla iblâğ olunur. 

MADDE 12. — Devlet Tiyatrosu gelirleri ; 
temsiller, konserler ve yayınlar hasılatiyle ba- : 
ğışlar ve Devletçe yapılacak yardımlardan iba
rettir. 

MADDE 13. — Devlete ait binalardan Dev
let Tiyatrosuna lüzumlu görülenler Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca eşya ve tesisleriyle beraber bu müessc- I, 
şeye parasız olarak tahsis edilebilir. 

MADDE 14. — Devlet Tiyatrosu muamelâ
tında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Ka- J 
nunu hükümleri uygulanmaz. Müessesenin alım 
ve satım muameleleriyle hesap usulleri Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit olunacak esaslara göre yürütülür. Devlet ; 
Tiyatrosunun hâsılat ve muameleleri her türlü ; 
vergi, harç ve resimlerden muaftır. 

MADDE 15. — Devlet Tiyatrosunun Bütçesi 
ve kadroları Yönetim Kurulunca hazırlanır ve ! 
Bakanlar Kurulunca onanır. 

MADDE 16. —Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrası Devlet Konservatuvarmdan ay
rılarak aynı unvan ile Devlet Tiyatrosuna bağ- | 
lanmıştır. Bu Orkestranın idare işleri idari şef \ 
yardımcısının yardımiyle Devlet Tiyatrosu 
Umum Müdürü tarafından parasız olarak yürü
tülür. 

MADDE 17. — Devlet Tiyatrosunda sözleş- ! 
me ile iş almış sanatkârlardan Devlet Konser- I 
vatuvarında öğretmenliğe tâyin edilecekler : 
hakkında 3888 sayılı Kanun hükümleri uygula- j 
nır. 

Devlet Konservatuvarı aylıklı öğretmenle- l 
rinden Devlet Tiyatrosunda sanatkârlığa alı
nacaklar hakkında bu kanunun 10 ncu maddesi 
hükmü tatbik edilmiyerek kendilerine 3656 sa- | 
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MADDE 18. — Devlet Tiyatrosunun Bakan
lar Kurulunca tasdik edilecek olan bütçe ve 
kadroları ile gerek bunlara dayanılarak yıl için
de yapılacak masraflara gerek gelirlere ait ev
rak, tetkik ve vize edilmek üzere katı hesap 
cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren 
en çok 3 ay içinde Sayıştaya gönderilir. 

MADDE 19. —- Millî Eğitim Bakanlığı Ku
ruluş kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946 tarih
li ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin VIII işaretli kısmının Tatbikat Sahnesi 
başlığı altındaki kadrolarla aynı kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelin VI işaretli kısmının (Devlet 
Konservatuvarı) başlığı altındaki kadrolardan 
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilenler kaldırıl
mıştır. 

MADDE 20. — 20 . V . 1940 tarihli ve 3829 
sayılı Kanunun 7 rıci ve 9 ncu maddeleriyle 
10 ncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alına
cak mezunlar hakkındaki hükümleri, keza aynı 
kanunun 13 . III . 1945 tarihli ve 4702 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 8 nci 
maddesi, 12 . VI . 1936 tarihli ve 3045 sayılı 
Kanunun 5 . III . 1945 tarihli ve 4701 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen geçici 1 nci 

M. E. K. 

MADDE 17. — Devlet Tiyatrosu sanatkâr
larımı okuma veya inceleme kastiyle başka mem
leketlere yolluk ve ücret vererek göndermeye, 
hastalananları lüzum ve zaruretlere göre mem
leket içinde veya dışında tedavi ettirmeye Dev
let Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu 
hususlar için yönetim kurulundan karar alınır. 

MADDE 18. — Sanatkârların sözleşme, 
prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı asker
lik, izin, yaz tatili, tatil aylarında Devlet ti
yatrosu dışında kendi hesaplarına çalışma, yol
luk, inceleme seyahati, disiplin işleri ile ya
bancı sanatkâr ve trup getirme işleri, 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Üye ve şeflerinin operada çalıştıkları zaman 
alacakları ücretin miktarı ve tiyatronun iç yö
netim işleri bir tüzükle belirtilir, 

MADDE 19. — Hükümetin 18 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 20. - - Hükümetin 19 nen 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 21, — 20 . V . 1940 tarihli ve 3829 
sayılı Kanunun 7 nci ve 9 ncu maddeleriyle 
10 ncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak 
mezunlar hakkındaki.hükümleri, keza ayni ka
nunun 13 . III . 1945 tarihli ve 4702 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle değiştirilen 8 nci 
maddesi, 12 . VI . 1936 tarihli ve 3045 sayılı Ka
nunun 5 . III . 1945 tarihli ve 4701 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen geçici bi-
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yılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince ücret j 
ödenir. j 

MADDE 18. — Devlet Tiyatrosu sanatkârla- j 
rını okuma veya İnceleme maksadiyle yolluk ve 
ücret vererek başka memleketlere göndermeye, 
hastalananları lüzum ve zaruretlere göre mem
leket içinde veya dışında tedavi ettirmeye 
Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğü yetkilidir. 
Bu hususlar için Yönetim Kurulundan karar 
alınır. 

MADDE 19. — Sanatkârların sözleşme^ 
prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerlik* 
izin, yaz tatili aylarında Devlet Tiyatrosu dı
şında kendi hesaplarına çalışma, yolluk, ince
leme seyahati ve disiplin işleriyle yabancı sa
natkâr ve trup getirme ve Tiyatronun iç yöne
tim işleri bir tüzükle belirtilir. 

MADDE 20. — Devlet Tiyatrosunun Bakan* 
lar Kurulunca tasdik edilecek olan bütçe ve 
kadrolariyle bunlara dayanılarak yıl içinde ya
pılacak masraflara ve gelirlere ait evrak tetj-
kik ve vize edilmek üzere kesin hesap cetvelle-
riyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üjj 
ay içinde Sayiştaya gönderilir. | 

MADDE 21. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946 tarihli 
ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelftı 
8 işaretli kısmının tatbikat sahnesi başlığı altın
daki kadrolarla aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin 4 işaretli kısmının (Devlet Konservatu-
tuvarı) başlığı altındaki kadrolardan bağlı (Ij) 
sayılı cetvelde gösterilenler kaldırılmıştır. 

MADDE 22. — 20 . V . 1940 tarihli ve 3829 
sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu maddeleriyle 10 ncu 
maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak mezun
lar hakkındaki hükümleri keza aynı kanunun 
13 . III . 1945 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle değiştirilen 8 nci maddesii; 
12 . IV . 1936 tarihli ve 3045 sayılı Kanunen 
5 . III . 1945 tarihli ve 4701 sayılı Kanunun 3 
ncü * maddesiyle değiştirilen feçici birinci mad- | 
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maddesi 16 . XII . 1940 tarihli ve 3942 sayılı, 
28 . VI . 1943 tarihli ve 4450 sayılı Kanunlar 
kaldırılmıştır, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Konservatu-
varı ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkes
trası döner sermayesi hakkındaki 4450 sayılı 
Kanunla verilmiş olan döner sermayenin, son
radan yapılmış olan ilâvelerde dâhil olmak 
ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas tu
tulmak üzere kanunun yürürlüğünden itibaren 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından 
bir ay içerisinde bir bilançosu yaptırılır. Dö
ner sermayenin bu bilançoya göre tahakkuk 
eden nakit ve bu mahiyette olan menkul kıy
metteki mevcudu ile her türlü hak ve borçları 
Hazineye geçer. Döner sermayeden sağlanmış 
olan her çeşit menkul eşya, mefruşat ve demir
baş Devlet Tiyatrosuna devrolunur. 

M. E. K. 

rinci maddesiyle 16 . XII . 1940 tarihli ve 3942 
sayılı Kanunda temsile ait hükümler, 4450 sayılı 
kanuni ar kal dırılmıştır. 

MADDE 22. — 16 . XII . . 1940 tarihli ve 
3942 sayılı Kanıma aşağıdaki madde eklenmiş
tir : 

(Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 
konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin 
yarısı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
bildirilecek esaslara göre orkestra üyelerine 
ödenir.) 

MADDE 23. — Devlet Konservatuvarmda 
parasız yatılı okuyanlardan Devlet Tiyathrosu 
sanatkârlarına alman stajiyer ve sözleşmeli san
atkârların burada geçirdikleri müddet mecburi 
hizmetlerine mahsup olunur. 

MADDE 24. — Devlet Tiyatrosı sanatkârları 
aşağıda gösterilen sınıflara göre ücretle hizmete 
alınırlar. 

Lira 

Stajiyer 
Üçüncü sınıf 
ikinci, sınıf 
Birinci, sınıf 
Sanatkârlara, müessesenin hasılat durumuna 

göre bu ücretleri dışında aldıkları ücretlerin 
% 50 sini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca, 
tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca tasvip olu
nacak esaslara göre aylık prim verilir. 

250 
300 -
401. • 
601 -

400 
600 
800 

GEÇİCİ MADDE 1. 
nci maddesi aynen. 

Hükümetin geçici 1 
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desi, 16 . X I I . 1940 tarihli ve 3942 sayılı kanun
da temsile ait hükümler ve 4450 sayılı kanun 
kaldırılmıştır. 

MADDE 23. — 16 . XII . 1940 tarihli ve 
3942 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiş
tir : 

Cumhur%aşkanlığ Filârmonik Orkestrası 
konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin 
yarısı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine öde
nir. 

MADDE 24. — Devlet Konservatuvarında 
parasız yatılı okuyanlardan Devlet Tiyatrosu # 
sanatkârlığına alman stajiyer ve sözleşmeli sa
natkârların burada geçirdikleri müddet mecbu
ri hizmetlerine mahsup olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Könservatu-
varı ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestra
sı döner sermayesi hakkındaki 4450 sayılı Ka
nunla verilmiş olan döner sermayenin sonradan 
yapılmış olan ilâveler de dâhil olmak ve bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih esas tutulmak 
üzere kanunun yürürlüğünden itibaren Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından bir ay 
içerisinde ıbir bilançosu yaptırılır. Döner ser
mayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden na
kit ve bu mahiyette olan menkul kıymetteki 
mevcudu ile her türlü hak ve borçları Hazine
ye geçer. Döner sermayeden sağlanmış olan her 
çeşit menkul eşya mefruşat ve demirbaş Devlet 
Tiyatrosuna devrolunur. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Devlet Konservatuvarı tat
bikat sahnesinde sanatkâr olarak çalışmakta bu
lunan Devlet Konservatuvarınm çeşitli kanun
larla emeklilik haklarından faydalanmakta olan 
memur ve hizmetlilerinden bu kanunun genel 
hükümlerine tevfikan Devlet Tiyatrosu sanat
kârlığına alınacakların ayrılış ve ölüm tazmi
natı hesabından hizmet yılları bu kanundan ev
vel tatbikat sahnesinde bilfiil sanatkâr olarak 
ge^en hizmetleri emeklilik bakımından ayrıca 
nazara alınmamak üzere kadro unvanlarına ba
kılmaksızın bu kanunun yürürlüğünden sonra 
Devlet Tiyatrosu sanatkârı olarak geçecek hiz
metlerine ilâ ye olunacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında Ankara Devlet Konservatu
varı başlığı altında gösterilen kadrolardan bağlı 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmştır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yüı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertiplerden (315 215) lira aynı kı
şında (Devlet Tiyatrosuna yardım) adiyle yeni
den açılan (613/A) bölümüne olağanüstü Ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 21. — Bu kanun 31 Mayıs 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. -
yürütür. 

Başbakan 
S. Günaltay 

Devlet Bakanı 
ve Dışişleri B. V. . 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
O, 8. Barlas 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başh. Yardımcısı 

Nihat Erİnı 
Adalet. Bakanı 

F. Sirmcn 

İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgil 
Midiye Bakan ı 

/ . K. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

S. A dalan-
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 

M. E. K. 

CiRÇÎC? MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Devlet Konservatuvarı tat
bikat sahnesinde sanatkâr olarak çalışmakta ve
ya, askerde bulunan Devlet Konservatuvarınm 
çeşitli kanunlarla emeklilik haklarından fayda
lanmakta olan memur ve hizmetlilerinden bu 
kanunun genel hükümlerine tevfikan Devlet 
Tiyatrosu sanatkârlığına alınacakların ayrılış 
ve ölüm tazminatı hesabında hizmet yılları bu 
kanımdan evvel tatbikat sahnesinde bilfiil sa
natkâr olarak geçeri hizmetleri emeklilik bakı
mından ayrıca nazara alınmak üzere kadro un
vanlarına bakılmaksızın bu kanunun yürürlü
ğünden sonra Devlet tiyatrosu sanatkârı olarak 
geçecek hizmetlerine ilâve olunacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3 
neü maddesi avnen. 

GEÇİCİ MADDE 4. ~ 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı «A» işaretli cetvelin Millî Eğitini 
Bakanlığı kısmındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertiplerden (372 800) lira ayni kı
sımda (Devlet tiyatrosuna yardım) adiyle yeni
den açılan (613/A) bölümüne olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 25. — Bu kanun 31 Mayıs 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül' 

S. Sayısı : 255 ) 
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GEÇtCl MADDE 2. — Devlet Konservatu-
varı tatbikat sahnesinde-çalışmış olanlar Dev- I 
let Tiyatrosu sanatkârlığına alındıktan sonra I 
^bunların ayrılma ve ölüm tazminatı hesaplanır- I 
ken tatbikat sahnesinde geçmiş olan hizmet I 
müddetleri, kadro ve unvanlarına bakılmaksı- I 
zm, Devlet Tiyatrosunda geçmiş gibi sayılır. 
Tatfbikat sahnesinde kazandıkları emeklilik I 
hakları muteber olmaz. I 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim I 
Bakanbğı kısmında Ankara Devlet Konserva- I 
tuvan başlığı altında gösterilen kadrolardan 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı
rılmıştır. i 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka- j 
nununa bağlı (A) işaretli cevtelin Millî Eğitim 11 
Bakanlığı kısmındaki ilişik (3) sayılı cetvelde i j 
gösterilen tertiplerden 372 800 lira aynı kısım- j 
da Devlet Tiyatrosuna yardım adiyle yeniden 
açılan 613/A bölümüne olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

MADDE 25. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. , 

• MADDE 26. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 

(S. Sayıis *: 255) 
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Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

('alışma Bakanı 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

D. 

10 
10 
5 
f> 

10 
10 
1 1 

[1] SAYILI CETVEL 
Tatbikat sahnesi 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Suflör 1 
Işık ustası 1 
Sahne ressamı 1 

»' » Yardımcısı 1 
İç hizmetler şefi 1 
Müze memuru 1 
Ambar memutaı 1 

35 
35 
80 
70 
35 
35 
30 

Devlet Konservatuvan 
Görvin çeşidi Sayı Ücret 

Tatbikat sahnesi işleri yardımcısı 
Temsil işleri yardımcısı 
Teknik işleri yardımcısı 

170 
170 
170 

[2] SAYILI OBTVEL 

Görevin Çeşidi 

Daktilo 
Bilet satıcısı 
Gerekçi 
Kadın Frizörü 
Erkek Terzi 
Kadın t» 
Bilet yoklayıcısı 
Gardiropçu 
Sahne gardiropçpsu 
Sahne ve atelye işçisi 

Odacı 

Sayı Ücret 

75 
115 
130 
115 
150 
20O 
90 
90 

100 
230 
175 
90 
55 

B. M. 

558 

559 

561 

562 
580 

582 

[3] SAYILI ÖEÎVBL 

Ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı V ^ : ' 

Ücretler 
2 Hizmetliler ücreti 

Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 

Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tei'cümanlarmm ücretleri 
Lise ve orta okulların tesisat giderleri 

1 Dersaııe, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü gereç, döşeme, 
demirbaş, ders ve yangın aletleri karşılığı 
3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy 
okullarîyle enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

2 Köy eğitmenleri kursları 

Düşülen 
Lira 

124 250 

17 045 

3 570 
70 350 

85 000 

15ı 000 

315 215 
( S. Sayısı.: 255) 



Millî Eğitim Komisyonunun değütirişine hugli 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Devlet Konsermtuvan Tatbikat Sahnesi 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

11 
10 
10 

5 
6 

10 
10 
11 

Asistan 
Suflör 
Işık ustası 
Sahne ressamı 
Sahne ressamı yardımcısı 
iç hizmetler şefi 
Müze memura 
Ambar memuru 

14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
35 
35 
80 
70 
35 
35 
30 

Devlet Konservatuvwı 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tatbikat sahnesi işleri yardımcısı 
Temsil işleri yardımcısı 
Teknik işleri yardımcısı 

1 170 
1 370 
1 170 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
Bilet satıcısı 
Gereççi 
Kadın frizörü 
Erkek terzi 
Kadın terzi 
Bilet yoklayıeısı 
Gardropçu 
Sahne gardropçusıı 
Sahne ve atelye işçileri 

» » » 
» » » 

Odacı 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 

75 
115 
130 
115 
150 
200 
90 
90 

100 
230 
175 
90 
55 

JB. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

558 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

559 Ücretler 
2 Hizmetliler ücreti 

561 Kanunlar gereğince verilecek ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 

562 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 
580 Lise ve ortokullarm tesisat giderleri 

1 Dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü gereç, düşeme, 
demirbaş, ders ve yangın aletleri kargılığı 

582 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kânunlar gereğince ödenecek 
koy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri. 

2 Köy eğitmenleri kursları [ 

Düşülen 

62 
37 
17 

o 
70 

050 
800 
045 

570 
350 

85 000 

15 000 

I I « İ 

372 800 
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S. Sayısı: 256 
3485 sayılı Kanunun 3334 sayıh Kanunla değiştirilen 14 ncü 
ve 3486 sayılı Kanunun 12 nci maddelerindeki (Şehit) tâbiri
nin 927 sayılı kararda tarif edilen (Şehit) mânasında kabul 
edilip edilmediğinin ve 5107 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
harb malûllerine yapılan zamların yetimlere intikal edip etmi-
yeceğinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Millî 

Savunma Komisyonu raporu (3 /311) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü - 8 . III . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 72/113, 6-814 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesindeki (Şehit) kelimesinin şümul derecesi hakkında Bü
yük Millet Meclisince ittihaz olunan 29 . I . 1936 tarihli ve 927 sayılı kararda şehit (harb de veya 

* eşkiya müsademelerinde her nevi düşman silâhı tesiriyle derhal vefat edenlerdir) diye tarif edil
miş bulunmaktadır. 

3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinde ise (hazerde ve se
ferde vazife ile uçuş esnasında düşen pilot olan veya olmıyan uçucularla, hava sınıfında müstah
dem askerî memurlardan ve uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî memurlardan şehit olan
ların maaşa müstahak ailesi efradına 12 nci maddedeki esas dairesnde bir mafevk rütbe ve derece 
üzerinden yetim maaşı tahsis olunur..) ve 3486 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde de (hazerde-
ve seferde vazife ile dalış esnasında şehit olan denizaltıcılarla deniz subay ve gedikli erbaş ve 
deniz askerî memurlardan şehit olanların maaşa müstahak ailesi efradına 10 ncu maddedeki esas 
dairesinde bir mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı tahsis olunur....) denilmek suretiyle 
her iki maddede sayılan deniz ve hava mensuplarından hazerde ve seferde vazife ile uçuş ve daliş 
esnasında vefatedenler de şehit diye vasıflandırılmış bulunmaktadır. 

Yukarda arzedilen 927 sayılı kararla yapılan tarif karşısında 4334 sayılı Kanunun deği
şik 14 ve 3486 sayılı Kanunun bahis konusu 12 n<îi maddelerindeki şehit tâbirinin vefat etme 
mânasında kullanıldığı düşîünülebilirse de, mutlak mânasında da kabulü mümkün bulunmakta ol
duğundan bunların yetimlerinin, 5107 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle şehit yetimlerinin aylık
larına yapılan zamlardan faydalandırılıp faydalamjhrılmıyacaklarmda tereddüt hâsıl olmuş bulun
maktadır. 

Bu sebeplerle 4334 sayılı Kanunun mezkûr 14 ye 3486 sayılı Kanunun 12 nci maddelerindeki 
şehit tâbirinin 927 sayılı kararda tarif edilen şehit mânasında kabul edilip edilmiyeceği hususu
nun, 

2. Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna ek 5107 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde (Harb malûlü bulunan subay ve as"kerî memurlardan harbde fii
len ateş altında veya harekât sırasında veyahut bu! sahaya gidiş esnasında her hangi bir sebeple 
malûl olmuş bulunanlara 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve 
bağlanacak malûl aylıklarının çeşitli kanunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan zamlariyle 
birlikte toplamına % 50 si eklenir)" denilmektedir. 
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Maddede bu zamların malûllerin ölümü halinde yetimlerine intikal edip etıniyeceği hususun

da bir kayıt bulunmaması sebebiyle zamların yetimlere intikali bahis konusu olmıyacağı düşünü
lürse de aynı kanunun 3 neü maddesiyle harb malûlü erlerden 551 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yazılı malûllük derecelerinden bir ,iki üç ve dördüncü derecelere girenlerle girecek olanla
rın terfih zamlarına yapılan zamların dul ve yetimlerine intikal etraiyeceği maddenin sonunda tas
rih edilmiş olduğuna ve birinci maddede böyle bir kayıt mevcut bulunmadığına göre birinci mad
de ile harb malûllerine yapılan zamların yetimlere intikalinin kabul edilmiş olduğu da mütalâa 
edilebileceğinden kanunun bahis konusu birinci maddesi hükmünün, 

Yorumlanmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

§> Günaltai/ 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Mtiti Savunma Komisyonu 28.111.1949 

Esas No. 3/341 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 8. I I I . 1949 tarih ve 72/113-
6-814 sayılı ve (Şehit) kelimesi ile 5107 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde yapılan zamların 
dul ve yetimlere intikal edip edemiyeceğinin yo
rumlanması hakkındaki tezkereleri; Komisyonu
muzun 24 . ITT . 1949 tarihli toplantısında; Millî 
Savının]a ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hu-
xu.riy.le okunup incelendi'. 

i ler iki bakanlık temsilcilerinin verdikleri 
tamamlayıcı ve aydınlatıcı izahlardan sonra; bu 
konu üzerinde yapılan görüşmeler sonunda aşa
ğıdaki kararlara varılmıştır. 

1. 5107 sayılı Kanunun ikinci maddesinde 
aynen «Subay ve askerî memurlardan şehit olan
ların dul ve yetimlerine ve şehit erat dul ve ye-
1 imlerinden hayat kaydiyle aylık alanlarına : 

a) 1683 sayılı Kanundan evvelki hükümlere 
göre bağlanmış ve bağlanacak aylıkların ve çe
şitli kanunlarla 4992 sayılı Kanunla yapılmış 
olan zamlarının baliğine % 100 zü; 

b) 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış ve 
bağlanacak aylıkların 4992 sayılı Kanunla yapıl
mış olan zamlariyle birlikte baliğine % 30 u ek
lenir denildiğine ve 3485 sayılı Kanunun 4334 
sayılı Kanunla değişi irilen 14 neü maddesi hava 
mensuplarının ve 3486 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesi de deniz mensuplarının hangi hallerde 
şehit addedileceklerini dul ve yetimlerine verile

cek aylıkların nasıl verileceğini beyan ve izah 
eylediğine göre sözü geçen 3485 ve 3486 sayılı 
kanunlar hükümleriyle şehitlikleri kabul olunan- * 
lamı 927 sayılı kararla tarif edilen şehit mâna
sında olduğu ve binaenaleyh, bir yoruma mahal 
bulunmadığı ve bunlara yani özel kanunlarında 
kendilerine şehit denilmiş olanların dul ve ye
timleri hakkında 5107 sayılı Kanunun ikinci mad
desindeki hükümler aynen tatbik edilmesi İftzım-
geldiğî müttefikan kabul edilmiştir. 

2. 5107 sayılı Kanunun üçüncü maddesin
deki zamların dul ve yetimlerine intikal etmiye-
ceği sarahaten j'azılmıştır. Esasen bu zam bir 
terl'ih zammıdır. Halbuki birinci madde hük
müne tevfikan yapılan zamlar ise; malûl aylıkla
rının % 50 artırılmasıdır. 

Ve bunun dul ve yetimlerine intikal etmi'ye-
eeğinc dair de bir hüküm yoktur. Bu itibarla 
bunun da yorumlanmasına bir sebep olmadığı ve 
binaenaleyh bu zamların dul ve yetimlere inti
kal edeceği tabiî bulunduğuna ittifakla karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Kastamonu Hatay 

A. Alptoğan E. Durukan 

( S. Sayısı : 256 ) 
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Kâtip 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Balıkesir 
/ . Çalışlar 
Oazianteb 

A. Atlı 
Kayseri 

S. Avg%n 

Ankara 
i¥. Aksoley 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Günıügane 
8. Erdoğan 

Ankara 
N. Tınaz 
Erzurum 

V. Kooagüney 
Kars 

II. Tugaç 
Kocaeli 

§. Okan 

Konya 
Dr. H. Alatag 

i İmzada bulunamadı 
Seyhan 

Muğla 
A. Oürsu 

îmzada bulunamadı 
Vaü 

Kefalı vapuru hâdisesi şehitleri R. Öktar 
bu te&irde olmadığındı 

muhalifim 
AS'. Tekelioğlu 

in 

-••"m » 
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S. Sayrsı: 257 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasamı ve Adalet Komisyonu raporu (1/555) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 9 . V . .1949 
Tetkik Müdürlüğü 
Fayı : 71 - 1348 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 1949 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
S. Gümltay 

Gerekçe 

Son zamanlarda komünistlik ve dincilik propoganda ve cereyanları dikkati çekecek hir mahiyet 
almıştır. Hal ve vaziyetin imkân ve müsaadesine; göre çeşitli ve çok değişik şekillerde çalışmalar 
ile cemiyet nizamlarını komünist esaslara ve dinî; akidelere uydurmak istiyenlerin gizli ve açık her 
ııovi hareket ve faaliyetleri memleketin ve halkın bıuniyet ve selâmeti ve saadet ve refahı ve ilerleme 
ve gelişmesi namına bir tehlike teşkil etmeye başla^uş ve cemiyeti içinden gevşetip çökertmeye matuf 
bu türlü bozguncu faaliyetlerin lâyık oldukları şidldet ve ehemmiyetle takip ve tenkilini gerekli kıl
mıştır. 

Halbuki Ceza Kanunumuzun yürürlükte bului.ıaıı bu konuya ait maddeleri hükümleri tehlike teş
kil eden hareket ve faaliyetlerden bâzılarını şümul; ve ihatası içine almamış ve yasak ettiği işlemler 
için dahi kabul ettiği cezalar, bu suçların vehamet, dereceleriyle mütenasip ve bunları önliyeeek ma
hiyet ve şiddette bulunmamıştır. 

Bu sebeple Ceza Kanunumuzun 141 ve 142 ve ;J6o ncü maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi 
ve her bakımdan beliren ihtiyacı karşılayacak surette tertip ve tanzimi lüzumlu bulunmuştur1. 

Son harbin bütün dünyada yarattığı buhranla,rm zaruri bir neticesi olarak memleketin iktisadi 
bünyesinde husule gelen değişme paramızın kıymetine de müessir olmuştur. Paranm değeıindeki 
düşüklük vüzünden gerek .Ceza Kanununda, gerek diğer hususi kanunlarda zamanına göre bir ter-
hip ve tehzip vasıtası olan para cezaları bugün jbu hassalarını gaybetmişlerdir. 

Cereekten şimdi bir liranın ifade ettiği kıymeti bunun halde bir ceza müeyyidesi olarak kalmasına 
müsait olmadığından gerek Ceza Kanununda gejrek diğer hususi kanunlarda mevcut para cezala
rının aşağı ve yukarı hadlerinin muayyen nispet dâhilinde artırılması ve böylece bu cezanın da 
müessir bir müeyyide haline getirilmesi düşünüldüğü gibi buna mütenazır olarak hapis cezasının 
aşağı haddinin de yedi güne çıkarılması uygun igÖrü'lmüştür. Diğer cihetten para cezalarının in
fazı keyfiyeti üzerinde de durularak bu cezalara] taallûk eden ilâmların infazında (1936) senesin
den beri takip edilen ve Devlet alacaklarının tahjsiline dair bulunan usulün iyi ve müspet netice
ler vermediği ve pek çok ceza hükümlerinin vakit ve zamanı ile infaz olunamadığı ve bu suretle 
ceza tâyininden beklenilen içtimai kaidelerin eldd edilemediği ve sırasında tekerrür hükümlerinin 



uygulanamadığı görülmüş ve bu mahzurları gidermek için şimdiki usulün değiştirilmesi gerekli bu
lunmuştur. Bu sebeplerle Ceza Kanununun 15, 19 ve 24 neü maddeleri yeniden tanzim edildiği gi
bi bu kanunun üçüncü maddesine konulan hükümlerle umumi ve hususi kanunlarda yazılı para 
cezaları muayyen nispetler dâhilinde artırılmıştır. Para cezasını ihtiva eden bütün kanunlar 
üzerinde yapılan tetkikat neticesinde Cumhuriyet devrinden önce yapılmış olan kanunlarla Büyük 
Millet Meclisi tarafından tanzim ve kabul edilmiş olanı kanunların ayrı ayrı nazara alınması icab-
ettiği anlaşılmıştır. Eski devirlerden kalma kanunların -bir kısmında 25 ve 50 kuruş gibi cüzi mik
tarda para cezaları mevcuttur. Gerçi bu kanunlarda mevzu cezaların kifayetsizliği dolayısiyle 17 
Nisan 1338 tarih ve 222 sayılı Kanunla bu cezalar beş misline çıkarılmışsa da bugünkü iktisadi 
durum karşısında bu artış da maksadı temine yetmediğinden 222 sayılı Kanun ilga edile
rek Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan önce yürürlüğe girmiş olan kanunlarda yazılı para 
cezaları hu kanunla on misline çıkarılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi tarafından neşredilen kanunlarda iki devrede mütalâa edilmiştir. Birinci 
devre Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan İkinci Cihan Harbinin çıktığı 1939 senesi so
nuna kadardır. Bu devrede çıkan kanuularda yazıh para cezaları beş misline çıkarılmıştır. Bu 
tarihten sonra tanzim edilen kanunlarda paranın değerinin düşüklüğü gözetilerek ceza paraları
nın ona göre yüksek tutulduğu görüldüğünden 1945 senesi sonuna kadar meriyete girmiş olan 
kanunlarda yazılı para cezaları da üç misline çıkarılmış ve bundan sonraki tarihlerde çıkan 
kanunlarda mevzu cezaların paranın düşük değeri nazara alınarak yüksek tertip edildiği görül
düğünden bunların artırılmasına lüzum görülmemiştir. 

Vergi ve resimlerin müddetinde ödenmemesinden dolayı alman vergi ve resim cezalariyle taz
minat kabilinden olup mütezayit nispete tâbi bulunan para cezaları da bu tezyidin dışında bıra
kılmışta Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan önce yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı 
para cezaları ek bir kanun çıkarılması gibi her hangi bir sebeple Büyük Millet Meclisinin tetki-
kından geçmiş olsa bile cezalarının miktarına dokunulmamış olduğu takdirde bunların da tez
yide tâbi olacakları madde metnine ilâve edilen bir kayıt ile açıklanmıştır. 

Para cezalan üzerinde bu suretle yapılan artırmaların suçun nev'ine ve mahkeme veya 
mercilerin görev veya yetkileriyle kanun yollarına müracaata taallûk eden hükümlere dokunmı-
yacağı üçüncü maddede açıklanmıştır. Buna gö re aslında 20 lira hafif para cezasını istilzam 
eden bir fiilden dolayı suçluya bu kanuna tevfikan beş misline çıkarılarak 100 lira ceza hükmedilmiş 
olsa dahi ceza muhakemeleri usulü kanununun 305 nci maddesi mucibince bu hüküm aleyhine yine 
temyiz yoluna gidilemiyecektir. 

Ceza Kanununun ikinci maddesi uyarınca para cezalarmm artırılmasına taallûk eden değişiklik
ler ancak kanun halini alarak yürürlüğe girdikten sonra işlenecek suçlar hakkında uygulanacaktır. 
Bu tarihten önce işlenmiş olan suçlara ait para cezaları esasta bir artışa tâbi olmadığından bunla
rın ödenmemeleri sebebiyle hapse veya hafif hapse çevrilmeleri halinde suçlularca bilinen eski hük
mün muhafazası suretiyle bir lira için bir gün hesap edilmesi doğru görülmüş olduğundan bu husus 
geçici maddeye konulan hükümle temin edilmiştir. 

Arzedilen şu umumi düşüncelere göre ceza kanununun bâzı maddeleri değiştirilmiş ve tasarının 
iki maddesiyle umumi ve hususi kanunlarda yazılı para cezaları muayyen nispetler dâhilinde artı
rılmıştır. 

Memleketimizde son zamanlarda şahıslara karşı silâh ile tecavüzün çoğaldığı ve çoklarının ölümle 
neticelendikleri görülmeye başlamış ve şahsi emniyeti ciddî tehlikeye koyan ve bu bakımdan bir hu
zursuzluk yaratan bu hal üzerinde durulmaya değer bir mahiyet almıştır. 

Şahıslara yapılan tecavüzlerin çeşitli sebepleri arasında suç vasıtası olan silâhların da bir yeri ve 
önemi vardır. Silâhı olmıyaıı kimsenin tecavüzü elbette can kaybına varacak kadar ağır olmaz ve 
cemiyeti bu derecede acıya, derde salmaz. Bu halde bu kabil suçları önleyici tedbirler arasında si
lâhları da gözden geçirmenin ve bunların tedarikini ve taşınmasını birtakım tahditlere tâbi tutma
nın bu kanunda suç sayılan fiil ve hareketleri daha müessir ,ceza müeyyideleriyle men ve zecretme-
nin lüzum ve zarureti aşikâr olur. 
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bunun, için kanunun 189, 264, 265, 549 ucu maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
Madde değişikliklerinin izahına gelince: 
Madde 15 : Bu madde hapis cezasının aşağı ve yukarı hadlerini teftbit etmektedir. Maddenin 

halen mer'i olan şeklinde hapsin aşağı haddi üç. gün olarak gösterilmiştir. Ceza kanununda ha
pis cezasını istilzam eden maddeler birer birer gözden geçirilerek aşağı hadleri bakımından bu 
miktar cezayı istilzam eden fiillerin mahiyetleri itibariyle üç gün hapis cezasının yeter bir mü
eyyide teşkil etmediği görülmüştür. Diğer taraftan kanunun tertibine göre hapis cezası ağır para 
cezasından daha ağır olduğu ve cürümlerin vahamet dereceleri gözetilmek suretiyle ceza nevile-
rinin ve miktarlarının tâyin edildiği ve ödenmiyen ağır para cezalarının hapse çevrilmesi hâlin
de ceza nevi sırasında bozulmaması lüzumu göz önüne alınarak kanunun bu umumi ahengini ko
ruma bakımından para cezalarının ilk hadlerinin artırılması mukabilinde hapis cezasının ilk had-
dinin de ahenkli olarak yükseltilmesi lüzumlu ve zaruri bulunmuştur. 

Bu sebeple hapis cezasının aşağı haddi yadi güne çıkarılmış ve maddenin diğer hükümleri ay
nen alınmıştır. 

Madde 19 : Ağır para cezasına taallûk eden bu maddenin ilk şeklinde para cezası, bir tahdide 
lüzum görmiyerek « ağır cezayı nakdî bir liradan aşağı olmamak üzere tâyin olunacak bir meblâğın 
Devlet Hazinesine tediyesinden ibarettir » diye tesbit edilmiş olduğu halde 1 . X . 1936 tarihinde me
riyete giren 3038 sayılı Kanunla yapılan tadilde kanunda her cezanın aşağı ve yukarı hadlerini tâ
yinin/ cezai telâkkilere göre zaruri olduğundan bahsile bu cezanın yukarı haddinin 5 000 lira olarak 
tâyin edildiği anlaşılmaktadır. 

Suçların ağırlıkları derecesine göre cezalarının suçlular için bir terhip ve tehzip vasıtası olanları 
gerektir. Cezada bu hassa aranır. Bir suçun men'i suçlunun yeter derecede bir ceza tehdidi altın
da bulunması ile kabildir. Bu sebeple kanunlardaher suça göre cezanın nev'i tâyin ve miktarı aşa
ğı yukarı hadler ile tesbit olunur. Ve icabında yükseltilir. Millî Korunma Kanununda bâzı suç
lar için on bin liraya kadar ağır para cezası tâyin edilmiş olduğu gibi Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanununun üçüncü maddesinde yazılı suç için bin liradan iki yüz bin liraya kadar ağır 
para cezası konmuştur. Bu hale ve icaba göre ağır para cezasının tarifini yaparken kanunun ar-
zolunan ceza tâyini usullerine ve diğer cezalı kanunlar hükmüne uymıyan usullerine ve diğer 
cezalı kanunlar hükmüne uymıyan bir kaide koymada isabet olamaz. 

Onun için kanun maddesinin ilk şekline dönülerek tasanda ağır para cezasının yukarı haddi 
gösterilmemiştir. 

İktisadi durumun paranın kıymeti üzerinde yarattığı tesirler göz önüne alınarak ve bir lira
nın bugün için bir ceza müeyyidesi teşkil etmediğine bakılarak ağır para cezasının aşağı haddi 
bir liradan on liraya çıkarılmıştır. 

Para cezasının ödenmiyerek hapse çevrilmesi icabettiğinde aşağı ve yukarı hadlerinde yapılan 
artırımının tabiî bir neticesi olarak her üç lira için bir gün hesabiyle hapis cezasının tatbiki 
usulü konmuş ve tatbikatta tereddüdü mahal kalmamak üzere üç lira, kesirlerinin de ayrıca bir 
gün hapse karşılık tutulması açıklanmıştır. 

Maddede kesinleşmiş para cezası hükmünü havi ilâmın infazında Cumhuriyet Savcısının Önce 
hükümlüye on günlük süre ile bir ödeme emri tebliğ ettirmesi ve bu süre içinde paranın bel
li bir kısmını ödiyerek iyi niyet gösteren hükümlünün geri kalan cezasmı taksit ile 
ödemesine müsaade olunması, ve ödenmiyen para cezasına mukabil hapis yatan hüküm
lünün mahpustan artma ödenmemiş daha para cezası kalırsa bunun tahsili için ilâmın ma
hallin en büyük mal memuruna verilmesi ve oraca Tahsili Emval Kanunu hükümleri uyarınca ce
zanın ahsil olunması ve fakat-bu arada hapîs il* tazyik olunmaması hususları ayrıca gösterilmiştir. 

Madde 24 : Hafif para cezasının da para kıymetinin düşüklüğü sebebiyle aşağı haddi üç ve yu
karı haddi bin liraya çıkarılmıştır. 

Madde 76 : Bu maddede 19 ncu madde değiikliği ile ilgili olarak her fiil için kanun ile muayyen 
olan ağır ve hafif para cezalarının ayrı ayrı hükmolunacağı tasrih edilmiştir. 
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Madde 14J : Maddenin ilk fıkrasında beyan ve naklolunan suçun unsurlarından hiçbir değişiktik 
yapılmamıştır. 

Fıkrada açıklandığı üzere memleket içindeki içtimai bir zümrenin diğerine tahakkümünü tesis 
etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldırmak için cemiyet kurmak yasak edilmiştir. Zümre 
tahakkümünü kurmanın veya bir zümreyi ortadan kaldırmanın sebep ve saikleri ne olursa olsun 
bu hareketler sadece gözetilen ve varılmak istenilen sonuçları itibariyle suç sayılmıştır. 

Fıkranın yasak ettiği diğer bir fiil ve hareket de memleket içinde kurulmuş iktisadi veya içti
mai nizamları devirmek amaciyle cemiyet kurmaktır. 

İçtimai nizam; bir cemiyetin varlığım ve devamını sağlıyan ve koruyan bütün kaide ve mües
seseleri ve iktisadi nizam ise, bir cemiyette servetin istihsal ve tedavül ve taksimini ve sermaye 
ve emek sahipleri arasındaki münasebeti düzen üyen esas ve usulleri ifade eder. Bununla beraber 
içtimai ve iktisadi nizam sözlerinin geniş mânada yorumlanması icabeder. 

Komünizm cemiyetin içinde zümre tahakkümünü kurmak veya bir zümreyi kaldırmak istiyeıı 
bir fikir sistemi olduktan başka cemiyetin iktisadi ve içtimai nizamlarını devirerek yerine kendi 
görüşüne uygun iktisadi ve içtimai bir nizam kurmayı tek gaye sayar. Bu sebepledir ki komünist 
cemiyetler maddenin ilk fıkrasına göre men ve zecredilmiş bulunurlar. Bununla beraber komünist 
olmıyan ve fakat kendisine has bir nizamı koymak için memleket içinde kurulmuş bir içtimai veya 
iktisadi nizamı devirmek amaciyle cemiyet kuran kimseler de bu fıkra hükmünce ceza görürler. 

Bu fıkrada yapılan değişiklik suçun teşkil ettiği tehlikeye bakılarak suçluya verilecek cezanın 
artırılmasından ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yazılı suç ve unsurları okluğu gibi bırakılmış ve yalnız ceza mikta
rı evvelki fıkraya atıf suretiyle artırılmıştır. Bu fıkrada sözü geçen siyasi nizam; Devletin vat
lığını. ve kuruluş şeklini ve bunların düzenini bildiren kaideleri ve hukuki nizam ise, cemiyet ha
yatının devamı için her alanda devletin kanunlar ile tesis ve kabul ettiği kaide ve nizamların to
punu ifade eder. Kanun bu fıkra beyaniyle cemiyetin siyasi veya hukuki nizamlarım devirmek 
için yıkıcı cemiyet kuranları cezalandırmıştır. Yıkıcılık vasıf ve karakteri itibariyle kanun maksu
du anarşist cemiyetlerdir. Bu kabil cemiyetler mevcut siyasi ve hukuki nizamların yok edilmesini 
ve fertlerin otorite teşkil eden hiçbir nizama tâbi olmamasını kabul ve iddia ederler. 

Komünistler ile anarşistler, kurulmuş nizamları yıkmakta birleşirler. Ayrıldıkları cihet komü
nistlerin yıkılan nizam yerine kendi inançlarına uygun nizamları koymayı istemeleri anarşistle
rin ise otorite, teşkil eden hiçbir nizama boyun eğmek istememeleri hususlarıdır. 

Fıkrada, her halde (Yıkıcılık) sözü ile belirtilmiş olan kasta göre; Devletin siyasi veya hukuki 
nizamının şöyle olmayıp da böyle olmasının daha iyi olacağı inancasiyle parti kurulması veya şa
hısların bu yoldaki fikirlerini açıklamaları fıkra hükmünden hariç kalır, suç olmaz. 

Madde tasarının üçüncü fıkrası, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı suçların şiddet ve sebepleri
ni bildirir. Bu halde de ceza fıkrada görüldüğü veçhile artırılmıştır. Cebir ve şiddet maddi surette 
eşya veya şahıslara yöneltilebileceği gibi mânevi olarak tehdit suretiyle de olabileceğinden bu ci
hetler kanunda, açıklanmakla beraber bunların çeşitli işlenme tarzları (her ne suretle olur ise ol
sun) sözü ile yasak edilmiştir. 

Bundan başka ceıniyetlerce başarı vasıtası olarak cebir ve şiddet kollanmak veya tehdit etmek 
evvelden sözleşilip açıklanmamış olsa bile cemiyetin muhtemel mukavemetine karşı böyle bir va
sıtaya müracaat etmeden amaca varmanın imkânsızlığı anlaşılırsa cebir ve şiddet icra veya tehdit 
iluıı evvelden kabul etmişçesine cezanın artırılacağı fıkrada beyan olunmuştur. 

Yürürlükte bulunan maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının mükerrer hükümleri tasarının 
üçüncü fıkrasında toplu olarak ifade olunmuştur. 

Bugünkü maddenin, beşinci fıkrasında yazılı suçlar hiçbir değişikliğe tâbi tutulmadan tasarının 
dördüncü fıkrasına geçirilmiş yalnız ceza miktarları suçun önemi itibariyle artırılmıştır. 

Yürürlükte bulunan maddenin altıncı fıkrasındaki «bu cemiyetlere iştirak eden kimse» sözleri 
yalnız bir evvelki fıkrada yazılı cemiyetlere iştirake matuf olarak bir tahsis ifade ettiğinden ve hal-
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hu.ki diğer fıkralarda yazılı cemiyetlere iştirakin de cezayı gerektirmesi maksut olduğundan fıkranın 
bu dar beyanı yerine asıl maksadı müfit olmak' üzere tasarının beşinci fıkrası yazılmış ve bu fık
rada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda beyan olunan suçlara iştirak edenlerin cefaları 
ayrı. ayrı artırılmış olara!-, göslcrilmişlir. 

Madde l'ıkıalarında malıiyeileri bildirilen < -emiydi lere girmek için yol .gösterenlerin de bu cemiyet
lere iş1ii-ak el iniş-olanlar gibi aynı cezayı görmeleri yeni bir hüküm olarak tasarının altıncı fıkrasına 
yazılmıştır. Fıkrada (yol gösterenler) mutlak surette ifade edilmiştir. Bunların evvelce cemiyete 
girmiş bulunup bulunmamaları suçun doğumunda bir tesiri haiz bulunmaz. Bu sebepledir ki, .madde 
konusu olan suçların önemi bakımından yol gösterme hareketleri müstakil bir suç sayılmıştır. 

Dağılmaları emredilmiş olan madde konusu cemiyetleri sahte nam altında veya muvazaa şeklinde 
dahi olsa yeniden teşkil ve tan/im ve sevk ve idare edenlere daha ağır eeza tertibini bildiren madde 
fıkrası olduğu gibi tasarıya alınmıştır. Fıkranın mutlak beyanından anlaşılacağı üzere dağıtılmış 
olan cemiyetleri yeniden kuranların, dağıtılan cemiyette evvelce bulunmuş olmaları suçun husulünde 
şart değildir. Bu kabil yasak cemiyetleri yeniden kuranlar; ister dağıtılmış olan ilk cemiyete dahil 
olsun ve ister olmasınlar sadece dağıtılmış olan cemiyeti yeniden kurmuş olmalarından dolayı bu 
fıkra, uyarınca artırılmış olarak ceza görürler. Burada önemli olan cihet, suçlunun yeniden kurdu
ğu cemiyetin evvelce dağıtılmış olduğunu bilmesi ve ona rağmen harekete geçmiş olmasıdır. Tasarı 
maddesine eklenen son fıkra ile madde maksudu olan cemiyet tarif, ve izah olunmuştur. Buna göre 
iki veya daha ziyade kimselerin maddenin diğer fıkralarında yazılı amaçlar etrafında sadece bir
leşmiş olmaları- cemiyetin vücudunu kabul için yeter bulunmuştur. Bu hususta gizli veya açık ya
zılı bir sözleşmeye, cemiyet kanunundaki formalitelerin tahakkukuna lüzum ve ihliyaç olmadığı gibi 
cemiyeti teşkil edenlerin kanunun M1°> ncü maddesi beyanı veçhile beş. kişi'veya daha ziyade olma
ları da gerekmez. 

Madde 142 : Bu madde, memleket içinde içtimai bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis 
etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldırmak yahut memleket içinde kurulmuş iktisadi 
veya içtimai nizamları devirmek veya siyasi veya hukuki nizamları yıkmak için propaganda ya
panların-veya bu fiilleri öven veya iyi gördüğünü söyliycnlerin ve bu amaçlara varmak için tel
kinde bulananların görecekleri cezayı bildirir. 

Yürürlükte bulunan maddenin ilk fıkrası yalnız, propagandanın her nevi ve şeklini şümul ve 
ihatasına almak için (her ne suretle olur ise olsun propaganda yapan) sözü ile kayıtlanarak ta
sarı maddesine ilk fıkra olarak yazılmış ve bu arada ihtiva ettiği ceza miktarı artırılmıştır. 

Sonucu itibariyle Devletin ve halkın emniyet ve selâmetini ve refah ve saadetini bozmaya ma
tuf bu nevi propagandaların teşkil ettikleri tehlike bakımından daha ağır ceza ile menoluııması-
ııın lüzumu aşikardır. 

Propaganda ; nerede ve ne zaman olur ise olsun bir hususu, bir fikri taraftar kazanmak kas
tiyle başkalarına yaymaktır. Propaganda; söz, şarkı. yazı. resim, radyo, sinema, temsil, yazılı 
veya resimli kâğıtları asma, dağıtma, gönderme gibi her türlü yayını vasıtalariylo olabilir. 

Propagandanın, açık veya gizli olsun umuma hitap etmesi asıl olduğundan tek, belli bir şahsa 
söz veya işlem ile yapılacak telkinin propaganda mefhumu içine girmemesi düşünülerek bu kabil 
fiil ve hareketleri de ceza tehdidi altında bulundurabilmek için tasarı maddesinin üçüncü fıkra
sında gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

({erek propaganda ve gerek telkinin madde konusu olup) suç sayılan amaçları elde etmek kas
tiyle yapılmış olması cezayı gerektirmesi için şarttır. 

Bu suç işleme kasdı, tasarı maddesinin gere!-: birinci ve gerek üçüncü fıkralarında gereği ka
dar açıkça bildiıilmiştir. 

Bu sebeple ilmî sahada meselâ komünizm veya anarşizm esaslarını anlatan bir öğretmenin 
veya bu konuda İlmî bir kritik yapan bir kimsenin muhataplarım bu fikirlere saptırmak veya 
inandırmak kasdı ile hareketi anlaşılmadıkça cezalandırılması caiz ve doğru olmaz. Bununla bera-
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feer propaganda veya teİkine ilmî bir renk ve mahiyet vererek kötü maksadı bu,yoldan gizİemeyt; 
uğraşan suçlularda bulunur. Bunların asıl maksatlarını şahsiyetlerine, propaganda veya telkin 
fconusu veya vasıtalarına ve sebeplerine bakarak sezmek kabil olur. 

Tasarı maddesinin ikinci fıkrası ilk fıkrada beyan olunan suçların şiddet sebeplerini bildirit-
ve yürürlükte bulunan maddenin bu konuya taallûk eden ikinci fıkrası hükmüne tekabül eder. 
Yalnız bugünkü metindeki (şiddet kullanarak) sözü 1.41 nci maddede beyan ve izah olunan se
beple ve oradaki hükme uygun olarak (cebir ve şiddet kullanmayı veya tehdit etmeyi de tazam-
mun ediyorsa) suretinde yazılmış ve bu tasarı fıkrasında cezanın ilk haddi daha ağırlattırılarak 
iki yıl ağır hapse çıkarılmıştır. 

Bugünkü maddenin üçüncü fıkrası hükmü; tasarı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları be-
yanlariyle ifade ve kabul edilmiş olduğundan ve bu suretle tekrardan ibaret kaldığından tasarı 
maddesine alınmamıştır. 

Yürürlükte bulunan maddenin son fıkrası ilgisi itibariyle tasarı maddesinde üçüncü fıkra ola
rak yazılmış ve ihtiva ettiği ceza da maddenin diğer fıkralarında yazılı suçların cezalariyle ahenkli 
olarak artırılmıştır. 

Bugünkü maddenin üçüncü fıkrasındaki (propaganda) sözü (her ne suretle olur ise olsun) kay
dının ilâvesiyle geniş bir anlama müsait şekle konulmuş ve fıkra başkaca bir değişikliğe tâbi tutul
madan ayniyle tasarı maddesine son fıkra olarak: geçirilmiştir. 

Madde 163 : Türkiye lâyık bir Devlettir. Devlet kanunları, müesses her türlü nizam, millet ve 
memleketin gerçek ihtiyacının ve bir lüzum ve icabın karşılığı ve ifadesidir. 

Kanun ve nizamlar, Devletin kuruluşunda hâkim olan asla esasa uygun ve onun yararına olur. 
Bunların Devletin esas umdelerine aykırı bir asla ircaı hiçbir suretle düşünülemez, caiz görülemez. 

Bunun için lâyıklığa aykırı olarak içtimai veya iktisadi veya siyasi veya hukuki nizamları kısmen 
de olsa dinî esas ve inancalara uydurmayı hedef tutan her hareket kanun ile ceza müeyyidesi altına 
alınmıştır. 

Kanunumuzun bu konuda olan boşluğu tasan maddesinin ilk ve ikinci ve üçüncü fıkralarında 
ynzûı hükümler ile doldurulmuştur. 

Yürürlükte olan maddenin ilk fıkrası, ihtiva ettiği unsurlar itibariyle zararlı hareketleri gereği 
veçhile karşılamıya yetmediğinden kaldırılarak halde zararlı görülen hareketleri men'e yeter görülen 
tasarı maddesinin dördüncü fıkrası yazılmıştır. 

Anayasa hükümlerince dm reddedilmiş değildir. Herkes dinini seçmekte ve icabmı yerine getir
mekte serbesttir. Buna birşey denemez. Yalnız kabul edilraiyen cihet dinî meşru olmıyan maksat ve 
sebeplere vasıta ve alet kılmaktır. 

Fıkrada görüldüğü üzere din propagandası veya dinî telkin cezayı müştekim olmak için si
yasi maksat ile veya şahsi nüfuz veya menfaat temini kastiyle yapılmış olmalıdır. Dinî veya dinî 
hissiyatı veya dinen mukaddes tanılan şeyleri siyasete alet ederek bu maksatla propaganda 
yapmanın veya telkinde bulunmanın zararları büyüktür. Şahsi nüfuz ve menfaat temini için 
dini alet eden propagandayı cezalandırmak herkesçe mukaddes tanılan bir müesseseyi bayağı en
dişelerden masun kılmak içindir. 

Din propaganda ve telkinlerinde failin yukarda beyan olunan asıl maksadını gözetmek lâ
zımdır. Fıkrada beyan olunan kasıtlar dışında kalan br din propagandası veya dinî telkin ce
zayı müstelzim olmaz. 

Dine taallûk eden propagandaların yayım yeri yayını vasıtası, yayını konusu bakımından 
tesirleri az veya çok olacağından bu sebepler ile az zarar umulan hallerde suçluya daha az ce
za vermek adalet icabı olur. Tasarının beşinci fıkrası bu düşünce ile yazılmıştır. 

Tasarının birinci ve dördüncü fıkralarına hâkim olan düşünce itibariyle yürürlükte bulunan 
maddenin son fıkrasının kanundan çıkarılman uygun görülmüştür. 

Madde tasarısının son fıkrası madde maksudu olan cemiyeti 141 neî maddeye atıf suretiyle izah 
edeı\ 

( S. Sayısı : 257 ) 
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Madde 189 : Yürürlükte oku madde metninde, cürümde kullaıulan ve cezam nağırlaştmînıasi 

sebebi sayılan silâhlar tamamiyle bildirilmiş değildir. Bu hal tatbikatta, aynı derecede suç isle* 
meye elverişli silâhlardan birinin maddede yazılmış, diğerinin ise söylenmemiş olma&ından dola* 
yi bunları kullanan suçluların farklı ceza görmelerine sebep olarak adaletsizliği mucip olmakta* 
dil. 

Bundan başka maddenin son fıkrasında göriLen (Cebir ve tehdit için taşman bıçakla kama ve 
sair aletler) sözü de maksadı açıklamaya yeter tam bir tarif teşkil etmektedir. 

Beyan olunan mahzurları gidermek için maddenin yeniden tertibi lüzumlu görülmüştür. 
Tasarı maddesinde cezayı ağırlaştırıcı sebep sayılan silâhlar, yapılış ve tesirleri itibariyle ay» 

rılarak bir sıraya konmuştur. 
Ateşli silâhlardan maksat; ateş çıkaran her türlü silâhlardır. Patlayıcı maddeler, dinamit, di

namit mürettebatı veya diğer benzeri patlayıcı her türlü cisimlerdir. 
Tasarının üç sayılı bendinde yazılan ve tecavüz ve müdafaada kullanılan silâhlardan her tür

lü kesici aletler; saldırma, kama ve her nevi bıçakları ve çakıları ve yine bunlar gibi kesici olan 
ustura ve jiletleri ve delici aletler, şişlibastoları, şişleri ve uçları sivriltilmiş demir çubukları, bü
yük çivileri ve hülâsa batmaya, delmeye yarıyan:bütün aletler de; Amerikan yumruğu, ustura, 
topuz ve matrak gibi taarruz için hazırlanmış aletleri ifade eder. 

Maddenin dördüncü bendinde açıklandığı veçhilo yakıcı, aşındırıcı ve yaralayıcı eczalar ve her 
türlü zehirler ve boğucu ve gözyaşı getirici gazlar da vahim tesirleri bakımından cezayı ağırlaş
tıran silâhlar arasına sokulmuştur. 

Madde 264 ; Yürürlükte bulunan maddenin ilk fıkrasında sayılan şeyleri memleket içinde 
bir mahalden diğer mahalle nakledilenlerden bahsölunarak yollıyanlar veya nakline tavassut eden
ler kapalı geçilmiş olduğundan tasarı maddesinin ilk fıkrasına bunlarda yazılmıştır. Yalnız bu yasak 
şeyleri nakle tavassut edenleri cezalandırabilmek için bilerek kaydı konmuş ve böylece suç işlemek 
kasdınm lüzumu açıklanmıştır. W$'% * *e "' 

Bugünkü maddenin ikinci fıkrasmda ruhsatsızımı gibi şeyleri yalnız taşıyanlar veya satanlar 
veya satılığa çıkaranlar yazılı olup evlerinde yerlerinde bulunduranlar ile alanlardan bahsolunma-
dığı için bunlar da tasarı maddesinin ikinci fıkrasına yazılmış*r. Maddenin ilk fıkrasmda sayılan 
memnu şeyleri ruhsatsız satanlar veya satılığa çıkaranlar nasıl «uçlu ve sorumlu olurlar ise bunları 
satın alan veya her hangi bir suretle tedarik edenler de suçlu sayılmalıdırlar. Ve suç ikaına vasıta 
olan bu alet ve ecza ve silâhlar kolayca tedarik edilmemelidir. Yine böylece bu gibi şeyleri ruhsatsız 
bulundurmamak, suçları önleme bakımından lüzumlu olduğundan aksine hareket edenleri cezalan
dırmak icabeder. Her istediği zaman silâhı eline alabilecek olan kimsenin suç işlemesi daha kolay 
olur. Yalnız bu arada her hangi bir sebeple hâtıra teşkil eden ve bu sebeple mânevi bir kıymeti haiz 
olarak elden çıkarılması sahibine güç gelen silâhlar ;bu hükümden ayrık tutulmuş ve bu yolda 265 
nci maddede gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

264 ncü maddede yazılı cezalar suçun ağır neticeleri karşısmda yeter bir müeyyide teşkil etnıedi> 
ğinden madde tasarısının her iki fıkrasmda artınljarak tertiplenmiştir. 

Madde 265 : Yürürlükte bulunan maddede memnu silâhların tarifi pek dar ve müphem oldu
ğundan her hangi bir silâhın memnu olup olmadığının tâyini uzun incelemeleri gerektirdiği ve $a* 
hiplerini de bilmeden ağır neticelere ve tehlikelere koyduğu cihetle tatbikatın bu nevi güçlükle
rini ve haksız neticeleri gidermek için maddenin daha açık ve etraflı yazılması gerekli bulun
muş ve bu sebeple tasarı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları tertiplenmiştir. 

Tasarının üçüncü fıkrası memnu silâhlar arasında bulunması icap eden sivri uçlu kesici alet
leri tarif ve beyan eder. Sapları sayılmamak üzere uzunlukları 25 santimi geçen tek yüzlü saldır
ma ve sair büyük bıçakların ve kama gibi çift yüzlü aletlerin memnu silâhlar arasında yer alma
sının lüzumu açıktır. Bu bıçaklar için uçlarının sivri olması lüzumu ayrıca bildirilmiştir. Uçları 
sivri olmıyan bıçaklar taarruza yaramıyacaklarıı^dan ve evlerde ve sair yerlerde zaruri medeni 
ihtiyaçlara muhtas ve münhasır bulunduğundan ıjıadde hükmünden hariç tutulmuşlardır. 

Madde 549 : Tasarının bu maddesi, 265 nci maddede tarif ve izah ounan memnu silâhlar dışın* 

(•S. Sayımı : 257 ) 
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da ka lan her nevi s i lâhlar ın şehir ve kasabalar ieinde ruhsatsız taş ıuamıyaeağını bu meuınııiyete 
aykır ı hareke t edenlerin görecekleri cezayı bildirir . "Kama ve sa ldı rma ve büyük bıçaklar 265 nci 
madde hükmünce memnu silâhlar aras ında konmuş o lduğundan y ü r ü r l ü k t e bu lunan madde met
ninden hu nevi si lâhlar çıkarılmış ve tasar ı maddesi buna göre tanzim olunmuştur . 

B u g ü n k ü maddede şehir ve kasabalar içinde ruhsatsız silâh taş ıyanlar hakk ında konan ceza 
kâfi bir müeyyide teşkil e tmediğinden tasa r ıda 204 ncü madde cezalariyle ahenkl i o larak ar t ı r ı l 
mıştır . 

Cezanın ar t ı r ı lması , bu nevi si lâhları yanında bu lunduran la r ın şehir içinde her hangi bir se
beple suç işlemeleri hal inde daha ağır cezayı gerekt i recek saldır ış lar ının önlenebilmesi bakımın
dan da lüzumlu ve zarur i bulunur , 

H Ü K Ü M K T l N T E K L İ F İ 

Türk (1 <',:<(. Kanununun bâzı •maddelerinin deyiş-
i irilmesi hakkımda Kanun tasarısı 

B İ R İ N C İ MADDK - Türk Ceza Kanununun 
(11) maddesi değiştirilerek yerlerine aşağıda nu
maraları. karşısında yazılan maddeler konmuştur. 

.Madde 15. - - Ih]pis eczası yedi günden, yirmi 
seneye kadardır . Kanunda açıklanmıyan yerler
de yukarı haddi beş senedir. 

Altı ay ve daha yukarı hapis cezasına mah
kum. olanlar ile mevkui'iyet müddetinin mahsu
bundan sonra geri kalan müddet i. altı ay veya 
daha, ziyade olanların cezaları b'Lııeü maddenin 
birinci devreye ait hükümleri ayrık olmak üzere 
diğer hükümlerinin teshir etliği şa ı i la r dâhilinde 
çektirilir. 

Madde l!k - Ağır para cezası (10) liradan 
aşağı olmamak üzere tâ\i.n olunacak bir paranın 
.Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Ihı ceza hükmünü bildiren ilânı- kesinleşince 
Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet 
Savcısı on günlük süre içinde para, cezasını öde
mesi için .hükümlüye bir ödeme emri. gönderir . 

Dükündü, usulü dairesinde tebliğ olunacak 
ödeme'emri üzerine belli süre içinde para ceza
sını edemezse Cumhuriyet Savcısının yazılı (mi
riyle bir gün üç liraya sayılmak üzere hapse
dilir. Kesirler tam üç lira. sayılır. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme 
ilâmında yazılı olmasa, bile yuka rdak i hüküm 
Cumhuriyet Savcılığınca uygulanır . 

İ lk on günlük süre içinde para cezasının üçte 
bir ini ödiyen hükümlünün isteği üzerine geri 
ka lan pa ra cezasının onar günlük iki taks i t te 

'ödenmesine müsaade olunur. İkinci t aks i t 

( S. Sayısı : 257 ) 

vakt inde ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi 
hükümsüz kal ı r . 

Hükümlü mahbus kaldığı her gün için ilk 
fıkra uyar ınca üç lira indi r i ld ik ten sonra geri 
kalan parayı öderse hapisten çıkarılır . 

Dara cezası yerine çektirilen hapis cezası üç, 
seneyi geçemez. 

Kendi isteği üzerine hükümlü para cezasın
dan çevrilen hapis yerine devlet, iller veya, 
belediyelerce tâyin olunacak Bayındır l ık işle
r inde çalıştırı labilir . Bu suretle iki günlük hiz
met bir gün hapis yerine geçer. 

Çektirilen hapis süresi pa ra cezasını ta ma
liliyle karş ı lamamış olursa geri kalan '»aranın 
tahsili için ilânı Cumhuriyet Savcılığınca ma
hallin en büyük ırıalmenıuruua verilir ve malme-
murluğunca , hapis ile tazyik hükmü ayrık ol
mak üzere Tahsili Dmval Kanunundak i usule 
göre hükümlünün malına müracaa t o lunarak 
infaz edilir. 

Madde 21. —- Hafif para cezası, üç l iralan 
bin. liraya k a d a r tây in olunacak bir pa ran ın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibaret t i r . 

Hapis yer ine hafif hapis yazılmak şari iyle 
19 ncu maddenin ilkten sonraki f ıkraları hü
kümleri bu ceza hakkında da uygulanır . 

Madde 7(i. —-• işlenmiş olan her fiil için ka
nun ile belli olan ağır ve hafif para cezaları 
ayrı ayrı hükmolunur . 

Nispî pa ra cezaları da aynı hükme tâbidir . 
Bara cezalarının şahsi hür r iye t i bağlayıcı 

bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti 
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dört seneyi geçemez. 

Ağır para cezasiyle hafif para cezası birleş-
. tiği takdirde çevrilecek ceza nev-i hapistir. 

Malde 141. — Memleket içindeki içtimai bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis 
etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldır
mak veya memleket içinde kurulmuş iktisadi 
veya içtimai nizamları devirmek amaciyle cemi
yet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden 
kimte üç yıldan on yıla kadar ağır hapis ceza
sına konur. 

Amacı, cemiyetin siyasi veya hukukî her 
hangi bir nizamını devirmek olan yıkıcı cemi
yetleri memleket içinde tesis, teşkil, tanzim 
veya-sevk ve idare eden kimse ilk fıkrada aynı 
cezayı görür. 

Yukardaki fıkralarda yazılı amaçlara var
mak için cemiyetleree her ne suretle olur ise ol
sun cebir ve şiddet kullanmak veya her ne su
retle olur ise olsun tehdit etmek vasıta olarak 
kabul edilmişse veya bu cihet açıklanmamış 
olmakla beraber cebir ve şiddet veya tehdit ba
şarı için gerekli bulunmuş ise cemiyeti tesis, 
teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimseye 
verilecek ağır hapis cezası beş yıldan aşağı ola
maz. 

Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya 
millî duyguları yok etmeye veya zayıflatmaya 
matuf bulunan cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare eden kimse bir yıldan üç 
yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda beyan olunan 
cemiyetlere girenler bir yıldan ve üçüncü fık
rada yazılı cemiyetlere girenler iki yıldan baş
lamak üzere yedi yıla kadar ağır hapse ve dör
düncü fıkrada bildirilen cemiyetlere girenler de 
altı yıldan bir yıla kadar hapse konulur. 

Yukardaki fıkrada beyan olunan cemiyetle
re girmek için yol gösterenler ayni suretle eeza 
görürler. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazı
lı cemiyetleri, sahte nam altında veya muvazaa 
şaklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim 
veya sevk ve idare edenler hakkında verilecek 
cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artı
rılır. 

Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha 
çok kimselerin sadece aynı amaç etrafında bir-
leşmeleriyle vücut bulur. 

Madde 142. — Memleket içindeki içtimai 
jbir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
Itesis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan 
kaldırmak, yahut memleket içinde kurulmuş 
iktisadi veya içtimai nizamları devirmek veya 
siyasi veya hukuki nizamları yıkmak için her ne 
suretle olur ise olsun propaganda yapan kimse 
bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Bu propaganda, yukardaki fıkralarda yazılı 
! amaçlara varmak için cebir ve şiddet kullan-
jmayı veya tehdit etmeyi de tazammun ediyor
sa ilk fıkra uyarınca verilecek ceza iki yıl ağır 
hapisten aşağı olamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri öven ve
ya iyi gördüğünü söyliyen, yahut bu fıkraların 
i ihtiva ettiği amaçlar için başkasına söz veya 
işlem ile telkinde bulunan kimse bir yıldan 
beş yıla kadar ağır hapis cezası görür. 

Cumhuriyetçiliğe aykırı veya Millî duygu
ları yok etmek veya zayıflatmak için her ne 

; suretle olur ise olsun propaganda yapan kimse 
altı ay<İan iki yıla kadar hapse konur. 

Madde 163. — Layıklığa aykırı olarak içtimai 
veya iktisadi veya siyasi veya hukuki nizam
ları kısmen de olsa dinî esas ve inancalara uy-

I durmak amaciyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim 
[ veya sevk ve idare eden kimse iki yıldan yedi 
yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için 
başkalarına yol gösterenler bir yıldan yedi yıla 
kadar ağır hapse konurlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı 
cemiyetleri, sahte nam altında veya muvazaa şek
linde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim veya 
sevk ve idare edenler hakkında verilecek cezalar 
üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 

Siyasi maksatla veya şahsi nüfuz veya menfa* 
\ at temini kastiyle dinî veya dinî hissiyatı veya 
[ dince mukaddes tanılan şeyleri alet ederek 
\ her ne suretle olursa olsun propaganda , yapan 
veya telkinde bulunan kimse bir yıldan beş yıla 
kadar ağır hapse konur. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım 
: konusu bakımından az zarar umulan hallerde 

faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
Bu maddede yazılı olan cemiyetler hakkında 

141 nci maddenin son fıkrası hükmü yürür. 

(S , Say**:,257) 
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Madde 183. — Ceza tâyininde, kanunun şid

det sebebi sayarak bildirdiği silâh tâbirinden 
maksat; 

1. — Ateşli silâhlar, 
2. — Patlayıcı maddeler, 
3. Tecavüz ve müdafaada kullanılan her tür

lü kesici, delici veya bereleyici aletler, 
4. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar, veya 

diğer her türlü zehirler ve boğucu, göz yaşı geti
rici gazlardır. 

Madde 264. — Her kim, ait olduğu merciden 
ruhsat amaksızm dinamit veya bomba veya buna 
benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya barutf sre sa
ir ateşli ecza veya memnu silâh veya bunlara 
mahsus fişenk yapar veya bunları yabancı mem
leketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta 
olur veya memleket içinde bir yerden diğer yere 
götürür veya yollar veya götürmeye bilerek ta
vassut ederse altı aydan üç seneye kadar hapis 
olunur vo kendisinden (100) liradan (1 000) li
raya kadar ağır para cezası alınır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bu
lunduranlar veya satanlar veya satılığa çıkaran
lar veya alanlar üç aydan bir seneye kadar h. 
pis ve (50) liradan (500) liraya kadar ağır para 
oezasivlfl cezalandırıl!?. 

Madde 265 
maksat; 

Kanuna göre memnu silâhtan 

1. Ördü tarafından kullanümıs veya kulla
nılmakta olan veya düşmandan İğtinam olunan 
veya bütün askerî şahıslara veya zabıta kuvvet
lerine tahsis edilen eski veya yeni sistem her cins 
veya modelde makinesiz veya ağır veya hafif 
makineli harb tüfekleri veya diğer nevi harb alet
leri, kasatura, süngü, kılıç ve mızraklar. 

2. Çapı, cinsi ve modeli her ne olursa olsun 
fişenk yatağı dâhil olduğu halde namlusu 15 san
timetreden uzun olan tabancalar, 

3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu (25) 
ısantimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu 
her türlü kesici aletlerdir. 

Hâtıra teşkil eden veya bir meslek veya sana
tın icrasına mahsus olup da bu maksat ile bu
lundurulan veya taşınan veya kullanılan bıçak 
ve sair aletler memnu silâhtan, sayılmaz. 

Madde 549 —-Merciinden ruhsat almaksızın 

kanuna göre memnu olmıyan silâhları şehir ve 
kasaba içinde taşıyanlar 15 günden 3 aya kadar 
hafif hapis veya (30) liradan (500) liraya kadar 
hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

İKÎNCÎ MADDE — Vergi ve resimlerin bel-
li süreleri içinde ödenmemesinden dolayı tahsili 
lâzım gelen vergi ve resim cezalariyle tazminat 
kabilinden olup mütezayit nispete tâbi bulunan pa
ra cezaları hariç olmak üzere Büyük Millet Mec
lisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe 
girmiş bulunan bütün kanun ve tüzükelrde ya
zılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük Mil
let Meclisince miktarına dokunulmamış olan pa
ra cezaları on misline ve Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul olunup da 31 . XII . 1939 ta
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
larda yazılı para cezası beş misline ve 1 . 1 . 
1940 tarihinden 31 . XII . 1945 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı 
paua cezaları üç misline çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte ter
tiplenmiş olması yukardaki esaslar dairesinde 
cezanın artırılmasına engel olmaz. 

Yukardaki fıkralar uyarınca artırılarak 
hükmedilecek para cezası on liradan aşağı ola
maz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Para cezalanndaki ar
tış suçun nevine ve gören ve yetki tâyinine ve 
kanun yollarına müracaata taallûk eden hü
kümlere dokunmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce işlenmiş olan suçlardan 
dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan pa
ra cezalarının hapis veya hafif hapse çevrilme
sinde bir lira için bir gün hesap olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 17 Nisan 1338 ta
rih ve 222 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

ALTINCI MADDE 
Bakanı yürütür. 

Ş. Oümâtcvy 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Bu kanunu Adalet 

Derlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fmd Sirmm 
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. VI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
Bakanlar. Kurulunca 9 . V . 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, komisyonumuza ha
vale edilmiş olduğu cihetle, Adalet Bakanı hu-
zuriyle yapılan müzakereler sonunda, aşağıda 
yazılı gerekçede belirtilen sebeplerle değiştiri
len maddeler ilişik olarak Yüce Kamutayın tas
vibine arzedilmek üzere sunulmuştur: 

Bu tadil ile üç esaslı konuya ait hükümlerin 
beliren ihtiyaçlara, tatbikatın gösterdiği zaru
retlere, değişen şartlara göre yeniden tanzimi 
düşünülmüştür. 

I - Memleket içinde, kurulmuş nizamı yaban
cı fikir sistemlerine karşı korumak ve lâyiklik 
esasını sarsmak istiyenlere karşı müeyyide vaz'-
etmek maksadiyle Ceza Kanununun 141,142 ve 
163 ncü maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 
Sağ ve sol gibi gayrimuayyen ve elâstiki ölçü
lerden uzak olan metin ve gerekçesi ile bu teş
rii tedbirlere: Devlet nizamının müdafaası ted
birleri diyebiliriz. Bunlardan bir kısmı, kurulmuş 
iktisadi ve içtimai nizamımızı devirmek ve ye
rine bir sınıf diktatörlüğü ile bu diktatörlüğün 
iktisadi ve içtimai nizamını kurmak istiyenlerin 
cemiyet, teşkil etmelerini, propaganda ve telkin 
yapmalarım müeyyide altına almayı istihdaf 
etmektedir. Diğer bir kısmı ise. Anayasanın lâ
yiklik prensi pine karşı beliren fikir ve hareket
leri daha vazıh bir surette cezalandırmayı he
def tutmaktadır. 

II - İkinci Dünya Harbinin bütün dünya eko

nomi ve maliyesinde yaptığı tesirlerden memle
ketimizde müteessir olduğu cihetle para kıy
metinin düşmesi ceza hukuku bakımından da 
tesirini göstermiş olduğu için: Suçla ceza ara
sında bulunması gerekli olan muvazeneyi yeni
den tesis zarureti ile kanunda bâzı tadilleri 
yapmak gerekli bulunmuştur. Hafif para ceza
sının asgari ve âzami hadleri bir lira ve iki 
yüz lira iken, üç lira ve bin liraya çıkarılmış
tır. Eğer para cezasında bu hadler bir lira ve 
beş bin lira iken, on lira ve yirmi beş bin lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

özel kanunlarda mevcut para cezaları za
man itibariyle çok farklı miktarlar göster
diğinden bunlara yapılan zamda bu farklara 
göre ayarlanmıştır: 

Tasarının ikinci 'maddesine göm: 
I - Meclisin kurulduğu tarihten önce yürür

lüğe girmiş kanun ve nizamnamelerde mevcut 
olup da sonradan Meclis tarafından kanunla 
tadil edilmemiş olan para cezaları on misline 
çıkrılmıştır. 

2. Meclisin neşrettiği kanunlardaki para 
cezaları da üç kısımda mütalâa edilmiştir. 

A) 1939 yılı sonuna', kadar yayınlanan ka
nunlardaki para cezaları beş misli artırılmıştır. 

B) 1940 yılı başından 1945 y^ı sonuna ka
dar yayınlanan kanunlarda pam düşüklüğü 
dikkate alınarak ceza takdir edildiği için, 
bu tarihler arasındaki para cezalar . üç misli 
yükseltilmişti!. 

C) 1946 yılı başından itibaren ;. arürlüğe 
gicen kanunlarda mevcut para ee/nhu-ı zaten 
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yüksek tiadîerde tesbit edilmiş oldukları için 
bu kanunlardaki para cezalarına dokunulma
mıştır. 

Vergi ve resim cezaları ile, tazminat kabilin
den olan para cezaları bu artırmanın dışında 
bırakılmışlardır. 

Tasarının üçüncü maddesiyle, para cezaların
da bu artırmanın, suçun nev'ine, mahkemelerin 
vazife ve salâhiyetlerini tâyine ve kanun yoluna 
müracaata mütaallik hükümlere tesiri olmadığı 
belirtilmiştir. 

Tasarının birinci geçici maddesi ile, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş olan 
suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedile
cek para cezalarının artınlamıyacağı ve hükme
dilen bu para cezalarının ödenmemesi halinde 
hapis veya hafif hapse çevrilmede bir lira için 
bir gün hesap olunacağı açıklanmıştır. 

III - T. C. Kanununda umumi olarak bir si
lâh tarifi yoktur. Ceza Kanunu bakımından silâh 
üç mevzuda ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

1. Memnu silâh (Madde : 265); 
2. Memnu olmıyan, fakat taşınması yasak 

olan silâh (Madde : 549); 
3. Bir suç işlenmesi halinde, cezanın artırıl

masını gerektiren silâh (Madde : 189). 
Bu son silâh tarifi içinde, memnu olan veya 

taşınması yasak olan silâhlar da dâhil olduğu gibi, 
taşınması yasak olmıyan silâhlar da, tecavüz 
ve müdafaaya elverişli her türlü aletler de dâhil
dir. , 

Kanunda yapılan tadillerle silâh mefhumu 
şümullü bir şekilde tarif edilmiştir. 

Bu suretle T. C. K. nun (11) nci maddesinde 
yapüan değişikliklere ait gerekçeler, her madde
ye göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıda arzedil-
mıştir : 

Madde 15 :' 
Maddede teklif olunan değişiklik, hapis ceza

sının aşağı haddinin üç günden yedi güne çıka
rılmasından ibarettir. Kısa müddetli hürriyeti 
bağlayıcı cezaların, modern ceza hukuku esasla
rına göre tespit edilmiş birçok mahzurları vardır. 
Toplu infaz sisteminde, ahlâki redaeti bulunan 
suçlularla temas halinde tutulan , bu suçluların 
ıslah olacakları yerde kötü huylarla aşılandıkları; 
hapis cezasından korku hissini azalttığı ve bâzı 
hassas kimselerde zillet duygusu yarattığı kabul 
edilmektedir. Hapis cezasını fiilin ağırlık derece
sine göre, ancak para cezasiyle karşılanamıya-

cak suçlarda te müessir olabilecek bir müddet
le uygulanması gerekeceği düşünülerek asgari 
ceza' müddetinin artırılmasına dair hüküm ay
nen kabul edilmiştir. 

Müzakere sırasında hapis cezasının asgari 
haddi artırılmakla beraber, kısa müddetli hapis 
cezasını müstelzim olan suçların cezasını da 
ağır para cezasına tahmil etmek gerektiği hak
kındaki mütalâa aşağıda yazılı olduğu şekilde 
incelenerek reddedilmiştir : 

Hapis Cezaları, Kanunumuzda muhtelif tarz
da yer almışlardır : 

1. 242 nci maddedeki gibi «3 aydan 3 sene
ye kadar hapis» 

2. Yine aynı maddede : «1 aydan az olma
mak üzere hapis» 

3. 459 ncu maddede : «3 aya kadar hapis 
veya 50 liraya kadar ağır para cezası». 

4. 466 nci maddede : «6 aya kadar hapis» : 
5. 482 nci maddede : «3 aya kadar hapis v« 

100 liraya kadar ağır para cezası». 
Yukarda yazılı beş tip cezadan, birinci ve 

ikincisinde asgari hadleri bir ay ve üç ay olmak 
üzere kanun tâyin etmiş olduğundan, asgari 
ceza müddetinin yedi güne çıkarılmasının bu 
gibi suçlara tesiri ölmıyacaktır. Yargıcın hapis 
veya ağır para cezası takdir etmekte serbest bı
rakıldığı hallerde, yargıç fiile ve faile göre en 
uygun cezayı seçebileceği için bu halde de ha
pis cezasının asgari haddinin çoğaltılmasının 
tesiri suça aksetmiyecektir. 

Kanunda yalnız âzami haddi gösterilen ve
ya aynı zamanda ağır pare cezasının da hükme-
dilmesi gereken suçlarda, hapis cezasının aşağı 
haddinin yedi güne çıkarılması mutlak olarak 
tesirini gösterecektir. Çünkü, en az hükmedil-
mesi gereken hapis cezası üç günden yedi güne 
çıkrılmıştır. Bunlardan, ağır para cezasının 
beraber verilmesi gereken suçlar esasen sadece 
para cezası verilmekle iktifa edilmiyecek ka
dar ağır oldukları için, asgari müddetin artırıl
ması bir aykırılık yaratmaz. 

Sadece yukarı haddi tâyin edilmiş olan hapis 
cezalarında bu tadilin tesiri olacaktır. Ancak, 
hapis cezasını müstelzim suçların gözden geçi
rilmesi üzerine, üç günlük asgri hapis cezasının 
yeter derecede müeyyide teşkil etmediği ve za
ruri olarak bâzılarının para cezası müeyyidesine 
tahvili gerekmediği sonucuna varılmıştır, 
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Bu mülâhazalarla maddede teklif olunan de
ğişiklik aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19 : 
1. — iktisadi durumun para kıymeti üzerin

de yarattığı tesirler göz önüne alınarak bir lira
nın bugün bir ceza müeyyidesi teşkil etmediğine 
bakılarak ağır para cezasının bir liradan 10 li
raya çıkarılması hususu ceza prensiplerinin bir 
icabı telâkki edilerek aynen kabul edilmiştir. 

2. — Hükümet tasarısında, ağır para cezası-
nın yürürlükteki maddede mevcut olan beş bin 
lira âzami haddinin aşağıda yazılı sebeplerle 
kaldırılması teklif olunmaktadır : 

A) Bu maddenin ilk şeklinde mevcut olmı-
yan ağır para cezalarına ait âzami had 3038 sa
yılı Kanunla ve aşağı ve yukarı hadlerin tâyin 
ve tesbiti cezai telâkkilere göre zaruri olduğu 
gerekçesi ile vaz'edilmiştir. 

B) Halbuki, özel kanunlarda suça ait ceza
nın nev'i ve miktarı tesbit edilmiştir. Birçok 
suçlarda ağır para cezası beş bin liranın çok 
üstünde bir miktar ile muayyen olduğu görül
düğü için, umumi bir tarif maddesinde, kanun 
hükümlerine uymıyan bir kaide koymakta isa
bet olamaz. 

C) Suçların ağırlık derecesine göre ceza
larının suçlular için biı terhip vasıtası olmala 
n gerekir. Âzami haddi önceden tesbit ederek 
suçun ağırlığına göre ceza verilmesi imkânım 
tahdit etmek ceza pirensiplerine aykırıdır. 

D) Ağır para cezasının âzami, haddi kaldı
rılınca, nispî para cezalarının âzami had-
din istisna edileceğine dair yürürlükteki madde
nin birinci fıkrasındaki hükmün de kaldırılması 
gerekir. 

Ağır para cezasının yukarı haddinin kaldı
rılması fikri üzerinde yapılan müzakerede : 

A) Para cezalarının tesbiti hakkındaki sis
temler gerek nazari, gerekse mevzuat bakımından 
çok farklı olmakla beraber cezaların kanuniliği 
prensipi bakımından aynı esasa dayanırlar. Şura
sı muhakkaktır ki, para cezalarımı) miktarım 
tesbit hususunda yargıcı mutlak surette serbest 
bırakan sistem «kanunsuz ceza olmaz.» Prensipi 
karşısında terk edilmiştir. 

Bugün umumi olarak kabul edilen sistem şöyle 
ifade edilebilir. «Para cezalarının haddini ka
nun, miktarını yargıç tâyin eder.» 

Bu itibarla ağır para cezasına bir âzami had 
konulması gereklidir. 

B) Birçok özel kanunlarda âzami haddi 
5 000 lirayı geçen ağır para cezalarının mevcut 
olması, bir prensip aykırılığı ifade etmez. O suç
ların cemiyet için yarattığı tehlike, kanunun 
yüksek ölçüde tâyin ettiği ağır para cezası ile ön
lenmek istenmiştir. 

Fakat kanunlarımızda âzami haddi açık bıra
kılarak «500 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası» şeklinde konulmuş cezalar vardır. 
îşte bu maddede ağır para cezalarına konulan 
umumi had bu gibi hallerde cezaların kanunili
ği prensipini temine yarar. Yargıcın ceza mik
tarını takdir yetkisini, ceza hadlerinin kanunla 
tesbiti esası ile tahdit için konulmuştur. 

Bu tarif maddesinde, ağır para cezasının 
âzami haddinin tesbit edilmiş olması; kanunlar
da daha yüksek bir ağır para cezası haddi tâyin 
edilmemiş olan hallerde, ağır para cezasından 
yargıcın ceza miktarını takdir yetkisini smır-
lıyan bir âzami had mânasını ifade eder. 

Bu düşüncelerle, ağır para cezasına ait 
âzami haddin maddede bırakılmasını; ancak 
genel olarak para cezalarına yapılan beş.mieli 
zam dikkate alınarak bu âzami had 25 000 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bundan başka nispî para cezalarının bu esa
sa istisna teşkil ettiğine dair maddede mevcut 
olan hüküm aynen maddeye alınmıştır. 

3. Ağır para cezasının tahsiline ait olmak 
üzere teklif olunan hükümler : 

A) Yürürlükteki maddeye göre kesinleş
miş ilâmlar, Cumhuriyet Savcısı tarafından ma
hallin en büyük mal memurluğuna gönderilir 
ve suçluya yapılacak ihbarname üzerine tahsili 
sağlanmaya çalışılırdı. Suçlunun aczi tahakkuk 
etmedikçe, ağır para cezasının hapse çevrilmesi 
mümkün olmazdı. 

Bu hal, ekseriyetle kısa olan müruruzamanın 
tahakkukunu ve binnetice suçların cezasız kal
masını intaç ettiğinden, ödenmiyen para cezası
nın hapse çevrilmesi için şart olan-suçlunun 
aczinin tahakkuk etmesi keyfiyetinden, sarfına
zar edilerek maddeye, kesinleşmiş olan ilâmlar 
üzerine C. Savcısının bizzat suçluya bir ödeme 
emri tebliğ ile, suçlunun parayı mal memur
luğuna ödememesi halinde, aczinin tahakkuku
na bakılmaksızın para cezasının hapse çevri
leceğine dair hüküm konulmuştur. 

B). Ancak bu ilk tebliğ üzerine, para ce
zasının üçte birini ödemiş olan suçluya, talebi 
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üzerine geri kaian para cezasını iki taksitte Öde
mesi için bir kolaylık sağlanmıştır. 

C) Müddeti içinde ödenmemiş para cezala
rının, suçlunun' aciz halinde olmasına bakıl
maksızın hapse tahvil edileceğine dair hüküm 
para cezalarını binnetice hapis cezasına irca ve 
büyük para cezalarında suçluların hapsi tercih 
edecek para ödemekten kurtarılmalarına yol 
açmamak için, hapisten sonra ödenmemiş olarak 
kalan paranın tahsili için maddeye bu fıkra ek
lenmiştir ; , 

Bu tadiller esas itibariyle kabul •dilmek
le beraber; 

A) On günlük müddetler on beş güne çıka
rılmış ; 

B) Cumhuriyet Savcısının yapacağı öde
me emrinin suçluya tebliğine dair hüküm üçün
cü fıkradan çıkarılarak ikinci fıkraya konul
muştur. 

4. Ağır para cezasının hapse çevrilmesi : 
A) Belli süre içinde ödenmiyen para ceza

larının hapse çevrilmesinde üç liranın bir gün 
sayılacağına dair teklif aynen kabul edilmiştir. 

Kesirlerin nazarı itibara alınmıyacağına dair 
yapılan teklif kabul edilmekle beraber, ancak 
muhtelif sebeplerle üç liradan aşağı hükmolu-
nan para cezalarının tahsil edilmeden kalması 
islenen suça ceza verilmiyeceği neticesini tevlit 
edeceğinden 3 ncü fıkraya : «Ancak hükmedilen 
ceza üç liradan aşağı ise bir gün hesap olunur» 
hükmü eklenmiştir. 

B) Maddenin 7 nci fıkrasında, para ceza
sından çevrilen hapis yerine bayındırlık işle
rinde çalışmayı talebeden mahkûmun iki gün
lük hizmetinin bir gün sayılacağına dair hük
mü üzerinde durulmuş, «Ceza Kanununun mev-
kii^meriyete vaz'ma dair kanunun» 7 nci mad
desindeki, «îş gördüren daireden alınacak ücret 
miktarının tâyinine mahsus talimatnamenin» 
hazırlanması temenni edilmiştir. 

Madde 24 : 
Hafif para cezasının asgari haddi olan bir 

liranın üç liraya ve âzami haddi olan 200 lira
nın bin liraya çıkarılmasına dair tasarı hük
mü, para kıymetinin düşüklüğü hakkındaki ay
nı gerekçe ile aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, 2 nci fıkradaki «İlkten sorraki» iba
resi, «Birinciden başka diğer» ibaresiyle ifado 
edilmiştir. 

(S. Sa5 

Madde 76 : 
Esasen para cezalarının toplanması sistemi

ni kabul et IP iş olan kanunumuzun, bu toplanma 
sonunda verilecek miktara göre ve hafif para 
cezalan için koyduğu hadlerin kaldırılmasına 
dair tasarı hükmü aynen kabul edilmiştir. Bu
na göre mütaaddit suçlardan dolayı hükmedil-
:\*ş olan para cezalarmm tamamı cemedilip tah
sili cihetine gidilecektir. 

Her ne kadar, ağır para cezalarının azami 
. haddi 25 000 lira ve hafif para cezalarının aza
mi hddı on bin lira olarak tesbit edilmişse de 
bu hadler, her suç için ayrı ayrı vazedildiklerin
den, müteaddit suçların içtimai halinde aşılması 
-tabiî sayılmış ve bunun cezalann kanuniliği 
prensipine bir aykırılık teşkil etmediği sonucu
na varılmıştır. 

Nispi para cezalarının da toplama sistemine 
tâbi olacağı maddede açıklanmıştır. 

Madde 141 : 
î - Birinci fıkra : 
1. Hükümet tasarısında teklif olunan de

ğişiklik: îki yıldan beş yıla kadar ağır hapis 
cezası üç yıldan on yıla kadar ağır hapis ceza
sına çıkarılmıştır. 

2. Komisyonda yapılan değişiklik: «zümre» 
yerine «sınıf» kelimesi kabul edilmiş ve «nizam
lar» temel sıfatı ile kuvvetlendirilmiştir. 

3. Komisyon müzakeresinde üzerinde duru
lan noktalar: 

A) Suçun unsurları: 
Suç unsurları üzerinde Hükümetin tadil tek

lifi olmamakla beraber, bu fıkranın istihdaf et
tiği komünist cemiyetler kurulmasının yasaklan* 
mateı konusuna gerekli önemi veren komisyonu
mun. Suç unsurlarının vuzuh ve kifayeti bakı
mından bu hususu da incelemiş bulunmaktadır. 

a) Kanun önünde Türklerin eşitliğini ve 
hor türlü sınıf ve zümre, aile ve kişi tahakkü
münü yasaklıyan Anayasamızın koyduğu bu ya-
jsağm müeyyidelerinden biri olnrnk. bu fıkrada 
«içtimai bir zümrenin diğerleri üzerinde tahak
kümünü tesis etmek» veya daha ileri olarak 
«içtimaî bir zümreyi ortadan kaldırmak» amacı 
ile cemiyet teşkili cezalandırılmıştır. 

Cemiyetin iç örgüsünü teşkil eden ve kanun
lar önünde eşit olan sınıflardan birinin diğerle
rini ortadan kaldırmasını veya tahakküm altın
da tutulmasını istihdaf edecek her türlü hareke
tin 'cezalandırılması, meselâ bir işçi sınıfı dikta-
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töriüğü kurulmasını, bir kapitalist sınıf tahak
kümü tesisini önlemeyi matuftur. Esasen madde-' 
nin kabul edildiği 1936 yılından beri uygulama
larda tebellür eden mâna da, bu asli hüviyetin 
İçinde kalmıştır. Meha2 kanunda kullanılan «sı
nıf» kelimesi ile, maddenin «zümre» mefhumu 
arasında kast olunan mâna bakımından mahsus 
bir fark gözetilmediği için, esasen «sınıf» mâna
sına olmak üzere tatbik edilmiş, bulunan madde
de bu sarahati yapmak üzere «zümre» yerine «sı
nıf» kelimesinin maddeye konulması ancak bir 
şekli tashih olarak kararlaştırılmıştır. 

İçtimai veya iktisadi nizamları devirmek ama
cı ile cemiyet teşkilinin cezalandırılması, her 
türlü tenkidin üstünde kalan bir müdafaa ted
biridir. Nizam, cemiyetin bünyesinden doğan ve 
cemiyetin idamesi için riayet edilmesi zaruri bu
lunan siyasi, hukuki, iktisadi ve içtimai kaide
lerden meydana gelen düzendir. Komünistlik, 
anarşistlik,., gibi fikir sistemleri cemiyetin bu 
mer'i nizamını bozmak ve kendilerine göre mu
ayyen ve malûm nizamlarını tesis etmek hedefini 
güderler. Türk cemiyetinin, kamünistlik gibi fi
kir sistemleri ile mücadelesinin bir yolu da, ku
rulmuş nizamını yıkmak onun yerine bünyesine 
yabancı bir nizamı kurmak için yapılacak teşeb
büslere karşı müeyyide koymasıdır. Bu, cemiye
tin fiili varlığına kasdeden maddi kuvvetlere 
karşı kendini müdafaa hakkı kadar meşru ve o 
kadar zaruridir ki, cemiyeti fiilî tahakküm altına 
almak arzusu ile, onun nizamını yıkıp yerine ken
di nizamını vaa etmeyi istemek arasında bir neti-
ee faiki olmadığı için, cemiyet maddi varlığı gibi, 
manevi varlığı olan nizamını da aynı ölçüde sa
vunacaktı*. 

Bu fıkra, kurulmuş iktisadi veya içtimai ni
zamları devirmek amacı ile cemiyet teşkilini ceza
landırmaktadır. Meselâ Komünizm, cemiyetin ik 
tisadi ve içtimai nizamlarını devirmek ister. Çün
kü, onun müşterek mülkiyete dayanan bir ikti
sadi nizamı, bu nizamı yaşatmak için ferdi mül
kiyete insanları sevkeden yarınki nesillerinin 
istikbali endişesini yoketmek üzere çocuğun ye
tişmesi ve aile müessesesi üzerinde muayyen bir 
içtimai nizam görüşü vardır. 

İktisadi nizamı devirmek ile, aynı nizam içki
de iktisadi anlayış farklarının başka başka şeyler 
olduğu üzerinde duran Komisyonumuzda; Türki
ye'de ferdi mülkiyet nizamı bir iktisadi nizam 
olarak mevcuttur. Devletçiliğin, bu nizama da

yanmakla beraber iktisadi kalkuıma için büyük 
ve ferdi başarı imkânı dışında kalan ekonomik 
teşebbüsleri devlet eliyle gerçekleştirme yolun
daki anlayışına karşı, yine ferdi mülkiyet niza
mimi esas tutan fakat devletçiliğin bu anlayışına 
uymıyan veya karşı duran ekonomi sistemlerinin 
bir cemiyet veya parti tarafından gaye olarak 
t4kip edilmesi bu maddenin şümulü dışında ka
lacağı belirtilmiştir. Bu cihet esasen « nizam » 
kelimesinin mânası da mündemiç isede, bu ifade
yi daha ziyade açıklamak maksadiyle maddeye 
«ıtemel nizamları» devirme ibaresinin konulma
sı! kabul edilmiştir. 

ı b) Birinci fıkrada yazılı suçun unsuru « de
virmek maksadı» nın tahakkukudur. Bu konu 
ürerinde de duran komisyonumuzda, bu unsurun 
mahiyeti de açıklanmıştır. Kurulmuş iktisadi ve-
yk içtimai nizamı devirmek için teşkil olunan 
cemiyet, bu maksadına varmak için ya cebir ve 
şiddet yolunu takip eder, yahut kanun çerçevesi 
iç|nde ve seçim yolu ile iktidara geçmek ister. 
Bluna göre madde de iki şekilde yazılabilir *. Ya 
« bu nizamları cebir ve şiddetle devirmek için ce
miyet teşkili yasaktır. » denilir, yahut « bu nizam-
lairı devirmek için cemiyet teşkili yasaktır» de
nilir. 

Bu maddenin ilk defa Ceza Kanunumuzda 
kabul edildiği 11 . XI .1936 tarihli 3038 sayılı 
isjanunda 141 nci maddenin bu fıkrası;... Nizam-
lairı şiddet kullanarak devirmeye matuf «Unsu
runu ihtiva ediyordu. Bu maddeye göre bu ni
zâmları şiddet kullanmadan, seçim yoliyle ikti
dara gelerek devirmek istiyen bu gibi cemi
yetlerin kurulmasına ceza kanunu bakımından 
ımisaade edilmiş bulunuyordu. Buna da mâni 
olmak için 3531 sayılı ve 29 . VI . 1948 tarihli 
kanunla bu fıkradan (Şiddet) vasfı kaldırılmış 
bulunuyordu. 

| Fıkranın bugünkü ifadesine göre; Türki
ye'de kurulmuş iktisadi veya içtimai nizamları 

Evirmek maksadı ile cemiyet kurmak yasaktır. 
iAi cemiyetin nizamları devirmek için takip 
edeceği yolunda önemi yoktur. (Şiddet) unsu-
dnun tekrar maddeye konulması için yapılan 

tcjklif reddedilerek, fıkra aynen kabul edil-
.afiştir. 

| C) Fıkra, bu maksatlarla, cemiyet tesis, 
tejşkil, tanzim, sevk ve idare edenleri cezalandı-
rıjoyr. Müzakere sırasında bu unsura ait tesis 
ve teşkilin aynı mânaya gelmeleri bakımından 
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birleştirilmesi yolundaki mütalâa ve teklif ince
lenerek, bu kelimelerden her birinin ayrı ayrı 
mânaları üzerinde durulmuş ve fıkra aynen ka
bul edilmiştir. 

aa) Tesis edenler: Cemiyetin müteşebbisi 
olanlardır, komünist ajanlarının nüveler, hüc
reler, cemiyetler teşkili için memleket içinde 
dolaşıp, münasebetler tesis etmeleriyle suç ta
mam olur. Bu, bir tehlike suçudur, kanun maddi 
bir fiili değil, tehlike sayılan bir teşebbüsü ce-
zalandırmışıtr. Bu suça teşebbüs imkânsızdır 
çünkü teşebbüs için yetecek olan bir fiil, su
çun kemali ile doğmasına kâfidir. 

bb) Teşkil edenler: Cemiyeti fiilen kuran
lardır. Tesis için teşebbüsü olanların aynı za
manda teşkil eden sayılmaları mümkün ise de, 
her zaman zaruri değildir. 

cc) Tanzim edenler: Müesses, fakat faali
yet imkânlarından mahrum olan cemiyet faali
yette bulunacak hale getirenlerdir. 

dd) Sevk ve idare edenler: Cemiyetin baş
kanlığını veya idare heyeti üyeliğini bu nam 
ile olmasa dahi yapanlar; âmir mevkiinde bulu
nanlardır. 

Bu fıkrada bahsolunan «Cemiyet» ten an
laşılan mâna, maddenin son fıkrasında yapılan 
bir ilâve hükümle belirtilmiştir. 

d) «Memleket içinde» unsuru: Bu idare, 
işlenecek fiilin hedefi bakımından bir tahdittir. 
Bu tarzdaki cemiyetlerin memleket içinde ku
rulmuş olması gerekmez. Türkiye'de veya ya
bancı memlekette kurulmuş olan cemiyetlerde 
madde şümulüne girer. Burada aranacak şart 
Tüık nizamlarının istihdaf edilmesi ve Türki 
ye'de sınıf tahakkümü tesisi güdülmeğidir. 
Bu fiiller, memleket içinde, fakat yabancı bir 
Devletin nizamına karşı işlenmiş bu madde vo 
göre suç olmaz. Çünkü 138 nei maddenin 4-ııeıi 
fıkrası hükmüne 141 nei madde dâhil değildir 
Bttigihi halterde şartları-varsa 128 nei madd-.* 
uyfşuteıar. 

B) Verilen ceza -. 
Komüaâstlik, Devletin şahsiyeti aleyhine 

işlenen suçlardandır. Realist bir görüşle Ko-
münistlerdn vatan, istiklâl, millî hâkimiyet gi
bi kutsal duygulardan mahrum oldukları ve bu
nun neticesi olarak yabancı kaynaklardan emir 
alarak yurt ve millet aleyhinde çalıştıkları 
açıkça tesbit olunmalıdır. Komünistlik, esas 
itibariyle vatana hiyanet demektir. 

Ancak, mücerret olarak düşünülürse, Ko
münistlik nihayet bir iktisadi ve içtimai görüş, 
bir doktrindir. Yurt bütünlüğü milî sınır ve is
tiklâl ile ihtilât ettirilmeden zati çerçevesi için
de aranılan ve tesise çalışılan bir ideoloji ola
rak da kendisine taraftar bulabilir. 

Komünistliği cezalandırırken, bu farkı göz 
önünde bulundurmak ve işlenen suçun vahame
tine göre ceza tertip etmek basiretli bir ceza 
siyasetinin şiarı olmalıdır. Eğer komünist, ce
miyet, memleket içinde kurulmuş içtimai ve
ya iktisadi nizamı devirmek veya bir sınıfı yok 
etmek veya tahakküm altında tutmak gayesi 
hudutları içinden taşarda, aynı zamanda «Dev
let topraklarını yabancı bir Devletin, hâkimiyeti 
altına koymıya ve Devletin istiklâlini bozmıya... 
matuf bir fiil> de işlerse, o komünistin hu
kuki vasfı vatan haini olur. T. C. K. 125 nei 
maddesine göre cezası idamdır. Ayrıca komü
nistlik suçundan cezalandırılacak değildir. Çünki 
işlediği bir fiil ile kanunun muhtelif ahkâmını 
ihlâl eden kimse, en şedit cezayı tazammun eden 
maddeye göre cezalandırılır. T. C. K. 79 ncu 

Komünistliği sadece ve mutlak olarak vatan 
hiyaneti sayıp ayrıca cezalandırmamak hiyanet 
suçunun unsurları teşekkül edeceği had devre
ye kadar komünistleri hareketlerinde serbest 
bırakır. Bu yönden vatan hiyaneti suçu ile mur-
tabıt olmıyarak suç sayılan komünistlik için 
cemiyet nizamını ihlâl ettiği göz önünde tutu
larak ceza takdir etmekte isabet vardır. Bu ceza 
artırılmış olarak, cemiyet kuranlar için üç yıl

dan on yıla kadar ağır hapistir. 
II. - ikinci fıkra,: 
Bu fıkrada değişiklik yapılmamıştır. 
Memleket içinde kurulmuş siyasi ve hukuki 

temel nizamları deviren yıkıcı cemiyetlerin ku
rulmasını yasak eden bu fıkra anarşistliği ceza
landırmak için konulmuştur. Anarşistlik, ferdin 
hiç bir oteriteye ve hukuki nizama boyun ağme-
den serbestçe hareket etmesi lâzımgeldiğini iddia 
eden fikir sistemidir. Anarşizmin gayesi nizam
sızlıktır. Maddedeki yıkıcı» terimi buna işaret 
eder. 

Hukuki ve siyasi nizamları sadece yıkmak 
için cemiyet teşkili bu fıkra ile suç sayılmıştır. 
Hukuki ve siyasi nizamın yerine başka bir ni

zam kaymak istiyen her türlü fikir ve teşeb
büs «yıkıcı» tâbiri dolayısı ile serbest bırakıl
mıştır. Bu, demokrasinin bir icabı ve parti ay-
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yılıklarının bir dayanağıdır. Devletin siyasi 
veya hukuki nizamının su veya bu şekle sokmak 
için kurulan bir parti elbette eezalandırılamaz. 
Devlet, kuvvetler, birliğine mi, yoksa kuvvet
ler ayrılığı esasına mı dayanmalıdır! diye si
yasi nizama dair görüşünü açıklamak; yürür
lükteki kanunlardan bazılarının kaldırılmasını 
ve yenilerinin vaz'mı istiyerek, hukuki nizama 
müdahale etmek fikir hürriyetinin mutlak sı
nırı içindedir. 

III - Üçüncü fıkra : 
I - Hükümetin teklifi : Yürürlükteki kanu

nun 3 ve 4 ncü fıkralarında mevcut olan ağırlaş
tırıcı sebepler birleştirilmiş ve aşağıda yazılı bâzı 
unsurlar eklenmiştir. 

A) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı amaç
lara varmak için cemiyetlerce her ne suretle olun
sa olsun cebir ve şiddet kullanmak veya her ne 
suretle olursa olsun tehdit etmek vasıta olarak 
kabul edilmişse; 

B) Bu cihet açıklanmamış olmakla beraber 
cebir ve şiddet veya tehdit başarı için gerekli bu
lunmuşsa; 

C) Bu maksatla kurulan cemiyetler için ve
rilecek eeza beş yıl ağır hapisten aşağı olmaya
caktır. 

Fıkraya vuzuh veren bu değişiklik aynen ka
bul edilmiştir. 

IV - Dördüncü fıkra : 
Değiştirilmemiştir. 
V - Besinci fıkra : 
Cemiyete giren şahısların eezalandırılmasm-

da fıkralara atfı bakımından yapılan değişiklik 
komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

VI - Altıncı fıkra : 
Cemiyete dâhil olsun olmasın, cemiyetlere 

girmek için yol gösterme müstakil bir suç olarak 
kabul edilmiştir. 

VII - Yedinci fıkra : 
Değiştirilmemiştir. 
VIII - Sekizinci fıkra : 
Bu fıkra, bu maddede kurulması yasaklanan 

cemiyetlerin tarifini yapmak için eklenmiştir. 
Cemiyet, esas itibariyle cemiyetler kanununa gö
re kurulur. Fakat, komünist cemiyetin, birinci 
fıkra karşısında, maksadını nizamnamesine açık
ça yazarak kurulacağını beklemek, realiteyi gör
memek olacağı için, iki ve daha ziyade kimsenin, 
maddede yazılı maksatlarm tahakkuku için an
laşmış olmalarını, cemiyetin kurulmuş sayılması 

için kâfi görmek zarureti komisyonumuzca da ka-
buj. edilmiştir. 

ı Madde 142 : 
i I - Hükümet tasarısında teklif olunan daği-

şiklik; 
| A) İkinci fıkra, cebir ve şiddet kullanan ile 

bejraber, 141 nci maddedeki değişikliğe uyula
rak «Tehdit etmeyi de» ihtiva ederek yazılmıştır. 

B) Yürürlükteki maddenin üçüncü fıkra
sındaki suç, ikinci fıkrada yazılı suçu ile birleşti
rilmiştir. 

C) Yürürlükteki maddenin son fıkrasındaki 
bü fiilleri «öven veya iyi gördüğünü söyliyen» 
kimselerden başka «Bu fıkraların ihtiva ettiği 
amaçlar için başkasına söz veya işlem ile telkinde 
bulunan » kimseler de cezalandırılmıştır. 

D) «övme ve iyi gördüğünü söyleme» suçu, 
yürürlükteki maddede sadece «Cumhuriyetçiliği 
veya Millî hissiyatı sarsmak veya zayıflatmak» 
maksadına münhasır olarak yazılmıştır. Hal
buki gaye tamamen birinci ve ikinci fıkralarda 
yazılı maksatların övülmesi ve telkini olduğu 
için bu suç üçüncü fıkra olarak yazılmıştır. 

E) Cezalar artırılmıştır. 
2. Komisyonun yaptığı değişiklik : 
A) 141 nci maddedeki tadiller gereğince 

«Zümre» yerine «Sınıf» kelimesi kullanılmış ve 
«Nizamlar», «Temel» sıfatı ile kuvvetlendiril
miştir. 

B) Üçüncü fıkradaki «îşlem> kelimesi mua
mele mânasını ifade ettiği için, maddeden çıkarı
larak, onun yerine «Her hangi bir fiil ve ha
reket» ibaresi kullanılmıştır. 

3. 142 nci maddede yapılan değişiklik dola» 
yısiyle Komisyon müzakerelerinde beliren kana
ate göre : 

A) Bu madde, 141 nci maddede izah olu
nan maksatlara varmak için yapılacak propo-
£andayı cezalandırmaktadır. Birinci fıkranın 
sarahatma göre, iktisadi veya içtimai nizamları 
devirmek maksadı, komünistlik gibi fikir sistem
lerinin kendi iktisadi ve içtimai nizamlarını yer
leştirmeyi istihdaf etmekte olduğu için, bu 
maksatla yapılan propagandayı bu mânada, men-
jfi ve müspet olarak anlamak gerektir. Siyasi ve 
[hukuki temel nizamları yıkmak maksadı anarşist 
[ligin sadece yıkıcı, yani menfi hedefini ifade etti
ği için, propagandayı da bu dar ve menfi mâna-
siyle anlamak gerektir. 
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Propaganda, bu fikirleri, her ne vasıta ile olur
sa olsun taraftar kazanmak kastiyle yaymakta
dır. Propaganda da yayma yani aleniyet bir un
sur olarak aranır, İkinci unsurda, bu fikirleri 
yaymaya matuf vasıtaların başkaları tarafın
dan sadece görülmesi değil, onları tarafftar ola
rak kazanma kastinin bulunmasıdır. Komüniz
min içtimai ve iktisadi temel nizamlar hakkın
daki görüşünü ve anarşizmin siyasi ve kukuki 
temel nizamlar önündeki anlayışını mücerret 
olarak izah etmek veya ilmî kritik yapmak; 
bu fikirlerin tesiri altında bırakarak, bunların 
doğruluğuna ve tatbik edilmesi faydalı olacağı
na dair, muhataplarında bir kanaat hâsıl etmek 
kastı anlaşılmadıkça cezalandırılamaz. 

Komünist propaganda taktiği ceza müeyyi
desinden kurtulmak için insan zekâsının bütün 
gücünü kullanmaktadır, iktisadi ve içtimai ni
zama açıkça taarruz edemediği için fikirleri 
ilim veya sanat kisvesine bürümektedir. 

Söz, yazı, resim v.s. vasıtalarla yayılan fik
rin, kanunda cezalandırılan maksatları istihdaf 
edip etmediği hususu, propaganda yapan şahsın 
hal ve mazisine, yayılan fikirlerin mahiyetine 
göre isabetle takdiri gereken en mühim nokta-
âıı. 

B) Propagandanın aleniyet unsuru dolayı-
sı, bu fikirleri yaymak istiyenler daha çok mün
ferit ve gizli çalışma yoluna sapmışlar; Söz ve 
hareketle bu maksatları telkin madde dışında 
kaldığı için faaliyetlerini bu yolda geliştirmiş
lerdir. Maddenin üçüncü fıkrası ile telkin de mü
eyyide altına alınmış bulunuyor. Komisyonu
muz, «işlemle telkin» yerine «her hangi bir fiil 
ve hareketle telkin» ibaresini yazmakla, söz 
söylemeden, bu fikirleri fiilî Örnekler vererek 
telkin edenlerin de müeyyide içine alınmalarını 
sağlamak istemiştir. 

Madde 163 : 
Bu madde, unsurları ile beraber tamamen 

değiştirilmiştir. 
Yürürlükteki madde; «Devletin emniyetini 

ihlâl edebilecek harekete halkı teşvik» unsuru
nu ihtiva ettiği için, uygulamada tabiî olarak 
bu unsura uygunluk aranmakta ve bu itibarla 
da önlenmesi gereken birçok fiiller müeyyide 
dışında kalmaktadır. 

Tasarıda teklif olunan madde iki esas hük
mü ihtiva etmektedir : 

1. — Lâyikliğe aykırı olarak Devlet niza

mını dinî esas ve inançlara uydurmak maksadı 
ile cemiyet teşkili. 

Lâyikliğin iki cephesi vardır : Vatandaşla
rın diledikleri dînî inanca sahip olabilmelerini 
temin için vicdan hürriyetini masun tutmak ve 
Devlet nizamını dinî esasların müdahalesinden 
korumak, Devlet nizamını dinî esaslara uydur
mak istiyen bir cemiyet, vicdan ve hürriyetine 
en geniş tahdidi koymuş olur. Millet efradının 
tanı bir vicdan hürriyeti ile dilediği dine inti
sap etmesi ancak, Devlet nizamının dinlerin 
müdahalesinden masun kalması ile mümkün 
olur. 

Bu itibarla Devletin içtimai, iktisadi1, siyasi 
veya hukuki nizamını dinî esaslara uydurmak 
maksadını günden cemiyet teşkili bu madde ile 
yasaklanmıştır. 

Maddedeki «lâyikliğe aykırı olarak» ibaresi, 
Devletin siyasi veya hukuki nizamını değiştir
mek ve onun yerine kanunen,caiz olan diğer fi
kirlerin uygulanmasını istemek yolundaki fik
rî çalışmaları maddenin şümulü dışında bı

rakmak için kurulmuştur. Lâyikliğe aykırı 
olmıyan siyasi veya hukuki fikirlerin - 141 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki yıkıcılık hariç -
'bir cemiyetin programında yer alması gayet ta
biîdir. 

Maddedeki «kısmen de olsa» ibaresi, lâyikli-
ği koruma yolunda kabul edilen suç unsurları
na gerekli olan şümulü vermek için kullanılmış
tır. Devlet nizamını topyekûn dinî esaslara, uy
durmak iddiasının dışında, bu nizamdan yalnız 
bir kısmını bu gayeye çevirmek için kurulacak 
bir cemiyetin madde hükmünden hariç kalması 
istenemez. Yer, yer kurulacak bu gibi cemiyet
lerin çalışmaları mecmuu binnetice Devlet ni
zamını topyekûn dinî esaslara uydurmak demek 
olacağı tabiîdir. 

Maddenin ikinci fıkrası, bu gibi cemiyetlere gi
renleri veya girmek için yol gösterenleri cezalan
dırmaktadır. Bunlara verilecek «bir yıldan yedi 
yıla kadar hapis cezası», komisyonumuzca, «altı 
aydan aşağı olmamak üzere hapse» çevrilmiştir. 

141 nci maddeye* kıyasen, dağılmaları emre
dilen cemiyetleri yeniden tesis edenlere verilecek 
cezayı gösteren bu fıkra, madde de üçüncü fık
ra olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bunun gibi cemiyetin tarifini yapan bir fık
ra da 141 nci maddeye kıyasen son fıkra olarak 
maddeye eklenmiştir. 
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2.— Dinî, dinî hissiyatı veya dince mukad

des sayılan şeyleri alet ederek propaganda yap
mak: 

Tasarı, bu hususta propagandanın cezalandı
rılması için üç türlü.maksat güdülmüş olması ge
rektiği hükmünü ihtiva eder: Siyasi maksat, şah- * 
si nüfuz tesisi maksadı, şahsi menfaat temini 
maksadı.. 

Bu konu üzerinde geniş müzakereler yapan 
komisyonumuz aşağıda yazılı esasları kabul ve 
maddeyi buna göre tâdil etmiştir. 

A) Lâyikliği sarsmak maksadı ile dinî veya 
dinî hissiyatı veya dince mukaddes sayılan şeyleri 
alet ederek propaganda yapmak suç sayılmıştır. 
Devlet nizamını dinî esas ve mancalara uydur
mak, lâyikliği sarsmak demektir. Bu itibarla, bi
rinci fıkrada yazılı amaçlarla cemiyet kurmak 
suç sayıldığı gibi bu maksatlarla propaganda yap
mak da bu fıkra ile müeyyide altına alınmıştır. 

B) Bu umumi unsuru dışında, lâyikliği sars
mak, Devlet nizamlarını dinî esas ve inancalara 
uydurmak maksadı tahakkuk etmek de dinî veya 
dinî hissiyatı veya dince mlkaddes tanılan şeyle
ri alelitlak siyasi menfaatlere alet edilerek pro
paganda yapılması suç sayılmıştır. 

C) Gene lâyikliği sarsmak maksadı dışında ol
sa dâhi şahsi nüfuz tesisi maksadı ile dinî veya 
dinî hissiyatı, veya dince mukaddes tanılan şey
leri alet ederek propaganda yapmak müeyyide al
tına alınmıştır. 

Hükümet tasarısında mevcut olan «şahsi men
faat temini maksadı» ile dinî veya dinî hissiyatı 
veya dince mukaddes tanılan şeyleri alet 
ederek propaganda yapmak» iltibasa yol açaca
ğı düşünülen madde şümulünün dışında bırakıl
mıştır. 

Madde : 189. 
Bu madde, şiddet sebebi sayılacak ve ceza

nın ağırlaştırılmasını gerektirecek olan silâhla
rın tarifini yapmaktadır. Bunun mânası, kanu
nun bu maddesinde yazılı aletlerle bir suç iş
lenmiş olduğu takdirde ceza artırılarak hükme
dilmek lâzımgeleceğidir. 

Maddede iki noktadan yapılan tadil tamamen 
tasvip edilmiştir. 

1. Patlayıcı maddeler; yakıcı, aşındırıcı, 
yaralayıcı eczalar; zehirler; bağucu ve gözyaşı 
getirici gazlar. . . Bu maddede kastolunan mâ
nada silâh mefhumu içine alınmışlardır. 

Yürürlükteki maddede bunların bulunma-
rriası gerçekten bir noksan teşkil ediyordu. 

| Maddenin 1, 2 ve 4 sayılı bentlerinde yazıla 
sjlâh, madde, ecza, zehir ve gazlarla mücerret 
sjıçun işlenmiş, olması, bu maddeye göre silâh 
sayılmaları ve netice olarak cezanın ağırlaştı
rılması için kâfidir. Çünkü bunların kullanıl
dıkları yerde, mahiyetleri icabı olarak tesir
leri mutlak bir suretle tecelli eder. 
! 2. Yürürlükteki madde: «Cebir ve tehdit 

iğin taşman bıçak, kama ve sair aletleri» de 
sjilâh saymıştır. Bu ifadenin, tatbikatta maksat 
dışında telâkkilere yol açtığı görülmektedir. 
ijülhassa «Taşman» tâbiri bu maddeyi anlaşıl
ması güç bir mahiyete sokmuş bulunuyordu. 
Bir çakı ile yaralama fiilinde, çakının «Cebir 
ye tehdit için taşınmadığından» bahsile bu mad
denin uygulanamıyacağı tarzında yorumlar ya
pıldığı görülmüştür. Bu madde, taşınması yasak 
(jlan silâhlar ile münasebetti olmadığı cihetle, 
^Taşman» tâbiri bu maddede yanlış olarak 
fer almış bulunuyordu. 

Madde, tecavüz ve müdafaada kullanılan 
j e t l e r i silâh saymak durumundadır. Daha doğ
ru bir ifade ile, bir aletin bu maddeye göre si
lâh sayılabilmesi için tecavüz ve müdafaaya mahi-
yet- itibariyle elverişli olması gerekir. Burada, bir 
^letin mücerret tecavüzde kullanılması, onun 
silâh sayılması için kâfi değildir. «Kullanılan 
j lbir i tecavüze yarar, müdafaaya elverişli, 
jnahiyet itibariyle bunlara müsait mânasını ifade 
£der. Tecavüzde kullanılan alet, tecavüze ya
rar mahiyette değilse, bu maddeye göre silâh 
sayılmaz. 

Bir aletin tecavüzde kullanılabilir, mü-
jdafaaya elverişli olup olmadığı, fiilin işleniş 
(tarzına, bilir kişi mütalâalarına göre yargıç ta
rafından takdir edilecek hususlardandır. 
| Madde, (Bıçak, kama ve sair alet) yerine 
(daha ilmî ve umumi olarak (kesici, delici, bere-
jleyici) tâbirlerini ihtiva etmektedir. 

Tasarının yukardaki anlayışa göre tamamen 
tasvip olunan hükümlerinden Komisyonumuzca 
(yapılan değişiklik 4 sayılı bentteki (gözyaşı ge-
jtirici) ibaresi yerine, aslına uygun olarak (kör 
(edici) tâbirinin konulmasından ibarettir. 
| Madde 264 : 

Teklif olunan değişiklikleri, tamamen ye-
jrinde bulan Komisyonumuz, maddenin ikinci 
fıkrasındaki (bulunduranlar) tâbiri üzerinde 
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durmuş ve yapılan müzkere sonunda aşağıda 
arzolıınan mütalâalarla, değişikliği yapmayı ka
rarlaştırmıştır : 

Yürürlükteki madde memnu silâhlarla, bi
rinci fıkrada yazılı diğer silâhların (bulundurul
masını) suç saymamakta idi. Bu yüzden 36 ncı 
maddenin ikinci fıkrasına göre bunların mü
saderesi dahi mümkün olmıyordu. Halbuki ka
nunen memnu olan ve 265 nci maddede tarif 
edilen silâhların evde veya sair yerlerde bulun
durulması terviç edilecek bir husus sayılamaz. 

Tasarı, memnu silâhların ruhsatsız olarak 
bulundurulmasını da müeyyide altına almıştır. 
Buna göre, hususi ahval ve şerait dolayısiyle 
memnu bir silâhı evinde veya sair bir yerde bu
lundurmak ihtiyacında olan bir şahsın, ruhsat 
almak imkânı verilmek suretiyle bu zarureti 
karşılanmış olmaktadır. Ruhsat almadan mem-
#u bir silâhı bulunduranlar hakkında ikinci fık
rada yazılı cezanın uygulanması gerekmektedir. 

Komisyonumuz bu mevzuda üç hususun tadi
lini uygun görmüştür: 

1. — 264 ncü maddenin birinci fıkrasında 
yazılı olan bomba ve dinamit gibi yıkıcı ve 
öldürücü aletler, ateşli ecza ve saire ve 265 nci 
maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı silâhlar
la; 265 nci maddenin 2 ve 3 sayılı (bentlerinde 
yazılı memnu silâhların bulundurulması arasın
da vehamet bakımından fark vardır. 15 santim
den büyük namlusu olan tabanca ve 25 santim
den büyük bıçak ile; harfb tüfekleri, bomba, ma
kineli tüfek ve sairenin bulundurulması aynı 
mahiyette sayılmıyaeağı için, verilecek ceza ba
kımından bir tefrik yapmak ve maddeye üçün
cü bir fıkra eklemek suretiyle, 265 nci madde
nin 2 ve 3 sayılı bentlerinde yazılı memnu si
lâhların ruhsatsız olarak bulundurulması halin
de verilecek cezayı para cezasına inhisar ettir
mek ve diğerleri için tasarının ikinci fıkrasın
da kabul edilen hapis cezasını muhaafza etmek 
ve para cezasının asgari haddini 50 liradan 100 
liraya çıkarmak gerektiği neticesine varılmış
tır. 

2. — Maddede, ruhsat alınmak şartiyle mem
nu silâhların bulundurulabileceği kabul edildiği 
cihetle, ruhsatsız (bulundurulan silâhların mü
sadereye de tâbi kılındığı düşünülerek, memnu 
silâh bulunduranların ruhsat temin etmeleri ve 
ruhsatı olanlara satmaları için bir yıllık süre 
verilmesine ve aksi halde bu süre bitince bu si

lâhların askerlik şubelerine emaneten bırakıla
bileceğine dair bir maddenin kanuna eklenmesi 
kabul edilmiş ve geçici ikinci madde bu maksat
la yazılmıştır. Bu maddeye göre, askerlik şu
besine teslim edilmiş olan.bu memnu silâhların 
3 yıl içinde ruhiat alınmadığı veya ruhsatı ha
iz kimselere satılmak veya sair suretle devre-
dilmediği takdirde Hazineye mal edilecekleri 
açıklanmıştır. 

3. — Hükümet tasarısının 265 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında «hâtıra teşkil eden veya bir 
meslek veya sanatın icrasına mahsus» olan bı
çak ve sair aletlerin bulundurulma, taşınma ve 
kullanılmaları halinde memnu silâh sayılmıya-
cakları tasrih edilmiştir. 

A) Bilhassa hâtıra teşkil eden ateşli silâh
lar da mevcut olduğu cihetle maddedeki «bıçak 
ve sair aletler» mefhumundan bunların hariç 
kalması doğru görülmemiş ve hâtıra teşkil eden 
her türlü silâhın madde şümulüne alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

B) Hâtıra teşkil eden silâhların bulundu
rulması halinde memnu silâh mefhumu dışında 
bırakılmaları gerekli ise de, bunların üstte ta
şınmalarının caiz görülmiyeceği düşünülerek 
bu cihetin tavzihi karar altına alınmıştır. 

C) Memnu silâhların ruhsatsız olarak bu
lundurulması suç sayıldığına ve hâtıra teşkil 
eden silâhların bulundurulması halinde bunla
rın memnu silâh mefhumu dışında kaldıkları 
kabul edildiğine göre (bir silâhın hâtıra teşkil 
edip etmediği, memnu silâh mefhumu dışında 
kalıp kalmadığı daima bir ihtilâf mevzuu ola* 
cak ve vatandaşlar mahkemelere sanık sıfatiyle 
sevkedilerek, ellerindeki silâhın hâtıra teşkil et
tiğini ispata mecbur olacaklardır. Bu gibi ihti
lâflara mâni olmak; vatandaşların, hâtıra teşkil 
ettiği kanaati ile bulundurdukları memnu silâh
lar için ruhsat almadıkları halde memnu silâh 
bulundurma suçundan sanık olarak mahkeme
ye verilmelerini önlemek için, bu gibi silâhları 
da ruhsata tâbi tutmak ve ancak bunlara ruhsat 
vermek mecburiyeti olduğunu kabul etmek ge
rektiği neticesine varılmıştır. 

Komisyonumuz, yukarda yazılı mülâhazalar
la 264 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine ka
rar vermiştir. Bu dördüncü fıkraya göre «hâtı
ra teşkil eden veya antika olan memnu silâhlar 
için istenilen ruhsatın verilmesi mecburidir.» 
Komisyonumuz, «(hâtıra teşkil eden» silâhlardan 
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başka, sahibi için hâtıra teşkil etmemekle be
raber, «antika olduklarından» dolayı bulundu
rulan silâhların da maddede tasrihini uygun 
görmüştür. Ruhsat verecek makamın bu gibi 
silâhlara ruhsat vermeye mecbur olduğu tahsi-
sen açıklanmıştır. Bu makamın takdir yetkisini 
kullanarak, hâtıra teşkil ettiğinden veya an
tika olduğundan dolayı ruhsat istenen silâhların 
bu mahiyette olmadıklarından dolayı ruhsat ver
memesi halinde, bu karara karşı normal itiraz 
yollarının açık olacağı tabiidir. 

Bu gibi memnu silâhlara verilecek ruhsat, 
ancak silâhın «Sahibinde bırakılmasına» ait olur. 
«Sahibinde bırakılma tâbiri», «Bulundurma» ile 
aynı mânayı ifade eder. Bu ibare, silâhın za
ruri hallerde eşya içinde taşmmasmı da tazam-
mun eder. Bunu daha ziyade açıklamak için fık
raya bu gibi silâhların üstte taşınmıyacağı hük
mü de ilâve edilmiştir. 

264 ncü maddeye bu fıkranın eklenmesi sebe
bi ile, 265, nei maddenin 2 nci fıkrasından «Hâ
tıra teşkil eden» ibaresi çıkarılmıştır. 

Madde 265. — 
Memnu silâhları tarif eden bu maddede 

teklif olunan değişiklik esas itibariyle Komisyo
numuzca tasvip edilmiştir. Ancak memnu si
lâhtan sayılmıyacak olanları beyan eden ikinci 
fıkradan «Hâtıra teşkil eden» ibaresi, 264 ncü 
maddeye eklenen bir fıkra dolayısiyle çıkarılmış 
ve «Ev levazımından olan» bıçak ve sair aletle

rin de memnu silâhtan eayılmıyacakları tasrih 
edilmiştir. 

Madde 549. — 
Memnu olmıyan fakat ruhsatsız taşınması ya

sak olan silâhlara dair bu maddedeki «Kama, saL-
! dırma ve büyük bıçak» esasen 265 nci maddenin 
3 sayılı bendi île memnu silâhlar arasına konul
muş olduğu için, bunların memnu olmıyan silâh
ların taşınmasına ait olan bu maddeden çıkarıl
masına dair madde tadili aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Bu rapor 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Kayseri Bursa Manisa 

R. Özsoy A. Konuk K. Coşkunoğlvs 
Afyon K. Antalya 

Muhalefet ettiğim hususlar hak- İV. Aktoy 
kındaki söz hakkım mahfuz olmak 

kaydiyle 
H. Bozca 

Denizli Erzincan 
N. Küçüka A. Fırat 
Erzurum İstanbul 

$. îbrahimhakkıoğlu Muhalefetlerim var 
F. H. DemirelH 

İstanbul ' İzmir 
M. H. Gelenbeğ E. Oran 

Kastamonu Manisa 
Dr. F. JEcevit Söz hakkım mahfua 

F. Vilu 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlElŞl 

Türk Cem Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Tasarısı 

BÎRÎNCÎ MADDE — Türk Ceza Kanununun (11) maddesi değiştirilerek 
yerlerine aşağıdaki maddeler konmuştur: 

Madde 15. — Hapis cezası yedi günden, yirmi seneye kadardır. Kanunda açık-
lanmıyan yerlerde yukarı haddi beş senedir. 

Altı ay ve daha yukarı hapis cezasına mahkûm olanlar ile mevkuf iyet müddeti
nin mahsubundan sonra geri kalan müddeti altı ay veya daha ziyade olanların ce
zaları 13 ncü maddenin birinci devreye ait hükümleri ayrık olmak üzere diğer hü
kümlerinin tesbit ettiği şartlar dâhilinde çektirilir. 

(Hükümetin 15 nci maddesi aynen). 
Madde 19. — Ağır para cezası (10) liradan (25 000) liraya kadar tâyin oluna

cak bir paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. Nispî para cezaları
nın yukarı haddi yoktur. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. 
Cumhuriyet Savcısı on beş günlük süre içinde para cezasını ödemesi için hüküm
lüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ eder. 

Hükümlü, tebliğ olunacak ödeme emri üzerine belli süre içinde para cezasını 
ödemezse Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle bir gün üç liraya sayılmak üzere 
hapsedilir. Kesirler nazara alınmaz. Ancak üç liradan aşağı hükmolunan para ce- r 
zaları bir gün hapse çevrilir. 

Para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilâmında yazılı olmasa bile yukarda-
ki hüküm Cumhuriyet Savcılığınca uygulanır. 

îlk on beş günlük süre içinde para cezasının üçte birini ödiyen hükümlünün 
isteği üzerine geri kalan para cezasının on beş günlük iki taksitte ödenmesine mü
saade olunur, ikinci taksit vaktinde Ödenmezse üçüncü taksit müsaadesi hüküm
süz kalır. 

Hükümlü mahpus kaldığı her gün için ilk fıkra uyarınca üç lira indirildikten 
sonra geri kalan parayı öderse hapisten çıkarılır. 

Para cezası yerine çektirilen hapis cezası üç seneyi geçemez. 
Kendi isteği üzerine hükümlü para cezasından çevrilen hapis yerine Devlet, il

ler veya belediyelerce tâyin olunacak Bayındırlık işlerinde çalıştırılabilir. Bu su
retle iki günlük hizmet bir gün hapis yerine geçer. 

Çektirilen hapis süresi para cezasını tamamiyle karşılamamış olursa geri ka
lan paranın tahsili için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal me
muruna verilir ve mal memurluğunca, hapis ile tazyik lıükmü ayrık olmak üzere 
Tahsili Emval Kanunundaki usule göre hükümlünün malına müracaat olunacak 
infaz edilir. 

Madde 24. — Hafif para cezası, üç liradan bin liraya kadar tâyin olunacak bir 
paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Hapis yerine hafif hapis yazılmak şartiyle 19 neu maddenin birinciden başka 
diğer sonraki fıkraları hükümleri bu ceza hakkında da uygulanır. 
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Madde 76. — İşlenmiş olan her fiil için kanun ile belli olan ağır ve hafif para 

cezaları ayrı ayrı hükmolunur. 
Mspî para cezaları da aynı hükme tâbidir. 
Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza 

müddeti dört seneyi geçemez. 
Ağır para cezasiyle hafif para cezası birleştiği takdirde çevrilecek ceza nev'i 

hapistir. 
Madde 141. — Memleket içindeki içtimai bir sınıfın diğerleri üzerinde tahak

kümünü tesis etmek veya içtimai bir sınıfı ortadan kaldırmak veya memleket 
içinde kurulmuş iktisadi veya içtimai temel nizamları devirmek amaciyle cemiyet 
tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse üç yıldan on yıla kadar ağır 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Amacı, cemiyetin siyasi veya hukuki her hangi bir temel nizamını devirmek 
olan yıkıcı cemiyetleri memleket içinde tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden kimse birinci fıkrada yazılı cezayı görür. 

Yukardaki fıkralarda yazılı amaçlara varmak için cemiyetlerce her ne suretle 
olur ise olsun cebir ve şiddet kullanmak veya her ne suretle olursa olsun tehdit 
etmek vasıta olarak kabul edilmişse veya bu cihet açıklanmamış olmakla beraber 
cebir ve şiddet veya tehdit başarı için gerekli bulunmuş ise cemiyeti tesis, teşkil, 
tanzim veya sevk ve idare eden kimseye verilecek ağır hapis cezası beş yıldan aşa
ğı olamaz. 

Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya Millî duyguları yok etmeye veya za
yıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
eden kimse bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda beyan olunan cemiyetlere girenler bir yıldan ve 
üçüncü fıkrada yazılı cemiyetlere girenler iki yıldan başlamak üzere yedi yıla 
kadar ağır hapse ve dördüncü fıkrada bildirilen cemiyetlere girenler de altı yıldan 

^ bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Yukardaki fıkrada beyan olunan cemiyetlere girmek için yol gösterenler aynı 

suretle ceza görürler. 
Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı cemiyetleri, sahte nam altında ve

ya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare 
edenler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 

Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha çok kimselerin sadece aynı amaç 
etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. 

Madde 142. — Memleket içindeki içtimai bir sınıfın diğerleri üzerinde ta
hakkümünü tesis etmek veya içtimai bir sınıfı ortadan kaldırmak, yahut memle
ket içinde kurulmuş iktisadi veya içtimai temel nizamları devirmek veya siyasi 
veya hukuki temel nizamları yıkmak için her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Bu propaganda, yukardaki fıkrada yazılı amaçlara varmak için cebir ve şiddet 
kullanmayı veya tehdit etmeyi de tazammun ediyorsa ilk fıkra uyarınca verilecek 
ceza iki yıl ağır hapisten aşağı olamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri öven veya iyi gördüğünü söyliyen, yahut bu 
fıkraların ihtiva ettiği amaçlar için başkasına söz veya herhangi bir fiil ve hare
ketle telkinde bulunan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalan
dırılıra 

Cumhuriyetçiliğe aykırı veya Millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak için 
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her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse altı aydan iki yıla kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 163. — Lâyikliğe aykırı olarak Devletin içtimai veya iktisadi veya siya* 
si veya hukuki temel nizamlarına kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak 
amaciyle cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse iki yıldan 
yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenler altı ay
dan aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarda yazılı cemiyetleri, sahte nam altında ve
ya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden tesis, teşkil tanzim veya sevk ve idare eden
ler hakkında verilecek cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 

Siyasi menfaat temin veya şahsi nüfuz tesis eylemek veya her ne suretle olursa 
olsun lâyiklik esasım sarsmak maksadiyle dini veya dinî hissiyatı veya dince mu
kaddes tanılan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan 
veya telkinde bulunan kimse bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza* 
landırılır. 

Yayım yeri veya yayım vasıtası veya yayım konusu bakımından az zarar umu* 
lan hallerde faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir, 

Bu maddede yazılı olan cemiyetler hakkında 141 nci maddenin son fıkrası hük
mü yürür. 

Madde 189. — Oeza tâyininde kanunun şiddet sebebi sayarak bildirdiği silâh 
tâbirinden maksat : 

1. Ateşli silâhlar; 
2. Patlayıcı maddeler; 
3. Tecavüz ve müdafaada kullanılan her türlü kesici, delici veya böreleyici 

aletler; 
4. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar, veya diğer her türlü zehirler ve boğucu, 

kör edici gazlardır. 

Madde 264. — Her kim, ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya 
bomba veya buna benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya barut ve sair ateşli ecza veya 
memnu süâh veya bunlara mahsus fişek yapar veya bunları yabancı memleketten 
Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta olur veya memleket içinde bir yerden di-

' ger yere götürür veya yollar veya götürmeye bilerek tavassut ederse altı aydan üç 
seneye kadar hapis olunur ve kendisinden 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya sa 
tılığa çıkaranlar veya alanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Şu kadar ki, 265 nci maddenin 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı memnu si
lâhları ruhsatsız olarak bulunduranlar 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırılırlar. 

Hâtıra teşkil eden veya antika olan memnu silâhlar iç|n istenilen ruhsatın ve
rilmesi mecburidir. Bu ruhsat silâhın sahibinde bırakılmasına müsaadeyi tazam-
mun edip üstte taşımasına cevaz vermez. 

Madde 265. — Kanuna #öre memnu silâhtan maksat : 
1. Ordu tarafından kullanılmış veya kullanılmakta olan veya düşmandan iğti-

nam olunan veya bütün askerî şahıslara veya zabıta kuvvetlerine tahsis edilen eski 
veya yeni sistem her cins veya modelde makinesiz veya ağır veya hafif makineli 
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harb tüfekleri veya diğer nevi harb aletjleri, kasatura, süngü, kılıç ve mızrakla?. 
2. Çapı, cinsi ve modeli her ne olursa! olsun fişek yatağı dâhil olduğu halde 

namlusu 15 santimetreden uzun olan tabancalar; 
3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu |(25) santimi geçen tek veya çift yüzlü ve 

sivri uçlu her türlü kesici aletlerdir. 
Bir meslek veya sanatın icrasına mahsus veya ev levazımından olup da bu 

maksat ile bulundurulan veya taşman veya kullanılan bıçak ve sair aletler memnu 
silâhtan sayılmaz. 

Madde 549. — Merciinden ruhsat almaksızın kanuna göre memnu olmıyan si
lâhları şehir ve kasaba içinde taşıyanlar 15 günden 3 aya kadar hafif hapis veya 
(30) liradan (500) liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Vergi ve resmilerin belli süreleri içinde ödenmemesin
den dolayı tahsili lâzımgelen vergi ve resim cezalariyle tazminat kabilinden olup 
mütezayit nispete tâbi bulunan para cezaları hariç olmak üzere Büyük Millet Mec
lisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürüıilüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tü
züklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Büyük Millet Meclisince miktarına 
dokunulmamış olan para cezaları on misline ve Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul olunup da 31 . XII . 1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
larda yazılı para cezası beş misline ve 1 . I . 1940 tarihinden 31 . XII . 1945 ta
rihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlarda yazılı para cezaları üç misli
ne çıkarılmıştır. 

Para cezasının diğer bir ceza ile birlikte tertiplenmiş olması yukardaki esaslar 
dairesinde cezanın artırılmasına engel olmaz. 

Yukardaki fıkralar uyarınca artırılarak hükmedilecek para cezası on liradan 
aşağı olamaz. 

ÇÜNCÜ MADDE — Para cezalarındaki artış suçun nev'ine ve görev ve yetki 
tâyinine ye kanun yollarına müracaata taallûk eden hükümlere dokunmaz. 

BÎRÎNCÎ GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Önce 
işlenmiş olan suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan para cezala
rının hapis veya hafif hapse çevrilmesinde bir lira için bir gün hesap olunur. 

IKÎNCÎ GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte memnu si
lâhı bulunanlardan bir yıl içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine müracaatla 
ruhsat almıyanlar veya kendilerine ruhsajt verilmiyenler veya ruhsatı haiz kimse
lere devretmiyenler süre sonunda bu silâhları pulsuz bir makbuz karşılığında o 
yerin askerlik şubesine emanet olarak telslime mecburdurlar. 

Askerlik şubesine teslim edilmiş olan (silâhlar teslim tarihinden üç yıl içinde sa
hipleri tarafından ruhsat alınmadığı veya ruhsatı haiz kimselere devredilmediği 
takdirde Hazineye maledilirler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 17 Nisan 1İ338 tarih ve 222 sayılı Kanun kaldırılmış
tır. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun yşyımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ALTINCI MADDE — Bu kanunu AJdalet Bakanı yürütür. 

» *"» 
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S. Sayısı: 258 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar 
ile birtakım unvanların meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta

sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/5S4) 

T. C. • * : r -:-H 
Ba§bkanhk 9 . T. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
^Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1347 • ' - % . > ~ , 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar burulunca 9 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan 677 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaliay 

677 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı gerekçesi 

İslâm dininin zaruriyatından olmıyan tekke ve ızaviyelerin, memleket içinde masum bir kısım din 
telâkkilerini ifsat ederek dimağlarında yaşattıkları hurafeler ile kendilerini atalet ve meskenete sü
rükledikleri ve milletin ilerleme ve gelişme arzu ve gayretlerine engel oldukları ve zaman, zaman 
kötü niyetliler elinde birer tesat ve gerilik ocağı hallinde memleketin ve halkın huzur ve sükûnunu 
bozdukları anlaşılarak 20 Kasım 1341 gün ve 677 I sayılı Kanun ile kapatılmaları kabul edilmig ve 
umumiyet üzere tarikatlar ile şeyhlik, dervişlik, nıüritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık ve 
emirlik gibi unvan ve sıfatların kullanılması ve bu funvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası 
menolunmuş ve bu yasağa karşı gelenler için de $ aydan aşağı olmamak üzere hapis ve (50) liradan 
eksik olmamak üzere para cezası konmuştur. Kanunda hapis ve para cezalarının yukarı miktarları 
tâyin edilmemiş olduğundan ve bu kanuflun yürürljüğe girdiği zamanda hükmü yüriyen eski Ceza 
Kanununa ve cezaların şahsileştirilmesi usul ve kaidelerine göre bunlardan hapis cezası 3 seneye 
ve pata cezası da sonradan yürürlüğe giren Türljc Ceza Kanununun uyarınca (5 000) liraya kadar 
çıkarılarak hükmedileceğinden bahsölünan yasaklar bugün oldukça ağır bir ceza müeyyidesine tâbi 
tutulmuş bulunmaktadır. 

Yalnız bu fesat yuvalarının kaldırılmaları ve jnensuplar-mın cezalandırılmaları varılmak isteni
len gayeyi sağlamaya yetmediği ve çünkü bâzı kimselerin şeyhlik, dervişlik, babalık, gibi takındık
ları sıfat ve unvanlar ile etrafındakiler! daima nüfuz ve tesirleri altında tuttukları ve mensupları
nın da bu kimselere mânevi tesirler ile bağlı kaldıkları görülmüş ve bir arada bulunarak işlenmesi 
mûtat olan bu nevi suçların tamamiyle yokedilmelcri için topluluğu dağıtmanın esaslı ve önemli te
siri olacağı düşünülmüş ve bu maksat ile yukarda beyan olunan cezalara sürgün cezasının eklenmesi 
lüzumlu bulunmuştur. 

Bununla beraber mutlak surette yasaklara riayet etmiyenlerin hepsine birden sürgün cezasının 
tatbiki lüzumu derecesini aşan ve adalet düşüncelerine uymıyan bir husus olacağından bu cezanın 
sadece şeyhlik, babalık, halifelik gibi unvan ve sıfatları takınarak mensupları arasında baş mev-



kiinde bulunanlara hasrı yeter görülmüştür. 
Çünkü bu ocaklarda yalnız baş mevkiinde bulunanların sürgün edilmeleri kendilerini evvelce lıa-

zııiamış oldukları muhitte fesat ve tesir ikaına devamda alıkoyacağı gibi hakikatte yaptıkları işin 
mahiyetini ve zararlı sonuçlarını pek de bilmiyen ve ancak mânevi bir nüfuz ve tesire kapılmış bulu
nan mensuplarını da böyle bir tesirden uzak tutacak ve gözetilen gaye bu kadar ile sağlanmış ola
caktır. 

Bu düşünceler ile 6T7 sayılı Kanunun birinci maddesine eklenmesi lüzumlu görülen fıkra tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Ad«i«t Komisyon* raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu *- ?• * > ,/ 7. Yi. 1949 

Esas No. 1/554 
Kurar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 9 . V . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 677 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
edilmiş olduğu cihetle, Adalet Bakanı huzuru ile 
müzakere edildi. 

Şeyhlik, babalık, halifelik gibi sıfatlar takına
rak mensupları arasında baş mevkiinde olanla
rın bu faaliyetlerini önlemekte, sürgün cezasının 
daha ziyade müessir olacağı esas itibariyle Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Maddede yazılı olan şeyhlik, babalık, halife
lik . . . misal olmak üzere yazılmışlardır. Mak
sat, « baş mevkiinde olanlar > ibaresi ile ifade 
olunmuştur. 

Bu mevkilerin isimlerini saymak suretiyle 
madde tertibi düşünülmüş ise de, bâzılarında 
aynı kelime baş mevkidekilere, bâzılarında ise 
mensuplara verilen isim olduğu düşünülerek 
umumi bir ifade kullanılmakla iktifa ederek, her 
hâdiseyi bu ölçüye göre takdir imkânım açık tut
mak daha uygun görülmüştür. 

Asıl maksat, baş mevkiinde olan şahsı, ürer

lerinde mânevi tesir yaptığı şahısların muhitin
den uzaklaştırarak ve baş mevkiinde olan şahsı 
yabancı bir muhitte yaşatarak alâka ve müna
sebeti azaltmak olduğuna göre, sürgün yerinin 
en az 60 kilometre olmakla beraber, baş mevki
inde bulunan şahsın mensuplarının mevcut ol
madığı bir yer olması gerektiğine bilhassa işaret 
olunmuştur. 

Baş mevkiinde olanlara verilecek hapis ve
ya para cezasının da artırılmasına dair yapılan 
teklif kabul edilerek, maddeye eklenen fıkra bu
na göre yazıldı. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Baş. Bu rapor Sözcüsü 
Kayseri Bursa 

7ieşid özsoy Ab dur rahman Konuk 
Antalya Balıkesir Denizli 

N. Aksoy S. Örgeevren N. Küçüka 
istanbul istanbul 

F. H. DemirelU M. E. Gelenbeğ 
Izmr Kastamonu Manisa 

M. Ottan Dr. F- Ecevit F, Uslu 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

677 saydı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . XI . 1341 tarih ve 677 sa
yılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Şeyhlik, Babalık re Halifelik gibi mensup
ları arasında başı meykiinde bulunanlara yukar-
daki fıkra uyarınca tertiplenecek cezadan baş
ka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün ce
zası da hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. .S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

$. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞÎ 

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasna ve 
Türbedarlık ile birtakım unvanların meni ve 
ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 30 . XI . 1341 tarih ve 677 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensup
ları arasında baş mevkiinde bulunanlara al
tı aydan az olmak üzere hapis ve 500 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasından baş
ka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün 
cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

( S. Sayısı : 258 ) 





S. Sayısı: 259 
Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alınması hakkında 

Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu :(1/566) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . V , 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1363,6/2034 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 
Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alınması hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan 

ve Bakanlar Kurulunun 27 . V . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikle sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

• Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Memur ve Hizmetlilerden Alınacak Beyanname hakkındaki Kanun tasarısının gerekçesi 
Devlet teşkilâtında tavzif ve istihdam edilecek kimselerde, kanunlarına göre maddi ve mâ

nevi birtakım vasıf ve şartların aranması lâzım ve zaruri bulunmaktadır. Kendilerine, âmme 
işlerinde vazife verilen ve ona göre de yetkiler tanınan kimselerin her türlü ahvalinin Devlet
çe bilinmesi lâzımgeldiğinde şüphe edilemez. 

Bidayeten Devlet teşkilâtına alınacak kimselerde aranmakta olan ehliyet, tahsil ve mânevi 
şartların yanında bu kimselerin malî durumlarının da tetkik edilmesi, vazife ve hizmete alındık
tan sonra bu hususların zaman zaman kontrol ve. murakabeye tâbi tutulması hem lüzumlu hem 
de Devletin istihdam ettiği bu şahıslar üzerindeki murakabe ve kontrol hakkının tabiî bir neticesi 
bulunmaktadır. 

Her ne kadar Memurin Kanununun 10 ucu maddesinin (Y) bendinde memurların sicil dosya
larında emlâk ve servetleriyle bunların menşelerinın yazılacağı bildirilmekte ise de 1926, sene
sinde yapılmış olan Memurin Kanununun bu hükmü vuzuhtan âri ve müphem olduğu gibi bugünkü 
ihtiyaç ve şartlara tekabül etmediği de görülmüştür. Bundan başka Memurin Kanunu ancak ken
dilerine Devlet hizmeti tevdi edilip mahsus sicilinde mukayyet olarak genel veya özel bütçelerden 
maaş alan memurlar hakkında tatbiki kabil olup 3659 sayılı Kanunun şümulüne giren müessese
lerle âmme menfaatine hadim cemiyetlerde tavzif ve istihdam olunanlara, şümulü bulunmamştır. 
Bu itibarla bugünkü ihtiyalçarı karşılıyacak yeni hükümlerin konulmasına lüzum hâsıl olduğun
dan bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesine göre, devamlı veya muvakkat surette bir âmme vazifesi veya hizmeti 
gören Devlet veya diğer her türlü âmme müesseseleriyle 3659 sayılı Kanunun şümulüne giren teşek
kül ve müesseselere ve âmme menfaatine hadim cemiyetlere alınacak memur veya hizmetlilerden ken
dileriyle karı veya kocalarının ve velayetleri altındaki çocuklarının menkul ve gayrimenkul malları 
hakkında birer beyanname alıncaktır. Menkul mallar; tâbirine nelerin dâhil olduğu maddede açıklan
mıştır. 

Tasarının ikinci maddesine göre, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra mevzuubahis daire, mües
sese, teşekkül ve cemiyetlere yeniden alınacak memur ve hizmetlilerin birinci madde mucibince be
yanname verdikleri tarihten ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mezkûr daire, müessese, teşekkül 
ve cemiyetlerde çalışmakta olan memur ve hizmetlilerde muvakkat A maddesi uyarınca verdikleri 



beyanname tarihinden itibaren geçecek her beş senede bir yeniden bir beyanname vermeye ve bun
dan başka bu müddet içinde menkul ve gayrimenkul mallarında vukua gelecek önemli değişiklikleri 
de bu .beş senelik müddeti beklemeksizin bunların vukuu tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde 
ayrıca bir beyanname ile bildirmeye mecbur tutulmuşlardır. 

Tasarının üçüncü maddesine göre: Birinci madde mucibince alınması lâzımgelen beyannameyi 
vermiyenler diğer şart ve vasıfları haiz olsalar bile zikredilen daire ve müesseselere almamıyacaklar-
dır. 

İkinci madde mucibince her beş senenin sonunda verilmesi lâzımgelen beyannameyi verniyenle* e 
bir tebligat yapılması icap 'etmektedir. Bu tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde beyanname 
vermiyenlerle menkul ve gayrimenkul mallarında vukua gelen önemli değişiklikleri bunların vu
kuu gününden itibaren bir ay içinde bildirmiyenler hakkında o daire, müessese, teşekkül veya ce
miyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre inzibati ceza tâyin etmeye yetkili bulunan in
zibat kurulları veya böyle bir kurul yoksa inzibati ceza tâyinine yetkili merci tarafından gecik
me sebebine ve beyanname vermiyenin durumuna göre gerekli inzibati ceza uygulanabilecektir. 

İnzibat kurul veya mercileri sıra gözetmeksizin ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yazılı sebep
lerle bağlı olmaksızın inzibati cezalardan her hangi birini uygulayabilecektir. 

Tasarının birinci maddesinde mevzuu bahis edilen daire ve müesseselerle âmme menfaatlerine 
hadim cemiyetlere alınacak memur ve hizmetlilerden böyle bir beyanname alınırken bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte bu daire ve müesseselerle cemiyetlerde çalışmakta olan nıemur ve hiz
metlilerden de sicil dosyalarmdaki noksanları tamamlamak bakımından birer beyanname alınması 
yerinde olacağından muvakkat A maddesi tanzim edilmiştir. 

Ancak ikinci Dünya harbinin yarattığı fevkalâde haller içinde vazife görmüş olan bu memur 
ve hizmetlilerin verecekleri beyannameler ayrıca bir incelemeye tâbi tutularak malî durumlarında 
bir gayritabiîlik mevcut olup olmadığının araştırılmasında faide mülâhaza edildiğinden mezkûr 
beyannamelerin o memur ve hizmetliler hakkında inzibatî ceza tâyinine yetkili inzibat kurul ve
ya mercileri tarafından tetkik olunması esası derpiş olunmuştur. Verdikleri bu beyannamelere 
nazaran durumları şüpheli görülenler hakkında yapılacak işlemler de muvakkat «B» bendinde 
gösterilmiştir. 

4237 sayılı Kanunun üçüneü maddesinde memur ve hizmetlilerden beyanname istemek yetkisi 
Başbakanla alâkalı Bakana veya onların yetki verecekleri âmire verilmiştir. Başbakanla Bakan
ların merkezden uzak yerlerde vazife görmekte olanların malî durumlarına her zaman kolaylıkla 
muttali olamıyacakları cihetle bu memur ve hizmetlilerle daha yakından temasta bulunan ve bun 
ların yaşayış tarzlariyle malî durumlarını daha yakından takip etmek imkânına malik olan va
lilerle inzibat kurul ve mercilerine bu hususta bâzı yetkiler tanınması da münasip görülmüştür. 
Tasarının muvakkat «B» bendinde tesbit edilen hükme göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
birinci maddede mevzuubahis edilen daire ve müesseselerle cemiyetlerde çalışmakta olan memur 
ve hizmetlilerden alınacak beyannamelerin inzibat kurul veya meı-cileri tarafından tetkiki netice
sinde durumu şüpheli görülenlerden bu kurul veya mereileree 4287 sayılı Kanuna göre beyanname 
istenecektir. 

İnzibat kurulu veya mercileri bu beyannameleri ve beyanname ile birlikte vesika da verilmişse 
onları inceledikten sonra soruşturmaya lüzum görürlerse evrakı alâkalının sıfatına göre tâbi 
olduğu Cumhuriyet Savcısına veya adlî âmire tevdi edeceklerdir. 

Cumhuriyet Savcılarının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ve adlî âmirlerin ise Askerî Muha
keme Usulü Kanununa göre yapacakları hazırlık soruşturması neticesinde işi takibe değer görür
lerse kamu dâvasnı açacaklardır. Bundan sonraki usul muameleleri Ceza Muhakemeleri Usulü ve 
Askerî Muhakeme Usulü Kanunlarına göre yapılacak ve 4237 sayılı Kanunun diğer hükümleri 
yerine göre uygulanacaktır. 

Cumhuriyet Savcısı ile adlî âmir 4237 sayılı Kanunun 10 nen maddesinde yazılı tedbirin 
alınmasına lüzum görürlerse bu hususta yetkili yargıç ve mahkemelerden karar istiyecekleri mad
dede açıklanmıştır. 

( S. Sayısı : 259 ) 



Valilerle tâyinleri vilâyete ait memurların j verdikleri beyannameleri tetkik ederek lüzum 
gördükleri takdirde 4237 sayılı Kanuna tevfikan) beyanname istemek yetkisini haiz olacakları gibi 
yargıçlar ve yargıç sınıfından olanlarla askerler] hariç olmak üzere tâyinleri merkeze ait memur
lardan da 4237 sayılı Kanuna tevfikan beyannamıe istenmesi hususunda ilgili Bakana müracaat ve 
teklifte bulunabileceklerdir. 

içişleri Konjisyoıro raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. İ\/566 
Karar No. 41 

Yüksek 
Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi 

alınması hakkında Bakanlar Kurulunun 
27 . V . 1949 tarihli karariyle Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarısı Başbakan, Adalet ve İçiş
leri Bakanları huzuriyle İçişleri Komisyonunda 
incelendi. 

Tasarının tümü üzerine açılan görüşmede Hü
kümet gerekçesinde beyan olunan sebeplerle âm
me hizmetlerinde çalışan her katogoriye mensup: 
görevli ve hizmetlilerin mal beyanına tâbi tutul-: 
maları mevzuunun kanunlaşması oybirliği ile uy-l 
gun görülerek maddelere geçildi. 

Birinci, ikinci, üçüncü maddeler aynen ka* 
bul edildi. 

Geçici madde A, geçici madde 1 şekline ko
nularak mal beyanı için tâyin edilen bir aylık 
müddet üç aya çıkarılmak suretiyle tâdilen kabul 
olundu. 

Geçici madde B, geçiei madde 2 şekline konu* 
larak beşinci fıkrası «tâyinleri valiliklere ait me
murlar tarafından verilen beyannameler hak* 
kında valiler de inzibat kurul ve mercilerinin yu
karda yazılı yetkilerini haiz oldukları gibi iliti 

7 .VI. 1949 

Başkanlığa 
tâyinleri merkeze ait memurları hakkında da 
jandarma ve gümrük muhafaza teşkilâtından 
gayrı askerler ile yargıçlar ve yargıç sınıfından 
olanlar hariç...» suretinde değiştirilerek hüküm
leri yeni kabul edilen İl İdaresi Kanunu ile 
mütenazır hale getirilmiş, 4 ve 5 nci maddeler 
oybirliği ile aynen kabul edilmiş olmakla Yük
sek Kamutaya arzolunmak üzere evrakiyle bir
likte Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. IJybadın A. T üzün 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 
Antalya 

R. Kaplan 
Bolu 

t. Yalçın 
Niğde 

Ş. Siler 

Kâtip 
Balıkesir 

F. Tiritoğlu 
Bitlis 

M. Ertan 
Giresun 

T. Ekmen 
Siird 

L. Yavuz 

Amasya 
A. Ey mir 

Bolu 
H. §. Adal 

Kayseri 
F. Apaydın 

Yozgad 
/. Olgun 

( & :-ÜT). 
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HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alın
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devamlı veya geçici surette 
bir âmme vazifesi veya hizmeti gören devlet dai
re veya diğer her türlü âmme müesseseleriyle 
3659 sayılı Kanunun şümulüne giren teşekkül 
ve müesseselere ve âmme menfaatine hadim ce
miyetlere alınacak hizmet ve vazifelilerden 
kendileriyle karı veya kocalarının ve velayet
leri altındaki çocuklarının menkul ve gayrimen
kul malları hakkında bir beyanname alınır. 

Menkul mallar tâbirine para esham, tahvi
lât, altın ve mücevher gibi inallarla her türlü 
alacak ve diğer haklar dâhildir. 

MADDE 2. — Birinci maddede beyan olu
nan daire, müessese, teşekkül ve cemiyetlerde 
vazife ve hizmet görenler ilk beyanname tari
hinden sonra geçecek her beş senede yeniden 
bir beyanname vermeye ve bu müddet içinde 
menkul ve gayrimenkul mallarında önemli bir 
değişiklik vukua geldiği takdirde bunu da bir 
ay içinde ayrıca bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 3. — Birinci maddede bildirilen be
yannameyi vermiyenler diğer kabul şart ve va
sıflarını haiz olsalar dahi işe alınmazlar. 

İkinci madde gereğince her beş senenin so
nunda verilmesi lâzımğelen beyannameyi yapı
lan tebligata rağmen bir ay içinde vermiyenler-
le menkul ve gayrimenkul mallarında vukua 
gelen önemli değişiklikleri bir ay içinde bildir-
miyenler hakkında inzibat kurul veya mercileri 
tarafından gecikme sebebine ve beyanname 
vermiyenin durumuna göre gereken inzibati ce
zalardan her hangi biri sıra ve sebep gözetil
meksizin tertip olunabilir. 

(reçici madde : A) Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci maddede yazılı daire, mü
essese, teekkşül. ve cemiyetlerde vazife ve hiz
met görenler bir ay içinde menkul ve gayrimen
kul •mallarını gösteren bir beyanname vermeye 
mecburdurlar. 

Geçici madde : B) Yukarıki maddede ya
zılı beyannameler inzibat kurulu veya mercile
rince incelenerek durumu şüpheli görülenler
den 4237 sayılı Kanun uyarınca beyanname is
tenir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 1 )EĞİŞTÎRİ8i 

Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alın
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 ne i maddesi ay
nen, 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen, 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen, 

(-JEÇİCİ MADDE 1. - - Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 1 nci maddede yazılı daire, mües
sese, teşekkül ve cemiyetlerde vazife ve hizmet 
görenler üç ay içinde menkul ve gayrimenkul 
mallarını gösteren bir beyanname vermeye mec
burdurlar. 

ÜEljtUt MADDE 2. — Yukarıki maddede ya
zılı beyannameler inzibat kurulu veya mercilerin 
ce incelenerek durumu şüpheli görülenlerden 
4237 sayılı Kanun uyarınca beyanname istenir. 

İnzibat Kurulu veya mercileri bu beyanname-

( S . Sayısı : '259) 



Hti. 

inzibat kurulu veya mercileri bu beyanna
meyi ve birlikte verilmiş vesikalar varsa bunla
rı inceledikten sonra soruşturmaya lüzum gö
rürlerse evrakı alâkalının sıfatına göre tâbi ol
duğu mahkeme Cumhuriyet Savcısına veya ad
lı âmire tevdi ederler. 

Cumhuriyet Savcısı ile adlî âmir yapacakları 
hazırlık soruşturması sonunda işi takibe değer 
görürlerse kamu dâvasını açarlar. Bundan son
raki usul muameleleri Ceza Muhakemeleri Usulü 
ve Askerî Muhakeme Usulü kanunları hükümleri
ne uygun olarak yapılır ve 4237 sayılı Kanunun 
diğer hükümleri yerine göre uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ve adlî âmir yapacak
ları soruşturma sırasında 4237 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinde yazılı tedbirin alınmasına 
lüzum görürlerse hazırlık soruşturmasında sulh 
yargıcından ve ilk ve son soruşturmalarda yet
kili yargıç ve mahkemelerden bir karar ister
le*. 

Tâyinleri vilâyete ait memurlar tarafından 
verilen beyannameler hakkında valiler de inzi
bat kurul ve mercilerinin yukarda yazılı yetki
lerini haiz oldukları gibi vilâyetin tâyinleri 
merkeze ait memurları hakkında da -yargıçlar 
ve yargıç sınıfından olanlarla askerler hariç-
o memurun mensup olduğu Bakanlığa müracaat 
ederek 4237 sayılı Kanuna tevfikan beyanname 
istenmesini talep ve tekliff edebilirler. 

Subaylarla askerî memurlar v easkerî hiz
mette kullanılan maaşlı veya ücretli sivil me
murlar ve gedikli erbaşlar tarafından verilen 
beyannameler ilk ve üst sicil âmirleri tarafın
dan tetkik olunur. 

Sicil âmirlerinin düşüncelerinde birlik bu
lunduğu takdirde doğrudan ve aralarında gö
rüş ayrılığı çıkması halinde ise muhtar sicil 
âmirinin de mütalâası alındıktan sonra Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık, sicil âmirlerinin ekseriyet reyine 
göre yukarda yazılı şekilde işlem yapar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

(S.-.Say 

S — 
îfiş. K. 

yi ve birlikte verilmiş vesikalar varsa bunları 
inceledikten sonra soruşturmaya lüzum görürler
se evrakı alâkalının sıfatına göre tâbi olduğu 
mahkeme Cumhuriyet Savcısına veya adlî âmire 
tevdi ederler. 

Cumhuriyet savcısiyle adlî âmir yapacakları 
hazırlık soruşturması sonunda işi takibe değer 
görürlerse kamu dâvasını açarlar. Bundan sonra
ki usul muameleleri ceza muhakemeleri usulü ve 
askerî muhakeme usulü kanunları hükümlerine 
uygun olarak yapılır ve 4237 sayılı Kanunun di
ğer hükümleri yerine göre uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ve adlî âmir yapacakları 
soruşturma sırasında 4237 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesinde yazılı tedbirin alınmasına lüzum görür
lerse hazırlık soruşturmasında sulh yargıcın
dan ve ilk ve son soruşturmalarda yetkili yar
gıç ve mahkemelerden bir karar isterler. 

Tâyinleri ile ait memurlar tarafından, veri
len beyannameler hakkında valilerce inzibat ku
rul ve mercilerinin yukarda yazılı yetkilerini 
haiz oldukları gibi ilin tâyinleri merkeze ait 
memurlar hakkında da «Jandarma ve gümrük 
muhafaza teşkilâtından gayri askerler ile yar
gıçlar ve yargıç sınıfından hariç olanlar» o me
murun mensup olduğu Bakanlığa müracaat ede
rek 4237 sayılı Kanuna tevfikan beyanname is
tenmesini talep ve teklif edebilirler. 

Subaylarla askerî memurlar ve askerî hiz
mette kullanılan maaşlı veya ücretli sivil me
murlar ve gedikli erbaşlar tarafından, verilen 
beyannameler ilk ve üst sicil âmirleri tarafın
dan tetkik olunur. 

Sicil âmirlerinin düşüncelerinde birlik bu
lunduğu takdirde doğrudan ve aralarında görüş 
ayrılığı çıkması halinde ise muhtar sicil âmi
rinin de mütalâası alındıktan sonra Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilir. 

Bakanlık. Sicil âmirlerinin ekseriyet reyini 
göre yukarda yazılı şekilde işlem yapar. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

•ısı : 259 ) 
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MADDİ 5. — Bu İmmm, 
yürütür. 

Başbakan pevl«t Bakanı 
Ş. Günaİtay Btofb. Yardımcm 

Devlet Bakam 
N, E, Sümer 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
C, 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Dr. F. §t. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakam 
fîuaâ Sirmm 
İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Ad&îm 
Sft> ve So. Y. Baka» 

Z)ı». |T. Bayimt 
Tarım Bakam 
Cavid OrS 

Çalama Bakanı 

ift. % 
MAİ)DE 5,— Hükümetin 5 nd maddim 

bftmtk kabul olunmu|tur, 

(İ $$m- M) 



. Sayısı: 260 
Memurin Kanununa ek Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa 
Komisyonlarının düşünceleri hakkındaki raporlarla Bütçe ve iç

işleri Komisyonları raporları (1/552) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 7 , 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say : 71 - 828, 6/1740 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . V . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltag 

788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun tasarısı gerekçesi 

Yürürlükte olan Memurlar Kanununun ihtiyaca elverişli olmadığı ve daha etraflı bir yeni me
murlar statüsünü tanzimi zaruri bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bugünkü şartlara h«r 
bakımdan uygun bir memurlar statüsünün Büyük Meclisçe müzakeresi zamana muhtaçtır, 

Hükümet Büyük Meclisteki programında da arzettiği gibi memurlar konusunda en âcil olarak: 
I - A) irtişa ve irtikâpla; 
B) Aciz ve ehliyetsizlik ve memurluk haysiyetine uymıyan kötü hal ve itiyatlarla; 
C) Aşırı sağcılık ve aşırı solculukla; melûf memurları meslekten çıkarmak. 
D) Kadrolarda mümkün olan tasarrufu temin etmek; 
E) Olağanüstü mesaiyi mükâfatlandırmak; 
hususlarının teminini ön plânda sağlamak lüzuıjtt ve zaruretine kani bulunmaktadır. 
Bunlardan (A) ve (B) bentlerinde tasrih edilenler Emeklilik Kanununun verdiği yetkiye da

yanılarak düzenlenecek bir tüzükle temin olunacaktır. Diğer (C), (D), (B) bentlerindeki husus* 
lar da bu tasarı ile sağlanmaktadır. 

Tasarının birinci maddesiyle aşırı sağcılık ve aşırı solculuk cereyanlarının unsurlarını ihtiva 
etmekte olan Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 ncü maddelerinde tasrih edilen hareketlerde 
bulunanların, maddi ve kanuni delil bulunmaması sebebiyle kovuşturmaya tâbi tutulamamaları 
fakat bu cihetiıi idari bir şekilde tespiti halinde işgal ettikleri vazifelerde kalmaları millî menfaat 
ve hizmetin selâmeti bakımından doğru olamiyacstğmdan inzibat komisyonları karariyle meslek
ten çıkarılmaları sağlanmış bulunmaktadır. 

2. Memurdan beklenen en esaslı karakterlerden biri dürüstlüktür. Saklanması gerekli bir işi 
ifşa eden, yahut olmıyan bir işi vâki imiş gibi yayan memurlar yaptıkları memur ahlâkına aykırı 
hareketin cezasını görmelidir. îkinci madde bu eslasa göre hazırlanmıştır. 

3. Memurun bâzı ahvalde başka görevlerde çalıştırılması tatbikatta bir zaruret olduğundan 
kadro durumuna bağlı kalmıyarak bu ihtiyacı karşılamak imkânını sağlamak için üçüncü madde 
hazırlanmıştır. 

4. Bunlardan başka devlet teşkilâtı mümkün olduğu kadar kademeleştirilmekten kurtarılıp 
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muamelelerin süratle neticelendirilmesi için kadroların daha rasyonel bir tarzda düzenlenmesi ve 
bu hususta mümkün olan tasarrufun sağlanması zarureti vardır. Gerçi bu cihet teşkilât kanunlariy-
le temin edilmek düşünülebilirse de bunu uzun formalitelere tâbi olması icabettiginden bir sene 
müddetle Bakanlar Kuruluna mûstacelen bu tasarrufu sağlıyacak bir yetki verilmesi zaruri g.ö-
rülmüş ve bunun için muvakkat madde tanzim k.lınmıştır. 

5. Diğer taraftan âmme işleri gören değerli ve ehliyetli memurlar iktidar ve mesailerinden 
Devleti âzami derecede faydalandırmaya teşvik edilmelidir. Beşinci madde bu maksada göre ya
zılmıştır. 

Adalet Komisyonunun düşünceleri hakkında rapor 
T. B. M. M, 

Adalet Komisyonu 2 . VI . 1949 
Esas No. 1/552 ";'' 
Kamr No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun ta
sarısı hakkında Komisyonumuz mütalâasının 
bildirilmesi için İçişleri Komisyonunca yazılan 
tezkere Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza 
havale 'Duyurulması üzerine adı geçen tasarı 
Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in huzuriyle okun
du ve incelendi. 

Komisyonumuz, ihtisası bakımından tasarı
nın, yalnız birinci ve beşinci maddeleri üzerinde 
konuşmalara girişerek aşağıda gerekçeleri izah 
edileceği veçhile bu iki maddede bâzı değişik
likler yapmış, diğer maddelerinin nihai olan ih
tisas Komisyonunda incelemeye tâbi tutulmasını 
daha uygun mütalâa ederek bu maddeler üze
rinde bir mütalâa yürütmeye lüzum görmemiş 
bulunmaktadır; 

Tasarının tümü hakkında açılan müzakere 
sonunda tasarının varmak istediği gaye hakkın
daki Hükümet görüşü muvafık görülerek mad
delere geçilmesi kabul edildi. 

Birinci madde, bu madde ile tesis edilmek 
istenen hüküm, aşırı sağcılık ve aşırı solculuk 
cerey^arının T .C. Kanununun 141, 142 ve 163 
nç$ maddelerinde yazılı unsurların maddi ve 
kanuni delillerinin elde edilememesi veya ta
mam olmaması sebepleriyle haklarında kovuş
turma yapılmasına imkân olmıyan ve bu husus
lardaki temayülleri maddede yazılı bulunduğu 
şekil ve surette tespit edüeft ve bu temayüllerin-
4m dolaya vazifelerinde kalmaları millî menfa
at ve hizmetin selâmeti bakımından mahzurla 
telâkki edilen memurların da inzibati ceza yo

lu ile meslekten çıkarılmasından ibaret bulun
maktadır. 

Madde ile istihdaf edilen bu gaye Adalet 
Bakam tarafından geniş bir surette izah edil
dikten »onra esas pirensipte mutabık olduğunu 
belirten komisyon* tatbikatta bu gayenin dışına 
çıkılmamasını temin için cümle ve kelimeler 
üzerinde titizlikle durarak bâzı değişikliklerin 
yapılmasını mütalâa etmiştir. 

Bu cümleden olarak, bu temayülleri anlaşı
lanların meslekten değil memuriyetten çıkarıl
ması, az vahim hallerden ise 'bir defaya mahsus 
olmak üzere daha hafif bir ceza olmak üzere 
mesleğinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
Bu hüküm, aynı zamanda tezvirat, iftira ve 
yanlış anlaşılmaya karşı da bir teminat telâkki 
edilmiştir. Ancak, madde metnine konmuş olan 
bu hafif ceza, ağır cezadan evvel ve muhakkak 
uygulanması şart olan bir ceza kademesi değil
dir. Komisyon durumun vehametine göre tak
dir hakkını kullanarak isnat altında bulunan 
memurun Devlet memuriyetinin hiçbir koluuda 
çalıştırılmasını doğru bulmadığı ahvalde doğ
rudan doğruya memuriyetten çıkarılma cezası
nı uygulıyacaktır. 

Metinde yapılması düşünülen ikinci mühim 
değişiklikte bu cefaları uygulıyacak olan Ko
misyonun kurulması şekliyle, bu komisyon ta
rafından ittihaz olunacak kararlar aleyhine hiç
bir kanun yoluna gidilemiyeceği, konusudur. 

Teklif edilen maddeye göre ceza, inzibat ko
misyonlarının kararı ve ilgili bakanın tasdiki 
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ile uygulanacak ve bu kararlar aleyhine kanun 
yollarına gidilebilecekti. 

Komisyonumuz, <bu cezayı verme yetkisinin 
meslek İnzibat komisyonlarına değil, gerek ku
ruluş şekli ve gerek üyelerinin şahsiyetleri ba
kımından her türlü teminatı haiz bir komisyona 
verilmesini mütalâa etmiş ve ibu bakımdan Yar
gıtay, Danıştay ve profesörlerden kurulmasını 
muvafık bulmuştur. 

Yedi kişiden kurulacak olan bu komisyonun 
üyelerinin üçü Yargıtaydan, ikisi Danıştaydan, 
biri Ankara Hukuk Fakültesi biri de Siyasal 
Bilgiler Okulu Profesörlerinden olacaktır. Bu 
komisyon üyelerinin seçim tarzı ve süresi de ay
rıca gözden geçirilerek neticede, ilgili Bakan
ların bunları birer yıl için seçmeleri usulünün, 
teklif edilen adçekme usulüne, tercih edilmesi 
kararlaştırıldı. 

Konulan esasa göre, Danıştaydan bu komis
yona gelecekleri Başbakan, Yargıtaydan katı
lacakları Adalet Bakanı, Profesörleri de Millî 
Eğitim Bakanı seçecektir. 

Bu komisyonun kararları ilgili Bakanın tas-
dikmdan geçmeden kesin olacak ve aleyhine ka-
zai veya idari mercilere baş vurulamıyacaktır. 
Çünki, komisyonun kurulması şekli, kararlar 
aleyhine gidilmesi kanunlarımızla kabul edil
miş olan mercileri içine almış ve bu suretle is
tenilen yüksek teminatı haiz addedilmiştir. 

Bunlardan başka maddeye, komisyon baş
kanlığı, kaç kişi ile toplanılacağı, ve reylerde 
müsavat halinde tercih sebebi, haklarında da 
hükümler konulmuştur. 

Madde metnini açıklamak için şu ciheti de 
kayde değer görürüz ki, birinci derecedeki sicil 
âmiri ile muhakkik veya müfettişin kanaatleri
nin birleşmemeleri halinde, evrakın bu komis
yona tevdi edilip edilmemesi yetkisi, idari ve 
siyasi mesuliyetleri omuzlarına almış ve daha 
geniş bir görüşe sahip bulunan ilgili Bakanla
ra bırakılmıştır. Bu suretle her ihbar üzerine 
düzenlenmiş olan soruşturma evrakının muhak
kak surette komisyona tevdii mecburiyetinden 
do vareste kalınmış olacaktır. 

Tatbikatta ufacıkta olsa bir tereddüde yer 
vermek istemiyen komisyon, kazai takibatın in

zibati takibat ve cezaya mâni olamıyacağı hak
kındaki umumi hukuk kaidelerinden ayrılmayı 
|oslâ aklına getirmiyerek bu esas dairesinde 
[maddeyi formile etmeye çalışmıştır. Bu suretle 
|T. C. Kanununa göre hakkında kazai kovuştur
ma yapılmakta olan bir memura inzibati cezanın 
[tatbiki cezai takibatın neticesine bırakılmıya-
(caktır. Diğer deyimle, cezai takibatın neticesini 
^eklemek kanuni bir mecburiyet sayümıyaeaktır. 

Gerekçe olarak yukarda kaydedilen mütalâa
lara uygun düşecek şekilde yazılan maddeyi ko
misyon kabul etmiştir. 

Beşinci madde; bu madde, Yargıçlarla ordu 
i mensupları ve üniversite öğretim üyeleri hakla-
Irmda bu kanunun uygulanmıyacağını tespit et-
I inektedir. 

Metinden, bu meslekler mensuplarının aşın 
[sağcılık veya aşırı solculuk temayülleri sabit olsa 
I dahi birinci madde hükmünün uygulanmıyacaği 
mânası da çıkarılabilmektedir. Komisyonumuz bu 

\ kanaate iştirak etmediğinden birinci maddedeki 
! ahvalin subutu halinde, bu meslekler erbabı hak-
I kında da yazılı inzibat cezalarının, kendi özel 
I kanunlarının usullerine göre inzibati cezalan 
| tâyin ile yetkili kılınmış olan mercilerce tatbik 
edilmesinin, muvafık olacağını kabul ve maddeyi 
bu esasa göre değiştirmiş bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Kom. Bask. 

Kayseri 
S. A, Feyzioğlu 
Kâtip 

Manisa 
K, Coşkunoğlu 
İmzada bulunmadı 

Denizli 
N. Küçüka 
istanbul 

Y. Bu Rapor Sözcüsü 
Erzurum 

Ş. Ibtahimhakktoğlv 

Antalya Bursa 
N. Aksoy A. Akgüç 

İmzada bulunmadı 
Erzincan İsparta 

A. Fırat R. GüUü 
İstanbul Manisa 

Muhalifim M.B. Oelenbeğ F. Uslu 
F.H. DemirelU 

Mardin 
U.K. Borun 

Seyhan 
K. Çelik 

İmzada bulunmadı 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBlŞÎ 

788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun tasamı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 ncü maddelerinde yazılı suçlardan 
her hangi birini işledikleri anlaşılamamakla bera
ber bu maddelerde yazılı hususlar hakkındaki fi
il veya temayülleri itibariyle Devlet hiz
metinde bulundurulmaları veya vazifele
rinde kalmaları caiz olmadığı birinci derece
deki sicil âmiri tarafından res'en veya soru üze
rine bildirilen ve bu-bildirme üzerine ayrıca yap
tırılacak inceleme neticesinde incelemeye memur 
edilenle sicil âmirinin birbirine uygun kanaatle-
riyle teeyyüt eden veya ilgili Bakanın lüzum gör
düğü memurlar birer sene müddetle yargıtay 
Başkan ve üyelerinden üç, Danıştay Başkan ve üye
lerinden iki, Ankara Hukuk Fakültesi ve Siyasal 
Bilgiler Okulu profesörlerinden birer olmak üze
re ilgili Bakanlarca seçilecek bir komisyon kara-
riyle memuriyetten çıkarılır veya bir defaya 
mahsus olmak üzere meslekleri değiştirilebilir. 

Komisyon en az beş kişinin birleşmesiyle top
lanır. Beylerde müsavat halinde başkanın bulun
duğu taraf çokluk sayılır. 

Komisyon Başkanlığı Yargıtaydan ieçüeeek-

788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun ta
sarısını esas komisyon olarak müzakere etmek
te bulunan içişleri Komisyonunca, içtüzüğün 
28 n'ci maddesine dayanılarak komisyonumuz
dan mütalâa istenmesi üzerine havale buyuru-
lan dosya tatkik edildi ve gereği düşünüldü: 

içişleri Komisyonunun yazısında, tasarının 
hangi hükümleri hakkında mütalâamızın alın
masına lüzum görüldüğü belirtilmiyerek umumi 
bir ifade kullanılmış olmasını da göz önünde 
tutan komisyonumuz, kendi ihtisası sahasında 
kalmak için, maddelere ve teferruata girmeden, 
işi, sadece, bu tasarı ile alınması derpiş olunan 

lerden en kıdemli Başkan tarafından yapılır. 
Komisyonun kararlan kesindir. Bu kararlar 

aleyhine hiçbir kazai veya idarî mercilere baş
vurulamaz. 

MADDE* 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 5. — Yargıçlarla, ordu mensupları 
ve üniversiteler öğretim üyeleri hakkında özel 
kanunlarının usule ait hükümleri uygulanır. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

bir tedbirin, Anayasanın metin ve ruhuna ve 
hukuk esaslarına aykırı düşüp düşmiyeceği 
yönünden umumi bir tetkika tâbi tutmaya ve 
düşüncesini bu noktaya inhisar ettirmeye ka
rar. vermiştir. 

Yapılan müzakere sonunda oy birliğiyle va
rılan neticeye göre: 

I - Tasarıda derpiş olunan neviden bir ted
bir, Anayasanın metin ve ruhuna ve hukuk 
esaslarına aykırı sayılamaz. Çünkü: 

a) Âmme hizmeti gören memurların huku
ki durumları iki tarafın rıza ve iradelerinin 
birleşmesinden doğma akdi ve sübjektif bir 

Anaya» Komisyona düşünceleri hakkında rapor 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 6 , VI. 1949 

Esas No. 1/552 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 
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durum değil, önceden bir taraflı olarak tesbit 
edilmiş bulunan kanuni, umumi ve objektif bir 
durumdur. Anayasamızın 93 ncü maddesi ile 
de teyit edilmiş olan bu hukuk prensipinin 
neticelerinden olarak, memurların işe alınmaları, 
terfileri ve kendilerine temin olunacak sair 
menfaatler ve himayelerin derecesi ile işten 
çıkarılmaları hakkındaki kanuni rejim, kanun 
vâzımın takdirine göre her hangi bir şekilde 
tesbit olunabileceği gibi, bu rejimde her zaman, 
her türlü değişiklikler yapılabilir ve memurlara 
tanınan haklar, menfaatler, onların lehin
de veya aleyhinde olarak her zaman tadil 
olunabilir. Bundan dolayı memurun müktesep 
bir hak iddia etmesine cevaz yoktur, 

b) Memurun faaliyetine hâkim olcak ana 
fikir, âmme hizmetinin muntazam ve devamlı su
rette görülmesini temine çalışmaktan ibarettir. 
Bütün âmme hizmeti mefhumu, bu vazife duy
gusunda yani millete karşı bir görevin yerine ge
tirilmesinde mündemiçtir. 

2. Memurun memuriyetten çıkarılması bah
rinde, kanun vâzıının takdir hakkını sınırlıyan 
Ijek unsur Anayasa hükümleri ve yüksek hukuk 
Jerensipleridir. 

Bütün bu esaslara göre müzakere konusu olan 
tjasarınm istihdaf ettiği gayeye ulaşmak için alı
lacak tedbirin şekil ve teferruatının, Anayasa
nın tanıdığı haklara ve masuniyetlere halel ver-
miyecek tarzda tâyin ve tesbit olunması zaruri
dir. 

Dosya, bu mütalâalarla İçişleri Komisyonuna 
Verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
4-nayasa Komisyonu 

Başkanı 
Tokad 

İV. Poroy 
Ankara 

M. ökmen 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 
Bursa 

A. Akgüç 
Tekirdağ 
F. öztrak 

Kâtip 

Kırklareli 
N. A. Kansu 

Bütçe Komisyotra raporu 

T. 5 . M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/552 
Karar No. 159 

Yüksek Başkanlığa 

İ.VÎ .1949 

788 sayılı Memurin Kanununa ek olarak iç
işleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
7 . V . 1949 tarihli ve 6/1740 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarsı Komis
yonumuza havale Duyurulmakla içişleri Bakanı 
Emin Erişirgil ve Adalet Bakanı Fuad Sirmen 
ve Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır ve Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, Memurlar Kanununda yapılması 
düşünülen esaslı değişiklikleri ihtiva edecek 
kanunun ihzarına kadar; gerek irtişa ve irti
kâpla melûf ve gerekse âciz ve ehliyetsizlikleri 
sabit olan, aşırı sağcılık ve aşırı solculuk cere-
yanlariyle ilgili ve fiil ve temayülleri bu mer
kezde bulunan ve bu suretle Devlet kadrolarını 
beyhude işgal ederek hem israfa ve hem de 

Pevlet faaliyetini tehlikeli ceryanlara sürük
lemek gibi zararlı neticelere sebep olan me
murların bu kadrolardan çıkarılmalarını ve bu 
suretle bir tasarruf sağlanmasını ve bâzı mânevi 
zararların önüne geçilmesi ve aynı zamanda 
hizmetlerinde olağanüstü yararlıkları görülenle
rim taltiflerini temin gibi memur nizamında 
esaslı bir düzenlemeyi temin etmek üzere hazır
landığı anlaşılmış ve Komisyonumuzca da esaa 
itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde: 
Birinci madde : Türk Ceza Kanununun suç 

telâkki ettiği ve ceza tehdidine tâbi tuttuğu 
a|şırı sağcılık veya solculuk ceryanlarma tema
yülleri itibariyle Devlet hizmetinde bulundu
rulmaları veya vazifelerinde kalmaları caiz gö-
rlülmiyecek memurların maddede tesbit edilen 
vfasıf ve şartları taşımaları halinde mesleklerin-
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de» uzaklaştırılmaları hakkında Hükümete 
yetki vermekte ve bu husustaki usul hükümle
rini tesbit etmektedir. 

Komisyonumuzca bu madde üzerinde incele
meler ve uzun tartışmalar yapılarak bu fiil ve 
hareketleri Bakanlıkça sabit görülenlere ait 
işlemin Bakanlık dışında tarafsız bir Komisyon 
tarafından incelenmesi ve bunlar hakkında an
cak o Komisyonca verilecek kararın kesin ola
rak uygulanması memur için bir teminat ola
rak mütalâa edilmiş ve bu komisyonun iki üye
si yargıtay başkan ve üyelerinden, ikisi Danış*-
tay başkan ve üyelerinden ve ikisinin de üni
versitelerden olmak üzere altı üyeden terekküp 
etmesi uygun görülmüştür. 

Bu madde hükmünün hâkimler, askerler ve 
üniversite üyeleri hakkında da uygulanmaları 
hususunda inceleme yapılmış, hâkimlerin bu 
hükme tâbi tutulmaları ve ancak haklarında ya
pılacak takibatın Hâkimler Kanununa göre te
kemmülünden sonra bu komisyona gönderilmesi 
esası kabul edilmiş, askerlerin bu konudaki 
mevzuatı kendi hususiyetlerine uygun ve daha 
ağır hükümleri ihtiva etmesi ve üniversite öğ
retim üyelerinin kendi statülerine tâbi kalma
ları üniversitelerin muhtariyeti itibariyle ko
misyonumuzca lüzumlu görülmüş ve maddede 
bu hususa dair gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Keza maddede Başkan seçimi, birleşime ye
ter ve oy çokluk sayıları, işlerin bitirilme süre
si ve kararların kesinliğiyle bunlar hakkında 
kaza ve idare mercilerine baş vurulamaması gi
bi usule dair hükümler konulmuş ve ayrıca bu 
madde şümulüne giren meselelerin vahametine 
göre bu komisyonun meslekten çıkarma ve te
kerrürü halinde veya vehametin ağırlığı dere
cesine göre memuriyetten çıkarma kararlarını 

da alabileceği Komisyonumuzca kabul edilerek 
maddede buna dair değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesinin, sır olarak sak
lanması gereken husus hakkında daire 
âmirine verdiği mutlak takdir hakkının tatbik 
katta iyi netice vermemesi mümkün görülerek 
maddenin bu husustaki son fıkrası çıkarılmış
tır. 

Üç ve dördüncü maddeler ayniyle kabul edil
miş, beşinci madde; bu kanunun birinci madde
sinden maada hükümlerinin yargıçlar ve bütün 
hükümlerinin ordu mensuplariyle öğretim üye
leri hakkında uygulanmaması gerektiği şeklin
de yeniden yazılmıştır. 

Geçici madde geçici birinci madde olarak 
ve ayniyle kabul edilmiş ve birinci maddenin 
üç yıl müddetle uygulanması ve zaruret görülür
se Meclisten yeni yetki alınması Komisyonu
muzca uygun görülmüş ve bunun için tasarıya 
geçici ikinci madde eklenmiştir. 

Altı ve yedinci madeler ayniyle kabul edü-
miştir. 

Havalesi veçhile İçişleri Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
, Başkan Sözcü Kâtip 

Mardin Ankara Ankara 
R. Erten M. Eriş F. öymen 
Amasya Ankara Aydın 

A. K. Yiğitoğlu Dr. A. H. Selgü Ol. R. Alpmm 
Bursa Çoruh Diyarbakır 
F. Bük Dr. C, KazaiMtoğUı Ş. Uluğ 
Edirne istanbul Kastamonu 

M. N. Oündüzalp Dr. A. Adtvar M. Akalın 
Kastamonu Konya Niğde 
T. Coşkan M. A. Binal R. Oürsoy 

Urfa 
E. Tekeli 

T. B. M. M. 
tçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/55$ 
Karar No. 42 

İçişleri Komisyonu raporu 

7 . Vî . m9 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunun 4 . V . 1949 tarihli murin Kanununa ek Kanun tasarısı, İçtüzüğün 
karariyle Büyük Meclise sunulan 788 sayılı Me- 28 nci maddesi hükmünce Anayasa, Adalet ve 

(S. Sayısı : 260), 



Bütçe komisyonlarından alınan mütalâalarla 
birlikte Başbakan, Adalet ve İçişleri Bakanları 
hazır bulundukları halde İçişleri Komisyonunda 
incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde görüşüldükte, irti
ca ve komünistlik gibi aşırı seğ ve sol temayül-
lü memurların Türk Ceza Kanununun 141, 142 
ve 163 nc'ü maddelerinde belirtilen suç unsurla
rını tesbite yeter deliller bulup muhakeme ve 
mahkûmiyetleri cihetine gidilmese bile bu tema
yüllerinin Devlet daireleri teşkilâtı içinde ça
lışmalarının devamında sarih mahzur teşkil ede
cek dereceye varması halinde inzibati bakımından 
Devlet emniyetini ve Devlet kuvvetlerinin selâ
metle işliye'bilmesini koruyabilmek üzere gere
ken tedbirlerin alınması ve bu gibi ağır şartla
rın tahakkukunda ilgili memurun ihracına ka
dar gidilmesi esas itibariyle zaruri olmakla be
raber evvel emirde Devlet hizmetine alınacak 
olanların memuriyete kabulleri sırasında irtica 
ve aşırı solculuk şaibelerinden azade bulun
malarının araştırılması ve bunun şart koşulması 
ve mevcut memurlardan irticaa ve komünizme 
temayüllerinin tesbit edilenler için de Memurin 
Kanununun kendi bünyesi içinde bu kanun hü
kümleri ile insicamı sağlanacak surette etraflı 
etüdlere müstenit yeni tadillerin getirilmesi da
ha muvafık olacağı, bu gibi hükümlerin önü
müzdeki kış devresine kadar genişçe bir zaman 
zarfında başka memleketlerin mevzuatı da göz 
önünde tutulmak suretiyle Danıştayın da mütalâ
ası alınarak hazırlanması uygun görüleceği mü
lâhazaları ileri sürülerek birinci maddenin tasa
ndan çıkarılması teklit edilmiş; bunun üzerine 
Başbakan, Hükümetçe önümüzdeki toplantı dev
resine kadar mevcut kanunları kemali itina ile 
tatbika gayret edilerek daha etraflı tetkiklere da
yanan yeni bir tadil getirmeleri mümkün bulun
duğunu beyan ederek birinci maddeyi geri aldı
ğını söylemekle madde oy birliğiyle tasarıdan çı
karılmış ve diğer maddelerin müstacelen kanun
laşması hem Hükümetin menfaati hem memurun 

sjüpjektif hakkı, hem de bütçede tasarruf bakı-
rjıından elzem görülerek oy birliğiyle maddelere 
geçildi. 
| Tasarının ikinci maddesi Bütçe Komisyonu

mun görüşüne uyularak son fıkrasının tayyı su* 
ıjetiyle birinci madde olarak kabul edildi. 
I Tasarının üçüncü maddesinde Bakanların ay-

lfıklı bir memuru her hangi bir yerde istihdam 
^etkisi esas itibariyle muhtelif bakanlıkların 
İiemurin kanunlarında tasarruf edilmiş bir hük
mün bütün bakanlıklara teşmilinden ibaret ise de 
jnemurlann bâzıları Bakanlar Kurulu kararı ve 
pazıları müşterek kararname ile tâyin ve tahvil 
Edildiklerine göre maddeye «Tayinlerindeki usule 
^öre» kaydının ithali uygun görülmüş ve ikmci 
İaadde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesi üçüncü madde 
olarak aynen kabul edildi. 

Tasarının muvakkat maddesi geçici madde 
jüarak bütçede tasarrufu sağîıyacağı cihetle ay-
jıen kabul edildi. 

Tasarının beşinci maddesi birinci maddeye 
jtebaan tayyedilmiştir. 
I Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri 4 ve 5 nci 
madde olarak aynen kabul olundu. 

Tasarının tümü bağlı evrakiyle birlikte Yüce 
(Kamutayın ivedilikle tasvibine arzolunmak üzere 
{Yüksek Başkanlığa oybirliği ile sunuldu. 
[İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Takirdeğ 

C. Uybadvn 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bitlis 
M. Ertan 
Giresun 

T. Ekmen 

Başkanvekili 
Çoruh 

A. Tüzün 

Amasya 
A. Eymir 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Kayseri 
Muhalifim 

F. Apaydın 

Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğan 

Antalya 
R. Kaplan 

Bolu 
/. Yalçın 

Niğde 
Ş. Süer 

h. YÜVUB î. Olgun 

(S, Sayı^ i 200) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

788 sayılı Memurin Kanununa ek Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 ncü maddelerinde tasrih edilen suç
lardan her hangi birini işlediklerine dair kanuni 
takibat icrasına yeter mahiyette delil elde edi
lememesinden dolayı, haklarında kovuşturma 
yapılamıyan ve fakat bu cihet; birinci derece
deki sicil âmiri tarafından re 'sen veya soru üze
rine bildirilen ve bu bildirme üzerine ayrıca 
yaptırılacak inceleme neticesinde incelemeye 
memur edilenle sicil âmirinin birbirine uygun 
vicdani kanaatleriyle teeyyüt eden memurlar, 
yetkili inzibat komisyonu kararı ve ilgili Ba
kanın tasdiki ile meslekten çıkarılır. 

MADDE 2. — Vazifesi dolayısiyle öğrendiği, 
saklanması gerekli her hangi bir hususu doğru
dan doğruya âmirinden başka bir kimseye du
yuran veya vâki olmıyan bir hali uydurarak 
yayılmasına sebep olan memurlar hakkında 
16 . I I I . 1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Ka
nununun inzibati cezalarından, fiilin vehamet 
derecesine göre, her hangi birisi yetkili inzibat 
komisynou tarafından tatbik olunur. 

İfşa edilen hususun saklanması gerekli olup 
olmadığı hakkında memurun dairesi âmirinin 
takdir hakkı mutlaktır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Memurin Kanununa ek Kanun tasarısı gerekçesi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 141, 142 
ve 163 ncü maddelerinde yazılı suçlardan her 
hangi birini işledikleri anlaşılmamakla beraber 
bu maddelerde yazılı hususlar hakkındaki fiil 
veya temayülleri itibariyle Devlet hizmetinde 
bulundurulmalan veya vazifelerinde kalmaları 
caiz olmadığı birinci derecedeki sicil âmiri ta
rafından re'sen veya soru üzerine bildirilen ve 
bu bildirmeden sonra ayrıca yaptırılacak ince
leme neticesinde bu fiil ve temayülleri incele
meye memur edilenle sicil âmirinin birbirine 
uygun kanaatleriyle teeyyüt eden veya ilgili 
Bakanın ayni kanaatle lüzum gördüğü memur
lar, hâkimler ve hâkim sınıfından sayılanlar 
(hâkimler hakkında yapılacak tahkikat Hâkim
ler Kanunu dairesinde cereyan eder) bir yıl sü
re ile seçilecek Yargıtay başkan ve üyelerin
den iki, Danıştay Başkan ve üyelerinden iki, 
Üniversitelerarası kurulunca Üniversiteler öğ
retim üyelerinden seçilecek iki ki ceman altı 
üyeden toplu bir komisyon karariyle meselenin 
vahamet derecesine göre meslekten, tekerrürü 
veya vahametin ağırlığı halinde memuriyetten 
ihraç edilebilirler. 

Bu komisyon, gizli oyla kendine bir başkan 
.seçer. 

Komisyon, en az dört üyenin birleşmesiyle 
toplanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bu
lunduğu taraf çokluk sayılır. 

Komisyon, tevdi edilen işi en geç üç ay için
de karara bağlar. Komisyon kararları kesindir. 
Bu kararlar aleyhine hiçbir kaza ve idare mer
ciine baş vurulamaz. 

MADDE 2. — Vazifesi dolayısiyle öğrendiği, 
saklanması gerekli her hangi bir hususu doğru
dan doğruya âmirinden başka bir kimseye duyu
ran veya vâki olmayan bir hali uydurarak yayıl
masına sebep olan memurlar hakkında 16 . I I I . 
1926 tarihli ve 788 sayılı Memurin Kanununun 
inzibati cezalarından, fiilin vahamet derecesine 
göre, her hangi birisi yetkili inzibat komisyonu 
tarafından tatbik olunur. 

(S, Sayı» : 260) 
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ÎÇÎSMRÎ KOMMtöKÜNUK D1$Sî$TîitfŞÎ } 

788 id0fr Mûmurin Karimiuita tik Kanmt tm&rm 

MADDK 1, — Bütçe Komisytmtuıun ikinci 
maddesi birind madde olarak aynen kabul edil-
mistir. 

(S. Say&i : 26b') 
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MADDE 3. — Bakanlar, merkez ve iller teş
kilâtında aylıkla çalışan her hangi bir memuru, 
yapılması o Bakanlığa ait bir iş için, orada Ba
kanlık teşkilâtı ve boş vazife bulunup bulunma-
masiyle kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile yurt için
de dilediği yerde çalıştırabilirler. 

MADDE 4. — lü . IH . 1926 tarihli ve 788 
sayılı Memurin Kanununun hükümlerine tâbi 
memurlardan: 

A) Olağanüstü çalışmalariyle işin keyfiye* 
tini muhafaza ederek emsallerinin üstünde ve
rimli iş çıkaranlara, 

B) Üstün bir bilgiye dayanan şahsi teşeb
büsü sayesinde gerek dairesinin hizmet kad
rosunda, gerek lıizmet vasıtalarında tasarruf 
sağlıyanlara, 

C) Umumi bir zararın önlenmesi veya bir 
faydanın sağlanması için sağlık ve hayatını teh
likeye koyarak çalışanlara, 

Bağlı bulundukları daire âmirinin teklifi il
gili Bakanların tasvibi ve Bakanlar Kurulunun 
karariyle (A) bendindeki başarıyı gösterenler*) 
almakta oldukları aylığın tutarının bir katma, 
(B) ve (C) bendindeki başarıyı gösterenlere üç 
katma kadar ikramiye verilebilir. 

Bütçeye konacak ikramiye ödenekleri her 
dairenin aylık ödeneğinin binde birini geçemez. 

MUVAKKAT MADDE — Devlet teşkilâtı 
kadrolarında tasarrufu sağlamak maksatlariy-
le genel müdürlük ve muadili derecedeki kad
rolarla daha yüksek derecedeki kadrolar re'-
sen, bunların dışında kalan kadrolar müdürler 
komisyonlarının mütalâası alınmak suretiyle il
gili Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu kara
riyle kaldırılabilir. Kadrosunun kaldırılması 
suretiyle açıkta kalan memurlara kadronun 
kalktığı tarihi takip eden ay başından itibaren 
hizmet müddetleri on yıla kadar olanlara altı ay 
ve hizmet müddeti daha fazla olanlara bir yıl 
aylıkları tam olarak ödenir. Bu müddetten son
raki istihkakları hakkında 16 . III , 1926 tarih* 

B. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynîyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yargıçlar ve yargıç sınıfından 
sayılanlar hakkında bu kanunun birinci madde
sinden maada.hükümleri ve ordu mensuplariyle 
üniversite öğretim üyeleri hakkında bu kanun 
h üküm I er i ıı y gu] anın a.z. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

geçici 

(s< $wm t aw>) 
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MADDE 2. — Bakanlar, merkez ve iller teş
kilâtında aylıkla çalışan her hangi bir memuru 
tâyinindeki usule göre, yapılması o bakanlığa ait 
bir iş için, orada bakanlık teşkilâtı ve boş vazife 
bulunup bulunmanıasiyle kayıtlı olmaksızın, 
kadrosiyle yurt içinde dilediği yerde çalıştıra
bilirler. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 nçü maddeci 3 
neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE w Hükümetin muvakkat 
maddesi geçici madde olarak aynen kabul odıî-
miştir. 

( $ . Sayeni: 360) 
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li ve 788 sayılı Memurin Kanununun 9 . IİI . 
1938 tarihli ve 3335 sayılı Kanunun ikinci mad
desiyle değiştirilen 85 nci nıadde&i hükümleri 
tatbik edilir, 

Bu suretle açıkta kalan memurlar istedikle
ri yerde ikamet edebilirler. Bu takdirde kendi
lerine Harcirah Kararnamesiyle, 28 . IV . 1926 
tarihli ve 829 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yolluk ödenir. 

Şu kadar ki bunlar açıkta bulundukları 
müddet içinde Memurin Kanununun 9 neu mad
desi hükmüne tâbi kalırlar. 

Bu maddeye göre açıkta kalan memurlar, 
muvafakatleri olmadıkça açıkta kaldıkları kad
rolardan a§ağı dereceli kadrolara tâyin edile
mezler. 

Bu madde hükmüne göre verilen yetki bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yaltuü 
btr yıl i*pn muteberdir. 

MADDE 5. — yargıçlarla, ordu mensupları 
ve Üniversiteler öğretim üyeleri hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
§. G-ünaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dışiş. B. V. 
N. E .Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
B. ÇaUr 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ye Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakam 
&)>. Kemdi Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihai Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Eri§irgit 
Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Baymt 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

B * -**© 

C4EÇÎGÎ MADDE 2. — Bti kaaüamı birinci 
maddesi üç yıl süre için uy#uk*uî\ 

MADDE 6, — Hükümetin altıaci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi" 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( r s a ^ f r r ; : 2 # ) 
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MADDE 4. «* Kükütnetin 6 HCI maddesi ay-; 
Ben kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin T nei maddesi ay-| 
»en kabul edilmiştir. 

»+m 
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S. Sayısı: 261 
Amerika Birleşik Devletleri ve ^vrupa iş Birliğine dâhil mem
leketlerle borçlanma, yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine daî * Kanun tasarısı ve Bütçe Ko

misyonu raporu (1 /573) 

Başbakanlık ? . VI. 1949 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/1375 •*•.••••• 

Büyük Millet Meclisi lYükssk Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa îş Birliğine dâhil memleket
lerle borçlanma, yardım ve ödeme anlaşmaları a(kdi için Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğumu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. OümUay 

Gerekçe 

5252 ve 5253 sayılı kanunlarla Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eyliyen Marşal Plânı ve Av
rupa Ekonomik iş Birliği Anlaşmaları icabatından alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
İktisadi İş Birliğine dâhil memleketler ile akdi gereken müteferri borçlanma, yardım ve ödeme an
laşmalarının süratle imzalanması ve derhal yürürlüğe konulması E.C.A. İdaresinde yapılacak tah
sislerin ve diğer memleketlerle mütekabilen tanmae|ak tiraj haklarının muayyen devreler zarfında kul
lanılabilmesi için zaruri bulunmaktadır. Aksi takdirde kısa müddetli tarihlerle takyit edilmiş olan bu 
tahsis ve yardımlaşmaların fiilen, istimaline imkân jolmıyacaktır. 

Bu durum karşısında ekli kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 
I 

T. B. M. M. " w v .. 
Bütçe Komisyonu ^ " 8 . VI . 1949 
Esas No. 1/573 ; •-, 
Karar No. 165 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ikti- tarihli ve 71/1375 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
sadi îş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, JMeclise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumu -
yardım ve ödeme anlaşmaları akti için Hükü- pa havale Duyurulmakla Dışişleri Bakanı Nec-
mete yetki verilmesine dair Dışişleri Bakanlı- inettin Sadak ve Maliye Bakanlığı adına Hazi-
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 7 . VI . 1949 jrıe Genel Müdürü hazır oldukları halde incele^ 
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»ip görüşüldü. 

Türkiye ile Amerika Birle§ik Devletleri ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Eko
nomik İş Birliği anlaşma ve eklerinin tasdikina 
dair 5253 ve Avrupa Ekonomik İş Birliği Söz
leşmesi ve efelerinin tasdiknıa dair 5252 sayılı 
kanunlar gereğince, gerek Amerika ve gerekse 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleket
lerle birtakım müteferri borçlanma, yardım ve 
ödeme anlaşmaları yapılmakta olup bu anlaş
maların aktinden sonra her biri için tanzim edi
len kanun tasarıları Yüksek Meclise sevkedil-
mekte ve Meclisçe tasdikten sonra bu anlaşma
lar yürürlüğe girmektedir. 

Ekonomik İş Birliği İdaresince yapılacak 
tahsislerin ve diğer memleketlerle mütekabildi 
tanınacak tiraj haklarının muayyen devreler 
içinde kullanılabilmesi için bu gibi anlaşmala
rın süratle imzalanıp yürürlüğe girmesi gerektiği 
ve bunu temin etmek için de 4598 sayılı Ticaret 
ve ödeme Anlaşmaları hakkındaki Kanuna ben
zer bir yetkinin Hükümete tanınması icap ettiği 
Hükümetçe açıkla nmış ve yapılan görüşmelerde 
bu tahsislerden vakit ve zamanında faydalanıl»-

bilmek hususunda böyle bir yetkiye lüzum oldu
ğu anlaşılmış ve bu maksatla sevkedilen işbu ta
sarı -Komisyonumuzca da esas itibarîyle uygun 
görülmüştür. 

Unvanında ve birinci maddesinde bâzı kelime 
ilâve ve tashihleri yapılmak suretiyle ve diğer 
maddeleri ayniyle kabul edilen tasarı ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan' Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
N. Erten M. Eri§ F. öymen 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Ankara 
Dr. A. H. Selgü 

Çoruh 
Dr. C. Kazanmoğlu 

İzmir 
S. Odyak 

Niğde 
R. Gürsoy 

Eskişehir 
A. Pötudffîu 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
Malatya 

M. S. Eti 
Seyhan Urfa 

A. B. Yüregir E. Tekeli 
İstanbul 

Dr. A. Aâmwc 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İş Bir
liğine dâhil memleketlerle borçlanma, yardam ve 
ödeme anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi» ve 
5253 sayılı Kanunla onanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Ekonomik iş Birliği Acılaşması» nın icapların
dan olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti veya bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket 
edecek kurumları ve Avrupa Ekonomik Ig Bir
liğine dâhil diğer memleketler ile borçlanma, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümet 
yetkili kılınmıştır. 

MADDE 2. — Yukardaki madde gereğince 
akdedilecek anlaşmalar imzalandıkları tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — işbu anlaşmalar en geç altı 
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin tas-
dikma sunulur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayınlandığı tarih
ten itibaren 3 yıl müddetle yürürlükte kalır. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihai; ı-Jriıa 
Adalet Bakanı 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Me&at Ş. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTlRÎŞt 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik 
İşbirliğine dâhil memleketlerle borçlanma, yar
dım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete 

yetki verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesi» ve 5253 
sayılı Kanunla onanan «.Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekono
mik İşbirliği Anlaşması» nın icaplarından olarak 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya bu 
Hükümetin Ajanı sıfatiyle hareket edecek Ku
rumlar ve Avrupa Ekonomik işbirliğine dâhil 
diğer memleketler ile borçlanma, yardnn ve öde
me Anlaşmaları akdine Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. ---• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmişti?. 
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