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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varın
ca 'nm, İspir ve Bayburt ilçeleri köylerinde ku
raklığa uğrıyan halkın durumu hakkındaki
sözlü sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi,
Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in,
îzmir
avukatlarından Rauf Onursal hakkında verilen
tevkif kararının infaz edilmemesi sebebine dair
olan sorusuna, Adalet ve İçişleri Bakanları ce
vap verdiler,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanuniyle Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü,
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü, Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1943
Bütçe yılı Kesinhesap kanunları kabul olundu.
Mehmetoğlu Abdülaziz Karayel ile Alioğlu
Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarptırılmaları
hakkındaki Adalet Komisyonu raporu, kabul
edildi.

Erzincan veErzurum belediyelerine 3 300 000
lira ikrazına dair olan Kanunun 2 nei madde
sinin değiştirilmesine dair olan Kanun tasarısı,
dikkate alman önerge ile Bütçe Komisyonuna
geri verildi.
Paris'te toplanmış olan XII nei Evrensel
Posta Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin
onanması hakkındaki Kanun tasarısı ile Mil
letlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle bu
na bağlı protokollerin onanmasına dair olan
Kanun tasarısının, birinci g-örüşülm eleri bitiril
di.
28 . XI . 1949 Pazartesi günü saat 15 te
toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Sinob
Manisa
C. K. încedayı
H. Öztarhan
Kâtip
8 . Pek

Sorular
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan 'm, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafın
dan vukubulan ihbar üzerine kendi evinde yapılan
arama hakkındaki karara dair olan sözlü soru
önergesi, Başbakanlıkla Adalet Bakanlığına

gönderilmiştir. (6/397)
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Adalet cihazı ile Milletvekilliği dokunulmazlığı
ve ara seçimleri hakkındaki sözlü soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/398)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumiyesinin Teşkilât ve vezaifine dair
olan 1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve ta
dillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair olan 4577
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı (1/616) (Ulaştırma

ve Bütçe Komisyonlarına) ;
2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve
kurumların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı (1/617) (Tarım ve Bütçe
Komisyonlarına);
Teklif
3. _ Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un,
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu teklifi
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(2/192) (İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına);
Raporlar
4. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunun 6 ve
16 ncı maddelerinin yorumlanması
hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma, Mali
ye ve Bütçe Komisyonlar] raporları (3/137)
(Gündeme) ;
5. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nm,
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/432) (Gündeme) ;
6. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa-
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ra mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/580) (Gündeme);
7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nıın, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşekkülünden evvel Millî Mücadeleye
katılarak fedakârlıkları sepkeden Müdafaai
Hukuk Merkez Heyeti başkan ve üyeleri ile
Milis subaylara ve bu kuvvetlere komuta edip
emekliye ayrılmış bulunan Muvazzaf subaylara
vatnnî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına
dnir kanun teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve
Bütçe Komisyonları raporları (2/101) (Günde
me) ;

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Raif Karadeniz
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli).
^ • ^

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.

3. — ANDİÇME
1. — Muş Milletvekilliğine
yı'nın andiçmesi

seçilen Hamdi Da-

BAŞKAN — Muş Milletvekilliğine

seçilen

Hamdi Dayı'mn tahlifi icra edilecektir. Buyu
run Hamdi Dayı.
(Muş Milletvekili Hamdi Dayı andiçti). (Al
kışlar).

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Antalya Milletvekili Numan
Aksoy'un
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/434)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Antalya Milletvekili Numan Aksoy'un, 19 .
X I . 1949 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığın
dan alınan 21 . XI . 1949 tarih ve 233302 - 5/
13231 sayılı tezkerede bildirilmiştir.
Teessürle arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay
BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hâtırası
Yüksek Meclisi bir dakika ihtiram sükûtuna
davet ediyorum.

(Bir dakika ihtiram sükûtu yapıldı).
2. — Askerî Fabrikalar İşletmesi
Kurumu
Kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/433)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
71 - 1090/6 - 2053 sayılı ve 28 . V . 1949
tarihli yazı ile sunulmuş olan Askerî Fabrikalar
işletmesi Kurumu Kanunu tasarısının geri gön
derilmesine müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim.
Başbakan
>. Günaltay
BAŞKAN — Geri veriyoruz.
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR
7. — Yozgad Milletvekili İhsan
Olgun'un,
Orta Anadolu köylüsünün
kalkınması
için
Hükümetçe ne gibi tedbir alındığına dair sorusu
na Tarım Bakanı Cavid Oral ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevapları
(6/394)
Ankara : 21 . X I . 1949
Yüksek Başkanlığa
Tren uğrağından uzakta bulunan Orta Ana
dolu vilâyetleri ve bilhassa seçim bölgem bulu
nan Yozgad îlinin iktisadi, zirai ve ticari du
rumunda ehemmiyetle üzerinde durmıya değer
bir yıkıntı mevcuttur.
Vaktiyle Orta Anadolu'nun canlı ve ha
reketli illerinden biri olan Yozgad son seneler
de ticari, zirai ve iktisadi ehemmiyetini her
gün bir az daha kaybetmektedir. Vilâyet için
de çalışacak iş sahası bulamıyan ve geçim
zorluğuna uğrıyan halk baba yurdunu geçim
zorluğu yüzünden terkederek iş hacmi geniş
olan yerlere göç etmektedir. Vilâyetin her se
ne eksilen nüfusu bunun en acı bir misalidir.
Eskiden bol miktarda afyon, kitre, tiftik,
yün, yağ ve canlı hayvan ihraç eden Yozgad
Vilâyeti bugün bu istihsal membalarından mah
rum bir halde mevcut nüfusunu dahi barmdıramamaktadır.
thraç maddelerinden bulunan afyon ekimi
Hükümetçe yasak edilmiş yıllardan beri tüccar
elinde bulunan istok tiftikler satılamamış ve bu
yüzden birçok tüccarlar zor duruma düşmüş
lerdir.
Vilâyet halkının yegâne istihsal maddesi
bulunan arpa, buğday ekimi ise tamamen tabi
ata terkedilmiş bir durumdadır. Köylü hâlâ ka
rasabanla çalışmakta ziraatın gelişmesine ya
rar fennî ve teknik vasıtalardan faydalanama
maktadır.
Köylünün istihsal maddesi bulunan buğ
day ve arpa mahsullerine Hükümetçe verilen
fiyat baremi köylünün çalışma ve harcadığı
zaman ve enerji ile asla telif edilemiyecek kadar
düşük bir haldedir. Bu sebeple, Orta Anadolu
köylüsü zor bir geçim sıkıntısı içindedir.
Ziraat Bankasının açmış bulunduğu zirai
kredi de muhtaç bulundukları ihtiyaç madde
lerine yeter bir durumda değildir.

Hayvancılık mevzuunda da köylü yalnız ba
şına çalışmakta Hükümet tarafından yapılmış
bellibaşlı bir hizmet göze çarpmamaktadır.
Bu kötü durum karşısında Yozgad halkı fa
kir ve perişan bir halde ümitsiz bir ruh haleti
içinde bocalamaktadırlar.
Halkı bu kötü durumdan kurtarabilmek
için Hükümetin şefkatli elinin bu vilâyete
süratle ulaşmasına ihtiyaç vardır. Yozgad Vilâ
yetinin coğrafi, zirai, ticari ve iktisadi verim
kabiliyetleri ve istihsal durumu Hükümetçe sa
lahiyetli ellere tetkik ettirilerek bu ilin inkişaf
ve verim kabiliyetlerine göre gereken tedbirlerin
bir an önce alınmasını ve maişet yükünün ağır
lığı altında işsizlikten göç eden halka geçine
cek bir vasat hazırlanmasının temin ve tesisini
rica ederim.
Yukarda izah etmiş bulunduğum acıklı du
ruma karşı bugüne kadar Hükümetçe hazırlan
mış bir program ve yaptırılmış bir etüd mevcut
mudur? Mevcutsa Hükümetçe tatbikat için ne
ler düşünülmektedir Mevcut değilse bir an
evvel bu yaraya el konulmasını ve sorgularımı
izah için Tarım, Ticaret ve Ekonomi Bakanları
tarafından gerekli izahatın sözlü olarak veril
mesini arz ve rica ederim.
Yozgad Milletvekili
îhsan Olgun
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan)
— Efendim, Yozgad hiç şüphe yok ki, Ortaanadolu'da hayvancılık ve hububatçılık bakımın
dan üzerinde ehemmiyetle durduğumuz ve du
racağımız bir ilimizdir. Yozgad'm gelecekteki
inkişafı bu iki şubenin gelişmesine bağlıdır. 10
sene içinde Yozgad'm gerek ziraat sahasında
ve gerekse hayvancılık sahasındaki inkişafını
arzedersem arkadaşımız bir dereceye kadar
müsterih olmuş olur.
Elimizdeki mevcut istatistiklere göre 1939
da Yozgad'da 145 000 hektar tahmin olunan
hububat zeriyatı 1949 da 260 bin hektara çık
mıştır. Keza, 1942 de 727 406 olan hayvan mev
cudu 1949 da 864 394 de yükselmiştir.
Tarım Bakanlığı zaviyesinden verilen ehem
miyeti gösteren bir şeyde Yozgad'da 260 bin
dekar genişliğinde, Devlet Çiftliğinin, Devlet
üretme çiftliği şekline alınmış olmasıdır. Bu ka-
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hun bir Marttan itibaren meriyete girecektir.
Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra gerek hu
bubat tohumunun ıslahı ve gerekse damızlık
yetiştirilmesi, Yozgad için çok faydalı ve ha
yırlı neticeler sağlıyacaktır.
Keza Çiçekdağ Çiftliğinin de 15 bin dekarı,
Yozgad içinde bulunmaktadır. Burada da daha
şimdiden bir fidanlık kurmaktayız. Yozgad
bunun da faydalarını pek yakında görecektir.
Sonra Yozgad'da 7 selektör mevcut idi. Bu
sene getirilen selektörlerden daha 5 tane veril
mek suretiyle, selektörlerin adedi 12 ye çıka
rılmış bulunuyor.
Diğer taraftan bu sene Yozgad'a tohumluk
olarak 4 500 ton buğday tahsis edilmiştir. Ay
nı zamanda, dışardan memleketimize
getiril
mekte olan traktörlerden Yozgad'm da istifa
desini sağlamak için vali ile temas halindeyiz.
Geçenlerde yanıma gelmişti, gelecek trak
törlerden yirmi kadarını vilâyete vereceğiz, vi
lâyet bunları köylere dağıtacaktır. Bu suretle
Yozgad makine ziraatine başlamış olacaktır.
Hayvan hastalıklariyle savaşa ehemmiyet
vermekteyiz, önümüzdeki sene Yozgad'da bir
de karasığır damızlıkhanesi kurmaya çalışaca
ğız. Bu kadar ehemmiyetli olan bir vilâyete biz
de lâzım gelen ehemmiyeti vermekte bulundu
ğumuzu bu ifadelerimle arzetmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Ticaret ve Ekonomi Bakanı.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT
DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın İhsan Olgun,
önergesinde Orta Anadolu mevzuuna temas et
mekle beraber, mevzu ve hedefin daha ziyad?
Yozgad olduğu anlaşılmaktadır. Binaenaleyh,
cevabımın da bu hudut içinde kalması tabiîdi/.
Bu önergede Yozgad ili nüfusımıınun her so
ne eksikliği ifade edilmektedir. Nüfus sayımı
rakamları bu ifadeyi teyit etmemektedir. 1935
sayımı rakamında Yozgad ili nüfusu 262 000
idi. Son 1945 sayımında ise 26 bin fazlasiyl?
287 400 dür. 1945 ten beri henüz yeni bir sayım
yapılmadığına göre, sayın arkadaşımızın nüfus
hareketlerine dair olan mahallî müşahedelerini
ihtiyaten kıymetlendirmek yerinde ise de, bun
lara kesin kötümserlik ifadesi vermeye o istatis
tiklerimiz müsait değildir.
Şimdi Yozgad İlinin istihsal durumu hakkın
da önergesindeki sorulara iç ve dış ticaret ba
kımından cevap vereceğim. Zirai kısımları hak-
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kında Sayın Tarım Bakanı cevap vermiş bulu
nuyor.
Hububat - önergede, Toprak Mahsulleri Ofi
since verilen fiyatların çok düşük olduğu, eki
min azaldığı ifade edilmektedir.
Hububat fiyatlarının düşük olduğu görüşüne
iştirak edemiyeceğiz. Kaldı ki Ofis yegâne alıcı
değildir ve çok defa tüccara daha yüksek fiyat
larla satışlar olmaktadır. Buna mukabil, piya
saların Ofis fiyatlarından aşağı düşmesi önlen
mek suretiyle kıymetli bir koruma görevi ifade
edilmektedir. Ofis, Yozgad'm altı ilçesinden
dördünde teşkilâta sahiptir.
Afyon : Yozgad ilinde afyon ekiminin yasak
edilmiş olduğuna dair önergedeki beyana ceva
ben, ilin Akdağ, Boğazlıyan, Sorgun ve Çeke
rek ilçelerinde ve merkez ilçesinin Musabeyli
bucağında afyon ekimine müsaade edilmiş oldu
ğunu arzederim.
Tiftik : Memleketimizin tiftik rekoltesi res
me tâbi olan tiftik keçilerinin adedi ve randı
manı ile Ölçülür. Tarım Bakanlığına göre resme
tâbi tiftik keçilerinden vasati olarak bir kilo
altı yüz gram tiftik alındığına göre vasati tiftik
rekoltemiz 5 000 ton etrafmdadır.
İstanbul borsasında Ekim ayında muamele
gören anamal ve oğlak tiftiklerinin fiyatları
geçen yılın aynı ayındaki fiyatların üstündedir.
1948 Ekim ayında 239 kuruş civarında olan
oğlak tiftik fiyatları 1949 Ekim ayında 271 ku
ruşa yükselmiştir.
Keza anamal tiftik fiyatları da 160 kuruştan
235 kuruşa çıkmıştır.
Bu fiyat yükselişinde bilhassa İngiltere ve
Almanya piyasalarının tiftiklerimize karşı gös
terdikleri alâka ve dâhilde tiftik istihsalini!.
artışı âmil olmaktadır.
Tiftik ihracatımıza gelince : 1949 yılı Ocak Eylül ayları içinde dış pazarlara 3 614 000
lira değerinde 1375 ton tiftik satılmıştır. Ekim
ayında da bilhassa İngiltere ve Almanya'ya ih
racata devam olunmaktadır.
Son yıllarda iç istihlâki 3 000 ton etrafında
olan ve dış pazarlara her yıl 2 000 ton civarın
da sevkedilen tiftiklerimizin bugünkü durumu
sağlamdır.
Ziraat Bankasının kredi imkânlarının ihti
yaca kifayet etmediği aşikârdır. Yurdun zirai
kredi ihtiyacı ile Banka kaynakları arasındaki
geniş fark, üzerinde önemle durulmayı zaruri
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kılmakta ve ihtiyaçlarla imkânların ayarlanma
sı için banka kaynaklarının artırılması çareleri
araştırılmaktadır.
Bu cümleden olarak yurda ithal olunacak zi
rai alet ve makinelerin satış tutarları 5282 sayı
lı Kanunla Ziraat Bankası sermayesine tahsis
olunduğu gibi 5889 sayılı Kanunla da bankaya
tahvilât çıkarmak salâhiyeti verilmiş bulunmak
tadır. Son defa banka sermayesini 100 milyon
dan 800 milyon liraya çıkarma teklifi de Bütçe
Komisyonu tarafından kabul edilmiş bulunmak
tadır. Tasarı huzurunuza gelecektir?
Bankaca. Yozgad il ve ilçelerine 1949-1950
döneminde yıllık olarak 4 milyon dört yüz yet
miş iki bin lira normal plasman verilmiştir. Ay
rıca bu yılki kuraklık dolayısiyle 4 017 170 li
ra alacağı tecile tâbi tutulmakla beraber' bu il
ve ilçelerine 1 779 21.0 lira tohumluk için fev
kalâde muvakkat tahsis yapılmıştır.
Diğer taraftan bu mmtaka müstahsılları ye
di sekiz aylık devre zarfında Marshall yardımı
ile getirilen zirai alet ve makinelerden faydala
narak Ziraat Bankasını kredi tavassutu ile
147 000 liralık zirai alet ve makine edinmişler
di >•.
Bu. belgenin iş, çift ve ziraat hayvanları ve
sürü sahiplerinin ihtiyaçları için bankaca geçen
dönem zarfında yapılmış olan ikraza! 805 000
liradır ve bunun 801 000 lirası bu yılki. kurak
lık dolayısiyle tecile tâbi tutulmuştur.
Hayvancılık : iç pazar durumu, müsait oldu
ğu her zaman ihracata müsaade edilmiştir. İh
racata müsaade edilmediği zamanlarda ise esa
sen fiyatlar yüksek demektir.
Kalkınma programı : İler ile mahsus bir
program yapılması yoluna gidilmemiş olmakla
beraber, diğer illerimiz gibi Yozgad ilinde de
memleketin umumî kalkınma hareketinin için
de mütalâa edilmesi tabiîdir. Halen Aınerikadaıı
davet ettiğimiz yetkili bir uzman, memleket kal
kınmasının plân-laştırılınas! yolunda etüdler yap
maktadır.
İHSAN OLCUN (Yozgad) — Sayın Tarım
ve Ekonomi Bakanlarının verdiği izahata naza
ran hamdolsun vilâyetimiz gül gülistan. Her
iş yapılmış, gerek tarım sahasında, gerek eko
nomi sahasında memleketin hiç ıstırabı yok.
Halbuki arkadaşlar vaziyet hiçte böyle de
ğildir. Biz, yedi Milletvekili arkadaş vilâyeti
mizi adım adım, köy köy dolaştık. Şikâyet
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mevzularının ayniyle durmakta olduğunu gör
dük. Zaten memleketin ıstırabını bilnıezsem
bu mevzuu Yüksek Meclise getirmem.
Arkadaşlar-: Orta Anadolu'nun tabiati fa
kirdir, kısırdır. Tabiatin bu fakirliğini ve kı
sırlığım gidermek için köylümüzü teknik va
sıtalarla teçhiz etmemiz lâzımdır. Aksi takdirde;
karasabanla ve zayif öküzlerle ziraatte asla
köylü kalkınamıyor ziraatte köylü asla sayinin,
emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bunun için
bir defa Orta Anadolu ve bilhassa seçim böl
gem olan Yozgad'da gördüğüm mühim bir ko
nu daha vardır', o da koşum hayvanatı işidir.
Bu koşum hayvanatından dolayı çekilen ıstırabı
burada bir defa daha tebarüz ettirmiştim. Şar
kın yüksek yaylalarından buraya sürek hayvan
ları gelmektedir. Getirilen bu hayvanlar köy
lüye çok ağır fiyatlarla, veresiye ve faizle satıl
maktadır. Yozgad gibi Orta Anadolu'nun step
ve bozkır araziye bunlar dayananıamakta ve
köylü borcunu ve faizi ödemeden hayvanın deri
sini eline almakta ve borç buğazma çıkmakta
dır. Binaenaleyh Tarım Bakanlığı bizim Orta
Anadolu'nun karekterine, iklim şartlarına uy
gun olarak yerli hayvanlarımızı ıslah etmek
suretiyle köylünün koşum hayvanı ihtiyacını
temin edecek bir müessese açamaz mı?
Sonra, köylüyü bu murabahacıların elinden
kurtarmak için Ziraat Bankası vasıtasiyle bun
ları kredilendirmek suretiyle ve doğrudan doğ
ruya banka vasıtasiyle bu hayvanları köylüye
dağıtmak imkânı yok mudur?
Tohumluk mevzuunda ise Tarım Bakanlığı
nın şükrana değer hizmetleri var. Fakat asla
ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Alet ve makina ise
Tarım Bakanının resmen huzurunuzda ifade et
tiği rakamlara nazaran ihtiyacın binde iri de
ğildir.
Arkadaşlar; Orta Anadolu'da küçük sulama
dâvası hayati ehemmiyeti haizdir. Memleketin
her- köşesinde küçük sulamaya ehemmiyet ver
mek istihsal sahasında faydalar sağlaması ba
kımından mühimdir. Milyonlar sarfedip, bir
taraftan büyük sulama dâvasına devam ederken
diğer taraftarı küçük sulama dâvasına da ehem
miyet verilmelidir. Kanallar, bentler, barajlar,
regülâtörler hem köylünün istihsalini artırmak
hem de seylân, taşma gibi âfetleri köylümüzün
bertaraf etmesini mümkün bir hale getirecektir.
Bu gibi tedbirlere başvurulmalıdır.
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Zirai kredi bu sene şayanı- şükran dereceye
yükselmiştir. Fakat bizi tehdit eden bir şey
var: Bu sene köylünün borcu tecdit edildi ve
yeni kredi açıldı, tohumluk yardımı yapıldı,
Üstelik yeni kredi verildi, tohumluk yardımı ya
pıldı. Bunlar Hükümetin şükrana değer hizmet
leridir. Fakat önümüzdeki sene Türk köylüsü
acaba bu ağır yükün altından nasıl kalkacaktır?.
Gelecek sene bol bir sene olmazsa köylü borcu
nu nasıl ödiyecektir?. Kmylü bu borcunu öde
dikten ve Hükümet fevkalâdeden olan yardımı
nı kestikten sonra; yeni bir buhran, kriz mey
dana çıkmıyacak mıdır?. Bunu Hükümet nasıl
karşıhyacaktır?.
Sonra arkadaşlar, yine mevzuun bir parçası
olan tapulama işi vardır : Memleketin her tara
fında olduğu gibi, bilhassa bizim bölgede de
köylü mahkeme mahkeme sürüklenmekte, ve ta
pulama dâvası yüzünden haftalarını, aylarını
mahkeme koridorlarında geçirmektedir. Bu Ta
pulama Kanununun bir an evvel Yüksek Meclise
gelmesini temenni ediyorum.
Zirai sigortaya ise, dünyanın her tarafında
olduğu gibi, bizim de ihtiyacımız vardır.
Arkadaşlar, Orta Anadolunıın en mühim istihsalâtı arpa, buğdaydır. Bir de sulak yerlerde
meyvacılık vardır. Acaba iklimin, toprağın şart
larına göre mütenevvi ziraat nerelerde yapıla
bilir?. Tarım Bakanlığının mütehassısları bunu
etüd etmişler midir?. Ve arpa ve buğday olmadı
ğı senelerde köylünün maişetini temin edecek
ikinci, üçüncü derecelerde nebatları nelerdir?.
Hayvan bakımı mevzuu. Yem nebatları işi de
ve hayvan bakımı da ele alınmamıştır. Köylü an
cak istihsalini gıdasına yetiştirebildiği için hay
vanlarına birşey ayırmamakta ve hayvan bakı
mı çok noksan bir halde kalmaktadır. Filvaki
Sayın Tarım Bakanının buyurdukları gibi Yoz
gad'da büyük işletmeye doğru bir temayül var
sa da bu memleketin kalkınmasında bu birşey
ifade etmemektedir. Bilhassa memleketin ihtiya
cını gidermek için buğday ambarı halinde bulu
nan ve yegâne istihsali arpa ve buğday istihsa
line inhisar eden bu bölgede Hükümetin daha
uyanık ve daha hamlelerini ve tedbirlerini tek
sif ederek bu ıstıraba biran evvel çare bulması
nı rica ediyorum.
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan)
— öyle zannediyorum ki, muhterem arkadaşım,
ya beni kâfi derecede işitmemişler veyahut da
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ben vaziyeti iyice ifade edememişim. Ben arka
daşıma Yozgad tlinin vaziyetini gül gülistan
olarak göstermedim. Yozgad ilinin inkişafı an
cak hububatç.ılığm ve hayvancılığın inkişafı ile
kabil olacağını ifade ettim. Ve 10 sene zarfında
hııbubatçılık sahasında kaç hektardan kaç hek
tara yükseldiğini ve evvelce ne kadar hayvanı
olup, bugün ne kadar artmış olduğunu ifade et
tim.
Getirmiş olduğumuz selektörlerden Yozgad'a beş tane vermek suretiyle selektör adedinin
12 ye çıkarıldığını söyledim. Bundan başka bir
karasığır damızlık hanesinin önümüzdeki sene
kurulacağını ifade ettim. Maatteessüf bu ara
da, bu sene kurmuş olduğumuz boğa istasyonunu
da söylemeyi unuttum. Ben bir realiteyi ifade
etmiş oluyorum. Yoksa, Yozgad'ı güllük ve gülüstanlıktır diye bir şey söylemedim.
Makineleşme meselesine gelince; memleke
timizde çok hayırlı faydalar sağlıyan Marşal
Plânından bahsetmek suretiyle, müstahsilimi
zi makineleştirmek yolunda olduğumuz ve bun
dan Yozgad'in da istifade ettirileceğini ve bu
nun' neticesi olarak da, Yozgad Valisiyle temasa
geçtiğimizi ve ayrıca yine Yo'zgad'a 20 aded
traktörün kombina bir vaziyette verilmesini ka
bul etmiş bulunduğumuzu söyledim.
Tasavvur buyurursunuz ki bir vilâyet çift
çisinin hepsini bir anda makineleştirmeye mad
deten imkân yoktur. Zaten ben hiçbir zaman
bu memleketin ziraatini topyekûn makineleştiı eeeğiz diye iddiada bulunmuyoruz. Zira bu
memleketin ziraati daima hayvancılığa istinat
edecektir. Gelen makinelerden her vilâyetimizi
mümkün olduğu kadar faydalandırmaya çalışı
yoruz. Arkadaşımın bu işin pek kolay olmadı
ğını her halde takdir etmeleri lâzımdır. Bir vi
lâyete makine verirken birçok çeşitli tedbirlerin
ele alınması lâzımdır. Biz bu memleketi ikinci
bir defa daha makine mezarlığına çevirmek
niyetinde değiliz, bunu yapmıyacağız. Bunun
içindir ki atelyeler kurarak, elemanlar yetişti
rerek ve yedek parçalarını bulundurmak sure
tiyle makineleri vilâyetlere vermeye çalışıyo
ruz. Yozgad, şanslı bir durumdadır. Çünkü,
İlenden birçok vilâyetlerin, bir Marttan itibaren
meriyete girecek olan Devlet Üretme Çiftliği
kurulmasını isterlerken, Yozgad vilâyeti içeri
sinde 260 bin dekarlık büyük bir Devlet Çiftli
ği mevcut bulunmaktadır. Bu çiftlik, bir Mart-

— 205 —

B : 10

28.11 . 1949

tan itibaren Devlet Üretme Çiftliği şeklinde ça
lışacak damızlık yetiştirecek, tohumluk ıslah
edecek ve bundan Yozgad çiftçileri büyük fay
dalar temin edeceklerdir. Keski diğer vilâyet
lerimizin hepsinde, bu çapta değil, daha küçük
mikyasta çiftliklerimiz olsaydı da onlar da bun
lardan istifade etmiş olsalardı.
Zirai kredi meselesi: Bu yalnız Yozgad'm
değil bütün memleketin derdidir. Biz bugün
elimizde mevcut zirai plasmanın memleketin ih
tiyacını karşılıyacağına kani değiliz. Ben Ta
lini Bakanı olarak dolaştığım bütün yerlerde
plasmanın artırılması talebiyle karşılaştım. Ve
talepleri tarım sahasında iş hacminin mütema
diyen arttığına bir işaret saymaktayım. Hükü
met bu durumu nazarı dikkate almaktadır, ve
bunu teinine de çalışmak zarureti vardır.
.Şunu arzedeyim ki Yozgad bu sene kurak
lıktan müteessir olan diğer illere nazaran daha
iyi durumdadır. Konya ve Ankara'ya nazaran
Yozgad kuraklıktan daha az müteessir olmuş
tur. Böyle olmasına rağmen Yozgad'a 4 500 ton
tohumluk vaktinde verilmiştir, bu da az bir
miktar değildir.
Bu verilen tohumlukların tecil edilen borç
larının ödenmesi meselesine gelince; ziraati kül
halinde memleketin hayati bir meselesi olarak
eline almış olan Hükümetiniz vakti geldiği za
man bütün bunların tedbirlerini göz önünde tu
tacaktır. Fakat bütün temennimiz müstahsilin
bu yapılmış olan yardımları vaktinde öedeme-
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sidir ve ümit ederiz ki, inşaallah 'bu da olacak
tır.
Arkadaşlar, arkadaşım dedik ki, acaba Yoz
gad'da başka türlü mütenevvi ziraat yapılabi
lir mi? Tarım Bakanlığı bunları etüd etmiş mi
dir?
Tarım Bakanlığında her vilâyette neler ya
pılabilecekse (bunları 'bilen mütehassıslarımız ol
duğu gibi, bunların yapılmış etüdleri de var
dır. Orta Anadolu iklimini çok iyi biliyoruz. Fa
kat ziraat, ıbahsolunduğu gibi, kısa zamanlarda
derhal verim temin edecek bir iş değildir. Za
man ve emek istiyen bir dâvadır. Arkadaşım hu
işin içinde bulunan bir insan sıfatiyle her halde
bu vaziyeti pek âlâ takdir buyururlar.
Hayvan bakımı meselesine gelince; biz de
bundan müştekiyiz. Hayvancılığımızın inkişafı
nı sağlamak için gerekli te'dlbirler alınmaktadır
ve bugün kurulmuş bir büromuz da vardır. Hat
tâ bu sene köylüye yonca ve korunda yetiştir
mek için teşvik ediyoruz ve birçok yerlerde biz
zat Tarım Bakanlığı tarafından yoncalık ve korundalıklar kurulmuştur. Bunların nerelerde ku
rulduğunu akadaşım arzu ederse bildirebilirim.
Bu sene muhtelif yerlerde on bin dekarlık saha
hazırlanmıştır. Önümüzdeki sene için hazırlığı
mız daha geniş mikyastadır. Bu memlekette
hayvancılığın inkişafını sağlamak için alınabi
lecek bütün tedbirlere başvurulmaktadır. Hay
vancılık üzerinde ehemmiyetli duruyoruz.

6. — GÖRÜŞ LEN İŞLER
/. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Mart :
Mayıs ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını
İnceleme Komisyonu raporu (5/110) [1]
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum .
(Komisyon raporu okundu).
BAŞKAN — Malûmat hâsıl olmuştur.
2. — Mardin'in
Savurkapı
Mahallesinden
Mehmet Hamdi kızı Hadra Güngör'ün, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/412) [2]
[1] 14 sayılı basmayazı tutanak
[2] 15 sayılı basmayazı tutanak

sonundadır.
sonundadır.

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum.
(Komisyon raporu okundu).
BAŞKAN — Bu dosya hakkında Başbakan
lıktan gelmiş bir tezkere vardır, onu da okutu
yorum .
3. — Mardin'in
tiavurkapı
mahallesinden
Mehmet Hamdi kızı Hadra Güngör'ün ölüm ce
zasına çarptırılması
hakkındaki
dosyanın ge
ri verilmesine
dair
Başba-kanlık
tezkeresi
(3/112, 3/153)
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
15 . 8 . 1949 tarih ve 2851/6-2955 sayılı tez
kereye ektir.
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Adam öldürmek 9&<şundan dolayı ölüm ceza
sına hükümlü Mehmet Hamdi kızı Hadra Gün
gör'e ait dosyanın, sanık Salih Kaya hakkında
yapılmakta, osl&n duruşma ile ilgili bulunduğun
dan tetkikatın tesrii ile iadesinin Mardin Ağır
€eza. Mahkemesinden istenilmekte olduğuna da
ir Adalet Bakanlığından alınan 23 . 11 . 1949
tarih ve 257/591 sayılı tezkere örneğinin ilişik
olacak sunuhluğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay
BAŞKAN — Bu tezkerede ölüm cezası ile il
gili olup olmadığı işi tasrih edilmemiştir. Ada
let Komisyonu namına bu mazbatayı hazırlıyan
arkadaşın malûmatları versa izah etsinler.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KÂMİL BORAN (Mardin) — Efendim;
hâdise Mardin'de dâvavekili Fethi öztürk'ü
parasına taıaıaan intikam almak maksadiyle ta
ammüden ve canavarcasına öldürmekten sanık
Hadra hakkında ölüm cezasına çarptırılmaktan
ibarettir.
DT. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ne kadao; evvel?"
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET KÂMİL BORAN (Devamla) — 1947 senesi
Ağustos ayının 26 ncı günü.
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bir hatayı adlî de belirebÜir. Hükmün derhal in
fazı lâzımgelmez.
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bendeniz de Adliye Komisyonundayım,
1947 de olan bu hâdisenin raporunu belki ben
de imza ettim.
Aklıma gelen şudur: Bu dosyayı ait olduğu
mahkeme istiyor, elbet de bildiği bir şey var. Şim
di efendim, bu yakalanan adam konuşmadan,
onun yargılanması yapılmadan, bunu as, öteki
ni bekle, sonra da ne yapalım! dlemektense,
herkesin içinde bir ukte kalmaması için, hu in
fazın bir iki ay sonra yapılmasında ne mahzur
var, bir iki ay sonra olsa ne olur?
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Efendim, Sayın Dr. Saim Ali Dilemre izah buyur
dular. Hakikaten, idam hükmü Yüksek Meclisten
geçmeden dosyanın iade- edilmesi lâzımgelir. Hu
kukçu ve diğer arkadaşlarımızdan
birçokları
bunu bilirler ki; birçok hakikatler idam cezası
nın infazından sonra meydana çıkmıştır. Belki
idamın infazı gerekebilir. Fakat yeni hakikat
lerin meydana çıkabileceğini göz önünde de tu
tarak, her hangi bir yanlışlığın önüne geçmek
üzere dosyanın iadesi lâzımgelmektedir. Ricam
budur. (Doğru doğru sesleri).
BAŞKAN — Hulki Karagülle.

Adalet Komisyonumuzca Hadra'nm dosyası
mevcuttur, bu fiilde Salih ile müşterektir. Biri
nin eezasının infazı diğerinin duruşmasının gö
rülmesine mânı değildir. Sanık Hadra hakkında
bütün deliller toplanmıştır. Başbakanlıktan ge
len tezkereye göre Salih'in yeni yakalandığı an
laşılıyor. Bu itibarla Mardin Ağır Ceza Mahke
mesi bu dosyayı; mevkuf bulunan Salih ile ilgili
bulunması dolayısiyle geri istediği anlaşılıyor.
Birinin cezasının infazı, demin de arzettiğim
gibi, diğer sanık'm duruşmasının görülmesine
mâni değildir. Bu itibarla mazbatanın tasvibini
takdirinize arzediyorum.

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar ; bizim tüzüğümüzün muktezası şudur:
Hükümetten gelen her hangi bir tasarı geri is
tendiği zaman elbette geri verilir. Mevzuumuz,
bir idam hükmünün tasdikinin tehiri olmasına
göre, kaybolmuş bir şey yoktur. Bu itibarla bu
nun geri verilmesi kararı
yerindedir. Dosya
mahkemece tetkik edilsin. Başka bir hakikatin
meydana çıkmasına hizmet edecektir. Ortada
kamu hakları bakımından bir zıya yoktur. Kal
dı ki, bir mecburiyet vardır. Bunun için iadesi
ni rica ediyorum. (Doğru doğru sesleri).
(Reye. reye sesleri)
BAŞKAN — Koyacağım efendim. Arkadaşı
mız önerge yazıyor da..
Vehbi Sandal'm, önergesini okuyoruz.

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Anlaşılıyor
ki,, bu iki sanık öldürme fiilini beraber yapmış
lardır. Biri kaçmıştır, biri yakalanmış ve mahIfc&Hi olmuştur. Kaçan hakkında yeniden bir yar
gılama yapılacaktır. Şimdi bu yargılamanın
neticesini beklemek maahaza adalettir, çünkü

28 . X I . 1949
Yüksek Başkanlığa
ölüm cezasına çarptırılan Hadra'nın suç or
tağı olan diğer bir sanığın yargılanması için
dosyası Başbakanlıktan istenildiğine göre Had
r a hakkındaki ölüm cezasının bu yargılamanın

Müşterek fail olan Salih adındaki şahıs va
kayı mütaakıp firar etmiştir.
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me esnasında bu bir aylık müddet işlemez, deni
neticesine intizaren tehirini arz ve teklif ederim.
| yor.
Şu halde bendeniz bunu komisyonun nazarı
Niğde Milletvekili |
Vehbi Sandal
j dikkate alarak, tekrar esas hakkında inceleme
yapmasını rica ediyorum.
I
BAŞKAN — Kabul buyurursanız dosyayı ;
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NE
Hükümete tevdi edelim. Dosyanın Hükümete j ŞET AKKOR (Aydın) — Bendeniz de söz rica
tevdiini kabul edenler... Etmiyenler... Dosya i ediyorum.
BAŞKAN — Efendim; usul hakkında söz is
Hükümete tevdi olunmuştur.
j
3. — Lapseki'nin Karaömerler köyünden Ra- \ tediler vereyim. Sonra da size veririm.
BEKÎR KALELÎ (Gazianteb) — Muhterem
şitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına çarptırıl- \
arkadaşlar; arzettiğim gibi bendeniz usul hakkın
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
da konuşacağım. Daha doğrusu, kendimi Riyaset
Komisyonu raporu (3/411) [1]
Divanına bir sual tevcihi mevkiinde görüyo
(Rapor okundu)
rum.
Biliyorsunuz ki, Dilekçe Komisyonunun bn
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
kararı 26 . X . 1949 tarihli haftalık cetvelleriyle
mı?.
tevzi edilmiştir. Samsun Milletvekili Çakır arka
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul
daşımız da 4 . IV . 1949 tarihinde itiraz ediyor.
edenler... Etmiy enler... Rapor kabul edildi.
Yani aradan 36 gün geçiyor. Ve ondan sonra itira
4. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, Di
zı, lâhik oluyor. Şu hale göre Riyaset Divanı bu
lekçe Komisyonunun 25 .II. 1949 tarihli Hafta
geçen müddetin münkazi olduğuna kani olmadığı
lık Karar cetvelindeki 186î sayılı Kararın Kamu
için mi itirazı gündeme almış bulunuyor?. Çün
tayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
kü arada Meclis bir 15 günlük bir talik yapmış
misyonu raporu (4/147) [2]
tır. öğrenmek istediğim evvelâ budur. Bunda Ri
yaset
Divanının bu işle alâkadar olup olmadığını,
(Rapor okundu)
olduğu takdirde bu kararı vermesinde hukuki
BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Usul hak
mesnetlerinin neden ibaret olduğunu tasrih etme
kında şöyliyeceğim.
si lâzımdır. Ancak bu takdirde Meclisi Âli de te
BAŞKAN — Bakan söz istedi. Ona söz veri
nevvür etmiş olur zannederim.
yorum
BAŞKAN — Neşet Akkor.
DÎLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NEŞET
BEKÎR KTLELÎ (Gazianteb) — Usulün ta
AKKOR (Aydın) — Efendim, mesele tavazzuh
kaddüm etmesi lâzımdır.
etti. Bu karardan sonra Meclisin 14 gün ara
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
vermesi
meselesinin halli lâzımdır. Anayasanın
KIR (Samsun) — Esasen ben de usul hakkında
14 ncü maddesi mucibince Meclisin vazifesi tâ
şöyliyeceğim.
yin edilmiştir. Bunu nazarı itibara alan Meclisi
Efendim, Dilekçe Komisyonu itirazımı zamaÂliniz kış ve yaz tatillerinde, verilen bir takrir,
nrnda yapmadığını beyan ederek reddediyor.
Başkanlıkça tasvibinize arzedilerek Meclisi Âli
Yalnız şu noktayı arzetmek isterim ki, Dilek
nin kararı alınmaktadır. Hüsnü Çakır arkadaşımı
çe Komisyonunun kararı verdikten sonra muay
zın temas ettiği 14 gün, Meclisin tatili mahiyetin
yen olan bir ay müddet zarfında Meclis 15 gün
de değildir. Meclis bir tatile karar vermemiştir.
tatil yapmıştır, Meclisin bu tatil müddetinde bu
Çünkü o günkü Celseye başkanlık eden Feridun
bir aylık müddetin işlememesi icabeder. Bu tak
Fikri Düşünsel aynen şu tâbiri kullanıyor: Ruzdirde biz itirazımızı zamanında yapmış oluruz.
namede görüşülecek madde kalmamıştır ve Mec
îç Tüzükte yapf lacak itirazın bir aylık süre için
lise gelecek maddeler de azdır, binaenaleyh
de yapılması, deniyor. Ancak, Meclisin ara verönümüzdeki içtimai 15 gün sonraya talik ede
lim. diyor. Meclisin tatili mevzuubahis değildir,
talik edelim, diyor, öğünlerde de Meclisi Âli
[1] 16 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
nin birçok komisyonları toplanarak iş yapmış[2] 19 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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lar, vazife görmüşlerdir. Eğer Meclisi Âli tatile
karar vermiş olsaydı komisyonların da bir iş
görmemesi lâzım ve lâbüttü. Bu itibarla bu
14 - 15 günlük ara verme tatil mahiyetinde de
ğildir. Bunu, gerek Anayasanın 14 neü maddesi
ve gerekse Meclisi Âlinin şimdiye kadarki tea
mül şeklinde olarak encümenimize de bu nok
tayı kabul etmiştir. Ancak bu meseleyi Riya
set makamından da sormuş ve Riyaset makamı
şifahi olarak bizim noktai nazarımıza iştirak
etmiştir. Hâdise budur. Takdir Yüksek Hey
etinizindir.
BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Efendim,
Riyaset makamından bir sual sormuştum. Ceva
bına intizar ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz arkadaş
larım söylesinler, sonra arzederim.
HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar, Dilekçe Komisyonunun kararma Hüsnü
Çakır arkadaşımız itiraz etmiş. Bu itiraza, Di
lekçe Komisyonu bir rapor vermek vaziyetinde
ve mecburiyetinde idi, müddet geçmiştir, Dilek
çe Komisyonunun kararı kesinleşmiştir, binaen
aleyh bu hususta rapor vermeye lüzum yoktur,
Kamutayın ıttılaına arzına karar verin diye
Riyasete gönderiliyor. Metin, itirazın reddine
ve keyfiyetin Kamutayın ıttılaına arzına oybir
liğiyle karar verildi şeklinde olunca Riyasetin
bunu gündeme almamasına imkân yoktur. Gerçi
Riyaset ayrıca cevap verir ama, bir mütalâa
olarak ben de şahsi mütalâamı arzediyorum:
İkincisi, Dilekçe Komisyonunun, bu müddet
geçmiştir sözü hakikaten hukuki esaslara uygun
mudur değil midir 1 Arkadaşlar, şimdi, uygun
dur veya değildir diye bir hükme varmazdan
evvel elimizdeki Tüzüğün 58 nci maddesini tet
kik edelim. Burada «Bu müddette Meclisin ara
vermesinde geçen müddet sayılmaz» diyor.
Ek 24, « Meclisin aravermesi esnasında bu
bir aylık müddet işlemez ». 15 günlük müddet
Meclisin ara vermesidir. Çünkü tatilin tarifi
şudur, ara vermenin tarifi şudur diye ne Anaya
samızda ve nede İçtüzük'te bir hüküm olmayın
ca ne olacaktır? Hali fiiliye.yi, realiteyi kabule
mecburuz.
Bu itibarla bugünlerde İçtüzüğün
tâyin etmiş olduğu bir aylık müddetin 15 günü
işlemez. İtiraz 36 günde vâki olmuştur. 15 gü
nünü kaldırdığımız zaman 21 gün işlemiş demek
tir. Hattâ daha mütemmim müddetleri vardır.
Binaenaleyh, itirazın tam müddeti içinde yapıl-
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dığı hakkındaki mütalâa isabetlidir. Fakat esas
hakkında ben birşey söylemiyeceğim, şekil olarak
bu itiraz müddetin içindedir.
DİLEKÇE Ko. SÖZCÜSÜ NEŞET AKKOR
(Aydın) — Efendim, demin de arzettiğim veçhi
le Meclis ara vermiş değildir. Zabıt sarihtir. Mec
lise ara vermek demek, Meclisin, Heyeti Umumiyesiyle birlikte işlemez bir hale gelmesi demek
tir. Halbuki zabıtta tasrih edilmiş olduğu üze
re, Meclisin inikadı başka güne talik edilmiştir.
Biliyorsunuz İçtüzük'te haftada üç gün toplanıl
mak mecburiyeti vardır. Ama öyle işler olur ki,
bir hafta da toplanabiliriz. Binaenaleyh, bu şe
kilde ara vermek icabetmez. Eğer hiçbir iş yap
mamak üzere tatil yapmış olsak o zaman mesele
yoktur. Burada ara yoktur, zabıt okunsu.
BAŞKAN — Bekir Kaleli arkadaşımızın öğ
renmek istediği noktaya Hulki Karagülle arka
daşımız cevap verdi.
Esasen Dilekçe Komisyonu mazbatasında bu
nu Kamutaya arzediyor. Başkanlık başka binş#y
yapamazdı.
BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Riyaset
Divanı bu işi bir karar üzerine mi yapmıştır,
yoksa kendiliğinden mi gündeme girmiştir?
BAŞKAN — İhtilaflı meselelerde tek bir baş
kanın sözü mukakkak ki, meseleyi halletmez, he
yeti umumiye buradadır, o halledecektir.
BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Riyaset
Divanı b u müddetin munkazi olduğuna kanaat
sahibi midir ki, bize getirdi?
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BAŞKAN — Başkanlık; böyle bir kanaate gel
miş veya gelmemiş tarzında beyan edecek du
rumda değildir, Başkanlık gelen bir şeyi gün
deme alarak Kamutaya ai'zetmiştir.
BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Peki, Baş
kanlık Divanı Dilekçe Komisyonundan böyle bir
mazbatayı bize gönderin diye talepte bulunmasına saik nedir?
BAŞKAN — Böyle bir talepte bulunulmam ıştır. Hüsnü Çakır arkadaşımız usulen itiraz.
etti. tş Komisyona intikal etti, Komisyon da kararım verdi.
Efendim; 57 nci maddeye göre Dilekçe Ko
misyonu haftalık kararlarını bir cetvel ile neş
reder. Bu kararlar, bir ay içinde Milletvekilleri
itiraz etmezlerse kesinleşir. Fakat Tüzükte, bu
müddet tatile tesadüf ederse ne muamele yapılacağma dair sarih bir hüküm yoktur. Kamuta-
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ym şimdiye kadar olan bütün muamelelerinde.
Meclise ara verildiği zaman bu müddetler işle
memektedir. Şimdi kalıyor bu, ara müddet mi
dir, yoksa birleşimin taliki midir ?
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Re
ye koymadan söz istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun izah edeyim,
sonra reye koymadan söz vereceğim.
Kalıyor bu 27 Şubattan Martın 14 üne kadar
yaptığı tatil, ara vermek midir, yoksa sadece
Kamutay'm birleşimlerini talik «tmek midir ?
Bu hususu Kamutay'm yüksek oyuna arzetmek
ten başka hal çaresi yoktur.
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — tik defa Ana
yasa Komisyonu işi tetkik etmesi lâzımgelir.
BAŞKAN — Evvelâ Hasan Fehmi Ataç söz
istedi, ondan sonra isterseniz size de söz veri
rim, müsaade buyurun.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; şimdi alacağımız karar; Tüzüğün o
maddesinin tefsiri mahiyetinde prensip karar;
şeklini alacaktır. Bu itibarla bunun Anayasa
Komisyonunda bir defa tetkik edilmesi doğru
olur. Bunu yapmadığımız takdirde tetkiksiz
alelacele müspet veya menfi vereceğimiz karar
yanlış olabilir. Arzettiğim gibi vereceğimiz ka
rar prensip kararı şeklini alacaktır. Burada gö
rüş farkları var. Arzuhal encümeni diyor ki :
Meclis tamamiyle tatili müzakere etmedikçe
biz onu müçtemi addederiz. Bu bir içtihat. Ka
nuni müddetlerde tatil günlerinin nazarı itibara
alınması bir prensiptir ve bütün kanunlarımız
da yer almıştır. Buda mukabil bir içtihat. Tü
züğün o maddesinin bu müddetler dolayısiyle
ne şekilde imal edilmesi lâzımgelir diye Anaya
sa Komisyonu tetkik ve tahlil etsin ve mazbata
ile arzetsirı. Alacağımız karar prensip kararı
olur, bundan sonra o karara biz de ittiba ederiz.
Dilekçe Komisyonu da ne şekilde çıkarsa ona
göre hareket eder.
Arzedeceğim budur.
RİZA ERTEN (Mardin) — Bendeniz de ay
nı şeyi arzedecektim. İçtüzüğün yorumlanması
mahiyetinde bir konu olduğundan dolayı müsa
adenizle bu işi incelemek üzere, muhakkak su
rette üzerinde prensip bakımından durulması
lâzTmgeldiğinden Anayasa Komisyonuna hava
lesini rica ediyorum.
Bunun için de bir önerge veriyorum. Kabu
lünü rica ederim.

î
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BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum.

I

I
Yüksek Başkanlığa
i
İçtüzüğün youmlanması mâhiyetinde oldu' ğuridan raporun Anayasa Komisyonuna havaleI sini arz ve teklif ederim.
i
Mardin Milletvekili
ı
Rıza Erten
!
i
BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna havale
sini kabul edenler... Etmiyenler... Mesele Ana•. yasa Komisyonuna havale edilmiştir.
i
5. — Bolu Milletvekili Lûtfi Görerı'in, Ordu
\ mensuplarının evlenmeleri hakkındaki 3663 sa
yılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun tekli
fi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/174)
[1]
(Rapor okundu).
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BAŞKAN — Hulusi Oral.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, yüksek huzurunuza gelen ve retle karşıla
nan Lûtfi Gören akadaşımızm teklifi, ordu
mensuplarının evlenmelerine mütedair olan
3663 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili
dir. Şimdi okunan gerekçe ile reddedilmiştir.
Arkadaşımızın okuduğumuz ve dinlediğimiz
gerekçesinde, bunun Kanunu Medeni hükümle
rine aykırı olduğu gibi tabiat kanunlarına da
uymadığı ve binaenaleyh buna inzimam eden bu
kanun hilâfına evlenmeler vaki olduğu ve bun
dan dolayı birçoklarının ceza gördükleri, ordu
da gizli evlenmeler yapıldığı, bununla bera'ber
üstlerin aslarla aralarının açılmasına sebebiyet
verecek derecede bir inzibatsızlık doğurduğu
gerekçede ılerd sürülmüş ve tadili istenmiştir. Sa
yın komisyon da orduyu, Genelkurmay ve Mil
li Savunmayı dinlemiştir. Onlar da :
1. — Ordunun talim ve terbiyesi geri kalır
ve zayıflar;
2. — Ordu her vakit harbe hazır bulunması
için tam bir ahenk içinde olması ve gençlerin
birtakım maceralar peşine düşmesi dolayısiyle
zaıfa sebebiyet verebilir, disiplin bozulur ve
gençler evlenirken bâzı iffetsiz yerlere intisap
etmeleri bakımından, subayların şerefi zedelenir, ordunun zaptu raptı bakımından teklif veçhile evlenmeleri katiyen caiz olmadığını söyle[1] 18 sayılı basmayazı tutanağın
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misler. Biz de bu iki gerekçeyi komisyonda tet
kik ederek Millî Savvunma ile Genelkurmayın
noktai nazarlarını 'birleştirdik. Hakikaten ordu
mensubu genç evlâtları yetiştirecek olan bu su
bayların her türlü tesir ve tesirattan azade
kalacak, ordugâhlarında kendilerini
ordunun
talim ve terbiyesine hasretmesi kanaatine var
dık. Binaenaleyh kanunun tatbikatında hata
vardır, kanunda hata yoktur. Bâzı köylerde
köy nikâhı yapıp evlenenler vardır. Bunu ka
nuna koyarsak teğmenlikten hâsıl olan netice
yi alamayız diyerek komisyon ret kararı ver
miştir. Sayın arkadaşım Lûtfi Gören'in Medeni
Kanuna muhalefet keyfiyetindeki fikri ile bir
değilim. Kanunlar yapılırken Anayasanın hü
kümlerine riayet edil erekten sonra yapılır. Bi
naenaleyh bu vaziyet nazarı itibara alınarak
3663 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Yalnız
bu 3663 sayılı Kanunun altı maddesinin
esas birinci maddesinde şöyle deniyor: Ustteğmen rütbesinde bir sene, erbaşlar için er
başı olunca, muamele memurları için 25 yaşını
ikmal etmedikçe evlenme memnudur, demiş.
Şimdi, sayın komisyonun gerekçesini ele ala
lım bir de şunları bir hesap edelim ve bugünkü
ordumuzun, biraz evvel hepimizin işittiği sayın
büyük dostumuz Amerika'nın Büyük Başkanı
Truman'm: Türkiyede Millî Savunma ile Ge
nelkurmay teşkilâtı birleşmiştir bu bir mâna
ifade eder. Modern ve makineleşmiş bir ordu
kurulmuştur ve kurulmaktadır diye kongreye
raporunu vermiştir. Bunu kongrede ifade etti
ği veçhile modern bir ordu kurulurken bu ordu
içinde orduyu teşkil eden elemanlarımızın, bil
hassa uzman olan genç subay ve gedikli ve era
tın vaziyetini de ona göre ayarlaması Yüksek
Meclisin bugünkü telâkkilerine
uygundur.
Onun için bendeniz hesap ettim 1 1 - 1 2 sene lise
normal tahsile 7 yaşında başladığına göre 20
yaşında yüksek tahsile gidecektir. îki sene
harbiyede 22 ve bir sene de atış okulunda şu
halde 23 yaşında ehliyeti kanuniyeyi iktisap
ederek ordu ve millet hizmetine girecektir ama
ordu inzibatı bakımından teğmen olarak bu yaş
ta 30 lira asli maaşla hizmet edecektir. Şimdi
dört sene teğmenlikte kalırsa bir sene de üstteğmenlikte geçirir ve böylece 27 yaşındadır.
Şimdi mevcut tabiî kanunlar sinni rüşte veya bu
lûğa vâsıl olmayı 15 - 18 yaş kabul etmiştir ki
Medeni Kanun bâzı hallerde ve mazeret halinde
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15 yaşı kabul etmiştir - 12 sene bu genç mektep
hayatında uzun müddet, harb zamanında bütün
milletle beraber cephede olarak, hazarda ise şe
hir ve kasabalar içinde bekâr hayatına katlan
mak zaruretindedir. Takdir buyurursunuz, içti
mai bünyede, teğmenlik hayatını yaşıyan bir
gencin aile kurmadan dolaşması ne demektir?
Ahlâki cepheden düşünelim.
Gelelim erbaşlara, bunlar da 20 yaşında mek
tepten çıkarlar, 22 yaşında erbaş okulundan çı
kıp çavuş olurlar, dört sene çavuşlukta kalıp
26 yaşında üst çavuş oluyorlar. 4 sene sonra da
erbaş oluyorlar. O halde bu genç 15 lira maaşla
başlıyor, terfi ediyor 20 oluyor ve 31 yaşında
evleniyor. Bugünkü kanun içtima', bünyeye uy
gun değildir Bu gençler 10-15 sene bekâr yaşıyacak. Cemiyet içinde bu iyi netice vermemek
tedir. Bunlar hazarda ve seferde memleketin içe
risinde dolaşmakta ve gezmektedir. İçtimaî cep
hedeki durumları buradan anlaşılır. Bunların
talim ve terbiye ettirmeleri meselesini ele alın
ca; bilmiyorum, bekârlık ve evlilik hayatında
maişetini kazanmak ve vazife olarak Devlete
müteveccih hizmeti ifa etmek suretiyle aile ku
ran bir gencin aile sahibi olarak memleketin
dâvasına ve ordusuna bağlılığı, mal, mülk ve
çoluk çocuk sahibi olmaksızın çalışan bir bekâ
ra nazaran kıyas edilince, evliler daha faydalı
olmaz mı? Bir defa nefsimizden hesap edelim.
Bekârken nasıl düşünüyorduk, evli iken ne dü
şünüyoruz? İçtimai bünyedeki vaziyeti nasıl gö
rüyoruz ? Bunu hepimiz biliyoruz. Muhakkak ki
Anayasa ve Medeni Kanunla beraber rejimimi
zin. de icabı olarak ferdin ferdiyeti, hürriyeti,
mülkiyeti, evlilik, ailesi, çoluğu, çocuğu her tür
lü mesnkinin taarruzdan masun olmak üzere tam
bit* kül halinde aile kabul edildiği cihetle bun
ların korunması için orduya ve vazifesine daha
bağlı bulunmaz mı?
Şimdi biz bu gençleri on, on iki sene bu bağ
dan kısmen ayırıyoruz. Halbuki bir subay, bir
çavuş sabah evinde gidasmı alarak evliliğin
kendisino verdiği huzur içinde evinden çıkarak
talim ve terbiye için vazifesi başına gitmesi şüp
hesiz daha iyi netice verir. Bir bekârın çadırı
perişan, bir halde veya evinden çıkarak gidenle,
elini yüzünü, yıkıyarak, gıdasını alarak temiz
bir şekilde, bir subay şerefine uygun bir şekilde
kıtasının başına giden genç prasmda elbette
evli lehine fark vardır. Talim ve terbiye ile meş-
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ğul olurken, de çoluğunun çocuğunun ilerdeki
vaziyetini düşünerek, ona göre hizmet yapar.
Kendisinin ne kadar itina edeceğini daha iyi
anlarız.
Evine geldiği zaman keza gece derslerini,
bir saat, iki saatlik gece derslerini rahat olarak
yaparlar. Nihayet yedek subaylıkta harb za
manlarında bile bir saatte iki saatte bunları
yetiştirdiğimizi biliriz, hepimizin başından geç
tiği için malûmdur. Evli olmak gece dersini
noksan vermesini icabettirmez, Bu hususlar içtan gelen bir duygudur ve duy«nı ile basardır.
Orduda, modern orduda zaptu rabtı; cebir
le, tazyikla değil; sevgi ve saygı ile, içten ge
len bir duygu, vatanseverlikle yetiştirilmekle
temin edilir ve edilmelidir. Bekârlık ile değil,
bilhassa bugün yere yut, ayağa kalktan ziyade
makineleşmiş olan orduların, bilgi ile, teknik
ile mücehhez olarak meydana geldiğini görür
ken halâ bir zabitin, teknik bir elemanın, 40
lira asli maaşa gelmiş bir gencimizi
27 yaşma
kadar evlenmekten menetmek doğru olmaz zan
nederim.
Eğer maaşı idare etmiyorsa artırılır. Bir
erbaşı da 30 yaşına kadar bu vaziyette sürükle
mekteyiz. îşte, bugünkü telâkkilere ve mevcut
duruma göre bu meseleyi sayın generaller
den mürekkep bir komisyon da görüşmüştür.
Onların reyine bir şey dememekle beraber, daha
esaslı bir tetkikat yapılmasını, içtimai cephe
den, adlî cepheden, askerî cepheden tetkikat
yapılmasını istiyoruz. Bugünkü ordular 1939
daki ordular değildir. Gelişen dünya ordularını
da nazarı dikkate almamız lâzımdır. TTiç. şüphe
siz komisyondaki arkadaşlarımızın kararlarına
ve ihtisaslarına hürmet ederiz. Fakat bizim de
hakkı tetkikimiz, hakkı takdirimiz vardır.
Bendeniz bu esasları tesbit
ettikten sonra
bir önerge takdim edeceğim Komisyonda hem 3663
sayılı Kanunun, hem arkadaşımızın verdiği öner
genin ve hem de şimdi bendenizin takdim edece
ğim.
Önergemin yenibaştan tetkikini rica edeceğim.
önergemin mahiyeti şudur : Teğmen olduktan
iki sene sonra, ki normal olarak 24 yaşında, ça
vuş olduktan sonra, yeni erbaşlar için ileri sürü
len 30 yaşın üstçavuşluğa çıktığı zamanki yaş,
yani 26 - 27 yaşında ve muamelât memurları 24
yaşından itibaren evlenmelerine mesağ verilmek
suretiyle işin inzibati cihetini de naza.rı itibara
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alarak tekrar tetkikatta bulunmak ü: ere işin Ko
misyona iadesinde şahsan fayda mülâhaza edi
yorum. Binaenaleyh, bunun bir defa daha el
den geçirilmesi ve bugünkü telâkkilere uygun
bir veçhe verilmesi yerinde olacaktır. Aynı za
manda ceza kısmının da
incelenmesi gerekir.
çünkü bugünkü vaziyette gidip köylerde evlen
mektedirler, Vakıa ordu ceza vermektedir, fa
kat, nikâhını feshedememektedir. Bu şekilde bir
çok evlenmeler yapılmaktadır ve çok vâkıdır.
Bunları ele almak için komisyona iadesini teklif
le beraber arzettiğim noktadan da iade buyurulduğu takdirde bu önergemin de birinci maddesi
nin nazara alınmasını Yüksek Meclisten rica
ediyorum ve önergemi Başkanlığa: veriyorum.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Evle
necek olduktan sonra binbaşı da olsa güme git
miştir.
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; ordu mensuplarının evlenmelerine dair
»lan 3663 numaralı Kanunun muvazzaf subay
lardan teğmen rütbesinde bir sene bulunmadık
ça ve askerî memurlar 25 yaşını bitirmedikçe,
gedikli erbaşlar başçavuş olmadıkça evlenemiyeceklerine, yedek subaylıktan askerî memurlukla
ra geçenlerin bu hükümden istisna edileceği ve
askerî okul öğrencilerinin evlenmelerine izin verilmiyeeeği gibi evlenenlerin de okula alınamıyacağmı âmirdir.
Yine bu kanunun bir maddesinde Medeni Ka
nunun evlenmelere dair olan ahkâmı mahfuzdur
denilmektedir. B,u kanunun on senelik tatbika
tında görülüyor ki, kanunun menettiği birçok or
du mensuplarının evlendikleri görülmektedir. An
cak, kanunun bu hükmü karşısında tescilleri ya
pılamamakta ve çocukları olduğu halde vefaıt
edenler, tescilden mahrum kalmaktadırlar. Bu,
büyük bir sefaleti içtimaiyeye ve binnetice bir
içtimai bir sarsıntı yapmaktadır. Binaenaleyh,
bu işin yeniden tetkiki için bir kanun teklifinde
bulundum. Fakat her nedense Yüksek Komis
yon benim gibi düşünmediler. Onlar dediler ki:
inzibat için böyle lâzımdır, binaenaleyh kanunun
tadiline lü: um yoktur, mevcut tatbiki da gerek
lidir. Kanunu bu şekilde huzurunuza, iade etmek
suretiyle getirdiler.
Şimdi bendeniz çok rica ediyorum. Bu içtimai
adaletle alâkası olan ve içtimai bünyemizi sars
makta olduğunu gördüğümüz bu işin bir kere de
Adalet komisyonunda tetkik edilmesini ben bil-
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hassa rica ediyor ve bunun için bir önerge tak
dim ediyorum. Kabulünü, rica ediyorum.
BAŞKAN — Gl. Vehbi Koeagüney.
EMÎN HALIM ERGUN (Ankara) — Komis
yona istiyeceğim.
BAŞKAN — Sizin komisyondan geçti mi?
EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Hayır
geçmedi. İstiyeceğim.
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Sayın arkadaşlarım, Lûtfi Gören arkadaşımız
içtimai bir meselemize el attılar. Bence hayır
lıdır bu iş.
Fakat Millî Savunma Komisyonu buna mu
vafakat buyurmadı. Arkadaşlarımızın kanaati
ne hürmet ederim. Ben bu komisyonun gerek
çesinde bildirdiği noktalara muhalif
kaldım.
Sebeplerini yüksek huzurunuzda birer birer arzedeceğim.
Mesele şudur arkadaşlarım:
Bizde subaylar üstteğmen olduktan ve bir
yıl üstünden geçtikten sonra evlenirler, teğ
menler evlenemezler. Fakat arkadaşlarım bu
kanundan sonra içtimai hayatımızda büyük de
ğişiklik olmuştur. Gençler içtimai hayatımız,
icabı sosyetede ve kısmen okulda çifttirler. Bun
lar birbirlerine bağlanıyorlar. Bağlandıktan
sonra kanunen memnu olmıyan nişan yüzükle
rini takıyorlar.
Şu halde bu yüzüğü taktıktan sonra 4,5 - 5
sene beklemek büyük mahzurlar tevlit ediyor.
Evvelâ nişanlılıkla evlilik arasında geçen gün
ler bir intizardır. întizar ateşleridir.
îkincisi, bu müddet zarfında lüzumsuz yere
birçok da ayrılmalar oluyor ve bu suretle bir
çok aileler müşkül bir duruma düşüyor.
Genç subay bağlandığı eşi ile, gönül verdi
ği eşi ile nişanlanıyor. Fakat arzettiğim gibi
bunlar bir an evvel hayata atılmak için, evlilik
kurmak için çare arıyorlar, köylere gidiyorlar,
veya sivil raporu ile mahkemelerden karar
alıp evleniyorlar. Fakat kanun bunların evlen
melerini tanımıyor. Çocuğu oluyor çocuğuna
çocuk zammı yoktur, ailesini bir yere götüre
cektir, harcirah yoktur. Beli kırılıyor, arkadaş
lar. Her şeyden evvel, bir kanun, bilâkaydü şart
muta olacaktır. Fakat, bu kanundan çok kaça
maklar oluyor. Ben ta tabur komutanlığımdan,
alaydan yukarı kademeye kadar, bu nokta üze
rinde hassasiyetle durdum. Bu suretle gençle-
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rin evlenmekte olduklarını mükerren gördüm,
takip ve tetkik ettim. Takriben diyebilirim k i ;
genç subayların üçte birinin mutlaka evlenmiş
olduklarını gördüm. Bu iş, şüphesiz kanuna mu
haliftir. Bunu mafevkler de biliyor ve görü
yorlar. Hattâ nişan ve düğünlerinde bulunu
yorlar. Kanuna aykırı olduğunu bildikleri hal
de, buna müsamaha ediyorlar. Bu da çok yan
lış değil mi? Kanuna aykırı olduğunu bilip,
gördükleri halde mafevk bakıyor ki kanun bir
tarafta, kurulmuş yuva bir tarafta yuvasını mı
yıksın? Yani kurulmuş bu yuvayı mı ezsin?
Mafevkleri bu müşkülden kurtarmak için bu
kanunun değiştirilmesi lâzımdır. Arkadaşlarım,
bizim bu memlekette bu dâvamız vardır, bu
lâva en mühim dâvalar arasındadır. Dâva şu
20 milyonu kırk milyona çıkarmaktır. Bu mü
barek toprakların altındaki hazineleri işletmek
ve bu milleti daha kuvvetli olarak müdafaa et
mek için nüfusumuzu 40 milyona çıkarmak
mecburiyetindeyiz. Bu dâvalara engel olan bu
ferdî engelleri mutlaka ortadan kaldırmak mec
buriyetindeyiz.
Şimdi, komisyonun gerekçesindeki bâzı nok
talara temas edeyim. Gerekçede deniliyor ki, ordu
talim ve terbiyesi aksar. Arkadaşlarım, ordunun
talim ve terbiyesi aksamaz. Bilâkis daha kuvvet
lenir. Çünkü, vazifeşinaslık yalnız bekârlara ait
bir vasıf değildir. O, ruhtadır, aldığı terbiyede
dir. Evlenmekle, bir kızcağızı koluna almakla va
zife aşkı kaybolmaz. O, ruhta doğan bir aşktır ye
rinde kal^r, daha fazla neşvünüma bulur.
Gerekçeden bir nokta daha, : Ordunun talim
ve terbiyesi takım kumandanlarmdadır deniyor.
Hayır arkadaşlar, işte karakaplı kitap elimde,
bunda deniliyor ki; ordunun talim ve terbiyesi, ve
harbe hazırlanması bölük kumandanına ve daha
yukarı komutanlara aittir. Demek ki, bütün or
dunun talim ve terbiyesini bir genç subayın omuz
larına yüklüyoruz.
Hizmetler aksamaz arkadaşlarım. Demin Hu
lusi Oral arkadaşımızın söyledikleri gibi genç bir
•evli sabah akşam evindedir, akşam zamanında
uyur zamanında eşi onu uyandırır sırtını giydi
ril', işine yollar. Halbuki evli olmazsa geçe geç
vakit odasına gelir, onu zamanında kaldrrıp va
zifesine gönderecek kimsesi de yoktur.
Sonra disiplin kelimesiyle hiç alâkalı değildir.
Evlenmesiyle disiplin bozulmaz. Evlenmesiyle bi
lâkis artar. Çünkü ailenin kurulması ile gencin
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başında yeni bir vazife hâlesi teşekkül eder ve bu
na yani vatani vazifesine bir de aile vazifesi in
zimam etmiş olur.
Bir noktaya da işaret edeceğim. Haysiyetsiz
düşkün kadınlarla evleniyorlar diyorlar. Ama
bunlar zaten talimatnamede yazılıdır. Bunu bizzat
kumandanı takip edecektir. Hattâ size bu madde
yi okuyayım. Diyor ki: (Bir subay değil evlenme
de, haysiyeti düşük insanlarla bir arada olamaz
konuşamaz). O halde buna dahi lüzum yoktur.
Askerî Şûra. bu kanunu daha da teşdit edecek
miş. Zannetmiyorum arkadaşlarım. Bu arzettiğim
sebepler, nüfus meselesi* bir subayın aile sahibi
olmak saadetinden, gönül bağlılığından mahrum
olması Askerî Şûranın akandan geçerse bunu
Büyük Millet Meclisi kabul etmiyecektir.
Daha. birçok noktalar var, fakat bir noktaya
temas ederek sözümü keseyim., Demişler ki, evle
necek olanlar hem kendilerine, hem de ordusuna
hayırlı olmıyaeaktır. Bunu dememeleri lâzımdı. Ev
lenen insan hem memleketine, hem ordusuna ve
hem de kendisine daha hayırlı olur. Evlenen in
san, insanı kâmil olma hakkvnı. haiz olmuştur.
Çocuk babası olmuştur, aile yuvası kurmuştur.
Binaenaleyh genç subayı bu nimetten mahrum etmiyelim arkadaşlar. Harb Okulunun üçüncü sı
nıfı subay sınıfıdır. Orada bir sene okuyor. 6 ay
sonra, önümüzdeki Şubatta asteğmenler, teğmen
olacaktır. Mezkûr altı aylık okumadan sonra, sı
nıf mektebinde de bir sene okuyacaklar ve sınıf
mektebini bitirdikten sonra babası, anası, kıta ko
mutanı razı olursa, onu bu ilâhî aşktan mahrum
etmeye hiçbir hakkımız yoktur. Bunun için bir de
önerge takdim ediyorum. Takdir Yüksek Heye
tinizindir.
EMİN 11 ALÎM ERGUN (Ankara) — Efedim, ordu mensuplarının evlenmeleri hakkın
daki 3663 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair
olan teklif hakkındaki Millî Savunma Komis
yonumuzun mazbatası bugün Yüksek Meclisi
nizde müzakere edilmektedir.
Buradaki hükümlerin ana hükümler muva
cehesindeki durumu ve tevlidettiği hukuki ne
ticeleri bakımından keyfiyetin bir kere de Ada
let Komisyonunda incelenmesi hususunu tasvip
buyurmanızı rica edeceğim.
Esasen kanunun aslı da Adalet Komisyo
nundan geçmiştir. Tensip buyurursanız esaslı
bir şekilde incelemeye tâbi tutarak bu hususta
ki noktai nazarımızı huzurunuza arzedelim.
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BAŞKAN — Birkaç arkadaş daha söz is
temiştir.
(41. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Komis
yon namına mâruzâtta bulunacağım:
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Millî
. iavuııma Komisyonu raportörünü dinliyelim.
; >ndan sonra oya arzederim. (Ekseriyet yok
esleri) Komisyon namına hazırlanmıştır, müaade buyurun, savunmasını yapsın.
MÎLLÎ SAVNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
CH. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim;
subayların evlenme meselesi hakkındaki kanu•îun tatbiki yeni bir şey olmadığı gibi yalnız
bizde de değildir, eskiden beri böyle takyidat
esasen vardır ve bu zaman zaman şeklini değiş"i irmiştir.
3663 sayılı Kanunu Hükümet teklif ettiği
vakit o zaman bu kanun Millî Savunma Komis
yonundan
geçmiş
İçişleri
Komisyonu ve
Adalet
Komisyonu
da
tetkik
etmiştir
ve nihayet Medeni Kanunun hükümlerine do
kunmamak üzre bu kanunun orduya mahsus
hususi bir kanun olarak kabulünü Adalet Ko
misyonu da kabul etmiştir. O zaman Yüksek
Kamutayın tasvibine arzedilmiş Yüksek Kamu
tay da kabul etmiştir ve bugüne kadar da tat
bik edilmektedir. Bu kanunun tadilini teklif
eden arkadaşımız Lûtfi Gören, bu kanunun
tatbikında bâzı uygunsuzluklar olduğunu ve
bunun Medeni Kanunla kabili telif olamıyaca
rını, çünkü kanunun bir maddesinde; «Medeni
Kanunun hükümleri baki kalmak şartiyle» de
niliyor. Halbuki Medeni Kanun daha evvel ev! emmeyi kabul etmiş olduğu halde ordu men
supları evlenemiyor. Bu tahdit dolayısiyle bâzı
gençler haber vermeden, kanuna aykırı hareket
ederek evleniyorlar ve komutanları da bazan
bunlara müsamaha ediyor ve binaenaleyh böyle,
;-f)63 sayılı Kanuna aykırı olarak evlenmeler
vâki oluyor. Binaenaleyh, mademki böyle tat
bikatta kanuna aykırı hareketler vâki oluyor
l)iı kanunu kaldıralım, Muvazzaf subaylar için
İm kaydı kaldıralım, yalnız askerî okullarda
okumakta olanlarla askerî okullara girecekle
rin evlenmiş olmaları halinde bunların okula
kabul edilmemesini tahdit edelim diyorlar.
Diğer bir arkadaşımız da bunun tabiat ka
nunlarına aykırı olduğunu ve binaenaleyh tabi
at kanunları yanında bunun bir kıymet ifade
edemiyeceğini beyan ettiler.
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Bütün bu teklifleri inceliyen komisyonumuz
ordunun, yâni Millî Savunma Bakanlığının ve
Genelkurmayın personel şefi olan bir Korgene
ral arkadaşımızın mütalâasını aldı. Ve o arka
daşımızın verdiği izahat ve esasen biz ordunun
eski emekli subayları olarak, bunun üzerinde
ehemmiyetle durarak uzun uzadıya mevzuun her
cihetini tetkik ettik. Mümessil olarak gelen Kor
general arkadaşımız bu hususta Askerî Âli Şûranm da noktai nazarını sormuştur, Askerî Âii
Şûra da bu kanunun tadiline taraftar değildir.
Genelkurmay da ve Millî Savunma Bakanlığı
da aynı fikirdedir. Çünkü 3666 sayılı Kanunun
istihdaf ettiği gaye orduya yeni gelen vatan ev
lâtlarının esaslı ve disiplinli talim ve terbiyesini
temin etmek ve orduyu her zaman Türk Mille
tinin arzusuna lâyık, harbe hazır bir vaziyette
tutmaktır. Bu da ancak Harb Okulunu bitirmiş
o sınıfın mektebini ikmal etmiş orduya girmişi
teğmenlerin esasen orduya hemen orduya girer
girmez her şeyi kavramış hiçbir noksanları kal
mamış addedilemez. Bunlar için de ordu, bir
tatbikat mektebidir. Bu tatbikat mektebinde
okurlarken aynı zamanda kendilerine vedia olan
Türk Gençlerini gündüz talim ve terbiye eder
ler ve geceleri bunları okuturlar. Bildiğiniz gibi
ordu aynı zamanda vatan evlâtları için bir okul
dur. Orduya okuyup yazma bilmiyerek gelen ve
okuma yazma öğrendikten sonra memleketine
dönen birçok gençler vardır. Yalnız okuyup
yazmak da değil, ellerindeki silâh ve harb va
sıtalarının nazari bilgilerini öğretmek ve icabediyorsa onları söküp takmasını öğretmek için
geceleri de dersler verilir. Bu gece derslerini
yaptıranlar da teğmen, üsteğmen yani takını
komutanlarıdır. Bu takım komutanlarının erata
okuyup, yazma, silâhın hususiyetlerini tanıtmak
gibi vazifeleri çok mühim bir mevzudur arka
daşlar. Orduya yeni yeni harb vasıtaları gir
miştir. Bunların ekserisi teknik vesaitten iba
rettir. Bunları öğrenmek, öğretmek kolay bir
maslahat değildir arkadaşlar.
Binaenaleyh bizde ve diğer yabancı memlek«tlerde olduğu gibi takım komutanı olan teğ
men ve üsteğmenlerin evlenmeleri tahdit edil
miştir. Yani bugün elimizde mevcut ve tatbik
etmekte okluğumuz 3663 sayılı Kanuna göre
üsteğmen olarak bir sene hizmet edenler evle
nirler.
Arkadaşlarım, bâzı müddetlerde fazlaca mik-
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tarlar zikrettiler. Onu da müsaadeleriyle tashih
edeyim.
Arkadaşlar Harb Okulundan neşet eden
gençlerin vasati yaşı yirmidir. 19, 21 ve bu rad
delerde harb okulunu bitirirler. Harb okulunu
bitirdikten sonra tatbikat okulu olan atış okul
larına giderler. Topçu, piyade, süvari, tank ve
saire. İki sene de orada tatbikat görürler.
Yani kendi mesleklerine ait olan sınıf okul
larını bitirirler. Bu da okuldur. Burasını bitir
dikten sonra, teğmen olarak orduya. girerler.
İki sene teğmenlik yaptıktan sonra, üst teğmen
olurlar ve bir se.ne de üsteğmenlikte kaldıktan
sonra, kanunen evlenmek hakkını alırlar. Yani
bu der'ecatı geçtikten sonra esasen bunların yaş
ları 25 i bulur vasati olarak. Zaten 3663 sayılı
Kanundan evvel de,; 25 yaşından evvel evlenemez, kaydı vardır. Binaenaleyh bu 3663 sayılı
Kanunda 25 yaşı kaldırmışlar, onun yerine üs
teğmen olup bir sene geçirmedikçe evlenemezler,
demişler. Bu kanun o günden beri tatbik edili
yor
Teklif sahibi arkadaşımız subaylar için, -as
kerî memurlar için bu tahdidatı kaldırıyor da
okullar için ipka ediyor. Eğer Medeni Kanuna
aykırı idiyse, tatbikat mektebinde, harb okulun
da okurken talebe 18 yaşından yukarıdır. 18 ya
şından yukarı olanlar için Medeni Kanun evlen
me hakkını bahsetmiştir. O halde onları niye
takyit ediyoruz? Birisini takyid ediyoruz, diğe
rini serbest bırakıyoruz.
Arkadaşlar; kanunun tatbikatmdaki noksan
lık ve hata, kanunun değiştirilmesini ve ordu
nun disiplin ve harbe hazırlığını tehlikeye düşü
recek bir kanunu çıkarmayı ieabettirmez. Bilâ
kis bu hususta alâkalı makamların, Millî Savun
ma Bakanlığının Te Genelkurmay Başkanlığının
ve komutanların alâkalandırılmadı ve kanunun
tamamı tatbiki cihetine gidilmesi lâzımdır. Ko
misyonumuzun çoğunluğu bu kanunun değişti
rilmesi ve konulan takyidatm kaldırılması ta
raftarı değildir. Çunki bu ordunun talim ve ter
biyesi ve Türk Milletinin göz bebeği olan ordu
nun her an harbe hazırlığı bakımından şayanı
ehemmiyettir ve teklifin kabulü caiz değildir.
Bizim mutadımız veçhile Askerî Kanunlar, As
kerî Şûranın da nazarı dikkatine arzedilir, onla
rın da mütalâası alınır. Onların mütalâası da
mevcut 3663 sayılı Kanunun muhafazasıdır. Bu
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takyidat ordu için faideli olduğu gibi bilhassa
bu takyidata tâbi olan ordu mensupları için de
biz bu 3663 sayılı Kanunu faideesiz telâkki et
miyoruz. Sebebi, demin arzettiğim gibi, teğmen
ler orduya girdikleri vakit amelî sahada ve tat
bikat bakımından yetişeceklerdir ve tatbikat
mektebine girmişlerdir. Ondan sonra üst teğmen
olduktan bir sene sonra evlenebileceklerdir, Bi
naenaleyh, yaşları henüz ancak 25 raddelerindedir. Bu zaman zarfında hayatı daha iyi anlıyacaklar ve kendilerine daha afif ve kendilerine
her vakit yardımcı olacak eşlerini daha iyi in
tihap etmek imkânı verilmiş olacaktır. Bundan
başka, az da olsa maaşı yükseltilmiş ve yaşama
şartları daha hafifleştirilmiş olacaktır. Bütün
bu sebepleri nazarı dikkate alan Millî Savun
ma Komisyonunuzun çoğunluğu, Millî Savunma
Bakanlığının, Genelkurmayın ve nihayet Askerî
Âli Şûranın arzu ve şiddetle müdafaa ettiği
3663 sayılı Kanunun tadil edilmemesine karar
vermiştir. Ve ordunun talimi terbiyesiyle, zabtıraptiyle ve harb hazırlığıyla alâkadar olan bu
kanunun değiştirilmemesi kanaatine varmıştır,
bunun kabulünü rica ederim.
(Kâfi kâfi sesleri)
BAŞKAN — tki arkadaşımız daha söz iste
miştir. Ancak 3 tane önerge vardır. îkisi, bu
kanun teklifinde değişiklik yapılmasına ve bir
tanesi de Adalet Komisyonuna verilmesine ait
ti?.
(Evvelâ Adalet Komisyonuna verilmesine da
ir olan önerge okunsun sesleri)
BAŞKAN — Okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
3663 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair
olan Kanun teklifimin Medeni Kanunla da ya
kından ilişiği bulunduğundan ve içtimai adalet
bakımından bir kere de işin Yüksek Adalet Ko
misyonunda görüşülmek üzere mezkûr komis
yona havale buyuru]masını teklif ve rica ede
rim.
28 . X I . 1949
Bolu Milletvekili
Lûtfi Gören
IIULÛSÎ ORAL (Denizli) — Benim de bu
kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılma
sı hakkında önergem var, onun da bu önerge
kabul edildiği takdirde aynı komisyona veril
mesini tek]if ediyorum,
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BAŞKAN — Önergeniz birkaç maddenin
değiştirilmesini istiyor, halbuki, bu önerge key
fiyetin tamamen Adalet Komisyonuna havalesi
yolundadır.
Teklifin bir kere de Adalet Komisyonunca
incelenmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Diğer iki önergeyi de birlikte
oraya havale ediyoruz.
6. — İş ve İşçi Bulma Servisi
kurulması
hakkındaki 88 sayılı Sözleşmenin
onanmasına
dair Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ra
poru (1/581)
[1]
BAŞKAN —• ikinci müzakeresidir,
lere geçiyoruz.

madde

îş ve îşçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki
88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair Kanun
MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel konferansı tarafından 1948 SanFransisko toplantısında kabul edilmiş olan
ftş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki
88 sayılı Sözleşme) onanmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
7. -— İspirto ve İspirtolu
İçkiler
İnhisarı
hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddele
riyle aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değiş
tirilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair
Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu (1/579) [2]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiven var mı?...

[1] Birinci görüşülmesi 7 nci Birleşim tutanağınd-adır.
[2] 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Şimdi
arkadaşlar, Tekel İdaresi tarafından çıkarılmıyan şaraplardan korkulmaya başlanmıştır. Ha
riçte, Tekelden gayri şarap yapan müesseseler
çoğalmıştır. Dükkânlara bakarsınız, şişelerden
geçilmez. Envai çeşit etiketler, seksen türlü şa
rap. Bu dert, yalnız bize mahsus değil, her yerde
şarap pasifikosyonu, yani şarapta yapılan hile
ler her yerde günün mevzuudur.
Şimdi halkı rakıdan kurtarmak için geçen
yıllarda burada şarap hakkında çok lâflar
söylendi, bunu herkes içiyor, alkol miktarı :°/r
JO - 12 dir. Binaenaleyh bir bardak şarabın için
de üç gram alkol ya var, ya yok, ama içiyorlar
ve içince de keyifleniyorlar, niçin biliyor mu
sunuz1? içine afyon koyuyorlar, haberiniz yok.
Bunu içen bilir, su katsalar daha iyi olur. Şimdi
şarabın muayenesi kolaydır, yağ gibi asidite
filân değildir. Efendim; bunun için lâboratuvara filân lüzum yok. Dinleyin efendini; avucunuza bir kahve kaşığı şarap korsunuz, biraz
uvalarsınız, ispirto uçar. Sonra koklarsınız.
Üzüm kokması lâzımdır. Şarabı yaş üzümden
de, kuru üzümden de yaparlar. Üzüm kokarsa
şarap iyidir. Şarabın kerameti içindeki ispirtoşundadır. Ekstra şarap budur. Şarap besleyi
cidir. Eczacılar kuvvet ilâçlarına şarap koyar
lar. Fakat iyi şarap kullanmazlar, ucuzunu
ararlar. Çünkü iyi şarabın litresi iki liradır.
Binaenaleyh bu o kadar hileye müsait bir şey
dir ki.. Sonra bunun konsomasyonu gittikçe
çoğalıyor. Memleketimiz üzüm memleketidir,
bu şeyin namusunu muhafaza etmek lâzımdır.
Eskiden de bunu burada çok konuştuk, bu
tütünle baş gider, tütün kadar bu memlekete
varidat getirir.
Evet, Tekel hile yapmaz, fakat diğer şarap
hanelerde her türlü hileler yapılır, meşe palamutu koyarlar, envai çeşit boyalar korlar, bu
nu da herkes içer durur. Bunu önlemek lâzım
dır. Şimdiye "kadar niçin yapılmamıştır? Bura
da gerekçeyi okursanız görürsünüz. Çok geç
kalınmıştır. Allah razı olsun bu işin başına bir
doktor gelmiştir.
Efendim
gerekçeyi okudum. Bu
işte
hile yapandan beş lira para cezası almırmış.
Dünyada bu kadar saçma karar olur mu ? Şimdi
tasarı esasen üç maddedir. Bir takrir hazırla
dım. Meseleyi uzatmıya lüzum yok. Dokundu
ğum madde mühimdir, şarap bu memlekete tü-
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tün kadar para getirir. Benim temas ettiğim ceza
kısımdır. Tekel düşündü taşındı, tabiî ahvali
de gördü, kontrolünü yapmıştır. En aşağı iki
yüz lira ceza alınmalıdır demiş. Komisyon ise
bu miktarı yarıya indirmiş. Ne kadar fievrili,
tifo mifo ne olursa olsun, hastalara günlerce
limonat iliyöz içiriyoruz. Bu şaraplı limonata
dır. Hileli şeylerle olur mu? Binaenaleyh bir
takrir hazırladım. Üç madde zaten. Oraya gel
diği zaman tekrar söz alayım; fakat lüzum yok
tur. Hükümetin dediğini kabul etmeli. Bana
sorarsanız 200 lira değil, 500 liradan başlamalı,
bunun cezası o kadar berbat bir meseledir bu.
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sen
içtin mi?
Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Devamla) —
Tabiî içtim. Siz içmediniz mi?
Rayn şarabını az mı içtiniz?
400 liradan, 500 liradan başlamalı; 200 lira
az..
BAŞKAN — Kemal Cemal öncel
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar
kadaşlar; Bakanlığın getirdiği tadil tasarısı ile
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporunu okudum.
4250 sayılı kanun şarabın imal ve satışını tama.miyle serbest bıraktığı halde tasarıda şaraphane,
imlâhane ve şarapların teknik ve sağlık kontro
lüne tâbi tutulması bu serbesti hükümlerine uy
maz.
Halbuki, tasarı • gerekçesinde 4250 sayılı ka
nuna dayanılarak, şaraphanelerin esasen kontrol
edilmekte bulunduğu, yalnız imlâhanelerin ha
riç kalmasında, bu halin şarap tağşişlerine mey
dan verdiği bildirildiği halde tasarıda her üçü
için de kontrol ve murakabe hakkı istenilmekte
dir. Kanaatimce bu hâl, şarabın serbest imâl ve
satışı prensipine uymadığı gibi, bizzat bu sana
tın memleketimizde gelişmesini de köstekler.
II - Tasarının 'birinci maddesinde istenilen
yetki, eğer bir gıda maddesi olan şarabın tağşişi
ne mâni olmak ve bu bakımdan nitelik ve diğer
vasıflarını tesbit etmek ise esasen bu salâhiyet,
hıfzıssıhha ve gıda maddeleri kontrolü kanunları
ile Sağlık Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığının bu kanuna istinaden gıda
kontrol nizamnamesi vardır ki, bu nizamname
içinde şarap da yer almıştır.
İşittiğimize göre, hattâ bu bakanlık yeni bir
nizamname hazırlamakta bu vasıfları yeni hüküm
lerle tesbit etmektedir.

-m-
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Buna göre, bir maddenin kontrol hakkının
salâhiyeti iki bakanlığa verilmesi doğru olmaz,
düşüncesindeyim.
Vakıa düşük alkollü sıhhi bir içki ve bir gıda
maddesi olan şarabın muayene ve kontrolünde
gösterilen bu hassasiyetten bir bakıma memnun
olmamak elden gelmiyor. Bakanlığın bu ilgisini
şükranla karşılarım.
I I I - Şarabın teknik işlemine ait maddelerin
tasarıda yazıldığı gibi üç Bakanlık tarafından ve
sonradan tesbit edileceği tavzih edilmiştir. Buna.
göre kontrolün hedefleri, şaraplarda aranılacak
vasıflar ve bunları temin etmemiş olmanın suç ma
hiyetleri ve hudutları henüz belli değil demektir.
Buna rağmen bu tasarıda mahiyeti meçhul suçlar
ve kusurlar için müeyyitleri şimdiden konulmuş
bulunmaktadır.
Yalnız kanun tekniği bakımından değil, aynı
zamanda maksat ve gayeleri itibariyle de bu yo
la gidilmesi asla doğru olmaz.
Şunu da hatırlatmak yerinde olur ki, her
memlekette şarabın yapılmasına; şaraba katılacak
«î&ddelerin nevi ve miktarına ait ayrı ayrı kasnımlar mevcuttur.
Artık hâdisat bizde de böyle bir kanunun
tedvinini icabettirmektedir. ihracat
işlerinde
açık ve etraflı bir şarap kanununa bilhassa ih
tiyaç vardır.
Arkadaşlar, Şarapçılığımızı bugünkü seviye
sinde mütalâa etmek bizleri salim bir düşünceye
isal etmez.
Yüksek malûmları olduğu üzere diğer kül
tür nebatlarının yetişmesine elverişli olmıyan
arızalı yerlerde mükemmelen bağcılık yapılmak
tadır. Sonra iklim hususunda da müşkülpesent
olmadığından yurdumuzun hemen her yeri bağ
cılığa müsait bir durum arzetmektedir.
Arkadaşlar; bağ sahalarının genişliği bakı
mından Türkiye dünya yüzünde dördüncü gel
mektedir. Bu itibarla şarapçılığımızın gerçek
ten geliştirilmesi ve üzüm mahsulümüzün bu
yolla da kıymetlendirilmesi gerekmektedir.
Meveu, bendenizce üzerinde durulmağa de
ğer ehemmiyettedir, bu itibarla tasarının bir
kere de Tarım ve Sağlık komisyonlarınca ince
lenmesinin faydalı olacağı mütalâaasmdayım.
Onun için bu tasarının komisyonumuza hava
lesini rica ederim.,
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
ŞEREFETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Efendim
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sayın arkadaşımız Kemal Cemal Öncel'in mü
talâaları işi büsbütün başka bir şekle intikal
ettiriyor. Biz elimizdeki mevcut kanunun bâzı
hükümlerinin tadilini tesbit ediyoruz. Şarap ay
nı zamanda bir ihraç metaı olduğu için sayın
Hocamın dediği gibi kötü şekilde istihsalini ön
lemek istiyoruz. Aynı zamanda kanunda mevcut
olmıyan bâzı sağlık ve veteriner müesseselerine
asgari bedelle vermeyi bu maddelerde değişik
lik yaparak temin ediyoruz. Bunu bakanlığımız
yaparken tek başına hareket etmiş değildir.
Esasen kanun yapılırken Sağlık Bakanlığının
mütalâası alınmıştır. Aynı şekilde Sağlık Ba
kanlığınca hazırlanmakta olan Umumi Hıfzıssıhha Kanununa mütenazır' hükümler konul
muştur. Binaenaleyh burada yeni bir kanun de
ğil, mevcut kanunun zaruret halini alan bâzı
maddeleri değiştirilmek istenmektedir. Sizlere
takdim edilen bu tasarıdır. Arzettiğim gibi, ka
nunun yeniden Tarım ve Sağlık komisyonlarına
gitmesine lüzum yoktur.
Yalnız sayın Hocamın burada söylediği ve
bizim de teklif ettiğimiz 200 liradan başlamak
üzere cezanın tezyidine biz de muvafakat edi
yoruz.
BAŞKAN — Sözleşmeye dair kanun tasarı
sına oy vermiyenler oylarını kullansınlar.. Oy
toplama muamelesi bitmiştir.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim gerekçede yalnız der ki, doldurma evlerini
kontrol ve muayene eder. Halbuki Hükümetin
tasarısı aynen kabul edilmiştir. Şaraphanelerin
doldurma evlerinin ve şarapların sıhhi ve tek
nik bakımdan niteliklerine, kontrol ve muaye
neleri ile şaraba uygulanacak işlemlere ait bunları söylemiyor - esaslar Sağlık ve Sosyal
Yardım. Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlık
larınca birlikte tesbit edilir. Benim kanaatime
göre, kanunda tasrih edilmiyen bu vasıflar bir
şarapçı ve imalei tarafından tatbik edilmezse
suç teşkil etmez. Bunlar kanunda .tasrih edil
miş olsaydı suç teşkil eder ve cezalandırılırdı.
Geçekçe başkadır, kanunun metni başkadır. Bu
itibarla bendeniz fikrimde ısrar ediyorum.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efendim,
zaten şarapların nasıl yapılacağı, içinde ne buluna
cağı, ne miktar bulunacağı, bir şarabın nelerden
• ibaret olacağı hakkında bir tüzüğü var. Sonra yi
ne bu idarenin kimyagerleri var, bunların enstrüksiyondan geçen müfettişleri var.
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Şimdi arkadaşım, bu kanun bu ticareti köstek
ler dedi. Bu kanun bu ticareti köstekler mi?. Kös
teklemez mi?. Müsaade buyurun, incirler Londra'
ya gider, geri gelir, ondan sonra efendim halıla
rımızı Mançesterden geri iade ederler, pamuklar
toz halindedir. Arkadaşlar, birşeyi kösteklemek
kulak asmamak demektir. Kösteklemek yok. Bir
şarabın nasıl yapılacağı ve içinde neler olacağı
hakkında kitabı var, lâzım olan talimatnamesi,
tüzüğü var, susu var, busu var. Sonra bunların
müfettişleri var, ve saire ve saire.
Bunun en kısa bir zamanda önüne geçerler de,
ileride yapılacak talimatnameye ilâve edilecek
birşey olursa, bunu kabul etmem diyen yok, ben
ce bu işte tereddüt etmek şarapçılığımızın aleyhi
nedir, b'u suretle kösteklemek olmaz.
Hıfzıssıhhaya taallûk eden bu şeyin, tekrar ko
misyona iadesi gibi şeylere bendeniz katiyen ta
raftar değilim. Bu hususta talimatname geldi,
Yüksek Sihhi Şûraya verildi, kocaman bir kitap
valdır, bu, onun içinde bir fasıldır, bir maddedir;
bu şarapçılık bahsi.
Bizde senelerdir içilir, bunun kimyahanesi
vardır, müfettişleri vardır, lâboratuvarı vardır,
almrş yürümüştür. Bu kanunu ileride ikmal edici
bir kanun gelirse bunu tatbik etmiyeceğiz diyen
yoktur. Bence biran evvel bu işin önüne geçilme
lidir, ama Meclis nasıl isterse öyle yapar.
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. SEREFETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Efendim; eski
kanunda da esasen buna dair bir madde vardır.
12 nci madde; şarap yapmak istiyenlerin ima
lâta başlamadan evvel şarap yapacakları Te
kel idaresine bir bayanname vermeyi mecbur
kılmıştır. Biz buna ilâve olarak doldurma evini
koyduk. Bu, şarapçıları koruyucu bir maddedir.
îstiyenler doldurma evlerinde şarap yapabile
cekleri için kanunun bu kısmına bunu ilâve et
tik, eski kanunda şarabın « kötü » olmasına dair
hiçbir kayıt yoktur. Biz bunu da ilâve ederek
eski kanunu daha iyi anlaşılır bir şekle ifrağ
etmiş olduk. Başka bir değişiklik yoktur. Esa
sen tasarıda da görüldüğü veçhile Tarım ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklariyle de
mutabık kalarak bu tadiller yapılmıştır.
BAŞKAN — Açık oyun sonucunu arzediyorum :
iş ve işçi Bulma Servisi Kurulması hakkın
daki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair ka
nun tasarısına (167) arkadaş oy vermiştir. Mu
amele tamam değildir. Tekrar açık oya kona
caktır. Bundan anlaşılacağı üzere çoğunluğu
muz da kalmamıştır.
Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere
oturuma son veriyorum.
Kapanma saati : 17,23
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DÜZELTÎŞ
nci Birleşim Tutanak dergisinin- sonuna bağlı otlan (5) sıra sayılı basmayazıdn aşağıdaki
ler yapılacaktır.
Sahife

Satır

2
2
2

7
15
31
32 - 33
13
23
11

o

5
7
9

Yanlış
mahiyetindedir
olaraktır
15, 22
kurumu ve kuruluş
2,
rakam
Müdür

Doğru
mahiyettedir
olacaktır
15 — 22
kurumu, kuruluş
2.
makam
*.
Müdürü

düzeltiş-
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İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair olan Ka
nuna verilen oylann sonucu
(Çokluk (bulunamamıştır)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katümıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
167
:
:

167
0
0
293
5

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Haüd Bayrak
AMASYA
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mehrure Aksoley
Avniı Refik Bekman
. Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş,
ihsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz

ERZURUM
Eyüp Safari Akgöl
Salim Altuğ
Cevat Dursunoğlu
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
ÇANKIRI
Dr. Muzaffer Canbolat
I ) r A lr-i"F A rlrflTi
XJ X. . XXİVa.-L XXX İX Ctli.
Bekir Kaleli
Rifat Dolunay
Dr. Abdurrahman Melek
Mustafa A. Renda
GİRESUN
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
Tevfik Ekmen
ÇORUH
ismail Sabuncu
Ali Rıza Erem
GÜMÜŞANE
Asım Us
Şükrü Sökmensüer
ÇORUM
HAKKÂRİ
Dr. Mustafa Can/tekin
Selim Seven
BALIKESİR
ismet Eker
HATAY
Abdi Ağabeyoğlu
•Basene İlgaz
Gl. Eyüp Duru'kan
Esat Altan
DENİZLİ
Rasim Yurdman
T71 _ j _ T> T T
Fuat Bilal
Cemil Çalgüner
İSPARTA
Osman Niyazi Burcu
Naili Küçüka
Rifat Güllü
Eminittin Çeliköz
Hulusi Oral
Sait Koksal
Orgl. Kâzım Özalp
İZMİR
Kemal Cemal öncel
Hilmi Şeremetll
DİYARBAKIR
Benal Nevzat Araman
Fahrettin Tiritoğlu
Fazıl Ahmed Aykaç
Lâtife B. Çeyrekbaşı
ismail Hakkı Uzunçarşılı
Esat Çınar
ELÂZIĞ
BİLECİK
Sedat Dikmen
Fuad Ağralı
Sami Gülcüoğltı
Dr. Muhlis Suner
Mustafa Arpacı
Dr. ibrahim T. öngören Atıf inan
BİNGÖL
ERZİNCAN
Ekrem Oran
Tahsin Banguoğlu
Şükrü Saraçoğlu
Feridun Fikri Düşünsel Abdülhak Fırat
BOLU
Hasan Cemil Çam'bel •
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen

#
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KARS
Fevzi Akta§
Akif Eyidoğan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tuıgaç
KASTAMONU
Cemil Atay
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtür/k
KAYSERİ
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayru'llah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ismail H. Baltöacıoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Aliı Fuad Cehesoy
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
KÜTAHYA
Memduh lopartalıgil
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MALATYA
Ahdurrahim U. Beydağı
Esat Doğan
Mehmet Sadik Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
ismail Ertem
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
FeyzuMah Udin
MARAŞ
Rıza Çuhadar
MARDİN
Mehmet Kâmil Boraı
NİĞDE
Halid Mengi

28.11.1949

Vehbi Sandal
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gö'kdalay
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Ali Zırh
SAMSUN
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. MaMra'le Dıblan
Oavid Oral
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Hilmi Uran
SURD
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Şemsettin Gik*al£ay
Muttalip Öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Nazım Poroy

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz
Raif Karadeniz
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
NecBBeddin Stthir Sılan
Matamıt Tan
URFA
Esat Tekeli
VAN
îbrahim Arvas
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Kâmil Erhök
ZONGULDAK
Emin Erisjfogil
Nuri TAtfhan

[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşfear
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca

Suheyp Karafakıoğlu
Necdet
Yücer
(t)
(t)
DENİZLİ
BURSA
AYDIN
Reşad Aydınlı
Zehra Budunç
Dr. Sabri Akın (1.)
Dr. Hamdi Berkman
Aziz Duru
Neşet Akkor
Ahidin Ege
Mustafa
Fehmi
Gerçeker
Gl. Refet Alpmaıı
Dr.
Behçet Uz
Abdürrahman Konuk
Mitat Aydım
DİYARBAKIR
Cemil öz (î.)
Emin Bilgen (î.)
Vedat Dicleli (Bakan ^
Muhittin Baha Pars
Dr.
Mazhar
Germen
AMASYA
Cavit Ekin (1.)
Dr. M. Talât Simer
Nuri Göktepe
Ahmet Eymir (î.)
Feyzi
Kalfagil (î.)
Faik
Yılmazdpek
BALIKESİR
Zeki Tarhan
Osman
Ocak
ÇANAKKALE
Muzaffer Akpmar
ANKARA
İhsan
Hâmid
Tigrel (1.)
Orgl. îzzeddin Çalışlar Hüseyin Bingül
Falih Rıfkı Atay
Şeref Uluğ
Niyazi Çutakoğlu
Hacim Çarıklı
ÎDbrahim Rauf Ayaşlı
Behçet Gökçen
EDİRNE
Süreyya
örgeevren
Hıfzı Oğuz Bekata
İhsan Karasioğlu
Mehmet E. Ağaoğulları
BİLECİK
Emin Halim Ergun
Ali Rıza Kırsever
(t)
îsmet İnönü (Cumhur- Reşit Bozüyük
Nurettin
Ünen
Memduh
Şevket
Esendal
Fethi
Erimçağ
haçkanı)
BİTLİS
ÇANKIRI
Mahmut N. Gündüzalp
Mümtaz ökmıen
Gl. Zeki Soydemir (I.) Dr. Bahattin öğütmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil Muhtar Ertan
Ziya Geholoğlu (î.)
ÇORUH
Mehmet öktem
ANTALYA
BOLU
Ali Çoruh
ELAZIĞ
Niyazi Aksu
Hasan Şükrü Adal
Dr. Cemal Kazancıoğlu Fahri Karakaya
Dr. Galip Kahraman
Hıfzırrahman R. öynren Atıf Tüzün
Hasan Kişioğlu
öelâl
(Sait
Siren
ÇORUM
ERZİNCAN
(t)
Edip Alpsar
BURDUR
Ziya Ağca (î.)
Rasdh Kaplan
Naim Atalay (t.)
Orgl. Fahrettin Altay
Rauf Bayındır
Mustafa Korkut (t.)
Münir Çağıl
Ahmet Ali Çınar
Nahit Peikcao.
Tayfur Sökmen
Nurüllah Esat Sümer

Dr. M. Şerif Korkut
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Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut. Çankaya (I.)
Nafiz Dumhı (I.)
Münir Hüsrev Göle
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik

28.11 .1949

Enis Akayken
Ekrem Amaç (t.)
>M Rıza Arı
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
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KIRŞEHİR
Nihat Er'dem (î.)
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Alunet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
(Bakan)
(t)
(t)
Fuad
Balkan
Ahmet Oğuz
Faruk Nafiz Çarnlıbel
Nihat
Erim (Bakan)
Hasan Polatkan
Fuad Hulusi Demirelli
Sedad
Pek
Abidin Potuoğlu
Dr. Nikola Fakaçelli
ibrahim
Süreyya Yiğit
Emin Sazak
Mekki Hikmet Gelenbeğ
KONYA
Kemal Zeytimoğlu
Osman Nuri Koni
Muhsin
Adil Binal
GAZİANTEB
Fuad Köprülü
Sedad
Çumralı
Cemil Alevli
Atıf ödül
Dr. Muhsin F. Dündar
GİRESUN
Dr. Mim Kemal Öke
Rasim Er el
Celâl Esad Arseven
Recep Peker (t.)
Eşref Dizdar
Ahmet Kemal Silivrili Şevki Ergun
Kâzım Okay
Hamdullah S. Tanrıöver Dr. Sadi Irmak
Ahmed Ulus
Orgl. Cemil C. Toydemir Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Fikret Yüzatlı
Hüseyin Cahit Yalçın
Tevfik Fikret Sılay
Dr. Galip K. Zaimoğlu Senihi Yürüten
Ali Rıza Türel
(t)
İZMİR
Halis Ulusan
GÜMÜŞANE
Şevket Adalan (Bakan)
KÜTAHYA
Hasan Fehmi Atae
Münir Birsel (Bakan)
Halil Benli
Şevket Erdoğan
Dr. Hüseyin H. Cura
Ahmet
Bozbay
Edip Tör
Rahmi Köken
Hakkı
Gedik
Tahsin Tüzün
Sait Odyak
Orgl. Asım Gündüz (I.)
Ahmet Kemal Varınca Haydar Rüştü öktem
Dr.
Ahmet ihsan Gürsoy
HATAY
Dr. Kâmran ö r s
Adnan Menderes
Abdullah Çilli (I.)
Hasan Âli Yücel
Ömer Özdek
Hasan Mursaloğlu
KARS
ihsan Şerif Özgen
Abdülgani Türkmen
Mehmet Bahadır
Ahmet
Tahtakıhç
(t)
Serafettin Karacan
MALATYA
Suphi Bedir Ulue (1.) Abdurrahman Sürmen
Atıf Esen bel
ÎÇEL
KASTAMONU
Dr. Hikmet Fırat
Haydar Aslan
Muzaffer Akalın
Dr. Cafer Özelçi
Halil Atalay
Gri. Abdullah Alptoğam
Abdülkadir Taşangil
Salih Inankur
Tahsin Coşkan
Şefik Tugay
Refik Koraltan
Dr. Fahri Ecevit
Mahmud Nedim Zalbcı
Dr. Aziz Koksal
MANİSA
KAYSERİ
Dr. Ali Menteşeoğlu
Yunus
M. Alakant
Fikri
Apaydın
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Kâmil
Coşkunoğlu
Gl. Salih Avgın
İSPARTA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâzım Aydar
Dr. Lûtfi Kırdar (I.)
Kâmil Gündeş
Kemal Turan
Faik
Kurdoğlu
Reşit
Turgut
Şevki Yalvaç (t.)
MARAŞ
KIRKLARELİ
İSTANBUL
Dr.
Kemali
Bayizit (Ba
Zühtü Akın
Salamoıı Adato
kan)
Şevket Ödül
Dr. Adnan Adıvar
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Dr. Kâmil idil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
A'bdu'l'lah Yaycıoğlu

(t)
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
Abdülkadir Kaiav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer (I.)
Rifat Gürsoy
ibrahim Refik Soy er
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Hamdi Şarlan (I.)
RİZE
Hasan Cavid Belûl (I.)
Dr. Saim Ali Dilenire
Dr. Fahri Kurtuluş

(t)
Fuad Sirraen (Bakan)
SAMSUN
Hüseyin Berk (t.)
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Ömer Karataş (I.)
Muin Köprülü (I.)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Dr. Kemal Satır (Ba
kan)
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena
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Ahmet Remzi Yüregir
SÎÎRD
E tem izzet Benice
Sahri Çeliktuğ (î.)
Lûtfi Yavuz (t.)
SlNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim încedayı
(Balkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SÎVAS
Mitat Şükrü Bleda (î.)
Nazif Ergin

28.11 . 1949

Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı (t.)
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Mustafa özden (1.)
Refik Ahmet Sevengil

[Açık
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TRABZON
Sırrı D ay
Daniş Eyi'boğhı
Temel Göksel (I.)
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Ali Samalioğlu
Muammer Yarmrbıyık
UEFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger (1.)
Hasan Ora!
Suut Kemal Yetkin

Milletvekillikleri]

Antalya
Erozurum
Kırklareli
Samsun
Zonguldak

VAN
Muzaffer Koçak (î.)
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkant
Dr. Kemal C. Bei'ksoy
Sırrı îçöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel (1.)
Ali R. încealemdaroğlıı
Safari Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

S. Sayısı: 14
Büyük Millet MeclUi 1949 yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hakkında
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 1 1 0 )

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Meclis Hs. İnceleme Ko.
Esas No. 5/110
Karar No. 2

23 . XI . 1949
Yüksek Başkanlığa

Lira

K.

3 412 274
4 651 242

21
74

8 063 516
5 163 737

95
12

Mart, Nisan, Mayıs 1949 aylarında harcanan para.

2 899 779

83

Haziran 1949 başında Ziraat Bankasında kalan para.

Mart 1949 başında Ziraat Bankasında mevcut para
Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat Bankasından alman para.

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1949 Mart, Nisan, Mayıs aylan gider k^ğıtlaıı incelendi.
1949 senesi Mart ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat
Bankasından alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan
pra çıkarıldıktan sonra 1949 yılı Haziran ayı başında Ziraat Bankasında 2 899 779 lira 83 kuruş
kaldığı görülmüştür.
Bankanın her gün gönderdiği hesap puslası toplamı da buna uygun görülmüştü:'
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur.
Meclis Hs. in. Ko. Baş.
Bize
Ali Zırh

Sözcü
Zonguldak
Ahmet Gürel

Balıkesir
/. / / . Uzunçursıh

Çorum
A. Çoruh

D.enetçi
Çorum
E. Alpsar

Kâtip
Çorum
Giresun
.1. Ulus

A.

Trabzon
Sarıalioğlu

Yozgad
C Arat

S. Sayısı: 15
Mardin'in Savurkapı Mahallesinden Mehmet Hamdi kızı Hadra
Güngör'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu ( 3 / 4 1 2 )
T. C.
Başbakanlık
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü
özel No. 5/4 - 2533, 6/2654
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

14 . VII . 1949

Adam öldürmekten suçlu Mehmet Hamdi kızı Hadra Güngör'ün ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Mardin Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin
Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 11 . VII . 1949 tarih ve
374/168 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 1 . IV . 1949 tarih ve 275/614 sayılı ilâmı ile
bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarında arzederim.
Başbakan
S. Günaltay

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/412
Karar No. 10

23 . XI. 1949

Yüksek Başkanlığa
Davavekili Fethi Öztürk'ü öldürmekten suçIıı Mardin'in Savurkapı mahallesinden Mehmet,
Hamdi kızı 1318 doğumlu Hadra Güngör'ün
(Feleke) ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında
Mardin Ağır Geza Mahkemesinden verilen hük
mün onanmasına dair Yargıtay Birinci ceza dairesindeıı çıkan 1 . IV . 1949 tarih ve 275 esas
614 karar sayılı ilânı Anayasanın 26 ncı madde
sindeki işlemin yapılması için Başbakanlığın
14 . VII . 1949 tarih ve 5-4-2533/6-2654 sayılı tez
keresiyle birlikte Komisyonumuza havale Du
yurulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının
tetkikmda : Adı geçen Hadra Güngör'ün inti
kam almayı para ve eşyasını ele geçirmeyi tasmim ve tasavvur ederek, taammüden ve cana
varca bir şekilde Fethi Öztürk'ü öldürdüğü
mahkemece sabit görülerek hareketine uyan Türk
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 7 nci
bentleri gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı
anlaşılmıştır.

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu, Hadra Güngör'e hükmedilen ölüm cezasınııı yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı madd esi hükmü uyarınca karar verilmesinin Karaııtayın yüce tasvibine sunulması bir ayrışık oya
karşı oy birliğiyle karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet K. Başkanı
Bu rapor Sözcüsü
Konya
Mardin
Ilulki Karagülle
M. K. Boran
Kâtip
Erzurum
Balıkesir
Bursa
«S. İbrahimhakkıoğlu 0. N. Burcu
A. Akgüç
K rzincan
istanbul
îzmir
^1. Fırat
Muhalifim
E. Oran
F. H. D emir elli
Kayseri
Manisa
R. Özsoy
F. Uslu
Ankara
Rize
Emin II. Ergun
Dr. S. Ali Dilenire

S, Sayısı: |G
Lapseki'nin Karaömerler Köyünden Raşitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu ( 3 / 4 1 1 )
T. C.
Başbakanlık
Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü
özel No. 5/4 - 2376, 6/2584
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

7 . VII. 1949

Adam öldürmekten suçlu (1340) doğumlu Raşitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işle
min Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 1 . VII 1949 tarih ve
357/160 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayınl4 . VI . 1949 tarih ve 1488/1189 - 1097 sayılı ilâ
mı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
, / ;
,
. . ,
$. Oünaltay

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/411
Karar No. 9

23 . XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
Sıdıka Gür'ü öldürmekten suçlu Lapseki'
nin Karaömerler Köyünden Raşitoğlu 15 . VI .
1340 doğumlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına
çarptırıldığı hakkında
Çanakkale Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen hükmün
onanmasına
dair Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden çıkan
14 . VI . 1949 tarih ve 1488 esas 1189 karar sa
yılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki iş
lemin yapılması için Başbakanlığın 7 . VII .
1949 tarih ve 5 - 4 - 2376/6 - 2584 sayılı tezke
resiyle birlikte komisyonumuza havale buyu
ru İması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının
tetkikmda:
Adı geçen Ahmet Gür'ün, Sıdıka Gür'ü
parasına tamaan ve taammüden öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Türk
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü ben
di gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı anla
şılmıştır.

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Ahmet Gür'e hükmedilen ölüm cezasının
yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutay'm
Yüce tasvibine sunulması oy birliğiyle karar
altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkam * Bu Rapor Sözcüsü
Konya
Mardin
H. Karagülle
M. K. Boran
Kâtip
Erzurum
Balıkesir
Bursa
f
A. Akgüç
hrahimhakkıoğlu
O. N. Burcu
îzmir
Erzincan
İstanbul
F.
H.
Demirelli
E.
Oran
A. Fırat
Mardin
Kayseri
Ankara
F. Uslu
E. E. Ergun
R. Özsoy
Rize
Dr. S. A.Dilemre

S. Sayısı: 11
ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanu
nun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değişti
rilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu ( 1 / 5 7 9 )
T. V .

• ' • " ' • ' . - .

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 588, 6/2527

4 . VII

'

1949
"'
,' '.'' '. '' ? s

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun- bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . VI 1949 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş
olduğunu saygılarımla arzederim.
1
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
1. ispirto ve ispirtolu İçkiler Tekeli hakki adaki 8 . VI . 1942 günlü ve-4250 sayılı Kanunun
bugüne kadar olan tatbikatından edinilen tecrübelere göre bu kanunun bâzı maddelerinin, zama
nımızın ihtiyaç ve zaruretlerine uydurulmak üzere, değiştirilmesi lâzımgeldiği neticesine varıl
mıştır.
a) Şarap imlâhaneleri açık şarabın şişelere doldurulduğu birer mahal olması itibariyle şarap
hanede tağşişi önlenebildi şarabın imlâ esnesmdn kontrolsüz kalması takdirinde daha geniş ölçüd.'
tağşişi imkân dâhiline girmiş olur. Bu sebeple şarabın şişelenip piyasaya arzına kadar tam bir mu
rakabe altında bulundurulmasını temin için imal ?!e satış devresi arasına giren imlâ safhasının da
şaraphaneler gibi murakabeye tâbi tutulması gerekmektedir.
Bundan başka şarabın şişelere imlâsı esnasında imlâ cihazları ile şişelerin temizlenmesi husu
sunda gerekli sıhhi şartlara riayeti sağlamak bir zaruret olduğundan bu bakımdan da imlâhanelerin kontrol altında bulundurulması icap etmektedir.
b) 4250 sayılı Kanunun, sağlık maksatları ile kullanılacak saf ispirtonun tenzilli fiyatla sap
tırılmasını istihdaf eden 21 nci maddesi 4 . IX . 1914 günlü ve 4658 sayılı Kanunla değiştirilmiş
olduğu halde bu muaddel şeklin dahi tatbikmda güçlüklerle karşılaşılmıştır.
Gerçekten kanun maddesinin metninde yazılı sıhhi müesseseler tâbirinden, Müessese terimi
nin hukuki tarifi bakımından yalnız hastane revir ve dispanser gibi yatakta veya ayakta hav
ta tedavi eden teşekküllerin kastedildiği neticesi çıkmakta ve kanundaki bu kayıt sağlık işleri ile
diğrudan doğruya ilgili bulunan Hükümet ve Belediye Tabiplikleri ve ebelikleri ile veterinerlik
teşkilâtına gıdai maddelerin tahlili ile görevli bulunan Belediye kimyahanelerine ve bunlara ben
zer teşekküllere tenzilli fiyatla ispirto satılıp satımı ıvacağı hususunda açık bîr fikir vermemektedir.
Öte yandan, yine yurt sağlığına hizmet etmekte olmalarına rağmen hususi hastanelerin muh
taç bulundukları ispirtoyu Devlete, özel îdareirre ve Belediyelerle menafii umumiyeye hadim
derneklere bağlı hastanelere tatbik olunan teımlli fiyatla satın alamamaları, hususi hastaneler
de tedavi gören hastaları himaye prensipine uygun düşmediğinden bahis konusu kanun maddesi
bu noksanları tamamlıyacak ve tatbikatta kolaylığı sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir.
Bundan başka, halen yürürlükte bulunan metinde eczanelere tıbbî ispençiyari ve galenik müs-
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tahzarlar yapan lâboratuvarlara lâzım olan saf ispirtonun miktarı hakkında bir kayıt bulunmai\\f;ı halde, tatbikatta eczanelere verilecek sâü ispirtonun âzami aybk haddi Hakanlar Kurulunca
tesbit edildiği gibi sözü geçen lâboratuvarlara mahallî Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüklerince
tasdik olunan ihtiyaçları nispetinde ispirto verilmektedir.
Bu itibarla, tatbikata daha toplu ve mazbut bir istikamet verilmesi sağlanmak üzere tasarıya
eczanelerle tıbbî, ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlarm ve hususi hastanele
rin saf ispirto ihtiyaçlarının Gümrük ve Tekel ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müş
tereken tesbit edilecek esaslara göre tâyin olunacağı hususunda bir kayıt ilâvesi uygun görülmüş
tür.
c) Taibikatian alman neticelere göre 4250 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı mecburi
yetlere riayet etmiyenler için 29 ncu madde ile, ispirto ve ispirtolu içkilerin vasıf ve dereceleri
ni değiştirerek veya su katarak satanlar veya satışa çıkaranlar için 3 ncü madde ile tâyin edil
miş bulunan cezalar, suçlular üzerinde matlup intibahı husule getirmemekte ve bu sebeple yapılan
murakabeler verimli ve müessir olmamaktadır.
'Vv^ ''': '
Meselâ, iki bin litrelik şarabın sıhhi ve teknik şartlara uygun olmıyan bir vaziyette satışa çı
karan ve binlerce lira kâr temin eden bir âmil hakkında yapılan takibat ancak suçlunun 5 lira
lık para cezasına tâbi tutulm asiyle neticelenmektedir.
Bu hususta yapılan inceleme sonunda. 1943 - 1945 seneleri zarfında 4250 sayılı Kanunun 12
nci maddesinde yazılı mecburiyetlere riayet etmiyen 34 âmilin mahkemeye verildiği ve şimdiye ka
dar muhakemeleri neticelenen 20 âmilden ekserisi hakkında 5 lira para cezası alınmasına karar
verilmiş olduğu ve âzami olarak ancak iki âmilin 50 lira para cezasına mahkûm edildiği anla
şılmıştır.
d) 34 ncü madde ile tâyin edilen cezai hükümlerin tatbikatı da aynı durumu arzetmektedir.
Suçla ceza arasında muadelet sağlanması bakımından 29 ve 34 ncü maddelerdeki ceza müey
yidelerinin ağırlaştırılması zaruri görülmüştür.
2. 4250 sayılı Kanunun 12. 21, 29 ve 34 ncü maddelerinde yukarda izah edilen maksatlarla
değişiklik yapılmak üzere ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
T. B. M. M.
(jihnvük ve Tekel Komisyonv
Esas No. 1/579
Karar No. 4

23 . XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
İspirto ve ispirtolu İçkilerin inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun şarap imal ve imlâhaneleri ile insan ve hayvan sağlık müesseseler;ne verilecek ispirtonun tenzilâtlı fiyatla salılması hakkındaki mezkûr kanunun 12. 21, 29, 34 rıci.i
maddenin B fıkrasının değiştirilmesine dair
Hükümetten gönderilen ve Yüksek Başkanlığımızca Komisyonumuza havale buyu ruhu ir; bulunan kanun tasarısı 18 . XI . 1949 tarihinde (Jünırük ve Tekel Bakanı huzuriyle Komisyonunuzca müzakeresi yapılmış ve tasarıda <>österi!en
nakdî ceza ıine'hdemin yüz liraya tenzili müttefikan kabul edilerek mezkûr tasarıyı nakdi ce:a
kısmına ait tadilden sonra aynen tasvip- olunmuş-

tur.
YûW.k Başkanlığa arzolunur.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
tb'unüşane
Zonguldak
Malatya
T. T üzün
O. Taner
Ağrı
(Janakkale
TTatay
A. Alpaslan
II. Hine/ül
Suphi Bedir Uluç
rmzada, bulunamadı.
Kastamonu
Kocaeli
Konya
F. Mağara
Ali Dikmen
İT. TJlumn
İmzada bulunamadı.
Tokad
Tekirdağ
F. Eken
E. Pekel
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GÜMRÜK

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

VE

TEKEL KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRİŞÎ

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı
hakkındaki
4250 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki
4250 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı

BADDE 1. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin 3 neü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Şaraphanelerin, doldurma evlerinin ve şarap
ların sıhhî ve teknik bakımdan niteliklerine,
kontrol ve muayeneleri ile şaraba uygulanacak
işlemlere ait esaslar Sağlık ve Sosyal Yardım,
Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca
birlikte tesbit edilir.
Şarap âmilleriyle doldurma evleri sahipleri
nin bu esaslara riayet etmeleri mecburidir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 2. — Aynı Kanunun 21 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devlete, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, özel
İdarelere, Belediyelere ve geneel menfaatlere
yarar derneklere bağlı olan insan veya hayvan
»ağlığı ve hayvan yetiştirmesi ile ilgili teşkilât
ve müesseselere ve Gümrük ve Tekel ve Sağlık
vo Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte tes
bit edilecek esaslar dâhilinde Eczahanelerle tıb
bî, İspençiyari ve Galenik müstahzarlar yapan
Lâboratuvarlara ve özel Hastanelere lâzım olan
ispirtonun satış fiyatından tenzilât yapılarak
sattırılmasma Gümrük ve Tekel Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul olunmuştur.

MADDE 3- —• Aynı Kanunun 29 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
On ikinci maddede yazılı beyannameyi vermiyen veya şaraphanelerin, doldurma evlerinin
veya şarapların sıhhî ve teknik .bakımdan nite
liklerine kontrol ve muayeneleri ile şaraba uy
gulanacak işlemlere ait esaslara riayet etmiyenlerden hareketlerinin ağırlığına göre ikiyüz li
radan bin liraya kadar ağır para cezası alınır.

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
On ikinci maddede yazılı beyannameyi vermiyen veya şaraphanelerin, doldurma evlerinin
veya şarapların sıhhi ve teknik bakımdan nite
liklerine kontrol ve muayeneleri ile şaraba uy
gulanacak işlemlere ait esaslara riayet etmiyenlerden hareketlrinin ağırlığına göre yüz liradan
bin liraya kadar ağır para cezası alınir.

Suçun tekerrürü halinde bu gibilerin ayrıca
bir yıldan iki yıla kadar şarap imal ve imlâ et
melerine ve satış yapmalarına izin verilmez.

Suçun tekerrürü halinde bu gibilerin ayrı
ca bir yıldan iki yıla kadar şarap imal ve imlâ
etmelerine ve satış yapmalarına izin verilmez.
Yapılan şaraplardan bozukları sirkeye çev
rilir bu suretle kıymetlendirilmesi mümkün
olmıyan veya sıhhate zararlı olduğu tesbit edi
len şaraplar yok edilir.

Yapılan şaraplardan bozukları sirkeye çev
rilir. Bu suretle kıymetlendirilmesi mümkün olmıyan veya sıhhate zararlı olduğu tesbit edilen
şaraplar yok edilir,
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Hü.

(!. ve T. K.

MADDE 4. — Aynı Kanunun :>4 ncü madde
sinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiı-ilmis
tir.
b)
tspirto ve ispirtolu içkilerin nitelik ve
derecelerini değiştirerek veya su katarak satan
lar veya satışa çıkaranlardan iki yüz liradan
bin liraya kadar ağır para cezası, alınır ve bu
maddeler zabt ve müsadere olunur. Suçun teker
rürü halinde bn ceza iki kat hükmolunur. Bu
işleri yapanlar Tekel maddesinin satıcıları ise,
bu cezaya çarptırılmakla beraber bunların sa
tış ruhsat tezkereleri Tekel idaresince iptal edi
lir.

MADDE 4. ----- Aynı Kanunun 'î4 ncü mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
b) İspirto ve ispirtolu içkilerin nitelik ve
derecelerini değiştirerek veya su katarak sa
tanlar veya satışa çıkaranlardan yüz liradan
bin liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu
maddeler zabt ve müsadere olunur. Suçun te
kerrürü halinde bu ceza iki kat hükmolunur.
Bu işleri yapanlar tekel maddesinin satıcıları
ise. bu cezaya çarptırılmakla beraber bunların
satış ruhsat tezkereleri Tekel îdaresinee iptal
edilir.

MADDE 5. — 4658 sayılı
ten kaldırılmıştır.

Kanun yürürlük

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
$. Günaltay

Devlet Bakam
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
N. Erim
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakam
F. Sürmen
İT. Çakır
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
E. Erişir c/il
N. Sadak
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakam
/. R. Aksal
T. Banc/uoğlu
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
H. Ad alan
(\ S. Bari as
Sa. ve So. Y. Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakam
Dr- K. Bayizit
Dr. F. Ş. Bürge
Tarım Bakam
Ulaştırma Bakanı
(\ Oral
Dr. K. Satrr
Çalışma B.
İşletmeler B.
Besad S. Sirer
Münir Birsel
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S. Sayısı: 18
Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Ordu Mensuplarının Evlenmeleri
hakkındaki 3663 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu raporu ( 2 / 1 7 4 )

Yüksek Başkanlığa
Ordu mensuplarının evlenmeleri, hakkındaki f> . VII . .1939 tarih ve ;>()():> sayılı Kanunun değiş
tirilmesi lüzumuna kaani olarak hazırladığım gerekçe ile Kanun teklifimi aşağıya çıkarmak sure
tiyle arzediyorum.
Gerekli Komisyonlarda ve Kamutayda görüşülmesine müsaadesini saygılarımla rica ederim.
Bolu Milletvekili
Lûtfi Gören

(İEELKÇESİ
5 . V I I . 1939 tarih ve 3663 sayılı Kanunda muvazzaf subayların üsteğmen rütbesinde bir sene
bulunmadıkça ve askerî memurların 25 yaşını bitirmedikçe ve gedikli erbaşlar başçavuş olmadıkça
evlenemiyecekleri, yedek subaylıktan askerî memurluğa geçenlerin bu hükümden istisna edilecek
leri ve askerî okul öğrencilerinin evlenmelerine izin verilmiyeceği bunlardan evli olanların okulu
almmıyacağı hakkında hükümler mevcut olduğu gibi bir maddesinde de Medenî Kanunun evlenme
lere dair olan hükümlerinin mahfuz bulunduğu ilâve olunmaktadır.
Bu hükümler muvacehesinde kanımda yazı'ı şartlara aykırı evlenmeleri emrivaki haline giren
lerin akitlerinin butlanı cihetine gidilemiyeceği ancak kanuna riayetsizlik yüzünden disiplin ceza
sı tatbik edilmesi gerekmekte ise de çok defa gençlerin mazur görüldükleri ve birlik komutanları
bunlar hakkında müsamaha gösterdiği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh evlenmeyi meneden bu kanun
nişanlanma hakkında mâni bir hükmü ihtiva etmediğinden nişanlanan gençlerin uzun müddet evlenemedikleri cihetle bu yüzden ayrılmalar ve ahlâki müessif hâdiseler vukuageldiği ve bunun
taraflar için maddi, manevi zararları mucip olduğu ve akitleri tescil edilmeden doğumların vukua
geldiği görülmektedir.
Arz ettiğim sebeplerden dolayı aşağıda yazılı 'Kanun teklifimi arz ve kabulünü rica ederim.

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/174
Karar No. 5

24 . XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
Bolu Milletvekili Sayın Lûtfi (Jören'in Ordu
mensuplarının evlenmeleri hakkındaki 3(563 sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi
13 . VI . 1949 tarihinde Komisyonumuza havale
buyurulmuştur.

16 . XI .1949 tarihinde toplanan Komisyonumuz, teklif sahibi Sayın Lûtfi (lören ve Millî Sa
vuımıa Bakanlığı (Jenel. Kurmay Başkanlığı Personel dairesi Başkam Korgl. Şükrü Kanatlı ve
Millî Savunma Bakanlığından Birinci Sınıf As-

— 2—
kerî Hâkim Nuri Ergenekon huzurlariyle bu ka
nun teklifi okunup incelenmiştir.
Evvelâ; teklif sahibi teklifini izah ederek 3663
sayılı Kanunun; Medeni Kanun hükümlerinin de
dikkat nazara alınacağını beyan ve ifade etmek
tedir.
Halbuki, bu 3663 sayılı Kanun hükümleri Me
deni Kanun hükümlerine ve içtimai mülâhazala
ra aykırıdır.
Medeni Kanunumuza göre 18 yaşını ikmal
eden gençler evlenebilecektir.
3663 sayılı Kanun ise; buna aykırı olarak 18
yaşını ikmal etmiş ordu mensuplarının evlenme
sini menetmemektedir. Bununla beraber; 3663
sayılı Kanun hüsnü tatbik edilemiyor. Ordu
mensubu birçok gençler bu kanun hükümlerine
muhalif olarak evleniyorlar. Buna; komutanlar
müsamaha ediyor. Bazan bunlar; mahkemelere
düşüyor. Bu yüzden bâzı ordu mensupları tecziye
ediliyorlar.
Binaenaleyh; Medeni
Kanun hükümlerine
aykırı olan ve tatbikatında ekseriya müsamaha
edilen ve bazan ordu mensuplarının cezalandı
rılmalarını mucip olan bu kanunun teklif etti
ğim şekilde tadili lâzımdır.»
Mütalâasında bulundular.
Bundan sonra; Millî Savunmayı temsil eden
Korgeneral: «Bu kanunun istihdaf ettiği gaye
lerin başında; ordunun talim ve terbiyesi ve
her vakit harbe hazır olması; orduda kuvvetli
bir disiplin tesisi ve ordu mensuplarının iffet
ve haysiyet itibariyle düşük olanlarla ve yaban
cılarla evlenmesine meydan verilmemesi gelir.
Genelkurmay Başkanlığı ve Yüksek Askerî
Şûra bu kanunun kaldırılmasına veya tadiline
değil; bilâkis şiddetlendirilmesine ve daha kuv
vetli müeyyidelerin konulmasına taraftardır.
Bu hususta hazırlanmış bir kanun lâyihası
da Hükümete tevdi edilmiş bulunmaktadır.»
Mütalâasiyle; Askerî Şûra, Genelkurmay
Başkanlığı ve nihayet Millî Savunma Bakanlı
ğının bu husustaki kanaat ve kararlarını hulâsa
ettiler.
Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan birkaçı
da bu kanunda teklif veçhile tadilât yapılarak;
ordu mensuplarının da Medeni Kanunda tesbit
ettiği yaştan itibaren evlenmesinin ve mühim
olan nüfus siyasetine hizmet etmesinin çok ye
rinde olacağı kanaatini izhar ettiler bir arka-

daş da; 3663 sayılı Kanunun tabiat kanunlarına
aykırı olduğunu ve bunun tabiat kanunları kar
şısında mâna ifade edemiyeceğini beyan etti.
Teklif sahibi ile; onun teklifine taraftar olan
birkaç arkadaşın mütalâalarına mukabil Ko
misyonumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden
arkadaşlar;
«3663 sayılı Kanunun; 3 ncü maddesinde ay
nen» Bu kanunun Medeni Kanunun evlenmeye
dair olan hükümlerine tesiri yoktur.» Denil
mektedir. Yani ordu mensupları da Medeni Ka
nunun umumi hükümlerine tâbidir. Yalnız; hu
susi kanununda; ordunun ve binnetice vatanın
yüksek menfaatleri düşünülerek; ordu mensup
larının evlenmeye müsait zaman ve rütbelerini
tesbit etmiştir.
Esasen; 3663 sayılı Kanun tasarısı; Kamu
taya arzedilmeden evvel Millî Savunma, İçişle
ri ve Adalet komisyonlarından geçmiş ve bu
komisyonlarda bunun Medeni Kanun hüküm
lerine aykırı olmadığı kanaatine varılmış ni
hayet Yüksek Kamutayın tasvibine mazhar ol
muştur.
Binaenaleyh; Medeni Kanuna aykırı oldu
ğu varit olamaz, tabiat kanunlarına muhalif
olduğu cihetle tatbik edilemiyeceği mütalâası
da yerinde değildir. Bu iddianın; bir an için;
doğruluğunu kabul edersek insanların; bâzı
efal ve harekâtını tahdit ve takyit edici kanun
ların yapılmaması iktiza eder k i ; buna imkân
yoktur.
Esasen teklif sahibi de; teklif ettiği kanun
tasarısının birinci maddesinin birinci fıkrasın
da subaylar için rütbe kaydını kaldırdığı ve
onları serbest bıraktığı halde ikinci fıkrasında
18 yaşım ikmal etmiş Askerî okul öğrencileri
nin evlenmesini menediyor.
3663 sayılı Kanun, Medeni Kanuna ve ta
biat kanunlarına aykırı ise teklif edilen bu ka
nunda da aynı aykırılık mevcuttur.
Kanunun iyi tatbik edilmemesi, komutanla
rın müsamaha etmesi ve bâzı gençlerin gönül
macerasına tutularak kanun hükümlerine muga
yir hareket etmesi ve bâzılarının ceza gör
mesi ve bâzılarının tecil edilerek ceza görme
mesi; kanuna atfedilecek bir noksan veya ku
sur değildir. Tatbikat hatasıdır. Asıl olan kanu
nun iyi tatbik edilmemesidir.
3663 sayılı Kanun; ordunun takım komutan
lıklarını j a p a c a k olan teğmen ve üsteğmenler-
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den; ordu vatan müdafaası bakımından matlup
surette istifade etmeye matuftur.
Takım komutanlarının, gündüzleri askerin
talim ve terbiyesi ile geceleri de onların; oku
tulması ve ellerindeki silâh ve harb vasıtaları
hakkında nazari tedrisatları ile meşgul olması
lâzımdır.
Bu da; haftada bir iki gece izin müstesna
bunların sıkı bir surette kışlaya bağlanması ile
mümkündür.
Bu genç subayların en büyük aşkı; ordusu
na ve kendisine emanet edilen genç vatan yav
rularının; vatan müdafaasını sağlıyacak şekil
de yetiştirilmesindedir. Bu durum ve çağda olan
bir subayın ye erbaşın; bir gönül macerasına
kapılarak; kanuna aykırı evlenmesi; ordu zaptu
raptı bakımından katiyen caiz değildir.
Ordu mensupları; Harb Okuluna girerKen;
bunları bilerek girmişler ve bunu andları ile de
taahhüt ve teyit etmişlerdir.
Bunların; bu tâyin ve tesbit edilen rütbe
ve müddetten evvel evlenmelerine müsaade
edilmesi halinde; yukarda arzedilen ve ordu
için çok mühim olan talim ve terbiye ve diğer
askerî hizmetler aksıyacak ve bundan; ordu ve
memleket müteessir olacaktır. Bundan başka bu
gençler; henüz hayat tecrübeleri ve geçim du
rumları gelişmeden evvel gönül macerasına ka
pılarak ; evlenmelerinde afif ve kendilerine tam
sadık ve ordu mensubuna lâyık bir eşe sahip
olamamaları ve bu yüzden; hem kendilerine ve
hem de ordularına hayırlı olamıyacakları bel

ki de istikballerini zedeliyebilecekleri ihtimali
de vardır.».
Mütalâasında bulundular.
Komisyonumuzun büyük çoğunluğunu teş
kil eden arkadaşlar bu mütalâa ve kanaate iş
tirak ederek teklifin yerinde olmadığına ve
3663 sayılı Kanunun da değiştirilmesine lüzum
bulunmadığına çoğunlukla karar verdiler.
Yüksek Kamutaya arzedilmek üzere Yüce
Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Kastamonu
Korgl. Abdullah
Alptoğan
Sözcü
Kâtip
Hatay
Ankara
Ankara
Gl. E. Durukan
M. Aksoley
Korgl. \N. Tınaz
Balıkesir
Bursa
Çankırı
Orgl. 1. Çalışlar
C- öz
Dr. A. Arkan
İmzada bulunamadı
Erzurum
Erzurum
E. Sabri Akgöl
Muhalifim
Teklif doğrudur
Gl. V. Kocagüney
Gazianteb
Gümüşane
îçel
Gl. A. Atlı
Ş. Erdoğan
Muhalifim
İmzada bulunamadı Dr. S Koksal
İstanbul
Kayseri
Kocaeli
Orgl.C.C.Toydemir
Gl. 8. Avgın
Koraml.Ş.Okan
Konya
Ordu
Seyhan
Dr.H. Alataş Amiral H.Gökdalay
S.Tekelioğlu
Van
R. Ok'tar

BOLU MİLLETVEKİLİ LÛTFİ
KANUN TEKLİFİ

GÖREN'İN

Ordu menu-plarının evlenmeleri hakkındaki 3663
sayılı Kanunun
değiştirilmesine dair
Kanun

teklifi
BİRİNCİ MADDE — 5 . VII . 1949 tarih
ve 3663 sayılı Kanun aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
t
Muvazzaf subaylar ve askerî memurlarla
kara, deniz, hava gedikli erbaşlarının bağlı bu
lundukları birlik komutanının izni olmadıkça
evlenemezler.

Askerî okul öğrencilerinin evlenmelerine
izin verilmez, bunlardan evli olanlar okula
alınmaz.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu İçişleri,
Millî Savunma, Adalet Bakanları yürütür.
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S. Sayısı: 19
Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 2 5 . I I .
1949 tarihli Haftalık K a r a r Cetvelindeki 1861 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu
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2 Nisan 1949
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yüksek Başkanlığına

Dilekçe Komisyonunun 25 Şubat 1949 tarih ve 25 sayılı haftalık kararlar cetvelindeki M. Nazmi Sözer hakkındaki 26 . [ . 1949 tarih ve 1861 sayılı kararla emeklilik işlemi maluliyete çevrilmiş
bulunmaktadır.
Dilekçe Komisyonu kararında: (Dilekçinin Emekliye şevkinde sıhhî muayenesinin yaptırılnıaması ve sonradan emekli olarak hizmete alındığı zamanda arızasının raporla tesbit edildiği ve bu
arızanın harb sıralarında meşakı seferiyeden olduğuna dair dosya içinde mevcut salahiyetli komu
tanların, yazılı beyanlarından anlaşılması ve bu arızanın meydana çıkması ile süresi içinde müra
caat eylediği de görülmesi hasebiyle maluliyetinin kabulü lâzımgeleceğine karar verildi.) denilmek
tedir .
1330 neşetli ve (1330-B-100) sicil numaralı Emekli Piyade Binbaşı Nazmi Sözer'in özlük dosyası
incelendiği takdirde görülür ki: Adı geçen emekli subay menşeini ta 1333 tarihinde vukubulduğunu
iddia eylediği, rahatsızlık ve bundan mütevellit maluliyetinden, emekliye sevk edildiği 20.VI.1935
tarihine kadar hiçbir şikâyet ve talepte bulunmamıştır. Kaldı ki, emekliye şevkinden bir buçuk yıl
evvel geçirdiği bir apandisit ameliyatı neticesi tam teşekküllü Ankara Merkez Hastanesinin
11 . I . 1933 tarih ve 10 sayılı raporunda da kendisinin; apandisit, ameliyatından gayrı, hiçbir has
talık ve şikâyeti olmadığı tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Adı geçen emekli subay tekaüde sevk edildiğinde Zat İşleri tetkik merciine müracaatta bulun
muşsa da, bu müracaat, maluliyetinin tesbit ve tevsikma mütedair olmayıp 1683 sayılı Askerî ve
Mülki Tekaüt Kanununun 3. maddesinin (D) fıkrasına göre yapılmasından ve bu kaydın kaldırıl
ması talebinden ibarettir. Adı geçen encümen ise mumaileeyhin tekaütlük işleminin askerî vazife
sinde ilmî ve idari kiyafetsizliği bakımından olduğunu ve ahlâk noktasından hakkında hükmen
veya sicillen bir işlem yapılmamış bulunduğunu ve bu suretle de kendisinin 2936 sayılı Kanunun
şümulü haricinde bulunduğunu tesbit ve müttefikan karar altına almıştır.
Bunu mütaakıp dilekçi hakkına razı olmuş ve tekaütlük işlemi kesinleşmiştir. Dilekçi
22 . VI . 1936, 27 . VII . 1936, 20 . X I . 1936" ve 20 . XII . 1936 tarihli dilekçeleri ile emekli ola
rak istihdamını istemiş, ancak bu tarihlerde emekli olarak istihdamına idari bakımdan lüzum gö
rülmemiş ve bilâharal939 tarihinde 1076 sayılı Kanunun 29. maddesine göre hizmete alınmış
ve Hava Kuvvetlerinin
çeşitli kadrolarında istihdam edilmiştir.
1 . I I I . 1943 tarihinde geçimsizlik ve idaresizliği sebebiyle terhis edilen emekli Binbaşı Naz
mi Sözer, vâki muhtelif müracaatleri ile tekrar mütekaiden celbedilmiş ve son defa umum meyanında Erzurum Askerlik Şubesi Mülhakı iken 12 . III . 1947 den itibaren emekli olarak son ter
hisi yapılmıştır. Hal böyle iken;
Son terhisten üç ay sonra 9 . VI . 1947 tarihli bir dilekçe ile muayenesinin yaptırılmasını ve
maluliyet derecesinin tesbitini istiyen bu emekli subayın durumu 3255 sayılı Kanunun 4. madde
sine aykırı bulunduğundan bu nıüracaati Bakanlıkça reddedilmiştir. Bunu mütaakıp Çankaya
Askerlik Şubesine müracaat ederek bu kanalla Ankara Mevki Hastanesinde muayenesini yap
tırmış ve adı geçen hastaneden 27 . VII . 1947 gün ve 208/23140 sayılı raporu almıştır.
Adı geçenin emekli olarak istihdamı sırasında seyyar orduda vazife almamış bulunduğuna ve
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teşhisi konulan (Müzmin bronşit ve anfizem) hastalığının ise maluliyet derecesine girebilmesi
için meşakı seferiyeden olması zaruri bulunduğuna göre bu rapor maluliyet işlemi için kâfi gö
rülmemiştir. Esasen tababet ilmi ve fennî, Sıhhat tşleri Dairesi ifadesiyle 30 . XI . 1948 tarih ve
2/24186 - 69536 sayılı yazımızla da belirtildiği gibi, .1333 tarihinde vukubulan bir bronşit hastalı
ğının 25 - 30 sene sonra meydana çıkabileceğini kabul etmemektedir. Nitekim Millî Savunma Ba
kanlığınca kabul edilmiyen
bu maluliyet iddiası karşısında Nazmi Sözer Askerî Yargıtaya baş vur
muş ve Askerî Yargıtayca da 4 . ITT . 1948 tarih ve 47/382 - 948/179 sayılı Kararla dileği oy bir
liğiyle reddedilmiştir.
Bu hususta dilekçinin vâki karar tashihi talebi de 27 . V . 1948 tarih ve 947/382 - 948/433 sayılı
Kararla ve yine oy birliğiyle reddedilmiştir.
Dilekçinin müptelâ olduğu müzmin bronşit ve anfizem; 1333 senesinde Şark Cephesinde ha
rekât esnasında bir tipiye tutulmuş olmasından ileri geldiğini iddia eylemesine karşı böyle bir
arızanın senelerce arazını göstermedikine ve 1933 yılında apandisit ameliyatı esnasında da yapı
lan muayenesinde dahi dahilî cihazlarında her hangi bir tagayyürün müşahede edilmiyerek sağ
lam raporu almış olmasına ve emekliye şevkinden sonra vazifeye alınmak için vâki olan mütaaddit müracaatlarmde de böyle bir arazı ileri sürü]) iddiada bulunmadığına ve iddia edilen
arızayı 30 sene evvelki bir hâdiseye bağlamanın t'ennen mümkün olamıyacağının. Sıhhat tşleri
Dairesi mütalâasında da belirtilmiş olmasına ^öre yargıtaym, 3255 sayılı Kanunun 4 ncü madde
siyle, bu kanunun neşrinden evvel tekaüt edilenlere tanınmış olduğu bir ay zarfında müracaat
etme hakkını istimal etmemesi bakımından dolayı reddetmesi, çok haklı ve yerinde görülmektedir.
Eğer iddia edilen araz, iddia edildiği gibi, 333 senesinde tutulduğu tipi hâdisesinden ileri
gelmiş olsa idi dilekçinin 3255 sayılı Kanunun neşrini mütaakıp bu hakkını istemesi tabiî olurdu.
Kaldı ki, 3255 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi alâkalılara nihai bir hak tanımış olduğuna göre ka
nunun tâyin ettiği müddet zarfında usulü dairesinde maluliyetini iddia etmiyenlerin bir daha bu
hakkı talep ve dermeyan edemiyeceklerini tazammun etmektedir. Bu ise bir hakkın sukutu mâ
nasını da tazammun eyler. Dilekçi emekliye sevkedildkten sonra aldığı vazifelerin nev'i ve yeri
bakımından da vazife esnasında meşakı seferiyeden bir hastalık tevlit edecek mahiyette bulunma
masına vo esasen kendisi de fi rızasını hizmeti ahiresi zamanında değil 30 sene gibi çok eski bir
zamanda aldığını iddia eylediğine n:'6vv hâdisede 3255 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin şümulünü
kabul etmek zarureti katiyetle kendisini; göstermektedir.
Hal böyle iken Yüksek Dilekçe Komisyonunun, 1333 senesine matuf olmak üzere, bu tarihteki
komutanlarının. 1947 senesinde vermiş oldukları, tıbbî bir salâhiyete dayanmıyan ancak hüsnü
hizmet belgesi mahiyetinde bulunan, vesikalara istinadederek ve dilekçide halen müşahede edilen
arazı 1333 senesinde vuku bulmuş bir tipi hâdisesine götürerek (Dilekçinin emekliye şevkinde
sıhhi muayenesinin yaptırılmamağı ve sonradan emekli olarak hizmete alındığı zamanda arızasının
raporla tesbit edildiği ve bu arızasının harb sıralarında meşakı seferiyeden olduğuna dair dosya
içinde mevcut salahiyetli komutanların yazılı beyanlarından anlaşılması ve arızanın meydana çık
ması ile süresi içinde müracaat eylediği de görül nesi hasebiyle maluliyetinin kabulü lâzımgeleceğine karar verildi) şeklinde karara varılmış bulunması zatî hakka ve mevzuata uygun görülme
diğinden keyfiyetin Yüksek Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Samsun Milletvekili
Hüsnü
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Yüksek
Emekli işleminin maluliyet derecesi üzerin
den düzeltilmesi dileğinde bulunan Nâzmi Sözer'e
ait Dilekçe Komisyonumuzca incelenmiş ve malu
liyetinin kabulü lâzımgeleceğine 26 . I . 1949 ta
rihinde karar verilmişti.
1861 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Samsun Milletvekili Hüsnü Ça
kır'in önerkesi Komisyonumuza havale edilmekle
iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve bu ra
por hazırlanmıştır.
Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm Komis
yonumuzun 26 . I . 1949 tarih ve 1861 sayılı Ka
rarma 4 . IV . 1949 tarihinde vâki itirazı üzerine
evrak incelenmek üzere iken, işbu kararın 25 . II .
1949 tarihinde Cuma günü Umumi Heyte tevzi
edilen 25 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yazılı

24 . XI

1949

Bashmkğa
olduğu görülmesine ve itiraz tarihîne göre kesin
leşen bu kararın incelenerek esas hakkında bir
hüküm verilmesine imkânı maddi ve kanuni gö
rülmemesine binaen itirazın reddine ve keyfiye
tin Kamutayın yüksek ıttılaına arzına oy birli
ğiyle karar verildi.
Dilekçe Ko. Baş.
Sivas
F. Tirkeş

Sözcü yerine
Aydın
N. Akkor

Kâtip
Ağrı
M. Aktan

Ankara
/. R. Ay aşk
Çanakkale
A. R. Kır sev er

Balıkesir
F. Bilal

Bolu
L. Gören

Kars
Z. Orhon

Kastamonu
C. Atay

Kastamonu
Baki Tümtürk
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