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İçindekiler
Sayft.
1. — Geçen tutanak özeti
779:780
2. — Havale edilen kâğıtlar
780:781
3. — İkinci defa oylanan kanunlar
781
1. — Gedikli Erbaş Kanununun ikinci defa
oya sunulması
781,787,807,887:890
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya
sunuşları
781
1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü
Aksal'm, Dilekçe Komisyonunun 9.V.1949
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2331
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine
dair önergesinin geri verilmesi hakkında
önergesi (4/214)
781
2. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha
Pars'm, Uludağ'ın, mahdut ve muayyen
yerlerinde inşaata müsaade
edilmesi
hakkındaki teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi (2/171, 4/215)
785:786
3. — Ulaştırma Bakam Dr. Kemal
Satır'm, 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla
İşletilmesi Cenup Demiryolları Türk Ano
nim Ortaklığına verilmiş olan Demiryol
İşletmesinin Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğüne Dev
ri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesindeki (Almakta oldukları
aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair

Sayfa
Ulaştırma Komisyonu raporunun günde
me alınması hakkındaki önergesi (4/216,
3/478)
,
807
5. — Sorular ve cevaplar
781
1. — Eskişehir
Milletvekili
Kemal
Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de vukuagelen
sel felâketi hakkında Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/466)
781:783,784
2. — Antalya Milletvekili Niyazi Ak
su'nun, Manavgat İlçesinin Ulan Ovası
nın sulama işiyle Serik İlçesinin Çiftçi
alanının sulama etüdü ve Karagöl'ün ku
rutulması için ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarından
olan sorusuna Bayındırlık Bakanı Şevket
Adalan ile Tarım Bakanı Cavid Oral'in
sözlü cevapları (6/469).
786:787
3. — Çanakkale Milletvekili Nureddin
Ünen'in, İskenderun İlçesinde krom ma
deni arama sahasını genişletmek istiyen
bir vatandaşa izin verilmemesi sebebi hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin
yazılı cevabı (6/447)
881:883
4. — Afyonkarahisar Milletvekili Meh
met Aşkar'm, Afyon - Akşehir arasında
ki arazi sahiplerinin Exçavateur veril-

S»rfa|
mesi dilekleri hakkında Bayındırlık Bakanlığından olan sorusu ve adı geçen
Milletvekilinden tamamlayıcı
malûmat
isteğini havi Bayındırlık Bakanı Şevket
Adalan'm yazılı cevabı (6/456)
883:884
5. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer
Akalın'm, Karaçomak, Karadere ve Bozkurt derelerinin taşmasına ve tahriplerine mâni olmak üzere Bayındırlık Bakan
lığınca alman tedbirlere, Orman Genel
Müdürlüğünün de katılması hakkındaki
sorusuna Tarım Bakanı Cavid OraPın
yazılı cevabı (6/457)
884:885
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6, — Görüşülen işler
787
1. — Türk Tütünleri Ortaklığı hak
kında Kanun tasarısı ve Tarım ve Ticaret
I
Komisyonları mütalâaları ile Gümrük ve
I
Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları
I
(1/663)
787:807,808:822,838,852,891:894
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Hafta Tatili Kanununun 5 nci
I
maddesini tadil eden 936 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki 3062 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ça
lışma Komisyonu mütalâası ile içişleri
I
Komisyonu raporu (2/188)
822:823
3. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve
4644 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cet
vellerin İstatistik Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması ve İstatistik
Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazife
leri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/701)
823:
824,838,852,895:898
4. — Geiıocide 'in önlenmesi ve Ceza
landırılması hakkındaki Sözleşmenin onan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu raporu (1/738)
824:825,838,852,
899:902
5. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu
mütalâası ile Tarım ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/632)
825:829 |

6. — Sayımlar Kanunu tasarısı ve
içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/527)
829:831
7. — Belediye Kanununun bâzı madde
leriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların kal
dırılması hakkında Kanun tasarısı ile Sey
han Milletvekili Kasım Ener ve 4 arka
daşının Belediye Kanununun bâ-zı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair Kanun tek
lifi ve Bayındırlık ve Tarım Komisyonları
mütalâalariyle İçişleri Komisyonu rapo
ru (1/638, 2/168)
831:832
8. — Tarım Bakanlığına bağlı okul ve
kurumların idaresi hakkındaki 867 sayılı
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Tarım ve
Bütçe Komisyonları raporlon (1/617) 832:833
9. — Sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları
hakkındaki 4991 sayılı Kanunun 1 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ile sürekli görevle yabancı
memleketlerde bulunan memurların aylık
ları hakkındaki 4991 sayılı Kanuna bir
fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı
ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/726, 1/756)
833
10. — Tapu Harçları hakkındaki 1451
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/741)
834:835
11. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı L işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısımlarının
değiştirilmesi
hakkındaki
4665 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
ile Bütçe Komisyonu raporu (1/762)
835,
838,852,903:906
12. — Millî Kütüphane Kuruluşu hak
kında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve
Bütçe Komisyonları raporlar} (1/720) 835:836,
838,852,907:910
13. — Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki
3485 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları ra
V
porları (1/643)
837
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Sayfa
14. -— Manisa Milletvekili-Kâmil Coşkunoğlu ve 3 arkadaşının, temsil ödeneği
hakkındaki 5027 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/236) 837:
838,852,911:914
15. — Diyanetişleri Başkanlığı Teşkilât
ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair
olan 3656 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/747)
838:
844,845,852,915:918
16. — Siyasal Bilgiler Okulunun «Si
yasi ve İktisadi İlimler Fakültesi» adı ile
Ankara Üniversitesine katılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Millî Eğtim, Bütçe ve
İçişleri Komisyonları raporları (1/558)
844:
852
17. — Av Vergisinin kaldırılmasına
dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/755)
852,853:854,867,881,919:922
18. — Muhasebei Umumiye Kanununun
109 neu maddesinin (D) fıkrasının kal
dırılması hakkında Kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/753)
854:855
19. — Amerika Birleşik Devletleri Eko
nomik İş Birliği İdaresinin teknik yardım
fonundan faydalanmak suretiyle getirile
cek personele ödenecek dolar tahsisine ait
olmak üzere teati olunan mektupların onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Başaknlığı tezkeresiyle Ticaret
Komisyonu raporu (1/743) 855,867,881,923:926

20. — Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında
Adalet Komisyonu raporu (5/118)
855:856
21. — Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan'ın hükümlü bulunduğu cezanın affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (5/119)
856
22. — Nallıhan Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Remzi Mahmutoğlu'nun hükümlü
bulunduğu cezanın affı hakkında Adalet
Komisyonu raporu (5/120)
856:857
23. — 5526 sayılı Kanunla onanan An
laşmaya ait mektupların üçüncü fıkrası
nın birinci cümlesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyo
nu raporu (1/745)
857:858,867,881,927:930
24. — Meslekî ve Teknik Okullar açıl
ması ve mevcutların büyütülmesi hakkın
daki 4304 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları
raporları (1/698)
858,867,881,931:934
25. — Köy okulları ve köy enstitüleri
teşkilâtına dair olan 4274 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesi hakkında "kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/759)
858:860
26. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı
Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair Kanun tasarısı
ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/714)
860:866,867,881,935:938
27. — Af Kanunu tasarısı
Komisyonu raporu (1/733)

ve Adalet
866:881

1. — GUSÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 4936, 5017,
ve 5027 sayılı kanunlarla verilen tazminat ve
ödeneklerden ne suretle vergi kesileceğinin
yorumlanmasına dair olan önergesinin gündeme
alınması hakkındaki önergesi kabul olundu.
Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun,
Eskişehir'de vukua gelen sel felâketi hakkında
ki sözlü sorusu ile;
Denizli Milletvekili Hulusi Oral'ın, Eskişe
hir'de vukubulan su baskınının verdiği zararlar

ve alınacak tedbirler hakkındaki sözlü sorusuna,
Bayındırlık Bakanı cevap verdi.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin üc
retleri hakkındaki 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayı
lı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847
sayılı kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair
olan Kanun, kabul olundu,
İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, Çi
ne İlçesinin Abak Köyünde 13 vatandaşa yapılan
işkence hakkında İçtüzüğün 177 nei maddesi ge-

reğince Meclis soruşturması yapılmasına dair
olan önergesi reddolundu.
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair
olan Kanun tasarısının maddeleri görüşüldü.
Birleşime ara verildi.
İkinci Oturum
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753
Sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine
dair olan Kanun, kabul olundu.
Gedikli Erbaş Kanunu tasarısının maddeleri
üzerinde görüşüldü. 15 nci maddesi Komisyona
verildi.

Büyük Baş Hayvan Hırsızlığının Önlenmesi
hakkındaki Kanun, kabul olundu,
Gedikli Erbaş Kanunu tasarısının maddele
rinin görüşülmesi bitirildi ve tümü açık oya ko
nuldu. Oyların ayrılanması sonucunda çokluk ol
madığı anlaşıldığından;
23 . I I I . 1950 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Bingöl Milletvekili
F. F. Düşünsel

Kâtip
Kocaeli Milletvekili
S. Pek

Kâtip
Kocaeli Milletvekili
C. Aksu

Soru
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçoban'm, Bolvadin İlçesinin Ishaklı Bucağına bağ
lı Derecine Köyü Muhtarı ve ihtiyar Heyeti
2. — HAVALE

üyeleri hakkındaki sözlü soru önergesi İçişleri
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/471)

EDİLEN

önerge
1. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in,
Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 1950 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2968 sayılı Kararm
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/213)
(Dilekçe Komisyonuna);
Raporlar
2. — Ankara - Çankırı Caddesi Maliye Mes
lek Okulu Sokak No. 25 de mukim Jandarma
Başgediklisi Bayram Eralp'm hükümlü olduğu
cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu rapo
ru (5/122) (Gündeme);
3. — Av Vergisinin kaldırılmasına dair Ka
nun tasansı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/755)
(Gündeme);
4. — Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raploru ile Bütçe Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (1/744) (Gündeme);
5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel ve iki arkadaşının, Avukatlık Kanununun
'bâzı maddelelerinin değiştirilmesi hakkındaki
4359 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan, 3499 sa
yılı Kanunun 3 ncü geçici maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyo
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KÂĞITLAR

nu raporu (2/203) (Gündeme);
6. — Danıştayda açık bulunan üç üyelik için
seçim yapılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan
Karma Komisyon raporu (3/494) (Gündeme);
7. —• Eskişehir'de sel baskınından zarar gö
renler için yaptırılacak meskenler hakkında Ka
nun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Kemal
Zeytinoğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de yap
tırılacak meskenler hakkında Kanun teklifi ve
Geçici Komisyon raporu (1/765, 2/233) (Gün
deme) ;
8. —• Fikir Eserleri Kanunu tasarısı ve Geçi
ci Komisyon, raporu (1/737) (Gündeme);
9. — İstanbul Barosu Avukatlarından Saip
'Şevket Korasan'm hükümlü olduğu cezanın affı
hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/124)
(Gündeme) ;
10. — Midyat İlçesinden İsaoğlu 1319 do
ğumlu Cebrail özcan'm hükümlü olduğu ceza
nın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu
'(5/123) (Gündeme);
11. •— Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanu-
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ila ek Kanun tasarısı ve Taran ve İçişleri
Komisyonları raporları ile Maliye Komisyonu
mütalâası ve Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/520) (Gündeme);
12. — Afyon Karahisar
Milletvekili 01.
Sadık Aldoğan'm, Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon raporu
(3/398)
(Gündeme);
13. — Afyon Karahisar
Milletvekili 01.

BİRÎNCÎ
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Sadık Aldoğan'ın, Milletvekilliği dokunulmazİığının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
(3/442)
kurulan Karma Komisyon raoru
(Gündeme);
Milletvekili Gl.
14. — Afyon Karahisar
Sadık Aldoğan'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
(3/506)
kurulan Karma 'Komisyon raporu
(Gündeme);

OTURUM

Açılma saati : 10
BAŞKAN — Baskanvekili Cevdet Kerim încedayı
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — IKÎNCÎ DEFA OYLANAN KANUNLAR
1. — Gedikli Erbaşlar Kanununun
fa oya sunulması.

ikinci de

BAŞKAN --- Dün açık oyda yeter sayı bulunmadığı için geri bırakılan Gedikli Erbaş ta
sarısını tekrar açık oya sunuyorum.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'm, Dilekçe, Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 2331 sayılı Kararın
KamutayçLa görüşülmesine dair önergesinin ge
ri verilmesi hakkında önergesi (4/214).
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.

kanlığı eski Emekli Şube Müdürü Mehmet Üzer
hakkında ittihaz edilip komisyonun 30 Mayıs
1949 tarihli Haftalık Karar Cetveli ile neşre
dilen 16 . V . 1949 tarihli ve 2331 sayılı kararın
Mecliste müzakeresine dair olan teklifimi geri
aldığımı saygı ile arzederim.
Koeaeli Milletvekili
îsmail Rüştü Aksal

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına
Dilekçe Komisyonunca Millî Savunma Ba

BAŞKAN — Geri verilecektir.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel felâketi hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/466);
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Gün
dem hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN — Buyurun.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, dünkü oturumda Başkanlığın teklifi ile
hakkımda reva gördüğünüz disiplin cezası İçtü
züğe katiyen uymamaktadır.
Ben dört yıldan beri Büyük Mecliste mâruz
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kaldığımız haksızlıklardan bir tanesi olarak ya
pılan bu muamele üzerinde fazla ısrar edecek
değilim. Ancak idhas edilen vaziyetle soru mü
essesesinin düşmemesi icabedeceğini belirtmek
isterim. Soru hakkında konuşmuş olan Bakana
karşı bir Milletvekili olarak cevap vermek elbetteki hakkımdır. îşte bu mülâhaza ile sözlü
sorunun devamını ve bendenize de söz verilme
sini rica ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?
Bayındırlık Bakanı burada mıdır? (Burada
sesleri)
Arkadaşlar, dün arkadaşımız
hakkında
verilen ve Yüksek Kamutayın oyu i]e kesinle
şen karar, bir birleşim için, 92 nci madde mu
cibince arkadaşın o mevzuda söz hakkının kal
dırılması idi. Yapılan muamele, tüzüğe uygun
dur ve Kamutayın oyuna iktiran etmiş bir mua
meledir. Bu itibarla bir haksızlık A^e usulsüzlük
yoktur.

Ö :İ

olmak üzere hemen her yıl tekerrür eden feye
zanlarm bu defa en şiddetlisi ve en tahripkârı
meydana gelmiş şehri ve köy arazilerini de içine
alan bir vüsatle büyük zararlara sebebiyet ver
miştir. Yurdun muhtelif bölgelerinde sık sık
vukua gelen bu tabiat âfetlerinin zalim hükmün
den bir türlü kurtarılanııyan vatandaş kitleleri
bir emniyetsizlik ve huzursuzluk havası içinde ya
şamak zorunda • bırakılmışlardır. Meseleleri artık
Büyük Meclis huzurunda bütün açıklığı ve çıp
laklığı ile görüşerek bu facialara bir son vermek
zamanı gelmiştir. Çünkü tabiat hâdiseleri, âfet
ler, katastrofal haller diye vasıflandırdığımız bu
vakaları meehulât içerisinde gayrimuayyen kuv
vetlerin ve rejimlerin saiki ile vuku bulmuş, önlenmesi gayrimümkün hâdiseler olarak mütalâa
etmeye imkân yoktur. Yani bugünkü fennin aciz
göstereceği hâdiseler değildir. Bilhassa Eskişehir
faciası birtakım ihmallerin, basiretsiz ve vukuf
suz icraatın eseridir.
Kanaatimce facia kurbanı vatandaşlar birer
Ancak arkadaşımız dün soru hakkındaki söz
seylâpzede, birer felâketzede olmaktan daha zi
lerini bitirmediği için bugün sözüne devam hak
yade birer ihmalzededirler. Evet, onlar derece
kı vardır. Binaenaleyh kendilerine söz veriyo
derece belediyenin, sıtma mücadelesinin ve ni
rum.
hayet hükümetlerin ihmalleri sonunda zedelen
KEMAL ZEYTİNOfHAI (Eskişehir)
Te
miş vatandaşlardır. Bunlar sırasiyle belediyenin,
şekkül* ederim.
sıtma mücadelesinin ve Hükümetin, birbirlerin
Muhterem arkadaşlar, 5 . fil . 1950 tarihinde
den bihaber olarak münferit ve bilgisiz çalışma
Eskişehir'de vukuagelen sel ve su taşkını felâ
ları yüzünden bu felâket meydana gelmiştir. Sü
keti neticesinde binlerce ev yıkılmış on binlerce
rekli, plânlı ve nâzım bir programın takip edil
vatandaş evsiz barksız kalarak perişan bir hale
meyişi ve yurdun Bayındırlık işlerinde Hüküme
düşmüştür. Köyler arazisinin mühim bir kısmı
tin uhdesine düşen vazifeyi ve rolü ifada liya
da aynı şekilde hasara mâruz kalmıştır. Yurdun
kat gösteremeyişi hâdisenin belki de yegâne se
her hangi bir köşesinde vuku bulan bir facianın
bebidir.
bütün Türk milletinin kalbini sızlattığını bütün
Buyurdular ki, Sazova, Porsuk kanalı 30 m s
bir milletin müşterek acısı olduğunu girişilen
lük bir kanal olarak açılmış feyazan sularını is
yardım hareketleri ve hâdise etrafındaki geniş
tiap edecek kifayette bir makta verilmemiş ve
ve derin alâka bir defa daha ispat etmiştir. Söz
yine buyurdular ki, belediye kuruduğu zannedi
1 erime başlamadan önce büyük felâket karşısında len eski yataklar üzerine inşaat ruhsatı ve mü
ellerinde bulunan bütün imkânlariyle hemşehri
saadesi vermiş burasını bir ihtiyat tahliye yata
lerimin yardımlarına koşan büyük ve civanmert
ğı olarak muhafaza etmeyi düşünememiş. Ve ni
Türk milletine, vaktinde tedbirler alarak cansihayet 40 yıl evvel de bu ölçüde bir su kitlesinin
parane ve fedakârane himmet ve gayretlerini
geldiğini ve ayni şekilde feyezana sebebiyet veresirgemeyen Eskişehir Valisine, askerî birliklere ' diğini derhatır etmemiş, güzel, mesuliyetleri bir
ve kumandanlarına. Devlet Demiryolları ile em
lâstik top gibi bir elden diğer bir ele fırlatmak
niyet ve belediye teşkilâtına teşekkür etmeyi bir
kolay bir iştir. Fakat Hükümetten soruyorum,
borç, bilirim.
su işleri yurdun bütün su havzalarını islâh, tahri
batı önleme, faideleri sağlama işlerini üzerine
Muhterem arkadaşğlar; bu facia Eskişehir'de
alan ve bütün memleketteki bu kabil işlerde hâ
ilk defa vukua gelen bir hâdise değildir. Ta eokim ve nâzım rolü oynama durumunda olması
çukluğumdanberi hazan şehirde, bazan köylerde
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misyondan çıkmış bulunmaktadır. Fakat bu ka
nunla Hükümetin bütün ev sahiplerini yani evleri
harap olan vatandaşları, hattâ bunların içinde
muhtacı muavenet olanları dâhi, tatmin edecek
bir şekilde kâfi tahsisat verilmemektedir. Ben
deniz bu mevzuda kanun müzakeresi esnasında
da fikirlerimi arzedeceğim. Ve bu tahsisatın artı
rılmasını Yüksek Meclisten rica edeceğim.
Arkadaşlar, şu okuduğum, soruya cevap olan
yazılarım, dün okuyacağım yazılardı. Şurada
Bakana karşı olsun, Hükümete ve Meclise karşı
olsun bir hakaret var mıdır?.
Benim Bakana karşı sarf ettiğim bir safsata
kelimesi üzerine bir milletvekilinin bana «Terbi
yesiz» demesi....
BAŞKAN — Rica ederini, bu mevzuu artık
açmayınız.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Sa
rada mensup olduğu partinin...
BAŞKAN — Bu mesele kapanmıştır, artık
söz hakkınız yoktur. (Gürültüler).
KÜM AL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Ba
zı." «Terbiyesiz» dedikleri vakit, (Gürültüler).
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum.
KEMAL ZBYTÎNOĞLÜ (Devamla) — Ben
burada Türk Milletinin hakkım müdafaa için
söz aldım. (Gürültüler, iiı aşağı sesleri).
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum, kürsüyü
terkediniz.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Bir
Bakana, safsata yapıyorsun, demekle bir arka
daşınızın bana terbiyesiz, edebsiz demesi doğru
mudur? (Çok şidedtli gürültüler, dinlemiyoruz,
in aşağı sesleri, sıra kapaklarının vurulması).
BAŞKAN — Söze devamınıza müsaade et
miyorum.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Beni
susturmaya çalışacağınıza vaktinde arkadaşını
zı sustursaydmız. Bir milletvekilinin bir mem
leket işini izah ederken... (Çok şiddetli gürültü
ler. devam edemezsin sesleri, dinlemiyoruz, sa
lonu terkedelim sesleri).
BAŞKAN — İdare âmirleri müdahale edi
niz. Kürsüden indiriniz. (Sol taraf ayağa kal
karak salonu terke hazırlandı, şiddetli gürül
tüler, sıralara vurmalar).
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu vaziyette Otu
ruma devam imkânı yoktur. Celseyi tatil edi
yorum .
Kapanma saati : 10,25

lâzımgelen Su işleri Reisliğinin vazifesi nedir!.
Hem de Porsuk Havzasında işe başlamış bir ta
kım tesisler de meydana getirmiş olduğuna göre
bu husustaki suların rejimi hakkında malûmat
sahibi olarak ikaz ve irşat vazife ve salâhiyeti Mire
a i t t i r ! Geçen yıllarda vukua gelen daha küçük
nispetteki feyezanlar gelecek hâdiseleri işaret de
etmiştir. Fakat esefle söyliyelim ki, hükümetler
meseleleri henüz lâyıkı veçhile kavrıyaeak ve ele
alabilecek zihniyetten uzak bulunmaktadırlar.
Hâlâ oyalama ve idarei maslahat usulleri önplânda gelmektedir. Bu gibi hayati meseleler da
hi politik esaslar çerçevesi dâhilinde halledilmek,
mütalâa olunmak gayretleriyle geçiştirilmek is
tenilmektedir. Ve bütün bunların neticesi olarak
da memlekette bir mesuliyetsizlik ananesi görül
mekte, facialar da bittabi eksik olmamaktadır.
Arkadaşlar; öyle bir devir yaşıyoruz ki, da
ha dün şahane bir devir olarak bütün beşeriye
tin gözlerini kamaştıran atom devri tarihe karış
mış bulunmaktadır. Görüyorsunuz ki, içinde bu
lunduğumuz asır takibedemiyeceğimiz kadar sü
ratle inkişaf etmekte ve bu inkişaflar insan kuv
vetini tabiat kudretlerine hâkim kılmaktadır. Bu
gün medeniyet ve teknik o kadar ilerlemiştir ki,
değil böyle Sarısuyun 100 - 1,50 metre mikâp ve
hem de 24 saati geçmiyecek miktarda devam eden
feyezanını önliyeeek tedbirleri almak, bugün az
gın denizlerin, dalgalariyle mücadele edilmekte
ve bu dalgaların önleri doldurulmak suretiyle
insanlara arazi kazandırılmakta ve içinde kasaba
lar kurulmaktadır.
Bendeniz şu kanaatteyim M, hükümetlerin
yurdun muhtelif bölgelerinde vukubulan hâdiseler
karşısmda derhal birtakım eleman, etüd, rasat ve
tahsisat mazeretleriyle vatandaşa hesap vermekten
kaçınmasını iktidarı ve idareyi üzerine alan bir
parti için izharı aciz demek olmaktan ileriye geçe
memektedir. Bu memleketin işlerini esaslı bir şe
kilde ele almak programlı ve nizamlı bir surette
biran evvel halletmek durumundayız.,
Şimdi, bu facianın sonunda yeni bir dâva
meydana gelmiştir: Felâketzedelerin iskânı mese
lesi. Kışa kadar önümüzdeki mevsimde bu felâ
ketzedeleri barındırmak, onları yuvalarına kavuş
turmak, Hükümetin ve Büyük Meclisin en mü
him vazifesi olmalıdır. Bu mevzuda Büyük Mil
let Meclisine sunduğumuz kanun tasarısı, şük
ranla arzedeyim ki, sempati ile karşılanmış M
Hükümetin de yaptığı teklifle muvazi olarak ko•
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ÎKÎNCİ

OTURUM

Açılma saati: 10,30
BAŞKAN — BaşkanveMli Cevdet Kerim încedayı
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Azia Uras (Mardin).

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Kemal Zeytinoğlu, bundan evvelki oturum
da Meclis kararma tecavüz suretiyle Tüzüğün
188 nci maddesinin muhtelif bentlerine ve bil
hassa 2 nci bendine mugayir hareketinden do
layı hakfemda çıkarma kararını Yüksek Heye
tinize Başkanlık arzetmelk mecburiyetindedir.
Kendisini, müdafaasını yapmaya davet ediyo
rum.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara/hisar) —
Ne söylemiş?
BAŞKAN — Müdahale sizin hakkınız değil
dir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Meclise hitap ediyorsunuz, ne söylemiştir?
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ar
kadaşlar; öyle zannediyorum ki, benim yerime
her hangi biriniz olsa idi dün bana yapılan ha
karet muvacehesinde, bana yapılan terbiye hu
dudu
BAŞKAN — Kemal Bey sözünüzü kesiyo
rum, durduruyorum.
Dün yapılan muamelenin; İçtüzüğün mah
sus maddesine uygun olarak, Kamutayın Yük
sek kararma iktiran etmiş bir hüküm olduğunu
o turumu açtıktan sonra arzetmiş ve arkadaşı
mızın söz stöylemelk haMnnın bugün için mev
cut olduğunu beyan ederek kendilerine soruları
üzerindeki hakların kullanılmasını rica ettim.
Riyasetin bu tebliği üzerine arkadaşımız Kamu
tayın tüzüğe uygun olan kararına karşı bir şey
söylememesi lâzımdı. Kamutayın kararma karşı
söz söylemek hakkı olmadığını vuzuhlandırdıktan sonra yalnız kendi müdafaa haklarını «kul
lanmak için kendilerine söz verdim, kürsüye
teşrif ettiler. Ondan sonra yine o karara karşı
geldiler. Şimdi yine o karar hakkında söz söy
lemekte devam etmesine müsaade edemem.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Biz de dinle
miyoruz. Şimdikini söylesin.

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, ilk mektep sıralarından B. M. M. sı
ralarına kadar hayatta hiçbir ceza almamış, ve
yine hayatta dünkü muamelelerin ç/ofc daha kü
çüğüne dahi mâruz kalmamış bir arkadaşınız
olarak elbette «Safsata» kelimesi karşısında ba
na «Terbiyesiz» şeklindeki mukabeleden, acı
muameleden müteessir olmamaya, duymamaya
imkân yoktur, öyle tahmin ediyorum ki, benim
yerimde her hangi biriniz bulunsaydı aynı eza
yı duyardı ve aynı mukabeleyi gösterirdi.
Şuur hayatına Cumhuriyet devrinde gözleri
ni açmış, şuur dünyasına Cumhuriyet devrinde
erişmiş bulunan ben arkadaşınız, Büyük Mecli
se girerken kalbinde yalnız memlekete hizmet
aşkını taşımış ve elinden geldiği kadar, kendi
ölçüsünde hizmet edebilmek emeliyle çırpınmış
tır. Ve dört seneden beri bu şekilde bu hissiyat
la aranızda bulundum.
Şimdi bu çalışmalarımın sonunda mükâfat
olarak Yüksek Başkanlığın hakkımda tasvibini
ze arzettiği cezayı öyle tahmin ediyorum ki ba
na lâyik ve muvafık görmezsiniz.
BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaş tarziye
vermiştir, Kamutay huzurunda hareketinden na
dim olmuştur. Binaenaleyh ceza tatbikini oyu
nuza sunmıyacağım. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar)
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ben
zaten bövle bir şev sövlemedim. Hakaret etme
dim. (Soldan gürültüler, iyi, sus sesleri)
BAŞKAN — Ne diyorsunuz? (Bir şey yok
sesleri)
Tekrar ediyorum, arkadaşım hakaretinden
nadim olmuştur. Yüksek Kamutay huzurunda
tarziye vermiştir. Ceza tatbikini oyunuza sun
muyorum..
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Hakaret etmedim ki tarziye vereyim.
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Komisyonu bütün gün sabahtan akşama kadar,
2. — Bursa Milletvekili Muhittin Baha Fars'
hattâ cumartesi ve pazar günleri de çalışmış
ım,, Uludağ'ın mahdut ve muayyen
yerlerinde
bulunmasına rağmen elindeki işlerin tamamını
inşaata müsaade edilmesi hakkındaki
teklifinin
yetiştirmeye maddeten imkân ve fırsat bula
gündeme
alınmasına dair önergesi
(2/171)
mamış ve bu arada Uludağ Kanun teklifi de
(4/215)
görüşülememiştir. (Reye leye sesleri).
BAŞKAN — Muhittin Baha Pars.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, elbet de, Uludağ'ın bilhassa
terem arkadaşlar, Bursa için sizden bir ricada
sağlık bakımından ve turizm bakımından imar
bulunacağım.
edilmesini hepiniz can ve gönülden isteriz. Yal
Uludağ'da inşaata müsaade edilmesi hakkın
nız bu meseleler parça parça ele alınırsa, Hü
daki kanun teklifimi Aband gölü çevresinin Bolu
kümetin, turistik bölgeler hakkında bir plân
özel idaresine temlikine dair tekliften iki ay evvel
ve program çizmeden buralarda ne dereceye
verdim. Fakat bir talihsizlik eseri olarak. Büt
kadar sağlık müesseseleri meydana getireceği
çe Komisyonuna havale edildi ve Bütçe Komis
ni ve turizm işleri için nasıl bir plân tatbik
yonu da müzakereye vakit bulamadı.
edeceğini tâyin etmeden bu meseleleri parça
Bir takrir veriyorum, bunun ivedilikle gün
parça halletmeye çalışırsak, yine turistik mese
deme alınmasına müsaadenizi rica ediyorum.
lelerimiz akamete uğrıyacaktır.
Bir sene kaybolmasın, çok rica ediyorum.
Onun i&in eğer bir seçim yenilenmesi emri
vaki
karşısında isek, iki aylık bir gecikmeye
Yüksek Başkanlığa
mâruz
kalmakla bir zarar hâsıl olmaz. Eğer
Uludağ'ın mahdut ve muayyen yerlerinde
bu
işte
bir plansızlık vücuda gelmiyecekse doğ
inşaata müsaade edilmesine dair olan kanun
ru,
çıkabilir.
Benim kanaatim bunu parça par
teklifim İçişleri ve Tanın Encümenlerinde tet
ça ele aldıkça memleketteki bakir bir mevzu,
kik edildikten sonra Meclise gelmiş ve bir ar
böyle müteferrik kararlarla, perişan bir hale
kadaşın teklifi ile Bütçe Encümenine gönderil
getirecektir. Noktai nazarım budur.
mişti. Encümen bu işe bakamadığmdan ve art il
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) —
bakmasına da imkân kalmadığından ve aynı
Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı,
mahiyette olan Aband gölüne ait Kanunun da
zannediyorum ki, iki veya üç ay evvel Yüksek
Meclisi Âlice Bütçe Encümenine gönderilmesine
Meclise gelmişti. Fakat kanun tasarısı Yüksek
lüzum görülmediğinden bugünün gündemine
Heyetinizce
tekemmül etmemiş görüldüğü için
alınarak ivedilikle müzakeresine karar verilme
Bütçe
ve
Maliye
Komisyonlarına gönderilmiş
sini rica ederim.
f
ve normal olarak yani eski vaziyetinde bir
Bursa Milletvekili
buçuk ay komisyonlarda kalmıştır. Buna sebep;
M. B. Pars
salahiyetli kaynaklardan edindiğim malûmata
İBRAHİM ARVAS (Van) _ Müsaade bu
göre Uludağ'da inşaat işlerine izin verilmek
yurursanız Af Kanunundan sonra görüşelim bu
tedir. Ve burada Kirazlık Yaylası köyü, Dohınu.
baba ve Bakacık Yaylası diye anılan ve aşağı
BAŞKAN ---- Af Kanununu, dün Başkan yük
yukarı 18 bin dönüm veya dekar sahayı işgal
sek huzurunuzda ifade etti, Matbaadadır. Ya
eden bir sahanın Bursa Belediyesine temliki ve
kında gelecektir. (îelir gelmez müzakeresine
oraca da parsellâsyon yapılarak takdir edile
bağlıyacağız.
cek kıymet üzerinden hususi eşhasa verilmesi
mevzuudur. Bu bakımdan 18 bin dönümlük sa
BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
hanın Bursa Belediyesine Hazinenin mülkiyeti
FER AKALİN (Kastamonu) — Efendim, bil
altında bulunan bir yerin verilmesi meselesi,
diğiniz gibi bu Uludağ hakkındaki kanun teklifi
İçtüzüğün 126 ncı maddesi gereğince Devlet
Yüksek Kamutayda görüşüldüğü sırada işin
gelir ve giderleri artırma ve eksiltmeye dâhil
bütçeye taallûkunu görmüş ve Kamutay bir ke
olduğu
için Bütçe Komisyonundan geçmedi
re de bunun Bütçe Komisyonunda tetkikini ka
ğinden dolayı ve Hükümetin temayülü de, gerar altına almış bulunmaktadır. Ancak yine
Yüksek Kamutayın malûmu olduğu gibi, Bütçe i rek Tarım gerekse Maliye Bakanlıklarının tema-
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yüiü, bu kanunun muhakkak iyi bir şekilde
incelenmesi merkezinde olduğu için Yüksek
Kamutay bunu Bütçe Komisyonuna gönder
mişti. Bendeniz de bu mesele hakkında terviçkâr sözler söylediğim için bugün burada ko
nuşarak vaziyeti açıklamak zorundayım. Yük
sek Meclis ne karar verirse en isabetlisi tabiî
o olur.
Büyük bir sahanın Bursa Belediyesine ve
rilmesiyle Aband Gölünün Bolu Özel idaresine
devri arasında farklar vardır. Aband Gölü hak
kında Bakanlar Kurul kararı alınacaktır, hal
buki burada doğrudan doğruya Belediyeye dev
redilecek, belediye bunları takdir, tâyin ede
ceği eşhası hususiyeye devredecektir. Hâdise
budur.
MUHİTTİN BAHA FARS (Bursa) —
Remzi Yüregir arkadaşımız yine itiraz ettiler.
Kendisine, Bursa Belediyesi, memleketin sağlığı
ve imarı namına teşekkür ederim. Verilecek
arazi öyle 18 bin dekar filân değildir. Şurada
500 metre, burada 2 dönümlük taşlık kayalık
sahalardan ibarettir. Bunu isterseniz Bursa Be
lediyesine vermeyiniz. Bizim istediğimiz, inşa
ata müsaade olunmasıdır.
Kanun gelsin, belediyeye devri Meclisi âli
kabul etmezse, yalnız inşaata müsaade etmek
suretiyle bu işi çıkaralım, rica ederim yalnız
geri kalmasın.
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) —
Muhterem arkadaşımız ismimi zikrederek ve
Bursa 'nın her hangi bir menfaatine mugayir ha
reket ettiğime işaret ederek beyanda bulundular.
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bir turizme gidileceğine kani değilim. Onun için
teklif ediyorum, alâkadar Bakanlık bu hususta
fikirlerini söylesin. Acaba Maliye ve Tarım Ba
kanlıkları bu kanunun bu halde birden bire çı
karılmasına kani midir?. Kanaatimce bu kadar
acele yapılmasına da lüzum yoktur, iki ay sonra
yeni Meclis gelecektir. Orada komisyonu aidi de
gelir, bu suretle uygun bir kanun çıkar. Binaen
aleyh herşeyden evvel Hükümet izahat versin.
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa)
-Uf endim, bir cümle arzedeeeğim: Tasarı içişleri
ve Tarım komisyonlarından çıktı. (Bütçeden çılcmadı sesleri). Zaten bütçeden çıkmadığı için bu
raya geldim. Bendeniz bunun şimdi çıkmasını is
temiyorum, gündeme alınsın, isterseniz reddeder
siniz.
BAŞKAN — Uludağ'ın belediyeye devri
hakkındaki tasarının....
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Be
lediyeye devri değil, inşaat hakkı verilmesi.. İs
terse vermesinler.
BAŞKAN — İki komisyondan geçi]) de şim
di Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının gün
deme alınması teklifini, oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Ktnıiyenler.. Teklif kabul edilme
ni iştir.
2. —• Antalya Milletvekili Niyazi
Aksu'nun,
Manavgat İlçesinin Ulan Ovasının sulama işiyle
tferik llcesinİ7i Çiftçi alanının sulama etüdü ve
Karagöl'ün kurutulması için ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık
ve Tarım
Bakanlıklarından
olan sS usuna Bayındırlık Bakanı Şevket Adcıları
ile Tarım Bakanı (1avid Oral'ın sözlü cevapları

Bendeniz yurdun her tarafını mukaddes,
aziz bilir ve onun refah ve saadete erişmesini ar
zu eden bir arkadaşınızım. Bursa'yi da tarihi
eserleri V£ güzelliği bakımından daima takdir
eden bir arkadaşınızım. Fakat demin de arzettiğim gibi, kanun pişmemiştir, tekemmül ettiril
memiştir. Şahıslar mevzuubahistir. Bakanlar Ku
rulundan geçmemiştir. Orman Umum Müdürlüğün
den aldığım malûmata göre 18 bin dekarlık ara
zi verilecektir. Buradaki ormanların tahrip edil
mesi ve dolayısiyle hususi şahısların istifadesi
mevzuubahistir. Hazinenin malını kime veriyo
ruz?. Bizim vazifemiz, milletin malını iyi muha
faza etmektir. Başka hiçbir endişem yoktu:-.
Muhterem arkadaşımın fikirlerine de hürmet ede
rim. Turizm meselesi lâzımdır ama bu tarzda iyi
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BAŞKAN — Soru önergesini, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
İ. Manavgat İlçesi Ulan Ovasının, sulanma
sı işinin evvelce keşfi yapılmış ve fakat ihale
de talibi çıkmadığından şimdiye kadar geri kal
mıştı. Ne vakit eksiltmeye çıkarılacağının ;
2. Serik ilçesi Çiftçi alanının sulama etü
dü yaptırılmakta idi. Ne durumda bulunduğu
nun;
3. Yine Serik İlçesi Karagöl'ünün kuru
tulması için no düşünüldüğünün;
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarınca sözlü
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.
Antalya Milletvekili
Niyazi Aksu
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Antalya Milletvekili Niyazi Ak
su arkadaşımızın sorusunu cevaplandırıyorum.
Sual 1. — Manavgat îleesi Ulualaıı Ovasının
sulanması için evvelce keşfi yapılmış ve fakat
ihalede talibi çıkmadığından şimdiye kadar ge
ri kalmıştır. Ne vakit eksiltmeye çıkarılacağı.
Cevap 1. —• Manavgat İlçesinin Ulualan ova
sı, iklimin elverişliliği toprağın verimliliği ve
bilhassa bu bölgede son zamanlarda gelişen pa
mukçuluğu dolayısiyle sulama bakımından ele
alınacak ilk işler ar asandadır.
Ancak Malûm olduğu üzere Hükümetçe knbül edilen 1949 yılı programı daha evvel baş
lanmış olan su işlerini içine almaktadır. Bu iş
ler kısmen 1950 ye de intikal etmiştir.
1950 programı henüz Bakanlar Kurulunca
tetkik edilerek tasvip edilmediği için bu işin
ne vakit eksiltmeye çıkarılacağım şimdilik arzedecek durumda değilim.
Sual 2 — Serik İlçesi Çiftçi alanının sulama
etüdü yaptırılmakta idi. Ne durumda bulundu
ğu.
Cevap 2. —* Serik ilçesi Çiftçi alanının ya
pılmakta olan ilk etüdü tamamlanmıştır. Prog
rama alınıncaya kadar esaslı etüdü de bitirilmiş
olacaktıi'.
Sual 3. — Yine Serik İlçesi Karagöz'ünün
kurutulması için ne düşünüldüğü.
6. _

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan)
— Efendim, sulama işleri doğrudan doğruya
Bayındırlık Bakanlığının mevzuudur. Tarım
Bakanlığınmki ise; Bayındırlık Bakanlığının
yapıp, hazırlamış olduğu sular üzerinde istas
yon kurarak tecrübeler yapmak vazifesidir.
Binaenaleyh burada Bayındırlık Bakanlığı
suyu bulacak, Tarım Bakanlığı da istasyon ku
rarak tecrübelere başlıyacaktır.
ZİYA AKSU (Antalya) — Sayın arkadaş
larım; Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan arka
daşımızın Manavgat'ın yalnız; çok değerli ve
verimli bir yer olduğu için değil, belki memle
ketin iktisadi kalkınması için büyük önemi ol
duğundan ötürü «ulan» ovasını sulama progra
mı içine ithal edeceği vadinin teşekküre şayan
olduğunu burada kaydediyorum. Ümit ederim
ki Sayın Bakan 1950 senesi programında her iki
ovanın sulanması işini ithal eder ve memlekete
geniş bir ziraat sahası hazırlamış olur. Kendile
rine teşekkür ederim.
BAŞKAN — Gedikliler tasarısına oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER

1. — Türk Tütünleri
Ortaklığı
hakkında
Kanun tasarısı ve Tarım ve Ticaret
Komisyon
ları mütalâaları ile Gümrük ve Tekel ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/663) [1]
BAŞKAN — Faik Kurdoğlu buyurun.
F A İ K KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar, vaktin ne kadar dar, ve kıymetli olduğunu
biliyorum. Diğer taraftan mevzuun geniş bir
kitleyi alâkalandırmakta olması, tütünün ihra
catımızda ve devamlı döviz kaynaklarımız ara
sında daima işgal ettiği baş mevki ve bu sebep
lerden dolayı alâkadar sahalarda karşılaştığımız
talepleri ve nihayet Türk tütüncülüğünün dünya
şartları içinde karşılaştığı mücadele zaruretleri
bakımından büyük ehemmiyetine de kaniim.
[1] ,25.9 sayılı basmayazı tutanağın
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Cevap 3. —• Karagöl bataklığının kurutul
ması işi henüz etüd edilmemiştir. Köprü çayı
deltasının umumi etüdü arasında bunun da etü
dü yapılacak ve ovanın drenajı yapıldığı zaman
bu bataklık da kurumuş olacaktır.

sonundadır.
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Ve bu nihayet bunların hepsi kadar mühim ola
rak memleketimiz ilk defa, müstahsili koruya
cak yeni bir sistem daha vücuda getirmek üzere
bulunuyor. Bilindiği gibi 1922 izmir Kongre
sinden itibaren bu memlekette uzun müddet koo
peratiflerin tek, çıkar ve gidilmesi icabeden yol
olduğu kanaati ve tatbikatı yol almıştır.
Bir müddet sonra Anonim ve diğer nevi şir
ketler fikri ileri sürülmüş ve bu arada kredi ve
satış kooperatifleri tatbikatı da başlamıştır.
Bunların hepsi bugünkü ihtiyaçları karşısında
maatteessüf müstahsili tamamiyle tatmin edebi
lecek duruma ve kifayete ermiş değildir.
Bugünün tekniği, millî ve beynelmilel şartla
rı bugüne kadar memleketimize kanun sahasın
da girmemiş bulunan yeni bir sistemin daha it
halini zaruri göstermektedir. Rasyonalizasyon,
.standardizasyon gibi birçok kelimeler lisanımıza
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ve hayatımıza girdi. Edebiyatımıza giren fakat tatbikata girmiyen ve bugünün tekniği olan
diğer bir tâbir vardır ki,o da bildiğiniz gibi maırketing denen piyasa için hazırlama ve müstahsilin
malını piyasaya en, müsait şartlarla arzetmek en
çabuk ve devamlı satma tekniğidir. Bu kanun ilk
defa olarak bu tekniği bu memlekette, tatbikat
sahasına isal edecektir. Bu bakımdan, mâru
zâtımı da kısaltmaya hizmet etmek üzere, Ma
kamı Riyasetten bir şey istirham etmek istiyo
rum .
Tasarının muhtelif komisyonlarda tetkikatı
yapılırken bilhassa Ticaret Komisyonunun tütün
mevzuu ve meseleleri üzerinde uzun müddet dur5nuş ve raporuna mesnet ittihaz ettiği Tütün
kongresine sunulmuş bir Akhisar Tütüncüler
Birliği raporunu da bağlamıştır. Bize vaktinde
tab ve tevzi edilmediği için olacak, tevdi edi
len matbualar arasında yok. Dün Makamı Ri
yasetin başka bir münasebetle verdiği izahattan
anladım ki, matbaanın fazla meşguliyeti dolayısiyle ilerde ana dokümanlar arasına girecek
vesikalar* tevzi edilen kâğıtlar arasına, konu
lamamış. Eğer Makamı Riyaset bunun böyle
olduğunu teyit ederse benim için bu kürsüde
arzetmek istediğim mâruzâtımın büyük bir kıs
mmdan sarfınazar etmek ve alâkalıları o rapo
ru okumaya davet etmekle yetinmek kabil ola
caktır.
Bu rapor tabedilecek mi acaba? Verecekleri
ve müspet olacağına emin bulunduğum cevaba'
güvenerek sadece fasıl başları üzerinde kalaca
ğım.
Bu tasarının mevzuu bildiğiniz gibi tütün
müstahsilinin istihsalden sonra karşılaştığı müş
külâtı günün millî ve beynelmilel şartlarının
icabettirdiği yollarda izaleye çalışmaktır.
Tütünün tarihinden bahsetmiyeceğim. Yalın/
şu kadarını hep beraber hatırlatmamızda fayda
vardır. 350 sene kadar evvel memleketimize gel
miş, her memleketin tarihinde olduğu gibi acı,
tatlı, gülünç sahn,eler geçirmiş ve nihayet bu
milletin kendisi gibi eşsiz bir nevini yetiştirerek
kendi eşsiz adını ona da vermiş ve bütün dün
yada Türk Tütünü diye anılan bugüne kadar
rakipsiz yepyeni bir nevi doğmuştur.
Türk tütünleri dünya tütün istihsalâtıırm
% 2,5 u kadardır. Buna rağmen bütün dünya
da, bilhassa sigara sanayiinin inkişafında Türk
tütünlerinin oynadığı rol ve iktisabettiği kıymet
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ı ve Türk müstahsilinin benzeri olmıyah, muvaf
| fakiyeti Ticaret Komisyonunun arzettiğim ra
porunda, mevcut Amerika Ayan Meclisi raporla
rından ve muhtelif memurlardan aldığı parça
ı larda okuyup görmek kabildir.
Türk tütünleri unvanı ile anılan ve işletme
j ve bakım tedbirleri dünyamın bütün lisanlarına
Türkçe kelimelerle intikal suretiyle hâlâ da Türk
çe esaslı tâbirler kullanılmakta bulunan bu
mahsul, Türkiye'nin 18 nci asır başlarında, Tür
kiye'nin hemen her tarafında ekilmek suretiyle
en iyi nevi yetiştiren toprakların hudutları da tes
hil; edilmiş ve mülga reji idaresi zamanında
| bu en iyi tütün nevilerini yetiştiren sahalar ta
mamen Türk hudutları dâhilinde olduğu için
Türk vasfı her bakımdan ebedi bir imtiyaz şek
linde bütün dış piyasalarda böylece-tanınmıştır.
Balkan Harbinden sonra kıymetli tütün saha
larımızdan çok küçük bir kısmını kendisine terk
mecburiyet bide kaldığımız Yunanlılarla aramızda
devam ede gelen ihtilâflar yüzünden, piyasaya
kökü Türk olmıyan bâzı Türk adlı firmaların
gayreti Bulgaristan'ı bir taraftan tütüncü bir
memleket olarak ortaya atmış ve diğer taraftan
da Yunanlıların ilk günlerde Türk tütünü tâbiri
nin Türkler lehine, bütün favori erini, izale için
Türk uitünü yerine Şark tütünü tabiri ile İfade
sin i ortaya atmıya başlamışlardır. Bu vaziyet Bi
rinci (Trnumi Harbe kadar devam etti. Birinci
Umumi Harb sırasında bizini tütünlerimizi kul
lanmak itiyadında bulunan piyasalar tedarik
imkânsızlığı karşısında, malî ve istihsal hacmi ba
kımından müsait vaziyette bulunan .memleketler
ve en başta Amerika, tütünlerini yapmıya mec
bur oldular. Bu yüzden 1912, 1929 ve 1939 se
nelerinde tütüncülüğümüz büyük buhranlar ge
çirdi. Bu buhranı tahlil ettiğimiz zaman sebep
leri; Türk müstahsıllarının ideal bir çiftçi ve
ideal yaratıcı olmasına rağmen, hakikaten ihra
catçı Türk tüccar sayımızın iki elimizin parmaklariylc sayılacak kadar az bulunmasından har
mancı, eksper gibi d işarda tütünlerimizi tanıtsak Türk unsurları dış memleketlere yaymamış,
en kesif ve devamlı bir ihracat için aynı zamanda
eh liyef li adam yetiştirme ve ihracını düşünmemiş,
ve milletçe sanayiine yanaşmamış ve sevkedîlmemiş olmamızda görmemek mümkün değildir. Bu
buhranın ve karşımızda yeniden tütüncü olarak
yetişen ve günün piyasa tekniğine bizden daha
j süratle intibak edebilen Yunanlıların ve Bulgar-
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ların çalışmaları karşısında bilhassa Ege ve
Samsun mıntakaları tütünleri üzerinde gün geçdikçe artan tazyıkları başladı. Tesbit usulü, deni
len bîr usul alıcıya müstahsilin elinde ne cins, ne
miktar tütün bulunduğunu sıhhatle öğrenmeye
imkân veriyor. Fakat müstahsil için alıcının
maksat ve fikirleri hakkında hiçbir malûmat istih
sali imkân mevcut bulunmıyordu. Bu vaziyettir
ki, 10 - 15 sene tarihi olan müdahaleleri intaç
etti. Bu müdahaleler muhtelif tanzim şekillerini
ihtiva etmekte, fakat müstahsili tamamen tatmin
edecek neticelere vâsıl olunamamakta idi. Tütü
nün istihsalden sonraki safhasiyle alâkadar olmak,
bu safhada müstahsilin lehine müdahale ve mü
cadelede bulunabilmek için nihayet 1946 senesin
de müstahsıldan % 5 kesilerek ve Marketing tek
niği yoluna gidilerek memleketimizde de bu usu
lün tatbikini tecrübe etmek ve müstahsıla menfaat
ve ihtiyaçlarını ele alacak bir müessesenin kurul
ması fikri ileri atılmıştır. 1946 senesinden itiba
ren satışlardan % 5 ve 1948 senesinden itibaren
ise % 4 kesilerek "bugüne kadar 38,5k milyon lira
kadar bir para toplanıldı. Bu paranın 16 mil
yon küsuru Ege mıntakasmdan, 8 milyonu Ka
radeniz, 5 milyonu Marmara ve 500 bin lirası da
Şark mıntıkası müstahsillarmdan alınmış müs
tahsıla aittir.
Müstahsilin bu para ile sadece ve sadece pi
yasada fazladan ve yeniden bir alıcı daha sağ
lamasını, değil, yani yeni bir tütün limitet, yeni
bir yerli ürünler vücuda getirmesini değil, bil
hassa kendisini piyasanın tahammül edilmez
kahrından kurtarmak, malını en kârlı fiyat ve
iyi şartlar altında alıcıya satma imkânlarını el
de etmesini temin edecek bir teşkilât kurulma
sını ve bu teşkilâta yine kendisinin hâkim olma
sını istiyor, ben de istiyorum. Komisyonlardaki
müzakere safhalarına ait raporlar, şüphesiz ki,
bu kanunun tatbikatı sırasında onun tatbikiyle
mükellef olacak müessese adamları tarafından
rehber telâkki edilecektir. Bu kürsüden bu ra
porlar içinde ileri sürülmüş bazan birbirine zıt
fikirler bulunduğunu da nazara alarak sadece
müstahsilin, mümkün mertebe kısa arzetmeye
çalıştığım, menfaatlerini kollayacak markiting
yani piyasa için mal hazırlama ve müstahsilin
malını en iyi şartlar altında kârlı bir şekilde
bu piyasada satma imkânını sağlıyacak hedefi
görecek bir müessese kurmak esas olduğunu be
lirtirim.
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Bilhassa benim de mensup olduğum But
çe Komisyonu raporunda mücerret bir vazi
yetteki birçok isabetsiz fikir ve telkinlerin ta
raftarı değilim. Mevzu ile en çok alâkalı olma
sı ieabeden Ticaret Komisyonu raporunun hu
lâsası ve istinat ettirdiği esbabı ımıcibeniıı eti
doğru yo] olduğu kanaatindeyim.
Bu kürsüden, bu mevzuu yakından ve sene
lerdir takip eden ve bizi muhtelif vesilelerle
irşada çalışan ve hattâ bir kısmı şimdi bu müzakeratı şahsan takip etmek külfetine de kat
lanmış bulunan bütün alâkalı müstahsil vatan
daşlara arzetmek isterim ki, bütün komisyonlar
ve bilhassa ihtisas komisyonu sıfatı Ticaret
Komisyonu mevzuu çok incelemiştir. Mmtaknsı
mebusu sıfatiyle Ticaret Komisyonuna teşek
kürü vazife bilirim.
Günün şartları içinde bu kanun projesini
bir an evvel çıkarabilmek ve kısa bir tatbikat
devresinin lüzum gösterileceği tadilleri sonra
düşünmek taraftarıyım. Sadece bir iki madde
üzerinde tavzih veya tadil talebi ile iktifa fik
rindeyim.
Bilhassa müstahsilin üzerinde durduğu nok
talar: Mıntakaların ihtiyaçlarının tenevvüü, bu
tenevvüü karşılıyaeak mahiyette bir çalışmanın
tahakkuk etmemesi endişesi, müstahsilin iştirak
edeceği % 70 sermaye mütenasiben idareye işti
rak, sadecebir tütün alıcı müessesesi olmayıp
bir markiting müessesese olması, piyasaya ih
tiyacına en uygun şekilde malların hazırlanma
sını ve arzını sağlıyacağı ve bunların en seri bir
şekilde satılmasını temin maksadına hadim bir
kurum bulunması noktalarıdır. Bunların en mü
himini birinci maddede bir tek kelimenin tadi
li ile temin edilebilir sanmaktayım.
Bunu, birnci madde müzakere edilirken arzedeceğim. Maruzatımı mümkün mertebe kısalt
mak, hattâ fasıl başı halüıde bu meselenin arzettiği büyük millî ehemmiyete temas etmek im
kânını bulamamak pahasına, günün şartları için
de vaktinizi fazla almamak ıztırarmda bulun
duğum bu mevzu hakkındaki maruzatımı ka
patırken bu kanunu adım adım takip ederek hu
zurunuza getirmiş olan Hükümete ve bilhassa
Tekel Bakanına samimî teşekkürlerimi arzetmeyi bir vazife sayıyorum.
Tatbikatın müstahsil, tütüncülük ve memle
ket için hayırlı olmasını ve aynı vaziyet içinde
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bulunan- ana i h r a ç mahsullerimiz için de iyi bir
n u m u n e olmasını îemenni ederim.
:
Dr. SABRİ AKİN ( A y d ı n ) — Sayın arka
daşlar, H ü k ü m e t i n l ü t ü n müstahsili h a k k ı n d a
'hazırlamış o l d u ğ u bu k a n u n beş bine yakın kö
yün hemen hemen :>00 bini mütecaviz ailesinin
en mühim ve Milli servetinin bu memleket için
faydalı ve verimli olması için hazırlanmış bir
k a n u n d u r . Bu k a n u n d a n dolayı H ü k ü m e t i can
d a n tebrik ederim.
Sayın a r k a d a ş l a r , h a k i k a t e n t ü t ü n müstasıluun d u r u m u ele alındığı zaman da bunun üç
safha üzerinde mütalâa edilmesi z a r u r e t i var
dır.
Birinci safha, t ü t ü n müstahsilinin tarlada
yetiştirmiş olduğu t ü t ü n . Tekel Bakanlığı yeni
h a z ı r l a m a k t a olduğu tütün k a n u n u ile ve Ta
rım Bakanlığının tütün hastalıkları ve fidan'arı yetiştirme, t ü t ü n ü n maliyetini düşürecek
esaslı ihtiyaç maddelerinin teminini kolaylaştır
mak suretiyle tütün maliyeti hem düşecek, hem
de T ü r k i y e ' n i n en ne Pis t ü t ü n l e r i bu memleket
te ve cihanda lâyık olduğu mevkii t u t a c a k t ı r .
Bundan, sonra ikinci safha g e l m e k t e d i r ; ye
tiştirilen bir t ü t ü n ü n , t ü t ü n müstahsilinin elin
den t ü t ü n tüccarının eline k a d a r i>ecen safha
sıdır. Bu d o ğ r u d a n doğruya köyden, Türk köy
lüsünün evinin yanında piyasa açıldığı zaman
t ü c c a r gelerek veya onun simsarları gelerek
onun malını mubayaa edecek, bu sahayı ayrıca
izah edeceğim.
Üçüncü safha da a l m a n t ü t ü n l e r i dış piyasa
larda satma meselesi gel ir.
Sayın a r k a d a ş l a r , hükümetlerimiz t ü t ü n sa
tımının kötü d u r u m l a r karşısında ve T ü r k köy
lüsünün istismar edilerek elindeki varlığının
yok p a h a s ı n a alınması ve sarfettiği emeklerin
kendisine fayda vermemesi gibi halleri görerek
Cumhuriyet h ü k ü m e t l e r i m ü t a a d d i t zamanlar
da müstahsili k o r u y a c a k ve onun faydasını te
inin edecek tedbirleri a l m a k t a n hiçbir zaman
çekinmemiştir.
Bu arada yapmış olduğu en b ü y ü k i ş ; Tekel
İklaresi kanalı ile T ü r k müstahsilinin yetiştirmiş
olduğu tütünleri ekispertize ettirerek T ü r k tütütünlerinin -m-asalarda tutulmasına ve değer fi
yatı ile satılmasına gayret sarf etmiş olmasıdır.
İkinci o l a r a k ; yine H ü k ü m e t i m i z m ü t a a d d i t
do fular t ü t ü n piyasalarının ve d ü n y a n ı n geçir-
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inekte olduğu b u h r a n l ı devreler a r a s ı n d a mü
dahale sistemleriyle t ü t ü n ü n müstahsıla faydalı
olacak
şekilde
kıymetlendirilmesi esaslarım
yapmış ve müstahsıla varlık imkânlarını temin
etmiştir. Bu müdahaleleri nihayetine k a d a r de
vam e t t i r m e k i m k â n l a r ı n ı görenıiyen H ü k ü m e 
timiz, müstahsilin t a s a r r u f u ile, kendi bünyesi
ni kendi kendini tamir etmek ve T ü r k tütünle
rinin dış p i y a s a l a r d a k i mevkiini muhafaza ve
T ü r k müstahsilinin ilerlemesini temin etmek,
'bunların Dünya rekabeti karşısında a y a k t a tu
tuna bil melerine imkân vermek için T ü r k müstahsılından % f> ler namı ile aldığı primleri bi
riktirerek Ziraat Bankasında büyük bir fon te
sis etmiştir.
İşte a r k a d a ş l a r , H ü k ü m e t i m i z i n aldığı bu
isabetli k a r a r neticesinde b u g ü n T ü r k müstah
silinin t a s a r r u f u ile toplanmış hemen o8,5 mil
yon liraya yakın bir varlık m e v c u t t u r .
Bu a r a d a yine Tekel Bakanlığının yapmış
olduğu müdahalelerle elde edilmiş .istifadeler
vardır ki, b u g ü n bundan hemen altı milyon li
ralık bir k â r t a h a k k u k etmiş b u l u n m a k t a d ı r .
B u n d a n başka mevcut olan tütünlerden bir
kâr vaziyeti de ayrıca olacaktır. Demek ki, he
men on milyon lira k a d a r bir k â r t a h a k k u k etmiş
tir. Ve Hükümetin kabul ettiği esaslar dâhilinde
teşkil edilecek ortaklıklar müstahsil namına ihti
yat olarak bir ihtiyat, sermayesi teessüs etmiştir.
Van i müessesenin bu k a d a r geniş mikyasta bir
varlığı ihtiyat olarak teessüs etmiştir.
Hakikaten T ü r k t ü t ü n ü , d ü n y a d a yetişen tü
tünlere karıştırılmaktadır. O t ü t ü n l e r i rengiyle
kokusu ile nefis bir hah 1 koyan bir t ü t ü n d ü r . Şu
hal karşısında biz id iş piyasalarda k u r u l a n bu
teşekkülle T ü r k T ü t ü n c ü l ü ğ ü dış p i y a s a l a r d a
daima k e n d i mevkiini muhafaza edecek ve bu
nunla temin edilen f a y d a l a r l a h a r i ç piyasalarla.
olan t ü t ü n vaziyetimizin revacı temin edilmiş
olacaktır.
Bu işin asıl gayesi d o ğ r u d a n d o ğ r u y a T ü r k
müstahsilinden alınacak t ü t ü n s ü r ü m ü n ü temin
etmek için hariç p i y a s a l a r d a k i turistlerle birle
şerek İngiltere, Almanya ve ıdiğer p i y a s a l a r d a
tütünlerimizin s ü r ü m ü n ü a r t ı r m a k ve revacım
temin etmektir.
Bunun, a r a s ı n d a
t a s a n Ticaret
Komisyo
n u n d a incelendi, bu komisyonda b u l u n a n ve bu
işde m n t a h a s s ı s olan a r k a d a ş l a r ı m ı z ı n salahi
yetli ve bilgili gözlerinden geçti, ayrıca diğer
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komisyonlarla da ayrı ayrı çalışarak bu birinci I
maddenin esası -hazırlandı. Şu vaziyetiyle İm II
madde bugünkü meseleleri tamamen hailede- jı
cek bir duruma gelmiştir.
Yalnız şurasını da kaydetmeliyim ki, Türk I
Tütünleri Ortaklığı Müessesesi yalnız alım, sa
tım işiyle uğraşacak değildir. Bununla beraber |
tütünün kıymetlenmesi;, tütün piyasasının dü~ I
zenlenmesi ve bütün ekicilerinin teşkilâtlandı
rılması, esasını kabul etmek suretiyle, bütün bu
arzular evvelce toplanmış olan tütün kongresin
de müstahsil tarafından ileri sürülen nokta i,
nazarlar tam birinci maddenin içerisinde top-'
lanmış olduğunu görmekle ferahlık duymakta
yız.
Arkadaşlar, şimdi bunun arasında demin iza
hatımı yaparken, dış piyasaları tanzim etmek
bahsinde şu cihetleri gözden uzak tutmamalı
yız. Çünkü, en açınacak noktalardan birisi de I
Türk Tütünü, Türk köylüsünün, Türk çiftçisi
nin evinin içinde muhafaza edilir. Onun fer
mantasyonla neşrettiği koku, çiftçinin çoluğu- j
mm, çocuğunun renkleri sarı, yeşilimirak bir |
hal alır. O tütün evinin içerisinde kaldığı için
sıhhi şeraiti iyi değildir. Rutubetle hariçle bu
lunan bâzı kokular tütünün içine doğru gider ve
tütünün nefasetini bozmaya başlar. Müstahsil
evlerinde bekletilen tütünlerini alıcılara satarlar.
Bu tamamen iyi bir şekil de değildir. Eğer böl
gesinin hususiyeti, kısa bir zaman içerisinde baıya haline gelmiş olan tütünler balya halinde satı
lır. Kısa zamanda satılınıyan tütünler çok aşağı
fiyatlarla yuvarlanır gider. Diğer yerlerdeki tü
tünler kısmen işlenmek suretiyle ve işlenerek sa
tılır.
Yunanistan 'da usul şudur: Bu tütünleri ev
de bırakmıyorlar, bunların tütün mahallerinde
veya pazar yerlerinde kurulmuş satış mağaza
ları vardır. Veya halk arasında kurulmuş koo
peratifleri vardır. Bu kooperatifler, tütün top
lar ve depo ederler. Depo muamelesi, tütünün
bakımı ve tütünün satışı orada olur.. Onların
eksperleri vardır küçük bir komüsyon mukabi
linde, simsarlık ederek bu işleri, yaparlar, üc
retlerini müstahsıldan alırlar. Bunun karşısın
da müstahsil da bunları bankalara göstermek
suretiyle kendilerine kredi temin edebilir. Ka
nunun birinci maddesinin esası kabul edilmekle
tüccarlar arasında düzen temin edilecektir. Fa
kat bu müessesenin kuruluşunun esası, müstah- j
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sıh da mutazarrır etmemek ve istismar ettirme
mek gayesi güdülüyor. Aynı zamanda müstahsi
lin teşkilâtlandırılması gayesi de takip ediliyor.
Kurulacak depolarda tütünler daha iyi muhafa
za edilecek ve hakiki alıcılar ve tütünden anlıyanlar arasında satışını da temin edeceğindan
bir nevi tütün borsası rolünü oynıyacak ve bu
suretle müstahsilin depoya koyduğu mal karşı
sında kredi, sağlanmasını da sağlamış olacaktır.
Kurulacak olan teşkilât tütün satışlarını da
temin ederek Yunanistan'da, kooperatiflerin
yaptığı işler gibi, tütünü ham olarak sattığı gi
bi işiiyerek de satabileceği için ihraç işlerindede kâr temini mümkün olacaktır.
Ancak birinci maddede tadili teklif edilecek
noktalar görüyorum.
BAŞKAN — Efendim maddesinde arzedersiııiz, şimdi heyeti, umumiyeşi hakkında konuşu
nuz..
Dr. SABRI AKIN (Aydın) — Müsaade bu
yurun efendim, söyliyeeeklerim madde ile ilgi
li gibi görünürse de umumi heyetini ilgilendirir,
yalnız birinci madde hakkında değil heyeti umu
miyeşi içerisinde de dokunulacak hususlar var
dır. Bunlardan bir tanesi de bunun Genel Mü
dürlüğünde gördüğüm noksanlıktır. Burada Ge
nel. Müdürlük tarafından idare edilir diye bir
tâbir gördüm. Buradaki genel, müdürlük yöne
lim. kumlunu, idare eden bir vaziyettedir. Bu
makamın, vazifesini bu kanunun istihdaf ettiği
yollardan almasında fayda görürüm. Yönetim
kurulunun belirteceği esaslar dairesinde genel
müdür tarafından idare olunur.
Sonra arkadaşlar, bu müessese 55 milyon li
ralık sermayesi olan bir ortaklık haline gelmiş
tir ama yeni. kanunda biz bunu teşkilâtlandır
mayı. kabul ettiğimize göre bu teşkilât için ser
maye ihtiyacı, çoğalacaktır. Bu sermayeyi tez
yit ederek müstahsıldan bu tasarrufları almak
suretiyle - diğer iştirakçiler aynı sermaye ile
kaldıkları takdirde - müstahsılmkini 82 milyon
liraya çıkarmak ve her sene mahsul miktarın
dan bir miktarım sermayeye almak suretiyle
az durumda olan sermayesini de yükseltecek
olursak bu müessese müstahsilin tütünlerini
daha iyi işlemesini temin edecek imkânları sağlıyacaktır. Bu iki esaslı nokta üzerinde de Mec
lisi Âlinin nazarı dikkatini celbetmeyi faydalı
buldum. Bu esaslara doğru gidersek memleket
te hem büyük bir tasarruf temin edilmiş , olur
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hem de ihracat işi daha iyi düzenlenmiş olur. \ sa yalnız dış ticaret, esbabı mucibesinde de gör
Mâruzâtım bunlardır.
düğümüz gibi, dış ticaret mevzuunda yani tütün
piyasasının
ve ticaretinin müstahsil ve memle
BAŞKAN — Kemal Cemal Öncel (Yok ses
ket
lehine
tanzimi
meselesini ele almaktadır.
leri)
Geçmişten
esaslı
bir
tecrübeyi kısaca sizlere ifa
Tahtakılıç (Yok sesleri)
de etmek isterim.
Alakant (Yok sesleri)
Gazianteb'de Hasan Keyf tütünleri denilen
Başka söz alan kalmamıştır.
ve
rakipsiz
bi rmahsul olan bu tütün çin evvelâ
Maddelere geçilmesini...
bir
kooperatif
teşkil edilmiş sonra T. Tütün Li
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Gel
mitet
Şirketi
namı
altında tütünlerin harice sa
dim efendim, ilk söz alanlardanım.
tışını tanzim yolunda bir birlik kurulmuş fakat
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
nedense, Ziraat Bankası, kredi müessesesi ola
dim müsaade ederseniz bu kadar usulsüzlük de
rak kurulan bu müesseseye avans verme, kredi
böyle mühim bir işte olsun. Çünkü Mecliste
açma, zirai ihtiyaçları karşılama bakımından
epeyce usulsüzlükler oldu.
birtakım işleri Ziraat Bankası yaptığı halde
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Mecliste usul
sırf tütün limitetin Hasan Keyf'in Mısır piyasüzlük olmaz, sen mevzuuna geç.
I sasında hususi mevkiini tutamaması yüzünden
BAŞKAN — Mecliste usulsüzlük yoktur.
memlekete yılda giren (1,5 - 2) milyon liralık
Sözünüze devam edin.
I bir dövizi hemen hemen tamamiyle kayıp etmiş
bir vaziyetteyiz. Demekki bu nevi tecrübeler niAHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; Türk tütün ortaklığı mev I çin muvaffak olmadı, diye araştırmazsak dış
zuu, hakikaten gerek geniş bir vatandaş küt I piyasaları birer birer kaybetmemiz ihtimali var
dır. Böyle bir kanun yaparken bu kanunla der
lesinin geçimini ve refahını alâkadar etmesi ba
piş" ettiğimiz maksat ve gayeleri iyice çizmezsek,
kımından, gerekse dış ticaretimizde mühim bir
ye ı* işgal eden, aşağı yukarı evsafı bakımından, I Hasan Keyfin uğradığı âkibete Türk tütün ortuttuğumuz piyasalar bakımından isabetli bir I taklığmm da uğraması; böyle acı bir âkibetle
politika takip edersek rakipsiz olduğumuz bir I karşılaşması, muhtemeldir.
mevzu olması bakımından mühim, bir mahsule
Niçin Hasan Keyf müessesesinde Türk Tütaallûk ediyor. Fakat bu gibi müesseseleri vücu I tün Limitet piyasayı kaybetti? Hasarı Keyf mevda getirirken hangi meseleleri halletmek istedi I zuunu diğer mamul tütünler mevzuu ile birlikte
ğimizi sarahatle tâyin etmezsek ekseriya tatbi
ele aldı ve Mısır'da onlarla beraber satış yap
katta umduğumuz neticeleri alamayız. Benden
mak teşebbüsüne girdi. Halbuki Hasankeyf tüevvel konuşan arkadaşlarım da umumi olarak I tününün Mısır piyasatındaki yeri, mamul tütün
temas ettiler. Tütüncülüğümüzün elbette halle
satışı teşebbüsü ile büsbütün ayrı bir mevzudur.
dilmesi lâzıragelen birçok meseleleri vardır. I Bu ikisini birbirine karıştırdığımız için, isa
Bunları sıralamak lâzımgeürse, evvelâ tütün
betli bir ticaret politikası takip etmediği
müstahsilinnna mahsus zirai kredi ihtiyacı, tü
miz için, Tütün Limited'in el koyduğu Hasantün mahsulünün iç ve dış piyasa ihtiyaçlarına I keyf tütünlerini kaybettik.
göre tanzimi, kalite bakımından ıslaha doğru
Şimdi Türk Tütün Ortaklığı da bütün
gitmek, mahsulün istihsal zaviyelerini iç ve dış
memleket tütünlerini bir arada ele aldığı anpiyasalara göre halletmek ki bunlar birer mese I dan itibaren, Hasankeyf tütününde mâruz
le teşkil ediyor.
kaldığımız neticeye düşeceğimize şüphe yok
tur. Çünkü her yerin tütünün kendisine ınalıÜçüncü bir mesele de, dünya tütün piyasa
sındaki yerimizi muhafaza etmek ve bilâkis da I sus bir vasfı vardır ve bu taşıdığı vasfın
ha yeni pyasalar elde etmek, hattâ dünyanın ge I hususiyetine göre teşebbüs yapılmaz, ticare
tinde ihtimam gösterilmez ve zamanında ted
çirdiği iktisadi buhranlar dolayısiyle de ortaya
birleri alınmazsa bu ortaklıktan da beklenilen
çıkan fırsatlardan istifade edecek bir mekaniz
I faydanın istihsal edilememesi ihtimali vardır.
ma kurmak.
Bu acı tecrübeyi bu şekilde kaydettikten
Tütün meselelerinin aşağı yukarı bu üç nok
tada topladığım dertlerinden, bu kanun, olsa ol- 1 sonra, ortaklık müessesesi, muhtaç olduğu zi-
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rai kredi meselesinde, yani tütüne mahsus
ziraat kredisi meselesini halletmeyi derpiş et
sin ve bu noktada bir sistem kursun.
Arkadaşlar, Milas'ta, doğrudan doğruya
rakamlara istinaden yaptığım bir tetkikte,
tütün ticaretinden çok asgari bir haddin tü
tün zürramm eline geçtiğine şahit oldum. Mah
sulün satış bedelinden o kadar az bir miktar
eline geçiyor ki, bununla temin ettiği kredi
nin yüksek faizini ödemekte müşkülât çekiyor.
Bu yüzden o sattığı tütünlerin senedini, faizle
para aldığı adamın namına yapar,
tüccar
onun tütününü satarken komisyon alır ve yin'e
tüccar kendisinden aldığı fiyattan çok yüksek
fiyatla satış yapar.
Bu itibarla zürra daha tütünü ekerken,
mahsulünden beklediği nimetleri alamamak gi
bi bir vaziyete düşer.
t
Binaenaleyh Türk Tütün Limited Ortaklı
ğının tütün mevzuunda ilk defa ele alacağı me
selelerden birisi de, tütün mevzuunda zirai
kredi ihtiyacını hakikaten iktisadi esaslara gö
re tanzim etmek olmalıdır.
.îkinci mesele, elbette ki, memleket tütün
lerinin, dünya piyasasının bugünden yarma al
dığı inkişafa göre, evsaf bakımından ıslahı ve
memlekette fennî depolar tesis etmek sure
tiyle depolama ve imal hususunda da dünya
daki bütün terekkileri, dünya piyasalarının
ihtiyaçlarını karşılıyarak bir fennî imal siste
mini elde edecek tedbirleri de bu tütün ortak
lığı müessesesinden beklemek mecburiyetin
deyiz.
Bunun yanındaki üçüncü mesele, elbette ki,
her yıl dünya piyasasındaki ticari ihtiyaçlara
göre mahsulün en iyi satılabilmesi, vaktinde
satılması, iyi fiyatlarla satılması gibi mesele
lerin halli gelir.
Tekel Bakanlığı çerçivesinde ele alman bu
tütün ortaklığı müessesesi, esasında bir taraf
tan Tarım Bakanlığı, bir taraftan da bilhassa
karakteri itibariyle Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı mevzuudur. Tekel Bakanlığının bu iş
teki rolü, olsa olsa, Türkiye'deki dahilî tütün
tekelini temsil eden bir müessese olmak bakı
mından nihayet hazırlayıcı bir şey olabilir.
Fakat politikasını tanzim etmek, Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığına aittir. Maalesef bu kanun
müzakere edilirken Ekonomi ve Ticaret Baka-
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nmın ve Tarım Bakanının da bu ortaklığın ku
ruluşunda kendilerine düşen noktalarda izahat
vermesi ve memlekette bu kanunla takip edi
lecek politikayı iyice tesbit edildikten sonra
çıkması lâzımdır.
Arkadaşlar, müessese kurmak çok kolaydır.
Tütün müstahsilinin 38 milyon liralık bir pa
rası var, millî müesseselerimiz ve tekel de bir
miktar para koyuyorlar. 50 milyon lirayı eli
mize aldığımız zaman büro açmak, teşkilât yap
mak yer yer ajanslar kurmak, bunların hepsi
gayet kolaydır. Fakat hangi meseleleri, hangi
yoldan iyice takip etmek yoluna gitmezsek ya
rın bizi bilhassa bu müessese, bilhassa müs
tahsil parasiyle kurulduğu için, mahallî ihtiyaç
lar ve talepler karşısında bu müessese, bir
munzam kredi olmaktan başka bir işe yaramaz
ve kendisinden beklediğimiz netice hâsıl olmaz.
Onun için bu kanunun müzakeresi münase
betiyle Bayın Bakandan benim ricam, Türk Tü
tün Ortaklığı müessesesi hakkındaki tasarı ne
olursa olsun ve maddeleri de neyi ihtiva ederse
etsin, bu müessesemiz, demin saydığımız husus
lar ve bilhassa dış rekabet meselesi bakımın
dan işi esaslı olarak ele alsınlar. Virjinya
tütünü vardır. Bu, gerek avrupa piyasasında
ve gerek yakın Şark piyasasında sürülmektedir.
Bihassa teşkil âtladırılmış müessese ve şirketler
tarafından bu tütünler, bizim tütünlere rekabetetmek üzere piyasaya çıkarılmış ve bizim
tütün piyasalarımızın elde edilmesi hususun
daki faaliyet çok dikkate şayandır. Bir arkada
şımızın işaret ettiği gibi, Bulgar'lar ve Yu
nanlılar bizim tütünlerimizin vasfında ki tü
tünleri sürerek ve elbette dış piyasalardaki va
ziyetimizi müşkülleştirebilir. Onun için Mecliste
bu kanunun müzakeresi sırasında Ekonomi ve
Ticaret. Bakanının, Tarım Bakanının ve Crümrük
ve Tekel Bakanının arzettiğim hususlarda bi
zi tatmin edici izahat vermesini bilhassa rica
ederim.
BAŞKAN — Muammer Alakant.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Muhterem arkadaşlar, huzurunuza takdim
edilmiş olan bu lâyiha ile 55 milyon lira serma
yeli bir teşekkül meydana getiriyoruz. Aşağı
yukarı, bundan bir sene evelki Ziraat Banka
sının durumuna müsavi bir tesis yaratmış olu
yoruz. Ve hiç olmazsa iki senedenberi Meclise
sunulmasını beklediğimiz bir tasarı ile karşı
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karşıya bulunuyoruz. Bu tasarının, geç de olsa
bugün Meclise sunulmuş olmasından mütevellit
memnuniyetimi arzederken bunun Meclisin
feshi arifesine tesadüf ettirilmesinden mütevel
lit üzüntümü .de söylemekten kendimi meııedeıniyorum. Çünkü, böyle bir güne tesadüf etmiş
olmasıdır ki, bu kadar
mühim bir tasarının
nıevzuubahs olduğu bir anda milletvekilleri bu
ise lâyıkiyle kendilerini vermek imkânından
mahrum bulunuyorlar. Biz daha tanı istediği
miz gibi incelemeler yapmak imkânından mah
rum. bulunuyoruz.
Evvelâ, müstahsilin vrrmiş oldukları ve kendi
paraları olan. '18,5 milyon, lira gibi bir' para üze
rinde onlara sormadan kendi kendimize bir ta
sarrufta bulunuyoruz, yani onların rey ve mü
talâalarını almadan böyle bir tasarrufa git
mekteyiz. Aynı zamanda onlardan daha az bir
para ile iştirak etmiş bulunan müesseseleri de
aynı, haklarla ortaklığa alıyoruz, bu şekildeki
bir tasarrufun hukuki mesnedi zayıftır. Fakat
böyle bir tasarının kanunlaştırılması zarureti de
bizi bu tasarrufa zorlamaktadır.
Tasarının içerisinde bâzı noksanlıklar var
dır ki eğer zaman müsait olsaydı, birkaç ay ev
vel hazırlanmış ve 38,5 milyon liranın sahibleriyle karşı karşıya gelip onların da rey ve mü
talâalarını alıp ta öyle hazırlanmış olsaydı bel
ki şimdi üzerinde durduğumuz ve duracağımız
boşluklar da kalmazdı.
Tasarıda, O en el Müdürlüğün tâyininde mü
esseseye salâhiyet verilmemektedir. Asıl tâyin,
Hakanlar Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu
nun bu şekilde tâyininin mahzurlarını biz koo
peratiflerde görmekteyiz. Bugün Ege mmtakasmda meselâ Üzüm Satış Kooperatifi var. Bu
lun mallariyle ortakların iştirak ettikleri bir
ortaklığın umum müdürlüğün Bakanlık tarafın
dan tâyin edilmesi ve netice itibariyle azlinin de
ona ait olması mahzurlar doğuracak mahiyet
ledir.
Hisse senetlerinin devri on sene müddetle
takyit edilmiştir. Halbuki*bu doğrudan doğruya
m ustalısı la ait bir müessese olduğu için hisse
senetlerinin hiç devredilememesi icabeder.
Kurumun müddeti çok az tesbit edilmiştir.
.30 sene bu kadar hayati önemde olan bir mües
sese için azdır.
Bu müesseseye yalnız ticari salâhiyetler ve
rilmiştir. Kanun, müessesenin istimal edeceği
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salâhiyetleri azaltmıştır. Halbuki bu hususta
Genel Kuruldan daha fazla salâhiyetler vermek
ve kendi istedikleri tesisleri yapma imkânını
bahşetmek icabeder. Meselâ; tütüncülerin muh
taç; bulundukları, Ahmet Tahtakılıç arkadaşımı
zın da isabetle temas ettikleri gibi, zirai ikrazat
da bulunmak salâhiyetine malik olmalı idi. Ve
aynı zamanda kendilerine lâzım olan depolar
yapmak salâhiyetlCriyle de teçhiz edilmiş bu
lunmalı idi.
En mühim noktalardan birisi de şudur: Bi
liyorsunuz ki, kooperatifler kurum vergisinden
ve Gelir Vergisinden muaf" tutulmuşlardır.
Şimdi, tesis edilen bu müesseseyi de küçük
çiftçiler ve ekiciler tesis etmiş oldukları için
kooperatif sistemine çok yakın bir müessesedir.
Bu itibarla bunların dahi Kuram ve Gelir Ver
gisinden muaf tutulmaları icabeder.
Sonra yine bunlar dört mıntakaya göre de
recelerini ektedir. Bunlar da Marmara, Ege, Şark
ve Karadeniz vilâyetleridir. Bunların haricinde
bir de (Vııııp vilâyetlerimiz vardır. Bunlardan
bilhassa Maraş ve Anteb kendilerine mahsus ka
liteler ve tütünler yetiştirmektedirler. îşte Ha
san Keyf tütünü de bunlardan birisidir. Bu vi
lâyetlerden bir mümessilin bu Genel Kurulda
bulunması hem o tütün nevileri ve hem de o
vilâyetler için faydalı olur. Bu hususa Maraş
ve Anteb Milletvekillerinin nazarı dikkatini çe
kerim. Kendileri bu hususta bir talebe lüzum
görmezlerse, nihayet biz bütün memleket namı
na söz söylemek ve mütalâa beyan etmek bakı
mından onlara nazaran ikinci derecede kalırız.
Bütün bunları, maddesi geldiği zaman tafsilen arzedeceğim. Bu hususta hazırlanmış oldu
ğumuz önergeler maddelere geçildiği zaman
yüksek tasviplerinize orzolunacaktır. Şimdilik
bu lâyihada tütüncülerin, ekicilerin arzularının
tatmin edilmemiş olduğu notkaları arzetmiş bu
lunuyorum. Bununla beraber, zamanın kısalığı,
darlığı içinde kanunun heyeti umumiyesinin ka
bul edilmesinin ve maddelerde lüzumlu tâdille
rin yapılmasının iyi olacağı fikrindeyim.
GÜMRÜK Vti TEKEL BEKANI Dr. FAZIL
SEIIEFETTİN BURUK (Kocaeli) — Sayın ar
kadaşlarım; Hükümetin sevkettiği bu tasarı hak
kında muvafık, muhalif bütün arkadaşların mü
talâalarına teşekkür ederim? Hepsi müspet şekil
de tenkid eltiler. Bundan dolayı memnuniyetimi
huzurunuzda ifade etmek isterim.
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Faik Kurdoğlu arkadaşım, Ticaret Komisyo
nunun raporunun veyahut, evvelce toplanmış olan
bir kongrenin raporunun basılmasını istediler.
Biz bütün bu konuda hazırlanan raporları ve
şimdiye kadar yapılan etüdleri lüzumu kadar
tetkik ederek bu tasarıyı hazırlamış bulunuyoruz.
Bunlar m hepsi elimizde mevcut ve istiyen, arka
daşlar olursa kendilerine takdim ederiz.
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Sualim size
değil, Komisyonadır. Usulen raporların basıl
ması ve tasarıya bağlanması lâzımdı.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
Ş E R E F E T T Î N BÜRGE (Devamla) — Ve yine
Sayın Kurdoğlu arkadaşımız belgelendirmeden
bahis buyurdular, fakat bizim gayemiz doğru
dan doğruya tütüncüler tesanüdünün ifadesidir,
binaenaleyh ayrı ayrı bölge mevzuunun bu sebep
ten dolayı lüzumuna kani değiliz.
Dr. Sabri arkadaşımız kanunun ehemmiyetin
den bahsederek Hükümeti tebrik buyurdular,
kendilerine teşekkür ederim, maddelere geçildi
ğinde kendilerine arzı cevap edeceğim.
Tahtakılıç arkadaşımız mütalâalarını bilhas
sa üç nokta üzerinde teksif ettiler. Birincisi;
tütüncüler için ziraat kredi, ikincisi; piyasanın
tanzimi, iç ve dış piyasalara göre ayarlanması,
üçüncüsü de dünya tütün piyasalarındaki yeli
mizin muhafazası ve fırsatlardan istifade etmek.
Dediler ki; kanun yalnız dış ticaret mevzuunu ele
almaktadır. Bir misal olarak da Hasankeyf tü
tünlerinin evvelce mâruz kaldığı bir vaziyetten
bahsettiler. Tütün Limitetin Mısır piyasasını
kaybettiğini ileri sürdüler Bu müessesenin ku
rulması için çalışmalar hiçbir zaman aceleye gel
memiştir. Uzun uzun etüdler yapılmıştır. Ben
bütün tütün bölgelerini mütehassıs arkadaşlarım
la gezmek suretiyle müstahsılla, gerek toplu hal
de, gerek teker teker, mütalâalarını aldım. Bun
larla ilgili Bakanlıklarda topladığımız arkaraşlarla görüşerek bu kanun tasarısını vücuda ge
tirdik. Bundan başka Yüksek Meclisin komis
yonlarda da uzun uzun müzakere edilmek sure
tiyle bu tasarı meydana getirilmiştir. Binaenalevh
Sayın Muammer Alaka nt'm dedikleri gibi hiçbir
zaman aceleye gelmemiş ve bir seneden fazla üze
rinde çalışılarak bu tasarı meydana getirilmiştir.
MUAMMER ALAKANT (Manisa)•• — Size
demedim, burada acele ediliyor.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
ŞEREFETTÎN BÜRGE (Devamla) — Sayın
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Tahtakılıç'm suallerinçlen yahut endişelerinden
iki tanesi, iç ve dış piyasaların ayarlanması
mevzuu esasen bu kanunun içerisine girmektedir.
Esasen dünya tütün piyasasındaki yerimizin mu
hafazası ve müessesenin kurulmasında yegâne
âmil olmuştur. Kendileri müsterih olsunlar, ay
rıca hazırlanacak yönetmelikte bütün bu müta
lâalar da nazarı dikkate alınacaktır.
Zirai kredi işine gelince: Esasen zirai kredi me
selesi doğrudan doğruya Ziraat Bankasına ait bir
keyfiyettir. Şimdiye kadar müstahsıla Ziraat Ban
kası 50 milyona kadar yükselen ve halen 30 - 40
milyon lira etrafında krediler vermektedir. Eğer
bu müesseseye bu külfeti yüklersek teşkilâtımızı
fevkalâde tevsi etmek icabeder.
Hasankeyf tütünü meselesine gelince. Bu, bu
mevzua girmez. Hasankeyf tütünü mahallî bir
koopeıatif işidir. Bu müessesenin iştigal saha
sına girmemektedir, esasen bu müstahsıldan da
müessese için para kesilmemiştir.
Sonra krediden gayrı depo yapabilmek ve
Maraş ve Gazianteb tütüncülerinin temsil edil
mesi meselesine gelince, biz burada Ege, Mar
mara, Karadeniz ve Şark bölgesi olarak temsil
haklarını verdik. Bu bölgenin diğer tütünler
içinde esasen Şark tütünleri meyanmda mütalâa
edilmektedir.
Arkadaşlarımın mütalâasına kısaca bu suretle
cevap vermiş bulunuyorum.
Maddelere geçince ayrı ayrı mütalâalarımı
arzedeeeğim.
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — B e n sualimden
vazgeçtim.
BAŞKAN — Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, evvelâ suallerimin Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına ait olan kısımlarına cevap verdiğin
den dolayı Tekel Bakanı arkadaşıma teşekkür
ederim.
Yalnız ortaklık tütün müessesemizin heyeti
umumiyesini birden hesap ederek bir görüşle
ele almamız, doğru değildir. Arkadaşlar, tütün
mevzuunda dış ticaret meselesi, zannedildiği gi(
bi dahilî bir sermaye kurmakla, halledilecek bir
mesele değildir. Sayın Bakanın da bildiği gibi
muhtelif ecnebi firmaların memleketimizde vü
cuda getirdiği alım teşkilâtının kendisine mah
sus bir çalışma tarzı ve hüviyeti vardır. Hattâ
dış ticaret siyaseti tütün üzerinde takip edilir-
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ken bu firmalarla münasebetlerini bu ortaklığın j re, bu kadareık para ile muayyen bölgelerde
çok iyi bir şekil'de kurması lâzımdır.
kredi ihtiyacını karşılamak için isabetli bir yol
da, gidilerek pekâlâ zürraa faydalı olabilir. Bu
Hasankeyf mevzuunu foen, yanlış hareketle
kanunun maddeleri üzerinde de ayrıca fikirle
rin nasıl zarara mal olduğunu ifade için mi'sal
rimi söyliyeceğim. Zirai kredi müessesesi, koo
verdim. Elbette Hasankeyf mevzuu büsbütün
peratifler ve diğer müesseselerle birlikte ortak
ayrı bir mevzudur. Ama Hasankeyf gibi, mem
lık vazifesini almalıdır. Aksi takdirde bu ortak
leketimizin bir kısım bölgelerinde kendilerine
lığı ile muayyen tütüne para bağlamış veyahut
mahsus tütünlerinin ü kadar meseleleri vardır
ortaklık bir iş yapmak için - ki tütün limitet ve
ki, meselâ Karadeniz'de yetişen tütün vardır
yerli ürünlerin yapmış olduğu işin neticelerini
İki, puro tütünü ve harmanlarımıza lâzım olan
hepiniz biliyorsunuz. - Onun için ben ana pren
ince yapraklı bir tütündür. Dış ticarette iSe es
siplerin
,yani zirai kredi, ıslah ve depolama gi
kiden Mısır'dan bu tütünleri getirterek Japon
bi imali fennîleştirme gibi hususlarda ve dış ti
ya'ya satışı için teşetıbüs yapıldı muvaffak ola
caret piyasalarındaki fırsatlardan istifade et
madı.
me, rekabetleri tahrik etme ve icabında bir yıl
Demek ki, tütün mevzuunda her bölgeye ait
dan
biı- yıla istok muhafaza etme gibi isabetli
meseleler vardır. Fakat ticaret politikasının da
bir
politika
ile dış ticarete müessir olabilecek
ayrı ayrı meseleleri vardır. Her bölgenin kendi
tedbirlerin de beraber mütalâasının doğru olasine mahsus meseleleri ele alırken hususiyetle
cağı kanaatindeyim.
rini çok iyi tesbit etmek lâzımdır. Alakant ar
BAŞKAN — Yeterlik önergesi var okutuyo
kadaşımın isabetle tesbit ettiği gibi hakikaten
rum.
evvelâ bu mevzuda temsil meselesi, hukuk esas
larına müstenit değildir. Biz Ibundan geçtik,
Sayın Başkanlığa
memlekette müspet bir müessese kuruyoruz,
Tasarının kâfi esasları ihtiva etmesi ve bir
böyle bir müesseseyi kurarken böyle 'bir huku
kaç hatip arkadaşın da yeter derecede izahat
ki temsil 'hatası da düzeltilmiş olsun. Aynı za
vermesi hasebiyle maddelere geçilmesini ve
manda bu müessese ne iş yapacaksa bunu ta
umumi görüşmenin yeterliğini arz ve teklif ede
mamen tes'bit etmemiz lâzımdır.
rim.
Zirai kredi mevzuunda, bu müesseseyi teşki
Manisa Milletvekili
lât vaziyetine getirmek değil, Ziraat Bankası
Ali Rıza Artunkal
ajanları vasıtasiyle bu işi gördürmek mümkün
BAŞKAN — Yeterlik teklifini ve maddelere
dür. Bankanın dağıttığını söyledikleri 50 mil
geçilmesini reyinize sunuyorum: Yeterliği ka
yona varan kredi, arkadaşlar tasavvur edeceği
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Yeterlik kabul
niz gibi, tütün müstahsilinin zirai kredi ihtiya
edilmiştir.
cını zamanında temin eden bir miktar değildir.
Arkadaşlar, bu tasarının ivedilikle görüşül
Ekseriya zamanında temin ediJmiyen kredi
mesi
hakkında da bir önerge var okutuyorum.
gerek tütünün ekim mevsiminde ve gerek topla
ma mevsiminde, nihayet balya mevsiminde zürYüksek Başkanlığa
ram ayrı ayrı krediye ihtiyacı vardır. Böyle or
Gündemdeki «Türk Tütünleri
ortaklığı»
taklık tesis eden bir müessese ,tıpkı kooperatif
hakkındaki Kanun tasarısının ivedilikle görü
ler gibi, doğrudan doğruya ortaklığı zirai hüvi
şülmesini arz ve teklif eylerim.
yetine inanarak tesis etmez ve bu politikayı hal
Gümrük ve Tekel Bakanı
letmezsek, bu ortaklıktan beklediğimiz fayda
Dr. F. Ş. Bürge
hâsıl olmaz. Hattâ 50 milyon liralık sermayeye
BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
ilâveten temin edeceği krediyi bir tarafa bıra
mesini kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul
kın, elbette bu kadar bir sermaye ile dışardan
edilmiştir.
da bir kredi bulabilir. Gerek bankalardan ve ge
rek diğer malî müesseselerden bu kadar serma
Türk Tütün Ortaklığı Kanunu
ye ve faiz ile elli milyon liralık bir imkân elde
edebilir. Yoksa sermayesinin elli milyon lirası
Kuruluş, inaksal, unvan
nı birden bire dış ticarete harcamıyaeağına göMADDE I. —- Tütün ticareti yapmak ve bu
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suretle tütünün kıymetiendirilmesine, tütün pi
yasalarının düzenlenmesine ve icabında tütün
ekicilerinin teşkilâtlanma, işlerine yardım etmek
üzere;
a) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa da
yanılarak kendilerinden prim alınmış olan tü
tün ekicileri,
b)
c)
d)

Tekel Tl en el Müdürlüğü,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,
îstekli diğer Millî Bankalar,

Arasında bu kanıma ve bu kanunda hüküm
bulunmıyan hallerde Anonim Şirketler ve diğer
hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere
(Türk Tütün Ortaklığı) adı ile bir ortaklık ku
rulmuştur.
Bu teşekkül 3659 sayılı Kanun hükümlerine
tâbi değildir.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Efendim, heyeti umumiyesi hakkında konu
şurken arzettiğim gibi şimdi bu birinci madde
ile tesis etmekte olduğumuz kuruma, ancak ti
caret yapmak salâhiyetini veriyoruz. Bu itibar
la kurumun salâhiyetini bağlamakta ve tahdit
etmekteyiz. Asıl mal sahibi olan insanlara iti
matsızlık göstermekte, emniyetsizlik göstermek
te, hayır siz kendi menfaatlerinizi kendiniz bi
lemezsiniz hâlâ vesayet altındasınız bu sebeple
ben sizi en iyi şekilde idare edeceğim zihniyeti
ni ifade etmektedir.
Yalnız ticaret yapması kâfi değildir. Bugün
Türk tütüncülerini en çok ıstıraba sevkeden
nokta kredisizlik meselesidir. Ziraat Bankası
kredi kooperatifleri ekicilere ancak 10, 15 ni
hayet 25 dönüme kadar kredi vermektedir. Bu
nun haricinde kredi verilmemektedir. Ekici
kendi tütününü gayet ucuz fiyatlarla satmakta,
elinden çıkarmak mecburiyetinde kalmaktadır.
Şimdi .38 milyon lirayı bir araya getirmiş olan
tütün ekicileri, kendilerine kredi yapılmasını is
temektedirler. Eğer bugün bu 38 milyon lira
nın sahiplerine müracaat edip de reylerini al
mış olsaydınız, bu müessesenin ticaret yapma
sından ziyade, onların bu kredi ihtiyaçlarının
teminini teklif ettiklerine şahit olacaktınız.
Şimdi Saym Bakan dediler ki, buna bu şe
kilde müsaade ettiğimiz takdirde kurum, vazife
sini yapmak imkânından mahrum kalacaktır.
Kalmıyacaktır arkadaşlar. Krediye de kavuştu
ğu takdirde kurum bir taraftan ekiciye para
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verecek ve ekicinin tütünü Tekel ambarlarında
bulunduğu için. zamanında bu kurum tütünü
mubayaa etmek suretiyle parasını tahsil edebi
lecektir. Esasen son senelerdeki lıadisat da gös
teriyor ki, bu şekilde verilmiş olan ikrazlar or
takçılarda, ekicilerde batmıyor.
Şimdi böyle doğrudan doğruya müstahsil ta
rafından alınmış paralarla bir müessese kurar
ken bu müessesenin ikraz bakımından ekicilere
yardım etmekten mahrum bırakılmasını tecviz
etmemekteyiz. Bu, bir.
ikincisi, ticaret yapacaktır. Ticaret yapmak
için ve tütün mubayaa edebilmek için kurumun
bâzı binalara ihtiyacı olabilir. Kurum lüzum
görürse kendi depolarını, kendi binalarını ya
pabilmelidir. öyle istihsal mıntakaları vardır
ki, bugün oralarda Tekel deposu ve Tekel mu
bayaa memuru yoktur. 10 - 20 kilometreye ka
dar giderek müstahsil malını satışa, arzetmektedir. Bunun için kuruma salâhiyet verelim. Di
ğer kooperatiflerde görüyoruz ki, en nazik ti
cari meseleler bu kooperatiflerin umumi heyet
leri tarafından kavranmakta ve idare edilmek
tedir. Şimdi bizzat kurumların sahibi olan kim
selerin idare kuruluna, heyeti umumiyesine niçin
böyle bir salâhiyet vermekten çekiniyoruz?. Ve
onları menediyoruz? Esasen, kurulun vereceği
kararlar sermayenin dörtte üçünü şümullendirirse, toplıyabilirse o zaman muteber olacaktır.
Sonra burada Bakanlığın, Bakanlar Kurulunun
murakabeleri var. Millî bankaların, Ziraat Ban
kasının mümessili var. Tesis ettiğimiz müesse
senin umumi kurulu kendisine birkaç bina yap
mak için salâhiyet verebileceğimiz bir kuruldur.
Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. Tekli
fimin mahiyeti şudur: Ekicilere ikrazda bulun
ması ve icabında inşaat yapmak salâhyetini de
bu kurula vermektir. Kurul takdir eder, ikraz
yapmaz, kurul takdir eder bina yapmaz ama
kurul lüzum görürse ikrazatta bulunabilmeli
ve icabında kendi binalarını kendileri yapabil
melidir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında iki öner
ge var...
A T I P İNAN (tzmir) — Müsaade eder misi
niz?
BAŞKAN — Buyurun!
A T I F İNAN (izmir) ~~ Muhterem, arkadaş
lar, Sayın Alakant arkadaşım, şüphesiz bu ta
sarının daha iyi şartlarla kanunlaşmasını sağla-
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mak maksadiyle huzurunuzda maruzatta bulun
du ve tasarının birinci maddesinde bazı eksik
liklerin mevcudiyetini ve fazla tahdidata gidil
diğini, ekicilerin mümessilleri vasıtasiyle salâhi
yet kullanmaları mevzuunda fazla çember içine
alınmış olduklarını ifade ettiler. Konuşmaları
nı bu suretle hulâsa edebilirim.
Madde üzerinde konuşurken söylediklerini
zannediyorum, kendileri de hulâsa ettiler, Tasaırınnı umumi konuşması sırasında, hukuki tasar
ruflardan ve bâzı. sakatlıklardan bahsettiler.
Madde mevzuu bahis olduğu zamanda da işaret
eder gibi oldular.
Bendenizin anlayışıma, göre, hukuki tasarruf
bakımından bir sakal:Iık olduğunu iddia etmek,
isabetli iOİmaz. Niçin hukuki tasarrufta sakat
lık vardır, dediler? Kendi ifadeleri ile arzedeyim:
Onların muvafakatini almadan, toplanan pa
ralarla ortaklık kuruyorlar, dilediklerini ortak
yapıyorlar, bunların
muvafakati var mıdır,
diye sordular?
Şimdi iki şeye . . . .
BAŞKAN — Müsaade buyurun! Maddeye
mütaallik hususatta, Bakanın cevapları ile ar
kadaşımız tatmin edilmiş bulunuyorlar.
A T I F İNAN (Devamla) — Maddeye müta
allik mütalâaları arasında müstahsil ihmal edil
mekte, müstahsil a vesayet tatbik edilmekte de
diler ve yalnız ticaret yapma salâhiyeti veril
mektedir, dediler.
Sayın arkadaşım takdir eder ki, kanun hü
kümlerine dayanaTak alman tedbirleri ve yine
kanun yapmak suretiyle vaz'edilen tedvin etme
yoluna gidilen hükümleri, vesayet: mânasında te
lâkki ettiğimiz zaman kanun müessesesi işleye
mez hale gelir. Burada, vesayet mevcut olduğu
nu iddia etmeye mahal olmasa gerek.. Kelimeler
üzerinde münakaşayı bırakalım, esasa gelelim.
« Ticaret yapmak lüzumu ile tahdit ediliyor »
diyor. Bendeniz bunu anlamadım. Ticaret yap
mak imkânı verdiği gibi, ekicilerin teşkilâtlan
ması imkânlarını da sağlamaktadır. Piyasaları
düzenlemek imkânlarını sağlamaktadır. Tütün
mahsulünün kıymetlenmesi işi de ele alınacaktır.
Ama, yaptığımız şey kanundur, bir statü, bir
yönetmelik değildir. Nihayet bunun içine çıkan
maiksatları ifade etmek üzere, detaya girmek
üzere, bunun statüsü yapılacaktır .Bu statüde
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idare meclisinin salâhiyetleri tâyin edilecektir.
Yani kanuntla mevcut olan fakat bir talimatna
mede olduğu gibi genişliğine yazılması mümküu
olmıyan noktalar, bu yoldaki tedbirlerin alın
masına imkân veren cihetler yine hu kanun hü
kümlerine dayanılarak statüye dercediimiş bu
lunacaktır. Bunların ancak orada yeri vardır.
Şimdi burada arkadaşım iki noktayı ifade
huyıırdular. Dediler ki, hu, zürraa kredi ver
mektir ve aynı zamanda zürraın mallarını bir
depoya koymak ihtiyacı, ihtiyaçların mühimimi
arasındadır, binaenaleyh icahettiği takdirde, de
poların yapılması bu maddenin içerisine girme
lidir.
Şimdi arkadaşlar, 'depo ihtiyacı vardır, yok
tur, bu ayrıca münakaşa edilebilir ve var olma
sı tarafı galiptir, yok demek hata olur. Ama bil
hassa zürraa kredi vermek mevzuu, bu mües
sesenin ifa ettiği Vazifeler arasına girdiği za
man, bu müessesenin kuruluş mevzuuna ve
maksadına ait düşüncelerimiz şu olacaktır. Müs
tahsilin en çok 'müşkülâta mâruz kaldığı bir
safhayı onun lehine kolaylaştırmak ve tütün
müstahsilinin mâruz kaldığı müşkül zamanlar
da satışı tanzim etmektir. 16 ısene evvel, 20 se
ne evvel çok müşkül olan safhalardan biri de,
bugüne kadar alınan tedbirler <ve yürüyen ikti
sadi inkişaf karşısında, zirai kredi mevzuudur.
Onun çareleri bulunmuştur. Ama yüzde yüz mü
'bulunmuştur? Her tütün ekicisi istediği ölçü
de, istediği genişlikte kredi bulmak imkânına
mı mazhardır? Hayır. Ama Ziraat Bankasının
doğrudan doğruya yaptığı ikrazat vardır. Zi
rai kredi kooperatifleri kurulmuş, huni ar kana
lı ile tütün müstahsili ihtiyacı hazan yüzde yüz,
hazan kısmen karşılanmıştır.
Zirai isalha'da kredi ihtiyacının çok büyük ol
madığının bir alâmeti de, son yıllarda tütün
istihsalinin 100 milyon kiloya haliğ olmamdır.
Eğer zirai kredi, satış safhasından daha fazla
müşkülât gösterseydi zirai istihsal bu derece
inkişaf edemezdi. Ziraatın hu ölçüde inkişaf et
mesinin, istihsalin bu ölçüde artmış bulunması
nın bir mânası da o dur ki, satış sahasında da
karşı karşıya bulunduğumuz bir müşkülât yok
tur. Şimdi, satış (sahasının zorluklarını bertaraf
etmek, müstahsili o tazyiklerden kurtarmak için
kurmakta ol'duğumuz bir müessesenin takatini,
piyasanın açılmasına takaddüm eden ve tistih-
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bu salâhiyetler mevcut ise, bunu iki kelime ile
tavzih etmekte ancak fayda vardır.
Şimdi, Kurumun vazifesi, tütün piyasasını
muhafaza etmektir. Kurum, tütün piyasasını
muhafaza etmesi için de ekiciye, müstahsıla
vaktinde kredi, para vermesi lâzımdır.
Çünkü tütün ekicisi kredi bulamadığı içinZiraat sahasındaki müşkülâtı yüz de yüz ber
dirki
elindeki tütününü yarı yarıya noksan fi
taraf etmek diye bir iddiaya ihtiyaç yoktur.
yatlarla bu zamanlarda satmaktadır. Atıf bey
Fakat burada 'buna yüzde yüz ihtiyaç vardır
bunu gayet iyi bilirler .Yani, tütün müstahsi
diye onu evvelden 'başka bir yere tahsis etmek,
linin
zamanından evvel malını ' y a r r y a r ı y a sat
o müesseseyi zaıfa uğratır.
tıklarını. Bu kanunla istihdaf edilen gayeyi te
Bu müessesenin, zirai kredileri karşılamak
min için bu müessesenin ikraz salâhiyeti olması
hususunda, salâhiyet alması noktası hakkındaki
lâzımdır. Bizim temas ettiğimiz mesele, hepimiz
teklifin kabulü halinde, bu müessesenin vazife
tütüncülerle temastayız, tütün ekicileri bizden
sini zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıvacağız.
bunu istemişlerdir. Kurulacak müessesede zirai
benim anlayışıma göre.
kredi temin edilsin. Bu itibarla tasarının kabu
Bu ciheti açıklamayı lüzumlu gördüğüm için
lünde hiçbir mahzur yoktur. Bizim gayemiz bu
huzurunuza çıktım.
istenilen şeyleri yerine getirmektir. Maruzatım
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
bundan ibarettir.
— Bir iki noktayı yeniden açıklamak lâzımgelKEMAL CEMAL ÖNCEL (Benizli) — Efen
di.
dim, Alakant arkadaşımızı dinledim zirai kredi
Evvelâ ben, bu <18 milyon liralık bir serma
mevzuuna temas ettiler. Hakikaten çok mühim
yeyi istediğimiz gibi tasarruf ettiğimizin huku
bir noktadır. Bugün tütün müstahsili kredi ba
ki mesnedinin zayıf olduğunu arzettim. Baka
kımından ihtiyaç içindedir. Bendeniz de tasarı
nın verdiği izahattan da tatmin edilmiş değilim.
nın Tarım Komisyonunda müzakeresi sırasında
Ancak, bu mesnet zayıf olmakla beraber, hâ
bu mevzua temas etmiştim, buna taraftardım
diselerin icbarı, ve bu kanunun bir an evvel çık
fakat Hükümet müşavirlerini, dinledikten sonra
ması lüzumu muvacehesinde heyeti umumiyebu isteğimden vazgeçtim. Çünki, bu tasarı ile
sinin kabulü ile maddelere geçilmesini arzettim.
verdiğimiz sermaye nihayet. 55 milyon liradır.
Şimdi Atıf inan arkadaşımız, bilmem, mâru
Bunun da ancak 40 milyonu ödenmiştir. Tütün
zâtımı başka türlü mü telâkki ettiler, cevapları
satış işinin tekâmülü Türkiye'nin en önemli bir
benim mâruzâtıma tamamen tetabuk halinde bu
mevzuudur. Bu, 40 milyon lira ile, 80 milyon li
lunmadı. Şimdi kanun tekniği bakımından bütün
ra ile halledilebilecek bir dâva değildir. Bugün
teferruatı bu maddenin içine koyalım, demiyo
verdiğimiz sermaye gayet cüzidir 55 milyon lira
rum ben.
ile tütün ticareti mevzuunu halletmeye imkân
yoktur. Bir ziraatçı olarak arzediyorum ki zi
Bu madde kurumu, ikrazda bulunmak ve
rai kredinin de bu müesseseye verilmesine taraf
depolar yapmak hakkından mahrum bulundur
tarım fakat, sermayesinin azlığı dolayısiyle, her
maktadır. Benim teklifim ise, iki kelimeden iba
iki ödevi de buna verecek olursak, Hükümetin
rettir. tkraz yapabilsin, depolar kurabilsin. Ya
çok yerinde olan noktai nazarına iştirak ediyo
ni muhakkak ikraz yapsın, muhakkak inşaat
rum, bu işi yürütemez.
yapsın diye âmir bir hüküm teklif etmedim. Şu
urlu bir idare, kendi menfaatlerini bilen bir mü
înşaat işine gelince; bu da hakikaten mühim
essese, kendi kendisini sevk ve idare edebileceği
bir konudur, tütün depoları yapmak lâzımdır.
ni görünce, zaten bu kurumun içinde millî ban
Fakat müessese henüz kuruluş halinde iken ser
kaların, Ziraat Bankasının mümessilleri de var
mayesinin büyük bir kısmını bu işlere dağıta
dır, kendisine bu salâhiyetin verilmesini teklif
cak olursa, bilhassa bizde bölgevi fikir ve istek
ediyorum.
ler çok fazladır, ben de Denizli'de bir depo ya
pılmasını istiyeceğim, her yerde böyle depolar
Bu salâhiyetler mevcutsa, bunu sözcü arka
yapılmaya kalkılacak ve tam müstahsıla yardım
daşım teyit etseydi, bu bir. İkincisi, kanunda
şalin arzedildiği aylara, bağlamak gibi, ihtiya
cın daha çok karşılanması hususuna tahsis ledersek, asıl o kudreti kullanmak lüzumuna muh
taç olduğumuz günlerde, takatimizi daha «evvel
•başka yerde tüketmiş olmanın müşkülâtiyle kar
şılaşırız.
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edilmem icabettiği piyasa zamanında elde para
bulunmıyacaktır. Tam piyasa zamanında elinde
para bulunmıyan müessese de ticari olan rolü
nü ifa edemiyecektir. Bu sebeple ben arkadaşı
mızın fikirlerine iştirak edemiyorum.
BAŞKAN — önergeler var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Türk Tütünleri Ortaklığı hakkındaki Kanun
tasarısının 1 ııci maddesindeki (bu suretle) ve
(icabında) kelimelerinin çıkarılmasını arz ve
teklif ederim.
Aydın Milletvekili
Dr. Sabri Akın
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bul buyurulursa daha iyi olacağı her bakımdan
aşikâr. Bu (bu suretle) demek yayınladığımız
kararnamelerin sarahatine de aykırı. Ticaret ya
pacak. Müstahsil kendi parasiyle kendi tütünü
satın almak için bu kanunu istemiyor. Ben ziraatimi en dikkatli şekilde yapıyorum. Ama istih
salden sonra tahammül edilemiyecek ıstıraplar
karşısında kalıyorum. Beni bu ıstıraptan kur
tarmak için, fazla birşey istemiyorum, Millî
piyasada, beynelmilel piyasalarda teşekkül eden
fiyat üzerinden malının çabukça satılması içiıı
bana yardım etsin diyor. Eğer, (bu suretle) tâ
biri kalsiti diye bir karara varılırsa, ohalde ti
caretin bu arzctliğim mânaları da ihtiva edip et
mediğini alâkalı, daha doğrusu vazifeli komis
yon raportörlerinin kendi komisyonları namına
ifade etmelerini rica ederim.

BAŞKAN — Madde şudur; (Tütün ticareti
yapmak ve bu suretle tütünün kıymetlenmesi
ne') buradaki (bu suretle) kelimesinin kaldı
rılmasını, (Tütün piyasalarının düzenlenmesine
BAŞKAN — (Bu suretle ve icabında) kelive icabında tütün ekicilerinin teşkilâtlanma...) * melerinin çıkarılması teklifini oya sunuyorum.
Burada ki (icabında) kelimesinin çıkarıl masun
Kabul edenler... Etmiyenler... Çıkarılması kabul
istiyorlar. Komisyon bu hususta ne demektedir1?
edilmiştir.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
FAİK KUKDOĞLU (Manisa) — Allah razı
GÖLET (Ankara) — Efendim; (bu suretle)
olsun.
kelimesi buraya, tahsisen konulmuştur. Çünki
BAŞKAN — Muammer Alakant'ın önergesi
piyasayı tanzim etmesi işi tütün ticareti yap
ni okutuyorum.
ması suretiyle olacaktır. (Bu suretle) yi kaldı
racak olursak tütün piyasasını tanzim etmesi
Yüksek Başkanlığa
hususundaki her türlü imkânı kaimi etmiş olu
Tütün Ortaklığı Kanun tasarısının birinci
ruz. Onun için tütün piyasasını tanzim etme yo
maddesinin birinci fıkrasına (ekicilere ikrazda
lunda (bu suretle) kelimeleri, konulmuştur, (ica
bulunmak ve gereken inşaatı yapmak) hükümle
bında) kelimesi kalkabilir, bunda mahzur olmırinin ilâvesini teklif ederim.
yabilir, fakat (bu suretle) ibaresinin kalmasını
Manisa Milletvekili
rica ederim.
Muammer Alakan!
FAlK KTJRDOĞLU (Man isa) — Arkadaş
BAŞKAN — Muammer Alakant'ın okunan
lar; biz bu % 5 leri müstahsilden alırken 7 ve
önergesini oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
ya 8 i bulan kararname neşrettik. Bu kararna
yenler .. Kabul edilmemişin*.
melerin hepsinde bu. % 5 leri tütün piyasasını
Maddeyi (bu suretle ve icabında) kelimeleri
düzenlemek için alıyoruz diye va'dimiz ve ikrarı
çıkarılmak suretiyle oyunuza sunuyorum. Kabul
mız vardır. Şimdi, tütün ticareti yapacak, bu
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
nun neticesi olarak piyasayı düzenliyecektir di
yoruz. Bu kelime piyasa tekniğine tamamen ay
Faaliyet süresi, merkez
kırıdır. Öteki komisyonlar da bu anlayışa işti
MADDİ] 2. — Ortaklığın faaliyet süresi 30
rak etmemiştir. Bütçe Komisyonunda bu keli
yıldır. Merkezi istanbul'dadır.
meyi kaldırmamak için ısrar ettiler. Sonra bahsi
Bu sürenin uzatılması veya kısaltılması or
uzatmamak için sordum; (Ticaret) kelimesinden
taklığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile
ne anlıyorsunuz diye. (Ticaret) kelimesinde avans
olur.
verme, satışları toptan yapma, resepise, varan t
YUNUS MUAMMER AEAKANT (Manisa)
ilk mânaları dâhil dediler. Ben de Meclis heyeti
— Kurmuş olduğumuz bu müessese, memleketin
nmumiyesinin insafına müracaat ederim, dedim.
en büyük müesseselerinden biridir. Şimdiden 55
(bu suretle) ekilmesi yerine virgül konmasını k:ımilyon liralık bir sermayesi vardır. Zamanla bu,
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BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu. (Yok ses
daha büyüyecektir. Bunun için 30 senelik bir
leri)
müddet derpiş edilmiştir, bu 30 sene azdır,
A!-:;:; :-•;• A l a k a n t .
Bakanlar Kurulu kararı ile bu müddet u;::'tıh- \
YLM'tf rviTAMMER ALAKANT (Manisa)
bilirse de, Bakanlar Kurulunun UiMvin vcy;> ;ide
----- Hu !.;:ıdde kurula sermayesini artırabilmesi
mi tasvibi gibi siyasi bîr mülâhazaya marn:: kala
için salâhiyet vermektedir. Eakat bu salâhiyet
bilir. Çünkü Bakanlar Kurulu, siyasi bir ku
iki
şekilde kayıt altına alınmış bulunmak
ruldur. Bakanlar Kurulunun siyasi bir şeyine
tadır.
mâruz bırakmamak için bu müddetin 50 sene
olarak uzatılmasını muvafık buluyoruz. Esasen
Bir tanesinde deniyor ki; sermayeyi artır
Hükümetin teklifi de 50 sene idi, yahut Hükü
mak için teklifle bulunacak ama % 50 nispe
metin. teklifi değil de encümenlerden birinin tek
tinde artırabilecek. Halbuki bu kurul, kendi
lifi 50 sene idi. Bütçe Komisyonu bunu 30 se
paralariyle meydana getirdikleri bir müessese
neye indirmiştir. Bu kadar büyük bir müesse
nin mümessilidir. Para devalüasyonu olabilir,
senin 30 senelik bîr ömrü varmış gibi bir hal
daha fazla para ihtiyacına sebep olabilir. Niçin
alıyor, bu müddet, bu müessesenin perestiji için
bunları % 50 ile tahdit edelim. Bu paraları
zarardır, sarsar. Onun için 30 senelik müdde
kendileri verecektir, kendileri ödiyecektir. Bi
tin, 50 seneye çıkarılmasını teklif ediyorum.
naenaleyh kendileri kararlasınlar,
istedikleri
gibi artırsınlar. Bu bir.
Yüksek Başkanlığa
İkincisi, bu sermayenin artırılması için Ba
2 nci maddenin (ortaklığın faaliyet süresi 30
kanlar Kurulunun tasdiki kaydı konuyor. Bir
yıldır) ibaresindeki 30 yerine 50 yılın kabulünü
ticari müessese kuruluyor, doğrudan doğruya
teklif ederim.
sermayesi kendileri tarafından veriliyor, mes
Manisa Milletvekili
uliyetler ona ait oluyor. Niçin sermayesini ar
Muammer Alakant
tırabilmesi, Bakanlar Kurulunun tasdikma va
beste oluyor. Binaenaleyh benim arzım, bu
V E H B Î SARIDAL (Niğde) — Bu meseleyi
gibi işlerde vesayetten ayrılarak bu kuruma
komisyondan sormak istiyorum: Elli sene gibi,
kendi işini kendisinin görmesi için kendisine
otuz sene gibi müddet tâyinine neden ihtiyaç
salâhiyet vermek prensipine uygun olarak bu
vardır? Müessese müddetsiz olarak kurulur lâzımrada da sermayenin artırılması kararını doğ
geldiği zaman vâzıı kanun o müesseseyi kaldırır.
rudan kurula bırakalım. Zaten Ziraat Ban
Ziraat Bankası, Donatım Kurumu, müddetsizdir.
kasının, diğer millî bankaların da mümes
Bunun müddetle kayıtlı olması doğru değil
silleri de vardır, doğrudan doğruya olmasa
dir
bile dolayısiyle ait olduğu Bakanların ve Hü
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir?
kümetin murakabesi altındadır.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
Takririm bu mahiyettedir. Bu, sermaye or
GÖLET (Ankara) — Elli seneye muvafakat edi
taklık
karariyle artırılabilir. Ortaklık heyeti
yoruz.
umumiye kararı ve muayyen bir nispet olmak
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor.
sızın Bakanlar Kurulunun kararı olmaksızın
Elli seneye çıkarmayı uygun buluyor. Bunun
artırılması merkezindedir.
elli seneye çıkarılması hususunu oylarınıza sunu
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Elli sene
terem arkadaşlar, Türk Milletinin en değerli
ye çıkarılması kabul edilmiştir. Otuz sene müdde
mahsullerinden birisinin satışını temin etmek
tin 50 seneye çıkarılması suretiyle maddeyi
ve müstahsili korumak maksadiyle getirilmiş
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
olan bu tasarının yüksek değerini arkadaşları
ler... Madde kabul edilmiştir.
mız belirttiler. Ben bu hususta bir şey söylemiyeceğim. Ama bu kanunda konulan ser
Sermaye
maye ile hakiki maksadın tahakkuk ettirilemiMADDE 3. — Ortaklığın sermayesi 55 mil
yeceği kanaatindeyim. Bu işe burada kabul edi
yon Türk lirasıdır.
len 55 milyon lira sermaye kâfi değildir. Bu
Bu sermaye ortaklığın teklifi ve Bakanlar
meblâğın hiç olmazsa ilk hamlede 100 milyon
Kurulunun tasvibiyle yarısı kadar artırılabilir.
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lira olmasını ve bu şekilde kabul edilmesini
bendeniz arzediyorum. Acaba Hükümet ne
buyuruyor? Bu husustaki noktai nazarını öğ
renmek istiyorum.
Biraz evvel arkadaşımız Muammer Alakant
burada sermayenin tezyidi iyin Bakanlar Kuru
lunun kararına lüzum yoktur dediler ve bir
vesayet sistemi mevcut olduğunu ileri sürdü
ler.
Vesayet sistemiyle maddenin ve kanunun
alâkası yoktur arkadaşlar. Bakanlar* Kurulu
nun karar vermesine de
hendenizce zaruret
vardır. Çünkü kabul edilen, birinci maddede
gördük ki, ortaklar yalnız mustahsıldan ibaret
değildir. Ortaklar arasında Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası ve istekli millî bankalar
ve Tekel İdaresi mevcuttur. Sermayenin artı
rılmasına karar verildiği takdirde bunların
bütçe ile alâkası ve Hükümetle alâkası yakın
dır ve açıktır. Bu itibarla Bakanlar Kurulu
nun karar vermesi kayıt ve şartı yerindedir.
Ama sermayenin miktarı kâfi değildir. Hiç
olmazsa bu miktarı yüz milyon liraya çıkara
lım. Bendeniz bunu arzediyorum. Hükümet
de lütfen kabul buyursun.
KOMİSYON ADINA CEVDET
GÖLET
(Ankara) —• Efendim, esasen sermayenin artı
rılması imkânını kabul etmiş ve tasarıda da bu
nu arzetmiş bulunduğumuza göre, sermayenin
100 milyon liraya çıkarılması hakkında kabul
buyurulacak şekil, bizce de muvafıktır. O tak
dirde Bakanlar Kurulunun tasvibiyle şeklinde
arzettiğimiz mülâhaza da kalkınış olacaktır.
ATİF İNAN (izmir) — Efendim, Kâmil
Coşkunoğlu arkadaşımın görüş ve mütalâala
rına tamamen iştirak ederim. Hakikaten öyle
bir müessese kuruyoruz ki, ona miktarı 100 mil
yon. liraya baliğ olan bir sermaye vermek ve
Türk tütünlerinin dünya piyasalarının icapla
rına göre, istihsal şartlarımızı nazarı itibara
alarak ve bu tütünleri ne dereceye kadar kıy
metlendirmek mümkündür, bunlar hakkında da
tetkikat yaparak, tütünün değerini lüzumsuz
yere düşürmek gayretlerine karşı durma vazi
fesini veriyoruz. Takdir buy ur ur sunuz ki; bu,
çok geniş ve azametli bir vazifedir. Böyle bir
vüsatte bir vazife^ bu müesseseye verilmiş olu
yor. Henüz böyle müessese, teşekkül etmemiştir.
Yani böyle geniş bir ölçüde bir müessese ilk
defa kurulmuş oluyor. Hiç şüphe yok ki, böyle
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bir müessesenin kendisine verilen bu azametli
ve geniş vazifesini kemaliyle ifa edebilmesi için
maddi ve mânevi takati de kifayetli olması
lâzımdır.
Şimdi böyle bir müessesenin sermayesi 55
milyon lira olursa bunun -Î8.5 milyon
lirası
şimdi ödenecektir. Ziraat Bankası ve diğer
Millî bankalar da, kendilerine düşen hisseyi ya
zılı müddetfer içinde vereceklerdir. Onun için
bu sermaye, müessesenin deruhde edeceği va
zife azametiyle mütenasip bir sermaye telâkki
edilemez. Vakıa ilk görüşte bu 55 milyon lira
lık sermaye pek de istisgar edilecek bir mik
tar değildir. Fakat, vazifesinin vüsatinin aza
meti ölçüdedir ki, bu müessesenin takatinin
yüz milyonla ifade edilmesi, o müessesenin bir
çok fuzuli mücadeleler ve tütün piyasası düze
nini bozmadan, menfaati olanlar görülürse
onların karşısında maddi ve mânevi takatfe
mücehhez bir müessesenin mevcudiyeti kanaa
tini telkin etmeye o kadar müsait olacaktır ki,
bıı müessesenin bâzı bozgunculuğu durdurmak
için dahi müessir olmak iktidarmdadır ve im
kânını kazanmıştır. Şimdi müessesenin mânevi
takati dar görülürse kuvvetlendirmek için Hü
kümet lâzım olan şeyleri düşünmüş, komisyon
larda da bunlar üzerinde durulmuştur.
Ziraat Bankası gibi tecrübeli bir müessese
nin iştiraki sağlanmış. Tekel gibi, tütün piyasa
sında Devlet müessesesi olarak, müstehlik mü
essesesi olarak, müstehlike vasıta olan bir mües
sese olarak, yıllardan beri bu işte tecrübeli bir
müessesenin iştiraki sağlanmış. Buna zamimeten, millî bankalarımızın ticaret sahasındaki
görgü ve bilgi lerinin mulıassalasmı bu müesse
senin gyretlerine katacak olan anasırın bu mü
essesenin bünyesine sokulması sağlanmış. Bu
nun yanında bir de sermayesi 100 milyona çı
kardık mı, maddî ve mânevi kuvvet noktasından
Tasarıda var
ften isabetli kararı almış olacağız.
dır: tndelieap sermayenin artırılması kaydı
mevcuttur. Fakat arkadaşlar, nazarı dikkatini
ze arzederhn, bu kayıt, ortaklık müessesesinin
kararı ve ondan sonra da Bakanlar Kurulunun
tasvibi ile tahakkuk edecektir. Ve bunun için
de tasarının beşinci maddesi vardır. % 5 i aşma
mak şartiyle kesinti yapmak üzere artırılacak
olan sermayenin karşılığını teşkil edecek olan nıebaniyi emniyet altına alınacaktır. Yani bu şekil
de tanzim edecektir.
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Şimdi arkadaşlar, hep biliriz ki, her mü i zırladım. Kabul buyurursanız, zannediyorum
ki, bu müessese varlığının yaratacağı güzel ne
essesenin kuruluş devresine mahsus olan bâzı
ticelerin istihsali için en iyi kararı almış olaca
küçük görüşlerin uyandırdığı tereddütler var
ğız. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
dır. Şimdi kurulmasına karar vermek üzere ol
duğumuz müessesenin etrafında: da böyle sözler
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bu
geçmiş; c'/c 5 prim verilmeli, alınmalı mı idi, alın mevzuda artık fazla konuşmanın lüzumsuzluğumamalı mı idi? Bunu müstahsil verir mi, ver ı ııa kaniim. Çünkü heyeti umumiye tenevvür et
mez mi, vesayet midir, değil midir? Şeklinde mü miştir. Bütün konuşan arkadaşlarım sermayenin
nakaşalar olmuştur. Ama üzerinden yıllar geç
azlığı üzerinde müttefiktir. Bendeniz bu mev
miş, işler durulmuş, faydaları müstahsil tarafın
zuda evvelce konuşmuş ve komisyonlarda müna
dan idrak edilmiş, şimdi ne iyi olmuş da ver
kaşasını yapmış fakat bu düşüncemi Hükümet
mişiz bu paraları demektedirler. Öyle bir va
müesseselerine kabul ettirememiştim. Şimdi he
ziyet hâsıl olmuş ki. tekrar sermayenin artırıl
yeti umumiyenizde sermayenin yükselt il m em es i
ması hususunda, siyasi olsun, almasın, iktisadi
yolunda bir temayül gördüğüm içindir ki, bu'mülâhazalarla yeniden şüphelere, tereddütlere
I nun ehemmiyetini canlandırmak ve kabulünü ri
imkân vermemek için, müessesenin azametiyle
ca etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
mütenasip sermayenin verilmesi en münasip ted
Hakikaten bu para çok azdır. Müessese 200
bir olacaktır.
!
milyona
hattâ 300 milyona yaklaşan ticari bir
Şimdiden hattâ prim c/c 5 i mi mütecaviz ol
i muhitte iş görmek durumundadır. Bir milyon
masın, yüzde dördü mü tecavüz etmesin, üç mü
tütüncünün ihtiyacına cevap vermek vaziyet in.'olsun, gibi her gün tekerrür edecek münakaşa
dedir. Bu itibarla hayli mühim bir dâvayı üze
ları da önlemek için lâzımdır. Onun için arz eb
rine almış bulunan bir müessesenin muvaffak
eliyorum, Sermaye 100 milyon lira olsun.
olmasını istiyorsak bunu şimdiden para bakı
İkincisi, bu sermayenin ileride tütün satışla
nı ınelan sıkıntıya sokmak doğru olmaz. Bu mü
rından yapılacak kesinti ile artırılması gereke1essesenin, bendeniz de para bakımından teçhiz
c
cektir. Bu kesinti /r 3 mü olsun, dört mü ol
edilmesini rica 'ediyorum.
sun, münakaşasını da bertaraf edelim. Klsasen
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
bu beş ile başlamıştı, geçen sene c/c 4 e inmişti.
c
—
Arkadaşlar, bir kısım arkadaşlar, 55 milyon
Esas kararlan da /c 5 i tecavüz etmemek üzere
lirayı küçümsediler ve 100 milyon lira sermaye
dir. Müstahsil kendisine iyilik getirecek olan
olmasını
istediler. 55 milyon lira az sermaye de
bu müessesenin devamı için belki % 4 vermeyi
ğildir.
Bu
paradan ikraz işi de kaldırılmıştır.
de hoş görecektir'. Nitekim tütün mıntakalannda
Bu
55
milyon
lira sermaye ile 45 milyon liralık
bulunan ve seçmenleriyle temasa gelen arkadaş
kredi
de
teinin
edilebilir. Bu takdirde sermaye
larımızın intibaı da, budur. Müessese kurul
î)5 - 100 milyon lira demektir. Vasati olarak
sun, bizi kaç yıldan beri okluğu gibi mallarımızı
tütünün kilosunu iki liradan hesap edersek 50
sebepsiz fiyat sukutlarına mâruz kalmaktan
milyon kilo tütün mubayaa edecek demektir 20
kurtarsın, biz bunu vermekte seve seve devanı
milyon kilo da Tekel mubayaa eder, yekûn 70
ederiz, diyen müstahsil yığınları karşısındayız.
milyon
kilo tütün mubayaa edilmiş olur. Ser
Ama, bir kere 40 milyon lira tahsil edilmiş bu
mayeyi 100 milyon yapalım ama bu parayı ne
lunduğuna ve Millî müesseselerimiz de buraya
reden bulacaksınız? Müstahsıldan birer birer ke
katılmış olduklarına göre c/c 4 ü devam ettimek
silecek. Müstahsil buna taraftar mı? Şimdi Sa
üzere kanunlaştırarak 100 milyon liraya çıkarı
yın Atıf înan arkadaşım ve Artunkal buyurdu
lacaktır. Bu sermayede müstahsilin hissesi 83
lar ki, müstahsil taraftardır. Kendileri tenakuza
buçuk milyon liraya baliğ .'olacaktır, 83 mil
düşüyorlar.
Artıralım diyorlar, kim istiyor?
yon liraya baliğ oluncaya kadar tütün satış
Kurum istiyor, Kurum kimlerden ibaret? Hülarından kesilmeye devam olunur demek su
retiyle kabili teinindir. O takdirde bu üçüncü | kümet ve onunla birlikte hareket eden Ziraat
maddedeki bu müessesenin kararı hakkında Ba
Bankasından ibarettir. Müstahsil istiyor diyor
kanlar Kurulunun tasdikimi lüzum kalnııyacaklar. mademki müstahsil istiyor, bırakın kenditır. Bu maksadı sağlamak üzee bir önerge ha- I lerine, kendileri versinler, siz bizim üzerimize
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% 5 vergi tarh ediyorsunuz diye itham etsinler.
Bu, daha iyi bir siyasettir, daha iyi mantıktır,
Binaenaleyh % 5 vergi tarhetmek için bu
şekli tercih etraiyc lüzum yoktur. Kaldı ki müstahsil istemiyor.
Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
İstiyorlar biz temas ettik.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Sayın Artunkai galiba Manisa Kongresinde bulunmadılar, Hulki Cura burada bulun
salar idi, irşat edeceklerdi, Manisa C. H. P. 1947
senesi kongresinde, % 5 in kalkmasını temenni
etmişlerdi.
Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) - Müstahsil istiyor.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla)
— Rica ederim, müdahale etmeyin.
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) ~~ İs
tiyor, istiyor.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Rica ederim ikide bir müdahale etmeyin.
Buraya gelin konuşun. Buraya gelen milletveki
li,, konuşmak için geliyor. Millet onu konuşsun,
diye gönderiyor.
Bizzat Manisa C. \1. P. Kongresinde yüzde
beşlerin kesilmemesi ve kesilmiş olan paraların
müstahsıla iadesi suretiyle bir temenni izhar
edilmiş ve verilen bir dilekçe kabul, edilmemişti.
Orada ben de bulunuyordum. Hulki Cura dediki
tehlikeli bir yola gidiliyor, rica ederim müdaha
le et.
Bilhassa sayın Artunkal'm kendi daire i intihabiy esinde böyle bir arzu izhar edilmişti. Fa
kat bu arzu izhar edilmiş olsa bile, bu kurula
dâhil müstahsil ile bankaların mümessillerinden
ibarettir. Yeniden bir vergi tarhetme kararının
mesuliyeti bizde olmasın.
Bakalım 55 milyon lira ile ne gibi tatbikat
yapacak ve ne gibi neticeler alacaktır. Eğer tek
lif edildiği veçhile 100 milyon yaparsak, bunun
elbette 100 milyon da kredisi olacaktır, 200 mil
yonun faaliyet ve tatbikatı da kolay olmıyacaktıı\ Binaenaleyh 55 milyonda bırakalnn, esasen
bunun 55 milyon da kredisi olacağına göre, hâ
sıl olacak bu para ile bu sene faaliyetini yapsın,
Büyük Millet Meclisi ezelî ve ebedîdir, şayet biz
burada olmasak bile ihtiyaç haline Büyük Mec
lis, bunun sermayesini ihtiyaç nispetinde artı
rır
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Bir de, İdare Meclisinin alacağı kararın Ba
kanlar Kurulu tarafından tasdik edilmesi ben
ce zaittir. Burada da tebellür eden vaziyete gö
re, Hükümet zaten artırılmasına taraftardır.
Onun için Genel Kurulun kararını Bakanlar Ku
rulunun tasdikma bırakmıyalım. Benim teklifim
o merkezdedir.
Genel Kurul, sermayenin tezyidi hususunda
salahiyetli olmalıdır. Bu salâhiyeti istediği gibi
kullansın. Arkadaşlarımızın dedikleri gibi be
nim takririm, onu temin eder.
BAŞKAN — 'Vaziyet tenevvür etti. Eğer kı
sa bir şey söyliyecekseııiz buyurun Atıf İnan.
ATIF İNAN (İzmir) — Arkadaşlarım, sayın
Başkan esaslı bir işarette bulundu; vaziyet te
nevvür etti, dediler.
Evet, lehte ve aleyhte konuşuldu. Arkadaş
larımın izahatında bâzı sözler varki, benim anla
yışıma göre bunlara cevap vermem lâzımgelecek.
Gelecek zamanda siyasi, gayrisiyasi, iktisa
di gayriiktisadi, muhtelif gayeler güden tesir
leri bu mevzu ile artık karşı karşıya bırakma
mak için, bu mevzuda tesirlere yer vermemek
için sermayenin şimdiden artırılmasını ve bu
nun da hangi miktarda kesinti yapılacağını ve
sermayenin 100 milyona iblâğı çok faydalı ola
caktır diye arzetmiştim. Hattâ bundan da han
gi miktar kesinti yapılacağının şimdiden tas
rihi çok faydalıdır diye arzetmiştim.
Arkadaşlar, Muammer Alakant 1947 O. H.
P. Kongresinden bahsetti. Yani bu yüzde beş ke
sintilerin yapıldığı ilk zamana rastlıyan C. II.
P. kongresi. Bugün Manisa Milletvekili arka
daşlar da buradadır, İzmir Milletvekili aekadaşlar da buradadır, başka tütün mıntakalarından seçilmiş olan arkadaşlar da vardır, bu
gün bu hareketin iyiliği o kadar teslim edilmiş
tir ki, kesafet halindeki aleyhtarlar, müessir
olamıyacaklai'iın anladıkları için vazgeçmişler
dir, tek tük çıkan sesler halinde kalmıştı. Şim
di bunu bîr parti meselesi olarak şu parti, bu
parti diye münakaşa etmek..
YUNUS MUAMMER ALAKANI 1 (Manisa.)
- - Halk dedi. müstahsil dedi.
ATIF İNAN f Devamla) — Alakant arka
daşımız müstahsil böyle istiyor diyor. Ben de
müstahsilin böyle istediği hakkında intiba var
diyor. Hepimiz tütün, müstahsilinin yüzde yüzü
ile yüz yüze gelerek' sen ne istiyorsun diye ko-
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nuşnıak imkânım bulamamışızdır ve bulamayız.
Ancak İzmir Milletvekili olarak naçiz arkada
şınız, diğer milletvekili arkadaşlariyle beraber
bu sene 252 köye gitmişlerdir. 252 köyün ekse
riyeti azimesinde, tütün meselesi mevzuubahis
olmuş, yüzde beşlerin izahı yapılmış, tütün mü
essesesi ne vakit kurulacaktır, sualine muhata])
olmuşuzdur. Tek tük menfi sesler de çıkar gibi
olmuştıu'. Ama birbirine yakın insanların ve
iyi maksat etrafında toplanan insanların şuur
ile ve anlayışı ile bu konuşmalardan sonra, itti
fak halinde ayrılmışızdır. Şimdi, arkadaşım Mu
ammer Alakant, müstahsil istemiyor diyor. Ben
de, müstahsilin istediği hakkında intibalarıni
vardır, diyorum. Yüzde yüzü ile karşılaşmak
imkânsızlığı üzerinde arzediyorum ki kuvvetli
bir müessese, müstahsılca istenen müessesedir.
Menfi gayretlerin tesirleri sıfıra inmiştir. Bun
dan sonra ister bu partiden, ister şu partiden
olsun, bir parti içinde bir meselenin ehemmiye
tini yüzde yüz onun lâyık olduğu şekilde tak
dir eden de vardır, etmiyen de vardır. Partiler
arasında ve partilerin kendi içlerinde iyiliği bü
tün vatandaşlarca tecrübe edilen bir müessese
nin yarınının daha kuvvetli olmasını sağlamak
için şimdiden 100 milyon lira sermayesi olsun
demek, vesayet demek değildir. Kanun vazıınm
bunların iyiliği için lâzım olan. münasip gördü
ğü tedbirleri alması demektir.
Arkadaşlar, bu öyle bir şeydir ki, Muammer
Alakaııt'm. dediği gibi bir vergi, de olsa tedvin
edilen kanunlar içinde, bu kanunun mazhariye
tine uğrayabilecek çok az kanun vardır. Bu ka
nunun tatbikatiyle alâkalı olan vatandaşlar,
tatbikata taallûk eden sahada, meşguliyet sa
hibi insanların, Allah razı olsun, diye karşıhyacakları bir kanun olacaktır. Böyle bir Kanunu
çıkarırken vatandaşlara yeni külfetler ve yeni
vesayet telâkkisine mâruz ihtimalleri, ve mesele
leri bii' tarafa bırakarak, vatandaşların müşte
rek ihtiyaçlarının cevabını teşkil eden bir işte,
ittifaka varırsak, hareketlerin en güzelini ihti
yar etmiş oluruz.
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BAŞKAN —• Rica ederim, yalnız bu madde
hakkında söyleyiniz.
ATIF İNAN (Devamla) — Evet bu madde
hakkındadır. Tütün ticareti, yapacak bu. mües
sesenin etrafından zaman, zaman öyle hava ya
ratmak gayreti, oluyor ki bir müessese kurulu
yor tütün ticareti...
BAŞKAN — Kararımızı verip vermemek me
selesi üzerindeyiz. Müsaade ederseniz...
ATIF İNAN (Devamla) — Söz söylemek is
temiyorsanız bırakayım. Müsaade ederseniz bir iki
dakikada bitireyim. Bu müessesenin kuruluşun
da fayda vardır. Bu, tütün ticaretini ihlâl ede
cek müessese değildir. Bu müessese, tütün tica
retini tanzim eden ve müstahsıia kolaylık göste
ren ve bu vazife ile mükellef bir müessese ola
caktır. Ecnebi ve yerli tütüncülerin menfaatle
rini ihlâl eden değil, bütün işlerini kolaylaştıran
bir müessesedir. Bunun, müessesenin sermayesi
nin, ihtiyacının, vazifesinin mevzuubahis oldu
ğu zamanda bilinmesinde fayda olduğunu düşü
nerek arzettim.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Benim sözlerim yanlış anlaşılmış, müsaadeniz
le izah etmek isterim.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; Muammer Alakan! arkadaşı
mız, benini; Hükümetin tasdi'kına lüzum vardır
şeklindeki maruzatımın mevcut hükünıleıle tezat
teşkil ettiğini belirterek esasen sermayenin ar
tırılmasına ortakların karar vereceğini ve ortak
lar arasında da Tekel idaresi ve bankalar da bu
lunacağına göre ayrıca Bakanlar Kurulunun tas
vibine lüzum olmadığı, neticesine vardılar. Eğer
tasarının birinci maddesini tetkik edersek bu mü
essesenin tamamen anonim şirketler hükümlerine
tâbi olduğu görülür ve yedinci maddeyi de ince
lersek göreceğiz ki; genel kurulun bütün karar
ları toplantıya iştirak eden hissedarlar tarafın
dan temsil edilen sermayenin 3/4 çoğunluğu ile
verilir, denilmektedir. Binaenaleyh, gerek şirket
ler hükümleri, gerekse şu maddeye göre kararlar
çoğunlukla verilecektir. Sermaye cihetinden de
görüyorsunuz ki, ekseriyet tamamen, müstahsilin
tara tındadır. Bu itibarla fikirlerimde tezat yok
tur. Gerek kanunun ruhuna ve gerekse genel hü
kümlere göre biı* tezat mevcut değildir.

Muhterem arkadaşlar, bu. münasebetle, bu
mesele ile alâkalı mühim bir noktaya temas et
mek ihtiyacını duydum. Böyle bir müessesenin
kurulması maksadı ortaya atıldığı zaman bâzı,
'bâzı yersiz telâkkilerin yayılmasına hizmet et
(il. ALİRİZA ARTUNKAL (Manisa) — Müsmek istidadı vardır.
'ı tahsil da zaten böyle istemektedir.
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) —Evet,
biz her temasımızda halktan bunu dinledik, hep
si bu teşkilâtın kurulmasını beklemektedirler ve
hattâ sermayenin kâfi olmadığını artırılmasını da
beyan etmişlerdir, bunu da arzetmek isterim.
YtjNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa)
— Efendim, bir noktayı açıklamak mecburiye
tindeyim. Benim maruzatımı, Atıf İnan arka
daşımız nedense, başka türlü naklettiler. Heyeti
Umumiyeniz gayet tabiidir ki, benim maruza
tımı elbette idrak edeceklerdir ve Atıf inan arka
daşımız da idrak eder. Benim sözlerimi bu şe
kilde nakletmesi ancak zaman gaybma sebep oiur.
Müesseseyi ben de methettim, müessese, seneler
denberi beklenilmektedir. Lehinde daima konuş
t um. Şimdi bu müessese kurulurken üzerinde;
konuşmak ve halkın isteklerini de bildirmek bir
suç. değildir. Bana isnadedilmesi bir sui tefeh
hüme delâlet eder. Ya kendileri yanlış anlamış
oluyorlar veya bendeniz yanlış aksettirmiş bulu
nuyorum. Bu sebeple tavzih lüzumunu duymak
tayım.
Ben eskiden beri halkın karşısında demagoji
yapmadan, bu % 5 lerin kesilmesi sizin meııfaatinîzedir diye konuşan adamım. Ancak kesile,
kesil e şimdi 55| milyon lira sermaye teraküm et
tiğine göre, daha fazla kesilmesine taraftar de
ğilim. Dediler ki, müstahsil istiyor. Fakat biı
de kurum vardır, Hükümetin murakabesi altın
da olan teşekküller vardır. O halde biz 100 mil
yon lira artırılacaktır diye neden % 5 bir ver
gi koyalım? (% 2 sesleri). Mademki % 5 yeniden
bir vergi koyalım, diyorlar .Ben de mademki
müstahsil istiyor, bırakınız bu kararı, müstah
sil versin diyorum.
Simdi, Coşkunoğlu arkadaşımız teklifinde
ısrar etmekle kendi kendine tenakuza düşmüyor
mu?
Arkadaşımız diyor ki, sermaye artsın, fakat
bunu biz kabul etmîyelim, genel kurul karar
versin. Çünkü genel kurulun vereceği kararı,
belki Bakanlar Kurulu kabul etmez diyorlar.
Yani böyle bir kararı vermemizi tehlikeli görü
yorlar.
Binaenaleyh benim takririm, sermayenin ar
tırılmasını temine matuftur ancak Bakanlar Ku
rulunun tasdikimi lüzum olmadığına işaret edi
yorum.
BAŞKAN — Sermayenin 100 milyona artırıl
ması hakkında önergeler var. Bunlar elbette yük-
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sek heyetinizin tasvibine sunulacaktır.
Sermayenin 100 milyona çıkarılmasına Hü
kümet ve komisyon muvafakat ediyorlar mi?
UÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
ŞUREFETTİN BÜROE (Kocaeli) — Muvafık
tır.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
(İÖLET (Ankara) — Bizce de bir mahzur yok
tur, muvafıkla*.
(İÜMRÜK VU TEKUL KOMİSYONU ADI
NA ORHAN SEYFİ OIUION (Zonguldak) - Yüz milyona çıkarılmasına ve % 2 kesilmesine
ınuvafakat ediyoruz.
BAŞKAN — c;/c 2 kesilmesi ayrı mevzudur.
Şimdi önergeleri okutacağım.
Yüksek Başkanlığa
o ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini rica ederim.
«Ortaklığın sermayesi 100 milyon Türk lira
sıdır. Bu sermaye ortaklığın teklifi ve Bakanlar
Kurulu karariyle yarısına kadar artırılabilir.
Manisa Milletvekili
Denizli Milletvekili
Kâmil. Coşkunoğlu
Kemal Cemal Öncel
Yüksek Başkaıılığa
Türk Tütün Ortaklığı Kanun tasarısının o
ncü maddesinde ortaklık sermayesi olarak tesbit
olunan 55 milyon liranın 100 milyon lira olarak
tesbitini ve İm maddenin 2 n.ci fıkrasının kaldı
rıl m ası in arz ve teklif ederiz.
Kastamonu Milletvekili
İzmir Milletvekili
Tahsin Coşkau
Atıf İnan
BAŞKAN — İkinci önerge yalnız 100 milyon
liraya çıkarılması ve aşağıdaki fıkranın kaldırıl
ması hakkındadır. Daha şümullü olduğu için
bu önergeyi oyunuza sunacağım.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
-— Mühimdir, öğleden sonra reye koymanızı rica
ederim.
(İzmir Milletvekili Atıf İnan ve Kastamonu
Milletvekili Tahsin Coşkan'uı önergesi tekrar
okundu).
(Manisa Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu ve
Denizli Milletvekili Kemal Cemal Öncel'in öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — 100 milyon liraya çıkarılması ve
2 nci fıkranın kaldırılması hakkındaki önergeyi
İpbul edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir.
İkinci fıkra da bu suretle çıkmış oluyor.
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Y UNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Bakanlar Kuruluna ihtiyaç yoktur.
BAŞKAN — Çıkarılıyor.
O halde maddeyi bu değişikliklerle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edildi.
3. —• Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Satır'm,
2285 ve 2401 sayılı kanunlarla İşletilmesi Cenup
Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına verilmiş
olan Demiryol İşletmesinin Devlet Demiryolları
ve Lrtnanları İşletme Genel Müdürlüğüne Devri
hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici ikinci
maddesindeki (Almakta oldukları aylıklar) tâbi
rinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi
ve Ulaştırma Komisyonu raporunun
gündeme
alınması hakkındaki önergesi (3/478) (4/216)
BAŞKAN — Arkadaşlar önergeyi
rum.

okutuyo

Yüksek Başkanlığa
Müddetinin hitamı sebebiyle Cenup Demir
yolları, Devlet Demiryolları tarafından işletil
meye başlanmış ve hattın Demiryollarınca işle
tilmesi, Cenup Demiryolları Türk Anonim Or
taklığı emrindeki personelin Devlet Demiryolla
rına sureti intikali 5391 sayılı Kanunla hükme
bağlanmıştır.
Kanunun geçici ikinci maddesi, ortaklık em
rinden Devlet Demiryollarına intikal eden per
sonelin intibaklarına ait hükümleri ihtiva et
mekte olup bu maddenin son fıkrasında (almak
ta oldukları aylıklar) tabiriyle kastedilen mâ
nanın yorum yoliyle halli lâzımğelmiş ve Hükü
metin bu husustaki yorum teklifi Yüksek Mec-
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lise gelerek ve Ulaştırma Komisyonundan geçe
rek havalesi mucibince Bütçe Komisyonuna
tevdi olunmuştur.
Mevzu Büyük Meclisçe yorumlanmadığı tak
dirde personel haklarını alamıyacaklarmdan
Bütçe Komisyonu raportörü tarafından raporu
da hazırlanmış bulunan yorum teklifinin gün
deme alınarak müzakeresine müsaade buyurulmasını arz ve rica ederim.
23 . III . 1950
Ulaştırma Bakanı
Seyhan Milletvekili
Dr. Kemal Satır
ULAŞTIRMA
KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Ulaştırma Ko
misyonu da aynı noktai nazara iştirak ediyor.
BAŞKAN — Gündeme alınmasını yüksek
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
Gündemde bekliyen daha birçok tasarılar
vardır. Tensip buyurursanız öğleden sonra 15
te toplanıp 19 da br saatlik ara verelim. Yirmide
tekrar toplanıp 22 ye kadar devam edelim.
Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. O halde bugün
saat 15 te toplanıp 19 a kadar çalışacağız. 20 de
toplanıp gece 22 ye kadar çalışacağız.
Gedikli Erbaş Kanunu tasarısına 241 oy ve
rilmiştir. 241 kabul, ret, çekinser yok, muamele
tamamdır. Tasarının kanunlıığu 241 oyla kabul
edilmiştir.
Saat 15 te toplanmak üzere oturuma son ve
riyorum.
Kapanma saati : 13

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim İncedayı
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli)

BAŞKAN — Oturum anılmıştır.
Türk Tütün Ortaklığı hakkındaki tasarının
görüşülmesine devam ediyoruz.
Misse senetleri
MADDE 4. — Hisse senetleri en az 10 Türk
lirası kıymetinde olup dört grupa ayrılmıştır'.
(A) grupu hisse senetleri, (88 500 000) Türle
lirası değerinde olmak üzere kendilerinden prim
alman tütün ekicilerine,
(B) grupu hisse senetleri, (8 250 000) Türk
lirası değerinde olmak üzere Tekel Genel Müdür
lüğüne,
(C) grupu hisse senetleri, (6 050 000) Türk
lirası değerinde olmak üzere Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına,
(D) grupu hisse senetleri de (2 200 000) Türk
lirası değerinde olmak üzere diğer MilK Ban
kalara,
tahsis edilmiştir.
Hisse senetleri nama muharrer olup on se
ne müddetle başkasına devredilemez ve haczolunamaz.
(A) grupu ortaklarından birinin ölümü ha
linde vârisleri, tütün ekicisi, olmasalar bile, or
tak sayılırlar. Ancak bu gibiler ellerindeki hisse
senetlerini bu müddet içinde ortaklığa dâhil ol
sun olmasın bir tütün ekicisine devredebilirler.
A grupu hisse senetlerinin tamamı, B, ('•, D
grupu hisse senetlerinin, dörtte bireri esas söz
leşmenin Bakanlar Kurulunca tasdikim takip
eden dört ay içinde ödenir.
B. O, D grupu hisse senetlerinin bakiyeleri
ortaklığın kuruluşunu takibeden ilk takvim
yılından başlamak üzere her sene beşer yüz bin
lira ödenmek suretiyle tamamlanır.
Ortaklar kâr ve zarara ödenmiş sermayeleri
nispetinde' iştirak ederler.
Y. MUAMMER ALAKAN T (Manisa) —
Efendim, şimdi okunan dördüncü maddede muh-
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1olit' millî bankalara muhtelit' paylar ayrılmış
tır. Onlar o paylar dâhilinde sermayeye iştirak
edeceklerdir. Halbuki ilk tasarıda bu kurum
için teklif edilen sermaye miktarı 55 milyon İka
idi ve 55 milyon lira üzerinden paylar ayrılmış
tı. Bundan evvelki oturumda yüksek heyetiniz
l)iı 55 milyon liralık sermayeyi 100 milyona çı
karmıştır. Binaenaleyh bu 100 milyon liraya çı
kan sermayeye göre Millî bankalara ayrılmış
olan payın
da o nispette, iki misline yükseltil
mesi icabeder.
Sonra, okuduğumuz dördüncü maddede şu
fıkra vardır.:
«Hisse senetleri nama muharrer olup 10 sene
müddetle başkasına devredilemez ve haczolunamaz».
Burada ekicilere ait hisse senetlerinin başka
larına devredilemiyeceğine ve haciz konulamıyae ağın a dair hüküm vardır. Bu hüküm yerinde
dir, güzeldir. Çünkü ekicileri himaye etmek maksadiyle kurulmuş olan bu kurumun hisse senetle
rinin, bilâhara muhtelif tüecarlara, sermayedar
lara intikal ederek bu kanundan muhtelif şekil
lerde hâsıl olan istifadeleri ellerine geçirmeleri
doğru değildir. Ekiciler de bu hususta sarih te
mennilerde bulunmuşlardır.
Ancak, buradaki «devredilemez» ve «haczolunamaz» keyfiyeti mukayyettir, 10 sene ile m\\kayyetttir. Bunu kanuna koymaya lüzum yok
tur arkadaşlar. Oünkü müstahsilin, ekicinin sı
kışık olduğu bir zamanda 10 liralık hisse senek
lerini ekici iki lira gibi bir fiyatla satmakta ve
bâzı fırsat düşkünleri de 10 liralık hisse senedi
ni iki liraya hattâ bir liraya toplamak yoluna
gitmektedirler. Bu bakımdan bu 10 senelik kay
dının kaldırılmasını ve mutlak hüküm olarak bu
kuruma ait hisse senetlerinin devredilememesini,
teklif ediyorum. Bu hususta hazırlamış olduğum
bir önerge var, onu da takdim ediyorum.
Önerge şudur : 4 ncü maddedeki 10 sene
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müddetle kaydının kaldırılmasını teklif öderim |
( Anlaşıldı sesleri).
A T I F İNAN (İzmir) — Üçüncü maddede
heyeti edileniz tarafından sermayenin 100 mil I
yon tii'flytt iblâğı kabul buyurulmuştur. 4 ncü
maddedeki «A grupu hisse senetleri 38'5 milyon
Tüi'k lirası değerinde olmak üzere kendilerin
den prim alman tütün ekicilerinden» denilmek
ledir. Sermaye 100 milyon liraya iblâğ edildiği
ne göre, yine bu maddenin başka bir fıkrasının
yani A grupü hisse senetlerinin 38,5 milyon li
radan ibaret olan kısmın tashihi icabetmektedir.
^imdi 38,5 milyon lira hisse senetleri, 55
milyon sermaye esasına göre olduğundan 100
mifydh liraya iblâğ edilince bu miktar, 83,5 mil
yon lira olacaktır. Gerek bu değişikliği temin
etmek için' ve gerek 38,5 milyondan, 83,5 milyon
liraya varmeryâ kadar tahsili lâzımgelen kısmın
karşılığını temin etmek için, % 2 ekicilerden bir
kesinti yapılmasına ait bir teklif arzediyorum.
Buntm1 a bu maddenin ikinci ve yedinci fık
ralarında değişiklik yapılmış olacaktır. Bu de
ğişikliğin neticesi olarak da beşinci maddeye
lüzum kalmıyaeaktır. Bu sebeplerle hazırlamış
olduğum önergemi takdim edeceğim. Kabul bu
yurduğunuz takdirde ekicilerden sermayeye mah
suben alınacak 38,5 dan 83,5 liraya varıncaya
kadar satışlardan % 2 kesinti yapmak suretiyle
sağlanmış olacaktır. Çünkü prim olarak yapı
lan tahsisattan % 5 esası Bakanlar Kurulu ka
ran yi e % 4 e indirilmişti. Bu şekilde madde
kabul edildikten sonra Bakanlar Kurulunun her
sone karar almasına ve prim ilânına lüzum kal
mıyaeaktır. Kanunun emri olarak 83,5 milyon j
lira sağlanıncaya kadar ki, bunun 38,5 mlyonu
temin edilmiş olduğundan, •% 2,5 tan fazla kevinti yapılmaması temin edilmiş olacaktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
leri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dördüncü maddedeki (on sene müddetle)
kaydının çıkarılmasını teklif ederim.
Manisa Milletvekili
M. Alakant
Yüksek Başkanlığa
Sözlü olarak bildirdiğim veçhile 4 ncü mad
dede Millî Bankalarca ayrılan payın iki misline I
!
çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Manisa Milletvekili
|
Muammer Alakant
!
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Yüksek Başkanlığa
Türfe Tütün Ortaklığı Kanun tasarısının 4
ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 1 nci bendinde
A grupu hisse senetlerinin değeri olmak üzere
kayıtlı 38,5 milyon liranın 83,5 milyon Türk
lirası olarak,
Ve aynı maddenin sondan (A gurupu hisse
senetlerinin tamamı) diye baglıyan 3 ncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve
teklif ederiz.
Kastamonu Milletvekili
izmir Milletvekili
Tahsin Coşkan
Atıf İnan
A gurupu hisse senetleri karşılığı 83,5 mil
yon Türk lirasını buluncaya kadar ekici tütün
leri satış bedellerinden Tekel idaresince :% 2
nispetinde kesinti yapılrr.
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA CEVDET
GÖLET (Ankara) — Efendim; hisse senetle
rinin 10 sene müddetle devredilememesi, on se
ne zarfında müessesenin inkişafını tamamla
masını temine matuftur. Ondan sonra artık
bunda bir mahzur görmemekten mütevellittir.
Onun için on sene müddetle devredilememesi
esası kabul edilmiştir.
M|i.lî bankalar için empoze eder şeklinde
bir mükellefiyet artırılmasına gitmeyi Hükü
met de muvafık görmüyor, Komisyon da bu mü
lâhazadadır.
Diğer kısım, sermayesinin 100 milyon liraya
çıkarılması kabul buyrulduğuna göre madde
nin 83,5 milyon lira olarak zikri ve ekicilerden
alınmakta olan % 5 in asgari hesapla yüzde
ikiye indirilmesi suretiyle artırılan sermaye
miktarını karşılamaya yeteceği düşünülmüş
tür. Maddenin bu şekilde tedvini hususunda
Hükümet de mutabıktır.
(Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala
kant'm 10 sene kaydının kaldırılması hakkın
daki önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etm iyen ler...
Kabul edilmiştir.
(Yunus Muammer Alakant'm ikinci öner
gesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
kabul edilmemiştir.
(Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan ve
İzmir Milletvekili Atıf i n a n ' m önergesi tekrar
çkıındu)
ATIF İNAN (izmir) — Efendim; teklifim
tasvibinize arzedilmeden evvel tamamlanması lâ-
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zımgelen bir şey vardı,
onu arzetmek için I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu suretle değişen 4 ncü maddeyi bir daha
kürsüye çıktım.
okutuyorum.
Satışlardan % 2 kesinti yapılacaktır. Ancak
bu kesintiyi yapmak üzere Tekel Bakanlığı vaHisse senetleri
zifedar kılınmalıdır. Kabul ederseniz madde
MADDE 4. — Misse senetleri en az 10 Türk
bu şekilde yazılmış olur. Yani şimdiye kadar
Lirası kıymetinde olup dört grupa ayrılmıştır.
olduğu gibi, bu işi Tekel Bakanlığı yapacaktır.
A) Grupu hisse senetleri,
(83 500 000)
YUNUS MUAMMER A LAK ANT (Manisa)
Türk Lirası değerinde olmak üzere kendilerinden
— 55 milyon liralık sermayenin 100 milyona
prim alman tütün ekicilerine,
çıkmasını kabul buyurdunuz.
Bu tezayüt %
B) Grupu hisse senetleri, (8 250 000) Türk
100 den daha fazladır. Şimdi sayın Atıf İnan
lirası değerinde olmak üzene Tekel Genel Mü
müstahsıldan kesilecek paranın 83,5 milyon
dürlüğüne,
liraya yükseltilmesini teklif ediyorlar. Halbuki
C) Grupu hisse senetleri, (6 050 000) Türk
55 milyon iken müstahsıldan kesilecek miktar
Lirası değerinde olmak üzere Türkiye Cumhuri
38,5 milyon lira idi. Bu artış % 100 olsaydı
yeti Ziraat Bankasına,
38,5 38,8,5 = 77 milyon eder. Kaldıki artış %
D) Grupu hisse senetleri de (2 200 000)
100 değildir. Sermayeyi artırdınız ve bu su
Türk
Lirası değerinde olmak üzere diğer Millî
retle müstahsıldan para toplanmasına karar
bankalar,
verdiniz, yani bir nevi vergi tarhettiniz. Şimdi
Tahsis edilmiştir.
sermayenin artırılmasiyle müstahsıla daha faz
Hisse senetleri nama muharrer olup on sene
la bir külfet tahmil ettiniz. Bu itibarla ben
'müddetle
başkasına devredilemez ve haczolunabu takririn kabul edilmemesini rica ediyorum.
maz.
Buna mukabil gelecek 5 nci maddede % 2 ye ka
A) Grupu ortaklarından birinin
ölümü
dar tevkif at yapılır demek suretiyle onu hal
letmek ve maddeyi daha basit bir şekille tak- l halinde vârisleri, tütün ekicisi olmasalar bile,
ortak sayılırlar. Ancak bu gibiler ellerindeki
nin etmek mümkündür. Binaenaleyh, bu vazi
hisse senetlerini bu müddet içinde ortaklığa
yeti nazarı âlilerine arzediyorum.
dâhil olsun olmasın bir tütün ekicisine devrede
BAŞKAN — Kemal Cemal Öncel.
bilirler.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) —
A) Grupu
hisse
senetleri
karşılığı
Efendim, ben Muammer Alakant arkadaşımın
(83 500 000) Türk Lirasını buluncaya kadar
itirazını bir türlü anlıyamadım. Müstahsilin
ekici tütünleri satış bedellerinden Tekel idare
fazla hisse senedine sahip olmasında ne mahzur
since
% 2 nispetinde kesinti yapılır.
görüyorlar1? Sonra müstahsıla büyük bir yük
B ; C; D Grupu hisse senetlerinin bakiyele
tahmil edilmiyor, satış bedelinden % 2 vere
ri ortaklığın kuruluşunu takip eden ilk takvim
cek. Zaten müstahsil bu şekilde hayırlı bir mü
yılından başlamak üzere her sene beşer yüz bin
esseseye vereceği paradan dolayı mesuttur,
lira ödemek suretiyle tamamlanır.
bahtiyardır. Çünkü müstahsilin tütün satışını
Ortaklar kâr ve zarara ödenmiş sermayeleri
tanzim edecektir ve müstahsıla büyük bir kül
nispetinde iştirak ederler.
fet tahmil etmeden nâzındık rolünü yapacaktır.
BAŞNAK — Maddeyi kabul edenler.... Etmi
Sonra bu müessese yarın kazanç temin ettiği
yenler... Kabul edilmiştir.
zaman zaten ortaklara kâr dağıtacaktır, % 2 1er
bununla da kşarşılamak mümkündür. Bu iti
MADDE 5. - - Ortaklık sermayesinin artırıl
barla Atıf tnan arkadaşımızın teklifinin kabul
ması halinde artırılan sermayeden (A) grupu
edilmesini rica ederim.
hisseleri karşılıklarının temini için ortak ekici
tütünleri satış bedellerinin % 5 ini geçmemek
BAŞKAN — Tahsin Coşkan'la Atıf înan',
m önergesini bir daha okutuyorum:
| üzere kesinti yapılmasına Bakanlar Kurulunca
karar verilir ve bu karar Tekel İdaresince .uy
(Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan ve
îzmir Milletvekili Atıf t n a n ' m önergesi 3 ncü I gulanır.
defa okundu)
ATIF İNAN (tamir) — Bu maddeye lüzum
BAŞKAN —- önergeyi oyunuza sunuyorum. | kalmadı.
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; YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) ! Ortak olmıyan şahıslar Genel kurulda vekâleten
en çok yüz hisse temsil edebilirler.
— Efendim, senelerden beri % 5 kesilmektedir.
Genel Kurulun bütün kararları toplantıya
Zaten müstahsıldan buna benzer birçok % 5 lor
iştirak eden hissedarlar tarafından temsil edi
kesiliyor. Ziraat Bankasına kooperatife borçlu
len sermayenin dörtte üç çoğunluğu ile verilir.
dur.
Genel Kurulun ortaklığın süresinden evvel
Bu kesilen % o lerle :18 milyon liralık bir
tasfiyesine dair olan kararlarının tekemmülü
para teraküm etmiştir. Bu fazla bir külfettir,
Bakanlar Kurulunun tasdikına bağlıdır.
bunun % 2 ye indirilmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen..
Binaenaleyh bu °/c 5 in % 2 ye indirilmesi
Yoktur..
Maddeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul
hakkında bir takrir takdim ediyorum, kabul buedenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
yuruktrsa % 2 tevkifat yapılacaktır, daha fazla
miştir.
bir tevkifat yapılmıyacaktır.
BAŞKAN — Komisyon ne diyor'?
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
GULET (J^nkara) — Buyurdukları husus temin
edildi.
83,5 milyon liraya gelinceye kadar % 2 nis
petinde kesinti yapılır diye 4 ncü maddeyi ka
bul ettiniz. Ayrıca beşinci maddenin kanunda
yer almasına lüzum kalmıyor. Onun için kaldı
rılması lâzımdır.
BAŞKAN — Komisyon maddenin tayyını is
tiyor. Yani yukarda 4 ncü madde % 2 kesinti
hükmünü kabul buyurduğunuza göre komisyon
maddeye lüzum kalmadığından tayyını teklif
ediyor.
Beşinci maddenin tayyını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Beşinci
madde tay edilmiştir.
Ortaklığın uzuvları
MADDE 5. — Ortaklığın uzuvları:
a) Genel Kurul;
,
b) Yönetim Kurulu,
e) Cîenel Müdür;
d) Denetçiler;
den ibarettir,
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur.. Kabul edenler.. Kabul
etmiyenler..
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Genel kurul her sene ortaklık
esas sözleşmesinde gösterilecek zaman ve yerde
gazetelerle yapılacak davet üzerine toplamı'.
JVsUleten veya vekâleten on hisseyi temsil
eden kimse bir reye sahiptir.
Hiçbir ortak elli oydan fazlasına sahip ola
maz.
Ortaklar Genel Kurulda tütün ticareti ya
pan kimselerle kendilerini temsil ettiremezler.

Yönetim kurulu
MADDE 7. — Yönetim kurulu;
Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgele
rinden birer, Tekel idaresinden bir,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
bir,
Millî bankalardan bir,
Ve bu yedi üye tarafından seçilecek ve Ba
kanlar Kurulunca tasdik edilecek genel mü
dürden mürekkep olmak üzere sekiz üyeden iba
rettir.
Tekel Genel Müdürlüğünce ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca yönetim kuruluna
aday gösterilenlerden genel kurulca seçilenle
rin bu daire ve müesseselerle olan alâkaları bu
vazifeye başladıkları tarihten itibaren kesilir.
Yönetim kurulu üyeleri üç. yıl için seçilir,
tekrar seçilmeleri caizdir.
Üyeler, tütün ticareti yapamaz, yaptıramaz.
BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isti
yen varmı?
KÂMÎL OOŞKUNOÖLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, ben bu maddenin iki noktası
na, temas etmek istiyorum.
Birincisi; filhakika maddede tütün istihsal
yerleri bölgelere ayrılmıştır. Bu suretle bölge
lere ayrılın asında isabet vardır ve doğrudur. Fa
kat her bölgenin yönetim kuruluna üye seçmesi
müsavi olarak taksim olunmuştur. îşte ben bun
da isabet olmadığına ve bölgelerin müsavi ola
rak yönetim kurulunda, temsilinin dorğu olmadığma kaniim.
İkincisi; maddede genel müdürün yönetim
kurulundaki üye olarak bulunacağı tasrih edil
mektedir. Bunun da doğru olmadığı kanaatindayim.
I
Arkadaşlar, bu konuşmama esas olmak ve
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maruzatımı teyit etmek maksadiyle bâzı rakam- I
lar vereceğim.
Türkiye tütün istihsalâtı miktarında bölge
ler müsavi değildir Bu itibarla yönetim kuru
luna seçilecek üyelerin aynı nispette ve aynı
miktarda olmasında isabet yoktur. Ancak istih- I
sal hacmma göre bölgelerin yönetim kuruluna |
üye seçmesi ieab edeceği kaııaatmdayım. Memle
ket; Ege, Karadeniz, Marmara, Şark olmak üze
re dört bölgeye ayrılıyor. Bunların istihsal mik
tarları dört senelik 1945 den itibaren ayrı, ayrı
rakamlar elimdedir. Karadeniz mıtakasmm is
tihsali 16 milyon, Marmara 9 milyon, Ege 35
milyon, Şark 3 milyon kilodur. Küsurlarını oku
nuyorum, rakamların .
Tütün ekici miktarı aile olarak, Ege 70 bin
küsur, Marmara 51 bin küsur, Karadeniz 60 bin
küsur, Şark 15 bin küsur ailedir.
Kesilen prim miktarı :
Ege 16 milyon küsur, Karadeniz 8 milyon
küsur, Marmara 4 milyon küsur, Şark bölgesi
528 bin liradır.
Şimdi bu şekilde istihsal hacmi nazarı itibara
alınmıyacak olursa üye seçiminde isaetbsizlik ve
adaletsizlik olacaktır.
Diğer taraftan yukardan beri kabul ettiği
miz maddeler, bu teşekkülün anonim şirket ol
duğunu ve anonim şirketlerin tâbi olduğu hu
kuki kaide ve esaslara tâbi bulunduğunu tesbit
çimektedir. Ve 3659 sayılı Kanun hükümlerine
tâbi olmadığı da açıkça birinci maddede göste
rilmektedir.
Binaenaleyh İktisadi Devlet Teşekküllerinin
1âbi olduğu formalite ve şekli burada aramak
ve (İ en el müdürü, yönetim kurulunda oy sahibi
olarak bulundurmak doğru değildir. Genel mü
dür yönetim kurulunda bulunmalı fakat oy sa
hibi olmamalıdır. Bu iki noktanın maddede de
ğiştirilmesi kanaatiyle bir önerge sundum, ka
bulünü rica ederim.
KEMTE CEMAI, ÖN'CHI, (Denizini)
Efendim, bu kanunun, bu maddesinin müzake
resi dolayısiyle, Kâmil Coşkunoğlu aakadaşımızın mütalâasını dinledim. Yekrıazarda Ege böl
gesi tütünün kalitesi ve vasıf itibariyle bir üs
tünlük taşır. Fakapt, arkadaşlar biz kanun ya
parken yalnız memleketin bir bölgesini nazara
alarak kanun çıkarmıyacağımız da tabiîdir.
Bunu bir bütün olarak ele almış bul iniliyoruz.
Çünkü zaman zaman istihsal bölgelerinin istih- 1
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sal bakımından miktarları değişebilir ve meselâ
Ege'de bir âfet olur, Karadeniz'de o sene istih
sal daha fazla: olabilir. Binaenaleyh, mesele,
Türkiyenin istihsal meselesidir. Bu itibarla bu
işte bir tefrik yapmanın doğru olamıyaeağı dü
şüncesindeyim.
İkinci mesele; Umum Müdürün denetçiler
arasında yer alması meselesi; arkadaşlar Genel
Müdür aktif bir insandır. Binaenaleyh, mesu
liyeti heyette bulunması lâzımdır. Yönetim Ku
rulunun zaten dört üyesi müstahsildir, üç üyesi
Hükümetin, birisi de böylelikle ortaklığındır.
Binaenaleyh, idare heyetinde müstahsili ardan
dört kişi oluyor demektir. Tatbikatta büyük öl
çüde Genel Müdür müstahsılla birlikte yürüye
cektir. Genel müdür fahrî müşavir değildir.
İşin içinde pişen, mesuliyeti takabbül eden bir
insandır. Bu itibarla Genel Müdürün oya işti
rakini doğru bulurum. Bir nokta daha var,
madde der ki, (Tekel Genel Müdürlüğünce ve
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yöne
tim Kuruluna aday gösterilenlerden Genel Ku
rulca seçilenlerin bu daire ve müesseselerle olan
alâkaları bu vazifeye başladıkları tarihten iti
baren kesilir).
Arkadaşlar, burası hususi bir teşekküldür,
bir ticaret müessesesidir. Eğer bankaların bura
ya, gösterecekleri adayların memuriyetle alâkası
kesilirse buraya kıymetli eleman göndermezler,
af buyurun, amelimanda insanları gönderirler,
yahut kendi müesseseelrinde işe yaramıyan
adamları gönderirler. Halbuki, böyle Türkiye'
nin tütün ticaretini tanzim edecek olan mühim
bir müessesesine en kıymetli elemanların vazife
almaları iktiza eder. Benim kanaatim, bu fıkra
nın yerinde olmadığı merkezindedir. Burası
gerek Millî bankalar, gerekse Tekel en kıymetli
elemanlarını göndermelidirler. Esasen gerekçe
de : Millî banka ve Tekel bilgilerinden faydala
nır deniliyor. Maksat bu olduğuna göre buraya
işe yaramıyan insanların gelmesini önlemek ve
iyi elemanların gelmesini temin etmek için fık
ranın buradan çıkarılmasını rica ederim.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Burada bölge bakımından benim gördüğüm
noksanlık, Cenup vilâyetlerinin bu kurulda bir
mümessillerinin bulunmamasıdır. Daha evvel bu
ıı u Cenup vilâyetleri milletvekillerinin ıttılaına
arzettim. Her milletvekili bütün Türkiye'mi
milletvekili olduğuna göre bu hususta hepimi-
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zln.söz hakkı ve salâhiyeti olmakla beraber, ay
rıca Cenup vilâyetleri milletvekilleri eğer kendi
lerini bununla alâkalı »örmüyorlarsa, ozaman
bunda bir tayda görmüyorlar demektir. Fakat
burada asıl mühim olan bir nokta var, genel
müdürün, asıl mal sahibi meşru mal sahibi olan
insanlar tarafından seçildikten sonra bir de Ba
kanlar Kurulunun tasdikma arzedilmek mecbu
riyeti vardır. Bu demektir ki, asıl mal sahibi
ortaklar müdürü bizzat seçemiyor ve seçemedikleri gibi azil dahi edemiyorlar. Biz İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve kooperatifler de bunun büyük
acısını çektik. Bugün bütün kooperatifler dahi
kendi müdürlerini kendilerinin seçmesini ve
kendilerinin azletmesini istiyorlar ve bu mesuli
yet hissi olursa ozaman kooperatifimizin işleri iyi
yürür diyorlar ve genel müdürde mesuliyet hissi'
olmadığı için işler müstahsilin istediği gibi iyi
görülememektedir. Bu itibarla bu genel müdü
rün, yedi kişilik idare kurulu tarafından seçil
mesini kâfi görürüm. Esasen Hükümet ilk tekli
finde, genel müdürün seçilmesini, genel kurula
bırakmıştır. Şimdi görüyorum ki, komisyonlar
Hükümet taraftarlığı yapıyorlar. Bu itibarla
genel kurula bırakalım.
Bundan sonradır ki,
Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın ileri sürdüğü
husus, bahis mevzuu olabilir. Genel kurul tara
fından seçilirse elbette sahibi salâhiyet bir kimse
genel kurul içinde bir üye olarak bulunacak de
mekti!'. Fakat benim teklifim kabul edilmiyecek
olursa ve genel müdür Bakanlar Kurulu tarafın
dan intihap edilirse, bu takdirde hiç olmazsa
genel kurulda rey hakkına sahip olmaması lâ
zımdır. Bundan sonra merkezi siklet ortaklardan
Hükümete geçiyor demektir, ekicilerin dört tane
mümessili vardır, üç tane de Millî bankaların
mümessili olacaktır bir de genel müdür. Demek
ki, Hükümetin elinde doğrudan doğrııyı dört
tane delege olaeaktıf. Ekseriyet olmadığı zaman
genel müdürün bulunduğu taraf tercih edilecek
tir, yahut reisin bulunduğu taraf tercih edilecek
tir. Ozaman demek ki, Hükümetin nüfuzu o
müessesede hâkim olacaktır. Bu itibarla evvelâ
genel müdürün, genel kurul tarafından seçilme
sinin temini ve şayet bu kabul edilmiyecek olursa
ondan sonra Kâmil Coşkunoğlu'nun noktai naza
rının yerinde olacağını ben de kabul ediyorum.
TAHSİN OOOKAN (Kastamonu) — Sayın
arkadaşlar, bu maddede iki noktaya temas ede
ceğim.
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Bunlardan biri kurulun üyeleri meselesidir.
Kâmil Coşkunoğlu arkadaşını ftge bölgesinde
fazla, miktarda tütün olduğu için oradaki müstahsıllarm fazla olduğundan iki üyenin oradan
olmasını teklif inliyorlar. Bu, doğru olmıyan
bir şeydir. Memleketle tütün bölgemiz şöyledir :
10ge bölgesi, Karadeniz, Marmara, Şark bölge
leridir. Ege bölgesinde yetişen tütünlerin mahi
yeti bir çeşittir. Karadeniz'de ise iki çeşittir.
Şu halde Karadeniz'i Şarki Karadeniz, Garbi
Karadeniz olmak üzere ikiye ayırmak lâzımdır.
Sonra bir de Marmara bölgesiyle Malatya, Bit
lis, gibi daha bir kısım yerleri içine alan Şark
bölgesi vardır. Eğer bu yola gidecek olursak
fazla tütün istihsal ediyor diye bugün Ege böl
gesini üstün bir vaziyete geçirmiş ouruz. Fakat
olabilir ki, yarın Samsun havalisi daha fazla
tütün yetiştirebilir. Bu gibi vaziyetleri nazarı
itibara alarak şu veya bu bölgenin üstünlüğü
neticesine varırsak bölgeler arasında fark yap
mış oluruz ki, doğru değildir. Şu halde dört
tütün bölgemiz vardır ve her tülün bölgesini
bir üye temsil etmelidir. Bu itibarla arkadaşı
mız müsaade ederlerse bölgeler arasında fark
yarat mıyalım.
Müdür meselesine gelince; arkadaşlar, bu
hususta Hükümetin muhtelif komisyonların gö
rüşleri vardır ve nihayet Bütçe Komisyonunun,
Hükümetin de iltihakı ile huzurunuza gelen şekil
vardır.
Evvelce tekelden iki. Ziraat Bankasından
ve Millî bankalardan bir veya iki olmak üzere
dört veya beş, diğer taraftan da tütün ınüstahj sularından dört üye idi. Fakat bunu doğru gör
medik. Çünkü paranın fazlasını veren, ister 55
milyon liraya nazaran, ister kabul buyurduğu
nuz 100 milyona nazaran, müstahsildir. BililtiI

I
j
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!

zam I lükümetin fazla iştiraki doğru değildir.
Arkadaşlar hatırlarlar ki, altı yedi sene evvel
yine bu hususta teşebbüs yapılmıştı, yüzde 51
Hükümetin ve yüzde 49 müstahsilin olmak üzere
bir Tütüncüler Bankası arzu edilmişti bu yü
rümedi Nihayet ele alınmış vaziyette müstahsili
daha ziyade iş başına getirmenin doğru olduğudur.
Bu itibarla, Hükümet elindeki Millî Korunma
Kanununa dayanarak bugünkü mesut durumu
meydana gelmiştir. Burada gerek 55 milyona
nazaran ve gerek şimdi kabul buyurduğunuz
100 milyona nazaran en fazla parayı veren müs
tahsildir. Onun için üye adedi diğerlerinden
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fazla olması iktiza eder bu itibarla dört bölge
den bir, Tekelden bir Ziraat Bankasiyle Millî
Bankalardan biı* ki yedi üyelik bir idare kuru
lu kurulacaktır.
Şimdi müdüre ihtiyaç var mı, yok mu mese
lesine gelince; arkadaşlar hakikaten bu işlerin
başarı ile yürütülebilmesi için Umum Müdüre
katî ihtiyaç vardır. Dünyanın her tarafında bu
böyledir, Bu vazifeye en elyak olan zatı getir
mek yerinde olur. Bu zat oya iştirak etmelidir.
Yoksa müşavir mahiyetinde kalır.
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Tas
dikim kim yapıyor?
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA CEVDET
GÖLET (Ankara) — Temsil işi hakkında muh
terem Coşkan izahat verdiler.
Bu müesseseyi Türk Tütün Ortaklığı diye
kuruyoruz. Bütün tütün istihsalini, istihsal yeri
itibariyle hepsini birleştirerek muayyen bir re
jime tâbi tutalım ve bu suretle idare edelim di
yoruz. Yoksa istihsal kıymetine, istihsal mmtakamna göre bir nispet dâhilinde temsil esası ka
bul edilirse, memleketin umumi istihsaline bağ
lı olan bu iş üzerinde muhtelif nispetler yara
tılmak ieabeder. Bu takdirde kabul buyurursu
nuz ki bir mmtakanm fazla temsil edilmesi bu
na bir hakkı rüehan verilmesi demek olur ki
bu da diğer tarafa nüfuz icra etmesine imkan
verir ki, buna taraftar olmıyacağınızı bildiğimiz
için, buna mahal bırakmamak üzere tevhiden
hepsimi bir müessese altında toplamayı iltizam
etmiş bulunmaktayız, bundaki sebep de ar/etti
ğim gibi aşikârdır.
O itibarla her müesseseden birer mümessil
almak suretiyle işin selâmetle temin edileceğine
kani bulunmaktayız.
Bu bir iktisadi teşekkül değildir ki bir Genel
Müdürün bulunması caiz olsun buyurdular.
Bunu, komisyon mazbatasmdaki malûmattan
dolayı beyan buyuruyorlar sanırım.
Burada İktisadi Devlet Teşekkülü diye bir
dâva' yoktur.
Fakat memleketimizdeki ana kanunlarda da
hi idare teşkilâtı arasında Genel Müdür yer al
makta olduğu için bir Anonim Ortaklık idare
sinde de her hangi bir genel müdürün bulunma
sı kadar tabiî birşey olamaz.
O itibarladır ki kayıt konulmuş bulunuyor
ve biz bunda isabet vardır zannediyoruz.
Ortaklıkta temsil edecek olanların, mensup ol-
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duğu idare ve teşekkülle alâkası kesilmesi, baremle
alâkaları olmıyacaklarına göre tatmin bakımın
dan oraya iştirak edecek olan mümessil sıfatını
haiz kimselerin tatmin edilecekleri tabiîdir. O
itibarla alâkasının kesilmesi mensup olduğu mü
essesenin menfaatini takip etme endişesini orta
dan kaldırır. O cihette daha bitaraf hareket et
melerine imkân verir. Komisyon da bu mülâha
zaya iştirak etmiş bulunuyor.
Cenup vilâyetlerinin mahsulü de Şark mıntakasma dâhildir, binaenaleyh Türkiye'de yetişen
bütün istihsal bu suretle dört mmtakaya taksim
edilerek tamamlanmış oluyor.
Genel müdürlüğün, yönetim kuruluna bırakıl
masının muvafık olacağını buyurdular.
Rfen
dim, bu hususi kanunla kurulmuş bir anonim
şirket hüviyetindedir. Böylece bir kanun tedvin
ve tesis etmek zarureti görülmüştür, kendi hüvi
yetine daha yakışır ve idare bakımından daha
isabetli, daha dikkatli olur mülâhaza siyle gene)
müdürün Bakanlar Kurulunca tasdiki düşünül
müştür. Kabulünü tasvibi âlinize arzediyorum.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Sayın Tahsin Coşkan arkadaşımız noktai na
zarının esbabı mucibesini gayet güzel ifade etti
ler. Okadar güzel esbabı mucibe serdediyorlar ki,
insan bekliyor, ne güzel ne güzel ha şimdi bizim
noktai nazarımıza gelecek derken tam bir konstüriksiyon farkı yapıyor ve tamamen makûs bir
yere geliyor. Bir mantık konstrüksiyomı farkı
var orta yerde. Şimdi diyorlar ki, 83 milyon
lira doğrudan doğruya müstahsilindir. 17 mil
yon lira da Millî bankalarındır.
Bu kadar muazzam fark varken, bu kadar
muazzam sermaye farkı mevcutken, genel kurul
daki ekseriyetin kime ait olması lâzımgelir? Bu
kadar muazzam fark varken umum müdürü tâ
yin etmek salâhiyetinin kime ait olması lâzımgelir? Bekliyoruz, Tahsin Coşkan evet diyecek
umum müdür genel kurul tarafından tâyin edil
sin, artık Bakanlar Kurulunun tasdikin a muhtaç
olmasın. Eğer böyle olmazsa genel kuruldan rey
alamazsın.
Dediler ki, bu sebepten dolayı, biz müstahsili.
ekseriyeti veremeyiz. 4 kişi müstahsilin mümessil.
olacak. Üe Millî bankaların mümessili olacak.
Peki geenel müdüre ne buyuruyorsunuz? Bakan
lar Kurulu tarafından tâyin edilen genel müdür
ötekilerle birleştiği zaman birisinin hissesi % 17
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dir, ötekininki % 83 tür. % 17 ile % 83 müsavi
tutuluyor.
Deminden beri söylediğimiz şudur: Bu vazi
yetler hâlâ bu işlerde mesul olan kimselere iti
mat. edememekten ileri geliyor. Hâlâ onlara ço
cuk nazariyle bakıyoruz. Onların elinden tutmaz
sak düşecek zannediyoruz, öyle değildir.
Sayın Sözcüyü dinledim. Ben iktisadi sebep
leri ileriye sürdüğüm vakit hâdiseleri misal ola
rak ileri attım. Noktai nazarımı eerhetnıek için
ileri sürdükleri sebep, şimdi biz bir kanun çıka
rıyoruz, böyle bir kurul tesis ediyoruz, madem
ki, böyle bir kanunla bîr kurul tesis ediyoruz
umum müdürünün de Bakanlar Kurulu tarafın
dan tâyini lâzımgelir, diyoruz. Şimdi bu bir mukteza mıdır, arkadaşlar?
Binaenaleyh ileri sürdükleri sebepler reali
teye uymuyor. Bu işte mal sahibine de bir üs
tünlük verelim, küçük bir üstünlüktür bu, hukuki
bîr üstünlüktür bu. Genel müdür bu kural tara
fından tâyin edilmelidir, Bakanlar Kurulunun
tasdikimi da ihtiyaç yoktur. Hğer böyle olursa,
ozaman genel müdür, rey sahibi olmalıdır, aksi
takdirde ve metindeki şekilde kabul edilecek olur
sa biz bir Toprak Mahsulleri Ofisi, bir Ticaret
Ofisi kurmaktan ileri gidememiş oluruz. Müstah
silden paraları almışız, bundan sonra da alaeağrc
ve 83 milyon lirayı dolduracağız, fakat tamamiyle
Hükümet tarafından idare edilen bir tesis mey
dana getiriyor. Biraz onlar bizi idare etsin.
EKREM OKAN (İzmir) — Biz onları idare
edelim.
YUNUS MUAMMKR ALA KANT (Devam
la) — Biraz da onlar idare etsin,
EKREM ORAN (îzmir) — Ozaman kızı da
vulcuya vermiş oluruz.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, ben işi uzatmamak maksadiyle bu kürsüden uzun konuşmak âdetini edin
mediğim için,
kısa
konuşmak
suretiyle,
ihtimal ki maksatlarımı noksan ifade ettim. Af
ilimi rica ediyorum.
Tahsin Coşkan ve Kemal Cemal arkadaşla
rını, burada bölgeler arasında bir fark ya IT t
m ak istediğimi ifade eder şekilde beyanda bu
lundular. Ben bölgeler arasında bir fark ya
ratmıyorum. Vatanımın her parçası bence mü
savidir. Dedim ki; her mıntakanın ekici mik
tarı, istihsal miktarı ve bu teşekküle iştirak
miktarı nazarı itibara alınsın buna göre yöne
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tim kurulunda üye bulundursun. Bu bir fark
husule getirmez. Falan m intaka az istihsalde
bulunuyorsa orası yönetim kurulunda temsil
edilmesin demedim. Ama istihsali fazla olan
mıntaka fazla üye bulundursunlar dedim.
Kemal Cemal arkadaşım öyle bir mıntaka
olur ki, bugün az, yarın fazla istihsal eder, bu
sekil doğru olmaz dedi. Eğer böyle bir durum
olursa o halde bu da nispete tâbidir. O zaman
oraya fazla üye ile temsil hakkı verilir. Zaten
Kanunun ruhunda değil sarahatinde bu vardır.
Dördüncü madde (hisse senetleri enaz 10 Türk
lirası kıymetinde olup dört grupa ayrılır) di
yor. Bu hisse senetleri müstahsilin olduğu
için ve müstahsilin adedi de, bu sebeple, Ege,
Marmara ve Karadeniz mıntakasında istihsal
. ettiği tütün hacmiyle mütenasip olarak arta
caktır ve istihsali fazla olan mıntakanın elbette
hissedarı fazla olacaktır. Genel Kurul kararla
rına da fazla ortakla iştirak etmiş olan o nis
pette fazla müessir olacaktır. Binaenaleyh yö
netim kurulunda ikilik yaratmak istediğim
iddiası doğru değildir.
İkinci nokta; Umum müdür meselesi. Ben
bu noktada tatmin edilmiş değilim. Hükümet
ve komisyon tatmin etmedi. Umum müdür, bü
tün hususi iktisadi teşekküllerde. Devlet te
şekkülleri ayrı, bu teşekkülün Devlet teşekkül
lerinin tâbi olduğu kaideye tâbi olmıyacağma
göre, hususi teşekküller istatülerinde hilâfında
hüküm bulunmadıkça umum müdürler yönetim
kurulunda rey sahibi olamazlar. Esasen umum
müdür, bütün icraatında ve yaptığı işlerden
dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Mesul olduğu bir heyette kendisinin de bulun
ması ve rey sahibi olması bilmem ne dereceye
kadar doğru olur. Ben bunları hukukan döğnı
bulmuyorum. Yönetim kurulunda bulunsun
esasen verdiğim önerge de o mahiyettedir:'An
cak yönetim kurulu toplantılarında oy sahibi
olmamak şartiyle bulunsun. Bendeniz bu- iki
noktai nazarımı arzettim Yüksek Heyetin ka
bul edeceği şekil, en iyisi olacaktır.
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Muhterem
arkadaşlar, hiç şüphe yok ki, bu hususta ert isa
betli kararı alarak bu işi en, iyi şekilde halletmiş
olacaksınız. Bendeniz üzülerek huzurunuza çı
kıyorum. Kanaatlerimi çıreıplak huzurunuzda
arzedeceğim.
Tekniğin milliyeti yoktur. Elimde 18 tarihli
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Anadolu Gazetesi var; Amerika'da üzüm teşek
külleri lıakkmdü malûmat veriyor: Biz bir tekiıik
meseleyi alıyor, iki bııi yıllık tecrübelerin ımlhasstüasını değiştiriyor, sonra da işlemedi diye
şikâyet ediyoruz. Mesele satış kooperatifleri
umum müdürlerini biz tâyin edeceğiz, dedik,
fakat umum müdür bulamadığımız zamanlar ol
muş. Aylarca umum mûdürsüz kalınmıştır. Mil
liyeti olmıyan tekniğin bize gösterdiği yol olat'ak
behemehal umum tn ti dürün idare meclisince se
çilmesi, ona, karsı mesul olma'sı, hem hâkim ve
hem de müddeİ durumunda, olmaması için rey
sahibi olmaması icabetler. Biz 3460 sayılı Kanüıidan mülhem oluyoruz. Sermayesi tamamen
Devlete ait teşekkül Var, sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete ait olan teşekküller var, ser
mayesi bir iki hüviyete ait teşekküller içindir.
Bu ^460 bunlar tütün /Ortaklığı o tarzda, bir te
şekkül değildir. Burada sermayenin % 70 ini
müstahsil dan alıyoruz. Ancak c/r 30 unu Tekel
ve bunun dışında kalan bankalar veriyor. Hem
nasıl veriyor? Müstahsil 50 milyon liraya yak
laşan efektif parasını hemen veriyor. Müstah
silin €/( 5 kesilmesine razi olması muazzam bir
fedakârlıktır. Tekel ne "veriyor? Tekel diyor ki,
ben, bütçeme koyacağım para ile bunu 16 senede
ödiyeceğim, şimdilik taahhüt ettiğim paranın
ancak dörtte birini vereceğim. Ziraat Bankası ay
nını diyor, Millî Banka da onu diyecek. Rica ede
rim, kendimizi müstahsilin karşısında farzedelim. Bara benim diyor, iler m intaka ilerlemiş
adamlarını vardır diyor. Bizim rey sahibi ola
rak tanıdığımız umum müdür hakikatta lokomo
tif, idare meclisi arkasında sürüklenecek vagon
mu? Onun için teknik icap neyi gösteriyorsa o
yolda gidelim. Yalnız tütün değil, yarın üzüm
için, incir için, pamuk için, tiftik için tecrübe
edeceğimiz bir yeni yol ve 'bundan evvelki mâruhzatımda söylediğim gibi ilk (Marketing) te
şebbüsü olduğunu düşünerek Allah aşkına teknik
ten ayrılnııyalmı.
ATIF İNAN (tzmir) — Kıırdoğîıı arkada
şım konuşurken, zannederim bir az heyecanlı ol
duğu için, umum müdürü sanki bir bakanlık in
ha edecek ve Bakanlar Kurulu da umum mü
dürlüğünü tasdik edecek ve bu müessesenin ba
şına gönderecek, şeklinde konuştular. Aylarca
umura nıûdürsüz kalan müesseselerden bahset
tiler. Bu meselenin bu şekilde poze edilmemesi
lâzım gel ir,
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Teklif şudur: Bir idare kuriıİU var. 4 ekici
mümessil ve biri Tekel $ birisi Ziraat Bankasının
ve birisi de Millî bankalârdah olmak üzere üç
mümessil daha var. Yaüi hu, öyle İlir idare ku
rulu ki, ekseriyeti ekici mümessiller teşkil edi
yor. İdare kurulu beğendiği ve ehliyetine inan
dığı bii' kimseyi umum müdür olarak inha ede
cek ve Bakanlar Kurulu da onu tasdik edecek.
Şimdi İm şekilde tâyin edilecek bir umııin mü
dürle doğrudan doğruya bir bakanlıkça inha
edilip Bakanlar KUrUİunea tasdik edilen, umutri
müdür arasında, İni' fark görmek lâzımdır.
Bakabilir Kuruİuiiuıi tasdiki ile olan umun i
müdür arasında elbette bir farkı olması lâzım.
Yabancı memleketlerden misaller alınabilir,
hattâ kendi içimizden de misaller alınabilir.
Bankalar var, anonim şirket bu anonim şirketler
ve bankalarda umum müdür olarak çalışanlar ö
müesseselerin Meclisi idareleri tarafından tâ
yin edilir ve Bakanlar Kurulunun tasdikma da,
ar/edilmez. Vaziyet hu şekilde olduğu halde o
umum müdür, Bankalar Kanunu mucibince, ser
mayesinin tamamı Devletin olan veya yarı ser
mayesi Devletin olan bankalar, anonim şirket
ler halinde çalışan bankalar umum müdürleri
dahi bulundukları müessesede rey ve imza sa
hibidir.
FAİK KURDOĞDIJ (Manisa) — Osmanlı
Ihı likasında olduğu gibi.
ATIF İNAN (Devamla) — Bütün banka
larda böyle, mutlaka Osmanlı Bankasından mı
m'sal alacağız?
Sonra arkadaşlar; tekniği olduğu gibi ala
lım buyuruyorlar. Şimdi arkadaşlar, olduğu gi
bi almak var, bir de memlekette ya siyan realite
ler var, memleketin muhtaç olduğu şekilleri dü
şünmek lâzım. Efendim, bırakalım müstahsili
kendi kendine. Ben de razıyım, bırakalım kendi
kendilerine. Fakat, müsait, olmıyan hallerde, bâ
zı gayretlerin tesirini de hesaba katmak, tedbir
almak lâzımdır. Görüyoruz zaman zaman. Filân
teşekkülün, filân yerin heyeti umumiyesi birbi
rine girmiş. Bilmiyorum, söylediklerimi vakıa
olarak almak lâzımdır, arkadaşımızın sözlerine
itimat etmemeye hakkımız yoktur. Filân yerde,
falan teşekkül ortaklar arasındaki imtizaçsızlıktan dolayı maksadı teşekkülünden tamamiyle
ayrılmış, faaliyet sahasında tesiri hiç olmıyacak
hale gelmiş misaller çok gösterilebilir. Bunlar
arasında mnvazenet sureti olarak Bakanlar Ku-
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rulunca genel müdürün tasdik edilmesi keyfi- \ leti ruhiyelerini yakından gören ve anlıyan ar
yetine itiraz, tecrübelerin neticelerine kulak : kadaşlarımızdan birisidir. Kendi seçim bölgesin
de muhtelif kooperatifler vardır. Arkadaşlar, va
vermemek olur. Bakanlar Kurulunun tasdiki
tandaş menfaatini takdir eder, idrak eder. Her:
ile tâyin edilsin, fakat daha evvel de söylediğim
yıl geçtikçe de vatandaşın şuuru bu yolda git
gibi, aday gösterilmek suretiyle olsun. Orada
tikçe kuvvet kesbetmektedir. Bundan 20 sene
tecrübesiyle bilgisiyle bu işe lâyık olduğu anla
evvel kredi kooperatiflerine âza olan öyle insan
şıldığından dolayı geldiğini bilsin, bir muvaze
lar vardı ki, bunlar âza olmadan evvel kendi
ne unsuru teşkil etsin.
sinden
ödünç para aklığı murakabacıya soruyor.
Bölgeler itibariyle âza tâyini çok konuşuldu.
böyle
bir
müessese kurulmuştur, ben oraya âza
Ama zannediyorum ki iki tarafta huzur verici
olayım mı diye. Kimden! Kendisini emen adam
bir kanaati birbirine telkine imkân hâsıl ol
dan. Bu bir hakikattir.
madı.
Eğe bölgesi müstahsili kuvvetlidir, Karadeniz
Ama aradan 20 sene geçti. Bu 20 senede
bölgesi müstahsili kuvvetli değildir gibi bir tas
evvelkine nispetle tahminin üstünde bir inkişaf
nife tâbi tutulması, bir kere işlerin cereyanı şek
vardır. Müşterek menfaatin korunması 20 sene
line tamamen uygun olmaz. Bugün Ege bölgesi
evveline naazran gönüllere ferahlık verecek bir
müstahsili fazladır, yarın Karadeniz fazla müs
durumdadır.
tahsildir.
Y. MUAMMER ALAKANT (Manisa) —
Bugün 70 bin Ege müstahsili vardır, 51 bin
Beni teyit ediyorsun.
Bursa mıntakası müstahsili vardır, tzmit ve ha
ATIF İNAN (Devamla) — Evet sizi teyit
valisi buna dâhildir, 50 bin de Karadeniz'de
ediyorum. Ama bugün iddia edemeyiz ki, bugün
ekici vardır. Ama istihsal miktarı itibariyle Ege
yer, yer birbirine girmiş müstahsil teşekkül
bölgesi, umumi yekûnun % 50 sini yetiştirmek
leri, vardır. Bugün yer yer bugünkü menfaati
tedir. Bu, bugün böyledir, yıllar olur ki Kara
mi ben kurtarayım da teşekkülün âtisi ne olur
deniz bölggesi istihsali fazlalaşır.
sa olsun diyen betbahtlar, vardır. Bununla, bü
tün vatandaşlarda müşterek menfaat şuurunun
F A Î K KURDO(UU (Manisa) — Yüz sene
etrafında bir çözülme olmuştur diye iddiaya
evvelinden...
hakkımız yoktur. Ama böyle vaziyetlerde müdü
A T I F ÎNAN (Devamla) — Yüz sene evvel
rü umuminin, Bakanlar Kurulunun tasdikile tâ
tütüncülük bugünkü inkişaf sahasını bir kere
yin edilmesi, daha kuvvetli bir muvazene un
kazanmamıştır.
suru olarak müessesenin etrafında tesir sahasını
F A Î K KURDOĞLU (Manisa) — İki yüz se
artırır. O bakımdan bunu tamamen Devletin
ne evvel kazanmıştır.
içtimai meseleleri etrafında telâkki etmenin, re
A T I F İNAN (Devamla) — İnsan konuşur
aliteye göre tedbir alışın bir yeni tezahürü ola
ken dikkat etmesi lâzımdır, bunun yakın mazide
rak kabul edelim ve bu kanunu bitirelim.
misalleri vardır. Bölgecilik, zaten kaçınılması
lâzımgelen şeydir. Buna bölgecilik gayreti ver
BAŞKAN — Öğleden evvelki oturumda yük
memeli ve bölgecilik olmaması da lâzımdır. Bu
sek heyetiniz bu gece 20 den 22 ye kadar çalış
müesseseyi bölgeler bakımından ayrı, ayrı değil
maya karar bermişti. O oturumda bulunmıyan
bir teşekkül halinde yaşatmaya mecbur olmaz
arkadaşlar varsa diye keyfiyeti arzediyoruın.
sak onda, müşterek menfaat etrafında toplanmak
ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOfl-LU (Manisa) —
imkân ve şuurunu dağıtır. Bu müessesede üstün
Efendim, bu madde üzerinde konuşma çok
lük iddialarına yer verecek olursak müessesenin
uzadı, yoruldunuz takdir ediyorum. Yalnız iki
istikbalinden şüphe etmek lâzımdır. Müstahsil,
noktayı açıklıyarak bu konuda eşyanın tabiatı
mümessillerin ekseriyetini teşkil etmektedir.
na uygun olan şeklini belirtmeye çalışacağım.
Umum müdürle müessesenin ortakları yedi
Umum Müdürlük meselesinin şekli tarafımızdan
kişiden teşekkül eder, bu idarenin içinde dördü
nasıl kabul edilirse edilsin eşyanın tabiatına
ortaklardan mümessil olarak ekseryeti teşkil et
uygun olan şekli şudur:
mektedir.
Eğer Umum Müdür idare meclisi tarafından
seçileeekse Bakanlar Kurulunun tasdikma ihti
Şimdi Alakant arkadaşım, muhtelif istihsal
yaç yoktur. Sebep, kurumun kendi kendini idabölgelerinde muhtelif halk teşekküllerinin ha-
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re prensipidir. Niçin kurumun idaresini idare
meclisine bırakıyoruz"? Muhtar bir idare kur
mak için idare meclisi bu teşekkülü idare ede
cek adamı da kendisi bulsun, lâyık olanı seçsin,
Bu bir nevi muhtar teşekküldür. Burada dendi
ğine göre, Umum Müdürü meclisi idare seçi
yor, fakat bu seçimi Bakanlar Kurulunun tas
dikimi muallâk tutuyoruz. Bu da nedir arkadaş
lar? Eğer biz bu kurumun idaresini idare mec
lisine bırakmışsak, seçtiği Umum Müdür de
isabetli olur. Eğer meclisi idarenin idaresi bu
kurumu selâmete götüremiyeceği hissi varsa
kanunu tedvin ederken ona göre hüküm koy
malıyız. O zaman yapacağımız şey Umum Mü
dür Tekel Bakanı tarafından inha edilir, ve
Bakanlar Kurulunun tasdikma arzedilir, demek
tir.
Tasarıya göre hem bir taraftan müessese
muhtardır, hem de Umum Müdürün tâyinini
Bakanlar Kurulunun tasdikma bağlıdır. Bu ol
maz. Yani hem idare meclisi Umum Müdürü se
çer sonra da bu. Bakanlar Kurulunun tasdikma
iktiran eder, diyor ki, bu doğru değildir.
Umum Müdürü Tekel Bakanı inha eder, ve
Bakanlar Kurulu tasdik eder. Demek daha konsekan olur. Yoksa meclisi idare seçerse Bakan
lar Kurulunun tasdikma hacet kalmaz.
İkinci noktayı da kısaca arzedeyim; benim
anlayışıma göre, sizler nasıl kabul ederseniz
ediniz, Umum Müdür bu teşekkülün bir icra
organıdır, işlere vâkıf ve vâzülye^ldir. Aynı za
manda Bu teşekkülün m eslisi idaresine karşı
da sorumludur. Meclisi idare kurumu sevkeden
organdır. Umum Müdür icra organdır. Şimdi
öyle bir şey yapıyoruz ki, bu icra organı idare
meclisine giriyor ve oy sahibi oluyor. Yarın
Umum Müdür gelecek idare meclisinde rey ve
recek, hem de vazifesini yapacak. Bu meclise
karşı sorumlu olacak? tşte ben bunu izah ede
miyorum Takdir sizlerindir.
FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) - - Müsaade
ederseniz bir cümle söyliyeceğim.
BAŞKAN — Efendim, anlaşılmıyan yeri kal
madı. Bir cümle diye devam edip gidiyor.
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Elimizdeki
metinlerde gördüğünüz veçhile ilkin idare heye
ti için. dördü müstahsıldan beşi de diğer gurup
tan dokuz kişi alınma teklifi vardı. Sonra Büt
çe Komisyonunda, Atıf înan Beyin teklifi üze
rine bu sekle müntehi oldu. Orada "da burada-
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da ben kendilerinden ayrılıyorum. Ve .yalnız
umum müdür mevzuu üzerindeyim. Kendilerin
den neden ayrılıyorum, çünkü her birimizin
mebdei hareketi ayrı. Ben teknik icaplardan hare
ket ediyorum, o sanki varmış gibi, aşağı yukarı
temsil iddiası ve menfaat ihtilâfı noktasından
yola çıkıyor. Böyle bir ihtilâf yoktur. Elbetteki menfaatler müşterektir. Bu memleketin müş
terek bütün derdini halletmek için çalışacaklar
dır. Umum Müdürü hem müddei hem hâkim va
ziyetine sokmamak lâzımdır. Tekniğin milliyeti
yoktur. Başka türlü hareket hatadır.
'BAŞKAN --- Önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkan 11ğa
7 nci maddenin (Bakanlar Kurulunca tasdik
edilecek) ibaresinin tayymı teklif ederim.
Manisa Milletvekili
Muammer" Alakant
Yüksek Başkanlığa
Yedinci maddenin birinci fıkrasının aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmesinin oya konmasını
arz ve teklif ederim.
Yönetim Kurulu
(Madde 7. ••-• Ege bölgesinden bir, Marmara,
Karadeniz ve Şark bölgelerinden birer, Tekel
İdaresinden bir, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasından bir. Millî Bankalardan bir, olmak
üzere yedi üyeden ibarettir'. Bu yedi üye tara
fından seçilecek ve Bakanlar Kurulunca tasdik
edilecek Genel Müdür, oy hakkını haiz olmamak
üzere yönetim kurulu toplantılarına katılır.)
Manisa Milletvekili
Kâmil Coşkunoğlu
(Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala
kant'm önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN —•- Önerge yönetim kurulu tarafın
dan seçilecek umum müdürün Bakanlar Kuru
lunca tasdik edilmemesini istemektedir.
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. önerge kabul edilmiştir.
Kâmil. Coşkunoğlu arkadaşımızın önergesi,
mmtakalar aarsmda seçilecek üyelerin Ege'den
2, diğerlerinden birer tane olması hakkındadır.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim bu üye adedi ve nispeti hakkındaki teklifim
den vazgeçiyorum ve bu noktayı önergemde dü
zelttim. Şimdi kabul edilen önergeye göre genel
müdürün tâyininin Bakanlar Kurulunca tas-
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diki keyfiyeti ortadan kalktığına göre esasen
yönetim kurulunca seçilecek umum müdürün
rey sahibi olmaması da kendiliğinden meydana.
çıkar önergenin bu noktaya yani, genel müdü
rün yönetim kurulunda oy sahibi olmamasına
hasrediyorum. Bu cihet önergemde vardır.
BAŞKAN — İkinci önerge yani Kâmil Coskunoğlu'nun önergesi, maddeye şu hükmün kon
masını istiyor: Genel müdür oy sahibi olmamak
şartiyle yönetim kurulu toplantısına iştirak et
sin. Bunu oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir.
Ohalde genel müdürün seçiminin genel kurul
ca yapılması ve oy sahibi olmamak şartiyle müza
kerelere iştiraki kayıtlarının ilâvesiyle maddeyi
tekrar okutuyorum.
Yönetim kurulu
MA DDK 7. — Yönetim kurulu;
Kge, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgolerinde*n birer;
Tekel idaresinden bir;
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
bir;
Miılî bankalardan bir;
Olmak üzere yedi üyeden ibarettir.
Bu yedi üye tarafından seçilen genel müdür
oy hakkını haiz olmamak üzere yönetim kurulu
toplantılarına katılır.
Tekel Genel Müdürlüğünce ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca yönetim kuruluna
aday gösterilenlerden genel kurulca seçilenlerin
bu daire ve müesseselerle olan alâkaları bu vazi
feye başladıkları tarihten itibaren kesilir.
Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir,
tekrar seçilmeleri caizdir.
Üyeler 1ütün ticareti yapamaz, yaptıramaz.
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Denetçiler
MADDE 8. — (A, B, C ve D) grupları ortak
larınca gösterilecek ikişer aday arasından birerkişi olmak üzere genel kurul tarafından üç yi!
müddetle dört denetçi seçilir. Bunların tekrar se
çilmeleri caizdir. Bunlardan genel kurulca belir
tilecek bir veya ikisi sürekli vazife görürler.
7 rıci maddenin 2 nci ve 4 ncü fıkraları hük
mü denetçiler hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oya
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Genel müdür
MADDE 9. — Ortaklık, 7 nci maddeye göre
seçilen genel müdür tarafından idare olunur.
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge
vardır.
Yüksek Başkanlığa
Türk Tütünleri Ortaklığı hakkındaki Kanun
tasarısının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde
yazılmasını arz ve teklif ederim.
Aydın Milletvekili
Dr. Sabri Akın
Madde 9. — Ortaklık, yönetim kurulunun be
lirteceği esaslar dairesinde gene] müdür tarafın
dan idare olunur.
BAŞKAN — 9 ncu maddenin böyle değişme
sine muvafakat ediyor musunuz?
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
GÖLET (Ankara) — Caizdir, efendim.
BAŞKAN — Komisyon da muvafakat ediyor.
Maddeyi önergedeki şekilde kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Esas sözleşme ve tesis
MADDE 10. — Ortaklığın esas sözleşmesi
geçici 1 nci maddedeki tesis kurulu tarafından
hazırlanıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 2 ay içinde Bakanlar Kurulunun
tasdikma arzedilir. Esas sözleşme tasdikten çık
tıktan sonra en geç 6 ay zarfında ilk genel kurul
toplantıya çağrılır.
Esas sözleşmede yapılacak tadilâta ait genel
kurul kararları, Bakanlar Kurulunun tasvibîyle
tekemmül eder.
YUNUS MUAMMER A LA KANT (Manisa)
— Arkadaşlar; son maddeye gelmiş bulunuyoruz.
Şimdiye kadar tetkik ettiğimiz maddelere kon
ması lâzımgelen bir hüküm vardır, fakat kova
madık. Onun. için bunun 10 ncu maddenin sonu
na konmasını teklif ediyorum. Çünkü yapılan
görüşmelerimizden anlaşıldı ki. tamamen ekiciye
ait bir müessese kuruyoruz. Bunun yanıbaşmda
r
/c 13 nispetinde Millî Bankaların da iştirakini
temin ediyoruz. Bir nevi doğrudan doğruya
müstahsil kooperatifi kuruyoruz. Müstahsilin
malları buraya gelecek ve değer fiyatla «atılması
temin edilecek. Şimdi derhatır buyuracaksınız
ki, Gelir ve Kurumlar vergilerinden buna muma-

— 819 —

B : 71

2 3 . 3$. 1950

sil müesseseleri, bi tün kooperatifleri (Jelir ve Ij
K u r u m l a r verdisinden istisna ettik. Bu da aynı
mahiyet ve. neviden bir teşekküldür. Bu k u r u m u n
maksadı ticaret y a p m a k değildir. Bu kurumun
maksadı, müstahsili zarardan vikaye için, t ü t ü n
piyasasını korumaktır. B u kuruldan ticaret bek
lenemez, zarar beklenir. Çünkü pek muhtemel I|
ki, bâzı zamanlarda, zarar edecektfr.
Böyle, bir
vaziyette çalışacak < lan bu teşekkül Kurum ve Es
naf Verdisine tâbi olduğu takdirde bâzı zaman
larda ve pek az miklarda olan kârının bir kıs
ım da elinden alınmış olacaktır. Bu vazîvet dâ
hilinde bâzı seneler yaptığı zararı ne ile karşılıyacakt.jr? Onun içindir ki, bundan evvel kabul
ettiğimiz bâzı kurum ve teşekküller gibi, laıııamen
çiftçiye ve çiftçi ihtiyacını k a r ş ı l a n m a matuf
olan bu müessesenin de (Jelir ve K u r u m l a r verdi
sinden istisna edilmesini ve 10 ucu maddeye ilâvesini teklif ediyorum.
BAŞKAN -

Önergeyi okutuyorum.

O : 3

zaran (Jelir Verdisinden, Kurum
Vergisinden
muaf tutulacaktı. Kemal Cemal Bey, ihsan eder
seniz Denizli tütüncüleri de
öğrenmiş olurlar
nokta i nazarlarınızı... Şayet Denizli'de t ü t ü n c ü
varsa... B u n u n diğer kooperatifler gibi Kurum
lar ve (Jelir Yergisinden muaf
tutulması icaberi er.
(İÎİMRÜK VE T E K E L BAKANİ Dr. F A Z I L
Ş E R E F E T T İ N BÜRO E (Kocaeli)
Efendim,
evvelce k u r u l a c a k olan bu müessesenin
vergi
m u a f i y e t i n d e n istifade etmesini ileri s ü r d ü k ve
bu k a n u n u h a z ı r l a r k e n mûtat o l a r a k Bakanlık
l a r d a n aldığımız mütalâa arasında. Hariciye Ba
kanlığı Havana Anlaşması
mucibince
içinde
Devlet sermayesi bulunan bu gibi teşebbüslerin
istisnai olarak vergi muafiyetine tâbi t u t u l m a 
ması lâzımgeldiğini bildirdiler, biz de muafiyeti
k a l d ı r d ı k . (Kâfi, kâfi reye sesleri)
BAŞKAN
A l a k a n t ' i n bu m a d d e hakkın
daki önergesini bir dalı a. o k u t u y o r u m .
(Manisa Milletvekili M u a m m e r A l a k a n ! ' i n öner
gesi t e k r a r o k u n d u )

Yüksek Başkanlığa
10 ucu maddeye aşağıdaki hükmün ilâvesini
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Etteklif ederim.
miyenler.. Önerge kabul edilmemiştir.
«Türk T ü t ü n Ortaklığı (Jejir ve Kurum ver
Maddeyi oyunuza s u n u y o r u m : Kabul edendilerinden muaftır.»
|
j ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiş
Manisa Milletvekili
tir.
Yunus Muammer Alakant
|
KOMİSYON ADINA C E V D E T (JÖLET (An
k a r a ) — • Efendim bu şekilde istisnai
hüküm
koymaya beynelmilel taahhütlerimiz mânidir.
Ehemmiyetli ve hususi bir kanunla
teşekkül
eden böyle bir müessese için vergi imtiyazı veivilince teşmili mülâhazası varil olduğundan Ma
liyece kabul edilmedi. Bilhassa beynelmilel akü
ler böylece istisnai, vergi muafiyeti tesisine mü
sait değildir. Ondan dolayıdır ki, tasarıda böy |
le bir muafiyet tesisinin yvv alması imkânı bulu
namadı.

(JEOİCİ M A D D E 1.
Tekel (Jenel Müdür
lüğü ve T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Ziraat Bankasın
ca seçilecek ikişer kişi;
.Ege, M a r m a r a . Karadeniz ve Şark t ü t ü n böl
geleri ekicileri a r a s ı n d a n Tarım
Bakanlığınca
teklif edilecek sekiz a d a y a r a s ı n d a n
Bakanlar
Kurulunca seçilecek d ö r t kişi,
Millî B a n k a l a r adaydan a r a s ı n d a n yine Bak a n l a r Kurulunca seçilecek bir kişi,
Ortaklık tesis k u r u l u n u teşkil eder.
BAŞKAN
Madde h a k k ı n d a söz
isliyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler..
Etmiyenler..
|
Madde kabul edilmiştir.

V. MUAMMER
ALAKANT
(Manisa)
Efendim, arkadaşımız bunun beynelmilel taah
hütlere uygun olmadığını söylediler. Biz bey
(JKCİCi M A D D E ± —• Ekici t ü t ü n l e r i satış
nelmilel taahhütlere göre bir müessese kurmuyo- II bedellerinden loplanan primler faizleriyle bir
ruz. Kendi hususiyetlerimize uygun bir müessese
likte (A) .urupu hisse senetleriyle temsil edilen
kuruyoruz. Bükümlerini biz tâyin edeceğiz. Eğer
ekici sermayesini teşkil etmek üzere ortaklığa
(Jelir Yercisi çıktığı zaman bu kurul hayatta oldevroîunur.
saydı (Jelir Verdisinden, Kurum
Verdisinden
Bu primlerle satın alınmış olup henüz elde
muaf tutulacaktı. Çünkü bu kooperatif mahiye
bulunan t ü t ü n l e r i n bedelleri, bu t ü t ü n l e r Tekel
tindedir. Ticaret şirketi değildir. Anonim Şirket jj (Jenel M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n satıldıkça, ortakdeğildir. O zaman mevcut olsaydı emsaline na- |I lığa d e v r o î u n u r .
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Ortaklık bu suretle satın alınan makbuz
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ı
lar] hisse senedine tebdil ederek namlarına
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul
prim kesilmiş olanlara kabulleri halinde bedel
edenler.. Kabul etmiyenler..' Madde kabul edil
leri
belli müddet içinde taksitlerle ödemek
miştir.
üzere devreder.
GEOlCİ MADDE -S. — Destekleme suretiyle
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
alman tütünlerin satışından tahassül eden bedel
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
farklarından ekici hisselerine isabet eden kısmı
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmişti'*.
ortaklığa hususi ihtiyat olarak tahsis edilir.
GEÇİCİ MADDE ü. — Memur olsun veya
FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Efendim,
hariçten alınsın tesis kurulu üyelerine verile
Mazbata muharririnin bir noktayi tavzih etme
cek yolluk ve tazminat miktarları Bakanlar
sini rica ediyorum. Burada bedel ayrılırken
Kurulunca ve tesis kurulunun çalıştıracağı me
umumi ''masraf, yani Tekel İdaresinin masrafı
murlara ödenecek yolluklaı ve ücretler de bu
umunıiyesini değil de bu partilere ait masraf
tesis kurulunca tâyin olunur.
ların nazara alınacağında encümende mutabık
Yukarda yazılı masraflarla sair bilcümle
kalınmıştı, teyit etmelerini rica ediyorum.
tesis masrafları ortaklığa aittir.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
Bu masrafların ilk genel kurulca tasdiki, te
GÖLET (Ankara) — Efendim, komisyon maz
sis kurulunun ibrasını tazammun eder.
batasında yer almıştır, maliyette umumi mas
Yolluk, tazminat, ücret ve sair bilcümle te
raflardan hisse tefrik edilmemiştir.
sis
masrafları, ortaklık tarafından yukarıki
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler...'Madde ka- I fıkraya göre mahsubu yapılıncaya kadar, tesis
kurulunca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
bul olunmuştur.
sında primlerden
toplanmış olan paradan
GEÇİCİ MADDE 4. — Ötedekileri primler
ödenir.
yekûnu 10 lirayı bulmıyan veya 10 liraya naza
BAŞKAN — Mailde hakkında söz istiyen
ran kesir gösteren ekiciler- bir sene içinde or- I yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
taklığa müracaatla hisselerini 10 lira olarak ta
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
mamlarlar veya kesirlerini '10 liraya iblâğ
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
ederler.
GÖLET (Ankara) — Müsaade buyurursanız,
Müddeti içinde bunu yapmıyanlarm 10 1:
sermaye maddesinde tadilât yapıldığı için, bi
rayı bulmıyan veya 10 liraya nazaran kesir
rinci maddeye ufak bir kelime ilâve etmek isti
gösteren paraları kendilerine iade olunur.
yoruz. A fıkrasına .'1780...
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
BAŞKAN — Kaçıncı maddeye?
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul c-BÜTÇE KOMİSYONU ADINA CEVDET
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
GÖLET (Devamla) —• Birinci maddeye.
3780 sayılı Millî Korunma Kanununa ve bu
GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun 1 nci mad
kanuna
dayanılarak kendilerinden prim
illi.
desine göre tahsil edilen primlere mukabil eki
Burada
«ve
bu
kanuna»
kelimelerini
ilâve
edi
cilere verilmiş olan muvakkat makbuzlardan
yoruz.
her hangi şekil ve suretle ekicilerden başkaları
Bir de geçici 7 nci madde olarak bir madde
nın elinde bulunanlar ortaklıkla ilgilendiril
ilâvesine zaruret vardır. Çünkü bu sene kesil
mez.
mekte olan prim yani 1949 mahsulü için ekici
Bunlardan namlarına prim kesilmiş olan
tütünlerinin satış bedellerinden kesilmekte olan
lara iade edilnıiyenler kanunun meriyetinden
miktar, '•% 4 ııispetindedir. Bu mahsul senesine
5 sene sonra başlamak ve yıllık mubayaa mik
mahsus olarak bu nispetin devam ettirilmesi za
tarları Genel Kurulca tesbit edilmek üzere 5 .se
ruridir. Binaenaley.li şöyle bir geçici maddenin
ne içinde ve makbuzlarda yazılı para miktar
ilâvesi
lâzımdır.
ları üzerinden, ve alâkalılara hiçbir nam altın
da faiz ve kâr ödenmeksizin ortaklıkça satın |
«-949 mahsulü ekici tütünleri satış bedelle
alınır,
rinden Millî Korunma Kanununa dayanılarak
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lacaktır. Bundan dolayı Hükümetimize teşekkür
etmeyi bir borç bilirim.
Yalnız bu meyanda Hükümetten ufak bir ri
cam olacaktır. Biz, birinci maddede bir kayıt
koyduk, dedik ki, ortaklık, inşaat yapamaz, depo
yapamaz. Halbuki tütün mubayaa işi baştan aşa
ğı depo işidir. Zira bu ortakların ellerinde her
zaman para bulunsun bunu temin edelim. Bu
itibarla Hükümetten ricanı, bu müstahsılların
kıymetli ekisperlerden her zaman istifadelerinin
sağlanmasıdır.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ Dr. FA
ZIL Ş E R E F E T T İ N BÜRGE (Kocaeli) - - Efen
dim, arkadaşımızın iltifatına teşekkür ederim.
Fakat İni'kanun konuşulurken Tekelin bu mü
essesenin başında, tâbirimi mazur görün, âdeta
musallatın ıs gibi birtakım mütalâalar ileriye
sürdükten sonra Genel Müdürün tâyinini Ba
kanlar Kurulu karariyle tasdik edilmemesi,
oya dâhil olmaması gibi tadiller yapılmasına rağ
men arkadaşımın böyle bir temennide 'bulunma
ları garip dahi olsa bizi İni müessesenin inkişa
fı için elimizden geleni yapmaktan geri koymıyacaktır. Tekelin müstahsıla şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye ânuıde olduğunu yüksek huzurunuzda arzederinı.
(Alkışlar).
FAİK KCRDOGLL (Manisa) — Bilhassa
Size teşekkür ederim.
BAŞKAN -—. Tasarının tümünü açık oyunu
za sunuy.'vrunı.

% 4 nispetinde kesilmekte olan primlerin bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra da ayni nis
pette kesilmesine devanı olunur.
Yani münhasıran 194!) senesi mahsulü için
kesilmeye başlanmış bulunan % 4 lerin ancak o
sene mahsulüne münhasır olarak devam etmesi
zarureti vardır. Halbuki kabul buyurulan nis
pet itibariyle kanun yürürlüğe girdikten sonra
ancak ;% 2 kesilebilecektir. Bu c/c 4 için böyle
bit* ilâveye lüzum vardır.
BAŞKAN — Başka bir teklif, bir şeyiniz var
mı'
Arkadaşlar kabul buyurduğunuz bâzı tâdiller
dolayısiyle kanunun hükümlerini ahenkleştirmek
için iki teklif vardır. Birisi bir geçici 7 ne i mad
de eklenmesidir. Okutuyorum.
Geçici madde 7. - - 1949 mahsulü ekici tü
tünleri satış bedellerinden Millî Korunma Kanu
nuna dayanılarak 9r 4 nispetinde kesilmekte
olan primlerin bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra da aynı nispette kesilmesine devam
olunur.
BAŞKAN — Başka söz isti yen yok. Bu oku
nan maddeyi 7 nci geçici madde olarak oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edildi.
MUAMMER ALAKANT (Manisa) - - % 2
ye indirmedik mi?
BAŞKAN — Komisyon izah etti.
Birinci maddeye, sözcü arkadaşın izah ettiği
üzere, (a) fıkrasına «3780 sayılı Millî Korunma
Kanununa» cümlesinden sonra «ve bu kanuna»
kelimelerini ilâve edelim, diye teklif ediyorlar.
Bu eklemeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

2. —- Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'ıtun, Hafta Tatili Kanununun
5 nci maddesini
ladil eden 936 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki 3062 saydı Kanunun
1 nci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun
teklifi ve ('<dısma Komisyonu mütalâası ile tcisleri Korniş}}onıu< rakoru (2/188) [ 1|

Bu Kanun vaımı tarihinde
MADDE 11.
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul (»deriler... Etmiyenler
Kabul edilmiştir
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. •
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) —
Efendim, bu son maddenin kabulü dolayısiyle
bu kanun kabul edilmiş bulunuyor. Hakikaten
Hükümet çok yerinde bir kanun getirmiştir, bu
kanun bizim ve müstahsilin derdine çare bula-

İBRAHİM ARVAS (Van) — Af Kanunu
gelmiştir. Dağıtıldı.
BAŞKAN -~ Biliyoruz. Teklifin tümü hak
kında söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
İvedilikle görüşülmesi hakkında bir önerge
var, okutuvorum.
1 | 243 sayılı basmayazı
dadır.
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Yüksek Başkanlığa
' ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve
Vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir
Gündemin, 2 numarasında yer alan Hafta ta
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
tiline ait kanun teklifinin yeğlik ve ivedilikle
Bütçe Komisyonu raporu (i/701) [1]
müzakeresinin reye konmasını dilerim.
İçişleri Komisyonu adına
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
Balıkesir Milletvekili
ını? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Fahrettin Tiritoğlu
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere
BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyorum.
geçilmiştir.
İvedilik hakkında önerge var, okutuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
Hafta tatili Kanununun 4 ncü ve 5 nci madde
da bulunan 3 numaradaki öncelik ve ivedilikle
lerinin değiştirilmssi hakkındaki Kanunu de
görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
ğiştiren 3026 sayılı Kanunun birinci maddesi
Devlet Bakanı
nin değiştirilmesine dair Kanun
Cemil Said, Bari as
BÎRÎNCÎ MADDE — 936 sayılı Kanunun
BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden
4 ncü maddesini değiştiren 3062 sayılı Kanu
ler... Kabul Etmiyenler... İvedilik teklifi kabul
nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
edilmiştir.
miştir :
Madde 1. — Fırıncılar, yalnız sebze, yaş
mevya ve tütün satanlar, nalbatlar, alât ve ede
vatı ziraiye tamircileri 4 ncü maddedeki mües
seseler gibi, kasaplar da saat 13 e kadar açık
bulundurulabilir.
Ramazan ve Kurban bayramları arifesine
raslıyan pazar günleri tatilden istisna edilebi
lir.
BAŞKAN —'Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
İKÎNÇİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Tasarının kanunluğunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının
Kanunlıığu kabul edilmiştir.
•3, — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı ka
nunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik Ge- \
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 1
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı kanunlara
bağlı (1) sayılı cetvellerin istatistik Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İsta
tistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazi
feleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna iki mad
de eklenmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 3656 ve 4644 sayılı kanunlara
bağlı (1) sayılı cetvellerden istatistik Genel Mü
dürlüğü kısmına ait kadrolar kaldırılmış ve ye
rine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar konulmuştur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Tetkik ve araştırma dairesi,
resmî millî gelir tahminlerini yapmak, millî ser
vet be tediye muvazenesi gibi memleket ölçü
sünde ekonomik etüdlerin yapılmasına yarıyacak istatistik malzemesinin modern istatistik tek
niğine göre toplanmasını sağlamak, çeşitli içti
mai ve ekonomik anketlerin ilmî hazırlıklarını
yapmak, İstatistik Genel Müdürlüğünün salâhi
yet ve vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinde yazılı ödevleri yerine ge
tirmek, İstatistik Genel Müdürlüğünce yapıla
l ı ] 248 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.
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ca,k istatistiklerin ilmî ve teknik esaslarını ha
zırlamak, mevcut millî ve yabancı istatistikle
rin tahlil ve mukayesesi ile istatistik tekâmül fi
tini takip etmek ve uygulama imkânlarım, ha
zırlamakla ödevlidir.
BALKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edimler... Kabul etmiyenler...
Kaimi edilmiştir.

Ödeneğin eesidi

209

'MADDE 3. — Genel Müdürlük inzibat ko
misyonu, genel müdürün başkanlığında, genel
müdür yardmıcısiyle, genel müdürlükçe tensip
edilecek, üc müdürden terekküp eder ve Me
murlar Kanununun inzibat işlerine ait hüküm
lerine göre karar verir.
BAŞKAN ----- Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir..
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanunla kadro
ları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte geçici görev, izin gibi kanuni sebep
lerle görevi' başında bulunmıyanlar, Genel Mü
dürlük Kuruluşunda aylıklı bir göreve tâyin
olundukları takdirde işe başlamak kaydı aran
maksızın aylıkları verilmeye devam olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin İstatistik
Genel Müdürlüğü kısmının ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (167 495) lira
lık aktarma yapılmıştır.
|2|
B.

SAYILI CETVEL

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Sayım ve anket gi
derleri
133 748
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
459 Makine fişi satınalma
giderleri
33 747
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
201 Aylıklar
BAŞKAN ----- Kabul edilmiştir.
205 Geçici tazminat,
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı
kanun I ar
gereğince
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Eklenen

307
308

Düşülen

Eklenen

yapılacak zamlar
yardımlar
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun
14 ucu maddesinin
(D) ve (.!') fıkraları
gereğince
Türkiye
(y u ıı ı h u i" i y et i E m ek' 1 i
Sand ı ğma yap 11 acak
ödemeler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun
gereğince
ödenecek
tedavi giderleri ve
yolluklar
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.

000

7 15f:
4 000

1 000

(Geçici ikinci madde t ek rai- okundu)
BAŞKAN --• Getveliyle beraber maddeyi ka
imi edenler.. Etmiyenler... Kaimi edilmiştir.
MADDE 4. - İstatistik Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı hakkındaki 20 . V . 1933 tarihli ve
2203 sayılı Kanunun ikinci maddesindeki, mü
şavirliğin vazifelerine ait hükmü kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
MADDE 5.
Bu kanun 31 Ağustos 1950
tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN
Kabul edenler.. Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6.
Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN
Madde hakkında söz İstiyen
yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.

417

141 840
8 500

4. — Gbnocide'in Önlenmesi ve Cezalandırıl
ması hakkındaki
Sözleşmenin onanmasına dair
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
raporu
(1/738)
[1]
11} 247 sayılı basmayazı tutanağın

824

sonundadır.

B : 71

23.3 . 1950

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edili
yor, teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etıniyenler... Kabul edilmiştir.
Millî, ırki, dinî, kütleleri kısmen veya tauamen
imha suçunun «Genocide» önlenmesi ve cezalan
dırılması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin de katılmasının onanmasına dair
Kanun
MADDE 1. — 9 Aralık 1948 tarihinde Paris'
te Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kuru
lunca kabul olunan «Genocide'in önlenmesi ve
cezalandırılması hakkındaki Sözleşme» onan
mıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı

BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3.
yürütür.

tarihinde

Etmiyenler...

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
5. — Toprak Mahsulleri Ofisi
Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair Kanun ta
sarısı ve Adalet Komsyonu mütalâası ile Tarım
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/632)
[1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen yoktur.
Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir.

[1] 249 sayılı basnuayazı tutanağın

sonundadtr.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, 28 nci maddenin kal
dırılmasına ve bu kanuna iki geçici madde ek
lenmesine dair Kanun
MADDE 1. -— 3491 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 6. — Ham afyon, tıbbî afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milli
lerinin ; morfinin uzvî asitlerle veya alkol cezir1 eriyle birleşmesinden mütevellit bütün eterleri
nin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, ham
kokain, kokain, ekgonin ve tropokain ile bütün
millilerini; % 0,20 den fazla morfin ve millile
rini ve % 0,10 dan fazla kokain ve millilerini
muhtevi bütün müstahzarların; (Eucodal) Dihyro - oxhycodeinone, (Dicodide) Dihydrocodeinine, (Dilaudide) Dihydromorphinonet, (Acedicone)
Acetylodemethylodıhydrothebaine veya
Acetylodıhydrocodoinone ve bunların kimyevi
terkiplerinde bulunan maddelerle bu maddelerin
Ekonomi ve Ticaret ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca tâyin olunacak müstahzarların
imal, ithal ve ihracı ve ham afyonun memleket
içindeki tieaeti Devlet Tekeli altındadır.
Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve
«Toxicomanie» yaptığı fennî surette tesbit edi
len yukarıkı fıkrada yazılı cisimlere benzer di
ğer tabiî ve'sen tetik maddeler do Bakanlar Kuru
lu karariyle bu Tekel mevzuuna sokulabilir.
Müstahsıllar ellerindeki ham afyonları en ya
kın Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adına
hareket etmeye yetkili teşkilâta o yılın Ağustos
ayı sonuna kadar satıp teslim etmeye mecbur
durlar.
Ham afyonun su veya sair her hangi bir med
de ile tağşişi yasaktır.
Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi
alınması lâzımdır.
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar;
bu, köylerde ve kasabalarda da afyonun alış
verişini inhisar altına alan ve meneden bir ka
nundur. Gerçi afyonun ihracatı tamamen Dev
letin elindedir ama bunu perakende satıp alma
nın çok faydaları vardır. Bu kaydı kaldırırsak
halk çok zarar eder. Se'bebini arzedeyim :
Bir adam, bir tarlaya haşhaş ekerse ve ida-
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re, burasını ekilmiş görürse, derhal kaydeder
ve ieahında avans verir. Bu adam mahsulünü
tam kaldırıp da İnhisar İdaresine verinceye
kadar eline 'beş, para geçmiyecektir.
Arkadaşlar, böyle mühim bir kanun iyi ha
zırlanmadan ve iyice okunmadan aceleye geti
rip çıkarmak günahtır. Biz afyon müstahsilinin
korunacağını beklerken, aksine oluyor. Ofis, 10
liraya aldığım 40 liraya satıyor, aradaki farkı
da Devlet alıyor. Devletçiliğin hafifletileceğini
beklerken daha da şMdetlendiriliyor. Onun için
çok zararlı olan bu kanunu hemen çıkarıvermek doğru değildir, acelesi nedir? Sonra bizzat
İktidar- Partisi Devletçiliği lâzım gelen yerde
kaldıracağım derken bu kanunla müstahsilin
ayağına bir köstek daha vurmaktadır, bunun
farkında değildir. Bu 'bir itibar vasıtası, bir kre
didir. Bilmiyorum, niçin telâş ediyoruz, niye
yapıyoruz? Dünya zehirli gaz yapar, atom ya
par, kimse sesini çıkarmaz. Bizim uyuşturucu
maddelere gelince kıraldan fazla kıral taraftarı
olur ve bizim Hükümet musallat olur. Neden
acele ediyoruz? Bırakın yahu, bunu da lazımsa,
gelecek Meclis yapsın. Bu ufak bir şey gibidir
ama, halkın ayağım topal edecektir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edildi.
MADDE 2. — 3491 sayılı Kanunun 7 nei
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
leri şunlardır :
A.) Altıncı maddede yazılı Tekeli işletmek;
B) Satın aldığı afyonların ticari muamele
lerini ve satış işlerini yapmak ve bu hususta
faydalı göreceği her türlü teşe'bbüs ve taahhüt
lere girmek;
O Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaparak
haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahım
sağlamaya çalışmak:, satınalınacak afyonları
tahlil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasni
fe tâbi tutmak, afyon standardizasyonunu te
min etmek, ve bu hususlarda gereken yerlerde,
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının tasvibi ile
teşkilât ve tesisler vücuda getirmek;
Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fiyatlariyle
yurt içindeki toprak ürünlerinin genel fiyat se
viyesini, istihsal ve stok durumunu, ofisin af
yon alımı ve satımı için yaptığı bütün masraf-
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lan ve bu muameleden doğması muhtemel riskleri göz önünde tutarak kâr sağlamayı düşün
meksizin; müstahsil menfaatlerine uygun, va
sıf ve morfin nispetlerine göre değişmek üze
re, hanı afyonun iç alım fiyatlarının tâyini için,
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Ba
kanlar Kuruluna teklif yapmak;
Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve
Mayıs ayı içinde ilân olunur.
Afyon alımları, tahlil veya ektepertiz yoliyle yapılır. Ekispertiz yoliyle alımlarda müstah
sil dilerse tahlil yoluna başvurulur.
BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDEE 3. — 3491 sayılı Kanunun 18 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 18.— A) Haşhaş ekilecek bölgelerle, bu
bölgelerden afyon sütü toplanmasına müsaade edi
lecekler her yıl zirai ve iktisadi icaplarla ihracat
imkânları göz önünde tutularak, Ekonomi ve Tica
ret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tesbit
ve Bakanlar Kurulunca tasvip edildikten sonra
en geç 1 Temmuz tarihine kadar ilân olunur.
Bıı bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve yal
nız tohumdan faydalanma için ekime izin verilen
yerlerde başların çizilmesi ve afyon sütü top
lanması yasaktır.
Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça bir yıl
evvelki ilân hükümleri yürürlükte kalır. Ancak
tesbit ve ilân olunan yerlerde iki yıl geçmeksizin
tahdidat yapılamaz. Süs için ev bahçelerinde
yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün dışın
dadır.
Bütün bölgelerde mahallî en büyük idare
âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama iş
lerini kontrol etmek ve bu maddenin birinci
fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu kararının
y ü rür 1 üğünii sağl amakl a mükel lef tir] er.
Ekime izin verilecek yerlerin tesbit ve ilâ
nında takip olunacak usullerle mahallî idare
âmirlerinin murakabe görev ve yetkileri İçişle
ri, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıkların
ca müştereken hazırlanacak esaslara ge\re tesbit
olunur.
B) İzin verilen yerlerde haşhaş ekenler ek
tikleri yerlerin mevki, genişlik ve parçalariyle
kasabalardan afyon toplayıp toplamıyacaklarına. dair lüzumlu
malûmatı ihtiva
etmek
üzere Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ha-
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zırlanıp mahallî köy veya mahalle muhtarlıkla
rına gönderilecek olan ikişer nüshalı beyanna
meleri buralardan parasız olarak alıp en geç 15
Nisan tarihine kadar doldurarak aynı muhtar
lığa makbuz mukabilinde vermeye mecburdurhlar.
Koy veya maaile muhtarlıkları beyanname
lerdeki imzaları tasdik ve bir cetvele ekliyerek
mahallî Toprak Mahsulleri Ofisinin veya adına
harekete yetkili teşkilâtın alım yerine ve bu teş
kilâtın bulunmadığı yerlerde idare amirliklerine
on gün zarfında makbuz mukabilinde verecek
lerdir.
İdare amirlikleri kendilerine tevdi edilen bu
beyannamelerle cetvellerini en yakın ofis veya
adına harekete yetkili teşkilâta bir hafta zarfın
da göndereceklerdir.
Bıı beyannamelerin doğruluğu Ofisçe kontrol
edilebilir.
Ekimden sonra haşhaşlarını çizmekten vazge
çenler veya beyannamelerinde haşhaşlarım çizmiyeceklerini bildirdikleri ha'lde sonradan çiz
mek istiy eni er keyfiyeti Mayısın 15 nci günü ak
şamına kadar beyannamelerini verdikleri muh
tarlıklara kaydettirmeye, İm muhtarlıklar da be
yannameleri gönderdikleri Ofis veya adına ha
rekete mezun teşkilâta veya idare amirliklerine
keyfiyeti 10 gün içinde yazı ile bildirmeye mec
burdurlar.
Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tâbi
değildir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 4. — Bu 3491 .-oyılı Kanunun 27
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 27. — A) Beyanname vermeden ve
ya beyannamede gösterdikleri miktardan fazla
sahaya haşhaş ekenlerden beyannamesiz veya
beyanname harici ektikleri beher dönüm için 15
lira ağır para cezası alınır.
Bu haşhaşlar çizilmiş ise beher dönüm için
30 lira ağır para cezası alınır.
Yarım dönüme kadar olan küsurat nazara
alınmaz. Yarım ve daha yukarısı tam olarak he
sap edilir.
Bir dönüm 1ÖÖ0 metre murabbaı arazi par
çasıdır.
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Yalnız tohumdan, istifade edeceğini beyân»
name ile bildirdiği halde bu beyanı hilâfına
.haşhaş başı çizenler hakkında da ikinci fıkra
hükmü tatbik olunur.
İzin verilen bölgeler dışında haşhaş ekenlere
birinci ve ikinci fıkralardaki cezalar iki misli
hükmolunur.
Ekilmiş fakat kemale gelmemiş haşhaşlar
sürülerek imha olunur.
Kelleler olgunlaşmış ise toplanarak müsade^
re olunur. İdare, bunlardan faydalanamazsa, im
hasına karar vereblir. Haşhaş, tohumu ve af'
yonlar toplanmış ise bulunup yakalananların
müsaderesine, gerektiği halde imhasına bilirkişi
marifetiyle yaptırılacak tahmine göre noksan
çıkan miktar için bedelinin tahsiline karar ve
rilir.
Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun
(B) bendine göre cezalandırılmasına engel de
ğildir.
B. 1. İstihsal ettikleri afyonları senesi
Ağustos ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri
Ofisine veya adına harekete mezun teşkilâta tes
lim etmiyerek bu tarihten sonra yanında ve
ya başka bir yerde bulundurmak, Toprak Mah
sulleri Ofisinde veya adına harekete mezun teş
kilâttan başkasına satmak veya her ne suretle
olursa olsun bir diğerine devretmek,
2. İlam afyonu paralı veya parasız devral
mak, saklamak, yanında veya her hangi bir yer
de bulundurmak veya devir muamelesine tavas
sut etmek,
3. Ham afyonu yurt dışına çıkarmaya te
şebbüs etmek veya çıkarmak ve bunlara tavas- ^
sut etmek,
Kaçakçılık sayılır.
Bir ve ikinci fıkralarda yazılı suçlardan do
layı suç. konusu afyonun kıymeti kadar ağır pa
ra cezası alınır. Ve yakalanan ham afyon mü
sadere edilir.
Yakalanmıyan afyonların tâyin edilecek be
delleri suçlulardan (E) fıkrası gereğince tahsil
olunur. Ayrıca üç aya kadar hapis cezası da
verilir.
Yabancı memleketlere ham afyon ihraç
edenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve ka
çırdığı afyonun kıymetinin 3 mislinden ve her
halde 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.
Ham afyon ihracına teşebbüs edenler 6 ay-
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dan 3 seneye kadar hapis ve kaçırılmak istenen
afyonun kıymetinin 1 misli nispetinde ağır pa
ra eezasiyle cezalandırılırlar. Tutulan afyonla
rın müsaderesine de hükmolunur.
Ham afyon ihracı kaçakçılığını yapmak
maksadiyle icra vasıtalarının hazırlanması ve
kendi ihtiyarında olmıyarak, ittihaz edilmiş
mâni tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmemesi
teşebbüs sayılır.
C) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak
ofise teslim edilir.
Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizler de, mağşuş, olduğu anlaşılanla
rın bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar
ofis veya onun adına hareket eden teşkilâtça
alakonııhu'. Bunlardan ofisle mal sahibi tara
rından müştereken alınıp mühürlenecek numu
neler mal sahibine teslim edilir. Geri kalan af
yonlar ofis lâboratuvarlarmda tahlil olunur.
Tahlil neticesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt ederse lâboratuvarın bağlı bulunduğu
ofis teşkilâtının en büyük âmirinden, kimyage
rinden ve ambar memurundan müteşekkil bir he
yetçe zaptedilerek keyfiyet mal. sahibine tebliğ
olunur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren
bir ay zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh
ceza mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemece
itirazın reddine ve numunelerin Ofise teslimine
veya mal bedelinin ödenmesine karar verilir. Bu
karar kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz edil
mediği takdirde zaptolunarı afyonlar Ofisin malı
olur.
D) Para .cezasına esas olan afyonların kıy
met I eri Hükümetçe tesbit olunan o yi İm alını
fiyatlarına göre tâyin edilir;
E)
Ham. afyon kaçakçılığından dolayı hiikmolunan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet savcılığınca re'sen Toprak Mahsulleri
Ofisine verilir. Bu ilâmların para cezalarına ait
kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
hükümleri dairesinde, Ofisçe infaz edilir.
V) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyonların kıymeti ve
hükmedilecek para cezalarının tamamı üzerin
den 1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre
ilgililere ikramiye verilir;
G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya
suçların vukua gelmesine, faillerinin hal ve sı-
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f atlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun
yardım edenler hakkında asıl suçluların bu mad
de hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükm olunur.
Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl
failleri gibi ceza, görürler.
BAŞKAN
Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kani edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.
MADDİM f>, --- Bu kanunda yazılı suçların
soruşturma ve kovuşturmasında 1918 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. Bu muamelelerde
Toprak Mahsulleri Ofisi mezkûr kanundaki yet
kileri haizdir.
IİAŞKAN ••— Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler. Etmiyenler... Madde kabul ediimisli)'.
MADDE G. - 3491 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi kaldırılmıştır.
BAŞKAN
Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
UEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayın
landığı tarihte ellerinde ham afyon bulunanlar,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ge
len ilk mahsulün teslimi müddetinin sonuna ka
dar 6 ncı maddede yazılı yerlerde satıp teslim
etmiye mecburdurlar.
Bu müddet dolduktan sonra Ofise satılmıyan veya teslim edilmiyen ham afyonlar kaçak
sayılır ve ellerinde bulunduranlar hakkında
27 nci madde hükümleri tatbik olunur.
BAŞKAN - - Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Ktmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
GEOÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı
tarihinden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından bastırılacak afyon ekimine izin verilen
bölgelerdeki bütün köy ve malhalle muhtarları
na imza mukabilinde dağıtılır. Muhtarların ka
nun hükümlerini halka duyurduğu bir zabıtla
les'bit olunur.
BAŞKAN - - Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 7.
yürürlüğe girer.
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.

yoktur. Maddeyi kabul
Madde kabul edildi.

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarı kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Memleket nüfusunun tamamı
nüfus sayımlarına, tarım işleriyle uğraşan her
fert veya işletme tarım sayımlarına ve tarım
sayımlarının şümulü dışında kalan ve kazanç
temin eden veya etmiyen bütün iş yerleri ve
kuramlar iş yerleri sayımlarına tâbidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.

6. — Sayımlar Kanunu
tasarısı ve İçişleri
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/527) [1J
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler...
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edildi.
ivedilik teklifi var okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 6 numaralı Kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Devlet Bakanı
Cemil Sait Barln.s
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edildi.
Sayımlar Kanunu
MADDE 1. — Genel Nüfus ve Genel Tarım
sayımları sonu sıfırla (0) biten yıllarda, genel
iş yerleri saymaları sonu birle (1) 'biten yıllarda
olmak üzere (10) senede bir defa İstatistik Ge
nel Müdürlüğünce tekrarlanır. Diğer sayımlar
ve anketlerin tarihi İstatistik Genel Müdürlü
ğünden teklifi ve Başbakanlığın tasviriyle tes
bit olunur.
BAŞKAN — Madde
yoktur. Maddeyi kabul
Madde kabul edildi.

hakkında söz istiyeıedenler... Etmiyenler...

MADDE 2. — Sayımlardan önce deneme sayim ve anketleri yapılacağı gibi sayımlarla be
raber ve iki sayım arasındaki devrede de son
daj anketleri ve kısmi sayımlar yapılabilir.
BAŞKAN — Madde

hakkında

söz

[1] 250 sayılı basmayazı tutanağın
d%r.

istiyen
sonunda-

edenler.,. Etmiyenler...

MADDE 4. — İstatistik Genel Müdürlüğü
sözü geçen sayımlar ve anketlere ait lüzumlu
hazırlıkları yapar ve bu işlerin gerektirdiği her
türlü çalışma ve tedbirlerde İçişleri Bakanlığı
ve sayım konusuna göre de diğer ilgili Bakan
lıklar ve Devlet daireleri ile iş birliği eder. İş
birliğine lüzum gösterecek çalışmalarla ilgili
esasların tesbit ve ihzarı ve iş birliğinin tanzimi
İstatistik Genel Müdürlüğünün başkanlığında
kurulacak ve Bakanlıklar mümessillerini de ih
tiva edecek merkez sayım komitesince sağlanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.
MADDE 5. — Çeşitli sayımları İstatistik Ge
nel Müdürlüğünün belirteceği esaslar ve usuller
dairesinde hazırlamak ve yürütmek ve bu husus
ta gerekli bütün tedbirleri almak üzere (Mer
kez Sayım Komitesinin) tesbit edeceği il ve il
ce merkezlerinde idare üstlerinin başkanlığında
idare üstlerinin seçeceği ve aralarına bir de be
lediye temsilcisinin katılacağı üç ilâ beş kişilik
birer sayım komitesi kurulur. Bu komitelerin
çalışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uy
gun olarak yürütülmesinden idare üstleri sorum
lu tutulur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyfv:
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.
MADDE 6. —- Memlekette okur yazar herkes
sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yer
lerde mahallin en büyük idare üstü tarafından
verilen nüfus sayım ve denetleme memurluğu
işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayımlar
da başta ilgili Bakanlıklar memurları olmak
üzere çeşitli Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşek
küller memurlarından lüzumu kadarı aynı ma-
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vazifelendiril eceği gibi <likamlar tarafından vazitelendirilcceği
ğer yurttaşların da yardımına baş vurulur. Sa
yımla ilgili işlerden istisnası gereken memur ve
sair kimseler, Bakanlar Kurulunun kararlattı
racağı esaslara göre valiler tarafından belirti
lir. Yargıçlar ve 'savcılar soyunla ilgili vazife
lerden istisna edilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iye».
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.
MADDE 7. —• İstatistik Genel Müdürlüğü
sayım ve anketlerin bütün memlekette aynı
usuller ve esaslar dairesinde yapılmasını sağla
mak maksadiyle lüzum görülecek yerlerde sa
yım memur ve idarecileri yetiştirmeye yetkili
di T.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
Madde kabul edildi.
MADDE 8. - - Sayım ve anketlerle ilgili iş
lerde bu kanun gereğince görevlendirilecekler.1
serilecek ücretler, yevmiyeler veya soru kâğıdı ba
şına tazminatlar ile mesai saatleri içinde ve dı
şında çalıştırılacak memurlara verilecek zaruri
masraf karşılıkları ile her çeşit tazminat ve Har
cırah. Kanunu dışında kalanlara verilecek yol
luklar Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktar
ve esaslara göre ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Ktmiyenler..
Madde kabul edildi.
MADDE i). - - İstatistik Genel Müdürlüğü
memurlarından olup saymanların hazırlık ve de
netleme işlerinde merkezleri dışında çalışanla
ra Bakanlar Kurulu karariyle her sayını için
bir defaya mahsus olmak üzere en çok üç aylık
tutarı nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebi
lir. Bir yıl içinde birden fazla sayım yapılsa da
hi yalnız birisi için bu ücretler ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
Madde kabul edildi.
MADDE 10. — Makbul bir özre dayanmaksızik sayım memurluğu ödevini yapmaktan kaçınöşlara, sayım işleri hakkında tesbit edilecek
esaslara aykırı harekette bulunanlara, sorulara ce
vap vermiyenlere ve yahut bile bile hakikate
aykırı cevap verenlere mahallin sulh mahkeme
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si tarafından temyizi kabil olmamak üzere (20)
liradan (50) liraya kadar hafif para cezası
hükmedilir. Sayım ve anket sorularına verilen
ferdî cevapları İstatistik (Şenel Müdürlüğünün
sorumlu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında
1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün
salâhiyet ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16
ve 18 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Sayım ve denetleme memuru olarak yetiş
mek üzere kurslara iştirak eden kimseler sayım
memurluğu ödevini makbul bir özre dayanmak
sızın yapmaktan kaçındıkları takdirde hakla
rında yukarki fıkra hükmü uygulanmakla bera
ber yetiştirilmeleri için yapılan bütün masraflar
kendilerine ayrıca ödetilir.
BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edildi.
MADDE 11. — Sayım sonuçlarının en muh
tasarından en mufassalına kadar safha safha
yayınlanmasının 10 senede bir yapılan sayımlar
da, bu sayımlan takibeden üç yıl içinde ve di
ğer sayımlarda ise iki yıl içinde tamamlanma
sı mecburidir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
imi edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi.
GEÇİCİ MADDE — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (1i) işaretli cetvelin İstatistik Ge
nel Müdürlüğü kısmındaki 417 nci (Sayım ve
anket giderleri) bölümüne ait formül kaldırılmış
ve yerine (Genel Sayımlar Kanununun 8 nci
ve î) ucu maddeleri gereğince yapılacak ödeme
lerle, kurs giderleri, kâğıt ve tab ücret ve gi
derleri, sayımlar
münasebetiyle muvakkaten
tutulacak yerlerin kira bedelleri, ankete dâhil
olacak ailelere verilecek primler ile sayımlar ve
anketlerle ilgili diğer bilûmum giderler bu bö
lümün alâkalı maddelerinden ödenir). Formülü
konulmuştur.
BAŞKAN - - Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler Rtm iyeni er.. Madde kabul edilmistir.
MADDE 12 — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler Etmıyenler.. Madde kabul edildi.
MADDE 13. —- Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
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Yalnız bu, içişlerine ait bir kanundur, bunu
bul edenler.. Rtmiyenler.. Madde kabul edildi. j
I
Sıhhiye
Kamisyonunun geri istemesinde bir mâTaşanımı tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.. Ktmiyenler.. Tasarı kabul edilmiştir. | n a görmüyorum.
I
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar7. —• Belediye Kanununun bâzı maddeleriy
' k adaşlar, Adnan Adı var arkadaşımız açıkça izah
le 4373 ve 4617 sayılı kanunların
kaldırılması
! etti. Bu aknun aslında, istanbul ilinde Hususi
hakkında Kanun tasarısı ile Seyhan Milletvekili
! bir rejime tâbi olan 11 ve Belediyeye aittir.
Kasım Ener ve 4 arkadaşının, Belediye
Kanu
j
İstanbul Belediyesinin seçimle teşekkül etmiş
nunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine
ve
! demokratik bir Başkan tarafından idare edilmesi
bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair Kanun
! gibi bir mânaya gider. Binaenaleyh Sağlık Koteklifi ve Bayındırlık ve Tarvm
Komisyonları
i misyonuna gidecek bir tarafı yoktur.
mütalâalariyle İçişleri Komisyonu raporu (1/638,
Fakat arkadaşlar; bu mevzuda izahat verme
2/168) [1]
si lâzımgelen, içişleri Bakanıdır. Evvelce Bakan
BAŞKAN —- Bir önerge vardır evvelâ onu S dediler ki; müşkilât var, 1948 senesi şöyle geçj mistir; Ma'hallî İdareler Umum Müdürünü va
okutacağım.
zifelendirdik, maihallinde tetkikat* yapıyor, ayYüksek Başkanlığa
\
I rılmakta güçlükler var, muhasebe işlerinin bir
Gündemin 7 nci maddesinde Belediye Kanu
takım müşkülâtı var, fakat birkaç ay zarfında
nunun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı
| tetkikat bitecek bu işte halledilecektir. Bu saf
kanunların kaldırılması hakkındaki kanun tasa
hada bizim sözümüz üzerine Mahallî idareler
rısı sağlık müesseselerini ilgilendiren hükümle
! Umum Müdürünün yaptığı tetkikatın üzerinri bakımından bir defa da Sağlık ve Sosyal Yar
: den bir yıl geçti, içişleri Bakanı bu kürsüden,
dım Komisyonunca incelenmesi muvafık oldu
I bütçe müzakerelerinden evvel, hattâ Odak ayın
ğundan komisyonumuza havalesine müsaadeleri
da yapılan bir teşebbüs dolayısiyle bu kanunun
ni rica ederim.
t bu devrede tamamlanacak ve bütçe yılında çı
Sağlık ve Sosyal Yardım
kacaktır diye teminat verdi. Binaenaleyh bu
Komisyonu Başkanı
mevzu mesul Hükümet tarafından istanbul'da
Gazianteb Milletvekili
İstanbul Belediye idaresinin demokratik bir
Dr. Muzaffer Canbolat
sistemle tesisi gibi bir maksatla kanunun hazır
lanacağı izah edildi. Milletvekillerinin üzerinde
(Red sesleri, doğru sesleri).
|
durduğu ve Meclisin temayülüyle iştirak ettiği
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka
daşlar, bu tasarının Sağlık ve Sosyal Komisyo ı bir mevzuu sebepsiz olarak geri bırakmak, bir
I
nu ile hiçbir alâkası yoktur. Çünkü kendisinin i mâma taşır. Rica ediyorum, bu tasarıyı da şiı
vazifesine taallûk eden birşeyi ihtiva etmektedir.
dar günlerde çıkarılan çok maddeli ve çok taBu teklifleriyle bu kanunu bu Meclisin çıkarma i raflı mevzuların yanında bu tek taraflı ve tek
masını istiyorlarsa o başka. Biz arzu ediyoruz
mevzulu kanunun da çıkarılması Meclisin va
ki memleketin her tarafında tatbik edilmiş olan
zifesidir zannediyorum.
demokrasi sistemi istanbul Belediyesinde de I
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim,
tatbik edilsin. Bendeniz iki ay kadar evvel bir I takriben iki sene evvel Ankara Belediyesinin
önerge vererek bu kanunun çıkarılmasının tacili
Ankara ilinden tefriki 'hakkında Yüksek Huni istemiştim, günlerce encümende uğraştık, bu I
nu buraya getirdik. Sihhiye encümenine de gön i zurunuza takdim edilmiş olan tasarının müzaderildi, teşekkül edemedi, onun üzerinde Sihhi i keresi sırasında o kanunun istanbul'a datıi teş
mili lâzımgeldiğini ara ve bu kanunu İstanbul 'a
ye Encümeninden bu işi kurtarmak- için Sıhhiye
Tekili. geldi ve arzusu üzerine biz bu işi hic ( teşmil etmek maksadiyk komisyona iadesini
değiştirmedik, yani sıhhiyeye ait hiçbir ciheti ; teklif etmiştim. Hükümet bu talebimizi cerhetmek için istanbul ilinde bir hususiyet mevcut
yoktur, hattâ Bayındırlığa ait de hiçbir cihet
;
olduğundan bahsetmişlerdi. Hükümet, il ile beyoktur.
i lediyeyi ilgilendiren bâzı müşterek menfaatler
[1] 251 sayılı basma/yazı tutanağın sonundadır. ; mevcut olduğunu ve o menfaatlerin tefrik ve
tasfiyesi yapıldıktan sonra belediyenin ilden
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tefriik edilebileceğini ileri sürmüştü. Bendeniz
umumiyet itibariyle bir müessesenin feshinden
evvel tasfiyesine tevessül edilemiyeceğine ka
naat getirdiğim için teklifimin reddiude bâzı
siyasi mülâhazaların mevcut olduğunu arzetmiştim.
O mâruzâtımdan bir sene sonra İçişleri Ha
kanlığı Bütçesi müzakere edilirken yine aynı
mevzua rücu ile artık bu tefrikin zamanı gel
diğini ar/etmiştim. İçişleri Bakanı, henüz tas
fiyenin bitmediğini beyan ederek yine maruza
tımızı nazara almamıştı.
Bugün sabahtan akşama kadar, yine mazur
görünüz ekspres tâbirini kullanacağım, bu şe
kilde kanunlar çıktığı bir sırada iki seneden
ben beklediğimiz bu Belediye Kanununun ka
bul etmemesi için bir vesile bularak İstanbullu
ların sabırsızlıkla beklediği 'kanunun çıkarılma
masında gösterilen ısrar...
VASFİ GERGER (Urfa) — İsrar yoktur.
SALAMON ADATO (Devamla) — Her 'hal
de bu işte siyasi mülâhazaların hâkim olduğu
hakkındaki kanaatimi teyit etmektedir.
BAŞKAN — Arkadaşlar, ibu mevzuda, usul
hakkında telâkki e'dilerek, önerge okunduktan
sonra üç arkadaşa söz verdim. Binaenaleyh şim
di oya koymakla mükellefim...
SALAMON ADATO (İstanbul) — Oya koy
mazdan evvel Bakanın izahat vermesi lâzımdır.
BAŞKAN -— Binaenaleyh
arkadaşlarımın
mütalâalarını usul hakkında telâkki ederek
söz verdim. Şimdi yalnız Bakana söz veriyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞİRGİL
(Zonguldak — İstanbul'da vilâyetle belediyenin
birbirinden ayrılmasını istiyen Hükümet buna
dair kanun tasarısını Yüksek Meclise verdikten
sonra geçirdiği merhaleleri arkadaşlarımın takip
etmedikleri için olmalı ki, gecikmesinde bir ta
kım siyasi maksatlar aramaya kalktılar. Onun
için tasarının geçirdiği safhaları arzediyorum
Hükümet, bu kanun tasarısının vadettiği müd
detten takriben 20 - 25 gün evvel Meclise sundu
ve komisyonda da takip etti. Komisyonda ayr-ızamanda Belediye
Kanununun tadiline dair
iki arkadaşnmzın verdiği önerge vardı. İçişleri
Komisyonu, o önerge ile Hükümetin sevkettiği
kanun tasarısının birleştirilmesinde ısrar etti
ve bu ısrara ön ayak olan da Demokrat Partili ar
kadaşlarmnzdan bîri idi. Ben, bunların birleş
tirilmesini, İstanbul'a ait olan mevzuun bir an
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önce çıkarılmasını istedim. Fakat İçişleri Ko
misyonu her ikisini birleştirmek üzere tâli bir
Komisyona havale etti. Su Komisyonda uzun
uzadıya müzakereden sonra belediye Kanununun
bâzı ahkâmını tadil eden hükümlerle beraber İs
tanbul Belediyesinin vilâyetten ayrılmasına ait
olan hükmü de koyduk. Hattâ Hükümetin tek
lifinde bulunımyan bir hükmü de beni Ankara'da
bulunmadığım sırada komisyon bir madde ha
linde ilâve etmiştir. O madde şöyledir-, İstan
bul Belediyesi vilâyetten ayrılacak ama bu ka
nun çıktıktan sonra hemen ayrılmıyacak 6 ay
sonra ayrılacak. Halbuki Hükümetin teklifinde
asla böyle birşey yoktur.
Şimdi arkadaşlarımın Hükümetin siyasi mak
satlarla ve parti mülâhazalariyle geciktirdi de
dikleri işin iç yüzü budur.
Yüksek İçişleri Komisyonuna ve oradaki ar
kadaşlarıma, ve onların içtihadına ben hâkim
olamazdım. İstanbul vilâyet ve belediyesinin ay
rılmasına bu kadar taraftar olan arkadaşlarım
niye bu komisyonlarda bulunmadılar ve niye
her iki kanunun birleştirilmesini istiyerek şimdi
ye kadar bu işi tâli komisyonlarda, geciktirdiler1?
Şimdi Sağlık Komisyonu bunu istiyor. Bunun
takdiri Yüksek Meclise aittir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Şahsım mevzuııbahsoldu, müsaade ediniz.
BAŞKAN — Önergenin reye konması sıra
sında usule ait telâkkisiyle üç kişiye söz verdim,
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... (Hangi önergeyi sesleri). Sıhhat
Komisyonunun tasarıyı Komisyona istiyen öner
gesini kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Verdiğiniz söz bu mudur?
8. — Tarım Bakanlığına
bağlı okul ve ku
rumların idaresi hakkındaki 867 saydı Kdnuna
ek Kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/617) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunacağım.
Kabul edenler.. Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.
Önerge vardır, okutacağım.
[1 | 252 sayılı basmayazı tutanağın
dır,
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ler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir.

Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 8 nci numaradaki kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Tarım Bakanı
Cavîd Oral
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir.

Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 9 ncu numaradaki Kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim.
Devlet Bakanı
Cemil Said Barlas

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurum
ların idaresi hakkındaki Kanuna ek Kanun

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. önerge kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Van İlinin Erciş ilçesindeki
Zeylân yasak bölgesinde bulunan Hazineye ait
çiftlik ve meralarda kurulacak olan Doğu illeri
Altmdere ha vasinin idaresi 29 Mayıs 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir.

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan
memurların aylıkları hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesine bâzı hükümler eklenmesi hak
kında Kanun
MADDE 1. — 28 . X I I . 1946 tarihli ve 4991
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir:

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

3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 7 nci maddesi gereğince müktesep
haklarının üstünde en çok iki derece yukarıki
memuriyetlere tâyin edilip aradaki farkı tazmi
nat olarak alan Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarından büyük elçi ve elçilerin aylıklarına
tatbik edilen emsal tazminatlarına şâmildir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler..
Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu
kabul edilmiştir.
«9. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde
bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tasarısı ile sürekli
görevle
yabancı memleketlerde bulunan memurların ay
lıkları hakkındaki 4991 sayılı Kanuna bir fıkra
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri
ve Bütçe
Komisyonları
raporları
(1/726,
1/756) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden[1] 253 sayılı basmayazı tutanağın
dtr.

sonunda-

Sovyet Rusya'da vazife gören memurların
aylıkları, yukardaki ödeme msilleriyle mukay
yet olmaksızın tesbit edilecek misillerle ödene
bilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul olundu.
MADDE 2. — Bu kanunun birinci maddesi
nin birinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde ve
ikinci fıkrası hükmü 1 Mart 1950 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edildi.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunluğu
kabul edilmiştir.
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Satış olmıyan intikallerde tapu idareleri mu
10. -— Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı I
ameleyi Veraset Vergisinin tahakkuk ve tahsili
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu
ne talik edemez.
raporu (1/741) [1]
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
BAŞKAN — Tasarımıı tümü hakkında söz
yoktur.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
istiyen var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul
Madde
kabul
edilmiştir.
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.
îvedilik önergesi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 10 ncu numaradaki kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve
teklif eylerim.
Kastamonu Milletvekili
Muaffer Akalın
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmıştır.

MADDE 2. — Tapu harç ve kaydiyelerine
matrah olmak üzere tapu daireleri tarafından
ilgili vergi dairelerinden istenecek vergi kıymet
lerine ait malûmat ile vukuat ilmühaberinin
derhal verilmesi mecburidir. Tapu sicil muhafız
ve memurları da akit ve tescili mütaakip yeni
malik ile satış bedelini ve ifraz ve taksimlerde
gayrimenkulun son durumunu, işlemin yapıldı
ğı tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili vergi
dairelerine bildirmekle mükelleftirler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.

Tapu Harçları Kanununa ek Kanun
MADDE 3. — İfraz ve taksimi istenilen gay
MADDE 1. — Gayrimenkul mallara, müte
rimenkul mallara ait vergi kıymetlerinin, par
allik tapu idarelerince^ yapılacak her çeşit işlem
ça1 ara düşen miktarları Keydiye Resmine mat
ler, Devlet il özel idareleri ve belediyelerin ka
rah ittihaz olunur.
mu haklarından doğan alacaklariyle vakıf taviz
İfraz ve taksim suretiyle yapılan satışlarda
bedellerinin tahakkuk ve tahsiline talik edilmez.
tapu harçlarının asgari miktarının tâyininde
Tapuya tebliğ edilmiş haciz kararları bu hük
birinci fıkrada olduğu gibi parçalara düşen ver
mün dışındadır.
gi kıymeti harca matrah ittihaz olunur.
Gayrimenkul malların satışında tapu idare
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
leri tescilden önce keyfiyeti Bina ve Arazi ver
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
gileri bakımından derhal ilgili vergi dairelerine
Madde kabul edilmiştir.
bildirir. Malikin tasarrufu zamanına ait olarak
MADDE 4. — 1833, 1837, 2560, 2762 ve 2814
bu inallardan alınması gereken vergiler bakaya
sayılı kanunların bu kanıma uymıyau hüküm
sından vukuat ilmühaberinin tanzimi tarihinde
kesinleşmiş olanlarla cari yılın ödeme zamanı
leri kaldırılmıştır.
gelmiş vergi taksitleri bir hafta içinde ödenirse
BAŞKAN — Madd-e hakkında söz istyen yok
yahut ilgili vergi dairesinden haciz kararı gel
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
memiş olursa ferağ muamelesi yapılır.
de kabul edilmiştir.
797 sayılı Veraset be İntikal Vergisi Kanu
MADDE fi. -— Bu kanun yayımı talihinde
nunun 26 ncı maddesi hükmü mahfuzdur.
yürürlüğe girer.
Ancak Veraset ve İntikal Vergileri henüz j
BAŞKAN
Madde hakkında söz istiyen
tahakkuk safhasında bulunan şahıslar kendileri
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenjer...
ne intikal eden gayrimenkul malları, vergi kıy
Madde kabul edilmiştir.
metinin '% 15 ni mal dairesine emaneten yatır- j
MADDE (i. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
m ak ve buna dair vezne makbuzunu tapu idare
yürütür.
sine göstermek şartiyle adlarına tescil ettirerek
başkasına satabilirler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... EtmiyenJer...
Madde kabul edilmiştir.
[1] 254 sayılı basma yazı tutanağın sonundaTasarının tümünü ovunuza sunuyorum. Kadır.
I
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Tasarı kabul edil

[2] SAYILI CETVEL
B.

11. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin ve 1944 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin
Dışişleri Bakanlığı
kısımlarının
değiştirilmesi
hakkındaki 4665 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile
Bütçe Komisyonu raporu (1/762) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
İvedilik önergesi var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 11 nci maddedeki kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini teklif ederim.
Devlet Bakanı
Cemil Said Barlas
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

Û :3
ödeneğin çeşidi

Düşülen Eklenen

Millî Svunma Bakanlığı
(Kara Kuvvetleri)
601 551 sayılı Kanun gere
ğince kurulacak harb ma
lûlleri yurt, tesis ve yöne
tim giderleri
50 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14
ncü maddesinin (D) ve
(J)
fıkraları
gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

44 000
2 640

3 360

(Geçici madde tekrar okundu).

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren Kanu
na ek Kanun

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde cet
veli ile birlikte kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarihli ve 365G sayılı Kanuna bağlı (1) sayıl]
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren
11 . IX . 1944 tarihli ve 4665 sayılı Kanıma,
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi.
GEÇÎCt MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen tertipleri arasında
(50 000) liralık aktarma yapılmıştır.

[1] 255 sayılı basmayazı tutanağın
dır.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edildi.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
12. — Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/720) [1]

sonunda

1] 256 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Bingöl) — İvedilik rica edeceğim.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edildi.
İvedilikle görüşülmesini Bakan teklif ediyor.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında Kanun
MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
olarak Ankara'da Millî Kütüphane kurulmuştur.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi.
MADDE 2. — Millî Kütüphane; Millî kültür
araştırmalarını mümkün kılmak, bu maksada el
verişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya
toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve
aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve
araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu
görevlerini yerine getirmek üzere Millî Kütüpha
ne lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satınalmaya veya başka yollarla sağlamaya ve bun
ların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı
için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satmalmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur.
ler... Etmiyenler... Kabul edildi.

Kabul eden

MADDE 3. — Millî Kütüphane hizmetlerinin
ne suretle yerine getirileceği Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte tesbit olu
nur.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi.
MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı Millî
Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından,
bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımla
rını kabul eder. Bunların ne şekilde kullanıla
cağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hak
kında 105,0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun hükümleri uygulanır.
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rolar konulmuştur.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi cetvelile birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edildi.
GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (4)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelile birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200)
liralık aktarma yapılmıştır.
[5] SAYILI CETVEL
B.

Ödeneğin çeşidi

Düşülen Eklenen

Millî Eğitim Bakanlığı
202 Hizmetliler ücreti
64 200
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.
205 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmistir.
206 4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edil
miştir.

58 500

4 200

1 500

(Geçici ikinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Kabul edenler...
Etmiyenler.. Kabul edildi.

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edildi.

MADDE 5. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik
(1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, ilişik (2) sa
yılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kad-

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Millî
Eğitim Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edildi.
Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum.
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13. —• Hava sınıfı
mensuplarına verilecek
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Ka
mına ek kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/613)
\1]

Hava Kuvvetleri kısmının 211 nci bölümünden
ödenir.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı.\ (Yok sesleri) Maddelere geril
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
gerilmesi kabul edilmiştir.
Bir önerge vardır okutuyorum.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir.

Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 13 neü numaradaki Kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim.
Millî Savunma Bakam
Hüsnü Çakır
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Etmıyenler... 'Kabul edilmiştir.
Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve
tazminler hakkındaki Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sa
yılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 4331
sayılı Kanunun pilot subay ve makinist gedikli
erbaşlar hakkındaki hükümleri, kursa devamları
ve topçu hava gözetleme birliklerinde hizmetleri
süresince topçu pilot subay ve topçu uçak maki
nist gedikli erbaşları hakkında da aynen uygula
nır.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler,. Madde kabul edilmiş
tir.
GEÇÎOÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayımın
dan önce topçu pilot subay ve topçu uçak maki
nist gediklisi yetiştirilmiş olanlar bu kanun hük
münden istifade ederler.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Birinci madde gere
ğince pilot subay ve topçu makinist gedikli er
başlara 1950 Bütçe yılı içinde verilecek zam ve
tazminler 1950 yılı Millî Savunma Bütçesinin
1] 257 sayılı basmayazı tutanağın
dır.

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve
Maliye Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kanun kabul edil
miştir.
14. — Manisa Milletvekili Kâmil Çoskunoğlu ve 3 arkadaşının, Temsil ödeneği hakkındaki
5027 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Büt
çe Komisyonu raporu (2/236) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı?. Maddelere geçilmesini kabul
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
Bir Önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu
na ek Kanun teklifinin ivedilikle konuşulması
nın oya konulmasını arz ve teklif ederim.
22 . I I I . 1950
Manisa Milletvekili
Kâmil Çoşkunoğlu
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. önerge kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — Diyanetişleri Başkanına ayda
(250) lira temsil ödeneği verilir.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, Hükümetten bir sual soracağım, temsil
ödeneği hakkında. Elbetteki Hükümetin vazi
felerini temsil eden şahıslar ve vazifelerinin
ehemmiyeti itibariyle Diyanet işleri Başkanlı
ğından başka, temsil ödeneğinin mucip sebebi-
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1] 259 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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no göre, kendisine Ödenek verilmesi lâzımgelon
makam veya şahıs kaldı mı kalmadı m ı ! Bunu
öğrenmek istiyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Görüşülmekte
olan kanun teklifi, Hükümetten gelmiş değildir.
Hattâ Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada,
temsil ödeneğinin başka makamlara da teşmil
edilmesinin icap edip etmiyeceği meselesi de
mevzuubahis oldu. Hükümet de bunu, bu ölçüde
ve daha geniş olarak mütalâasının gerektirdiği
kanaatinde bulundu. Ancak Bütçe Komisyonu
teklif, sahibi arkadaşlarla ayni mütalâada bulu
narak, Diyanet İşleri Başkanlığının^Devlet teş
kilâtı içinde başka hiçbir makama benzemiyen
çok hususi ve kendine mahsus başka durumu
olduğunu nazarı dikkata alarak bu kanunun di
ğer Devlet teşkilâtı içinde temsil ödeneği alması
lâzımgelen başka makamlar var mı, yok mu!
Mülâhazasının cevabına ve bunun neticelenme
sine talik edilmesini uygun görmediği için mev,cut temsil ödeneği alan makamlara ilâveten
Diyanet İşleri Başkanlığına da temsil ödeneği
verilmesini uygun görmüştür.
(Muvafık sesleri)
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi.
GEÇİCİ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Diyanet İşleri
kısmında (Temsil ödeneği) adiyle yeniden açı
lan 210 ncu bölüme (2 750) lira olağanüstü
ödenek konulmuştur.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler.
Etmiyenler.. Kabul edildi.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edildi.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edildi.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
Açık oya sunulan tasarılara oy vermiyen var
ını?
Beş tasarı için oy toplama işi bitmiştir.
15. — Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı
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değişiklikler yayılmasına dair olan 3656 sayılı
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/747) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı?
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, Diyanet İşleri teşkiiâtmda Hüküme
tin yapmış olduğu zamdan dolayı teşekkür ede
rim. Türkiye'de en mağdur olan sınıf hiç, şüphe
yok ki, Diyanet İşleri ve ona bağlı olan müftü
ler, imamlar, hatipler, vaizler, müezzinler ve sa
ir elerdir.
Arkadaşlar, bunların içerisinde o kadar mağ
dur olanları vardır ki, minareye çıkmak için
kudret kazanacak kadar maaş dahi alamıyanlar
vardır. Hatiplere, imamlara, müezzinlere vak
tiyle buradan beş lira zammetmiştik. Şimdi bu
nu 60 liraya çıkarılmasını istiyorzu. Heyeti unııımiyesinin hiç olmazsıa bütün imamlar aynı se
viyeye gelmiş olurlar. 60 lira günde iki lira ya
par, bundan vergi de kesilirse bir insan bir aile
yi bu miktarla nasıl geçindirebilir bilmem. On
ları kanaatkar gördüğümüz için belki beş lira
ile iktifa ederler. Onun için bu kanuna bağlı üç
numaralı cetvelde yazılı 50 liranın 60 liraya
iblâğını ve imamların bir sınıf olarak kabulünü
rica ederim. Bu hususta bir de takrir veriyo
rum. Kabulünü rica ederim.
Müftüler hakkında yapılan da kâfi değildir,
azdır. Fakat Hükümetin vaziyeti maliyesini bil
diğimiz için gelecek senede biraz artırmalarını •
Hükümetten rica etmeyi bir borç bilirim.
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Sayın arkadaşlarım, Diyanet İşleri Teşkilât Ka
nununun yüksek huzurunuza gelmiş ve bugüne
kadar kabul buyurduğunuz birçok hayırlı ka
nunlar arasına girmiştir. Ben de bunun için sa
mimî hissiyatımı arzetmek isterim. Bu tasarı
birkaç önemli kısmı ihtiva ediyor. Bunlardan
birisi merkez teşkilâtının genişletilmesidir. Bu
nunla islâm itikat ve ibadeti, islâm felsefesi ah
lâk ve ruhiyatının korunmasına çalışılacak ve
bu esasları zedeliyen lüzumsuz hurafe ve batıl
itikatlara yer verilmiyecektir.
İkincisi de hademei hayratın Vakıflar İda
resinden alınarak buraya bağlanmasıdır. Vakıf(1] ,260 sayılı basmayazı- tutanağın
dır.
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lar İdaresi, uzun yıllardan beri bu hademei
hayrata bakmamıştı terfih etmemiştir şimdi bu
tam merciine bağlanmak suretiyle daha hayırlı
bir iş yapılmıştır.
Üçüncüsü de 68 ilçemizde münhal bulunan
müftülüklerin kadroya alınmasıdır ki, bu çok
hayırlı bir iştir. Yalnız beşinci maddede bir ek
siklik vardır bu da hademei hayratın biraz ter
fihinin hatırlanmamışıdır. Bunu da beşinci mad
denin müzakeresi sırasında arzedeceğim.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve
vazifeleri hakkında ki şu tasarı üzerine ben
âdeta Yüksek Meclise şikâyet kabilinden mâru
zâtta bulunacağım.
Geçen sene, Diyanet İşleri Reisi haklımda
particilik yaptığı, Halk Partisi çatısı altında
nutuklar söylediği yolunda gazetelerde yazılar
çıktı. Ben bunu okuduğum zaman çok üzüldüm.
Hakikatin hilafı olan kısımlar var olnbilir. Fa
kat kendi idaresi altında bulunan yani memur
olan bâzı müftü efendilerin ise işi tamamen si
yasete döktüklerini maalesef gördük işittik.
Türkiye'de yegâne sarıklı hoca olan muhte
rem Başkandan ricam şudur ki kendisi ve müf
tülerinde her hangi bir siyasi partinin çatısı al
tında velevki samimî bir şekilde de olsa katiyen
siyasi türlü yollara gitmemesini hassaten rica
ederim.
Sonra yine kendi emri altındaki müftü efen
dilere vereceği emirlerle onların siyasi işlere
karışmamaları hakkındaki katı
direktiflerini
bekliyorum. İsim tasrih etmiyorum, isim tasrih
edersem belki müteessir olacaklardır. Bu sözle
rimle bu vatandaşlarım yola gelirler diye gıya
ben arzettim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim ;
sayın Milletvekili, neyi kaydettiklerini pek iyi
anlı yamadığım sözlerinde hem müftüleri, vaiz
leri, hem de Diyanet İşlerinin sayın başkanını
bir arada zikrettiler. Nihayet lâiklikten bah
settiler. Zannediyorum ki, lâikliğin birinci şar
tı, Diyanet işlerinin başına ilmen, ahlâkan, her
kesin ehliyetini tasdik ettiği bir zatı getirdikten
sonra, onun vazife anlayışını kendi parti görü
şümüze göre bu kürsüye getirmemektir. (Sol
dan, bravo sesleri) (Doğru sesleri) sayın Millet
vekili vuzuhla konuşsaydı ve Diyanet İşleri Baş-
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kanının hangi hareketinin kendisince partizan
lık ve parti politikası olduğunu söyleseydi ona
da gereken cevabı verirdik. Yalnız bu vesile ile
Büyük Meclise şunu arzetmek isterim: Diyanet
işleri başkanımız ve onun teşkilâtı üzerlerinde
bulunan mukaddes diyanî vazifenin icaplarını
tamamen müdrik olarak çalışmaktadırlar. Zan
nediyorum ki, arkadaşımın parti politikası dedi
ği şey, Diyanet İşleri Başkanının memleketi do
laşırken vatandaşlara, kendi yüksek ilmî hüvi
yetinin de verdiği kuvvetle, vatandaşlar arasın
da dirlik ,düzenlik, kardeşlik duygularının hâ
kim olması telkininde bulunmasıdır. Bunu Bü
yük Meclisin Ye bu kürsüden bütün memleketin
takdirine arzederim.
Diyanî vazife gören bir insan vatandaşlara
bunu söylemez de neyi söyler Ve medeni 20
nci asırda bir diyanî konferans bu mânada ol
maz da hangi mânada olur? Bunu Büyük Mec
lisin ve bütün vatandaşlarımın takdirine arzediyorum.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul
edenler.. Etmiyenler..
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Bay Başkan, söz istiyorum, niçin bu tarafa bak
mıyorsunuz?
BAŞKAN — Söz istediğinizi görmedim, şim
di gördüm. Buyurun.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Sayın Başbakan Yardımcısı arifane bilmemezlikten geldiler. Geçen sene, herkesin okuduğu
gibi ben de okudum, gazeteler mütemadiyen
yazdılar. (Hangi gazete sesleri) Hangi gazete
olduğunu kolleksiyonları karıştırır bulursunuz.
Geçen sene İzmir ve Manisa civarında (bilhas
sa Ege havzasında) Halk Partisi binaları içine
girerek vaiz ve nasihatlarda bulunmuştur. Ben,
bu vaiz ve nasihat yerinin cami olduğu kanaa
tindeyim, kilise olduğu, havra olduğu kanaa
tindeyim. İslâm dininin vaiz ve nasihat yeri
camilerdir, camilerde olabilir. Şu halde rica
ediyorum, bilmemezlikten gelmesinler. Gaze
teler yazdı. Ben dinî mukaddesatımız bakımın
dan yegâne sarıklı hocanın sözlerini uzun izah
etmediğim gibi bâzı hareketleri de kurcalamak
istemedim, bu kadarla iktifa ettim.
Ricam şudur: Tekrar ediyorum, samimî da
hi olsa, vaiz ve nasihatla milleti doğru yola sevketmek dahi olsa bunun yeri camilerdir, dinî
kisveyi lâbis bir zatın daimî şekilde çalışma

B : 71

23 . 3 .1950

yeri camilerdir. Bunun dışında vaiz ve nasihatta bulunamaz. (Her yerde konuşur sesleri)
Hayır konuşamaz, niçin Halk Partisi binala
rında konuşuyor da Demokrat Partide, De
mokrat Partinin binasında konuşmuyor?
NÂZIM POROY (Tokad) — Her yerde ko
nuşur, gecen sene de bu işleri bu kürsüye ge
tirdiniz, o zaman halledildiği halde yine bugün
bunu getiriyorsun.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — İstismar
ediyorsunuz, diyanet işlerini istismar ediyor
sunuz. Gelsin Bizim binalarımızda da konuş
sun. Rica ediyorum, rica ediyorum, diyanet iş
leri istismar edilmemelidir ne sizin, ne bizim
ve ne de diğer- partilerde konuşmasın. (Gürül
tüler, her yerde konuşuyor sesleri, başka na
sıl konuşur sesleri).
NÂZIM POROY
kürsüye gelmez, bu.

(Tokad) — On kere bu

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Evet,
evet, işinize geldiği zaman lâiklik şöyle, işinize
gelmediği zaman böyle yapıyorsunuz, diyanet
işlerini, diyanet işleri reisliğini istismar edi
yorsunuz, Demokrat Partiye de gelsin söyle
sin (Gürültüler) Demokrat Partiden birisi böy
le konuştu mu... Gel bakalım... (Gürültüler).
Demokrat Parti binasında niye konuşmuyor?
(11. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Halkevlerinde konuştu.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın
arkadaşlar, Büyük Meclis huzurunda hakikattan tahalüf ede.I sözler söylenmesi ve bunların
zapta geçmesi karşısında sükût edemezdim. Sa
yın Diyanet İşleri Başkanına bu noktada Bütçe
Komisyonunda da muhalif milletvekili arkadaş
lar tarafından tariz edildi. Kendileri şu izahat
ta bulundular:
Bütün vatandaşlarıma nerede kalabalık bu
lursam orada onlara hitap etmek isterim. Bil
yende halkevi binasında hoparlör vardı. Halkevi
meydanında da hoparlör vardı on binlerce va
tandaşa bu şekilde hitap etmem mümkün oldu.
Eğer onlara camide hitap etseydim yalnız 300
kişi dinliyebilecekti.
Şimdi soruyorum:
Arkadaşlar, halkevi bir düşman müessesesi
inidir? Halkevine
hereks serbestçe gelebilir,
halkevleri herkese açıktır, niçin böyle görüyor
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lar ve niçin memleketi mütemadiyen böyle gös
termek için kendilerini yoruyorlar ve memle
keti üzüyorlar? Yarın böyle halkevi gibi müsait
bir yer Demokrat Parti veya başka bir parti
teşkilât tarafından teımin edilebilir. Diyanet İş
leri Başkanı kendisince takdir ederek bunda bir
mahzur görmez böyle bir konferans verirse,
bunu da tabiî karşılamak lâzımgelir, Bundan
niçin güceniyorlar.
Arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanının din
mevzuunda vereceği bir konferansla vatandaş
ların >şu veya bu partiye sevkedilebileceğini ka
bul etmek nasıl kabil olur, bu kadar basit dü
şünülebilir mi? Tek dereceli seçim yapıyoruz,
gizli seçim yapıyoruz memleketin bütün mukad
deratını vatandaşa teslim ediyoruz. Biraz da
onların hangi siyasi kanaati seçeceği hususun
daki kabiliyetlerine itimat edelim, böyle boş
mevzular üzerinde birbirimizi üzmiyelim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Bir önerge var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 15 numaralı Kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Devlet Bakanı
Gazianteb Milletvekili
Cemil Said Barlas
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Kabul
etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair olan 3665 sayılı
Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — -Hifif) sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı, bir baş
kanın idaresi altında,
Merkezde : Başkan yardımcısı, Müşavere ve
Dinî Eserler İnceleme Kurulu, Zatişleri Sicil ve
Levazım Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Evrak Mü
dürlüğü, Yayın Müdürlüğü, Hayrat hademesi iş
leri Müdürlüğü ile Mushaflar İnceleme Kuru
lundan;
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İllerde :
Müftülük ve ona bağlı teşekküllerden mü
rekkeptir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 2. — 3656 sayılı Kanunun ikinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Diyanet İşleri Başkanı Başbakanın inhası
üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin olu
nur. Başkan Yardımcısı ile Müşavere ve Dinî
Eserler İnceleme Kurulu üyeleri, Diyanet işleri
Başkanının intihabı. Başbakanın inhası üzerine
Cumhurbaşkanı tarafından
tâyin olunurlar.
Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu üye
yardımcüa fiyle müdürler Başbakanın inhası
üzerine Başbakan tarafından tâyin olunurlar.
Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu
üye ve yardımcılarının akait ve islâmî ilimlerde
ihtisası bulunanlar arasından seçilmesi şarttır.
Yukarki fıkralar haricinde kalan memurlar
Başkan tarafından tâyin olunur.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 3. — Diyanet İşleri Başkanlığı İn
zibat Komisyonu, Başkan yardımcısının başkan
lığı altında müdürlerden teşekkül eder. Bu ko
misyon, tâyini başkanlığa ait memurlar hakkın
da inzibati kararlar ittihaz eder.
îhıısasa taallûk eden işlerde Müşavere ve
dinî Eserler İnceleme Kurulunun mütalâası alı
nır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 4. — 2800 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı kadrosun
da çalışanlar arasında sıhhi lüzum ve idari se
beplerle nakilleri gereken memurlar bulunduğu
takdirde Başkanlık seçim yaptırmadan bunlar
dan birini o yerin müftülüğüne naklen tâyin
edebilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 5. — Hayrat hademelerinin tâyin,
nakil ve vazifeden çıkarma işleri her il ve ilce
müftüsünün başkanlığı altında Diyanet İşleri
Başkanlığınca mahallerinden seçilecek iki kişi
den mürekkep bir komisyon tarafından yapılır.
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Komisyonların kararı Diyanet İşleri Başkanlı
ğının tasdikiyle tekemmül eder. Bu hizmete ilk
dei'a alınacakların adı geçen komisyon huzurun
da imtihana girip kazanmış olmaları şarttır.
İmtihanda müsavi derecede muvaffak olanlar
arasında imam ve hatip kursunu bitirenler tercilıan tâyin olunurlar. İllerde hayrat hademele
rinin kontrolü müftülüklerce ifa edilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 6. — Köylerde imamlık yapabil
mek, Diyanet İşleri Başkanlığının veya bu ma
kamın yetkili kıldığı müftülüklerin yazılı müsa
adesine bağlıdır.
5 ve 6 ncı maddelerin tatbik şekli bir tüzük
le belirtilir.
BAŞKAN __ Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi.
MADDE 7. — Mülhak vakıflardan, Vakıflar
Cenel Müdürlüğünce mazbut vakıflar araşma
alınacakların bütçe yılı sonuna kadar olan ge
lirleri, bu Cenel Müdürlüğün Gelir Bütçesinde
açılacak özel bir bölüme gelir ve bu vakıflara
ait hayratın hademe vazifesi ile aydınlatma,
ısıtma, döşeme ve öteberi giderlerine sarfedilmek
üzere gider bütçesinde açılacak özel bir bölü
me Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir.
Bu hizmetlere ait kadrolar, Vakıflar Genel
Müdürlüğünün işarı üzerine Diyanet İşleri Baş
kanlığınca ertesi yıl bütçesine alınırlar.
BAŞKAN — Söz istiyen?
İBRAHİM ARVAS (Van) — Hükümetten
bir sual soracağım.
Efendim, hademei hayratı Evkaftan alıp Di
yanet'e bağlıyoruz. Niçin Evkafı Diyanet'e bağ
lamıyoruz? En iyisi budur. Çünki bundan evbelki Evkaf Müdürünün zamanında Keskin Ka
zasında bir dükkânın üç sene bedeli icarla satıl
dığını biliyorum. Binaenaleyh Evkaf bu mala
tesahup edemiyor. En doğrusu Başvekâlete bağlı
olan Diyanet İşleri Reisliğine bağlanmasıdır.
Hükümet bu hususta ne düşünüyor?
BAŞKAN -— Müsaade ederseniz Hükümet
cevap vermeden ben mâruzâtta bulunayım.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Hükümetin
ağzından dinlesek iyi olur.
BAŞKAN — Şimdi burada bu mevzu ile il
gili değildir.
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Mevzu ile il
gilidir efendim, lütfen cevap versinler.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresi sırasında vaziyeti arzetmiştim. Vakıflar Genel
Müçlrülüğünün bugünkü durumunu bir heyete
tetkik ettiriyoruz, vaiyzetini bugünkü icaplara
uydurmak için kanunlar hazırlatmaktayız. Sayın
Arvas arkadaşımızın öne sürdüğü mesele de bu
heyet tarafından tetkik edilmektedir. Neticesi
kendilerinin arzu ettikleri igbi veya bunun aksi
olarak tecelli edebilir. Her ne şekilde olursa ol
sun, Büyük Meclise arzedüecektir.
BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 8. — Yedinci madde gereğince maz
but vakıflar arasına alınacak vakıfların hademe
sine verilecek aylıklar Maliye Bakanlığı ile Va
kıflar Genel Müdürlüğü arasında ve 50 liradan
aşağı olmamak üzere tesbit edilecek miktar üze
rinden tahakkuk ettirilip her yıl Vakıflar Genel
Müdürlüğünce Hazineye yatırılarak genel büt
eeye irat kaydedilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söa istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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lığı altındaki aylıklı kadrolar kaldırılmış ve yeri
ne, bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel konul
muştur.
BAŞKAN -•- Madde hakkında söz istiyen
var mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. - 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Diyanet İş
leri Başkanlığı kısmından maaşlı vaiz ve gezici
vaiz kadroları çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'.
GEÇİCİ MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelde (İstanbul cuma ve kürsü vaizleri)
başlığı altındaki kadrolar bu cetvelden çıkarıl
mış ve 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin (Diyanet İşleri Başkanlığı) baş
lığı altındaki kısmına eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var rai?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik iki sa
yılı cetvelde yazılı tertipler arasında (537 922)
liralık aktarma yapılmıştır.

MADDE 9. — Hayrat hademesi kadroları
her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde
gösterili?.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 10. — Mazbut vakıflar arasına alımış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma,
ısıtma ve temizlik giderleri için her yıl Vakıflar
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenekler
bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu
hizmetlere harcanmak üzere Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — 3665 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine bağlı kadro cetveli ile 3711 ve 5071
sayılı kanunların (Diyanet îşleri Reisliği) baş-

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Diyanet işleri Başkanlığı
Aylıklar
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
205 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı
kanunlar
gereğince
yapılacak zamlar ve
yardımlar
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
20î 5443 sayılı
Kanu
nun 14 ncü madde
sinin (D) ve (J)
201
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Eklenen

247 460

3 260

13 600
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302

304

604

601

202

Düşülen

fıkraları
gereğince
Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı
na yapılacak öde
meler karşılığı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
tiler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Posta, telgraf ve te
lefon ücret ve gider
leri
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

Eklenen

146 841

120 261

6 500

Maliye Bakanlığı
•Vakıflar Genel Mü
dürlüğü
279 236
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (IO
işaretli cetvel kaldırılmış ve ilişik (3) sayılı (S)
işaretli cetvelde yazılı hayrat kademesi kadro
ları 1950 yılı Bütçe Kanununa eklenmiştir.
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Sayın arkadaşlar, geçici maddede 3 numaralı
cetvel var. Bu cetvel, imam, hatip ve kayyım
ların maaşını 50 lira olarak göstermektedir. Bu
50 lira 1950 Bütçesi kabul edilirken Yüksek
Meclisin bir atıfeti olarak kabul edilmiş, bir se
ne sonra da 60 Mraya çıkartılması temayülü iz
har buyuru]muştu. Evvelki temayüle uygun ola
rak bunların maaşlarını 60 liraya çıkartırsak
hiç olmazsa günde iki lira almış olacaklar. Fa
kat, malî vaziyeti de zorlamamak için: 1951 den
itibaren yürürlüğe girer, dersek zannederini
Yüksek Meclis hem bir lütufta bulunmuş olur
hem de malî vaziyet zorlanmamış olur.
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hükümet
buna nasıl söz verebilir.'
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bende
niz tasarının heyeti umumiyesi üzerinde konu
şurken arzetmiş olduğum nokta da bu idi. Bu
rada, 50 ve 60 Iralık iki kısım imam vardır. 50
liralıkları da 60 liralıklar meyanına
alırsak.
bunları da memnun etmiş oluruz. Bu sebeple
bendeniz de bu önergeye imzamı koydum kabu
lünü istirham ederim.

Millî Eğitim Bakanlığı
Devletin üzerine aldı
ğı giderler
175 000
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Ücretler
83 596
BAŞKAN — Kaimi
edilmiştir.
(Geçici üçüncü madde tekrar okundu).

BAŞKAN — Geçici üçüncü maddeyi cetvel
le beraber oya sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir.
GEÇ] O t MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 604 ncü bölümünden (2 421 725)
lira düşülerek ayni cetvelin Diyanet İşleri Baş
kanlığı kısmının 202 nci bölümüne yeniden açı
lan 3 ncü (Hayrat kademesi ücreti) maddesine
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenle)-... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5. _
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Vakıflar Genel Mü-

• BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFE RAKALIN (Kastamonu) — Efendim arka
daşlarımız hademi hayratın aylıklarına zam ya
palım ama bu sene bütçede karşılığı olmadığı
için bunu 1950 den itibaren verelim dediler. Hal
buki hademei hayrat D cetveline dâhil olduğun
dan cetvelleri de her sene bütçeye raptedilir.
Binaenaleyh böyle bir sistem ve mekanizmaya
tabi bulunması ve 1951 bütçesi tanzim edildiği
vakit kadrolariyle beraber aylıklarının miktarı
da tesbit edileceğine göre bugün bu kanuna böy
le bir hüküm koymaya lüzum yoktur. D cetveli
ne dâhil kadrolarda çalışanların ücretleri diğer
teşkilâtlarda da daima Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerle tesbit edilmektedir. Burada istisnai
olarak bir muamele yapmaya lüzum yoktur.
Yani hükmü ancak taallûk ettiği sene bütçesiy
le işlemeye başlıyacak olan bir muamelenin bu
kanunda yer alması malî usulümüzle telif edile
mez.

— 843 —

B : 71

23 . 3 .1950

İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok tesir et
mez, 10 liralık bir zam istiyorlar.
.BAŞKAN — delecek sene bu dileklerinizin
yerine getirilmesi hususunu komisyon mümkün
görüyor ve iyi karşılıyor. Maddeyi aynen oya
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul.
edilmiştir.
ÜKÇlCÎ MADDE (i. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçesinin (B) cetvelinin 8
ncü Hazineden yardım bölümünden (2 701 052)
lira tenzil olunmuştur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
OEÇİCİ MADDE 7. — Vaiz ve gezici vaiz
ler almakta oklukları aylıklara teka'bül eden
derecelerle ilişik cetvelde gösterilen kadrolara
tâyin olunurlar.
Halen almakta bulundukları aylıklarda ge
çirdikleri müddet girecekleri derecelerdeki ter
fi sürelerinde hesaba katılır.
Şu kadar ki, bu derece aylıkları, o(556 sayı
lı Kanunun umumi hükümleri dairesinde hak
edilinceye kadar diğer memuriyetlere nakil ve
tahvillerinde müktesep hak teşkil etmez.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE J2. — Bu kanun :î() . IV. 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZOÜSÜ Ml'ZAF,
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim; ÎU)
Nisan Pazara tesadüf ediyor. 29 Nisan olarak.
düzeltiyi) ITIZ.

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul
edenler-... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE İM. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
16. — Siyasal. Bile/iler Okulunun «Siyasi re
İktisadi flimler Fakültesi» adı ile Ankara Üni
versitesine katılması hakkıne/a Kanun tasarısı re
Millî Eğitim, Bütçe ve İçişleri Komisyonları ra
porları (1/558)
BAŞKAN — Dünkü birleşimde ivedilikle
görüşülmesini kabul buyurduğunuz, fakat Millî
Eğitim Bakanı vazife dolayısiyle burada hıılu-
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namadığı için görüşülmesinin devamını bugüne
bıraktığınız Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki
tasarıyı, şimdi Bakan gelmiş bulunduklarından,
müzakereye başlıyoruz.
BAŞKAN — Tümü hakkında söz is tiye ti var
İDİ?..

AHMET
TAHT AK İLİÇ
(Kütahya)
—
Muhterem arkadaşlar; irfan ve kültür müesse
seleri, ananeieriyje yaşarlar ve kendilerine
mahsus hususiyetleri mukafaza ettikleri müd
detçe o memleketin içtimai bünyesinde faydalı
olurlar. Hakikaten Mülkiye Mekte'bi diye tari
kimize grim iş ve memleketimizin gerek ilim ha
yatında ve gerek idari hayatında 'birçok faydalı
elemanlar yetiştirmek suretiyle hayırlı vazi
feler görmüş «lan bu yüksek okulun, bir fa
külte haline getirilmesi ve muhtar üniversite ca
miasının içerisine alınması, elbette hayırlı olacak
tır. Fakat kanunun asıl mühim tarafı, bu ka
nun çıkıncaya kadar endişe ile telâkki ettiğim,
Mülkiyenin hususiyetini teşkil eden müsahakalı Öğrenci alınması, yatılı hüviyetini muhafaza
etmesi ve bunun yanında da bilhassa memleke
tin köycülük mevzuunu ele almak bakımından
ne dereceye kadar bu tasarının, memleketin
bünyesine uygun düşeceği hususunda endişe
ediyordum. Memnuniyetle görüyorum ki, haki
katen bu fakülte de köycülük mevzuu, şeîhircilik ve iskân namiyle tesis edilmiş olan kir ens
ülinle, ehemmiyetli bir yer işgal ermektedir.
Kim ne derse desin arkadaşlar, esas kültür
'hüviyetinin mihveri, ekonomik ve sosyal mese
leler teşkil eder. Mülkiye. Mektebi muhakkak
ki, Türkiye'de en ziyade mahallî meselelerimizi,
ilim metotları ile tetkik etmek hususunda haiz
olduğu ananelerin hüviyetini 'bundan sonra da
yaşatmak mecburiyetindedir.
Bu kanun kaimi edilirken ben, bilhassa köy
cülük mevzuu üzerinde durmak istiyorum.
Bugün köy realitemiz , gerek ihtiva, ettiği nü
fus bakımından, gerek iskân şartları bakımın
dan ve gerekse memleketimizin ekonomik bün
yesinde, sosyal, bünyesinde ihtiva, ettiği, taşıdığı
kemnıiyet ve keyfiyet bakımından ele alınıp
işlenmeye muhtaç; bir konudur. Bu gibi realite
lerimiz üzerinde çalışan. Siyasa] Bilgiler Okulu,
fakülte haline geldikten, ve en. yeni ilmî metot
larla, memleketin istikbali bakımından daha
esaslı tetkikata tâbi tutulacak olan Siyasal Bil
giler Fakültesinden, çıkacak gençlerimizin meni-
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lekelin hukuki bünyesini, iktisadi bünyesini da
ha iyi kavramış o1 arak çıkacağım ümit etmek
istiyorum.
Burada ehemmiyetle işaret etmek lüzumunu gör
düğüm bil' mesele de şudur: Muhtar üniversitemi/
kendine ait olan birtakım meseleleri memleketin iç
şartlarına göre halletmemek yüzünden Meclise
birçok meseleler de intikal etmiştir. Mec'is Ar
zuhal Encümeninde ve Heyeti Uınunıiyede, bu
meselelerin nasıl muhtariyeti rencide eder va
ziyette, Meclisin müdahalesiyle hallettiğimizi
hepiniz hatırlarsınız. Muhtar Üniversiteden bir
çok şeyler bekliyen memleket, Üniversitenin iç
şartlarım, meselâ imtihan şartlarını memleketin
bünyesine göre ıslah etmesini beklemektedir.
Bu. memlekette binbir güçlükle okuyan gençleri,
isabetli, bir imtihan rejimine tâbi tuttuk, diye
bir fikir dermeyan etmeye imkân yoktur. Yö
netmelikler yapılırken, kendisine ait bu iç me
selelerini memleket şartlarına uygun talimatna
melere bağlamak suretiyle beyhude yere Mecli
si, muhtariyet müessesesini rencide edecek va
ziyet ihdas etmekten uzak tutmalıdır.
Benim ricam, bilhassa bu köycülük ve iskân
mevzularında, teşekkül eden fakülteden büyük
hızlı ve verimli mesailer beklemek ve bu ümidi
izhar etmektii'.
Bunun, memleket için hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim.
BAŞKAN — Acık oya sunulan Diyanet İş
leri teşkilâtı, hakkındaki tasarıya oy vermiyen
var mı? Oy toplama işi bitmiştir.
Söz Kemal. Özçoban'mdır.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Eski ismiyle Mülkiye Mektebi, bizim siyasi ha
yatımızda; siyasi tarihimizde önemli rolleri
bulunan şahsiyetleri yetiştirmesi
itibariyle,
bence, büyük bir kıymet taşımaktadır.
Bu itibarla Siyasal Bilgiler Okulunun Üni
versitede bir fakülte haline getirilmesi husu
sundaki tasarı gelince, cidden, aynı komisyon
da bulunmam dolayısiyle, çok sevindim. Bu
tasarı hakikaten çok geç kalmış olmakla bera
ber, yeni bir hüviyete bürünerek bu şekle if
rağ edilmesi dolayısiyle ben de lehinde bulun
dum.
Bu hususta İrilmediğim bâzı bilgileri de
Komisyondan öğrenmek suretiyle tenevvür et
tim,
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Eski mekteplerimizden birisi olması dola
yısiyle şimdiye kadar elde ettiği hüviyetini
muhafaza etmesi bakımından da şayanı mem
nuniyettir. Ben şahsan bu tasarının Jekinde
yim, arkadaşlardan kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Dr. Kânı M İdil.
Dr. KÂMİL t ü l L (Maraş) — Vazgeçtim.
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Ben
Konuşacağım.
Dr. ADNAN ADİ VAR (İstanbul) — Eski
den adı Mektebi Mülkiye olan Siyasal Bilgiler
Okulunun, memlekete gördüğü hizmetler, bil
hassa idari bakımdan, .çok âlidir. Bunu söyle
meye lüzum yoktur. Hepimiz bunu biliyoruz,
içimizde de oradan mezun olmuş arkadaşları
mız vardır.
Ben bu mektebin fakülte haline getirilme
sinin aleyhinde değilim, uygun görüyorum.
Ancak, bu durumda yani okul halinde bu
lunan birçok yüksek tahsil müesseselerimiz da
ha vardır. Ticaret mektebimiz vardır, o da iste
yecektir fakülte haline gelmeyi. Bir Deniz Kap
tanlık Yüksek Mektebi vardır, o da Deniz Fa
kültesi olmak istiyecektir.
Bilmem ne dereceye kadar doğru olur, her
şeyi fakülte yapmak. Bir zamanlar her şeyi
enstitü yai)mak modası vardı. Şimdi de fakül
te yapmak.
İki da tabiî geçecektir ve ben de muvafık
rey vereceğim. Fakat bir isim meselesi vardır,
Siyasal Bilgiler Okulu diye isim konmuş. Hal
buki Hükümetin tasarısında «Siyasal ve İkti
sadi İlimler Fakült esi» dir. Ben Hükümetin
tasarısındaki bu ismi daha muvafık buluyorum.
Çünkü siyasi ilimlerin fevkındadır,
iktisadi
ilimler ve hattâ iktisadi ilimler olmazsa, siyasi
ilimlerin mevcut olamıyacağına kani olanlar
vardır bugünkü dünya itibariyle. Onun için
siyasi ve iktisadi ilimler olarak kabul edilme
sini çok rica ediyorum.
Bilhassa «bilgiler» meselesinde ısrar ediyo
rum. Çünkü «bilgi» kelimesi, hem filezofik,
hem sosyal terimimizde, ilim mânasında değil
dir. Halbuki, ilim diye, bit siyans mukabili
terim vardır. Çok rica ediyorum bir üniversi
tede bilgi okunmaz, ilim okunur.
Onun için tekrar rica ediyorum, Hükümetin
teklifinde olduğu gibi «siyasi ve iktisadi ilim
ler fakültesi» olarak kabul buvurunuz.
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Dr. SADİ IRMAK
(Konya) — Muhterem
a r k a d a ş l a r , bizim eski ve e m e k t a r b ü y ü k ve
şerefli müessesemizden birisi olan Mülkiyetin],
üniversite camiası iyine katılmasının ifade et
tiği ilk m â n a ,şüphesiz şimdiye k a d a r d a h a zi
y a d e bir t e d r i s müessesesi ve yuvası olan bu
k ü l t ü r yuvamız b u n d a n böyle d a h a ziyade ta
h a r r i yeri olarak memlekete d a h a yüce hizmet
ler ifa edecektir.
Bu itibarla t a s a r ı y ı b ü y ü k bir m e m n u n i y e t l e
k a r ş ı l a m a k t a y ı z . Bu tasarının bir an evvel çık
ması ve k a n u n i y e t kesbetmesi ve m ü l k i y e mek
tebimizin de Üniversitede şerefli mevkiini al
masını dilemekteyiz.
S a y ı n a r k a d a ş l a r ı m , bu müessesemizde ders
o k u t a n l a r ı n da üniversite camiası içindeki ar
k a d a ş l a r l a m a d d i ve mânevi ş a r t l a r b a k ı m ı n d a n
a y n ı hizaya getirilmesi bir lüzum ve z a r u r e t t i .
t ş t e bu lüzum ve z a r u r e t b u g ü n
gerçekleşmiş
oluyor. Üniversiter bir k a r e k t e r i haiz
olarak
ve şerefli ananesini b a n d a n böylede devam ede
cek olan müessesemiz i d a r i h a y a t ı m ı z için lü
zumlu ilmî a r a ş t ı r m a l a r y a p a c a k t ı r . Memleketin
i d a r i t a k s i m a t ı ve i d a r i y e t k i l e r i belediyelerin,
hususi muhasebelerin. Devletin karşılıklı vazife
ve vecibeleri idari y e t k i ve vazifeleri başta ge
lecektir, şüphesiz.. İ d a r i ve iktisadi ilimler ön
plânda t u t u l a c a k t ı r . Sadece h u k u k
müessesesi
olmıyacaktır.
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l a n n Devletimiz, Cemiyetimiz
ve inkılâbımız
bakımından yararlı vasıflarda yetişmesi için,
Mülkiye adiyle k u r u l u s u n d a n
beri gelen gele
neklerine ve kuruluş gayelerine
uygunluğunu
muhafaza edebilmesi için bir defa da İçişleri
Komisyonundan geçmesi istenmiş ve Komisyo
n u m u z d a n geçmiştir. Aylardan beri devam
edeM mesai sonunda, istenilen olgunluğa ulaş
mış olan bu tasarı
hakkında
arkadaşlarınım
göstermiş oldukları hüsnü kabule t e ş e k k ü r l e r
ederim.
A r k a d a ş l a r , gelen tasarı ile, katiyen şu ve
ya bu şekilde hatıra geldiği gibi, Mülkiye Mek
tebi ilga, edilmekte değildir. Mülkiye Mektebi, ku
ruluşundan bugüne k a d a r Devletimizin, Cemi
yetimizin geçirdiği
tekâmül
safhalarına mu
vazi olarak birçok tekâmül safhaları geçirmiş
bu k a n u n l a da varacağı safha, o safhaların so
nuncusudur.
I'.aşka
memleketlerde,
başlıca
Anglo - Saksonlar camiasında da « Science po1 itiqııe » tahsili veren mektepler fakülteler ha
linde idare edilmektedir.
Şimdi kısaca arzedeceğim nokta ş u d u r : İç
işleri Komisyonunun tasarıda ilâve ettiği esas
lar başlıca 7 dir.
Birisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, üniversite
ler camiasına katılırken, k u r u l u ş u n d a n bugüne
kadar devanı eden ananesi ve tesis gayelerinin
mahfuziyeti esas t u t u l m u ş t u r .
Komisyon rapo
runda da derecedildiği üzere Siyasal Bilgiler Fa
kültesine talebe müsabaka
ile alınacaktır. An
anevi olarak Devlet hesabına 40 yatılı burs tale
besi alınacaktır. Siyasal Bilgiler Okulunun yur
du. kendi bünyesinde kendine mahsus bir yurt
olacaktır.
Devam
mecburiyeti,
sağlanacaktır.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde, şimdiye kadar ma
lûm olduğu üzere idare, diplomasi ve Maliye şu
beleri Nardır. Buna tekabül eden idari' ilimleı,
dış münasebetler ve malî enstitüler ve bir de
buna zamimeteıı şehircilik enstitüsü kurulacak
tır.

İsim meselesine gelince, t ü r l ü isimler ileri
sürüleblir. Gayede beraberiz A t a t ü r k ' ü n koydu
ğu Siyasal Bilgiler adı güzel bir h â t ı r a d ı r . Ha
k i k a t e n , mülkiye memlekete h u d u t s u z hizmetler
ifa eden üç, müesseseden birisidir. Biliyorsunuz,
H a r b i y e , Tıbbiye ve Mülkiye üç k a r d e ş müesse
sedir. Mülkiye C u m h u r i y e t i n yeni bir lütfün a
m a z h a r oluyor, lâyıktır, y e r i n d e d i r .
AILMKT K K M A k VAIMNCA (Oümüşan(S
-— İki söz söyliyeceğim ; Mülkiyenin fatihasını
okumak için buraya çıktım: 25 senedir Mülki
yeyi ismiyle, cisnıiyle o r t a d a n
k a l d ı r m a k istiyeııler, ellerine kına yaksınlar.
Arkadaşla.!'; bu dört enstitü, bakanlıkların il
A K İ F FAİDOOAN' ( K a r s ) —• Aziz ve muh
gili
daireleriyle, ilgili tetkik kurullarivle bil
terem a r k a d a ş l a r . Siyasal
Bilgiler O k u l u n u n ,
hassa İstatiı-lik cimini .Müdürlüğü ile teşriki me
Siyasal Bilgiler Fakültesi halimi" Ankara Üni
sai edecektir. Memleketin idare hayatı, iktisat
versitesi camiasına katılması h a k k ı n d a k i tasa
hnya.iı
ve bilhassa şehircilik ş a r t l a n bakımın
rı, iki seneye yakın bir zamanda!: beri Meclisi
dan karşısında bulunduğu binbir mesele işlene
Ali kumisyüühu-ıuda tetkik
edilmiş, muhtelif
şekillere girmiş ve bir seneye yakın bir zaman- j cektir. Bu bakımda.n Siyasal Bilgiler Okulunun
için
dan beri de bu müessesenin yetiştireceği eleman- j üniveısite camiasına katılması, müessese
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faydalı olduğu kadar, bu katılışın bizatihi üni
versiteye de faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Diğer taraftan İçişleri Komisyonumuzun ta
sarıya koymuş olduğu dördüncü madde ile siya
sal Bilgiler Okulu mezunlarının bundan sonra
mezun olacak nesillere teakubunu birbirine halef
ve selefiyetlerini sağlamış bulunuyoruz.
Tasarı her veçhile yüksek tasvibinize lâyıktır.
Bu katılışın, üniversite camiasına ve sayei
sakfında yetişmiş okluğumuz müesseseye ve son
radan yetişecek nesillere ve vatanımıza hayırlı ve
uğuılıı olması temennisiyle sözlerime son veri
yorum .
BAŞKAN - - Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
M addı 1 ere geçil mistir.
İvedilik kararının dün alındığını arzet mistim.
Şimdi, tasarının başlığı hakkında bir önerge
var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Okulun adının «Mülkiye» Fakültesi olarak
kabulünü arz ve teklif ederim.
Yozgad Milletvekili
İhsan Olgun
MİİLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar; bu şe
refli müessesemize akademik bir hüviyet ve ma
hiyet verirken onun bu memlekette yüz yıla yak
laşan geleneğini muhafaza etmeyi ve onun esas
gayelerini haleldar etmemeyi daima göz önünde
bulundurduk. Bu arada ismi üzerinde de çok
düşündük. Bizim teklifimiz «iktisadi ve siyasi
ilimler fakültesi» şeklinde idi. Sonra, Millî Eği
tim Komisyonu «Siyasal Bilgiler Okulu» ismini
Atatürk vermiştir, kalmalıdır, demiştir. Bu ci
het göz önünde tutularak müessesenin ismi bu
şekilde bırakıldı. Buna Hükümetçe biz de mu
vafakat ettik. Çünkü bu artık tarihî bir isimdir.
Misal olarak şunu zikretmek isterim, bizim
Ankara'daki Edebiyat Fakültemizin ismi «Dil
ve Tarih - Coğrafya Fakültesidir». Buna da bu
ismi Atatürk verdiği için değiştirmedik.
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Söz istiyo
rum efendim.
BAŞKAN — Buyurun. İşte istiyorsunuz, ve
riyorum . (Gülüşmeler).
İHSAN OLGUN (Yorgad) — Arkadaşlar,
bu kanunun bütün safhalarını hürmetle kabul
edivorum. Kanunun metni ve mündericatı hak-
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kında en ufak bir tereddüdüm yoktur. Ben de bu
müessesenin naçiz bir avladı olarak, bu müessese
nin kemalini ve içtimai ihtiyaçlara cevap verme
sini arzu edenlerdenim. Yalnız 1856 da kurulan
ve 90 senelik bir maziye malik olan mektebin
ismi önce «Mülkiye», sonradan da «Siyasi Bil
giler Okulu» oldu. Bu okul an'aneleriyle, hiz
metleriyle Yüksek Meclisin takdirine mazhar ol
duğu şu anlarda bütün kocaman bir mazinin
böyle birdenbire erimesine gönlüm razı olmadı.
Tasvibinize mazhar olursa Siyasi Bilgiler veya
Siyasal Bilgiler Fakültesi denildikten sonra
kerre, içine, parentez içinde Mülkiye kaydının
ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Takdir Yüksek
Meclisinizindir.
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum.
(Yozgad Milletvekili İhsan Olgun'un öner
gesi tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler Fa
kültesi adiyle Ankara Üniversitesine katılması
hakkında Kanun
MADDE 1. — Teşkilâtı 2777 ve 4916 sayılı
kanunlarla belirtilmiş olan Siyasal Bilgiler
Okulu, «İdari İlimler», «Dış münasebetler»,
«Maliye», «İskân ve şehircilik» adlariyle başlıca
dört enstitüyü de ihtiva etmek, kendi bünyesin
de mecburi yabancı dil kurlariyle kendine mah
sus yatılı öğrenci yurdu bulunmak ve her yıl
müsabaka ile Devlet hesabına en az 40 burslu
öğrenci alınmak ve Mülkiye Mektebi adiyle ku
ruluşundan bugüne kadar devam eden tesis ga
yeleri mahfuz kalmak ve bu şartlar altında
4936 sayılı Kanun hükümlerine göre yönetilmek
üzere «Siyasa! Bilgiler Fakültesi» adiyle Ankara
Ün iversitesine katılmıştır.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bizim
komisyonda bu birinci madde kısaca şöyle ifade
edilmişti: «10 . VI . 1935 tarih ve 2777 sayılı
Kanunla kurulmuş olan Siyasal Bilgiler Okulu
13 . VI . 1946 tarih ve 4936 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yönetilmek üzere « Siyasal Bilgi
ler Fakültesi» adıyla Ankara Üniversitesine ka
tılmıştır.»
Millî Eğitim Komisyonu, böylece tesbit et-
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misti. İçişleri Komisyonu şartlı şurtlu bir mad
de koymuştur. Bu şartlar, müessesenin ileride
eli kolunu bağlar, ileride yürümez. Meselâ 40
tane burslu talebe konuyor. Maliye Bakanı bunu
verebilecek mi"? Bendeniz noktai nazarımı arzediyorum.
Akil" Eyidoğan arkadaşımız, aynı mektep
mensubu olduğu için, işi kendi zaviyesinden
görüyor. Şartlı şurtlu müessese olmaz. Üniver
site, kendi bünyesini kendisi takdir eder, hangi
enstitüyü kuracaksa, buna üniversite senatosu
ve kurulları tâyin ve takdir eder. Kanunla fa
kültenin enstitüsü 1 es bit edilmez arkadaşlar'.
BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur.
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Kurulu
şu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 sayı
lı Kanuna, bağlı 1 ve 2 ve 3 sayılı cetvellere Si
yasal Bilgiler Fakültesi başlığı altında ilişik
1, 2 ve 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir.
BAŞKAN — Sö zistiyen var mı?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, bu
maddenin birisi metne, diğeri de metne bağlı
cetvele ait olmak üzere iki küçük değişiklikliğe
ihtiyaç vardır. Maddeye taallûk eden değişiklik
şudur: Bu madde ile 1, 2, 3 sayılı cetvellerde
yazılı kadrolar eklenmiştir.
Üç sayılı cetvel (L) cetvelinde bulunması lâzımgelen kadrolara taallûk ediyor. Şimdi esa
sen kadroların esası da kadroların kendisi de
meriyet maddesine bakıldığı zaman görülür,
1951 Bütçe yılı başından itibaren meriyete gi
recektir. Kadroların kendisi gelecek malî yılda
yürürlüğe gireceğine göre o kadroların cetvelin
de gelecek malî yıl için mevkuf tutulacak kad
rolarında gelecek yıl bütçesinde yer alması ta
biîdir. Binaenaleyh metinden 3 numaralı cetvel
kaydının çıkarılması lâzımdır. Önergemin birisi
bunun içindir.
İkincisi de yine bu maddede bahsi geçen 1
numaralı üç aded yurt yönetim memurluğu 30
liralık, bir tane yurt revir memuru 25 liralık,
yine bir tane de 25 liralık kütüphaneci. Bunlar
yurt kadroları arasına konmuştur. Bütçe Ko
misyonu tarafından hazırlanıp yüksek huzuru
nuza takdim edilmiş olan yurt kanunda mev-
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cvıttıır. O itibarla
ediyorum.

buradan

çıkarılmasını rica

Yüksek Başkanlığa
Şifahen ar/ettiğim sebeplere binaen tasarı
ya bağlı 1 sayılı cetvelden üç aded 30 lira aylık
lı yurt yönetim memuru, bir aded 25 lira aylık
lı yurt revir memuru ve bir de bir aded 25 lira
lık kütüphaneci kadrolarının çıkarılmasını arz
ve teklif ederim.
Kastamonu Millet vekil i
Muzaffer Akillin
BAŞKAN — Komisyon ne diyor?
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZUÜSÜ AKİF
EYİDOĞAN (Kars) — İştirak ediyoruz.
BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarı
nın ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklf ederim.
Kasta nıonu Mi 11 et veki 1 i
Muzaffer Akalın
Madde 2. — Ankara Üniversitesi Kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarih ve 5239 sa
yılı Kanuna bağlı J ve 2 sayılı cetvellere Siyasal
Bilgiler Fakültesi başlığı altında ilişik 1 ve 2
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu tadil edilmiş şekli ile oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. - - 10 . VT . 1946 tarih ve 4926
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı-cetvelin IV ucu bö
lümündeki kadrolarla aynı kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelin II nci bölümündeki kadrolardan
Siyasal Bilgiler Okulu başlığı altındaki kısım
lar kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. —- Mülkiye Mektebi ve Siyasal
Bilgiler Okulu mezunları bu kanun yürürlüğe
girdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi me
zunlarına tanınacak haklardan faydalanacak
ları gibi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları
da Mülkiye Mektebi ve Siyasal Bilgiler Okulu
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mezunlarına özel kanun ve tüzüklerle tanınan
'haklardan faydalanırlar.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı
tarihinde Siyasal Bilgiler Okulunda uygulan
makta olan esaslar dâhilinde asistanlık, doçent
lik ve profesörlük unvanlarını iktisap etmiş
olanların unvan, yetki ve hakları saklıdır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun yayı
mından önce Siyasal Bilgiler Okulunda doçent
lik imtihanlarını başarı ile tamamlamış olanla
rın hakları saklı tutulur.
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir öner
ge vardır.
Yüksek Başkanlığa
içişleri Komisyonu metninin geçici ikinci
maddesinin sonuna, Hükümet tasarısındaki ge
çici ikinci maddenin aşağıda yazılı hükmünün
de ilâvesini arz ve teklif ederim.
Edirne
M. N. Gündüzalp
«3656 ve 3888 sayılı kanunlara göre yanarı cı dilden başka dersleri okutanlardan fbu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
yalnız öğretim mesleğinde kalmayı tercih eden
ler, fakülte profesörler kurulunun üçte iki ço
ğunluğu tarafından meslekî çalışmaları ve ilmî
yayımları ile üstün başarılı olduklarına karar
verilmek ve senatoca kabul edilmek şartlariyle,
profesörlüğe tâyin olunabilirler.»
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne)
— Siyasal Bilgiler Okulunun 3656 ve 3888 sa
yılı kanunlarla ders okutan hocaları vardır.
Bunların içinde uzun zamandan heri burada
kürsü işgal etmiş, kendi ilim şubesinde ihtisas
sahibi olmuş ve memlekete kıymetli elemanlar
yetiştirmiş, değerli öğretmenler bulunuyor.
Okulun yönetmeliğine göre
bugüne kadar
profesör, doçent ve asistan olmuş bulunanların
haklarını mahfuz tutuyoruz. Kezalik bu geçici
ikinci maddede bu kanunun yayımı tarihinden
önce Siyasal Bilgiler Okulunda doçentlik imti
hanını başarı ile tamamlamış olanların da hakla
rını mahfuz tutuyor. Fakat yıllardan beri kendi
ihtisasları .dâhilinde okulda ders vermiş olduk-
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l a n halde 3888 sayılı Kanun hükümlerine tâ
bi bulunmaları dolayısiyle bugün imtihana gir
memiş, yönetmelik dairesinde profesörlük un
vanını ihraz etmemiş kimseler için de bir im
kân verilmiyor. Hükümet kendi tasarısında bun
lar için âdil olan bir esas koymuştur. Bunlardan
mesleği tercih edeceklere şayet ilmî yayınlariyle
üstün başarılar temin etmişlerse ve profesör
ler kurulunca da 2/3 çoğunlukla üstün haşarı
lığı kabul edilirse Senatonun kabulü şartiyle
bunların frofesörlüğe tâyini imkânını kendiler
ıine tanımaktadır. Hükümetin bu maddesi ko
misyon metinlerine alınmamıştır. Ben meziyet
li, kıymetli ve mesleğine bağlı kalmış bu gibi
öğretmenlerin de haklarının tanınması için ge
çici maddeye ikinci fıkra olarak Hükümetin
geçici ikinci maddesinin ayrı bir fıkra olarak
ilâvesini teklif ediyorum. Takdir Yüksek Heye
tindir.
MÎLLÎ EĞİTİM Ko. ADINA EMÎN SOY
SAL (Maraş) — Efendim, Millî Eğitim Komis.yonu, Hükümet teklifini doğru bulmamış bu
maddeyi tasarıdan çkarmıştı, bu
kararımıza
Bütçe Komisyonu ve İçişleri Komisyonları da
iştirak etmişlerdir. Şimdi mesele şudur;
Üniversite Kanununun icaplarına göre pro
fesör ve doçent olacak elemanlar üniversitelerin
kendi bünyeleri içerisinden yetişir. Üniversite
haricindeki kıymetli elemanların alınıp alınma
ması meselesi, üniversitelerin
muhtariyetine
dair olan kanunda bir değişiklik yapılmasını
icabettirir. Bunun hakkında bir teklif mevcut
olmadığından tarafımızdan kabul edilmedi.
Eğer biz bunu kabul edersek fakültelerin hari
cinde yetişmiş elemanların da doğrudan doğru
ya alınması yoluna gitmiş oluruz. Bu bir pren
sip kararı meselesidir, Millî Eğitim Bakanının
bu noktada bizi tenvir
etmesi yerinde olur.
Biz bu zaviyeden tasarıdan bu maddeyi çıkarmış
ve Hükümet teklifini tadil etmiştik.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) --- Efendim; Siyasal Bilgiler
Okullunuzda 1939 senesinden beri akademik
karyer teşekkül etmekte, hocalar eski İstanbul
Üniversitesi yönetmeliğine göre profesör ve do
çent seçilmektedir. Asistanlar da bu yönetmeli
ğe göre alınmaktadırlar. Fakat bunun dışında
Siyasal Bilgiler Okulunda öğretmen olarak tâ
yin edilmiş olan arkadaşlar vardır. Bunlar da
aslî dersler okuturlar ve sayıları 7 kişidir. Bun-
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lar profesör ve doçent unvanını haiz değildirler I nun gereğince seçeceği organlar bu kanunun
ve hepsi başka Devlet hizmetlerine asli hizmetli
yayımını takip eden 30 gün içinde seçilir. Se
olarak bulunmaktadır, burada ek görev görmek
nato üyelerinin seçim süreleri Üniversiteler Ka
tedirler. Bu arkadaşlar bu kanunun çıkmasiyle
nununun seçim dönemi sonunda niahyet bulur.
vazifelerinden ayrılacak deği'dirler. Bunlar öğ
Seçim yapılıncaya kadar bu kanunun yayınım
retim görevlisi, olarak vazifelerine devam ede
dan önce müdürlük vazifesini yapmakta olan
cektir. Fakat bu kanunu teklif ederken düşün
profesör görevine devam eder. Bu profesör
dük, bunlardan dışardaki vazifesini terkedip
dekan seçilmediği ve öğretim görevinde bulun
kendini öğretini hizmetine hasretmek istiyeııduğu takdirde 4936 sayılı Kanunun 7 nci mad
lere bir imkân, kapısı açık istedik. Onun için
desinde sözügeçen önceki Dekan sıfatiyle Fa
arkadaşımın teklif ettiği maddeyi itk tasarıya
kültenin Yönetim Kuruluna girer.
koyduk. Profesörler meclisi bunların bâzılarını
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
gerek öğretim faaliyetleri, gerek neşriyatları
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul
cephesinden ehil görürse ve 3:2 ekseriyetle pro
edilmiştir.
fesör olmalarına karar verirse ve senato da bu
GEÇİCİ MADDE 5. — 1951 Bütçe yılı ba
kararı tasdik ederse bunlar profesör olur, dedik.
şına
kadar Siyasal Bilgiler Okulunun bu kanu
Hükümetin teklifi bu şekildedir. Takdir yük
nun
yayımı
tarihindeki aylıklı ve ücretli kadro
sek heyetinizindir.
ları ile ek görev kadrolarının tatbikma ve ihti
(Edirne Milletvekili Mahmut Nedim Oündüzyaçlarının 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı
alp'm önergesi tekrar okundu)
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı
BAŞKAN —• Önergeyi nazarı dikkate alan
kısmındaki ödeneklerle karşılanmasına devam
lar.. Almıyanlar.. Anlaşılmadı, önergeyi nazarı
olunur. Bu kadrolarda vazife gören memur
itibara alanlar lütfen ayağa kalksınlar.. Almı
ve hizmetliler bu kanuna bağlı (1) işaretli cet
yanlar lütfen ayağa kalksınlar.. Yine anlaşılma
velde gösterilen kadrolar yürürlüğe girinciye
dı, tekrar edeceğim. Bu önergeyi nazarı dikka
kadar Üniversiteler Kanununun kabul ettiği
te alanlar lütfen ayağa kalksınlar.. Nazarı itihizmetleri yapmakla vazifelendirilebilirler.
bare almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmadı.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul
FER AKALİN (Kastamonu) — Efendim, iç
edilmiştir.
işleri Komisyonu Siyasal Bilgiler Fakültesinin
Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte haline
GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
getirilmesini kabul ederken, bunun tazminat
lüğe girdiği tarihte geçici birinci madde gere
bakımından malî neticelerinin gelecek yıldan
ğince Siyasal Bilgiler Okulunda profesör, do
itibaren bütçeye yükletilmesin! derpiş etmiş,
çent ve asistan olarak bulunanlarla, memur ve
ve malî külfetleri artırma yoluna gitmediğini
hizmetlilerden aylıkları, ve kadro unvanları deraporunda tebarüz ettirmiştir. Yalnız rapor
ğişmiyenlerin yeniden tâyinlerine lüzum olma
da bu şekilde tebarüz ettirilmesi kâfi değildir,
yıp aylıkları ve ücretleri verilmeye devam olu
bütçede ödeneği ve tertibi bulunmadığına göre,
nur.
bunların 1951 yılından itibaren tatbik edileceği
Yabancı dil öğretmenleri ve 3656 ve 3888
hususunda maddenin sonuna bir fıkra eklen
sayılı kanunlar gereğince ders okutmakta olan
mesi zarureti vardır. Bu hususun ilâvesini tek
lar hakkında 493(5 sayılı Üniversiteler Kanunu
lif ediyorum.
nun 34 ve 35 nci maddeleri uygulanır. Ancak
bunlar yeni bir tâyine lüzum olmaksızın gele
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum:
cek ders yılı başına kadar görevlerine devam
Yüksek Başkanlığa
ederler ve aylık ve ücretlerini alırlar.
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarı
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etminın. geçici beşinci madcdesinin sonuna aşağıda
yenler.. Kabul edilmiştir.
ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim.
Kastamonu Milletvekili
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunla Ankara
Muzafcfer Akalın
Üniversitesine katılan Siyasal Bilgiler Fakülte
Bunlar hakkında adı geçen Kanunun 32 nci
sinin 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Ka-
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maddesi hükümleri 1 Mart 1951 tarihine kadar I lep Yüksek Kamutayda kabul edildiği takdirde
bunun karşılığını bulmak, fasıl ve tertip açmak
uygulanamaz.
için tasarının Encümene gitmesi lâzımgelmekte
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mik
dir.
tarı ne kadar, malûmat verebilirler mi?
Şimdi bu tazminat münasebetiyle behemehal
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) —
malî yıldan evvel verilsin diye ısrar etmek ka
Efendim, Bütçe Komisyonunda mütaakip yıl
nunun çıkmasını ve bu kanunun müesseseye ka
başından itibaren bütçeye ödeneği konacağı ve
zandıracağı şeref ve itibarı zedeliyecektir.
buradan karşılanacağı için bu hesabı kanun
İkincisi bu maddenin sonuna eklenecek bu
vesilesi yapmaya ihtiyaç görmedik. Fakat Ka
fıkra münasebetiyle de mektep müdürleri ve öğ
nun tasarısı Kamutayda görüşülürken İçişleri
retmenleriyle temas ettim. Dediler ki; bize bu
Komisyonu aldı ve huzurunuza gelen yeni şek
sene bu kanun münasebetiyle ödenek vermeyin.
li iktisap etti ve İçişleri Komisyonu gelecek
Çünkü biz bu kanunla çok alâkalandık, üniver
malî yıldan evvel almıyacakları â,çin bunu der
siteler camiasına katılmamamızı temin maksa
piş etmedi ve hesabını da yapmaya lüzum gör
dıyla kanunun peşine düştük, eğer kanunda öde
medi. Bunun bütçede tertibi yoktur, karşılığı
nek yer alırda zannedilir ki biz, bunun yani taz
da yoktur, gelecek yıldan itibaren ödeneceği
minatın peşine düşmüşüz, Binaenaleyh bize bu
için hesabını yapmaya lüzum görmedi. Mikta
tazminatı vermeyin, dediler. (Bravo sesleri).
rını da arzedecek vaziyette değilim.
Bunu burada arzetmiye mecbur kaldım.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
(Muzaffer Akalın'm önergesi tekrar okundu).
terem arkadaşlar; bütçeye yeni bir kül ret eklen
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmimesi hakkındaki her hangi bir teklif karşısında
yenler... önerge kabul edilmiştir.
endişe ile bulunuyorum. Fakat birkaç gündür
Bu fıkranın maddenin sonuna eklenmesi su
çıkardığımız kanunlara dikkat ederseniz, iler bi
retiyle maddeyi kabul edenler... Etmivenler...
rinin derece, derece birtakım paraları ihtiva
Madde kabul edildi.
ettiği anlaşılır ve Devleti derece, derece ödemeler
GEÇİCİ MADDE 6. — Asıl görevleri Siya
karşısında bulundurmaktadır. Bu fakültedeki
sal
Bilgiler Okulunda olan yabancı dil öğretmen
profesörlerin, öğretmenlerin kadrolarını derhal
leri Siyasal Bilgiler Fakültesi okutmanlığına
istemiyeceklerini, bîr kariyer akademik göstere
tâyin edildikleri takdirde alınacakları kadro
çeklerini zannediyorum. Fakat Meclisin bütün
ya
müktesep haklariyle tâyin olunurlar.
meseleleri bir muadelet prensibi tesbit ederek her
BAŞKAN
— Maddeyi kabul edenler... Kabul
kese hakkını vermek gibi her teklifin karşısında
etmiyenler...
Madde
kabul edilmiştir.
müsamaha ile hareket ettiği günlerde bu kadar
az bir miktar üzerinde sayın profesörlerimizin
GEÇİCİ MADDE 7. — Siyasal BilgilerFaakademik kariyer göstereceklerinden de eminim.
kültesine ait kuruluş kadroları hakkındaki Ka
Bu onların gerek şahsi gerek ilmî hüviyetlerine
nun tasarısı en geç Kasım 1950 başına kadar ha
uygundur. Meclise bu noktayı arzetmek ister
zırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine su
dim
nulur.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANBAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler.. Kabul
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim; verilecek tazmi
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
nat Üniversiteler Kanununun icabettirdiği mik
MADDE 5. — Bu kanunun 1, 4 ncü madde
tardadır. Verilecek tazminatın yekûnu için eli
leriyle geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri
mizde bir hesap yoktur. Ancak şunu arzetmek
yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1 . I I I . 1951
isterim ki, bu fakültenin esas teşkilât kadrosu
tarihinde yürürlüğe girer.
Kasım ayında Büyük Meclise getirilecektir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
O kanunla birlikte bunun da derpiş edilmesi
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
mümkündür. (Reye sesleri).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
F E R AKALIN (Kastamonu) — Efendim; bu
rada bütçeye külfet tahmil eden her hangi bir ta- j
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
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etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Alkışlar).
17. — Av Vergisinin kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/755)

1.1]
Yüksek Başkanlığa
Av Vergisinin kaldırılması hakkındaki Ka
nunun gündeme alınarak öncelikle ve ivedilikle
görüşü İm esini teklif ve rica ederim.
Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın
BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
Acık oyların sonuçlarını arzediyorum.
Türk Tütünleri Ortaklığı hakkındaki Kanun
tasarısına (275) oy verilmiştir. (274) kabul, (1)
çekinserdir. Nisap vardır. Muamele tamamdır,
Tasarının kanunluğu (274) oyla kabul edilmiştir.
Devlet Memurlar! Aylıklarının Tevhit ve Ten
dülüno dalı* olan 3(556 ve 4644 sayılı kammhü-a
bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik (îeııel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İstatis
tik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri
hakkındaki 1554 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesi hakkındaki Kanun tasarısına (270) oy ve
rilmiştir. Nisap vardır. Muamele tamamdır. Ta
1] 282 sayüı basmayazt tutanağın
dır.

sorumda
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sarının kanunluğu (270) oyla kabul edilmiştir.
Millî, ırkî, daimî kütleleri kısmen veya tama
men imha suçunun «Genocide» önlenmesi ve ceza
landırılması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye
Cumhuriyetinin de katılmasının onanmasına dair
Kanun tasarısına (25^4) oy verilmiştir. Nisap var
dır. Muamele tamamdır. Tasarmm kanunluğu
(254) oyla kabul edilmiştir.
I )evlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş
tiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına
(242) oy verilmiştir. (238) kabul, (4) ret. Nisap
vardır. Muamele tamamdır. Tasarının kanunlu
ğu (2S8) oyla kabul edilmiştir.
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki Ka
nun tasarısına (240) oy verilmiştir. Muamele ta
mamdır, nisap vardır. Tasarmm kanunluğu (240)
oyla kabul edilmiştir.
Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek Ka
nun tasarısına (252) oy verilmiştir. (250) kabul,
(2) ret. Nisap vardır, muamele tamamdır. Tasa
rının kanunluğu (250) oyla kabul edilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılmalına dair olan 3665 sayılı Kanu
na ek Kanım tasarısına (261) oy verilmiştir. Ni
sa]) vardır, muamele tamamdır. Tasarı (261) oy
la kabul edilmiştir.
Saat 20 de toplanılmak üzere... (Yirmi buçuk
ta sesleri).
Yirmi buçukta toplanılmak üzere Oturuma
son veriyorum.
Kapanma saati : 19,20

DÖRDÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 20,30
BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı
KÂTİPLER : Neemeddin Sahir Sılan (Tunceli), Cenap Aksu (Kocaeli)

dır ,onıı isterlerse bozabileceklerdir. (Komisyon
söylesin sesleri)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Av Vergisi Kanunu tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi hakkındaki Muzaffer Akalın'm tekli
fini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kafcul edilmiş
tir.
Tümü hakkında söz istiyen var mı
(Yok
sesleri)
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAT TE
KELİ (Urfa) — Av resmi tamamen kaldırılı
yor. Binaenaleyh av resminin kaldırılmasından
tamamen istifade edeceklerdir.

ivedilik teklifini kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edildi.

MADDE 3. — Su mahsulleri avcılığına mah
sus ruhsat tezkereleri mahallin en büyük Mül
kiye âmiri tarafından verilir.

Av Vergisinin kaldırılmasına dair Kanun
MADDE 1. — Su mahsullerinden ve av deri
lerinden alınmakta olan Av Vergisi kaldırıl
mıştır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Balık alım ve satımına mah
sus olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından
idare edilmekte olan Hazineye ait balıkhane bi
naları, balıkçılığa mütaallik tesisleri ve demirbaşlariyle beraber, bedelsiz olarak mahallî be
lediyelere devredilmiştir. Bu balıkhaneler dev
ralan belediyelerce 1580 sayılı Belediyeler Ka
nunu hükümleri dairesinde idare edilir.
Maliye Bakanlığının 1927, 1930 ve 1946 yılı
bütçelerine konulup döner sermaye olarak is
tanbul Balıkhanesine verilmiş bulunan 60 000
lira, aynı maksatla kullanılmak üzere, istanbul
Belediyesine devredilmiştir. Bu döner sermaye
den açılmış olan krediler ikraz şartları daire
sinde belediyece takip ve tahsil olunur.
FAlK YILMAZlPEK (Bursa) — Dalyanlar,
dâhil midir?
BAŞKAN — Onların senelik kontratları var

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.

FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Efendini,
bir dalyan vardır, 3 - 5 sene müddetle kiraya ve
rilmiştir. Bu dalyan da buna dâhil midir?
ESAT TEKELİ (Urfa) — Efendim; Devlet
tarafından iltizama verilmekte ise bunun saydiye yani av resmi kalkıyor. Fakat avlama hakkı
yine Devletin uhdesindedir.
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkmda başka
mütalâa yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4. — Zabıtai Saydiye Nizamname
si ile ek ve tadiller hakkındaki kanunların su
mahsulleri avcılığı zabıtasına mütaallik hü
kümleri gereğince Maliye Bakanlığına verilmiş
olan görevler ve yetkiler Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığına devredilmiştir.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı toptan babk
alım ve satım yerlerini teftiş ve murakabeye
yetkilidir. İriliklerine göre avlanması yasak
olan balıklar bu Bakanlıkça tesbit ve ilân olu
nur.
BAŞKAN — Mütalâa yok. Kabul
Etmiyenler.. Kabul edildi.

edenler..

MADDE 5. — Balıkçı kayıklarından
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MADDE 8. —• 27 . X I I . 1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 4, 5, 7,. 8, 9, 10,
14, 17, 23, 24 ve 31 nci maddeleriyle aynı nizam
namenin 18 ve 21 nci maddelerinin Av Vergisi
ne mütaallik hükümleri; 16 . IV . 1938 tarihli
ve 218 sayılı Kanun; 19 Nisan 1298 tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane idaresine dair Ni
zamnamenin 13 ncü maddesinden, gayri madde
leri; 2 Şubat 1340 tarihli ve 404 sayılı Kanun;
6 nisan 1340 tarihli ve 456 sayılı Kanunun
1 nci maddesinden gayri maddeleri; 22 Nisan
1926 tarihli ve 820 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin Av Vergisine mütaallik hükümleri; 24
Nisan, 1936 tarihli ve 2956 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır.

idareleri ve belediyelerce her ne nam ile olarsa
ölsün hiçbir vergi ve resim alınmaz.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve
Görevlehri akkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine vo bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanu
na bağlı (2) numaralı cetvelin il memurları
kısmında gösterilmiş olup ilişik (1) sayılı cet
velde derece, sayı, görev çeşidi ve aylıkları ya
zılı görevler mezkûr cetvelden çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et,.
fmiyenler ... Kabul olundu.

MADDE 7. — 28 . I . 1946 tarihli ve 4842
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelden bu kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmış ve mezkûr cetvele, bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1. — Hazinece memzuç ola
rak mültezimlere ihale edilen avlama hakkı ile
av vergisi iltizam bedelinin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten iltizam müddeti sonuna kaıdar devreye isabet eden kısımlarından % 12 si,
kaldırılan Av Vergisine mukabil tenzil edilir.

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
18. —- Muhasebei Umumiye Kanununun 109
•ncu maddesinin (D) fıkrasının kaldırılması hak
kında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/753) [1]

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir.
GEÇlCÎ MADDE 2. — Av Vergisi iltizama
verilmiş olup bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte iltizam süresi sona ermemiş bulunan av
yerlerine ait iltizam bedelinden bu tarihten son
raki devreye düşen taksit bedelleri terkin olu
nur ve taksitler peşinen ödenmiş ise terkini ge
reken miktarı mültezime geri verilir.

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı?. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hakkında önerge var
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 18 numaradaki Kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Devlet Bakanı
Cemil Said Barlas

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

BAŞKAN — Maddeyi
miyenler ... Kabul olundu.

yayımı tarihinde

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

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

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli eetvelin Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığı kısmına, bağlı (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiş ve aynı kanuna
bağlı (L) işaretli cetvelden ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmıştır.

0:4

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul edenler.
Kabul etmiyenler.. İvedilik kabul edilmiştir.

kabul edenler ... Et

[1] 262 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ncu mad
desinin D fıkrasının kaldırılması hakkında Ka
nun tasarısı
MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050
»ayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ncu
maddesinin D fıkrası kaldırılmıştır.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALİN (Kastamonu) — Gerek Başkan
lıktaki,' gerekse madde metnindeki (D) harfle
ri (H) olacaktır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi bu tashih ile kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
19. — Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik
tş Birliği idaresinin teknik yardım fonundan
faydalanmak
suretiyle
getirilecek
personele
ödenecek dolar tahsisine ait olmak üzere teati
olunan mektupların onanması hakkında, 'Kanun
tasarısı ve Dışişleri- Komisyonu Başkanlığı tez
keresiyle Ticaret Komisyonu raporu (1/743) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı?. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hakkında önerge var
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında
bulunan 19 numaradaki Kanun tasarısının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Devlet Bakanı
Cemil Said Bari as
BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul edenler..
Kabul etmiyenler.. İvedilik kabul edilmiştir.
[1] 264 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik tş Bir
liği İdaresinin teknik yardım fonundan fayda
lanmak suretiyle getirilecek personele ödenecek
dolar tahsislerine ait olmak üzere mektup tea
tisi suretiyle varılan anlaşmanın onanması hak
kında Kanun
MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
Ekonomik İş Birliği İdaresinin Teknik Yardım
fonundan faydalanmak şartiyle getirtilecek
personele, bilâhara mezkûr İş Birliği İdaresince
aynen ve derhal Hükümetimize iadesi şartı ile,
ödenecek dolar tahsislerine ait olmak üzere 21
ve 31 Ocak 1950 tarihlerinde Ankara'da Dışişle
ri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında mektup teatisi suretiyle
varılan Anlaşma onanmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum.
20. — Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün
hükümlü
bulunduğu cezanın affı hakkında Adalet Komis
yonu raporu (5/118) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. Komisyon raporunda ivedilik teklifi var
dır. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edil
miştir.
Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkında Kanun
MADDE 1. — Yüzbaşı Faiktoğlu 1335 do
ğumlu Tevfik Gülçür'ün (939/64) 48 nci Tü
men Askerî Mahkemesinin 17 . IX . 1942 gün ve

sonunda-

[1] 265 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır.
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109/197 sayılı karariyle hükümlü 'bulunduğu
ilıi ay yirmi gün hapis cezası bütün hukuki ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Tümü hakkında söz istemiştim, duyuramadım.
Müsaade eder misiniz1?
BAŞKAN — Madde hakkında konuşabilir
siniz. Buyurun.
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Efeni dm, biraz sonra Af Kanunu tasarısını mü
zakere edeceğiz. O kanunun neticesine göre bu
nun üzerinde görüşmek üzere tasarının tehirini
rica ederim.
BAŞKAN — Tasarının maddelerinin müza
keresine geçilmiştir, arkadaşımızın yazılı tek
lifi de yoktur.
VASFİ GERGER (Urfa) — Müsaade buyu
run efendim, belki bir yanlış anlamaya yer ve
rebilir. Huzurunuza gelecek olan umumi bir af
kanunudur. Halbuki bu, infaz edilmiş bir ceza
nın hukuki neticeleriyle birlikte affına dairdir.
Asıl af kanuniyle bir ilgisi mevcut değildir. Te
hirine sebep yoktur.
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın yazılı
teklifi ve başkaca da söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et'miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2.
Bu kanun yayımı tarihinde
yüriirlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Et m i ve nle r...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma
Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir'.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu
kabul edilmiştir.
21. — Yüzbaşı Mithat oğlu Şakir Altan'm hü
kümlü olduğu cezanın affı hakkında Adalet Ko
misyonu raporu (5/119) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
t i ] 266 sayılı basmayazt tutanağın
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tir. Komisyon raporunda ivedilikle görüşülme
si teklifi var. İvediliği kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan'm Hükümlü
bulunduğu cezanın affı hakkında Kanun
MADDE 1. — Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Al
tan'm, (1941 - 164) Harb Akademisi Askerî
mahkemesinin 9 Mart 1943 tarih ve 37 esas ve
29 karar sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu
bir ay on gün hapis cezası bütün hukuki neti
celeriyle birlikte affedilmiştir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sumıyorum. Kabu 1 edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yüriirlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3.
Bakanı yürütür.

Bu kanunu Millî Savunma

BAŞKAN — Kabul
Kabul edilmiştir.

edenler.

Etmiyenler..

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu
kabul edilmiştir.
22. — Nallıhan Jandarma
Komutanı Yüz
başı Remzi Mahmut o ğlu'nun hükümlü bulundu
ğu cezanın affı hakkında Adalet
Komisyonu
raporu (S/120) [1 |
BAŞKAN

- Tümü hakkında söz istiyen var

mı
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Arkadaşlar, anlıyamadığım bir nokta vardır.
Mahkemeler bir karar veriyor, biz affediyoruz.
Filhakika Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atı
feti, her zaman için tezahür eder. Ona karışma
yız ama mütemadiyen yüzbaşıların böyle mah
kûm olmuş kısımlarını bir araya getirip af yo
luna, gitmek, doğru değildir. Fakat gene Yüksek
Meclis takdir hakkını kullanacaktır. Buna kim-';<- birşey diyemez. Yalnız bundan sonra gelecek
olan Umumi Af Kanunu dururken böyle hususi
affa gitmeye, bilmem neden lüzum görülüyor?

sonunda1]267 saydı basmayazı tutanağın

dtr.
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AHMET KEMAL SİLİYRİLİ (İstanbul)
— Arkadaşlar, Nallıhan »Jandarma Kumandanı
Yzb. Remzi Malım ut oğlu şimdi affedilen iki
yüzbaşı gibi değildir. Bu arkadaş vazifesini sui
istimal etmiş, cürmümeşhut tabanealarından bi
rini cebine sokmuş, yerine de kendi tabancasını
koymuş veya koymamıştır. Böyle bir kazanın
emniyet ve asayişi kendisine tevdi edilen bir yüz
başı emniyeti suiistimal ederse, bu yüzbaşı ai'l'olunamaz.
SİNAN TEKELİOOLU (Seyhan) — Sayın
arakdaşlar; hiç şüphe yok ki, kabahatli olan her
insanın kabahatini affetmek bu Büyük Meclisin
en kudsi ve >en ulvi şiarından birisidir. Biz, hiç
bir zaman vatana ihanet etmiş ve millete zararlı
olan bir insanı af yoluna gitmeyiz. Yalnız me
sele, arkadaşımın söylediği gibi değildir. Bu yüz
başı, vazifesinin tam ehli, muktedir bir vatan
daştır. Şayet böyle olmasaydı ive Dilekçe Komis
yonu böyle muaf bii' vaziyette tutardı, ne de bu
güne kadar hiçbir mücrimi affetmek yoluna gi1meyen Adalet Komisyonu bu tasarıyı bu şekilde
huzurunuza getirirdi. Bendeniz, bu arkadaşın
affını ve tasarının kabulünü istirham ediyorum.
BAŞKAN — Başka bir mütalâa yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.
Komisyon raporunda ivedilik teklifi vardır.
İvedilikle müzakeresini kabul edenler.,. Etmiyen
ler... İvedilikle müzakeresi kabul •edilmiştir.
Nallıhan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Remzi
Mahmutoğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın
affı hakkında Kanun

O :4

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Mimi
ydiler.. Madde kabul edildi.
MA DDL •'!. —- Bu kanunu Adalet, İçişleri ve
Millî Savunma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edildi.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
23. —- 5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşma
ya ait mektupların üçüncü fıkrasının
birinci
cümlesinin değiştirilmesi hakkında Kaynın tasarı
sı re Ticaret Komisyonu raporu (1/745) [1 |
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler..
Kabul edilmiştir. İvedilik önergesi v a r :
Yüksek Başkanlığa
(iündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 27 numaradaki kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Ticaret Komisyonu Sözcüsü
Niğde
11. Ulusoy
BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi teklifini
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi.
5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği mektubu
nun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun

MADDE 1. — .Jandarma Yüzbaşısı Abdullahoğlu l.'v};") doğumlu Renizi Mahmutoğlu'nun
Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . VT . 1949
tarih ve 1948/55 esas ve 1949 0:!:! sayılı kara
rı yi e hükümlü olduğu bir sene hapis ve bir sene
memuriyetten mahrumiyet ve aynı kararda ya
zılı olup çektirilmesine karar verilen müeccel
20 . N . 1945 tarihli bir ay hapis ve üç ay memu
riyetten mahrumiyet cezaları bütün hukuki ne
tice! eriyle affedilmiştir.

MADDE 1. — Avrupa Ekonomik İş Birliği
sözleşmesine katılan memleketlerin, 1949 - 1950
devresinde Türkiye lehine tanıdıkları keşide
haklarından, Türkiye tarafından kullanılacak
kısımlarına tekabül eden Türk Liralarının, Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdine açı
lacak iki ayrı hesaba yatırılmasına mütedair
olup 552(5 sayılı Kanunla onanmış bulunan An
laşmaya ait Amerika Birleşik Devletleri Büyük
elçiliği mektubu ile bu mektuba Dışişleri Baka
nınca verilen cevapta aynen tekrar edilen met
nin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler..
Madde kabul edildi.

dır.

1 ! 26H sayılı basınayazı tutanağın sonun ela
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şekilde değiştirilmiştir:
«Türkiye'ye sağlanan emtia, hizmet ve tek
nik bilgiye mukabil İktisadi iş Birliği idaresi
tarafından yapılan dolar tediyatma ait olarak,
Amerika, Hükümeti, katılan memleketler-e emre
muntazaman tebligat yapılması münaseebtiyle;
Aemerika Hükümeti, katılan nıemieketleree emre,
amade kılman ve teşekkül tarafından iktisadi
İş Birliği İdaresine bildirildiği şekilde Türkiye
lehine istimal olunan tiraj haklarının dolar kıy
meti hakkında zaman zaman Türkiye Hüküme
tine tebligatta bulunacak ve bunun üzerine Tür
kiye Hükümeti, bu tebligat sırasında Milletler
arası Para Fonunda başabaş kıymeti haiz bir ra
yiç; üzerinden muadil miktarda lirayı yatıracak
tır.»
BALKAN — Mütalâa yoktur. Kaimi eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir,
MADDE 2. •-- Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.

1950
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Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutla
rın büyütülmesi hakkındaki Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki
14 . VIII . 1942 tarihli ve 4304 sayılı Kanunla
harcanmasına izin verilen (75) milyon liraya ek
olarak, Bakanlar Kurulunca onanacak progra
mına göre (75) milyon liraya kadar 1951 - 1960
yıllarına geçici yüklenmelere girişmeye Millî
İlgilim Bakanı yetkilidir.
Birinci fıkrada yazılı yüklenmelerle, bu hiz
metler dolayısiyle kullanılacak bilûmum memur,
hizmetli ve yabancı uzmanların aylık, ücret
yolluk ve sair istihkakları ile, bu okullarda
yeniden kuurlacak veya artırılacak döner ser
mayeler ve bu işlerle ilgili diğer giderler kar
şılığı olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin ilgili tertiplerine konulacak ödenekler
toplamı (7^5) milyon lirayı geçemez.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul
edenler .. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.

24. — Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve
Mevcutların Büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/698) [1]

GEÇtCl MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmındaki 419 ncu «Teknik Okulu
Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullariyle diğer
meslek okulları ve enstitüleri genel giderleri»
bölümünden (-50 000) lira indirilerek 203 ncü
bölümün birinci «Merkez geçici hizmetliler üc
reti» maddesine eklenmiştir.
BAŞKAN — Mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir.

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir, ivedilik teklifi var.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.

Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşüecek işleri arasın
da bulunan 24 numaradaki Kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
Kaimi edildi.
Tümünü acık oyunuza sunuyorum.

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

[1] 271 sayılı basmayazı tutanağın

25. — Köy okulları ve köy enstitüleri teşki
lâtına dair olan 4274 .sayılı Kanuna bir madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim re Bütçe Komisyonları raporları (i/759) [1]
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BALKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı? (Yok sesleri).
Maddelere geçilmesini kabul- edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 25 numaradaki Kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim.
Millî Eğitim Bakam
Tahsin Banguoğlu
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Köy Okulları ve Köy Enstitüleri teşkilâtına
dair olan Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında Kanun
MADDE 1. — 4274 sayılı ve 19 . VI . 1942
tarihli Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşki
lâtı Kanununa aşağıdaki yazılı madde eklen
miştir :
EK MADDE — 30 Eylül 1949 tarihine ka
dar 4274 sayılı Kanunun 63 neü maddesine gö
re Köy Enstitüleriyle İlişikleri Kesilen öğren
ciler ve Kefilleri hakkında 3803 sayılı Kanunun
4 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. Bu gibiler
hakkında hükme bağlanmış tazminat alacakları
affolunur. Ancak tahsil edilmiş olan para geri
verilmez.
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Köy enstitülerinde muvaffak olamıyan
vatandaşların tahakkuk eden tazminatının af
fına dair olan bu kanunu çok yerinde bulduğu
mu söylemekle söze başlıyorum. Köy enstitü
leri malûmu âliniz köylerden kabiliyetli fakir
çocukları yetiştirmiye çalışan bir müessesedir.
bununla beraber köy ve şehirlerde kabiliyetli
fakir çocukları yetiştirmekte olan sanat ve
yapı enstitüleri de vardır bunlar arasında hiç
bir fark yoktur\
Bendeniz, yapı enstitüsünde bir vakaya şa
hit oldum. Onu arzetmek isterim. Bendeniz
yapı enstitülerinde bir vakaya şahit oldum.
Onu huzurunuzda arzetmek istiyorum: Bir çocuk
Bursa merkezinden imtihana dâhil olmuş, Yapı
Enstitüsüne kabul edilmiş, nihayet belediyemi;
yardımı ile buraya gelmiş. Enstitü kabul edil-
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diğini bildirmiş ve kendisine doldurmak üzeribir taahhüt senedi örneği vermiş. Çocuk dışarı
çıkmış, sağda solda kefil aramış, kimseyi bula
mamış ve nihayet Bursa mebuslarını aramış*
bizim apartmanın kapıcısına, bu apartmanda
Bursa mebusu var mı diye sormuş.
Nihayet kapıcı Hüseyin ismindeki bu çocu
ğu bana getirdi. Bu bir mebus arıyor dedi. Sor
dum, ne istiyorsun oğlum dedim. Ben Bursalı
yım, Yapı Enstitüsüne imtihana dâhil oldum.;
kabul ettiler. Yalnız kefalet senedi istiyorlar,
benim kimsem yok dedi. Sen kimin oğlusun?
Davavekili Osman Efendinin oğluyum. Annem,
Babam ölmüş, bana halam bakıyor. Sonra de
dim ki, peki kefalet için mebus mu lazımmış
dedim, hayır dedi, kim olursa olur, Kapıcı ka
bilse ben olayım dedi, Fakat masrafı var mış,
notere gideceğim, para yoktur dedi. On lira
verdim, haydi git çocuğun işini gör dedim.
Gitti, görmüş dört lira da geri getirdi. Onu da
çocuğa verdim ve izinli çıkarsan bize gel karnı
nı doyur dedim Çocuk sevindi, gitti. Bu suret
le birinci sene kazanmış olan çocuk iki sene sı
nıftan dönüyor, çocuğu çıkarıyorlar. Kefalet
senedine imza eden de iki sene evvel köyüne
gitmiş. Kendisi Çankırı'nın bilmem hangi köyündendir. Adamın hüsnüniyetle yaptığı bu
imazadan dolayı şimdi kendisinden mektup alı
yorum, ineklerini ve başka mallarını haczet
mişler, vaziyet budur. Böyle fakir çocuklara
kefil olan hüsnüniyet sahipleri zarar görüyor.
Köy enstitülerinde bu gibi tazminat borçlusu
olanların miktarı 2800 dür. Diğer sanat ensti
tülerinin 600 den ibaret olduğunu da öğrendim.
Binaenaleyh, az bir meblâğ olan bu paranın
da affini Heyetinizden rica ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerden dolayı kanunun ek
maddesinin üçüncü satırındaki köy kelimesin
den sonra « sanat ve yapı » kelimelerinin de
ilâvesini arz ve teklif ederim.
Bolu Milletvekili
Lûtfi Gören
BÜTÇE Ko. ADINA FAKÎHE ÖYMEN (An
kara) — Sayın arkadaşlar, arkadaşımız Lûtfi
Gören'in teklifi tamamiyle ve prensip itibariy
le, büsbütün ayrı bir mevzudur. Bu kanun tasa
rısı alelıtlak muvaffakiyetsizliklerden,
fakra
zaruretlerinden dolayı okuyamadıklarından sı-
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nıfta kalanların affı değildir. Bu kanun nev'i
şahsına münhasır özellimi olan bir kanun olma
sı dolayısiyle yüksek husuzurnuza g'el mistir.
Binaenaleyh, Komisyon adına hu teklifin kabul
edilmemesini rica ederim.
RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Bu ka
nunla, öteki kanunun yani ikisinin arasındaki
fark ne ise lütfen izah ediniz.
BÜTÇK Ko. ADINA FAKİIIU ÖYMEN
(Ankara) — Köy enstitüleriyle, sanat okulları
arasında prensip bakımından l'ark olduğunu
söylemiştin]. Çünkü köy enstitüleri ilk kuruluş
devresinde »erek bina bakımından, »erek öğret
men bakımından ve gerekse ders vasıtaları ba
kımından pek m ıı id azam, bir lahsil durumu ta
kip edecek vaziyette değildir. Binaenaleyh, asıl
kuruluşun tamamlanması 1940 dan sora olduğu
na göre bu devreye kadar biraz da kendi sıııuıtaksiri olmadan başarısızlık Gösterenlerin affe
dilmesi âdilâne bir vaziyettir. Ama, diğer ta
raftan sanat okullarında muvaffak olamadıkları
için sınıfta kalanların affedilmesi keyfiyeti tamamiyle bunun zıddınadrr. Sanat okullarını
nazarı itibara alıp da lise ve orta okulda muvaf
fak ,'Oİauıayıp sınıfta kalanlar okuldan çıkarılan
lar niçin affedilmedin? Binaenaleyh, teklif pren
sip itibariyle tanıamiyle ayrıdır, onun için tek
rar bunun kabul edilmemesini rica ediyorum.
'LÜTFÜ (K)REN (Bolu) — Muhterem arka
daşla!', köy enstitülerinde bu gibi telebeler taz
minatının al'fi esbabı mucibesinde, köy enstitü
lerinin bina bakımından tamamlanmış olması ve
saire diye zikredilmektedir ve hakikaten esbabı
mueibesi de budur. Köy enstitüsü bina inşaatı
1940 da başlamıştır. Sanat ve yapı enstitüleri
nin binaları iki sene evvel ikmal 'edilmiştir. Bi
naenaleyh teklifimin kabulünü rica ederim.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANTGUOGLU (Bingöl) — Sayın raportör arkadaşı
mın da yüksek huzurunuzda arzettiği gibi, köy
enstitüsü talebesinden muvaffak olamamış ve
enstitülerden ayrılmış veya çıkarılmış olanların
affı için yüksek huzurunuza gelen tasarının hu
susi mucip sebebleri vardır. Bakanlık Devlet
hesabına okumaya girişmiş olup da şu veya bu
sebepten okumıyan bütün öğrencilerin tazminatlan affı noktai nazarında değildir. Devlet hesa
bına okuyan çocuklarımızın okumadıkları tak
dirde böyle bir tazminata tâbi olmaları Devlet
hesabına tahsilin bir müeyyideyidir. Sanat okul-
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hırından da bu şekilde az miktarda ayrılmış öğ
renciler vardır. Takdir yüksek heyetinize aittir.
(Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in önergesi
tekrar okundu).
BAŞKAN
Önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Önerge nazarı dikkate alınmıştır. Bina
enaleyh tasarıyı Komisyona vereceğiz.
26. — Gümrük Tarifesi Kanununa
bûğlı
Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Gümrük
re Tekel ve Bütçe Komisyonları
raporları
(1/714) fi]
BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var
mı? Maddelere geçim esini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmitşir.
İvedilik önergesi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın
da bulunan 20 numaradaki kanun tasarısının
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklf eylerim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. Fazıl Şeref ettin Bürgge
BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle müza
keresini kabul (idenler... Etmiyenler... İvedilikle
müzakeresi kabul edilmiştir.

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel
Tarifesi Cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında Kanun
MADDE 1. — 2255 sayılı Kanun ile değiş
tirilen 1499 sayılı ve 1 Haziran 1929 tarihli
Gümrük Tarifesi. Kanununa bağlı Giriş Genel
Tarifesi Cetvelinde, ekli listede gösterilen deği
şik! iki er yapılmıştır.
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALB (Edirne)
— Cetvelin, de okunması lâzımdır.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) - Efendini,
Tarife Kanununda yapılan değişikliğe ait bir ta
sarıdır. Fakat bu değişiklik niçin yapılmıştır?
Komisyon mazbatasında hiçbir izahat göı-enıedim.
Yalnız ayakkabı yapmak için kauçuk geliyor
muş ve kauçuktan yapılan ayakkabılar kösele
den yapılanlara nazaran daha ucuz oluyormuş
bunların alasında bir muvazene tesisi için kan-
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çuğa biraz zam yapmak icabediyormuş gibi kısa
ea bir izahat. Fakat alt tarafına bakıyoruz;
ipekli var, demir vaı\ öteberi var, Raporun
başında bir satırlık kauçuk meselesi alt tarafın
da kocaman bir liste. Onun için bu tasarıyı Yük
sek Heyetinizin kabul etmemesini rica ediyorum.
Bu kadar acele değildir, iki ay sonra çıkarsa
kıyamet kopmaz.
BÜTÇE KOMİSYONU BU TASARİ SÖZ
CÜSÜ MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edir
ne) — Huzurunuza gelmiş bulunan ve görüşme
sine başladığımız tasarı, Gümrük İthal Tarife
cetvelinin bâzı numaralarında değişiklik yapıl
ması hakkındadır. Tarife cetveli, hariçten mem
leketimize idhal edilecek olan eşyanın nevileri.
cinsleri ve bunların beher yüz kilosundan veya ki
losundan alınacak Gümrük Vergisinin nispetle
rini göstermektedir. Tasarı bir ihtiyacın ifade
sidir. Hükümetin bu değişiklikleri yapmasının
sebepleri tasarının gerekçesinde etraflı bir su
rette. açıklanmıştır. Bu tasarı Gümrük, Tekel
Komisyonunda incelendikten sonra Bütçe Ko
misyonunda da incelenmiş ve gerekçesine naza
ran yapılan değişikliklerin, memleketimizin ik
tisadiyatı bakımından, lüzumuna kani olarak ka
bul edilmiştir. Şimdi yüksek huzurunuzda bu
tasarı ile tarife cetvelinde yapılmış bulunan de
ğişiklikleri kısaca arzedecek olursam tasarının
lüzum ve ehemmiyetini Yüksek Heyetiniz de tak
dir buyuracaktır.
Bütçe Komisyonu mazbatasında da kısaca arzedilnıiş olduğu veçhile Gümrük Tarife Cetvelin
de yapılmış olan değişikliklerin bir kısmı doğru
dan doğruya memleketimizde gelişmekte bulunan
sanayiin iptidai maddesini teşkil eden bâzı eşya
nın, bu yerli sanayii himaye ve teşvik maksadiyle,
resimleri indirilmektedir. Binaenaleyh, Millî sa
nayi bakımından bu indirme çok ehemmiyetlidir.
Bu indirmeler gelişmekte olan/sanayiin ihtiyacına
cevap verecek mahiyettedir. Yine pek mahdut
eşyanın mamulleri üzerinden alınan Gümrük Re
simleri de bugünkü rayiçler karşısında yerli sa
nayiin himayesine kâfi gelmemektedir.
Bu sebeple, tasarı, millî sınaiyi himaye mak
sadiyle bâzı mevaddın Gümrük Rüsumunu ar
tırmaktadır. Bilhassa, son zamanlarda naylon
denilen pilâstik maddeleri imal tekniği ilerle
miş olduğundan mamulleri çok ucuza maledilmektedir ki tarifenin yapıldığı zamanlarda va
zedilmiş olan rüsum çok aşağı ve düşük bir se
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viyede kalmaktadır. Bu itibarla bu türlü eşya
nın ithali karşısında bâzı sınai teşebbüslerin hi
mayesi mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan
bu gibi pilâstik maddelerin resimlerinin artı
rılması da bir ihtiyacın ifadesidir. Tarifede ya
pılan diğer bir kısım değişiklikler, bilhassa tüc
carlarımız, ithalâtçılarımız için. müşküller doğu
ran ve tarifenin tatbikmda Gümrük İdaresi ile
ihtilâflara, sebep olan vuzuhsuzlukları ortadan
kaldırmaktadır.
Bâzı maddelerin tarifedeki yeri ve tâbi ol
duğu vergileri açıklamaktadır. Bu itibarla ta
sarının esaslı tetkiklere müstenit, ihtiyaçları
karşılayan bir tasarı olduğu kanaatindeyim. Bu
suretle birtakım vatandaşlarımızın uzun zaman
dan beri tatminini bekledikleri ihtiyaçlarını
karşılayacaktır.
AHMET TAHTAKILTÇ (Kütahya) — Bir
sual soracağım'?
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne)
— Bu tasarının şevki hususunda, Ticaret ve Sa
nayi. odalarının. Gümrük Tekel Bakanlığı ile
Ticaret Bakanlığına, vâki müracaatları da mü
essir olmuştur. Yani ilgili vatandaşların ihtiyaç
ve istekleri dikkate alınarak Hükümet bu tasa
rıyı huzurunuz;', getirmiş bulunmaktadır. Bu
itibara ithalâtçılara az çok cevap verecek ma
hiyetteki bu tasarı yerindedir ve intizar etmek
te bulunan vatandaşları ve sanat sahiplerini
tatmin edecek mahiyettedir.
Zatiâlinizin sorduğu husus tarife cetvelinin
440 numarasına aittir, orada, gerekli malûmatı
arzederim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir
sua\
Efendim, daima, gümrük ve tarife politikası
hakkında bir şey sorduğumuz zaman Hükümet
ten, yeni. bir tarife hazırlanmakta, olduğu ceva
bını aldık.
Acaba hazırlanan tarife, bu. mudur? Yani bu
tarife, muayyen politik bir görüşe istinat edi
yor mu, bunu öğrenmek istiyorum ?
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la ı — Benim bildiğim, ve bu tasarının tetkiki
dolayısiyle aldığım malûmata göre, asıl gümrük
tarifesi Birleşmiş Milletlerce gümrük tarifeleri
ni tedvin hususunda 'bâzı prensiplerde ittifak
ederek aşağı yukarı (Müşterek tipte gümrük
tarifeleri) vücuda getirebilmek için aralarında
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k o n f e r a n s l a r a k d e d ü m e k t e ve çalışılmaktadır.
B u g ü n elde bir tarife projesi de 'vardır.
G ü m r ü k ve Tekel Hakanlığı diğer B a k a n l ı k lar mümessilleriyle temas ederek bu yolda güm
rük tarifesini yeni b a ş t a n ele a l a r a k hazırla
maya d o ğ r u mesai sarf etmektedir. A n c a k arzettiğim gibi b u h u s u s t a Birleşmiş Milletlerce ve
H ü k ü m e t i m i z c e tam bir m u t a b a k a t a varılma
mıştır. B u y o l d a k i çalışmalar, daha, ziyade ta
rifenin bünyesine taallûk etmekte ve teknik ma
hiyettedir, aynı zamanda, resmin b u g ü n k ü gibi
sıklet ü z e r i n d e n mi, yoksa k ı y m e t üzerinden
ini alınması meselesi ile de ilgilidir. Binaena
leyh asıl tarife biraz da böyle milletlerarası an
laşmalarla ilgili ve ehemmiyetli bir mevzu teş
kil etmekle, b u g ü n yaşıyan, y ü r ü r l ü k t e bulu
nan tarifemizin a k s a k taraflarını ıslaha m a t u f
bulunan ve m u a y y e n bâzı tarife n u m a m l a r ı m
düzeni iyen bu t a s a r ı ile onun alâkası y o k t u r .
O esas, tarife olacaktır. Onunla memleketin hi
mayeye m u h t a ç maddeleri ve sanayii kül halin
de ve bir politika olarak ele a l ı n a c a k t ı r . Onun
için bu tasarıyı ona talik etmek d o ğ r u olmaz.
Ç ü n k ü biraz evvel arzettiğim gibi bu tasarı Acil
ihtiyaçların ifadesidir ve tarife b ü n y e s i n d e tat
b i k a t t a t e r e d d ü t l e r i , mükelleflerle
gümrükler
arasında daima ihtilâfları mucip olan bâzı nu
m a r a l a r a r a s ı n d a k i şüpheleri, t e r e d d ü t l e r i kal
dıracak a ç ı k l a m a l a r y a p m a k t a , Millî sanayiin
gelişmesi için bâzı maddelerin vergilerini indir
mekten ve naylon gibi lüks bâzı maddeler üze
rindeki resimler de çok düşmüş bir nispette ol
d u ğ u için bunları d a m â k u l h a d d e irca etmek
tedir.
Eki tarife, cetvelinde değişikliklerin hangi
n u m a r a l a r ı üzerinde yapıldığı, h a n g i eşyaya ta
allûk ettiğini, resimlerde yapılan tadilâtın ne
ler olduğu gösterilmektedir.
GÜMRÜK VE T E K E L HAKANI Dr. FAZIL
Ş E R E F E T T İ N BÜRGE (Kocaeli) Efendim,
sayın r a p o r t ö r a r k a d a ş ı m izah etti, fakat
ben
biraz daha tavzih etmek istiyorum. Bu, çalışıl
makta- olan Tarife K a n u n u ile ilgili değildir. O
Tarife K a n u n u beynelmilel birtakım t a a h h ü t l e 
ri icraya taallûk eden ve evvelce
hazırlanmış
olan beş cilt n o m a n k l a t ü r tamamen
tercüme
edilmiştir. İlgili Bakanlıklarca t e t k i k edilmek
tedir. Gelecek Meclise asıl tarife k a n u n u sunu
lacaktır. Bu m ü z a k e r e edilen k a n u n , a r k a d a ş ı 
nım da izah ettiği gibi bâzı zaruri ihtiyaç mad
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delerine kısmen vuzuh vermek ve kısmen de,
meselâ maden direği gibi, kereste gibi bir kıs
mından fazla ve bir kısmından az resim a l m a n
bâzı eşyaya taallûk e t m e k t e d i r .
Bunun gibi daha, bâzı maddelerin de G ü m r ü k
Resi it il eri nd en indirilmeler yapılmıştır.
A r k a d a ş ı m diğer kısımları izah ettiği için
ben fazla tafsilâta girıııiyeceğinı. Yalnız asıl Ta
rife K a n u n u büyük bir mesaiyi icabet t irmekle
dir. Yakın bir zamanda o da hazırlanarak gele
cek Meclise s u n u l a c a k t ı r .
A H M E T TA l İTA KİLİÇ ( K ü t a h y a )
Ayak
kabı ve saire gibi bu nevi k ü ç ü k sanayiin başka,
meseleleri yok m u d u r ' . Varsa sizin teminatınız
kâfidir.
GÜMRÜK VE T E K E L BAKANI Dr. F A Z I L
Ş E R E F E T T İ N BURGU
(Kocaeli)
Vardır
cetvellerde o k u n d u ğ u zaman göreceksiniz.
İSMAİL SABUNGlı (Giresun) - - Efendim
ben işin prensipine muarızını faydalı kısımları
da olabilir buna inanıyorum. F a k a t
Meclisin
içinde Ekonomi ve Ticaret Komisyonu varken
tasarı buraya, gönderilmemiş de Bütçe Komisyo
nundan çıkmış ve b u r a y a gelmiştir. Bu d o ğ r u
değildir. Naylon, deniliyor yani hassas bir nok
taya basılarak tasarı b u r a d a n geçirilmek isteni
yorsa o başka mesele. Naylon faydalı mı, fayda
sız mı o ayrı dâva. H a k i k a t e n havza içinde dire
ğe ihtiyaç vardır bunu kabul ediyorum ama bu
tarzda tarife ç ı k a r t m a k , tarifelerde tadilât yap
mak doğru değildir. Buna İtenim bir türlü aklım
ermiyor. Kabul
edemiyorum, nasıl
olur bu?
Onun için yüksek heyetinizden rica ediyorum,
maden direği b u g ü n ü n ihtiyacı mıdır? Harbin
başından beri çektiklerimizi biliyoruz, 10 - 15
sene d u r m u ş Meclisin tam k a p a n a c a ğ ı g ü n d e n
bir inin evvel Gümrük Tarife K a n u n u n d a 40 - 50
maddenin birden tadili önümüze getiriliyor. Ri
ca ediyorum bunu Ekonomi K o m i s y o n u n a vere
lim.
T A H S İ N TÜZÜN (Gümüşane)
Efendim,
bu Tarife Kanunu komisyonda incelendi. Esns.ı,
memleket dâhilinde imali m ü m k ü n olan f a k a t
maddei iptidaiyesi hariçten getirilmesi
zaruri
bulunan maddelerin, memleket sanayiinin inki
şafını teinin için, G ü m r ü k Tarifesini indirmek.
Ve bu m a d d e l e r d e n yapılmış mamul eşyanın it
halinde G ü m r ü k Tarifesini y ü k s e l t m e k t i r . Bun
d a n başka da G ü m r ü k Tarifesindeki bâzı pozis
y o n l a r d a bulunan vuzuhsuzluk ve t a k d i r i sala-

Ti • 71

0*1 Q

hiyetleri takyit edici vaziyetleri aydınlatmak
tır.
Lâstik ve krepsol denilen maddelere gelince;
burada lâstik ve krepsolün ithal resmi arttırıl
dı. Bunun arttırılmasında Hükümetin gösterdi
ği sebep deri ve kösele sanayiini himaye mese
lesidir, bu sanayiin inkişafına engel olacak vazi
yeti kaldırmaktır.
Şimdi, deri ve kösele sanayiini himaye etmek
için lâstik aksamına yapılan zam hiçbir vakit de
ri sanayiini kurtaracak bir miktar değildir. Çün
kü lâstik ayakkabı nihayet köylünün itiyadına
girmiş ve kullanmakta bulunan birşeydir. Fiyat
ları da 4 - 4,5 liradır. Himaye edilmek istenilen
kösele ayakkabı ise 12 liradır. Lâstiğe zammedildiği takdirde, Hükümet mümessilinin verdiği iza
hata göre, nihayet beher çift lâstik ayakkabıya 50
kuruş zammedilmiş olacaktır. Yani 4,5 liralık bir
ayakkabı 5 lira oluyor. Beş liranın 12 liralık bir
ayakkabı ile rekabet etmesine de imkân yoktur.
Nihayet halkın itiyadına girmiş, kullanılmakta
bulunan şey 4,5 liradan 5 liraya çıkmış olacaktır.
Bunda sıhhi sebepler vardır, lâstik giyilmesi bâ
zı hastalıkları tevlit eder deniyorsa da her halde
çıplak ayak gezmekten daha faiclelidir. Bu zam
da yerli sanayii himaye eder bir mahiyet olmadı
ğına göre, bu zammı kaldırmak veyahut bunu
himaye eder bir dereceye yükseltmek lâzımdır.
O halde çıkarılmak isteniyorsa o zaman deri ve
kösele ithalindeki tarifeyi indirmek lâzımdır. Bir
rekabet, bir himaye için mutlaka satışın karşı
lıklı mâkul hadlere getirilmesi lâzımdır. Husu
siyle lâstik sanayii üzerinde 80 tane tesis vardır,
bu işleri yapıyorlar. Yapılacak bu zammın netice
de temin edeceği şey müstehlik, 50 kuruş fazla
para vermesinden ibaret kalır. Netice olarak
ben kavuçuğa yapılan zammın temin edeceği şey
müstehlike, bu maddeyi kullanana kiloda 50 ku
ruş fazlalıktır. Bununla himaye edilmiş bir va
ziyet yoktur. Onun içindir ki, bu mülâhazalarla
lâstik zammı komisyonca tekliften çıkarılmıştır.
Fakat Bütçe Komisyonunda tekrar ilâve edilmiş
tir. Fakat himaye diye takibedilen gaye bu işte
bu şekilde temin edilmemiştir. Bu hususu tavzih
için söz almış ve huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum.
AHMET REMZİ Y Ü R E G Î R (Seyhan) —
Muhterem arkadaşlar, bu Gümrük Tarife Kanu
nun değiştirilen bu maddesi hakikaten debagat
ve hattâ kunduracılık sanatını teşvik ve himaye
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bakımından çok mühimdir. Onun. içindir ki, bu
tasarıyı memnunlukla karşılamak lâzımdır. Ya
lınız bendeniz Hükümetten bir ciheti öğrenmek
istiyorum,bilhassa Ticaret Bakanlığından. Bu
ham kavçuğun kilosunda Gümrük Resmi % 160
yükselme yapacak ve bu nispette bu mallar pa
halı taşacaktır, fakat bilhassa bu kanunun çıkaca
ğını haber alan ve bilhassa çıkmadan evvel ha
ber alan kimseler evvelce stok yapmış olacakla
rından külliyetli miktarda malları olacaktır. Bir
karaborsacı vaziyetini iktisap etmiş olan bu
kimseler üzerinde Hükümet ne gibi tedbirler al
mıştır?. Bilâhara yüksek fiyatla müstehlike in
tikal edecek olan bu mallardan belki mutazarrvr
olacaktır. Ellerindeki malları stok eden ve müs
tehlike pahalı olarak intikal edecek olan bu inal
lar hakkında bilhassa Ticaret Bakanı ne düşün
mektedir?. Arzettiğim gibi müstehliki mutazarrır
edecek olan bu şey hakkında açıklamada bulun
masını rica ederim.
SÖZCÜ MAHMUT NEDİM GÜNÜÜZALP
(Edirne) — Bundan evvelki izahatımda bir nok
tada hata etmişim. Birinci maddede bahsedilen
ekli tarife cetvelinin okunacağını zannetmiş
tim ve o şekilde beyanatta bulunmuştum. Tarife
cetveli okunmuyormuş. Bundan dolayı, müsaade
ederseniz şimdi arkadaşlarımın temas ettikleri
noktaları cevapladıktan sonra tasarı ile tarifede
yapılan değişikliklerin muhtevası hakkında kısaca
malûmat arzedeyim. Bundan önce kürsüye çıktı
ğım zaman arzetmiştim. îptidai madde olarak
kullanılan bâzı eşyanın bugünkü Gümrük Re
simleri indirilmektedir demiştim. Tasarı ile ya
lıdan değişikliklerin bârız vasfı indirme yolun
dadır. Meselâ tavşan, misk faresi gibi hayvanla
rın tüyleri yüz kilo itibariyle çok ağır Gümrük
Resmine 1 000 lira resme tâbidir. Bu hay
vanların tüylerinden şapka yapılmaktadır. Ma
mul şapka geldiği zaman beherinden 257 kuruş
gümrük alıyoruz. Bu suretle memlekette şapka
imalini kendi kendimize engellemiş bulunuyoruz.
Halbuki memlekette şapka imali faaliyet ve te
şebbüsleri gelişmiştir. Bunları teşvik etmek için,
bir şapkadan 257 kuruş vergi alındığına göre
şapka imaline yarıyan hayvan tüyleri resim had
dini indirmek lâzımgelmiş. Ticaret ve sanayi oda
larının vâki talepleri nazarı dikkate alınmış ve
Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu inceleme so
nunda, bunların Gümrük Resmi ]00 kiloda 150
liraya indirmiştir.
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Köylümüzün ve daha ziyade geniş halk kitle
sinin kullandığı pamuklu basmalar, yüzde bir
nispetinde ipekle karışık olsa yüksek vergiye
tâbi olur. Bu suretle memleketimizin henüz ha
riçten ithaline mecbur olduğu ve geniş halk
kütlelerinin istihlâk ettiği maddelerin Gümrük
Kesini ağır oluyor. Tasarıda, yüzde birden yüzde
ona kadar ipekle karışık olanlar için daha mute
dil bir vergi haddi tesbit edilmiştir.
Sanayide kullanılan hayvani veya nebati yağ
lar vardır, bunlardan saat ve dikiş makinakırın
da kullanılanlar için tarifenin ayrı ayrı numa
ralarında ayrı ayrı nispetlerde vergiler konmuş
bulunuyor.
Bu yağlar dikiş ınakinalarmda veya başka.
yerlerde kullanıldığına u;öre yani kullanılan ye:r\
nazarı itibara alarak bir tefrika tâbi tutmak müş
külâtı mucip olduğu için tasarıda bu dununu dü
zelten değişiklikler yapılmıştır.
Bugün reçineler sanayiin iptidai maddesini
teşkil ediyor. Bu cihet göz önünde tutulmuş ve
'huıılaruı yer aldığı 277/z tarife numarasında
renim haddi indirilmiştir.
Sayın Tekel Bakanının izah ettiği veçJhile
bugün tarifede kerestelerin, ağaçların müdevver olanları yani maden ocaklarında kullanılan
lan umumiyetle az resme tâbi tutulmuştur. Bun
lardan 100 kiloda 10 kuruş gümrük alınır. Hal
buki yalnız çanı ve köknar ağaçları, nasılsa yük
sek resme tâbi tutulmuştur.
Tasanda diğerlerine kıyasen
Gümrük Resmi indirilmektedir.

bunların da

Kâğıt imaline ya riyan nebati maddeler ha
muru ile kömür kâğıdı imaline mahsus renkli
kâğıtların da gümrük vergi nispetleri indirili
yor.
Pamuktan, makine kovanları, silindir keçe
leri vardır. Bunlar da sanayide kullanılır, bu
günkü resimleri yüksek görülmüştür ve indiril
mektedir.
Lâstikler; bugün ham veya temizlenmiş kavuçuklann resmi yüz kiloda 642 kuruştur, bir
kilosuna (i,5 kuruş ılüşer. Bunların arasında
krepsol denilenleri giydiğimiz iskarpinlerin altı
na yapıştırılır ve köselenin yerini tutar. Bunla
rın ithali memlekette kösele sanayiini ve dabakçüığı baltalamaktadır. Bu se'beple bunun resmi
yüz kiloda yüz altmış liraya çıkarılıyor. Uakal
halkın, köylünün kullandığı kaloşların çizmele-
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riıı iptidai maddesinin resmi yüz kiloda 642 'ku
ruştan 10 liraya çıkarılıyor. Bu artış ehemmi
yetli değildir.
Dalgıç esvapları ve ayakkabıları memleketi
mizde yapılan şeyler değildir. Bunlar, kullana
cağı yev itibariyle, lüks bir madde olmadığı
için 1.00 kilosunda 10 lira Gümrük Resmine tâ
bi tutulmak suretiyle bunların da resimleri in
dirilmektedir.
Fosforitler; suni gübrelerin imalinde kulla
nıldığı için Gümrük Resminden muaf tutulmak
ladır.
Cam. çubuk boruların yüz kilosu 7,5 lira res
me tâbidir. Bunların içi boş olanları yani cam
borular ise 51'5 numaraya, dâlhil. olduğu için,
25 lira Gümrük Resmine tâbidir. Her iki şekiidekiler, müstahzarlara mahsus cam ampul ima
linde kullanıldığından vergileri bir liraya in
dirmiştir.
Damacanalar; yerli 'birtakım sanayi ve fab
rikaların mamulleri için am'balâj olarak kulla
nılır. Bugün 100 kilosu için 16,68 gümrük öde
mek lâzımdır, tasarı bu miktarı beş liraya indirrihıı ektedir. Bunlar, fabrikalar tarafından geti
rilirse Ticaret Bakanlığının te'slbit ettiği miktar
lar 'dâhilinde olmak kaydı ile yüz kiloda bir li
ra alınacaktır.
Ampul imalinde kullanılacak cam tüpler
vardır. Bugün memleketimizde ampul fa'brikası kurulmaktadır. Bu fabrikanın tnaddei ipti(laiyesi olduğu için bunun 100 kilosunda 25
lira olan Gümrük Resmi şimdi 1.0 liraya indi
riliyor. Bu malumatı, cetvel okunmıyacağı için
arzediyorum.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Ben bun
ları sormadım, prensipe muhalif değilim zaten.
BÜTÇE K.o. BU RAPOR SÖZCÜSÜ MAllMUD NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne)
Cet
vel okunmıyacağı için ben kendiliğimden izah
ediyorum, kâfi ise hu kadarla iktifa ederim.
PAYİK YILMAZİPEK (Bursa) — Arka
daşlar, dün bu tasarının gündeme alındığım
görünce bendeniz Sayın Tekel Bakanına müraca
at ederek mütehassısla birlikte eski tarife ile
bugün t ekli I' edilen tarife arasındaki l'arkı
beraber tetkik etmekliğimizi rica ettim. Ben
denize terfik ettikleri uzmanla birlikte bunu,
uzun uzadıya, inceledik. Vaktiniz dardır tak
dir ederim, suiistimal etmiyeeeğim. izin verir
seniz, kısaca arzedeyim : Eski tarifede vuzuh
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yoktu, şimdikinde bu vuzuh vardır. Eski tasa
rıda bir büvet tarifesi vardı kimyager bunu
kendi anladığına göre tatbik eder bâzılarına
30 kuruş der, bâzılarına da 5 lira der öyle çı
kardı. unun dereeatta misalleri vardır. Danıştayda bir tüccar dâva açmış evvelce ithal edip
10 - 15 bin lira olarak depozito yatırmış ol
duğu şey için 30 kuruştan karar almıştır. Şim
di bu tarifede bu yoktur. Vuzuh vardır. İpek
ve dokuma sanayii için bu bir himaye temin
etmektedir. Yalnız, İsmail Sabuncu arkadaşı
mızın dediği gibi Ticaret ve Ekonomi Kamisyonundan geçmiş olsa idi iyi olurdu. Fakat za
man dardır. Kabulünü rica ederim.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALİN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar; yerli
kösele sanayiimizin. bu krep denilen ham ka
uçuğun memlekete çok ucuz fiyatla ithal edil
mesinden dolayı ne kadar müşkülât içinde bu
lunduğu ve âdeta yıkılma tehlikesiyle karşı
laştığı malûmu âlinizdir. Dolaştığımız yerlerde
kösele esnafının ne türlü bir müşkülât içinde
oduklarma şahit olmuşsunuzdur. Bu, krep de
nilen maddenin resmini artırmak suretiyle yer
li kösele sanayiimizin ayakta, kalmasına fır
sat ve imkân verecek bir tasarıdır. Kanunun
Ticaret Komisyonundan d a geçmesi şayanı ar
zu idi. Fakat kendileri de bu teklifi evrakı va
ride arasında gördükleri zaman kendi komis
yonlarının ismini orada bulamayınca istiyebilirlerdi. Şimdi de Ticaret Komisyonuna gitmer
miş olmakla beraber lütfetsinler, mütalâalarını
söylesinler kanunun varsa eksikliğini tamamlıyalım. Fakat yerli kösele sanayiimizi himaye
eden bu tasarı Meclisin dağılmasından evvel
kanunlaşsın. Son bir noktayı da belirterek hu
zurunuzdan ayrılacağım. Buyurdular ki, kanun
yayımı tarihinde yürürüğe
girecektir. Evet
ama esas Tarife Kanununda meriyete girdiği
tarihten 3 ay sonra tatbik 'edileceği yazılıdır.
Bu da yayımı tarihinde meriyete girecek fakat
üç ay sonra tatbik edilecektir. Onun için kabu
lünü rica ederim.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim,
uzun konuşmayacağım. Yalnız geçmiş hâdise
lerden bir misal vereceğim: Sayın Celâl Bayar'm İktisat Vekilliği zamanında gümrük ta
rifeleri üzerinde çok oynanıyordu. Onun 300
maddelik bir (Gir Kararnamesi) vardır. Bu
kararname meriyete girdikten sonra. Meclisten
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tasdiki isteniyordu. Bizim komisyona geldi,
tarife numaralarından birinde deniliyor ki, de
ri ve kösele sanayiini himaye için şu tadili
yaptık. O zaman üzerinde duruldu ve soruldu;
hainin hesabı nedir, bir ayak deriden kaç İS'
karpin yapılır? Bir iskarpin çıkar denildi. Be
nim de bildiğim bir ayaktan çıkmaz olduğudur.
Çünkü tanıdığım bir kunduracı iki ayak deri
den çıktığını söylemişti. Bir ayak deri 10 san
timetre murabbaını ifade ediyormuş. Bu, Ko
misyonda büyük bir mesele oldu encümende.
O zamanda içimizde kunduracı olan Hayri Bey
isminde bir mebus arkadaş vardı. Bunu ara
dık ve kütüpanede bulduk ve komisyona çağır
dık. O, hattâ iki ayaktan bir çift çıkmaz baz an
daha fazlalarına ihtiyaç vardır dedi. Halbuki
Bakanlığın getirdiği hesap bir ayak deriye gö
re yapılmıştı. Bu itibarla bunun ne dereceye
kadar tatbikata uygun olduğunu takdir etmek
gerekir. Bugün ne alınıyor, bunu bilmiyorum.
Mahmut Nedim Bey Ticaret odasından alman
malûmatla tadilât yapılmıştır diyor. Fakat ben
bu şekilde tadile muhalifim.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim, bendeniz bu kanunun memleket için çok
hayırlı olduğuna kaniim. Bizim yurdumuzda
hemen bütün kasabalarda küçük sanat erbabı
vardır, hele ayakkabıcılar bu krepson yüzün
den mahvolmuşlardır, âdeta nüfuslar göç et
mekte bâzı kasabalar boşalmak, dağılmak teh
likesine mâruzdur. Sonra naylon iplikleri mem
lekete girmekte ve ipek çoraplarla rekabet et
mektedir. Bu suretle bu memleket sanayii ya
vaş yavaş çökmektedir. Eğer bu tasarı geri ve
rilir ve kanuniye! kesbetmezse memleket için
hayırlı bir netice yerine zararlı bir netice hâsıl
edecektir. Küçük sanat erbabı, deri sanayii
erbabı bizden her vesile ile rica etmektedir,
Avrupa'dan gelen kauçuklara ve derilere zam
yapılsın, Gümrük Resmi artırılsın ve biz de bu
suretle hayatımızı kurtaralım diyorlar. Haki
kat budur. Onun için kanunun müzakere edi
lerek kanunlaşmasını bilhassa rica ediyorum.
ALİ RIZA ARİ (İstanbul) — Arkadaşlar;
huzurunuza sunulan tasarının söylenmiyen, te
mas edilmiyen cihetleri vardır. Yurdun, memle
ketin öteden beri istihsal ettiği ipek mahsulü
ve ipek mamuller bugün bu açık kapılar hase
biyle eksilmiştir. Ve zevaldedir. Bilhassa nay
lon ve mamulleri denilen maddelere kapılarımız
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haddinden fazla açık tutulmuştur. Bu tedbirle
rin bundan çok daha evvel alınması iktiza eder
ken bugüne kadar gecikilmiştir. Bunlar hakkın
da bu kabîl tedbirler başka devletlerde ve bu
arada İtalya ve İngiltere'de bundan çok daha
evvel alınmıştır. Bunlar naylon denilen mevaddm
mamulünü kabul etmeyip memleketlerinde yap
mak şartiyle naylona yer vermişler dışardan
geleceklere kapılarını çoktan kapamışlar ve ka
yıtlar koymuşlardır. İstanbul'da eskiden 18 tane
fabrika vardı ve bizim ipek çoraplarımız çok
iyi rağbet görmekte idi bu tarifeyi tetkik eden
arkadaşlar bilirler; aradaki nispetsizlik bu
memleketteki ipek sanayiini de ve bizim çorapçı
lığımızı ipek mamullerimizi hem işçilerimizi hu
lâsa sanayii ve sanayicimizi müteessir etmekte
dir. Birçok memleketler vardır. Aynı mevzu
üzerinde birçok tedbirler almışlardır. İstanbul'
da İzmir de müstahsil ve müstehliki tetkik etti
ğimiz zaman görürüz ki bunlar çok kârlı çık
mamaktadır. Rica edeceğim : Gerek sanayiciler',
gerek işçiler namına.. Kabulü çok isabetli olur.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bu tasarının yeniden tetkiki için Ekonomi
ve Ticaret Komisyonuna verilmesini teklif ede
rim.
,.
Giresun Milletvekili
İsmail Sabuncu
BAŞKAN — Önergeyi oya arzediyorum:
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Anlaşılmadı. Tek
rar oya sunacağım: önergeyi kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. Etmiyenler..
önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
494. A. 1. tarife pozisyonunun altındaki «ih
tar» m tasarıdan kaldırılmasını arz ve teklif
ederim.
Denizli Milletvekili
Kemal Gem al öncel
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 494. A. 1. numarasının altındaki
ihtarın kaldırılmasını arz ve teklif ederim.
Niğde Milletvekili
Hüseyin Ulusoy
BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim?
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BÜTÇE KOMİSYONU BU TASARI SÖZ
CÜSÜ MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edir
ne) — Efendim, 494 numaranın A 1 bendinde
damacanalar vardır. Bu damacanalar 100 kilo
da J6 lira 68 kuruş Gümrük Vergisine tâbidir.
Biraz evvel arzetmiştim, Bunları memlekette
imal edemiyoruz. Bunları fabrikalarımız ma
mullerinin ambalajında kollanıyor. Tasarıda
vergi 100 kiloda, beş liraya, indirilmiştir. Fab
rikalar tarafından getirilecekler için. resim had
di, Ekonomi Bakanlığının müsaadesiyle bir li
raya indirilmiştir.
BAŞKAN — - Koınisvon muvafakat ediyor
um?
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) —•• Komisyon kabul ve muvafakat ediyor.
Günkü esas resim umumi olarak beş liraya in
miş olduğuna göre fabrikalar tarafından getiri
lecekler için bir liraya düşürmekle fazla tenzi
lât oluyor. Bu itibarla beş lirayı kabul ediyo
ruz.
(Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un öner
gesi tekrar okundu)
(Denizli Milletvekili Kemal Cemal Öncel'in
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN —• önergelerin ikisi de ayni ma
hiyettedir. Komisyon ve Hükümet de bu teklif
leri kabul ediyor.
önergeleri oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi.
Maddeye bağlı cetvelin 494/A.l tarife numa
ralı fıkranın ihtar bendinin çıkarılması suretiy
le ve cetveli ile beraber maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edildi.
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinden
^ ay sonra yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edildi.
MADDE '!. --- Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edildi.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
27. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet
yonu raporu (1/733) fi]
fi] 236ya ek basmayazı tutanağın
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BAŞKAN — Arkadaşlar Af Kanununun tü
mü üzerinde görüşme bitmiş, maddelere geçil
mişti.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Maddelere geçilmiş birinci, mad
denin müzakeresi »ırasında birinci, ve ikinci
maddelere mütaallik mütalâalar dolayısiyle
maddeler komisyona gitmişti. Komisyon da
maddeyi ona göre hazırladı, getirdi. Şimdi, bi
rinci maddeden başlıyoruz.
Evvelâ arkadaşımız usul hakkında söz isti
yor, ondan sonra sözleri yazacağım.
SAKİR UMA (Sivas) — Bunun hemen al
tında bir hususi Af Kanunu tasarısı vardır. Ev
velâ onun müzakeresini rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, inşaallah yüksek
himmet ve gayretinizle hepsi çıkarılacaktır.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, gerçi Hükümetin teklif ettiği
af tasarısı üzerinde umumi müzakereler bitmiş
ve maddelere geçilmişti. Fakat tasarının heyeti
umumiyesinin tekrar encümene gitmesi suretiy
le affın prensipleri de, hududu da, şümulü de
değişmiştir. Dikkat ederseniz Hükümet gerekçe
sinde, yalnız siyasi mahiyetteki suçlara mahsus
bir af bahis mevzuu olduğu halde, halen bugün
elimize gelen tasarı, umumiyeti kabul etmiş bu
lunmakta ve yeni bir tasarı halinde Yüksek Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır.
Bence, bu tasarının prensipleri üzerinde va
zıh bir kanaate varabilmek için, tasarının heyeti
umumiyesi üzerinde müzakere açılması zaru
ridir.
Kabul edip etmemek takdirinize kalmıştır.
BAŞKAN — Arkadaşlar, demin de arzettiğinı gibi, bu tasarının tümü üzerinde uzun uzadıya müzakere cereyan etmiş ve neticede madde
lere gegçilmesi Yüksek Kamutayca kabul edil
miştir.
Madde görüşüldüğü zaman, söz alan arkadaş
lar, birinci ve ikinci madde üzerinde değişiklik
yapılmasını istemişler ve .muhtelif önerge ver
mişlerdir. Bu önergeler nazarı dikkate alınınca
hemen icabeden değişiklik burada yapılırsa,
madde hükmünde bir eksiklik olabilir. Maddele
rin bunun için komisyona verilmesini yüksek he
yetiniz kabul etmiştir.
Binaenaleyh, esaslı meseleler hakkında mü-
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talâa zikredecek arakdaşlar maddelerde sözlerini
söylerler.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bi
rinci madde birinci madde değildir, ikinci mad
de ikinci madde değildir. Çok rica ederim umu
mi müzakere açılması memleketin çok menfaatindedir.
BAŞKAN — Ben tasarının tümü hakkında
müzakere açmaya mezun değilim.
Söz alan arakdaşlarm isimlerini okuyorum.
Fahrettin Altay, Ahmet Tahtakılıç, İbrahim
Arvas, Dr. Aziz Uras, Kâmil İdil, Sinan Tekelioğln, Kemal Özçoban, Feridun Fikri Düşünsel
ve Hulusi Demircili.
İBRAHİM ARVAS (Van) - Bendeniz söz
ajanların iikncisi idim, benden evvel yalnız Ah
met Tahtakılıç vardı, başka hiç kimse yoktu,
ben daha dünden söz istemiştim nasıl oldu da
bu kadar arkaya kaldım?
!

BAŞKAN — Acık oya sunulan 5 kanun ta-

i

i sarısına oy vermiyen var mı'? Oy toplama mua| melesi bitmiştir.
!
Maddeyi okutuyorum.
i

Af Kanunu
MADDE 1. — 29 Ekim 1948 tarihinden önce
işlenen ve kanunun para cezasiyle birlikte yahut
yalnız olarak yukarı haddi üç seneyi geçmiyen
hapis cezasiyle, yahut yalnız para cezasiyle ce
zalandırdığı suçlardan ve bilumum kabahat fi
illerinden dolayı sanık bulunanlar hakkında ko
vuşturma yapılmaz. Bu suçlardan dolayı hük
medilmiş olan cezalar 6 ncı madde hükmü müs
tesna olmak üzere bütün neticeleriyle birlikte
kaldırılmıştır.
Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) —
Araka'daşlar, bu kanun affın başlangıcını 29
Ekim 1948 tarihinden kabul ediyor. Bu tarih
Cumhuriyetimizin yirmi beşinci yıl dönüm gü
nüdür. Her ne kadar bu tarih güzel bir şey ise
de geceli iki seneye yaklaşıyor. Eğer bu kanun
o vakit çıkmış olsaydı, çok iyi olurdu. Gecikin
ce tarih ve adalet bakımından kıymeti de deği
şir. Seneler çoğaldıkça tarihî kıymeti artar. İki
>ene evvel ağır bir cürüm işliyen affedilir de bir
sene evvel daha hafif bir cürüm işliyen affedil
mezse adalet sarsılmış olur. Bu sebeple ben bu
a f tarihinin inkilâplarımızın en büyüğü olan
hakiki demokrasivi tatbik eden ve buna gerekli
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asla tatmin etmemektedir. Böyle bir al' karakte
'kanunları yaparak vazifesini başarmış bulunan
rini bu tasarı, bu müddetler kaldıkça, taşımaz.
sekizinci Büyük Millet Meclisinin ödevini biti
Bilhassa ikinci madde hakkında avrıca söz
receğini bu andan itibar edilmesini en muvafık
alarak noktui hazarını izah edeceğim. Siyasi suç
buluyorum.
lular üzerinde bir af deıpiş ettiği andan itibaren
Arkadaşlar, millî kalkınma bakımından ne
İMI müddet meselesi için, diğer âdi suçlar için
kadar ileri adımlar atıldığını takdir etmek güç
Meclis kabul etmezse, muhakkak surette bir ileri
bir şey değildir. Tek partiden çok partili Mec
güne
katlar gitrueye mecburuz.
lis hayatına geçmenin ne kadar çetin safhalar ge
çirdiği herkesçe malûmdur. Bn başarıda her
Ben şahsan Komisyonda, Seçim Kanununun
partinin kendi büyüklüğü kadar hissesi olduğu
kabulü tarihini esas olacak şekilde yeni bir Seçim
ifade olunabilir. Tekrar ederim ki, en sona ka
Kanunu yapılmasını ve siyasi hâdiseleri, siyasi
lan en büyük inkılabı bu Meclis yapmıştır. İşte
suçları affediyoruz diyen Hükümete ileri bir
bu büyük başarıyı yapan meclisimiz bir atifct
tarih olarak bunu kabul etmesini teklif etmiştim.
olarak bu kanunu genişleterek çıkarıyor, öyle
Halbuki şimdi Fahrettin Altay arkadaşım, bu
ise atifet tam »İmalıdır. Meclisimizin kanunu
tarihi kanunun kabulüne talik etmiştir. Ben
kabul ettiği 23 Mart 1950 tarihinden itibar edil
şahsan bu affın gayrimuayyen bir tarihe getiril
mesini arz ve teklif ediyorum. Bir de önerge
mesine taraftar değilim. Hiç olmazsa tasarının
sunuyorum. Kabulünü rica ederim.
Mecliste müzakeresine başlandığı tarihin af için
bir mebde olarak kabulünü ve böyle bir af mev
AHMET TAITTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
zuun un memleket efkârı umumiyesine intikal et
terin arkadaşlar, şimdi müzakeresini yaptığımız
meşinden dolayı hâsıl olan ihtilâfları bertaraf
birinci madde, evvelce müzakere mevzuu olan
edecek bir tarih olması itibariyle, bilhassa af ta
tasarıda mevcut olmıyan bir maddedir. Bu ta
sarısının Mecliste müzakeresine başlandığı iki
sarı demin usul hakkında mütalâamı arzederken
gün evvelki tarihi, af için bir mebde olarak ka
söylediğim gibi, umumi al' mahiyetini, ikinci de
bul edilmesini arz ve teklif ederim.
fa komisyona gittikten sonra alınıştır. Nitekim
Hükümetin gerekçesinde de yalnız siyasi mahi
f'iRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
yette görülen suçlara mütaallik bir af derpiş
kadaşlar; bendeniz birinci ve ikinci maddedeki
edilmekte idi. Fakat umumi bir af için mem
suçlular hakkında ve onların afdan istisnası
leketin şartları itibariyle bir ihtiyaç hissediimehakkında şimdi Makamı Riyasete bir önerge ve
diği de açıkça dermeyan edilmekte idi. Fakat
receğim. Daha evvel de bir önerge vermiştim.
şimdi elimizde bulunan tasarıda en ehemmiyetli
Ama Adliye Encümenine, gitti perde altı oldu.
mevzu, müddetler meselesidir. Eğer Meclis
Belki bu takririm sizce nazarı itibara alınmaz da
prensip bakımından, bu müddet meselesinde, va
ıcddolunur. Zararı yok. Bundan sekiz sene ev
zıh bir kanaate varabilirse af müessesesinin,
vel Men'i İhtikâr Kanunu teklif ettim. Cırpnınazariyeleri ne olursa olsun, memleketin siyasi
dım. parçalandım. Pahalılma doğru gidiyoruz, de
ve içtimai şartlarına uygun bir şekilde çıkarıl
dim. Maalesef, ozamanki Hükümete duyurama
ması mümkün olur.
dım. Ozamanki Muhtelit Encümeni teşkil eden
Fa'kat bu tarih meselesinde böyle sarih bir prenarkadaşlarıma da duyuramadım. Ne oldu' İki ay
sipkararı almazsak, bundan sonraki takip eden
sonra dediğim tamamiyle tahakkuk etti'. Maale
maddelerde de göreceğimiz veçhile, hiçbir zaman
sef sövüyorum: »Şimdiye katlar hiçbir Hükümet
affı, istinat ettiği esbabı mucibeye uygun olarak
pahalılığın önüne geçemedi. Esas itibariyle mem
çıkarmak mümkün değildir. Encümen bu hu
lekette mahrumiyet hâkim oldu. Bunu da redde
susu, hakiki prensiplere irca ederek tesbit et
debilirsiniz. Takririmi evvelce de İzah etmiştim.
miştir.
Fakat Hükümet, 29 Ekim 1948 senesi
Müsaade buyurıırsaniz tamamlıyacağım.
ni mebde almakta, ısrar ettiği için, Encümende
Komünist denilen canavar mahlûktan bahse
bu noktayı kabul ederek müddet meselesinde ! deceğim.
hiç 'bir zaman, tasarının mucip sebebini teşkil
Casuslar, komünistler... Bunları vaktü za
eden ana prensipte, yani memleketteki siyasi ge
manı ile içimizden temizliydim. Bunu istihfaf
lişmelerin icabettirdiği bir af noktasında elde
etmeyin arkadaşlar. Belki benim gözlüğüm uzağı
edilmek istenilen bir af prensipini bu müddet,
görür, aklım değil,

868

B : 71

23.3 . 1950

Sayın arkadaşlar; şunu vicdanımın sözü, makesi olarak huzurunuzda serpmek, yaymak, size
arzu izah etmek isterim ki, yarın maazallahü
taalâ bir harbe girişirsek bunlar bizi arkamızdan
hançerler, bunlara kıyalım, evlâtlarımıza kıy
ın ıval mı arkadaşlar.
Görüyorum ki, arkadaşlar, bunları az görü
yorlar. temenni ederim ki, az olsunlar, fakat
öyle değildir, gördüğümüz kadar az değildir.
Burada söylenen söz ikinci gün bilmem hangi
radyoda söyleniyor. Bu nedir, müretteptir,
musannadır. Teşkilâtlıdır. Kül altında ateş yürü
yor, ben milletimin önünde bu endişemi izhar
ediyorum. Vebali sizin boynunuzadır. Vicdanı
mın mâkesini huzurunuza seriyorum, isrer ka
bul eder, ister reddedersiniz.
Takririmin güme gitmemesini Sayın Başkan
dan rica ederim. Takririm reye konsun. (Gülüş
meler) .
BAŞKAN — Önergelerin icabı yapılır.
Dr. AZİZ URA S (Mardin) — Adalet Komis
yonunda yen ki en revizyona tâbi tutulan af ta
sarısı, daha evvelki tasarıdan farklı, biraz daha
şümullüdür. 'Pakal biraz daha tatminkâr olabi
lir. Birinci maddenin affa mebde teşkil eden ta
rih 29 Ekim 1948 itibar edilmektedir. Bununla
1948 Ekimden evvel yapılmış suçlar, sonra ya
pılmış suçlardan daha faziletli telâkki edilmiş
tir. Bu tarih neden 29 Ekim 1948 de f> Mart
1948 değil?... Cumhuriyet Bayramımızın yıl
d önümü münasebetiyle ise bu husus üzeri nd"
durmak lâzımdır. Tab'an leim ve re-dî olanlar
vilâdî caniler bu devri gün ve adaletten fayda
lanabilirler. Meselâ 1968 de bu kategori insan
lar, evveline kıyasla cesaretlenebilirler. Binaen
aleyh bunda aşikâr bir mahzur vardır. Bu s"heple İni tarihin hiçbir mânası olmıyan bir gün o
konmasında fayda mülâhaza ederim. Bu tari
hin yakın bir gün konmasında fayda mülâha
za ederim. Bu tarihin yakın bir gün olmasında
ve meselâ 5 Temmuz 1949 olmasını arz ve teklif
edeceğini. Daha yakın olmaktaki mahzuru bâ
zı hukuçu arkadaşlarını söylediler. Kahul edi
yorum.
Yine birinci madde affa esas tutulan ceza
nın yukarı haddi •>
' sene olarak itibar edilmiş
tir. Ta'biî bu suretle birçok küçük suçlar affe
dilmektedir. Ancak arkadaşlarım bundan isti
fade edip hapishaneden çıkacak pek az adanı
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vardır. Çünkü zaten 1948 den bugüne kadar bu
kaibil suçların birçoğu yargılanmış, hükme bağ
lanmış, cezasını çekiniş ve çıkmıştır. Belki yanılıyorum. Eğer böyle değilse bunda da ısrar
etmem. Yani 'komisyonun teklifiyle, çok vatan
daş istifade edecekse mutabık bulunuyorum.
Adalet Komisyonundaki son çalışmaya şahit
oldum. Komisyon; fevkalâde müessir bir zehir
ile tedavi yapmaya çalışan bir hekimin doz tâ
yin etmesi ve kesri âdi meselesi halleder gibi
çalışıyordu.
Ben şahsan kan, can, namus cezalarının af
fında imsak taraftarı olmama rağmen bir atı
fet yapılacaksa bunda endaze olmaz. Bu se
beple bu dozu biraz yükselti]) Büyük Millet
Meclisinin refet ve şefkatinin makûs bir müesseriyet haline inkılâ'bmı sağlıyacâk olan - ta
biî kendi telâkkilerime göre - iki önerge veri
yorum. Kabulünü istirham ederim.
Dv. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar,
benden evvel söz alan arkadaşlar, af meselesi
'bir lütuf ve atıfet meselesidir, dediler. Bunu
1948 29 Ekime atfetmekle, bugüne atfetmekten
doğacak zarara heııim bir türlü aklım ermiyor.
Affediyorsak, ki Yüksek Heyetin temayülünü
bu noktada görüyorum, bunu bugünkü tarihe
kadar götürmekte ne gibi .bir mahzur var. Bu
nu bir türlü anlamıyorum. Bu noktadan bâzı
arkadaşların şöyle ;bâzı mütalâaları vardır. Di
yorlar ki : Bir af havadisi çıktı, bu havadis ce
saret alarak bâzı kimseler 1948 den bu yana bir
sürü suçlar işledi. Benim kanaatimce hiç kimse,
af çıkacak diye kasden bir suç işlemeye cesa
ret edemez. Bu, sadece indî bir telâkkiden öte
ye gidemez. Bu- itibarla, bendenizden evvel tak
rir vermiş olan Albay'in takririne iltihak ediyo
rum. Onun için Yüksek Heyetinizden bu af ta
rihinin bugüne ircaını bilhassa istiımanı ediyo
rum.
Bunun yanında sizlerden bâzı hususları bil
hassa rica etmek arzusundayım : Baro Konunu.
Ettibba Odaları Kanunu dolayısiyle bâzı avu
katlar, hekimler, eczacılar ve dişçiler meslekî
suç addedilen bâzı kabahatleri dolayısiyle mes
leklerinden çıkarılmışlardır. Memleketin bün
yesinden bu şekilde çıkarılmış dişçi, hekim, ec
zacı ve avukatların sayısı nihayet 5 - 10 u geç
mez. Nihayet yüksek affınıza mazhar olacak
insanların sucundan daha az ve hafif olan bu
disiplin suçlusu insanlar mesleklerinden malı-

B : 71

23 . 3 .1950

rum olmıyaeaklardır. Memlekette bir k ü l t ü r ve
meslek sahibi olmuş insanların affı memleket
iyin sosyal bir fayda temin eder. y ü k s e k atfını
zın b u n l a r a d a teşmilini rica ediyorum. Hakika
ten 5, .10, hattâ y i r m i seneden beri m u s t a r i p du
rumda olanlar vardır. Bunların, cemiyete iade
sini y ü k s e k heyetinizden rica ediyorum ve bu
nun için de bir t a k r i r t a k d i m ediyorum.
Bunun dışında bir de bu suç meseleleri mü
talâa edilirken maddenin birisinde üç sene de
vam eden suçların bütün, müeyyideleri ve vecaibiyle affedileceği görülmektedir. F a k a t bundan
fazla olan m ü d d e t l e r için suçların ancak
üçte
birini affediyoruz. Ben b u n d a n şunu a n l ı y o r u m :
ü ç seneye m a h k û m olan suçluyu t a m a m e n affe
diyoruz, f a k a t dört 'seneye m a h k û m
olan bir
s u ç l u n u n a n c a k 1 sene dört ayını affetmekteyiz.
Şimdi üç seneden fazlaya mahkûm olanların ga
y e t kısa bir zamana, münhasır k a l a n af şe
killeri yüksek vicdanınızda bilmem ne dereceye
k a d a r akis u y a n d ı r ı r . .Benim k a n a a t i m c e onun
cu yılda ısdar edilen bir af k a n u n u vardır. Bu
k a n u n d a beş seneye k a d a r cezası olan suçların
k o v u ş t u r u l m a s ı kaldırılır, 5 seneden fazla mah
kûm olanların üç senesini ve d a h a fazla olanla
rında beş senesini affederdi. Bu şclCılde daha,
şümullü bir af yoluna gitmiştir. Bendenizin tek
lifim siyasi suçlular için tatbik edilen bir rejim
v a r d ı r . Getirilen tasarıda diyor ki, !> seneden
fazla mahkûm olanların üçte ikisi
affediliyor.
B u n u n içinde vatana hıyanet edenler var, ko
münistler vardır. B u n u n k a r ş ı s ı n d a âdi suçlular
üçte bir ötekiler ise !>/2 gibi bir affa
mazhar
ediyoruz. Bunun mânasını bir t ü r l ü an Uyama
dım. Bu b a k ı m d a n da bir t a k r i r s u n u y o r u m .
Bumda V> seneden fazla mahkûm olmuş insanların
cezalarının hiç olmazsa ü / 2 değilse bile nısfının
affedilmesini, idam cezalarının d a siyasi müc
rimlerde olduğu gibi 20 seneye, müebbet hapis
m a h k û m l a r ı n ı n 15 seneye ireaını rica ediyorum.
Bu hususta s u n d u ğ u m t a k r i r l e r i n nazarı itibara.
alınmasını bilhassa rica ederim.
S İ N A N TEKELİOĞLC 7 ( S e y h a n ) - - Sayın
a r k a d a ş l a r ı m ; Adalet Komisyonu tasarısını oku
d u k . B u t a s a r ı y a yeniden bir gerekçe raptedilmiyeceğiue göre, bu elimizdeki yeni t a s a r ı n ı n da
eski gerekçe ile a l â k a d a r o l d u ğ u meydana, çıkar.
G ö r ü y o r u z ki yeni bir birinci m a d d e ilâve edil
miştir, ve mebde o l a r a k da 29 E k i m 1948 senesi
alınmıştır, Demin arzettiğim gibi bu t a s a r ı n ı n
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gerekçesi b u n d a n evvelki t a s a r ı n ı n gerekçesi ol
d u ğ u n a göre, acaba b u 1948 senesi y a n i Cumhu
riyetin 25 ne i yıl d ö n ü m ü n ü n b u n a esas t u t u l 
ması esbabı nıucibesi n e d i r ? B u n o k t a y ı müsaa
de ederseniz okuyalım.
«Cumhuriyetin 25 nci yıl dönümü münasebe
tiyle yapılmış olan af teklifi üzerinde ve bu ko
nudaki yayımlardan cesaret
alarak suç işlemiş
kimselerin mevcudiyeti ihtimali nazara alınarak
affın bu tarihten önceki fiillere hasrı muvafık
görülmemiştir».
Şimdi arkadaşlar, bu teklifi yapan bendeni.';
olduğum için, demek ki, bu tarihten sonra suç iş
leyip de affedibniyenlerin günahı benim üzerim. 1
yüklenmiş oluyor. Dünyanın hiçbir
tarafında
böyle bir af teklifi ve böyle bir gerekçe yapılmaz.
Şayanı dikkattir ki, bu teklife, bu gerekçe nasıl
yazılmıştır. Bu teklifi y a p a n ben olduğum için,
25 nci yıl için yapılan ve ondan sonra her hangi
bir sebeple suç işlemiş olanların da affını rica
edeceğim. Çünkü arzettiğim gibi teklifin sahibi
benim, bunlar için günah alamam, bunların ve
bali bana ait olmuş oluyor. Tekrar ediyorum bun
ların vebalini alarak b u r a d a n gitmek istemeni,
çok. istirham ediyorum, takririmi
kabul buyu
run, takririmle bu tarihin 2 0 . U l . 1950 tarihi
olarak tashih ediyorum, bu takdirde bundan is
tifade edecek 150 - 200 mahkûm varılır, bun
ların vebali itenim üzerimde kalmasın, bu husus
ta hepinizden rica ediyorum.
KUM AL Ö Z Ç O B A X (Afyon Karahisar) - Birinci maddenin bilhassa suç tarihi üzerimle
uoktai nazarını serdeden arkadaşlarımı dikkat
le dinledim. Filhakika arkadaşlar, 29 tikim 1948
tarihi çok uzak bir tarihtir. Ben Sayın Fahret
tin Al t a y ' m vermiş olduğu önerge üzerinde dur
dum ve düşündüm, onun da pek yakın olacağı
ileri sürülmesi mülâhazasını nazarı itibara ala
rak. 29 Ekim 1949 tarihinin esas olmasını dü
şündüm ve önergemde bu tarihi teklif etlim.
Arkadaşlaı-, 19!}!) yılında neşredilen. Af 'Ka
nunu tetkik edilirse, onda k a n u n u n neşrinden iki
ay evvelinin esas alınmış olduğu görülür. '.Hatı
rımda iyi kalmışsa, tikim ayında kanun neşre
dilmiş, sekizinci aya k a d a r işlenmiş olan suçlar,
1;ismen veya tamamen, aff edilmiştir. Binaenaleyh
bunda- da tikim ayının esas alınmasının
daha
i',"zla insaflı ve isabetli olacağı mütalâasiyle bu
takririmi hazırlamış bulunuvorum.

— 870 —

B : 71

23.3 . 1950

Sonra efendim, asıl diğer bir mesele vardır
ki, o da, af hususunda daha ziyade vâzıı kanun
lar suçların şenaat derecesini ele alırlar. Geçen
defa da belirttiğim gibi bir ölüme sebebiyetle
bir katil arasında büyük farklar vardır. Şe
naat ve redaet bakımından. Bilhassa benim
üzerinde duracağım yegâne nokta matbuat suç
larıdır.
Her hangi bir hisse veya zühule, hataya dü
şerek yazdığı küçük bir kelime yüzünden bir
vatandaşın hapisaneye düşmesi, efkârı umumiyeyi tenvir bakımından büyük işler görmüş ol
ması ve bir meslek sahibi bulunması yüzünden
bence diğer şeni suçlardan hafif bir suç işlemiş
mütalâasındayım. Binaenaleyh bu husustaki dü
şüncem şudur: Yazdığım önergenin birinci mad
desinde [kaballat fiillerinden | ibaresinden sonra
1 Ocak 1950 gününe kadar işlenmiş bütün mat
buat suçlarının da. ilâvesi suretiyle hiç olmazsa
1950 ye kadar işlenmiş suçların affı cihetine gi
dilmesinin Yüksek Meclisin lütuf ve atıfetine
uygun düşeceği kanaatindeyim.
BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel.
FEBÎDUN F İ K R Î DÜŞÜNSEL (Bingöl)
— Arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur ki, tasarınm Hükümetten geldiği şekilde, böyle âdi suç
lara da şâmil bir af karakteri, derpiş edilmiş de
ğildir. Komisyonda da bu husus ayni durumda
muhafaza edilmiş hattâ bâzı noktalarda Hükümetin teklifinden, Komisyondan gelen teklif
prensipine nazaran, daha geri kaldı. Fakat Yük
sek Heyetin huzurunda vaziyet mütalâa edil
diği zaman, affın âdi suçlara da teşmili derecesi
üzerinde Komisyonun teknik şekilde işlemesi
ve tekrar mütalâa ederek genişletilmesi için
Komisyona tasarı verilmiş oldu.

j
i
j
|
j

;
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i

Komisyon, eski birinci maddenin yerine yeni
birinci maddeyi tanzim ederek Yüksek Huzurumiza gelmiş bulunuyor.
Samimî arzedeyim ki, bendenizin, komisyonun ilk müzakeresinde kendi
tecrübe ve gö
rüşlerime göre, hazırlayi]) komisyonda teşrih
ettiğim esaslardan, komisyonun yapmış olduğu
birinci maddenin çok daha ileri olduğunu gör
düm.
Ben kendi düşünce ve tasavvurlarımı Komisyonda şöyle arzetmiştim: Altı aya kadar
olan mahkûmiyetleri, ertelemeye tâbi tutmak
ve bundan fazla mahkûmiyetlerin de, tarihi ne
olursa olsun, yarısını erteleme hususunu düşün-

'
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j
j
i

j
.
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düm. Ben bunu düşünürken Ceza Kanununun
meşrutan tahliyeyi istihdaf eden 16 ncı ve 17
nci maddeleriyle yine Ceza Kanununun 89 ncu
maddesinden ilham almıştım. Yüksek malûmla
rıdır ki, Ceza Kanununun 16 ve 17 nci madde
leri, muhtelif vaziyetlerde mahkûmiyetlerini
geçirmiş olan vatandaşların haline göre bazan
yarısını, bazan muayyen bir nispetini ertele
meye, yani meşrutan tahliyeye tâbi tutmakta
dır.
Bir de 89 ncu maddede, altı aya kadar ve
rilecek cezaları hâkim tecile tâbi tutabilir.
Şimdi benim teklifim, tasarım, tasavvurum
şöyle olmuş oluyordu: Mümkün olduğu kadar
bu işi âdi suçlara da teşmil etmek fakat erte
leme suretiyle yani avakıbi umumiyetine şâ
mil affı umumi diye şahbazefendinin okuttuğu
değil, aynı zamanda Uras da değil, çünkü o
:ia, yeni. bir suç da ika ehse artık o geriye
gelmez, bu da değil, binaenaleyh benim tasav
vur ettiğim ancak, bir ertelemeden ibarettir.
Ben bunun teşmilini iltizam ediyorum, yalnız
Yüksek Heyette esen âli hava üzerine komis
yon bunu, bu şekilde, birinci maddede biraz da
geniş ve lütuf kâr. olarak «29 Ekim 1948 tari
hinden önce işlenen ve kanunun para cezasiyle
birlikte yahut yalnız olarak yukarı haddi üç
seneyi geçmiyen hapis cezasiyle, yahut yalnız
para cezasiyle cezalandırıldığı suçlardan ve
bilûmum kabahat fiillerinden dolayı sanık
bulunanlar hakkında kovuşturma yapılmaz.
!>u suçlardan dolayı hükmedilmiş olan cezalar
6 ncı madde hükmü müstesna olmak üzere bü
tün neticeleriyle birlikte kaldırılmıştır.) Yani
bir affı umumi yapılmış, buna itirazımız yok
tur. Yalnız benden evvel söyliyen arkadaşla
rın dediği gibi bu, 29 Ekim 1948 tarihinin ak
lî ve mantıki ve vicdani bir şeyini yapmıya
imkân yoktur. Bunu yaparken bana hariçte
bir vatandaş bir cezaeı, Avrupa'dan bir ceza
hukukçusu gelse, ne mantıkla yapıyorsunuz?
Bu, cezai bir şeydir, bu cemiyetin içerisinde
bu bir aftır, dese bilmem ne cevap veririm.
Ma a m af ih Yüksek Heyetçe tezahür eden âli
duygulara, komisyon da iltihak etmişti, ben de
kabullendim. Cumhuriyetin 25 nci yılı bunu ne
den yapmadınız. Atını alan Üsküdar'ı geçti.
28 Ekim 1848 tarihinden beri bir bucuk sene
geçti. Demek ki, yeni bir şey, yeni bir mebde,
yeni bir esas, samimî ve vicdani olmalı, Yüksek

'
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Heyetten böyle bir kanun çıkarken biz bunu
müdafaa edebilmeliyiz. Bendeniz, Meşrutiyetin
ilânından beri vakit vakit yapılan Af kanun
larını tetkik ettim, meselâ Teyidi Meşrutiyet
sadedinde ika edilen fiiller, cürüm değildir. Son
ra, Kuvayı Mili iyeye yardı m etmek vesilesiyle
icra edilen fiiller cürüm sayılmaz, kabilinden
gerek Osmanlı Meclisi Mebusanmdan, gerekse
Büyük Millet Meclisinden böyle hükümler
çıkmıştır. Sonra, Mahmut Rsat cennetmekân
arkadaşımız zamanında, daha geniş bir tasarı
çıkmıştır. Bendeniz, Sayın Altay'ın mütalâasını
hürmetle selâmlarım ve önergelerini gayet isa
betli dermeyan buyurmuşlardır.
Şimdi, bu basit izahtan sonra işin feci ta
rafına geleceğim. Beni ti sil, samimî olarak
arzedyorum, kürsüye getiren esas, dün akşam
buna muttali olunca üzüldüm, idamlara şâmil
olan kısımdır. Bakınız bunun vehametini arzedeyim. Şimdi bir işi bir fiili üç sene evvel ika et
miş, diğeri de bir gün sonra aynı fiili işlemiş,
ne yapalım arasında bir gün fark var, ama kazayü kadar böyleymiş der geçer gideriz, fakat
hayali gecemize girmez bizi rahatsız etmez. Far
kat idamlar böyle değildir. 29 Ekim 1948 i meb
de olarak kabul ettiniz mi Bu, değişir. Bende
niz komisyonda sıkı sıkı tetkik için çok uğraş
tım. Birkaç defa huzurunuza gelmiş değil, on
bir defa idamlar için bu kürsüye çıkmışımdır.
Fakat, samimî olarak söylüyorum, affı ceraimi
âdiyeye teşmil etmek meselesi ortaya geldiği za
man, idam cezalarının tahvilini asla düşünmü
yorum. (Bravo sesleri) Aman istical etmeyiniz
bravo demek için, aman istical buyurmayınız,
çünkü mâruzâtım bu değildir.
Komisyon ileri gitmiştir, ileri gittiğinden
dolayı ben komisyonu muaheze etmem. Madem
ki komisyonun vicdanında birkaç faninin, ha
yatı beşeriyeden istifade etmesi hakkındaki rah
mani irade, duyulmuştur, ben onun karşısında
tazimle, tekrimle eğilirim. Çünkü o bir iradei
ilâhiyedir. Yalnız şuna dikkat buyurunuz, gözü
mün önüne iki insan geliyor: Birisi 29 Ekim
1948 den önce müştekimi idam olan bir fiili
ika etmiştir, onun cezasını 29 sene veya 30
sene hapse tahvil ediyorsunuz.. Malûmu âliniz
idamdan kurtulmak hayata yeniden doğmaktır..
öteki aynı suçu bu tarihten sonra ika etmiştir,
yarın müddeiumumi onun hücresinin kapısını
takır takır açacak ve onu idam sehpasına götü-
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recektir. Bunun izahı aklîsini Ali ahin huzurun
da, tarihin huzurunda, vicdanımızın huzurunda
yapamayız. Şu iki millet efradından birisini ha
yata iade, ötekini sehpaya. Bunun izahı aklisi
yoktur. Hepsini asalım, kabul. Fakat birini as,
birini asma. Niçin0? Hangi izahla? Binaenaleyh
29 Ekim 1948 tarihinin mânası yoktur. Ona ce
vap vereceğim, oğlum Cumhuriyetin ilânı tarihi
mebde olduğu için sen bu fiilî o günden evvel
işlediğin için seni kurtarıyorum. Sen Cumhuri
yetin ilânından sonra suç işlemişsin, ne yapalım
seni asacağım. Ama böyle bir şey yok burada.
Bir buçuk sene sonra aklımıza gelmiş.
NAZİM POROY (Tokad) — Ne sebeple af
fediyoruz, ne lüzum var?
FERlDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla)
— Affı yırtalım, bu tasarıyı ortadan kaldıralım
kabul, kaldıralım ama kaldırmıyorsun. Falanı
affediyor, bilmem ne tarihten mukaddeme teş
mil ediyorsun. Bunu yaparken Büyük Meclis
müttefik bir şekilde bunu ceraimi âdiyeye teş
mili muvafık görüyor. Arkadaşlar, bu istitradı
yapmama müsaadenizi rica ediyorum. Bu, bir
zaıf değildir. Bu, bir ihtiyaca cevap vermekte
dir ve bu, 8 nci B. M. M. Meclisinin şerefidir. Bu
ihtiyacı duymıyan bilmez. Fakat bunu, cemi
yetin nabzını tutan, anlıyan anlar. Binaenaleyh
arkadaşlar sizi tahzir ederim, bu tarih meselesi
nazik ve mühimdir. Bu tarih burada böyle ka
bul olundu mu bu, aşağıda idam mevzuunda mü
essir olacaktır. Onun için bütün hayatınız bo
yunca vicdanlarınızı sızlatacak olan bir karara
gitmemenizi yüksek vicdanlarınızdan rica ede
lim .
FUAD HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) —
Muhterem arkadaşlar, Adalet Komisyonunun
bundan evvel Hükümet tasarısı üzerinde incelemeler. yaparak huzurunuza sevkettiği af tasarı
sını siz kâfi görmediniz ve bunun daha şümullendirilmesi için tasarıyı komisyona iade buyurdu
nuz. Komisyondaki muhterem arkadaşlarımız
bahsimiz birinci maddeye taallûk ettiği için
diyebilirim ki, sizin arzularınızdan daha ileri gi
derek çok güzel bir madde tedvin etmiştir. Fa
kat orada bizim teklif ettiğimiz tarih 1950 sene
sinin 1 Ocak tarihidi. Bu tarihi komisyondaki
muhterem arakdaşlarm ekseriyeti kabul etmeyip
1948 tarihinde karar kıldılar. Görüyorsunuz ki
İdinim mahzuru olduğu gibi, faydası, mucip se
bebi çok şüpheli ve meşkûktür. Orada izah edil-
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diğine ve Hükümet tarafından teyit edildiğine.
göre, af şayiası üzerine bâzı zaif karakterli insanlar suç işlemiş olabilirler. Onun için affin mutlaka biraz evvelki tarihe alınması lâzımgelir.
Esasen bu noktai nazarı Hükümet müdafaa edi
yordu. Fakat hakikaten böyle af şayialarından
sonra suçların nispetsiz bir derecede arttığı hakkında bize ihsai malûmat vermiş değildir. Ve
biz zannediyoruz ki böyle nispetsiz bir artış da
olmamıştır. Af şayiası üzerine zayıf karekterli
insanların nispeten evvelki senelerden çok fazla
suç işlediklerine dair bir delilimiz de yoktur.
Şu halde bendenizden evvel burada söz söyliyen
hatip arkadaşların mâkul olarak, şefkat hissi ile,
atıfetini teşmil maksadı ile ileri sürdükleri mü
talâalara tamamı ile iştirak ederim. Bir Ocak
1950 tarihini mutedil olarak kabul etmiş ve tek
lif etmiştik, ayni teklifi tekrar ediyorum. Arka
daşlarımız daha yakın bir tarih kabul ederlerse
memnuniyetle iltihak ederim.
Bir de komisyon arkadaşlarımızdan matbuat
suçlarının bu maddede mutlaka tasrih edilmesini
rica etmiştim, denildi ki; matbuat suçları, Mat
buat Kanununda olan suçlardır ki bunların da
âzami haddi üç seneyi geçmez. Ceza Kanunundaki
ağır cezalı suçlar da diğer maddelerde affa mazhar oluyorlar, ve bunların cümlesi affa dâhil
oluyor, buyurdular.
Fakat bu son teklifte görüyoruz ki üçüncü
maddede cürüm affedilmiş delildir bunların ancak cezasının üçte ikisi indirilmiştir.
Şuhalde matbuat suçları için iltizam olunan
ve iltizam edilmesi çok gerekli olan umumi af
eksik kalıyor. Onun için muhterem arkadaşım
Kemal özçoban'm da teklif ettiği gibi müşterek
takririmizde de arzettiğimiz gibi bütün matbuat
suçlarının «kabahatler» kelimesinden sonra tasrih edilmesine lüzum olduğunu huzurunuzda
saygı ile arzediyorum. Hulâsa, komisyonun ekseriyeti iyi bir madde tedvin etmiştir. Yalnız
burada tarih çok uzaktır, çok geri alınmıştır.
Bu tarihin ilerletmesi bir de matbuat suçlarının
behemehal buraya alınması bu birinci maddenin
efkârı umumiyece kabule şayan bir hale getiril
mesi gayet iyi olacaktır. Bunu yüksek heyetini
zin diriğ etmiyeceğine eminim. Bu suretle tak
ririmi takdim ediyorum. Matbuat suçlarının da
behemehal birlikte nazarı itibara alınmasını rica
ederim.
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FERİDUN F Î K R t DÜŞÜNSEL (Bingöl)
!
j — Reis Bey bir söz söyliyeceğim.
i
BAŞKAN — Yeniden söz istiyorsunuz.
j
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Bir nokta hakkında konuşmak üzere söz isti
; yorum.
'
BAŞKAN — Beki, söz vereceğini.
j
Söz Ekrem Oran'indir.
i
EKREM ORAN (İzmir) — Efendim, eğej benden evvel söz almış olan arkadaşların dedi| ğ'. gibi yüksek heyetinizin ekseriyetinin düşün
düğünü ve memleketin nabzını elinde tuttuğuna
iddia eden arkadaşların hakikaten bu nabzın
söylediklerinin aksini iddia etseydim bendeni/
söz almaktan çekinirdim.
Hakikaten görüyorum ki, söylendiğine göre
bu memlekette acınacak, nazarı dikkate alınacak
birtakım suçlar yapmış hapisanede insanlar var
ı dır.
Sanki bu suçlara mâruz kalmış memlekette
!
i hiçbir zavallı yokmuş gibi, onların sinelerine taş
basan aileleri yokmuş gibi konuşuyorlar.
Arkadaşlar, ben söz alan ve söyliyen arkadaş
larımın ellerini vicdanlarına koyarak konuştuk
larına eminim. Fakat ben de elimi vicdanımın
üzerine koyduğum zaman memlekette her hangi
bir mütegallibeden tokat yiyen köylünün, haka
i ret gören bir namuslunun ırzı hetk edilen bir
I zavallı mâsumeye tecavüz edeni göz önüne geti
J riyorum, vicdanım sızlıyor.
i
Arkadaşlarım, bir arkadaşım dedi ki, Adalet
Komisyonunda bir doktorun hastasına ilâç verir
i ken acaba hangi dozda, hangi miligram ilâç ve
j receğini düşünür gibi düşünerek çıkarıyor dedi
j ler. Bundan iftihar duydum, hakikaten memleket
i de yapılacak işi, memleket bünyesindeki yapaca
j ğı rahneyi Adalet Komisyonu miligramla ölçecek
j kadar dikkat ve itina göstermiştir. O komisyona
| mensup olmakla iftihar ederim.
Arkadaşlar, şimdi memlekette acaba bir A'4
I
i Kanununa ihtiyaç var mıdır?. Yok mudur?. Ben
bunu münakaşa etmiyeceğim. Çünkü bu kanunun
heyeti umumiyesini ilgilendiren bir iştir, bunun
zamanı geçti. Ben birinci maddeyi ilgilendiren
lıususlardan bahsedeceğim.
Benim noktai nazarıma göre bir memlekette
siyasi aflar ancak ve ancak rejim değişikliğinde
mevzuubahis olabilir. Şimdi memlekette hamdolsun bizi saadete ulaştıracağından emin olduğu
muz Cumhuriyet Rejimi devam edip dururken
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ve bütün dünyada koni in izm aleyhine bir cere
yan hissedilip dururken ve hattâ bundan birkaç
ay evvel bu gibi sağ ve sol cereyanların önünü al
mak için Ceza Kanununda cezayı çoğaltan birçok
tadiller yapmış bulunurken, bugün bunların affı
cihetine gidilmesi zaruretini ben duymuyorum.
(Bravo sesleri).
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bravo.
J4KREM ORAN (Devamla) — Ama Hükü
met böyle bir lüzum görmüş, bir kanun getirmiş
tir. Böyle birşey yapılırken de bâzı âdi cemimden
dolayı her nasılsa yanılıp bâzı suçlar yapmış olan
insanları da affedelim diyerekten birkaç arkadaş
burada konuştu. E, böyle üç, beş, on arkadaşın
konuşması Yüksek Kamutayın şu veya bu tema
yülde olduğunu ispat eden bir keyfiyet midir?.
Şimdi birtakım ceraimi âdiyenin affı sanki Kamu
tayın temayülü icabatmdanmış gibi Adalet Ko
misyonunda behemahal bunların affını iltizam
eden bir nokta i nazarla buraya geldik.
Arkadaşlarımın her nasılsa yanlışlıkla bir suç
yapmış olan bâzı insanların bir adlî refet, bir
adlî şefkat hissi olarak afları cihetine gidilmek
yolundaki talepleri, biraz üzerinde durulması
lâzım olan bir iştir.
Bir kere birinci maddede kabul edilen ve âza
mi haddi üç sene olan suçlar bir kaydı şarta ba
kılmaksızın affedilmektedir..
Şimdi eğer müsaade buyurursanız bu suçlar
ne gibi suçlardır, bunun içinde memlekette her
kesin çok hür yaşamasını ieabettiren ve başında
altın tabağı dağlarda gezenlere ses çıkarılmaz
bir memleket olduğunu ispat edilmesi lâzımgelen yurdumuzda ne gibi suçluların bırakılaca
ğını bir arkadaşımızın Adalet Komisyonunda
bir ceza âlimi ifadesi olarak söylediği gibi ku
zu sürüsüne nasıl kurtların salıverileceğini bi
raz tetkik ederseniz yapmak istediğimiz afta
ne kadar hata etmekte olduğumuz sabit olur.
Bendeniz şuna kaniim ki memlekette, bir kah
ramanlık yurdu olan bu memlekette, inşaallah
yevnıelkıyame onlar bu Türk yurdunda Türk
hâkimiyeti, olacaktır. Biz kolay kolay düşmanla
rımızın saldırışından hiç perva, etmiyerek, her
zaman onlarla çarpışabilecek bir Azami kudret
teyiz. Bizi, onlar yıkamaz, Fakat korkarım ki,
bu memleketi içinden yıkmak kabil olur.
Zaman zaman hepimizin büyük şikâyetler
yaptığımız zimmet, irtikâp, irtişa, bu memleketi
çökertebilir.
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Şimdi âzami haddi, üç sene olan cürümleri
bendeniz şöyle bir topladım.
Bir defa her ne suretle olursa olsun, vazifei
memuriyetini suiistimal eden memurlar, üç ay
dan üç seneye kadar hapis olunurlar. Bir defa
bu cürümler giriyor. Binaenaleyh her ne suretle
vazifei memuriyetini suiistimal edenleri affede
ceğiz.
Hükümeti takbih ve tezyif eden, halkı ita
atsizliğe tahrik ve teşvik eden imam ve hatip
ler ki 3 aydan 2 seneye kadar hapis olabilirler,
aleni ise 3 seneye kadar hapis olunurlar, bun
ları affedeceğiz.
Sehabet veya garaza müsteniden kanun, hi
lâfına hüküm veren hâkimler, 3 aydan 3 sene
ye kadar hapis edilirler, bunları affedeceğiz.
Bir memur, bir kimsenin emval ve emlâkini
haksız yere alırsa, satarsa veya haksız yere ta
sarruf ederse, 3 aydan 2 seneye kadar hapis olu
nurlar, bunları da affedeceğiz.
Cerime yapan memurları affedeceğiz, angar
ya yaptıran memurları affedeceğiz, memuriyet
unvan ve şerefine kastedenleri affedeceğiz, Hü
kümete karşı mukavemet ve şiddet ve kanunlara
muhalefet edenler, ki bunlar jandarma ve jan
darma subayları aleyhinde olursa üç seneye ka
dar hapistir, bunları da affedeceğiz.
Devlet memurlarına intisap iddiasiyle halkı
dolandıran, bir büyük memurun aleyhinde şüp
heler tevlit edecek şekilde hareketle, birisine
ben filan memurun akrabasıyım bana şu kadar
verirsen yarısını ona veririm işini yaptırırım,
ben filân hâkimin yakınıyım bana şu kadar ve
rirsen yarısını ona verir seni kurtarırını diyenle
ri affedeceğiz, suç tasni edenleri affedeceğiz, if
tira edenleri affedeceğiz, yalancı şahitleri affe
deceğiz, yalan yere yemin edenleri affedeceğiz,
öteki tarafla uyuşarak vatandaşın hakkına za
rar veren avukatı ve dâvavekilleriııi affedece
ğiz, müzayedeye fesat karıştıranları, affedece
ğiz 15 yaşını bitirmiyen küçüğün ırz ve narını;:ııtııı tasaddiyi nıutazammm bir filü harekette
bu liman hırı, affedeceğiz.
Alenen cinsi münasebette bulunmuş olanları
affedeceğiz.
Hıza ile de olsa 21 yaşını bitirmiyen bakire
yi, cebrü şiddet ifası veya hiyle ile; 21 yaşını
bitirmiş olan kadını, keza
Zina eden evli kadını affedeceğiz. îlâh.. tlâh,
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Şimdi arkadaşlarım, şu okuduğum suçlar
içinde rahmü refet ve şefkate .müstahak olan
insan var mıdır 1 Rahmü şefkat, ancak ve ancak
ona müstahak olan insanlar hakkında kullanıl
mak lâzımdır. Bendeniz bu gibi afların sık sık
yapılmasının tamamen aleyhindeyim. Eğer Yük
sek Meclis bir af yapmak istiyorsa şenaetini
birbir okuyup arzettiğim suçlara şâmil bir af
yapmamalı hiç olmazsa âzami haddi bir seneye
kadar olan suçları affetmelidir. Bendeniz bu hu
susta bir önerge veriyorum. Eğer şayanı kabul
bulursanız kabul ederseniz.
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bendeniz bu kanunun geçen günkü müza
keresi esnasında birinci madde hakkında bir fık
ra eklenmesini teklif etmiştim. Bu fıkra; zim
met ,ihtilâs ,irtişa ve irtikâp suçlarının aftan
hariç tutulması teklifi idi. O zaman bu teklif
diğer takrirlerle beraber komisyona verildi.
Komisyondan gelen tasarıya göre. bu cihetin na
zarı dikkate alınmadığı anlaşılıyor.
Zimmet ve ihtilas suçları, irtikâp ve irtişa
suçları şimdiye kadar kabul buyurıılmuş olan
af kanunlarının hepsine girmişken bu kere ted
vin etmekte olduğumu/, bu kanuna niçin girme
diğinin sebebini bir türlü kavrıyamadım. Acaba
zimmet ve ihtilas, irtikâp ve irtişa suçları ehem
miyetsiz bir suç mudur? Bunlar memleketşümul bir suç değil midir? İzahları yok. I »unu ken
dilerinden diııliyeceğiz. Fakat ben kanaatimi
arzedeyim arkadaşlar'. Denebilir ki bir caniyi
affediyoruz, bir zaniyi affediyoruz, bir hırsızı
affediyoruz da zaruret dolayısiyle bir az para
çalmış veya zimmetine geçirmiş olan kimseyi afetsek olmaz mı? Benim kanaatime göre olmaz ar
kadaşlar. Sebebi şu: Bir caninin fiilî. Devlet
nizamını bozmuş olmakla beraber, işlediği cina
yete münhasırdır. Bir zaninin de böyle, bir hırsızınki de böyledir, mevziidir. Ama bir ihtilas.
bir zimmet bütün memleketteki 20 milyon nüfu
sun her birisinin az veya çok hissesi olan bir ıta
vanın çalınmış olması demektir. Biz Devlet ola
rak, Hükümet olarak, Meclis olarak milletten
çimdik, çimdik aldığımız, topladığımız, bunları
damlıya damlıya göl etmeye çalıştığımız para
ların bir santiminden en son haddine kadar son
derecede itina ile muhafaza etmemiz ve millet
namına bunun üzerinde titrememiz lâznngclir.
Arkadaşlarım, içinizde maliye meslekinde bu-
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limanlar bu paraların nasıl toplandığını çok iyi
bilirler, belediye reisliği yapmış olanlar bilirler.
Şunu açıkça arzedeyim ki bu paraların içinde,
elli kuruşu dahi bulamayıp da tahsildara kom
şusundan istikraz eden veya varlığından bir
parçasını satıp da ödiyeıı zavallıların da parala
rı vardır. Bu sebeple Devletin Hazinesinden ya
ni eski tabiriyle beytülmal denilen Hazinei Dev
letten para çalmanın cezası affedilecek cezalar
dan değildir arkadaşlar.
Onu niçin bendeniz komisyondan ve ilgili ze
vattan bu tasarıya zimmet, irtikâp, irtişa suç
larının diğer kanunlara girdiği halde bu kanu
na niçin girmemiştir bunun izah edilmesini rica
ediyorum ve bu hususta takrir veren arkadaşla
rıma iştirak ederim, eğer bana tatmin edici bir
cevap verilmezse ben de ayrıca bir takrir tak
dim edeceğim.
Dr. SADİ KONl'K (Samsun) — Efendim,
çok çetin bir mevzu ile huzurunuza geldiğimi
biliyorum. Mesleğim dışında olmakla beraber
bu cemiyet içinde yev almış bulunmaları dola
yısiyle her vatandaş gibi ben de bu mesele ile
alâkadarım. Bu konuda hissi, şu veya bu.şe
kilde düşüncenin, aleyhindeyim. Suçun fazi
leti veya rezileti yoktur. Suç suçtur. Yalnız
Meclisi Âli yeni girdiğimiz hayatın aksaklık ve
acemiliklerini arkada bırakmaya karar ver
miştir. Yeni bir devre, istikbale yönelmeye
karar vermiştir. Bunu Hükümet de, hepimiz
de kabul etmiş bulunuyoruz. Şu birkaç senede
yeni aldığımız siyasi inkişaf, bâzı aksaklıkları
tashih ederek, telâfi ederek daha düzgün bir
hayata yöneldiğimiz kanaatini doğurmuştur.
Bir arzu izhar etmiştir. Meclisi Âli de bunu
kabul etmiştir. Bu bir atıfet davasıdır. Bunu
tefsir ederken, şu ağ.rdır, şu böyledir, diye
bir taksim yapmak, çok geniş münakaşalara
sebebiyet verecektir. Bunlardan saatlerce bah
sedilebilir. Birine ihanet, diğerine hırsızlık
demekle bu dâva halledilemez. Bu mesele 50
sene her cephesiyle zannederim ki çok geniş
münakaşalara sebebiyet verecek bir mevzu ola
rak telâkki edilmektedir. Çünkü bunun bir
ölçüsü yoktur. Ağır veya hafif olduğu, zararlı
veya zararsız olduğu üzerinde burada, isterse
niz, senelerce münakaşa edebiliriz. Yani bu
tarafına da, öbür tarafına da birçok şeyler söy
lenebilir, dul kadına ihaneti, ağlayan çocuğun
feci durumu, Hazineden para çalan adamı şu
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ve bu şekilde burada 50 sene münakaşa edebi
liriz, bu bitmez.
Şu halde Meclisi Âlinin, ben bu atıfeti âza
mi şekilde kullanacağım diye, izhar buyurdu
ğu arzu üzerine iş Komisyona havale edilmiş,
Meclisin bu arzusunu Komisyon nazarı itibara
alarak Hükümetin kabili tahammül olduğu şe
kilde kanunu tashih ederek huzurunuza getir
miştir.
Binaenaleyh bunun şu ve bu maddesi üze
rinde her dakika değişen bir hisse kapılıp de
ğiştirmeye kalkarsak, bir ucube meydana ge
tirmiş olacağız. Onun için elimize gelen şu met
ni biraz acele ile çıkarmamız herhalde isabetli
olacaktır.
Yalnız arkadaşlar, tarih üzerinde takılıyor
lar. Ben ortalama bir şey teklif edeceğim. 1949
evveli alalım. 29 Teşrinievvel 1949 diyelim ve
bu dâvayı bitirelim. Bu hususta bir de önerge
hazırladım, Başkanlığa takdim ediyorum.
AHMET KEMAL SİLÎVKİDÎ (İstanbul) —
Arkadaşlar, şimdiye kadar konuşan 11 arkadaş
tan 10 tanesi, yalnız müddet hakkında müta
lâa dermeyan etti ve bunu 29 Teşrinievvel 1948
ze kadar olan kayıtta adaletsizlik olduğunu
ileriye sürdüler. Bunun I Mart 1950 senesine
kadar olmasını ileri sürenler de oldu. Vakit
gecikti, bir arkadaş da affın tamamen aleyhin
de konuştular. Meclis affı kabul etmiştir.
Kanunu muhakkak getirecektir. Vakit geci
kiyor, bendeniz bir teklifte bulunuyorum, bir
çok arkadaşlar takrirler verdiler. Başkanlık
şimdiye kadar verilen bu takrirleri müsaade et
sinler, okutsunlar. Bu suretle de bir karar vere
lim çabukça bir neticeye varalım. İşi uzatmıyalıın. Bu gece sabaha kadar kalmıyalım. De
diğim şekilde olursa 12 ye kadar iş biter.
Bendenizin mâruzâtım budur.
8ALOMON ADATO (istanbul; — Havın
arkadaşlarım, Ekrem Oran arkadaşımız öyle bir
şekilde konuştular ki, sanki hukuk ilminde afi'1
umumi müessesesinin kabulü veya ademi kabulü
meselesi karşısındayız. Halbuki hukuk ilminde
af müessesesi asırlardan beri mevcuttur. Demek
ki cemiyette affı umumiye lüzum görülmüştür ve
bunun içindir ki, mevzuatta yer bulmuştur.
Ekrem Oran arkadaşımız sözlerini o şekilde
tanzim ettiler ki, onu dinliyen mevcut ceza na
zariyelerinden birinin mutaassıp taraftarı gibi
görür. Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere
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münferit cezacılar bir suçluyu bir ağacın mevcu
diyetini tehlikeye koyan bir hasta dal gibi telâkki
ederler, o dalı kesme!i, çünkü ağaç zarar göre
cektir. Binaenaleyh Oran arkadaşımıza göre suç
işlemiş olan bir zat, müebbeden tevkifhanede ka
lacak ve cemiyete girmeye hakkı olmıyacaktır.
Nitekim buyurdular ki, bunlar affa mazhar
olursa kurtlar gibi cemiyete saldıracak ve cemi
yet de tehlikeli bir vaziyete mâruz kalacaktır.
Acaba hapishaneden yarın çıkacak olan bir
vatandaş bir kurt vaziyetinde mi olacaktır/ Ben
deniz bilâkis cezaların ıslahı nefse matuf oldu
ğunu kabul eden ikin*-i nazariyeye mensup olan
ların noktai nazarına iştirak edecek, bu tasarı
karşısında doğrudan doğruya bir inşirah duyu
yorum. Filhakika bu ikinci nazariyeyi müdafaa
edenler cezada bir ıslah Amilini görmektedirler.
Ceza vermek, bir suçluyu ıslaha matuf olan bir
tedbirden ibarettir. Cemiyetfe af müessesesi lâ
zımdır. Esasen, Hükümet, gerekçesinde 17 sene
den beri affı umumi ilân edilmediğini tebarüz et
tirmiştir. Bunu tebarüz etliımekle affın iüzu
mutıa kani olduğunu göstermiş olmaktadır.
Yüksek Heyetinizin gec^n günkü müzakerelerde
gösterdiği hassasiyet bu memlekette bu ihtiyacın
mevcut olduğuna, bir delil teşkil eder. Yüksek
Meclisin mahdut bir çerçeve dâhilinde hazırlan
mış olan Hükümet tasarısını, komisyona iade
etmekle milletin nabzına bakmış olarak bir karar
vermiş bulundu.
Binaenaleyh af lâzımdır, Bsaseıı affı umu
miyi müdafaa eden hukukçular, bu affın Hükü
metlerin mahiyetinde mündemiç içtimai bir zaru
ret olduğunu ifade etmektedirler.
İcra kuvvetini de elinde tutan, Yüksek Meclis
bu kuvveti kullanarak bir af ilân hakkını haizdir
ve affı umumi için de hakiki bir sebep mevcuttur.
Arkadaşlar; evet Cumhuriyet ilân edilmişti.
Fakat tek parti ile bir Cumhuriyete hukukçular
büyük bir kıymet atfelmemişlerdir.
BAŞKAN -—• Müsaade buyurun, madde île
ilgili değildir, heyeti umumiyesi kabul edildi.
AHMET KEMAL S Î U V l U U (fslanbulı Arkasını iyi getirin.
SALAMON ADATO (Devamla)
Bir Cum
huriyette müteaddit partiler mevcutsa emin
olunuz ki, o memlekette büyük içtimai ve sjyasi
inkılâp yapılmış olur. Binaenaleyh bu affı mu
hik göstermek için bu büyük inkılâp sebep ola-
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rak gösterilebilir. Yüksek Heyetiniz mahdut çer
çeve içinde hazırlanmış olan Hükümetin tasarısını
komisyona iade etmekle bu büyük inkılâbın tesiri
altında bulunduğunu ispat etmiştir.
Arkadaşlar, bendeniz tarih üzerinde de
kısaca duracağını. Bâzı arkadaşlar 29 Ekim
1948 tarihini mebde olarak kabul ettiler halbu
ki, bendeniz bu târihi bir münteha olarak ka
bul etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim 29
Ekim 1948 den bugüne kadar, bir arkadaşımı
zın tebarüz ettirdiği üzere, 1,5 senelik bir
müddet geçmiştir. Bu 1,5 sene içinde irsi veyahutta patalojik sebeplerle bir cürüm irtikâp
etmiş olan bir vatandaş, neden aftan istifade
ettirilmesin Hükümet, bu tarihi münteha ol
mak üzere kabul için bir sebep göstermektedir;
Sinan Tekelioğlu arkadaşımız
kısaca temas
ettiler. Sebep de şudur: Bu konudaki yayınlar
dan cesaret alarak suç işlemiş kimselerin mev
cudiyeti ihtimalidir. Yani bir ihtimale, binaen,
Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın bütün
çıplaklığıyle tasvir ettiği facialara imkân ve
meydan verilecektir. Bir vatandaş affedileceğini
ümit ederek bir suç işlemiş olabilir. Fakat biz
de bir suçlu vardır diye onun yanında arzettiğim sebeplerden dolayı bu mülâhazadan uzak
olarak cürüm işlemiş olan vatandaşları neden
aftan istifade ettirmiyelim. Bendeniz şu kana
atteyim ki, hiçbir kimse aftan istifade edebile
ceğinden cürüm işlemez. Binaenaleyh bir kim
se aftan evvel cürüm işlemiş ise onun da affı
lâzımdır. Affın lüzumuna kani olduktan sonra
bir buçuk sene evvel cürüm işlemiş olanların
ayrılmasını ben adaletle kabııli telif görmüyo
rum. Eğer Adalet Bakanı 29 Ekim 1949 a tekaddüm eden zaman zarfında işlenmiş olan suç
ların adedinin bu tarihten sonra, geçen altı ay
içinde işlenen suçlardan daha az olduğunu ispat
ederlerse o zaman münteha olarak bu tarihin
zaruri olduğuna kanaat getirebilirim. Cürüm
adedi arasında
fark olmadığını zannetmekte
yim. Binaenaleyh Yüksek Meclis bu atıfeti tamamiyle lütfetsin ve Muhterem Generalimizin
teklifi dairesinde affı bugüne kadar teşmil etsin
ADALET KOMİSYONU ODINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar; bu
mevzuda iki saattenberi görüşen arkadaşlar âde
ta Af Kanununun umumi müzakeresinde konu
şulması lâzımgelen sözleri söylediler. Bu hususa
girmiyorum. Vakit gecikmiştir. Sözümü yalnız
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bu maddeye inhisar ettiriyorum.
Birinci tasarıda bu madde yoktu. Burada
görüşmeler sırasında birçok takrirler verilmesi
üzerine esas itibariyle sadece siyasi suçlara in
hisar ettirilmiş olan tasarının âdi suçlara da teş
mili bakımından görülen temayül üzerine komis
yon bu maddeyi tedvin etti. Bununla beraber
4 ncü maddeyi de getirdi. Siyasi suçlardan baş
ka âdi suçlara affm teşmili mevzuubahis olmaz
sözü elbettekı doğru değildi. Suçların affı mevzuubahistir. Fakat bugün en muteber ceza esas
la rnıa göre siyasi suçlarda umumi af, âdi suç
larda hususi af yapılır. Siyasi suçları unutarak,
âdi suçları affetmek mevzuubahistir.
Şimdi burada verilen takrirlere ve konuşma
lara göre şu intiba hâsıl olmuştur: Daima şahıs
lar düşünülerek, eşhas düşünülerek mütalâalar
serdedilmiş, âdi suç olduğu için hususi af mahi
yeti verilmek istenmiştir. Konuşmalar daima
muayyen hâdiselere göre yapılmış, takrirler da
ima muayyen hâdiseler dikkate alınarak tertip
edilmiş hissini vermektedir. Çünki âdi suçların
affı ancak hususi kanunlarla olur. Âdi suçlara
teşmil edildiği zaman daima falan tarihteki suç
lu düşünülmek suretiyle tarihler tesbit edilmesi
ve cezaların miktarının ona göre indirilmesi ve
ya çıkarılması suretiyle tedbir alınması zarureti
hâsıl olmuştur. Çünki siyasi suçlar umumii âdi
suçlar hususi afla kaldırılır. Bu husımsta o ka
dar çok şey yazılmış ve söylenmiştir ki, burada
görülen fikir ihtilâfı ilim sahasında da mev
cuttur. Onun için ne arkadaşların biri biri eriyle
anlaşmasına ve ne de bu takrirlerin biri biriyle
telifine imkân görülemez. Çünki ilim adamları
dahi bu hususta anlaşmış değildir. Ben kendim,
şahsım için soyuyorum, başdanberi tasarının âdi
suçlara teşmiline al ey tarım. Çünkü benim aki
deme göre affı umumi yalnız siyasi suçlar için
dir ve bu siyasi suçların yalnız burada zikredi
lenlerinin değil, bunun dışında daha birçokları
nın da dâhil olması ve matbuat suçlarının af fi
umumiye girmesi muvafık olur kanaatindayim.
Fakat komisyonumuzda, geçirdiğimiz fikri in
kılâbı dikkate aldık ve bu affın esası da budur.
1945 yılmdanberi bugüne kadar geçirdiğimiz* bir
inkılâp vardır. Bunu dikkate alarak böyle bir
af yoluna gitmeyi nazari dikkate alınca bu ara
da bâzı suçlara da teşmil edilmesi teklifi ekse
riyet kazandığı için, komisyonumuz bu maddeyi
böylece huzurunuza getirdi.
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Şunu arzetnıek isterini ki m a d d e lâyıkı veç
hile, ölçüle, tartıla getirilmiştir, fevri bir madd« değildir.
Tarih b a k ı m ı n d a n konu, k a r i k a t ü r i z e edildi.
Biz kamisyon namına b u n d a n üzüldük. 29
E k i m akşamı suç işliyen k u r t u l a c a k 30 akşamı
işliyen k u r t u l a n ı ı y a c a k .
A r k a d a ş l a r ; Sayın General 2-5 M a r t dedi, ya
ni bugün suç işliyen k u r t u l a c a k , yarın suç işli
yen k u r t u l m lyaeak.
H a n g i t a r i h i alırsanız alınız, 29 Ekim 1949 u,
29 Ekim 1948, 1 M a r t 1950 alınız bir gün sonra
suç işliyen m a h k û m olacak, bir gün evvel suç
işliyen k u r t u l a c a k t ı r .
Tarihi 1948, 29 E k i m almamızın sebebi gayet
açık s ö y l ü y o r u m : Âdi suçlara esasen affı teş
mil etmemek istiyoruz. Bu k a n a a t t e y i z . B u n u n
böyle o l d u ğ u n a kaniim. M ü m k ü n okluğu k a d a r
az affetmek.. ( G ü r ü l t ü l e r )
Bu ilimdir. B u n u b a ş k a t ü r l ü a n l a m a m .
B A Ş K A N --- M ü s a a d e edin. a r k a d a ş l a r .
V E H B Î SARI DAL (Niğde) — Sözcü madde
yi t e n k i d ediyor.
K E R t D U N F İ K R Î D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl)
Vahim, t a r i h î a n l a r yaşıyoruz.
B A Ş K A N — Sözcü k o m i s y o n d a hâkim olan
fikri söylüyor. Niçin, m ü d a h a l e ediyorsunuz:'
A D A L E T KOMİSYONU ADTNA
ABDÜRR A I I M A N K O N U K (Bursa) - Komisyonun
b a ş k a n ı b u r a d a , sözcüsü b u r a d a , k â t i b i b u r a d a
ve üyeleri, b u r a d a d ı r . E ğ e r m ü d a h a l e edilecek
se müsaade b u y u r u n Adalet K o m i s y o n u n d a n
her hangi birisi çıkar sözcünün söylediği sözler
k o m i s y o n u n noktai nazarını ifade etmiyor, tenk i d d i r der. B u n a nazaran komisyonumuz madde
nin... ( G ü r ü l t ü l e r )
Bir ses —• Rezalet.
BAŞKAN
• Arkadaşlar, fikrinizi b u r a d a n
söyleyiniz, bir arkadaşın, fikri ü z e r i n d e
reza
lettir filân diye söylemeye kimsenin h a k k ı yok
t u r . Komisyon, b a ş k a n ı b u r a d a , hepsi b u r a d a ,
komisyona iştirak eden H ü k ü m e t heyeti bura
dır, çıkar söylersiniz.
ADALET KOMİSYONU ADİNA
A1VDÜRRA11MAN K O N U K (Devamla) - Buna nazaran
m a d d e n i n esasında mevcut olan, H ü k ü m e t ta
sarısında mevcut olan ve sonra da heyetçe ka
bul edilen t a r i h i , olduğu gibi m u h a f a z a etmeyi
ve 29 Ekim. 1948 t a r i h i n i mebde olarak almayı
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komisyonumuz k a b u l etmiştir. B u n d a n evvelki
gerekçeye istinat ettiği, için gerekçenin aynıdır.
B u n d a n başka affedilen suçların m i k t a r ı ba
k ı m ı n d a n h a n g i suçların affı lâzım olmadığına
gelince b u r a d a k a b u l edilen esas cezası âzami
üç yıl hapis olan suçlardır. G ö r ü y o r s u n u z ki
t a k d i r l e r d e bâzı. a r k a d a ş l a r beş yıl olsun demişlerdii'. Bizim b u r a y a getirdiğimiz t a s a r ı üç yılı
kabul, ediyor. B u o r t a l a m a bir t e r t i p t i r . Gerek
tarih b a k ı m ı n d a n , gerek suç miktarı bakımın
dan, hapis m i k t a r ı b a k ı m ı n d a n komisyonun koy
d u ğ u esasın kabulünü, komisyon rica etmektedir.
Ve bunda ısrar eylemektedir.
B A Ş K A N —• Ilulki

Karagülle.

AHMET TAİITAKILIU
misyon adına m ı ' .

( K ü t a h y a ) — Ko

B A Ş K A N - •• Sözcü yalnız söz istedi, a r a d a
ona söz verdim. Diğer arkadaşlar sırasiyle.
MÜLKİ K A R A G Ü L L E (Konya) Arka
daşlar, şu tasarının heyeti umumiyesi üzerinde
geçen celsede ve birinci madde üzerinde de İm
celsede muhtelif arkadaşlarımızın değerli müta
lâalarını dinledik. Gerek bu m ü t a l â a l a r d a ve; ge
rekse1 arkadaşlar arasındaki görüşmelerde, ar/.edeyim ki, gayet «perişan» kelimesi ile ifade ede
ceğim şekilde çeşitli arzulara şahit olmaktayız.
T a k d i r b u y u r u r s u n u z ki, bu mevzularda her ar
zuya yer vermek maateessüf mümkün değildir.
Atfın nazari mahiyeti, ilmî mahiyeti nedir?. Bun
ları söylemeyi lüzumsuz addederim.
Yalnız"geçen sene sanırını ki, Sinan Tekelioğlu, Necdet Yücer arkadaşımız birer af teklifi
vermişlerdi, h'akat, bunlar bizim komisyonumuz
da, geniş bir esbabı mucibe ile reddedildi.
Bu d e f a d a hukuku âmme dâvalarının 1948 den
evvelkilerinin tasfiyesine matuf olan ve bâzı siya
si suçları, bâzı nevi diğer suçları istihdaf eden
f.lükümel tasarısı geldiği zaman Adalet Komis
yonumuz daha bir sene önce Yüksek Kamutayca.
ittihaz olunan karara ve kendi " inancına aykırı
olarak bu tasarıyı teşmil etmek istiyen bâzı fikirler
ve tekliflere rağmen kendini tevsia salahiyetli bul
madı. Binaenaleyh o çerçeve dâhilinde işi Kamu
tayın huzuruna arzı kendi yetkisinde görmedi.
Kamutayda vuku İmlan görüşmelerde çeşit'i
lemayülleri de nazara alarak, muhtelif takrirler
le birlikte komisyona tevdi edilince, komisyonda
yeniden tetkik ve müzakerelerden sonra bu tasa
rı huzurunuza gelmiştir.
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Arkadaşlarım burada bir tarih üzerinde duru
yorlar :
Arkadaşlar; dikkat buyurulursa, af da, a i'
gününe kadar cereyan etmiş olan hâdiseleri ve
neticelerini kaldırmış olan hiçbir af
vâki ol
mamıştır. Mutlaka bir zamana inhisar etmesi lâ
zımdır. Çünkü arkadaşlar, Devlet olarak. Meclis
olarak, Hükümet hükümranisine dayanarak Af
Kanununu yaparken onu cemiyet içinde, ciğerle
ri yanan birçok mağdurları ve cemiyet içinde o
suçların yaptığı tesiratı da düşünmeye mecbur
dur. Bir taraftan cemiyetin sinesinde onun mela
li sızlarken, onun melali yaşarken, diğer tarafta
mütecasirleri affetmek, cemiyetin mağdur va
tandaşlarının melaline lâakal hürmetsizlik olur.
Bunun için atlarda bir hadde kadar gerilere git
mek mûtattır. Şimdi bundan dolayı geçen tasa
rıda bu birinci maddeye mukabil 29 Ekim 1948
değil, 29 Ekim 1946 olarak tesbit edildi. Bunun
sebebi de memlekette şeni mânada zarar göster
miş birçok mücrimlerin cezaya çarptırılması idi.
Bunun için Hükümetin teklifine rağmen iki seıv
geriye alınmıştı. Fakat burada af teşmil edildi
ği için biz bu tarihin geriye alınmasında biv
mahzur görmedik 1948 senesinin 29 Ekimine
kadar gerek âmme dâvası açılmıyanlar hakkın
da gerekse affa tâbi olan diğer maddeler hak
kında bu tarihi muvafık gördük. Bundan daha
münasip tarihi de biz düşünemedik. Burada şu
nu arzedeyim ki biz bu mevzuları düşünürken
parti, politik temayüller zerrecik hâkim olma
mıştır. Şimdi, arkadaşlarımızın bâzıları diyor
lar ki matbuat suçlarına teşmil edelim. Zaten
bölmedik, hükümler muayyendir, dedik k i : Üç
seneye kadar hapsi ınüstelzim olan suçlar affe
dilir, dedik. Ve yalnız para cezasını müstelzim
suçlar, kabahat suçları da affedilmistir. Ondan
sonra bunun dışında kalan ve bir de siyasi suç
ların dışında kalan suçların da 1/3 ü kaldırıl
mıştır.

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Arka
daşımız hatırlattı, böyle hususi suçları da af
fetmiş bulunuyoruz. Matbuat Kanununun 30
nen maddesinin ele aldığı suçların tamamı affe
diliyor. Neşir vasıtasiyle hakaretlerden birçoğu
affediliyor, diğerleri de üçte bir istifade ediyor.
Binaenaleyh bunların üstüne mum dikip ısrar
etmekte bir menfaat mülâhaza etmem .
Arkadaşlar; af mevzuu bahsolduğu zaman
bunun ölçüsünü ve dozlarını gayet hesaplı tut
maya mecburuz. Affın herşey gibi hayatta ve
ilimde bir tarihi vardır. Birçok ilim adamları,
cemiyetin affa hakkı yoktur, cemiyet yalnız ada
letle mükelleftir, der. Çünkü Af nefî içtimaiye
istinat eden ceza telâkkilerinin evolüsyonuna
aykırıdır, der. Çünkü eğer affa gidersem vatan
daşın intikamına da cevaz veririm der. Arka
daşlar, ben 12 defa af gördüm, hiç birisinde
altı ay geçmedi ki, saldığımızın lâakal % 50 si
hapishanelere dönmüş olmasın. Bunlar mutla
ka dönmüşlerdir. Fakat arkadaşlar, gene kan
lar akıtarak, gene canlar yakarak gelmişlerdir.
Bunu hapsanelerde bulunan mağdur vatandaş
larıma acıyarak söylüyorum. Bunları da vatan
daş olarak mütalâa ediyorum. Onların da yaşa
ma hakkına malik olduklarını kabul ediyoruz.
Fakat Devlet olarak düşünmeye mecbur olduğu
muz bir nokta vardır. O da, her şeyin üstünde,
bir nizam Devleti oluşumuzdur. Biz, nizamı kur
makla mükellefiz. Bugün burada ileri sürülen
mütalâalara hürmet ederim. Fakat hazan olur
ki kapıları açalım, gitsinler. Ne olacak? Yarin
bir suç işlemiyeceklerini bilsek, yarın cemiyetin
her şeyini tasfiye ederek cinani bir hayata nail
olacağını bilsem ben o kapıların hizmetçisi ola
rak kendi elimle açarım. Fakat şimdiye kadar
ne yazık ki beşerî hayatta böyle behişti bir müsalemeti görmedim. (Öyleyse geri alın sesleri)
O halde izin verirseniz tasarıyı geri alıyoruz.
(Soldan alkışlar)

Şimdi burada matbuat suçları dâhil midir?
Denildi. Matbuat suçları birinci cümlede yazılı
dır. Mallına t Kanununun 30 nen maddesine gö
re hiçbir matbuat suçunun cezası üç seneden
fazla değildir. Ama matbuat vasıtasiyle irtikâp
edilen ve devletin huzur ve emniyetini haleldar
edecek suçu olanlar varsa bunlar da suçlarını
çeksinler..
EKREM ORAN (îzmir) — 1946 da matbu
at suçlarını affettik.

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya)
Mü
saade ederseniz teklif aleyhinde konuşacağım.
VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — Komisyon bu
büyük mesuliyeti üzerine alıyor mu?
BAŞKAN — Tasarıyı... (Gürültüler, komis
yon istiyor sesleri).
VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — Komisyon
reisi nasıl alabilir?
BAŞKAN — Rica ederim, müzakereyi idare
etmek üzere buraya buyurun. (Gürültüler).
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Hulki Bey; Komisyon başkanı olarak, Ko- J çük mânada sarsılacaksa bu af üzerinde hassasi
misyona geri mi istiyorsunuz ?
yetle durmak ve her birimiz, mesuliyetimizi his
sederek karar vermek mevkiindeyiz. Onun için
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULmüsaade ederseniz, hiçbir şeye bakmadan, ko
Kî KARAGÜLLE (Konya) — Komisyon baş
misyonun,
Meclis huzurunda ihdas ettiği mevzu
kanı olarak tasarının iadesini rica ediyorum.
üzerinde duracağım ve zannederim ki, sarili bir
(Gürültüler, nasıl alır sesleri).
noktaya
geleceğini.
FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Komisyo
Tasarı bir Hükümet teklifi olarak karşımıza
nun geri alması rezalet olur.
|
geldi ve mahiyeti siyasi'yesi görülen bir takım
SAİT KOKSAL (istanbul) — Komisyon
suçları ihtiva etmek üzere geldi. İki ana mad
başkanı tasarıyı geri alamaz, alâkası yoktur.
deyi ihtiva ediyordu, birisi, muayyen bir tarihe
(Gürültüler ve Meclisin malı oldu sesleri).
kadar
takibat yapılmamış olan suçların takiba
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — (Şiddetli
tını durdurmak ikincisi de muayyen bir tarihte
gürültüler arasında) Bu tasarıyı bir kere daha
işlenmiş olup da mahiyetleri tasrih edilmiş suç
etüt etmek üzere Büyük Millet Meclisi komis
lardan
dolayı da toptan cezaları kaldırmak. Bu
yona verdiği ve hazırladık, tamamdır diye Hey
suçların
listesini size okursam şimdi görüşülen
eti Umumiyeye getirdikleri halde ve birinci
maddenin mahiyeti ve tasarının geri alınmasın
maddeyi görüşmek üzere bulunduğumuz bir
dan hâsıl olan asabi havanın yersizliği anlaşılır.
sırada nasıl olupta hangi esbabı mucibe ile ge
Hükümet tasarısına göre, kanunun mutlak
ri istiyoruz diyorlar?
olarak affettiği suçlar, şunlardır :
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bıra
kalım gidelim öyle ise... (Geri geri sesleri)
Komünistlik propagandası, casusluk yap
mak, Cumhurbaşkanına hakaret, Hükümete ha
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABkaret, askeri isyana teşvik etmek, Türk Bayra
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaş
ğına hakaret, Meclise hakaret, dinî siyasete
lar, komisyondan bir sucal soruldu...
alet etmek.
TEZER TAŞKTRAN (Kars) — Cevap isti
yorum.
Tesbit edilen tarihlere göre 154 suçluyu İh
BAŞKAN — Müsaade buyurun, komisyon
tiva eden bu suçlardan 41 i komünist, 86 sı ca
sözcüsü izah edecek. Bir arkadaş sual sordu; I susluk, Cumhurbaşkanına hakaretten suçlu 10,
bu mesele hakkında tenevvür için söz verdim.
Hükümete hakaretten suçlu 7, askeri isyana teş
vikten suçlu 0, Büyük Millet Meclisine hakaret
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşım Te- I ten 1 suçlu vardır.
zer Taşkıran bir sual sordular. Buyurdular ki,
Şimdi çok rica ederim. 154 suçlunun affını
komisyon, hangi esbabı mucibe ile, bugün ge
ihtiva eden böyle bir af tasarısı ile karşı karşıya
tirmiş olduğu tasarıyı şimdi geriye almaktadır.
geldiği andan itibaren komisyon, bilhassa taki
iki mesele, gayet geniş tenkid mevzuu ol
bat yapılmamış olanları da toptan affetmeyi der
muştur.
piş ettikten sonra Meclisin böyle bir affı âdi suç
Birincisi, hangi suçlar affedilecek? ikincisi;
lulara da teşmili hakkında, velevki konuşan ha
hangi tarihten itibaren affedilecek?
tipler ölçüsünde dahi mütalâa etsek, böyle bir te
Gördünüz, birbirine o kadar zıt teklifler
mayüle katılması ve tasarıyı encümene havale
karşısındayız ki, bunları burada telif etmek im
etmesi yerinde idi. Encümene, gitti, hattâ bir ar
kânı yoktur. Bunun için, bu noktayı telif et
kadaşımın dediği gibi, hâlâ tasarı Hükümetin
mek maksadiyle tasarının komisyona geri ve
getirdiği esbabı mucibe ile mukayyettir ve o es
rilmesini rica ediyorum.
babı mucibe tahtında tedvin edilmiştir. Getiri
len tasarı, eski tasarı ile hiçbir suretle alâkası
AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) — Söz
kalmamış bir af tasarısıdır. Bir umumi müza
istiyorum.
Muhterem arkadaşlar; mevzu, heyecanla ve j kere açılırsa, fikirler salim olarak meydana çıkar
asabiyetle görüşmeye tahammülü olmıyacak ka- j ve biz de iyi bir neticeye varırız diye teklif yap
dar nazik bir mevzudur. Hattâ af müessesesi ile. ! tım. Riyaset bunu tasvip etmediği halde ondan
sonraki görüşmeler ve Encümen Başkanının da
bu af fan yapılması ile, cemiyetin nizamı en kü-
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tekrar izahatı ile umumi heyeti üzerinde müza
kereler cereyan etti.
Birinci teklifimin kabul edilmemesidir ki,
mevzuu bu suretle dalâlete götürdü.
Arkadaşlar; Hükümet veya komisyon, bizim
tesbit ettiğimiz müddetten başka mebde ve suç
lar hakkında teklifler var diye bir temayül seze
rek, Meclisin bir karan olmaksızın, bu tasarı
yı alıp götüremez.
Onun için çok rica ederim, meseleyi sükûnet
le mütalâa edelim. Hükümetin esbabı mucibesi
sarihtir. Memlekette Millî gelişmeler mevzuubahistir. Bu tasarı ile memleketimizde attan is
tisna edilmesi lâzımgelen suçlar varsa, araştırı])
bulalım, bunun hududu nereye kadar teşmil edi
lecek, onu arayıp bulalım. Müddet meselesin
de en âdilâne birşey bulalım. Fakat bu nokta
larda encümenin izah ettiği emrivakie, Meclisi
tâbi kılmıyalım.
BAŞKAN — Oyların sonucunu arzediyorımı:
Av Vergisinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısına (275) arkadaş oy vermiştir. 1 ret var
dır, nisap mevcuttur, muamele tamamdır. Bina
enaleyh, tasarının kanunluğu (274) oyla kabul
edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik îş
Birliği idaresinin teknik yardım fonundan fay
dalanmak suretiyle getirilecek personele ödene-

3. — Çanakkale Milletvekili Nureddin Vnen'•in, İskenderun İlçesinde krom madeni arama sa
hasını genişletmek istiyen bir vatandaşa izin ve
rilmemesi sebebi hakkında Başbakanlıktan olan
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dic
lelinin yazılı cevabı (6/447)
2 . II . 1950
Maden ruhsatları hakkında.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim.
Çanakkale Milletvekili
Nurettin Ünen
iskenderun'un Maraşalçakmak Caddesi 56 nu
marada oturan Zeki Redifler isminde bir vatan
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cek dolar tahsislerine ait olmak üzere Amerika
Büyük Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle va
rılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun
tasarısına (261) oy verilmiştir. Ret ve çekimser
yoktur, nisap vardır, muamele tamamdır, tasa
rının kanunluğu (261) oyla kabul edilmiştir.
5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği mek
tubunun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısına
(260) oy verilmiştir, ret ve çekinser yoktur, mu
amele tamamdır. Binaenaleyh, tasarının kanun
luğu (260) oyla kabul edilmiştir.
Meslekî ve Teknik okullar açılması ve mev
cutlarının büyütülmesi hakkındaki Kanuna ek
Kanun tasarısına (268) oy verilmiştir, ret, çe
kinser yoktur, nisap mevcuttur, muamele ta
mamdır, binaenaleyh,
tasarının kanunluğu
(268) oyla kabul edilmiştir.
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Ge
nel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması
na 'dair Kanun tasarısına (234) oy verilmiştir.
232 kabul, 2 ret. Nisap mevcuttur, muamele ta
mamdır.
Binaenaleyh, tasarının kanunluğu
(232) oyla kabul edilmiştir.
Vakit gecikmiştir, yarın saat 10 da toplanıl
mak üzere oturuma son veriyorum.
Kapanma saati. : 22

daş, iskenderun İlçesi dahilindeki krom madeni
ni arama ruhsatı için, 1947 yılında müracaatta
bulunuyor. Ekonomi Bakanlığından 50 ve 1/51
sayılı iki ruhsat alıyor. Bu arama sahasını geniş
letmek için yeniden \âkı müracaatı üzerine Baş
kanlığınca « Hatay ili sınırları içinde Maden
aramamız askerlik bakımından mahzurlu görül
müş olduğundan ... » cevabı ile talebi reddedili
yor. Buna rağmen aynı yılda bu sahaların ruh
satı rakip firmalara veriliyor ve böylece askerî
mahzur maden sahasından değil bu vatandaşın
kendi şahsından doğmakta olduğu neticesine va
rılmaktadır.
Vatandaş büyük bir ıstırapla sebebini soru
yor, cevap alamıyor.
Bu muamelenin cereyan
mahiyeti neden ibarettir?
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Ankara 22 . III . 1950
T. B. M. M. Başkanlığına
4 . II . 1950 gün ve 0/447
6324-4378 sayılı Y. C.
Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in,
İskenderun ilçesinde krom madeni arama saha
sını genişletmek istiyen bir vatandaşa izin veril
memesi sebebi hakkında, yazılı sorusuna veril
mesi gereken cevabın ilişikte sunulduğunu say
gı ile arzederim.
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Vedat Dicleli
Çanakkale! Milletvekili Nurettin ünen'in ya
zılı sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca
verilen cevap
Zeki Redifler'in İskenderun İlçesinde maden
arama taleplerine mütaallik muamelenin cere
yan tarzı ve mahiyeti aşağıda arzedilmiştir.
1. Zeki Redifler, İsmail Hakkı Çivicioğlu,
Oğuz Akal ve Ekrem Ersoy tarafından müşte
reken verilen 10 . IX . 1947 tarihli iki dilekçe ile
İskenderun İlcesine bağlı Belen Bucağının
Kavkurt, Sakıt ve Atik köyleri sınırları içinde
krom, amyant, kurşun ve manganez madenleri
aramak için ruhsatname talep edilmiştir.
Muameleleri uygun bulunan bu talepler hak
kında maadin nizamnamesinin değişik onuncu
maddesi hükmü gereğince (Askerî ve siyasi
mahzur) mevcut olup olmadığı İçişleri ve Genel
kurmay Başkanlığından sorulmuş mahzur olma
dığı hakkında alınan 9 . X I I . 1947 tarihli ve
76990 sayılı cevaba istinaden gerekli işlemler
yapılarak adı geçenler namına 9 . X I I . 1948
tarihli, 1/50 ve 1/51 sayılı iki ruhsatname kesil
miş ve maadin nizamnamesinin 10 ve 20 ııci
maddeleri mucibince bu ruhsatnamelerin meri
yetleri Bakanlığımızca da tasdik edilmiştir.
2. Zeki Redifler, Oğuz Akal, Hüsamettin
Tütnar, Kadri Uğurlu ve Nuri Tanak tarafın
dan müştereken verilen 12 . XII . 1947 tarihli
dilekçeleriyle H a t a y İlinin Dörtyol İlçesi sınır
ları içinde (8) ve İskenderun İlçesi sınırları
içinde (2) olmak üzere ceman (10) mahalde
krom, amyant, simlikurşun ve antimuan mad
deleri aramak üzere ruhsatname itası talebinde
bulunulmuştur.
Bakanlığımızca yapılan incelemelerde müra
caatları uygun bulunan bu talepler hakkında
maadin nizamnamesinin değişik 10 ucu maddesi
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bakımından, Genelkurmay Başkanlığının umu
mi olarak göstermiş olduğu lüzum üzerine içiş
leri Bakanlığından sorulmuştur. Adı geçen Ba
kanlık 1 . IV . 1948 tarihli ve 19132 sayılı ceva
bında, Genelkurmay Başkanlığının 24 . XII .
1947 gün ve 2181 sayılı yazısına atfen İskende
run İlcesine bağlı Belen Bucağında Maden ara
ma müsaadesi verilmesinin 1948 Haziranı sonu
na kadar uygun görülmediğini bildirerek Ba
kanlıklarınca yapılacak bir işlem olmadığını ge
rekirse keyfiyetin Genelkurmay Başkanlığından
sorulmasını rica eylemiştir.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığının mezkûr
yazısının bir örneği bağlanmak suretiyle bu mü
racaat sahaları hakkında Maadin Nizamname
sinin 10 ncu maddesi bakımından mütalâaları
nın bildirilmesi Genelkurmay Başkanlığından
sorulmuştur.
Genelkurmay Başkanlığından bu on muame
leye karşılık olarak alınan 14 . V . 1948 tarihli
ve 20415/20416 sayılı cevapta (..Adları yazılı
kişiler tarafından ve krokide gösterilen sahalar
da maden aramalarında çeşitli sebeplerden ötü
rü sakınca..) olduğu bildirilmiştir.
Bu durum karşısında keyfiyet izah olunarak
Maadin Nizamnamesinin rakamla onuncu mad
desi mucibince gerekli Bakanlar Kurulu Kararı
nın istihsali 17 . VI . 1948 tarihli ve 5/5617 sa
yılı yazımızla Başbakanlığa arzedilmiştir.
' Bakanlar Kurulu 12 . VII .1948 tarihli ve
3/7762 sayılı karariyle mezkûr müracaatlara ait
ruhsatname taleplerini reddeylemiş ve keyfiyet
il delaletiyle alâkalılara duyurulmuştur.
3. Zeki Redifler, Oğuz Akal, Hüsamettin
Tütnar, Mehmet Sabit Tütnar, Nuri Tanak ta
rafından müştereken ve Zeki Redifler tarafın
dan
münferiden 13 . V . 1948, 3 VII . 1948
ve 19 . T . 1949 tarihlerinde
verilen
00 a
yakın
dilekçe
ile
birbirine
mücavir* -d.
mak üzere
Hatay İlinin
İskenderun, Kı
rıkhan ve Dörtyol
İlçeleri
sınırları için
de krom, amyant, simli kurşun ve antimon,
manganez ve diğer madenler aramak üzere ruh
satname verilmesi talebinde bulunulmuştur.
Müstedilerin bu müracaatleri usul ve niza
ma uygun bulunduğundan muamelelerinin te
kemmülü cihetine gidilmiştir.
Bu maksatla ve Maadin Nizamnamesinin
değişik 10 ncu maddesindeki sarahata binaen
müstediler tarafından mezkûr ilce sınırları için-
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de maadiıı aranmasında siyasi bakımdan bir
mahzur bulunup bulunmadığı, Genelkurmay
Başkanlığının umumi olarak göstermiş olduğu
lüzum üzerine İçişleri Bakanlığından sorulmuş
tur. Cevaben alman 25 . IX . 1948 tarihli ve
57291 sayılı yazıda aynen (... Zeki Redifler ve
adı geçen ortaklarının Hatay Bölgesinde maden
aramaları emniyet bakımından mahzurlu gö
rüldüğü...) Bildirilmiştir.
Ancak Zeki Redifler ve arkadaşlarının yu
karıda 1 numaralı bentde bildirilen müracaat
ları karşısında mahzur görülmiyerek 1-50 ve
1-51 sayılı ruhsatnamelerin verildiği, 2 numaralı
bentte ise mahzur görüldüğünün bildirilmesi
üzerine taleplerinin Bakanlar Kurulunun 12 .
VII . 1948 tarihli ve 3/7762 sayılı karariyle red
dedildiği nazarı itibara alınarak aynı kimseler
hakkındaki bu değişik muameleler karşısında ne
yolda işlem yapılacağı hususunda Bakanlığımız
ca tereddüt hâsıl olmuş ve keyfiyet etraflı bir şe
kilde izah edilmek suretiyle 3.XII.1948 tarih
ve 5-11663 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığının
mütalâası sorulmuştur.
Adı geçen Bakanlıktan bu yazıya cevaben
gönderilen 15 . I . 1949 tarihli ve 1596 sayılı
tezkerede (... Zeki Redifle" ve ortaklarının 1947
yılında vâki müracaatlarına siyasi emniyet ba
kımından bir mahzur olmadığı Bakanlığımız
ca mütalâa edilmiş ise de Genelkurmay Baş
kanlığından birer Örneği de Bakanlıklarına
gönderildiği anlaşılan (
yazılarla adı geçen
lerin bu bölgede maden aramalarına müsaade
edilmesi askerî mülâhazalarla uygun görülme
diği bildirilmiştir.
Bu defaki işarınız üzerine askerî zaruretler
dolayısiyle Zeki Redifler ve ortaklarının bu
bölgede maden aramalarına dair memnuiyetin
devam edip etmediği hususu Genelkurmay Baş
kanlığından tekrar istizah edilmiş ve alınan
karşılıkta askerî mülâhazalarla bu memnuiye
tin devam ettiği ve bu kişilerin Hatay sınırları
içinde maden aramalarının bu bakımdan sakın
calı bulunduğu...) bildirilmiştir.
Bu durum muvacehesinde muamele tafsilâtiyle izah olunarak, maden Nizamnamesinin
değişik, 10 ncu maddesi uyarınca Zeki Redifler
ve arkadaşları tarafından Hatay ili sınırları
içinde maden aramak üzere vâki bütün müra
caatları hakkında gerekli Bakanlar Kurulu Ka
rarının ittihazına müsaade olunması 21.IV.1949
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tarihli ve 5/6598 sayılı yazımızla Başbakanlığa
arzedilmiştiı*.
Bakanlar
Kurulu 2 . V . 1949 tarihli ve
3-9226 sayılı karariyle Hatay İli sınırları idinde
maden aramak üzere ruhsatname verilmesi hak
kında Zeki Redifler ve arkadaşları tarafından
yapılan istekleri, bu yerde arama yapılması
askerî bakımdan mahzurlu görüldüğünden reddeylemiş ve keyfiyet Hatay İli vasıtasiyle alâ
kalılara tebliğ edilmiştir.
4. Maadiıı Nizamnamesinin değişik 10 ncu
maddesi, idarece mahzur telâkki edilmesi ha
linde -yapılacak işlemi açıkça izah etmekte ve
buna göre keyfiyetin Başbakanlığa arzı ile
Bakanlar Kurulu Kararının istihsali icabetmektedir. Bu madde hükmüne göre Bakanlar
Kurulunca ruhsatname taleplerinin kabul ve
ya reddine mütaallik bir karar ittihazı ge
rekmektedir ki, Bakanlar Kuruluna akseden
mevzuubahis hâdiselerde bu hal adı geçenlere ait
müracaatların reddi şeklinde tecelli eylemiştir.
Bu itibarla yukarda safahatı açıklanan mua
meleler maadiıı mevzuatına uygun olarak ve fa
kat müstedilerin aleyhine karara bağlanmış bıılunmaktadn.
Zeki Redifler'e ait taleplerin reddi hakkın
daki kararlar Genelkurmayın o yoldaki mütalâa
larına dayanmakta ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı nizamname gereğince bu mütalâaları na
zara almak durumunda bulunmaktadır.
Siyasi veya askerî mahzura mütaallik müta
lâalar mahalle veya şahsa taallûk eylemektedir.
5. Hatay Vilâyeti 4 . II . 194!) tarihinden be
ri krom aramalarına kapatılmış bulunmaktadır.
Bu sebeple, mezkûr tarihten itibaren burada
umumi surette kimseye krom cevheri arama izni
verilmemektedir.
-/. — Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet
Aslcar'ın, Afyon - Akşehir arasındaki arazi sa
hiplerinin Exceıvateur verilmesi dilekleri hakkın
da Bayındırlık Bakanlığından
olan sorusu ve
adı geçen milletvekilinden tamamlayıcı malûmat
istediğini havi Bayındırlık Betkanı Şevket Aelcılan'ın yazılı cevabı (6/456)
11.11.1950
Yüksek Başkanlığa
Afyon - Akşehir arasındaki ziraate el verişi i
arazinin daimi su baskını tehlikesiyle karşı kar
şıya olması sebebiyle bu araziye civar köy, ma-
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halle halkının Bayındırlık Bakanlığına müraca
atla bir (Exea vateur) tahsis edildiği takdirde koy
ve mahalleler halkının da yardımlariyle tehlike
nin önlenmesi yolundaki müracaatlarına bugün >
kadar bir cevap verilmediğini aldığım mektup
lardan öğrenmiş bulunuyorum.
Bakanlıkça halkın yerinde olan bu müracaat
ları karşısnda ne tedbir düşünüldüğünün yazılı
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla.
Afyon Milletvekili
Mehmet Aşka.r
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kındaki sorusuna Tarım Bakam
yazık cevabı (6/457)

Cavid

Oral'ın

13 . 1 1 . 1950
Yüksek Başkan)lığa
İlişik olarak sunduğum soruların Tarım Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim.
Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın

l. — Kastamonu Şehri ve bu şehirden geçen
Kastamonu - inebolu şosesi Ilgazdan çıkan ve
şehrin
içinden akmakla olan Karaçomak deresinin
() z i i : A !.'y (> n - A k ş e h i; •
tehdidi
altındadır. Son yıllarda bilhassa bu
arasında »su baskınına
derenin havzasındaki ormanların muhtelif sebep
mâruz arazi hak.
lerle tahrip edilmesi yüzünden taşkınlar artmış
2 . İH . 1950
tır. Temizlenmesine rağmen <]er^ yatağı sık sık
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
dolmakta ve taşkınlar şehirde ve yolda zararlara
H . İT . 1950 tarih ve fi/4.r»fi - 63(>2/44:H) sayılı
sebep olmaktadır, (»erek şehri ve gerek" şoseyi bu
yazılarına ilişik olarak gönderilmiş bulunan Sa
taşkınlardan korumak karaçomak membalaun
yın Afyon Milletvekili Mehmet. Aşkar'm yazılı
daki ormanların tahripten korunması ve lahrip
olarak cevaplandırılmasını rica ettiği konu hak
edilen kısımların ağaçlandırılması ile mümkün
kında kendisinden tamamlayıcı malûmat isteğini
dür. Bu hususta Orman <<enel Müdürlüğü Büt
havi ilişik olarak sunulan yazımızın adı geçen
çesinin ağaçlandırma, kamulaştırma ve araştır
Sayın Milletvekiline ulaştırılması saygı ile arzoluma tertiplerine Bütçe Komisyonunca eklenmiş
n ur.
olan 250 bin lira ödenekten istifade olunabileceği
Bayındırlık Bakanı
düşüncesindeyim, iler şeyden evvel bu derenin
Şevket Adalan
membaına rastltyan orman kısımlarının muhafa
za ormanı kaıakterini haiz olduğu nazara alına
28. II .1950
rak korunması sağlanırken diğer yandan da piSayın Mehmet Aşkar
lânlı ve sistemli ağaçlamalara geçmek zarureti
Afyon Milletvekili
vardır. Bu işin derenin temizlenmesi hususunda
Ankara
Bayındırlık Bakanlığınca alınmakta olan tedbir
Afyon - Akşehir arasnda olup daimi su bas
lerle ahenkli olarak yürütülmesi lâzımgeldiği ka
kını tehlikesine maruz kaldıklarından kendileri
naatindeyim.
ne bir (Ekskavatör) tahsis edildiği takdirde bu
2. •-- Kargı ilce merkeziyle kasabanın kıy
tehlikenin önlenebileceği yolunda köylüler v:1
metli' ve verimli Ziraat arazisi de İlgaz'dan çıkıp
arazi sahipleri tarafından Bakanlığımıza baş vu
Kargı yanında devreze karışan karaderenin taş
rulduğuna dair bir dilekçeye rastlanmamıştır.
kınları ve getirdiği rüsubat yüzünden kötü bir
Müracaatın tarih ve, numarası ile sahipleri
duruma girmiş bulunuyor. Yine bu yüzden
nin isimleri bildirildiği takdirde yapılmış olan
Kargı - Tosya yolu da devamlı olarak bozulmakta
işlem sonucu bildirilmek üzere bu malûmatın
ve bu saha gittikçe genişliyen bir çakılhk ve
Bakanlığımıza verilmesini, saygı ile rica ederim.
kumsallık halini almaktadır. Bunun da sebebi
Bayındırlık Bakanı
Karadere havzasındaki' ormanların tarla açmak
Şevk"t Adabın
ve kc'inılcr yüzünden azalmasıdır, firenin bu
.5. — Kastamonu Millet/vekili Mua'zaffee Ak
durumdan kurtulması Kastamonu'daki Karaço
ahn'ın, Karaçomak, Karadere ve liozkurt dert
mak deresinde olduğu gibi Bayındırlık Bakanlı
lerini a taşmasına ve tahriplerine mâni olmak üze
ğınca girişilmek üzere olan tedbirlere muvazi ola
re Bayındırlık Bakanlığınca alınan tedbiri ere
rak kuruma ve ağaçlandırma tedbirlerinin ittiha
Orman Genel Müdürlüğünün de kertilmem hak
zına bağlıdır.
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3. — Abana İlçesinin de Bozkurt köyü ile
Abana arasındaki Bozkurt deresinin durumu da
aynıdır. Tarım Bakanlığınca bu üç derenin za
rarlarını önliyecek ve Bayındırlık Bakanlığınca
alınmasına girişilen tedbirlerin devamlı şekilde
faydalı olmasını temine yarıyacak koruma ve
ağaçlandırma işleri için şimdiye kadar ne düşü
nülmüş olduğunu ve bu hususta bir program ya
pılmışsa tatbikma ne zaman girişileceğinin açık
lanması rica olunur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına
13 . II . 1950 gün ve 4448 sayılı yazılarına
karşılıktır.
Karaçomak, Karadere ve Bozkurt dereleri
nin tasmalarına mâni olmak üzere Bayındırlık
Bakanlığınca alman tedbirlere Orman Umum
Müdürlüğünün de katılması hakkında Kastamo
nu Milletvekili Muzaffer Akalın tarafından
yüksek başkanlıklarına sunulan yazılı sıonı
önergesi üzerine durumu sözü geçen umum mü
dürlüğe incelettirdim.
1. 1948 yılında tanzim edilen ve tatbikma
girişilen. 5 yıllık çalışma programımıza Kasta
monu şehri civarındaki Karaçomak deresi Kar
gı İlce merkezinde'ki Karadere ve Abana ilçe
sindeki Bozkurt deresi vadilerinin ve civarın
daki sel yataklarının husule getirdikleri selleri
önlemek maksadiyle ağaçlandırma yapılması işi
dâhil edilmiştir.
Bahsedilen beş yıllık programda Amasya'
nın sel ağzı ve Sevadiye, Erzincan'ın Vaskct bo
ğazı, Adana 'tun Seyhan boğazı, Manisa'nın Gv-
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diz havzası ve Bursa'nm Nilüfer sel yatakları
nın ağaçlandırma yolu ile tahkimi işi plânlaştırılmış bulunmaktadır, tik olarak 1950 yılında
Amasya sel yataklarında ağaçlandırma işine
başlanacaktır.
2. Bayındırlık Bakanlığının müracaatı üze
rine Kargı İlçesi civarındaki Karaçay deresi
vadisinin ve sel yataklarının ağaçlandırılması
hususunda ilk etüdler yapılmıştır. Varılan sonu
ca göre sellerin husulüne tamamen mâni olabil
mek için sel tevlit eden yamaçlardaki bir kısım
ziraat arazisinin de istimlâk edilerek ağaçlan
dırılması gerekmektedir. Bu işe fazla ödenek
icap ettiren bir iştir. Mamafih 1950 yılı içinde,
yukarda ismi geçen üç. derenin ağaçlandırma
yolu ile tahkimi bakımından daha esaslı etüdleri yapılacaktır. Etüdler sonunda bu işin az bir
ödenekle başarılabilecek mahdut bir çalışmayı
icabettirdiği görülürse 1950 yılında veya beş
yıllık programımızın müsait devrelerinde ele
alınması mümkün olabilecektir.
o. Karaçomak, Karadere ve Bozkurt dere
lerinin baş taraflarındaki ormanların daha zi
yade tahribini, önlemek maksadiyle bu sahalar
daki koruma tedbirlerinin artırılması, düşünül
mekte olduğu gibi yapılacak etüd sonunda ka
tı muhafazasına zaruret görülen yerlerin tesbiti
ile muhafaza ormanı olarak ayrılıp koruma ted
birlerinin daha verimli bir neticeye bağlanma
sı da mülâhaza olunmaktadır.
Derin saygılarımla.
Tarım Bakanı
Cavid Oral

DÜZELTİŞLER
Bu Tutanak Dergisinin sonuna bağlı Basma- yazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır
S. Sayısı Sayfa Sütün Satır
Yanlış
Doğru
247
247
247
247
247
247
247
247

5
5
5
6
6
6
7
7

—
—
—
—
—
—
—
—

6
11
14
3
8
27
12
22

verdiğini
önlemeye
aşağıdaki fillerden
mücrimlerin
mürasaat
Sözleme
madde
madde
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verdirdiğini
önlemeyi
aşağıdaki fiillerden
'mücrimleri
müracaat
Sözleşme
maddede
maddede
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S. Sayısı Sayfa

Sütün

2
2

Satır

17
24
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Y a n 1ı ş

Doğ r u
Sayı Aylık

Sayı Aylık

Müdür yardımcısı
1
60
Dış Ticaret İstasyonları Müdürlüğü

Müdür yardımcısı
2
60
Dış Ticaret İstatistikleri Müdür
lüğü

248
248

5
5

248

6 cı sayfadaki (2) sayılı cetvel tanıanıen kaldırılacak yerine aşağıdaki cetvel konacak

tır:
[2] SAYILI CETVEL
B.
417

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Sayım ve anket giderleri
1 Nüfus sayımı giderleri
2 1950 Tarım Sayımı giderleri

33 748
100 000
Bölüm toplamı

459
201
1
205
206
1
2
3

Eklenen

Makiııa fişi satmalına giderleri
Aylıklar
Merkez memurları aylığı
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı

133 748
33 747
141 840
8 500

4 000
400
600

,. '

Bölüm, toplamı
209

.'•107
308

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (,)) fıkra
ları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavül giderleri, ve
yolluklar
TOPLAM

S. Sayısı Sayfa

255

5 000

4

Sütün

Satır

1

7 155
4 000

1 000
167 495

Y a n1 1ş

187 495

D 0ğ r u

D.

Sayı

D.

1

4

1

Sayı Aylık
4

150
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Gedikli Erbaş Kanununa ikinci defa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

[Kabul

465
241
241
0
0
215
9

edenler]

AFYON KARAHÎSAR
Hasan Dinçer
. AĞRI
Ahine t Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA

Fahrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Oemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Erkmen
Cemil ö z

Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp

Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeynologlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay

Bekir Kaleli
Hasene İlgaz
Dr. Abdurrahman Melek
DENİZLİ
GİRESUN
Dr. Hamdi Berkman
Eşref Dizdar
Naili Küçüka
Ahmed Ulus
Kemal Cemal öncel
Fikret Yüzatlı
Dr. Behçet Uz
GÜMÜŞANE
DİYARBAKIR
Şükrü Sökmensüer
Vedat Dicleli
Ahmet Kemal Varınca
Cavit Ekin
HATAY
Şeref Uluğ
EDİRNE
Abdullah Çilli
Mehmet E. Ağaoğulları Gl. Eyüp Durukan
Mahmut N. Gündüzalp Rasim Yurdman
İÇEL
Mehmet öktem
Dr. Ali Menteşoğlu
ELÂZIĞ
İSPARTA
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Rifat Güllü
Dr. İbrahim T. öngören Sait Koksal
Kemal Turan
ERZİNCAN
Şevki Yalvaç
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
İSTANBUL
Abdülhak Fırat
Fuad Hulusi Demirelli
Nahid Pekccan
Dr. Nikola Fakaçelli
ERZURUM
Atıf ödül
Eyüp Sabrı Akgöl
Dr. Mim Kemal öke
Salim Altuğ
Ahmet Kemal Silivri!i
Nafiz Dumlu
. İZMİR
Cevat Durguııoğlu
Ştvket Adalan
Şakir tbrahimhakkıogl n
Benal Nevzat Anman
Gl. Vehbi Koca gün ey
Münir Birsel
Şükrü Koçak
Lâtife
B. Çeyrekba*
GAZİANTEB
Esat Çınar
Ömer Asım Aksoy
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğln
Gl. Aşir Atlı
Cemil SaidBarlas
Rahmi Köken
Dr. Muzaffer Canbolat Ekrem Oran
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Dr. Kânıran örs
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
.Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdü Toközlü
Baki Tümtürk

23.3 . 1950
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Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sıhy
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Memduh tspartalıgil
MALATYA
Abdürrahîm U. Beydağı
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı

NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soy er
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral H. Gökdalay
Dv. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Di-, Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Yakup Kalgay
KAYSERİ
Muin Köprülü
GL Salih Avgın
Mehmed Ali Yörüker
Ömer Taşçıoglu
SEYHAN
Reşit Turgut
Cavid Oral
KIRKLARELİ
Dr. Kemal Satır
Zühtü Akın
Sinan Tekelioğlu
Korgl. Kemal Doğan
Hilmi Uran
Şevket ödül
MANİSA
Ahmet Remzi Yüregir
KIRŞEHİR
Korgl. Ali Rıza Artunkal
SİİRD
îsrmail H. Baltacıoğlu
Kâmil Coşkunoğlu
Sabri Çeliktuğ
Faik Kurdoğlu
Ali Rıza Esen
KOCAELİ
Dr. Memduh N. Otaman
Lûtfi Yavuz
Ahmet Faik Abasıyanık
Yaşar özey
StNOB
İsmail Rüştü Aksal
Feyzullah Uslu
Cevdet
Kerim
tncedayı
Cenap Aksu
MARAŞ
SİVAS
Fuad Balkan
Dr. Kemali Bayizit
Mitat Şükrü Bleda
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Rıza Çuhadar
Şemsettin Günaltay
Ali Dikmen
Dr. Kâmil idil
Hikmet Işık
Nihat Erim
MARDİN
Muttalip öker
Amiral Şükür Okan
Mehmet Kâmil Boran
Necmettin Sadak
KONYA
MUĞLA
Reşat Şemsettin Sirer
Dr. Hulusi Alataş
Abidin Çakır
Gî. Fikri Tirfteş
Mitat Şakir Altan

ismail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arva«
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZOAD
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ihsan Olgı.ın
ZONGULDAK
Emin Erişirgil

[Qya kattlmtyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu

AĞRI
Müştak Aktan
AMASYA
Ahmet Eymîr
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Falih Rıfkı A tay

Hıfzı Oğuz Bekata
îhsa» Ezğü
ismet inönü (Cumhurbaşkanı)
ANTALYA
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nıırullah Esat Sümer
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AYDIN
Dr. Sabri Akın
GL Refet Alpman
Emin Bilgen
BALIKESİR
Esat Altan
Fuat Bilal
Orgl. Izzeddin Çalışlar
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(t)

ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Kara kaya
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Münir Hüsrev Göle
ESKÎŞEBÎR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZÎANTEB
Cemil Alevli
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdiilgani Türkmen

Münir Çağıl (î.)
ismet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Hulusi O rai
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
ihsan Hânıid Tigrel
EDİRNE
Fethi Erim çağ
Dr. Bahattin öğütmen

Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih Inankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar (I.)
İSTANBUL
Salam on Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Ekrem Amaç
Ali Rıza Arı

Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunca rş ılı
BÎLEClK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BÎTLÎS
Muhtar Brtan
Ziya Geboloğlu (t.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
İhsan Yalçın
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçekçe
Abdurrahman Konuk
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Sim er
ÇANAKKALE
Hüseyin Bin gül
Niyazi Çıtak oğlu
Behçet Gökçen
îhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(t)
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Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer Özdek
İhsan
Şerif özgen
(D *
Ahmet
Tahtakılıç
Faruk Nafiz Çanılıbel
MALATYA
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Atıf Esenbel
Osman Nuri Koni
Dr. Hikmet Fırat
Fuad Köprülü
Mustafa
Naim Karakövlü
Recep Peker (I.)
Dr.
Cafer
özelçi
Hamdullah S. Tanrıöver
Şefik Tugay
(î.)
MANİSA
Orgl. Cemil C. Toydemir
Yunus M. Alakant
Hüseyin Cahit Yalçın
ismail Erteni
Senihi Yürüten
Şevket Raşit Hatipoğlu
İZMİR
Dr. Lûtfi Kırdar
Dr. Hüseyin H. Cura
Hilmi öztarhan
Atıf inan
MARAŞ
Sait Odyak
Emin Soysal
Haydar Rüştü öktem
Hasan
Reşid Tankut
KARS
Abdullah
Yaycıoğlu
Şerafettin Karacan
MARDİN
Dr. Esad Oktay
irfan Ferid Alpaya
Abdurrahman Sürmen
Şemsettin Ekmen
Hüsamettin Tugaç.
Rıza Erten
KASTAMONU
Abdülkadir
Kalav
Cemil Atay
Yusuf
Mardin
Tahsin Coşkan
Dr. Aziz Uras
Hamdi Çelen
MUĞLA
KAYSERİ
Necati
Erdem
Fikri Apaydın
Asım
Oürsu
Kâmil Gündeş
Nuri Özsan
Reşid özsoy
Dr.
Mitat Sakaroğlu
Faik Seler (I.)
MUŞ
Hayrullah Ürkün
Hamdi
Dayı
KIRKLARELİ
Halid Onaran
Dr. Fuad Umay
NİĞDE
KIRŞEHİR
Ferit E cer
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
ORDU
Şevket Torgut
Mehmet Furtun
KOCAELİ
Arif Hikmet Onat
Sednd Pek
Yusuf Ziya Ortaç
ibrahim Süreyya Yiğit Hamdi Şarlan
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

KONYA
Muhsin Adil Binal
Fatin Gökmen
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
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Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
Ali Zırh
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SAMSUN
Hüseyin Berk (î.)
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Ömer Karataş (I.)
Dr. Sadi Konuk
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım Gülek
Ali Münif Yegena

23.3 .1950

SÜRD
Etem îzzet Benice
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak

[Açık
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TRABZON
Hasan Ora!
Sırrı D ay
YOZGAD
Daniş Eyiboğlu
Fahri Akgöl
Temel Göksel (î.)
Celâl Arat
Ham di Orhon
ZONGULDAK
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlıı ismail Ergener
Ahmet Gürel
(î.)
Ali R. Ineealemdaroğlu
TUNCELİ
Sabri Koçer
Mahmut Tan
Naim
Krom er
URFA
Orhan
Seyfi Orhon
Osman Ağan
Nuri Tarh an (I.)
Atalay Akan

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
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Türk Tütünleri Ortaklığı Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:

465
275
274
0
1
181
9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Kemal özçoban
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mebrure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öym«n
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
öl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neşet Akkor
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Ahdi Ağabeyoğlu
Muaaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
fLacim Çarıklı

Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Çamhel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Efhan
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yümazipek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan ZeyneloğTu

ESKİŞEHİR
Emin Sazak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbelat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfık Ekmen
DİYARBAKIR
Kâzım Okay
Vedat Dicleli
İsmail Sabuncu
Cavit Ekin
Ahmed Ulus
Osman Ocak
Fikret Yüzatlı
ihsan Hâmid Tigrel
Dr. Galip K. Zaimoğiu
EDİRNE
GÜMÜŞANE
Mehmet E. Ağaoğulları
Şevket Erdoğan
Mahmut N. Gündüzalp
Şükrü SÖkmensüer
Mehmet öktem
HATAY
ELÂZIĞ
Abdullah Çilli
Mustafa Arpacı
Gl. Eyüp Durukan
Dr. ibrahim T. öngören
Rasim Yurdman
ERZİNCAN
İÇEL
Ziya Ağca
Dr. Ali Menteşoğlu
Rauf Bayındır
İSPARTA
Abdülhak Fırat
Rifat Güllü
Nahid Pekcaaı
Kemal Turan
ERZURUM
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Eyüp Sahra Akgöl
Salamon Adato
Salim Altuğ
>li Rıza Arı
Nafiz Dumlu
Fuad Hulusi Demircili
Münir Hüsrev Göle
Şakir Ibrahimhakkıoğlu Dr. Nikola Fakaçelli
Atıf ödül
Gl. Vehbi Kocagüney
Dr. Mim Kemal Oka
Şükrü Koçak
ÇORUH
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
İsmet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
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İZMÎB
Bendi Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Güleüoğlu
Rahmi Köken
Dr. Kâmran ö r s
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktag
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muaaffer Akalın
Gd. Abdullah Alptoğaaa
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamıdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Ta§sı<oğlu
Hayruülah Ürküaa.
KIRKLARELİ
Ztihtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şerk«t Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyaıaık
İsmail
Rüştü
Aksal
Dr. Fazıl Ş. Bür<ge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek

23 3 . 1950

ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gri. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Za'bcı
MANİSA
Yunus M. Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boraı
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Ka>lav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Ura»
MUĞLA
A'bidin Çakır

0:4

Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
öl. Fikrî Tirkeş
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroğiu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Raif Karadeniz
Hasa» Saka
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılam
URFA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
StlRD
Ziya Arkant
Efem izzet Benice
Kâmil Erfcek
Sabri Çeliktuğ
Sırrı Içöz
Ali Rıza Esen
ihsan Olgun
Lûtfi Yavuz
ZONGULDAK
SlNOB
ismail Ergener
Lûtfi Aksoy
Emin Erişirgü
Cevdet Kerim îneedayı
Ahmet Gürel
SİVAS
Ali R. Incealemdaroğlu
Mitat Şükrü Bleda
Naim Kromer
Şemsettin Günaltay
Orhan Seyfi Orhon
MUŞ
Haindi Dayı
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gö'kdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalmaaı
RİZE
Dr. Saim Ali Düeıare
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mebmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
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[Çekinserler]
KOCAELİ
Fuad Balkan

[Oya
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Naki Oeyad Akkeraaan
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Rawih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydım
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. îzze'ddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhite Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (I.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öymen
İhsan Yalçm
BURDUR
Ahmet Ali Çınar

kahlmıyanlar]

BURSA
Mustafa Fehmi Gerçeker
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlıı
İhsan Karasioğhı
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Naim Atalay
Dr. Mustafa Can tekin

(t)
Münir Çağıl (1.)
Süheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
A'bidin Ege
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
•ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz

Hasan Palatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen (I.)
Suphi Bedir Uluç

Hamdullah S. Tanrıöver

(D

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf inan
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Hasan Âli Yücel
KARS
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KAYSERİ
Gl.
Salih
Avgm
İÇEL
Kâmil
Gündeş
Haydar Aslan •
Reşid özsoy
Halil Atalay
Faik Seler (I.)
Salih İnankur
Reşit
Turgut
Refik Koraltan
KIRŞEHİR
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu Isımail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
İSPARTA
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Aydar (I.)
KOCAELİ
Sait Koksal
Cenap Aksu
İSTANBUL
KONYA
Dr. Adnan Adıvar
Muhsin Adil Binal
Enis Akaygen
Sedad Çumralı
Ekrem Amaç
Dr. Muhsin F. Dündar
Cihad Baban
Fatin Gökmen
Celâl Bayar
Dr. Aziz Pcrkün
Gl. Refet Bele
KÜTAHYA
Mareşal Fevzi Çakmak Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
•(t)
Adnan Menderes
Faruk; Nafiz Çamlıbel
Mekki Hikmet Gelenbeğ Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Osman Nuri Koni
Ahmet
Tahtakılıç
Fuad Köprülü
MALATYA
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili Abdurrahim U. Beydağı
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Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Şevket Basit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztsurhaıa
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan

23 3.1950

Dr. Mitaıt Saikarağlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Ömer Karataş (I.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener

0:4

Kasım Gülek
SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Teugirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel (1.)
Ali Rıza Işıl

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Kayseri
Erzurum
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1

o

Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(t)
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
VAN
İbrahim Arvas
YOZGAD
Fahri Ak göl
ZONGULDAK
Sabri Koçer
Nuri Tarhan (1.)

23. 3 .1950
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı kanunlara bağlı
(1) sayılı cetvellerin İstatistik Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İstatistik Ge
nel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hak
kındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 465
Oy verenler
270
Kabul edenler
270
Reddedenler
0
Çekinserler
0
Oya katümıyanlar
186
Açık Milletvekillikleri
9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHtSAR
Kemal öze/oban
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mebrure AJksoley
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe övmen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Sa/bri Akın
Neşet Akkor
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal

Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin ÇelikÖz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLÜ
Hasan Oemil Çambel
Lûtfl Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Falın Bük
Aziz Duru
ATIIYIA/I- TWITTIII* T ^ f ^ o n
•ii-IIIllt/tl İTİU1111 X!Jr'Ild.lJ

Muhlis Ertem en
Abdürrahman Konuk
Oemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazıpek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen

ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemiı
Ahmet İhsan Zeyneloğl u
ÇORUH
Ali- Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
ismet Eker
Basene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Osman Ocak
îhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan
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ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. A§ir Atlı
Cemil SaidBarlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yûzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü

B : 71
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Fuad Hulusi Demirelli
Dr. Nikola Fakaçelli
Atıf ö d ü l
Dr. Mim Kemal öke
ÎZMÎR
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrek'başı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Güleüoğlu
Rahmi Köken
Ekrem Oran
Dr. Kâmran ö r s
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğau
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğau
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk

23 . 3 . 1950
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İsmail Rüştü Aksal
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğh
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şeviki Ergun
Dr. Sadi İrmak
ITulki Karagülle
Tervfik Fikret Sil ay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli '
Ahmet Bozbay
Örgl. Asım Gündüz
M em d uh lap arfcalı gifl

Yusuf Mardin
Dr. Aziz Ur as
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Hamdi. Dayı

MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylii
Osman Taner
Abdülkadir Ta şan pil
Mahmud Nedim Zaheı

SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Tşıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker

MANİSA
Korgl. Ali Rıza Art.ıınkal
Kâmil Coşkun oğlu
İsmail Ertem
Faik Kurd'oğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu

SEYHAN
Dr. Makbule Dvblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Müuif Ye gen a
Ahmet Remzi Yüregir
SIIRD
Efem İzzet Benice
Safbri Çeliktuğ
Ali Rıza Eeen
Lûtfi Yavuz
StNOB
Lûtfi' Aksoy
Cevdet Kerim îneednyı
SİVAS
Mitat Şükrü Bl*da

KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
MARAŞ
KIRKLARELİ
Dr. Kemali Bayizi't
Zühtü Akın
Rıza Çuhadar
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Kamil idil
Şevket ödül
MARDİN
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
irfan Ferid Alpaya
ŞeVket Torgut
Mehmet Kâmil Boran
Ş emsettin Ekra en
KOCAELİ
Ahmet Faik Abamyanık Abdülkadir Kalav

NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RÎZE
Dr. Saim Ali Dilem re
Fuad Sinmen
Ali Zırh
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Şemsettin Günaltay
Hikmet İşık
Muttalip Öker
Necmettin Sadak
Gl. Fikrâ Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Ceza r oğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğ'lu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı D ay
Raif Karadeniz
Hasan Saka
TUNCELİ
Necmeddin S ahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Sırat Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Öktar
YOZĞAD
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erkek
Sırrı Içö'z
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Brgener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali R. încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

B : 71
[Oya
AFYON KARAHÎSAR
Gft. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazım Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
A.hraed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Natri Oevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Rasi'h Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
öl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalılar
Süreyya örgeevren
|
BİLECİK
I
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhli» Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Gefbotoğlu ( t )
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öymen
BURDUR
Anmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Dr. M. Talât Simer

23 . 3 .1950
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kahlmıyanlar]

ÇANAKKALE
Hüseyin Bin gül
Niyazi Çıtakoğlu
îhsan Karasioğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazanç.uğhı
Asım Us
ÇORUM
Naim Atalay
Dr. Mustafa Gantekin

(t)
Münir Çağıl (1.)
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çal güne r
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
Fuad Ağrah
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya (t.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlıı
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Ofcay

GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKARİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

KARS
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid
özsoy
(t)
Faik
Seler
(1.)
Suphi Bedir Uluç
Reşit Turgut
İÇEL
KIRŞEHİR
Haydar Aslan
İsmail
H. Baltacıoğlu
Halil Atalay
Nihat
Erdem
Salih înankur
Sahir Kurutluoğlu
Refik Koraltan
KONYA
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu Muhsin Adil Binal
Sedad Çuraralı
İSPARTA
Dr.
Muhsin F. Dündar
Kâzım Aydar (1.)
Fatin Gökmen
İSTANBUL
Naim Hazini Onat
Salamon Adato
Dr. Aziz Perkün
Dr. Adnan Adıvar
KÜTAHYA
Enis Akaygen
Hakkı
Gedik
Ekrem Amaç
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
Cihad Baban
Adnan Menderes
Celâl Bayar
Ömer özdek
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak thsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
(t)
MALATYA
Faruk Nafiz Çamlıbel
Abdurrahim
U. Beydağı
Mekki Hikmet Geienbeğ
Atıf
Esenbel
Osman Nuri Koni
Dr. Hikmet Fırat
Fuad Köprülü
Dr.
Cafer özelçi
Recep Peker (î.)
Şefik
Tugay
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah S. Tanrıöver
MANİSA

(t)
Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf înan
Sait Odyak
Haydar Rüştü öktem
Hasan Ali Yücel
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Yunus M. Alakant
Şevket Raşk Hatipoğhı
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi özta.rhan
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten

B : 71
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitaıt Sakaroğlu
MUŞ
Hal id Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
İbrahim Refik Soyer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta

23 3.1950

Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Ömer Karataş (î.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Eroin

[Açık
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Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Siıvr
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğkt
Temel Göksel (1.)
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhon
Ali Sanalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoglu
(1.)

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
VAN
tbrahim Arvas
YOZĞAD
Fahri Ak göl
ZONGULDAK
Nuri Tarhan (t.)

B : 71
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Millî, ırkî, dinî kütleleri kısmen veya tamamen imha suçunun «Genecide» önlenmesi ve cezalandırıl
ması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin de katılmasının onanmasına dair olan Kanuna
verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
254
254
0
0
202
y

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mebrure Aksoley
ibrahim Rauf Aya§lı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eri§
ihsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
61. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Altan

Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı

Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzını Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Canibe!
Lûtfi Gören
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda

Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Hıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
ismet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
.Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. Ön gören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nah id Pekcan
ERZURUM
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Koca gün ey
Şükrü Koçak
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ESKİŞEHİR
Abidin Potuoğlu
GAZlANTEB
Ömer Asım Afesoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Mele*
GİRESUN
Tevi'ik Ekmen
İsmail Sabuncu
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmenaüer
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdmaır
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğlu
ÎSPARTA

Xh7x Jüıv x n

Rifat Güllü
Sait Koksal
T?" ATn fil

T^nraıı

Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza An
Cihad Baban
Fuad Hulusi Demirelli
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Dr. Nikola Fakaçelli
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Güleüoğlu
Rahmi Köken
Ekrem Oran
Dr. Kanaran Örs
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Taşçıoğhı
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şevket Torgııt
KOCAELİ
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan

23 3 . 1950

Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Al tan
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Rsat Doğan
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylii
Osman Taner
A'bdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artım kal
Kâmil Coşkun oğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
FeyzııHan Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
MARDİN
trfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır-
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MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
liifat Gürsoy
Hali d Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mehrned Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Cavid O rai
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Eteni izzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz

Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Oker
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkeş
ismail Mehrned Uğur
Şakir Uma
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Raif Karadeniz
Hasan Saka
TUNCELİ
Necmeddm Sahir Sılam
URPA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
İhsan Olgun

ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil
SİNOB
Ahmet Gürel
Lûtfi Aksoy
Ali R. încealemdaroğlu
Cevdet Kerim Ineedayı Sabri Koçer
SİVAS
Naim Kromer
Mitat Şükrü Bleda
Orhan Seyfi Orhon
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[Oya
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çuhukcu
ismet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Rasih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
öl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (î.)
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öymen
BURDUR
Ahmet AB Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker

O : 4

katılmtyanlar]

Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
ihsan Karasioğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin

(t)
Münir Çağıl (î.)
Suheyp Karaf akı oğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Ahidin Ege
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğıılları
Fethi Erimçağ
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıröğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Mesut Çankaya (î.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Emlin Sazak
Kemal Zeytinoğlu

Dr. Hüseyin II. (.'um
Atıf inan
Sait Odyak
Haydar Rüştü ökt \
Hasan Âli Yücel
KARS
Şer af ettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
(î.)
Reşid
özsoy
Suphi Bedir Uluç
Faik
Seler
(I.)
İÇEL
Reşit Turgut
Haydar Aslan
KIRKLARELİ
Halil Atalay
Zühtü
Akın
Salih Inankur
Şevket
ödül
Refik Koraltan
KIRŞEHİR
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu ismail H. Balta«ıoğlu
Nihat Erdem
İSPARTA
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Aydar (I.)
KOCAELİ
İSTANBUL
Ahmet Faik Abasıyanık
Salamon Adato
Fuad Balkan
Dr. Adnan Adıvar
KONYA
Enis Akaygen
Muhsin
Adil Binal
Ekrem Amaç
Gl.
Ali
Fuad
Cebesoy
Celâl Bayar
Sedad Çumra! ı
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak Dr. Muhsin F. Dündar
Fatin Gökmen
(t.)
Naim
Hazim Onat
Faruk Nafiz Çamlıbel
Dr.
Aziz
Perkün
Mekki Hikmet Gelenbeğ
KÜTAHYA
Osman Nuri Koni
Hakkı Gedik
Fuad Köprülü
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Atıf ödül
Adnan Menderes
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili Ömer özdek
Hamdullah S. Tanrıöver ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
(t)
MALATYA
Orgl. Cemil C. Toydemir
Ahdurraıhim U. Beydağı
Hüseyin Cahit Yalçın
Dr. Hikmet Fırat
Senini Yürüten
Dr. Cafer özelçi
İZMİR
Şefik Tugay
Şevket Adalan (Balkan)

GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
Ahmed Ulus
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

— 901 —
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MANİSA
Yunus M. Alakan t
İsmail Ertem
Şevket Basit Hatipo£
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Dr. Kâmil idil
Emin »Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDÎN
Rıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu

23 3 .1950

MUŞ
11. al id Onaran
NİĞDE
Ferit Eeer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortar
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Ömer Karataş (î.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Hilmi Uran

[Açık

O :4

Ali Münif Yeğen a
SİNOB
Suphi Ha tur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroğlu
Fayık öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadııı
TRABZON
Zekiye Dranaz
Dan iş Eyiboğlu

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
i

1
9

Temel Göksel (I.)
Ali Kıza Işıl
Ilamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğiu

(t)
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan O rai
Esat Tekeli
YOZGAD
Fahri Ak göl
Celâl Arat
ZONGULDAK
Nuri Tarhan (t.)
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların
sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

:
:
:

465
242
238
4

Çekinserler

:

0

Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:

214
Q

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmtt Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mebrure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit B"rekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akm
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çelifcöz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetii

Fahrettin Tiritoğlu
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Oemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altuy
BURSA
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Erkmen
Abdürra'hman Konuk
Oemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
•LYJ-l4ol>OıXCt

ili

.LlJCIlClcL

Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Atıf Tüzün
ÇORUM
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz

DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
îhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan
ERZURUM
Eyüp Sabri AkgSl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Miiııii' Hüsrev Göle
Şakir îbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Emin Sazak
GAZİANTEB
Ömer Asım Akwoj
Cemil Alevli
Cemil Said Barla»
Dr. Muzaffer Canbokt
Bekir Kaleli
Dr. Abdurraihman M*: W
GİRESUN
Tevfik Ekmen
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
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Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteçoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Nikola Fakaçelli
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Benal Nevzat Anman
lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf inan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran ö r s
Şflkrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
M«nmet Bahadır
Akif Eyidoğan

B : 71
Z*hni Orion
Abdurralmıan Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
Hamdi Q«len
Fefhi Mağara
Adil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullalh Urkün
KIRKLARELİ
Zü'htti Akın
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
h\u\d Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bttrye
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Seda d Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
M ita t Şakir A itan
01. Al i Fuad Cebesov
Sedad Çumralı
Rasim Ere!
Şevki Ergun
Dr. Sadi Trmak
Hulki Karagülle
Naim Hazım Onat

23.3 . 1960

Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulustan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Aaım Gündü*
Meamduh îspartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmııd Nedim Zabeı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkun oğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memdu'h N. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
MARDİN
Mehmet Kâmil Boran
A'hdülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Aİndin Çakır
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
Tbra h im Refik ' So ve r

O :4

Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Rıza Tşıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
M'ehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Pf.vid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Telkelioğlu
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Uûtfi Yavuz
SİNOB
1'jfltfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
01. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma

TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı D ay
Raif Karadeniz
Hasan Saka
TUNCELİ
Necmeddin Sabır Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktur
YOZGAD
Oelâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Sırrı tçöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Sabri Koçer
Naim Krom er
Orhan Seyfi Orhon

[Reddedenler]
A l YON KARAHÎSAR
Kemal özçoban

İSTANBUL
Fuad Hulusi Demirelli

KAYSERİ
R«şit Turgut

--904--

ZONGULDAK
Ali R. Incealemdaroğlu
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[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Agkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
İsmet înönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökm«n
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
ANTALYA
Raıih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Muzaffer Akpınar
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket E s e n d i
Dr. Muhlis Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (î.)
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öyımen
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut

BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Ahrned Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
îhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazaneıoğln
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Suheyp Karafakıoğlu
Dr. Mustafa Cantekin

(t)
Münir Çağıl (t.)
ismet Eker
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fûad Ağralı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu

ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Gl. Aşir Atlı
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tor
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
(T.)
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih înankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar (î.)
Sait Koksal
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Ekrem Amaç
Ali Rıza Arı
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal»Fevzi Çakmak

(t)
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Faruk Nafiz Çamlıbel
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker (î.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah S. Tanrıöver

(t)
Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan
Î.Iünir Birsel
Dr. Hüseyin II. Cura
Haydar Rüştü öktenı
Hasan Âli Yücel
KARS
Şer af ettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (î.)
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
KONYA
Muhsin Adil Binaî
Dr. Muhsin F. Dırr'larFatin Gökmen
Dr. Aziz Perkün
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
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Adnan Men dere*
İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakıhç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Dr. Hikmet Fırat.
MustafaNaim Karaköylü
ü r . Cafer öaelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Halipoğhı
I)r. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tank ut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Şemsettin Ekmen
Hıza Erten
Yuıof Mardin

23 3.1960

MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsıt
Nuri Özsan
İ>r. Mitjıt Sakfii'oğlıı
MUŞ
Haindi Dayı
Halici Onaran
NÎĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Mehmet Furtun
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Haindi Şarlan
Hamdi Yalman
RtZE
Tahain Bekir Bal fa
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Naşit Fırat

[Açık
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Ömer Kara taş (î)
Danig Eyiboğlu
SEYHAN
Temel Göksel (î.)
I WM.ua 1 Çelik
Ali Hızı Işıl
İv asını Ener
Hamdi Orhon
Kasım Gülek
Ali Sarıalioğlu
Hilmi Uran
Mustafa R, Tarakçıoğl
SİÎRD
(î.)
fötem İzzet Benice
Muammer Yarımbıyık
SÎNOB
TUNOELÎ
Suphi Batur
Mahmut Tan
Cevdet Kerim lııcednvı
Enver Kok
URFA
Yusuf K. Ten girmen k
O.sman Ağan
SİVAS
Atalay Akan
Nazif Ergin
Hasan O rai
Kâmil Kitapçı
Esat Tekeli
Reşat Şemsettin Sirer
VAN
(Bakan)
ibrahim Arva*
TEKİRDAĞ
YOZGAD
Fayık öztrak
Fahri Akgöl
Ekrem Pekeî
TRABZON
ZONGULDAK
/ekive Dranaz
Nuri Tarhan (I.)

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Millî Ktitüpane Kuruluşu hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanım kabul edilmiştir)
Üye sayısı : 465
Oy verenler : 24 0
Kabul edenler : 240
Keddedenler :
0
Çekinserler :
0
Oya katılraıyanlar : 216
Açık Milletvekillikleri : % 9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAIt Fahrettin Tiritoğlu
I
EDİRNE
Kemal özçoban
AĞRI
Müştak Âktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Bsad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Mefarure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşh
Avni Refik Bek m an
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli

Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut N. Gündüaalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nah id Pekcan
ERZURUM
Eyüp Safari Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir îbrahimhakkıoğlu
Ol. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
I Ömer Asım Aksoy
ÇANKIRI
Cemil Alevli
Dr. Akif Arkan
Cemil SaidBarlas
Eifat Dolunay
Dr. Muzaffer Caıvbolat
Mustafa A. Renda
Bekir Kaleli
Gl. Zeki Soyderair
I Dr. Abdurrahman Melek
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
GİRESUN
ÇORUH
Tevfik Ekmen
Atıf Tüzün
İsmail Sabuncu
ÇORUM
Ahmed Ulus
Ha sen e İlgaz
Fikret Yüzatlı
DENtZLt
Dr. Galip K. Z.nri.o/uı
Dr. Hamdi Berkman
I
GÜMÜŞANE
Naili Küçük a
Şevket Erdoğan
Hulusi Ora)
Şükrü Sökmensüer
DİYARBAKIR
Ahmet Kemal Varınca
Vedat Dicleli
HATAY
İhsan Hâmid Tigrel
Abdullah Çilli
ismail Hakkı Uzunçarşüı
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Çam'bel
Lûtfi Gören
Cemil Ozçağlar
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
BURSA
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Erk m en
Abdürrahman KonuU
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
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GL Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğîu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Fuad Hulusi Demircili
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbasj
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Zihni Orhon
Abdurrahman Sünneti
Tczer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalm
Tahsin Coşkatt
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
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Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrulla'h Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Dr. Fuad Um ay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Alınıct Faik Abasıyarıık
ismail Rüştü Ak^a]
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Ala taş
Mi ta t Şakir Altan
Ol. Ali Fuad Cebosoy
Seda d Çumralı
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi İrmak
Tlulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza. Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli

Ahmet Boznay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgit
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esen bel
Mehmet Sadık Eti
Osman Taner
Abdülkadir Taşatıgil
Mn'hmud Nedim Zn'beı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza. Artını kal
Kâmil Coşkun oğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kamil İdil
Emin Soysal
MARDİN
Mehmet Kâmil Boran
Abdülkadir Kalav
Di'. Aziz Ura s
MUĞLA
Abidin Çakır
NİĞDE
[{ifa t Oürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy

[Oya
AFYON KARAHlSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
!)r. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu

23.3 . 1950
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ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Dv. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Rıza Tşıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yövüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
SINOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkes
İsmail Mehmed Uğur
Sakır Uma

TEKİRDAĞ
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtif oğlu
Reşit Önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı D ay
Hasan Saka
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Sılnn
URFA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkan t
Kâmil Erbek
Sırrı îçöz
îhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergen er
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Ali R. îneealemdaroğdu
Sabri Koçer
Naim Krom er
Orhan Sevfi Orhou

kahlmıyanlar]

AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Beka ta
Arif Çubukçu
ismet inönü (Cumhur
başkanı)

Mümtaz ökmen
Mitat Aydm
Dr. Ahmet Hami t Selgil Emin Bilgen
ANTALYA
Dr. Mazhar Germen
Rasih Kaplan
BALIKESİR
Tayfur Sökmen
Muzaffer Ak pınar
NurulJah Esat Sunıer
Orgl. İzzeddin Çalışlar
AYDIN
Süreyya örgeevren
Neşet Akkor
BİLECİK
Gl. Refet Alpımın
Reşit Bozüyük
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İSTANBUL
Feyzi Kalfagil
I
Salamon Adato
Osman Ocak
Şeref Uluğ
Dr. Adnan Adı var
Enis Akaygen
EDİRNE
Ekrem Amaç
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütm<jis Ali Rıza Arı
Mehmet öktem .
Cihad Baban
Celâl Bayar
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
| Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
d.)
BURDUR
ERZİNCAN
Faruk
Nafiz Çamlıbel
Ahmet Ali Çınar
Sabit Sağıroğlu
Dr.
Nikola
Fakaçelli
Dr. M. Şerif Korkut
ERZURUM
Mekki
Hikmet
Gelenbeğ
BURSA
Mesut Çankaya (I.)
Osman Nuri Koni
Atıf Akgüç
Cevat Dursunoğlu
Fuad
Köprülü
Zehra Budunç
Münir Hüsrev Göle
Recep
Peker (I.)
Ahmed Münir Erhan
ESKİŞEHİR
Ahmet
Kemal Silivrili
Mustafa Fehmi Gerçeke?
ismail Hakkı Çevik
Hamdullah S. Tanrıöver
Dr. M. Talât Simer
Ahmet Oğuz
ÇANAKKALE
Hasan Poîatkan
Orgl. Cemil C. Toydcmir
Hüseyin Bingül
Abidin Potuoğlu
Hüseyin Cahit Yalçın
Niyazi Çıtakoğlu
Emin Sazak
Senihi Yürüten
Behçet Gökçen
Kemal Zeytiîıoğlu
|
İZMİR
ihsan Karasioğlu
GAZİANTEB
Şevket Adalan (Bakan)
Ali Rıza Kırsever
Ol. Aşir Atlı
Münir Birsel (Bakan)
Nurettin Unen
GİRESUN
Dr. Hüseyin II. Cura
ÇORUH
Celâl Esad Arseven
Haydar Rüştü Öktem
Ali Çoruh
Eşref Dizdar
Hasan Âli Yücel
Ali Rıza Erem
Kâzım Okay
KARS
Dr. Cemal Kazancıoğlu
GÜMÜŞANE
Şerafettin
Karacan
Asım Us
Hasan Fehmi Ataç
Dr. Esad Oktay
ÇORUM
Edip Tör
Hüsamettin Tuğa e
Edip Alpsar
Tahsin Tüzün
KASTAMONU
HAKKÂRİ
Naim Atalay
01. Abdullah Alptoğan
Dr. Mustafa Cantekiıı .Selim Seven (t.)
Cemil A tay
HATAY
(t)
Dr. Fahri Ecevit
Hasan Mursaloğlu
Münir Çağıl (t.)
KAYSERİ
Abdülgani Türkmen
ismet Eker
Gl. Salih Avgın
Suheyp Karafakıoğlu
(t)
Kâmil Gündeş
Necdet Yücer
Suphi Bedir Uluç
Reşid özsoy
DENİZLİ
İÇEL
I Faik Seler (I.)
Reşad Aydınlı
Haydar Asin ti
I
KIRKLARELİ
Cemil Çal güne r
Halil Atalay
Korgl. Kemal Doğan
Abidin Ege
Salih Inankur
Şevket Ödül
Kemal Cemal öncel
Refik Koral tan
KIRŞEHİR
Dr. Behçet Uz
Dr. Aziz Koksal
DİYARBAKIR
Dr. Celâl Ramazanoğlu İsmail H. Bal tacı oğlu
Fazıl Ahmed Aykaç
Nihat Erdem
İSPARTA
Cavjt Ekjn
Kâzım Aydar (I.)
| Sahir Kurutluoğlu
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Sun er
BÎTLÎS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (t.)
BOLU
Hasan Şükrü A dal
Hıfzırrahman R. Öymen
Oelâl Sait Siren
îhsan Yalçın
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KONYA
Muhsin Adil Binal
Dr. Muhsin F. Dündar
Fatin Gökmen
Dr. Aziz Perkün
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet İhsan Güıso/
Adnan Menderes
ihsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağ!
Dr. Hikmet Fırat
Muşta fa Naim Kara köylü
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakan t
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alp aya
Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
Yusuf Mardin
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroghı
MUŞ
Haindi Dayı
Hal id Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Mehmet Furtun
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
Ha m di Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
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SAMSUN
Hüseyin Berk (î.)
Naşit Fırat
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Sinan TekeiUoğlu
Hilmi Uran
SÎÎRD
Eteni İzzet Benice
Lûtfi Yavuz

23.3 . 1950

SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Teugirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Ceznroğlıı

[Açık
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Fayık Öztrak
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel (I.)
Ali Rıza Işıl
Rajf Karadeniz
(Başkan V.)
Hamdi Orlıon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(t.)
Muammer Yarımhıyık

Millet

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak
9

TUNCELÎ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
VAN
İbrahim Arvas
YOZGAD
Fahri Akgöi
ZONGULDAK
Nuri Tarhan (I.)
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Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Ü3/e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

: 465
252
: 250
2
:
0
: 204
:
9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Mügtak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Mebrure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşh
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergini
Muammer Eriş
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
61. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neget Akkor
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Bureu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli

Fahrettin Tiritoğla

ismail Hakkı Uzunca rşıh
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLÜ
Hasan Cemil Canibe!
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
BURDU*.
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Ffıik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUM
İsmet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr, Hamdi Berkma»
Naili Küçüfca
Kemal Cemal öncel

DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
îhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir Ibrahimhakkıoğiu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Abidin Potuoğlu
GAZÎANTEB
| Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Dr. Abdurraihman Melek
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
İsmail Sabuncu
j Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
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Dr. Galip K. Zalmegiu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökme ıısLUr
Ahmet Kemal Vanaca
HATAY
Abdullah CilU
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Fuad Hulusi Demircili
Dr. Nikola Fakaçelîi
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
ÎZMÎR
Be nal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Fevzi Aktas.
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
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Zihni Örfıon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Türtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Tafcçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
tsmaii Eü§tü Aksal
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
AmİTal Şükür Okan
Şedad Pek
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Rasim Erel
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel

23.3 . 1950

Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabeı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memdn'hN. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayiait
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
MARDİN
Mehmet Kâmil Bor;:n
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA.
A î »idin Çakır
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Hali d Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer

O :4

|*
TEKİRDAĞ
Hüseyin Ulusoy
Ziya Ersin Cezaroğlu
ORDU
Ekrem Pekel
Dr. Vehbi Demir
Cemil
Uybadm
Amiral-H. Gökdalay
TOKAD
Dr. Zeki Mesut Sezer
Feyzi Eken
RİZE
Recai Güreli
Dr. Saim Ali Dilenire
Cemal Kovalı
Fuad Sirmen
Mustafa Lâtifoglu
A]i Zırh
Mustafa özden
SAMSUN
Nazım Poroy
Rıza Isıtan
Refik Ahmet Sevengîl
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
TRABZON
Dr. Sadi Konuk
Faik Ahmed Barutçu
Muin Köprülü
Sırrı Day
Mohmed Ali Yörüker
Hasan Saka
TUNCELİ
SEYHAN
Neemeddin
Sahir Sılan
Dr. Makbule Dibi an
URFA
Cavid Oral
Vasfi Gerger
Dr. Kemal Satır
Suut Kemal Yetkin
Sinan Tekelioğlu
VAN
Hilmi Uran
İbrahim
Arvas
Ali Münif Ye gen a
Ahmet Remzi Yüregir Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
SİİRD
YOZGAD
E t em izzet Benice
Fahri Ajkgöl
Sabri Çeliktuğ
Celâl Arat
AK Rıza Esen
Ziya Arkant
Lûtfi Yavuz
Kâmil Erbek
SİNOB
Sırrı Içöz
Lûtfi Aksoy
ihsan Olgun
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
ZONGULDAK
Şemsettin Günaltay
ismail Ergener
Hikmet Işık
Emin Erişirgil
Muttalip öker
Ahmet Gürel
Necmettin Sadak
Ali R. Ineealemdaroğlu
Gl. Fikri Tirkeş
Sabri Koçer
ismail Mehmecl Uğur
Naim Kromer
Şakir Uma
Orhan Seyfi örlıon

[Reddedenler ]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban

İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
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kahlmtyanlar]

\FYON KARAHÎSAR
Gl. Sâdık Aldöğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu

BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu

BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (î.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. övmen
îhsan Yalçın
BURDUR
Ahmet AH1 Çınar

DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
Şeref Uluğ
EDİRNE
FetH Erimçağ
Mahmut N. Gündüzalp
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem

ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
ANKARA
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Naki Cevad Akkerman Atıf Tüzün
Falih Rıfkı Atay
Asım Us
Hıfzı Oğuz Bekata
ÇORUM
Avni Refik Bekman
Edip Alpsar
Arif Çubukçu
Naim Atalay
tsmet inönü (Cumhur Dr. Mustafa Cantekin
başkanı)
(t)
Mümtaz ökmen
Münir Çağıl (t.)
Dr. Ahmet HâmitSelgil Suheyp Karafakıoğln
ANTALYA
Necdet Yücer
Rasih Kaplan
DENİZLİ
Nurullah Esat Sümer
Reşad Aydınlı
AYDIN
Cemil Çalgüner
Gl. Refet Alpman
Abidin Ege
Mitat Aydm
Hulusi Oral
Emin Bilgen
Dr. Behçet Uz

ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu

ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Gl. Aşir Atlı
Bekir Kaleli
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Kâzım Okay
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

Hamdullah S. Tanrıöver

(î.)

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Sami Gülcüoğlu
Haydar Rüştü ökteru
KARS
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Tahsin Coşkan
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
(t.)
Faik Seler (î.)
Suphi Bedir Uluç
KIRKLARELİ
İÇEL
Zühtü Akın
Haydar Aslan
Korgl. Kemal Doğan
Halil Atalay
KIRŞEHİR
Salih înankur
ismail
H. Baltacıoğlu
Refik Koraltan
Nihat
Erdem
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
İSPARTA
Cenap
Aksu
Kâzım Aydar (t.)
İbrahim
Süreyya Yiğit
Sait Koksal
KONYA
İSTANBUL
Mitat Şakir Altan
Salamon Adato
Muhsin Adil Biınal
Enis Akaygen
Dr.
Muhsin F. Dündar
Ekrem Amaç
Fatin
Gökmen
Cihad Bahan
Naim
Hazim
Onat
Celâl Bayar
Dr. Aziz Perkün
Gl. Refet Bele
KÜTAHYA
Mareşal Fevzi Çakmak
Hakkı
Gedik
(î.)
Dr.
Ahmet
ihsan Gürsoy
Faruk Nafiz Çamlıbel
Adnan
Menderes
Mekki Hikmet Gelenbeğ
thsan Şerif özgen
Osman Nuri Koni
Ahmet
Tahtakılıç
Fuad Köprülü
MALATYA
Recep Peker, (î.)
Ahmet Kemal Silivrili Abdurrahim U. Beydağı
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Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Basit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
îrfan Ferid Alpaya
Bıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gıirsu
Nuri özsan

23.3 . 1950

Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Hamdi Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Mehmet Furtun
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
XJ.<XU.İU.l

J. ClJ.IJJ.cmi

RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
SEYHAN
Kemal Çelik

[Açık

0 :4

Kasım Ener
Kasım Gülek
SÎNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Fayik öztrak
TOKAD
1İ 0<\ t O Tl *~l PT1

TRABZON
Zekiye Dranaz

Milletvekillikleri]

Antalya
Eruzurum
Kayseri
Kırklareli
Bize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel (î.)
Ali Rıza Işıl
Baif Karadeniz
(Başkan V.)
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa B. Tarakçıoğl

(t)

Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osanan Ağan
Atal..\y Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
ZONGULDAK
Nuri Tarhan (t.)

IS : 11
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diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 280Q sayılı Kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
u

: ye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
•.
:
:

465
261
261
0
0
195
9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHISAR
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu

BtNGÖL
Tahsin Bı <?uoğlu
Feridun F.
Düşünsel
BC
AflRI
Hasan Oemi Çambel
Müştak Aktan
Lûtfi Gören
Halid Bayrak
AMASYA
Cemil özçağlar
BURDUR
Esad Uras
Orgl. Fahrettin Altay
ANKARA
Dr. M. Şerif Korkut
Me'brure Aksoley
BURSA
ibrahim Rauf Aya§h
Avni Refik Bekman
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Raşit Börekçi
Aziz Duru
Emin Halim Ergim
Ahmed Münir Erhan
Muammer Eriş
Muhlis Erkmen
İhsan Ezğü
Abdürrahman
Konuk
Cevdet Gölet
Cemil öz
Faküıe öymen
Faik Yılmazipek
Gl. Naci Tınaz
ÇANAKKALE
ANTALYA
Nurettin Ünen
Niyazi Aksu
ÇANKIRI
Dr. Galip Kahraman
Dr. Akif Arkan
Mustafa Korkut
Rifat Dolunay
Tayfur Sökmen
AYDIN
Mustafa A. Renda
Dr. Sabri Akın
Gl. Zeki Soy demir
Dr. Mazhar Germen
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Nuri Göktepe
Ali Rıza Erem
BALIKESİR
Atıf Tüzün
Osman Niyazi Burcu
ÇORUM
Hacim Çarıklı
İsmet Eker
Orgl. Kâzım Özalp
Hasene İlgaz
Fahrettin Tiritoğlu
îsmail Hakkı Uzunçarşıh Necdet Yücer
DENIZLI
BÎLEOÎK
Reşad
Aydınlı
Dr. Muhlis Suner

Dr. Hamdi Berkman
GİRESUN
Naili Küçüka
Terfik Ekmen
Kâzım Okay
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
İsmail Sabuncu
DİYARBAKIR
Ahmed Ulus
Vedat Dicleli
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Şevket Erdoğan
Mehmet E. Ağaoğulları Şükrü Sökmensüer
Mahmut N. Gündüzalp Ahmet Kemal Varın»-.a
ELÂZIĞ
HATAY
Mustafa Arpacı
Abdullah Çilli
Hasan Kişioğlu
Gl. Eyüp Durakan
Dr. ibrahim T. öngören Rasim Yurdman
ERZİNCAN
İÇEL
Ziya Ağca
Dr. Ali Menteşeoğlu
Rauf Bayındır
İSPARTA
Abdülhak Fırat
Rifat Güllü
Nahid Pekcan
Sait Koksal
Kemal Turan
ERZURUM
»
Şevki Yalvaç
Eyüp Sabri AkgÖl
İSTANBUL
Salim Altuğ
Dr. Adnan Adıvar
l ı a i l / l J-yLU.ili.li
Fuad Hulusi D emi reli i
Münir Hüsrev Göle
Şakir Ibrahimhakkıoğlu Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Ol. Vehbi Kocagüney
IZMlR
Şükrü Koçak
Benal Nevzat Anman
GAZlANTEB
Münir Birsel
Ömer Asım Aksoy
Lâtife B. Çeyrekbaşa
Cemil Alevli
Esat Çınar
Gl. Aşir Atlı
Sedat Dikmen
Cemil Şaid Barlas
Atıf inan
Dr. Muzaffer Canbolat Rahmi Köken
Bekir Kaleli
Sait Odyak
Dr. Abdürrahman Melek Ekrem Oran
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Dr. Kararan ö r s
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aiktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gri. Abdullah Alptoğau
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdı Çelen
Fethi Mağara
Adil Toközlü
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Dr-. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut

23 3 . 1950

Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esenhel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANÎSA
Korgl. Ali Rıza Artımkal
ismail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar Ö/ey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
KOCAELİ
Dr-. Kemali Bayizit
Ahmet Faik Abasıyanık
Rıza Çuhadar
İsmail Rüştü Aksal
Dr. Kâmil idil
Cenap Aksu
Emin Soysal
Fuad Balkan
MARDİN
Dr. Fazıl Ş. Bürge
irfan Ferit Alpaya
Ali Dikmen
Mehmet Kâmil Boran
Nihat Erim
Şemsettin Ekmen
Amiral Şükür Okan
Abdülkadir Kal av
Sedad Pek
Yusuf Mardin
İbrahim Süreyya Yiğit
Dr. Aziz Ur as
KONYA
MUĞLA
Dr. Hulusi Alataş
Ahi din Çakır
Mitat Şakir Altan
NİĞDE
0-1. Ali Fuad Cebesoy
Rifat Gürsoy
Dr. Muhsin F. "Dündar Halid Mengi
Rasim Erel
Vehbi Sandal
Şevki Ergun
ibrahim Refik Soyer
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Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RÎZE
Dr. Saim Ali Dilem re
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup K P 1 /
Ömer Ka
;
Dr. Sadi '. -nıtk
Muin Kir .dlü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SIIRD
E tem izzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
liûtfi Yavuz
SINOB
i/fit fi Aksoy
StVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Öker
Necmettin Sadak
Reşat Şamsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
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ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uyhadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Raif Karadeniz
Hasan Saka
AH Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sah ir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erhek
Sırrı Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Sabri Koçer

B : 71
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[Oya kattlmtyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Asjkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AKASYA
Ahmet Evmir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Arif Çubukçu
İsmet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Rasih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor
GL Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Gefooloğlu (î.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öyruen

Celâl Sait Siren
ihsan Yalçın
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin

(I.)
Münir Çağıl (I.)
Suheyp Karafakıoğlu
DENİZLİ
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
|
%
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
\
T
ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu

ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim, Seven ,(t.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

Hamdullah S. Tanrıöver

(D

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan1)
Dr. Hüseyin H. Cura
Sami Gülcüoğlu
Haydar Rüştü öktem
Hasan Âli Yücel
KARS
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Dr. Fahri Ecevit
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
(D
Reşid
özsoy
Supfei Bedir Uluç
Faik Seler (I.)
İÇEL
Reşit Turgut
Haydar Aslan
KIRKLARELİ
Halil Atalay
Zühtü
Akın
Salih Inankur
Şevket
Ödül
Refik Koraltan
KIRŞEHİR
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu ismail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
İSPARTA
Sahir Kurutluoğln
Kâzım Aydar (I.)
KONYA
İSTANBUL
Muhsin Adil Binal
Salamon Adato
Sedad Çumralı
Enis Akaygen
Fatin Gökmen
Ekrem Amaç
Dr.
Aziz Perkün
Ali Rıza Arı
Ali
Rıza
Türel
Cihad Ba'ban
KÜTAHYA
Celâl Bayar
Hakkı Gedik
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
(î.)
ihsan Şerif özgen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ahmet Tahtakılıç
Dr. Nikola Fakaçelli
MALATYA
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Abdurrahim
U. Beydağı
Osman Nuri Koni
Dr.
Hikmet
Fırat
Fuad Köprülü
Dr.
Cafer
özelçi
Recep Peker (I.)
Şefik Tugay
Ahmet Kemal Silivrüi
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MUŞ
MANİSA
Hamdi Dayı
Yunus M. Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Haiid Onaran
Şevket Raşit Hatipoğlu
NİĞDÜ
Dr. Lûtfi Kırdar
Ferit Ecer
Hilmi özfarhan
ORDU
Arif Hikmet Onat
MARAŞ
Yusuf Ziya Ortaç
Hasan Reşid Tankut
RİZE
Abdullah Yaycıoğlu
Tahsin
Bekir
Balta
MARDİN
Dr.
Fahri
Kurtuluş
Rıza Erten
SAMSUN
MUĞLA
Hüseyin B e r t (I.)
Necati Erdem
Hüsnü Çakır (Bakan
Asım Oürsu
SEYHAN
Nuri özsan
Kemal Çelik
Dr. Mitat Sakaroğhı

[Açık

Ö :4

Kasım Ener
Kasim Gülek
SİNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergim
Kâmil Kitapçı
TEKİRDAĞ
Kayık öztrak
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş. Eyiboğlu
Temel Göksel (î.)

Milletvekillikleri]
1
1
1
1
r-i

Antalya
Eraurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
9

Ali Rıza tşıl
Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(t.)
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
ZONGULDAK
Ali R. încealemdaroğlu
Naim Kromer
Orhan SVyl'i Orhun
Nuri Tarhan (I.)
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23 . 3 .1950

0:4

Av Vergisinin kaldırılmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul •diimiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:

465
275
274
l
0
181

Açık Milletvekillikleri

.:

Q

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Ahmed Vesdroğlu
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymîr
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu

BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
ANKARA
Hıfzırrahman R. öymen
Naki Cevad Akkerman
Cemil özçağlar
Mehrure Aksoley
Celâl Sait Siren
İbrahim Rauf Ayaşh
İhsan Yalçın
Raşit Börekçi
BURDUR
Arif Çubukçu
Orgl. Fahrettin Altay
Emin Halim Ergun
Dr. M. Şerif Korkut
Muammer Eriş
BURSA
Cevdet Gölet
Atıf Akgüç
Mümtaz ökmen
Fahri Bük
ANTALYA
Aziz Duru
Niyazi Aksu
Ahmed Münir Erhan
Dr. Galip Kahraman
Muhlis Erkmen
Mustafa Korkut
Abdurrahman Konuk
AYDIN
Cemil öz
Dr. Sa/bri Akın
Muhittin Baha Pars
Neşet Akkor
Faik Yılmazipek
BALIKESİR
ÇANAKKALE
Abdi Ağabeyoğlu
Behçet Gökçen
Esat Altan
Nurettin Ünen
F u i t Bilal
ÇANKIRI
Osman Niyazi Burcu
Dr. Akif Arkan
Hacim Çarıklı
Rifat Dolunay
Eminittin Çeliköz
Mustafa A. Renda
Orgl. Kâzım Özalp
Gl. Zeki Soydemir
Hilmi Şeremetli
Ahmet İhsan ZeynPİoğlu
Fahrettin Tiritoğlu
ÇORUH
îsmail Hakkı Uzunçargılı Ali Rıza Erem

Dr. Cemal Kaıaneıoğhı
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
ismet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekçe an
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakır tbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
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OAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil SaidBarlas
Dr. Muzaffer Can'bolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğlu
tSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Kökşal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Fuad Hulusi Demirelli
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Ahmet Kemal Silivrili

B : 71
Orgl. Cemil C. Toydemir I
İZMİR
Şrvkit Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife
B. Çeyrekbad
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlıı
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kanaran ö r s
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
|
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Cemil Atay
Tahsin Ooşkan
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERt
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
|

23 .3 . 1950

Sedad Pek
I
tbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Gri. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Naim Hazini Onat
Tevfik Fikret S'hy
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
|
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Za'bcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu
KIRKLARELİ
MARAŞ
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Kemali Bayizit
Şevket ödül
Rıza Çuhadar
Dr. Fuad Umay
Dr. Kâmil îdil
KIRŞEHİR
MARDİN
Şevket Torgut
irfan Ferid Alpaya
KOCAELİ
Mehmet Kâmil Boran
Ahmet Faik Abasıyamk Şemsettin Ekmen
İsmail Rüştü Aksal
Abdülkadir Kalav
Cenap Aksu
Yusuf Mardin
Fuad Balkan
Dr. Aziz Uras
Dr. Fazıl Ş. Bürge
MUĞLA
Ali Dikmen
I Abidin Çakır
Nihat Erim
MUŞ
|
Amiral Şükür Okan
j Hamdi Dayı
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NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
îbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gö'kdalay
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilem re
Fuad Sirmen
Ali Zırlı
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
StlRD
Sabri Çeliktuğ
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Tncedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Mut talip Öker
Necmettin Sadak
01. Fikri Tirkeş
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I Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadııı
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlıı
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
l^aik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
îbrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkan t
Kâmil Biftek
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişir gil
Ahmet Gürel
Sabri Koçer
Naim Krom er
Orhan Seyfi Orhon
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/ Reddedenler ]
AFYON KARAHISAR
Kemal özçoban

[Oya kattlmty anlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
îhsan Ezğü
îsmet înönü (Cumhur
başkanı)
F a t i h e öyrnen
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurııllah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
BtLECÎK
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu (t.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal

Hasan Polatkan
Hamdullah S. Tanrıövtr
BURDUR
Abidin Potuoğlu
Ahmet Ali Çınar
(î.)
Emin Sazak
BURSA
Hüseyin Cahit Yalçın
Kemal Zeytinoğlu
Zehra Budunç
Senihi Yürüten
Mustafa Fehmi Gerçeke"*'
GAZİANTEB
İZMİR
Dr. M. Talât Simer
Dr. Abdurrahman Mele* Dr. Hüseyin H. Cura
ÇANAKKALE
GÎRESUN
Haydar Rüştü öktem
Hüseyin Bingül
Celâl Esad Arseven
KARS
Niyazi Çıtakoğlu
GÜMÜŞANE
Akif Eyidoğan
ihsan Karasioğlu
Hasan Fehmi Ataç
Şer af ettin Karacan
Ali Rıza Kırsever
Edip Tör
Dr. Esad Oktay
ÇORUH
Hüsamettin Tugaç
HAKKÂRİ
Ali Çoruh
KASTAMONU
Selim Seven (î.)
Atıf Tüzün
Muzaffer Akalın
HATAY
Asım Us
Gl. Abdullah Alptoğan
Hasan Mursaloğlu
Hamdı Çelen
ÇORUM
Abdülgani Türkmen'
KAYSERİ
Dr. Mustafa Cantekin
(t)
Fikri Apaydın
Suphi Bedir TJluç
(I.)
Gl. Salih Avgın
Münir Çağıl (I.)
İÇEL
Kâmil Gündeş
Suheyp Karafakıoğlu
Haydar Aslan
Reşid özsoy
Necdet Yücer
Halil Atalay
Faik Seler (t.)
DENİZLİ
Salih înankur
Reşit Turgut
Reşad Aydınlı
Refik Koraltan
KIRKLARELİ
Cemil Çalgüner
Dr. Aziz Koksal
Zühtü Akın
Abidin Ege
Dr. Celâl Ramazanoğlu
KIRŞEHİR
DİYARBAKIR
ismail
H. Baltaeıoğlu
İSTANBUL
Feyzi Kalfagil
Nihat Erdem
Salamon Adato
Osman Ocak
Sahir Kurutluoğlu
Dr. Adnan Adıvar
Şeref Uluğ
KONYA
Enis Akaygen
EDİRNE
Mitat
Şakir
Altan
Ekrem
Amaç
Fethi Erim çağ
Muhsin
Adil
Binal
Ali Rıza Arı
Dr. Bahattin öğütmen
Sedad Çumralı
Cihad Baban
Mehmet öktem
Fatin Gökmen
Celâl Bayar
ELÂZIĞ
Dr. Sadi Irmak
Gl. Refet Bele
Fuad Ağralı
Dr. Aziz Perkün
Mareşal
Fevzi
Çakmak
Fahri Karakaya
KÜTAHYA
ERZURUM
(î.)
Mesut Çankaya (î.)
Faruk Nafiz Çamlıbel Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Cevat Dursunoğlu
Dr. Nikola Fakaçelli
Adnan
Menderes
Münir Hüsrev Göle
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Ömer
özdek
ESKİŞEHİR
Osman Nuri Koni
îhsan Şerif özgen
İsmail Hakkı Çevik
Fuad Köprülü
Ahmet Tahtakılıç
Ahmet Oğuz
Recep Peker (1.)
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MALATYA
Abdürrahİm U. Beydağı
Esat Doğan
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
MANİSA
Yunus M. Alakan t
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Taııkut
Abdullah Yayeıoğhı
MARDİN
Rıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem

23.3 . 1950

Asım fîürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (1.)
SEYHAN
Kemal Çelik

[Açık
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Kasım Ener
Kasım Grülek

SltRD
Etem izzet Benice
Ali Rıza Esen
SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
ismail Melımed Uğur
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel (1.)
Haindi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(t)
TUNCELİ
MaJhmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
YOZGAD
ihsan Olgon
ZONGULDAK
Ali R. Incealemdaroğlu
Nuri Tarhan (I.)
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Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik iş Birliği İdaresinin Teknik Yardım Fonundan faydalan
mak suretiyle getirtilecek personele ödenecek dolar tahsislerine ait olmak üzere Amerika Büyük
Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle varılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
465
Oy verenler
261
Kabul edenler
261
Reddedenler
O
Çekinserler
O
Oya katümıyanlar
195
Açık Milletvekillikleri
9

[Kabul edenler]
AFYON KARAHtSAR
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Bynür
Zeki Tarttan
Alî Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Nafci Gevad Akkerman
Mebrure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Pakihe öymen
ANTALYA
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. SaJbri Akın
Ne§et Akkor
BALIKESİR
Abdi Agabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp

Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçargılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tabiin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Çam'bel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
ihsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir

Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
ismet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Fuad Ağralı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
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Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir Ibrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
(Jl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğiu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Abdullah Cüli
Gl. Eyüp Durukan
Raaim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
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MUĞLA
A'bidin Çakır
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
MALATYA
Naşit Fırat
Mehmet Sadık Eti
Yakup Kalgay
Mustafa Naim Karaköylii
Ömer Karataş
Osman Taner
Dr. Sadi Konuk
Abdülkadir Taşangil
Muin Köprülü
MANİSA
Mehmed Ali Yörüker
Korgl. Ali Rıza Artunkal
SEYHAN
Kâmil Coşkun oğln
Dr. Makbule Dibi arı
Dr. Lûtfi Kırdar
Cavid Oral
Faik Kurdoğlu
Dr. Kemal Satır
Dr. MemduhN. Otaman
Sinan Tekelioğlu
Yaşar özey
Hilmi Uran
Feyzullab Uslu
KAYSERİ
Ali Münif Ye gen a
Ömer Taşçıoğlu
Ahmet Remzi Yüregir
MARAŞ
Hayrallah Ürkün
Dr. Kemali Bayizit
SİİRD
KIRKLARELİ
Rıza Çuhadar
Sabri Çeliktuğ
Korgl. Kemal Doğan
Dr. Kâmil İdil
Lûtfi Yavuz
Şevket ödül
MARDİN
SİNOB
Dr. Fuad Umay
İrfan Ferid Alpaya
Lûtfi Aksoy
KIRŞEHİR
Mehmet Kâmil Boran
Cevdet Kerim Incedayı
Şemsettin Ekmen
Şevket Torgut
SİVAS
Abdülkadir Kal av
KOCAELİ
Mitat Şükrü Bleda
Ahmet Faik Abasıyamk Yusuf Mardin
Şemsettin Günaltay
Dr. Aziz Uras
İsmail Rüştü Aksal
İSTANBUL
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Orgl. Cemil C. Toydemir
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran ö r s
Şülcrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Fevzi Ak t aş
Mehmet Bahadır
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
(11. Abdullah Alptoğarı
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Dr. Fahri Ecevit
Âdil Toközlü
Baki Tüm tür k

Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
GH. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat •
Tevfik Fikret Sı'lay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
,
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartal'igil
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Muttalip Öker
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkeş
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Seven gil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Ak göl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişir gil
Ahmet Gürel
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
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[Oya katılmıyanlar]
ÂPYON KARAHÎSAR
Gri. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı A tay
Hıfzı Oğuz Be kata
Avni Refik Bekman
ihsan Bzğü
ismet înönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz öknıen
Dr. Ahmet Plânı i t Sel «fil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Rasih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Muzaffer Akpınar
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan Şükrü Adal
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç

GAZÎANTEB
Ahmed Münir Erhan I
Mustafa Fehmi Gerçek er Cemil Alevli
Dr. M. Talât Simer
GİRESUN
ÇANAKKALE
Celâl Esad Arseven
Hüseyin Bingül
Eşref Dizdar
Niyazi Çıtakoğlu
GÜMÜŞANE
Behçet Gökçen
Hasan Fehmi Ataç
ihsan Karasioğlu
Edip Tör
Ali Rıza Kırsever
Ahmet Kemal Varınca
ÇORUH
HAKKÂRİ
Ali Çoruh
Selim Seven (I.)
i
Atıf Tüzün
HATAY
Asım Us
Hasan Mursaloğlu
ÇORUM
Abdülgani
Türkmen
Edip Alpsar
(î.)
Naim Atalay
Suphi Bedir Uluç
Dr. Mustafa Cantekin
İÇEL
(I.)
Haydar Aslan
Münir Çağıl (I.)
Halil Atalay
Suheyp Karaf akı oğlu
Salih înankur
Necdet Yücer
Refik Koraltan
DENİZLİ
Dr. Aziz Koksal
Reşad Aydınlı
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Cemil Çalgüner
İSPARTA
Abidin Ege
Kâzım Aydar (I.)
DİYARBAKIR
Sait Koksal
P^azıl Ahmed Aykaç
İSTANBUL
Feyzi Kalfa gi'l
Salamon Adato
Şeref Uluğ
Dr. Adnan Adıvar
EDİRNE
Enis Akaygen
Fethi Erimçağ
Ekrem Amaç
Dr. Bahattin Öğütmen
Ali
Rıza A n
Mehmet öktem
Cihad Baban
ELÂZIĞ
Celâl Bayar
Fuad Ağralı
Gl. Refet Bele
Fahri Karakaya
Mareşal Fevzi Çakmak
ERZURUM
(t)
Mesut Çankaya (I.)
Faru(k Nafiz Çamlıbel
Cevat Dursunoğlu
Dr. Nikola Fakaçelli
Münir Hüsrev Göle
Mekki Hikmet Gelenbeğ
ESKİŞEHİR
Fuad Köprülü
ismail Hakkı Çevik
Recep Peker
Ahmet Oğuz
Ahmet Kemal Silivrili
Hasan Polatkan
Hamdullah S. Tanrıöver
Abidin Potuoğlu
(î.)
Emin Sazak
Hüseyin Cahit Yalçın
Kemal Zeytinoğîu
I Senihi Yürüten
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İZMİR
Dr. Hüseyin H. Cura
Haydar Rüştü ökl ı
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (I.)
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
KIRŞEHİR
ismail II. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
KONYA
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Dr. Aziz Perkün
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
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MANİSA
MUŞ
Yunus M. Alakarıt
Halid Onaran
NİĞDE
ismail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu Ferit Ecer
ORDU
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi öztarhan
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
MARAŞ
RİZE
Emin Soysal
Tansın Bekir Balta
Hasan Reşid Tankut
Dr. Fahri Kurtuluş
A'bdull'ah Yaycıoğlu
MARDİN
SAMSUN
Hüseyin Berk
Rıza Erten
f
Rıza Isıtan
MUĞLA
SEYHAN
Necati Erdem
Kemal Çelik
Asım Gürsu
Kasım Ener
Nuri özsan
Kasım Gülek
Dr. Mitat Saikaröğia
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SHRD
E tem İzzet Benice
Ali Rıza Esen
SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
İsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
Ekrem Pekel

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
i

1
9

Cemil Uyhadın
TRABZON
Zekiye Dranaz
Danış Eyiboğlu
Temel Göksel
Hamdi Orfaon
Mustafa R. Tarakçı eğin
TUNCELİ
Mahmut Tan
URPA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
YOZGAD
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Ali R. Încealemdaroğlu
Nuri Tarhan (1.)
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5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği mektubunun
üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesi hakkında Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir).
Uj^e sayısı

Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

;65
260
26ü
0
0
196
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[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Halid Bayrak
AMASYA
Akmet Erinir
Zeki Tarhan
Alî Kemal Yifcitoğlu
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Mebrurs Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Baıin Halim Ergun
MuamniOT Eriş
Cevdet Gölet
Fakühe öymen
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Muıtafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Sabri A'km
Neşet Akkor
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Haoim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Oemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Oemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut,
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Abdür rahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
j
ÇORUH
Ali Rıza Erem

Dr. Cemal Kazancıoğlu Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
ÇORUM
Dr. Muzaffer Canbelat
İsmet Eker
Hasene İlgaz
1 Bekir Kaleli
DENİZLİ
Dr. Abdurrahmaıı Melek
GİRESUN
Dr. Hamdi Berkman
Tevfik Ekmen
Naili Küçüka
Kâzım Okay
Hulusi Oral
İsmail Sabuncu
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimeğlu
DİYARBAKIR
GÜMÜŞANE
Vedat Dicleli
Şevket Erdoğan
Osman Ocak
^ükrü Sökmensüer
îhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Tahsin Tüzün
HATAY
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
ELÂZIĞ
Rasim Yurdman
Mustafa Arpacı
İÇEL
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören Dr. Ali Menteşoğlu
İSPARTA
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rifat Güllü
Sait Koksal
Rauf Bayındır
Abdüllıak Fırat
Kemal Turan
Sabit Sağıroğlu
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Celâl Bayar
Fuad Hulusi Demirelli
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Atıf ödül
Şakir İbrahimhakkıoğlu Dr. Mim Kemal öke
Orgl. Cemil C. Toydemir
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
İZMİR
GAZİANTEB
Şevket Adalan
Ömer Asım Altsoy
Benal Nevzat Anmam
1 Cemil Alevli
1 Münir Birsel

— 927

B : 71
Lâtife B. Çeyrekbaçı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf inan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Mkreraa Oran
Dr. Kâmran ö r s
Şü&rü Saraçoğlu
KARS
Ferzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
öl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
İ d i l Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Utmay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyamk
ismail
Rüştü
Aksal
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bünge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Ok ar.
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit,
KONYA
Dr. Hulusi Alataş

23 . 3 .1950

G-l. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şeriki Ergun
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
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Vehbi Sandal
ibrahim Refik Seyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi) Demir
Mehmet Fortna
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman

TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroti»
Ekrem Peifcel
Cemil Uybaduaı
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğiu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil

RİZE
Dr. Saim Ali Diiemre
Fuad Sirmen
MALATYA
TRABZON
Ali Zırh
Esat Doğan
Faik Ahmed Barutçu
SAMSUN
Atıf Esenbel
Ali Rıza Işıl
Hüsnü Çakır
Mehmet Sadık Eti
Raif Karadeniz
Naşit Fırat
Dr. Hikmet Fırat
Hasası Saka
Mustafa Naim Karaköylii Rıza Isıtan
Ali S arı ali oğlu
Yakup Kalgay
Osman Taner
Muammer Yarımbıyık
Ömer Karataş
Şefik Tugay
TUNCELİ
Dr. Sadi Konuk
MANİSA
Necmeddin Sahir Sıî*o
Korgl. Ali Rıza Artunkal Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
Kâmil Coşkunoğlıı
URFA
SEYHAN
İsmail Ertem
Va»fi Gerger
Dr. Makbule Dibi an
Faik Kurdoğlu
Esat Tekeli
Dr. Memduh N. Otaman Cavid Oral
Suut Kemal Yetkin
Dr. Kemal Satır
Yaşar özey
VAN
Sinan Tekel ioğlu
Feyzullah U«1u
Muzaffer Koçak
Hilmi Uran
MARAŞ
Rüştü Oktar
Ali Münif Yegena
Dr. Kemali Bayizit
YOZGAD
Ahmet Remzi Yüregir
Rıza Çuhadar
Fahri Akgöl
SİÎRD
Dr. Kâmil idil
Celâl Arat
Sabri Çeliktuğ
MARDİN
Ziya
Arkant
Lûtfi
Yavuz
irfan Ferid Alpaya
Kâmil
Erhefe
SİNOB
Mehmet Kâmil Boran
Sırrı îçöz
Lûtfi Aksoy
Ş em 'settin Ekm en
Cevdet Kerim Ineedayı
Ahdülkadir Kafav
ZONGULDAK
Yusuf Matrdin
ismail Ergener
SİVAS
Emin Erişirgil
Mitat Şükrü Bleda
MUĞLA
Ahmet Gürel
Şemsettin Günaltay
A'bidin Çakır
Sabrı Koçer
Muttalip öker
NİĞDE
Naim Kromer
Necmettin Sadak
Rifat Gür&oy
Orhan Seyfi Orhon
Gl. Fikri Tir<keş
Halid Mengi
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[Oya katılmayanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Palin Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bek inan
ihsan Ezğü
tgmet înönti (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
01. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Raaih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Muzaffer Akpınar
Orgl. tzzeddin Çalışlar
Süreyya örgeevren

BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlıı
îhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇORUH
Ali Çoruh
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin

(t)

Münir Çağıl (î.)
Suheyp Karafakıoğhı
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
A'bidin Ege
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Şeref IJluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
BİLECÎK
ERZİNCAN
Reşit Bozüyük
Nahid Pekcan
Memduh Şevket Esendal
ERZURUM
BİTLİS
Mesut Çankaya (î.)
Muhtar Ertan
Cevat Dursunoğlu
Ziya Geboloğlu (î.)
Münir Hüsrev Göle
BOLU
ESKİŞEHİR
Haaan Şükrü Adal
İsmail Hakkı Çevik
öelâl Sait Siren
Ahm«t Oğuz
BURDUR
Hasan Polatkan
Ahm*t Alil Çınar
Abîdin Potuoğlu

Haydar Rüştü öktem
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Hamdi Çelen
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (î.)
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Ztihtü Akm
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Snhir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
KONYA
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Seci ad Çumralı
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Dr. Aziz Perkün
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı
Gedik
(t)
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
•Faruk Nafiz Çamlıbel
Adnan Menderes
Dr. Nikola FakaçelH
Mekki Hikmet Gelenbeğ Ömer özdek
îhsan Şerif özgen
Osman Nuri Koni
Ahmet Tahtakılıç
Fuad Köprülü
MALATYA
Recep Peker (1.)
A'bdurrahim
U. Beydağı
Ahmet Kemal Silivrili
Dr.
Cafer
özelçi
Hamdullah S. Tanrıöver
Abdülkadir Taşangil
(î.)
Mahmud Nedim Za'bcı
Hüseyin Cahit Yalçın
MANİSA
Senihi Yürüten
Yunus M. Alakant
İZMİR
Şevket Raşit Hatip oğlu
Dr. Hüseyin H. Cura
Emin Sazak
Kemal Zeytimoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Ahmed Ulus
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen (î.)
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih înankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramaznuoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar (î.)
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Ak ay gen
Ekrem Amaç
Aü Rıza Arı
Cihad Baban
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
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Dr. Lûtfa Kırdar
Hilmi öztarhan
MARAŞ
E m iıı Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
Dr. Aziz Urae

23.3 . 1950

NİĞDE
Ferit Ecer
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş

MUĞLA
Necati Erdem
A«ım Gürsıı
Nuri öz«an
Dr. Mitat Sakaroğlu

SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek

MUŞ
Haindi Dayı
Halid Onaran

SİİRD
E tem izzet Benice
Ali Rıza Esen

[Açık
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SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Kayık öztrak
TRABZON
Sırrı Dav
Zekiye Dr an az
Danış Eyi'boğlu

MületveküUkleri]

Antalya
Kayseri
Erzurum
Kırklardı
Rize
Samsun
Sivas
Yoagad
Zoaguldak

1
1
1
1
1
1
.1
1
1

9

Temel Gfölmel (t.)
Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğ1»

(t)
TUNOBLt
Mahmut Tan
UEFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
VAN
ibrahim Arvas
YOZGAD
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Ali R. Incealemdaroğhı
Nuri Tarhan (I.)
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Meslekî ve Teknik Okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki Kanuna ek Kanuna
verilen oyların sonueu
(Kanun kabul edilmiftir.)
Üye sayıaı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:

465
268
268
0
0
188
g

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİIAfc
C«aa«l öz^obaa
Âhrned Veziroğlu
Aâ&I
Halid Bayrak
AMASYA
AM Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
NaM Oevad Akkerman
Mdbrrae Aksoley
îlörartıim Rauf Ayaşlı
Rafit Börekçi
Arif Çubukçu
Anin Halim Ergun
Cevdet Götet
FaMhe öymem
€H. Naei Tmaz
ANTALYA
Niyaai Akan
Dr. OttMp Kıferaman
Mtıatafa Korkut
Tayfur Sökmen
AYDIN
Dr. Saibri Akın
Ntf et Akkor
BALIKESİR
Akdi Agabeyoğht
Biat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyaai Burcu
Ha*im Çarıklı
Şmimittin Çeliköz
Örfi. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
FtibrettiB Tirito^lu
î*mail Hakkı Uzunoarfılı

BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİKCÖL
Tafra&n Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfı Gören
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Org*. Fahrettin Altay
Dr. M. Seril Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlia Erkmen
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Para
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemiı
Ahmet İhsan Zeyneloğ! u
ÇORUH
Ali Rıza, Erem
Dr. Cemal Kazanç tuğlu
ÇORUM
lanet Wktr

Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
ihsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündü/alp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Saibri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir Ibrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil SaidBarlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
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GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüz atlı
Dr. Galip İv. Zaiaıoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Mentesoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Cihad Baban
Celâl Bayar
Fuad Hulusi Demircili
Mekki Hikmet Geienbeğ
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Ahmet Kemal Silivrili
Orgl. Cemil C. Toy dem ir
İZMÎR
Şevket Adalan
Bennl Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrekbası
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Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf inan
Eahmi Köken
Sait Odyak
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Zihni Orhon
Abdurrahmaıı Sürmen
•SPezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
GI. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Cogkan
Dr. Fahri Eeevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ŞeVket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş

23 . S . 1950

öl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
| Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
AbdülkadİT Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yağar özey
Feyzııllah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDB
Rifat Gürsoy
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Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Salın Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh

SAK

m

Hüsnü Çak w
Naşit Fırat
Kıza Is,ıtaa
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Aid Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SIÎRD
SaJbri Çeliktuğ
Ali Rrza Esen
Lûtfi Yavun
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Ineedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
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Gl. Fikri Tirks?
tsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Ziya Ersin öezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Korali
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa Özeden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
NTecmeddin Sahir Sıla»
URFA
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvaa
Muzaffer Koçak
Rügtü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkan t
Kâmil Erbok
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Saibri Koçer
Naim Kromer
Orhan Sgyfi Orhon
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[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHlSAR
Gİ. Sadık Aldoğan
Mehmet Agıkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
ANKARA
Pali'h Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekmaıı
Muammer Eriş
İhsan Ezğti
İsmet înönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz Ökmen
Dr. Ahmet Hâmit SelgiJ
ANTALYA
Rasih Kaplan
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gİ. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Maz'har Germen
Nuri Göktepe

BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçeker
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bin gül
Niyazi Çıtakoğhı
İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇORUH
Ali Çoruh
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Can tekin

(t)

Münir Çağıl (I.)
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZİ!
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfa gil
Osman Ocak
Şeref Uluğ
BALIKESİR
EDİRNE
Muaaffer Akpınar
Fethi Erimçağ
Ürgl. îzzeddia Çalışlar Dr. Bahattin öğütmen
Süreyya örgeevren
Mehmet öktem
BİLECİK
ELAZIĞ
Reşit Bozüyük
Fuad Ağralı
Memduh Şevket Esendal Fahri Karakaya
BİTLİS
Hasan Kişioğlu
Muhtar Ertan
ERZİNCAN
Ziya Gefboloğlu (t.)
Nanid Pefcean
BOLU
ERZURUM
Hasan Şükrü Adal
Mesut Çankaya (I.)
Hıfzırraihman R. öymen Cevat Dursunoğlu
Cfilfll Sait Siren
I MünİT Hüsrev OZU

ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Dr. Abdurra'hman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tor
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

Hüseyin Cahit Yalcın
Senihi Yürüten
İZMİR
Dr. Hüseyin H. Cura
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Hamdi Çelen
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gİ. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (I.)
Reşit Turgut
KIRŞEHİR
İsmail
H. Baltacıoğlu
(t)
Nilıat Erdem
Suphi Bedir Uluç
Sabir Kurutluoğlu
İÇEL
'KONYA
Hnydar Aslan
Mitat
Şakir Altarı
Halil Atalay
Muhsin
Adil Binal
Salih înankur
Sedad
Çumralı
Refik Koraltan
Fa tin Gökmen
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazan oğlu Dr. Sadi Irmak
Dr. Aziz Perkün
İSPARTA
KÜTAHYA
Kâzım Aydar (1.)
Hakkı Gedik
İSTANBUL
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Salamon Adato
Adnan Menderes
Dr. Adnan Adıvar
Ömer özdek
Enis Akaygen
İhsan
Şerif özgen
Ekrem Amaç
Ahmet
Tahtakılıç
Ali Rıza A n
MALATYA
Gİ. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak Abdurrahim U. Beydağı
Dr. Hikmet Fırat
(î.)
Dr. Cafer özelçi
Faruk Nafiz Çamlıbel
Şefik Tugay
Dr. Nikola Fakaçelli
MANİSA
Osman Nuri Koni
Yunus
M. Ala/kant
Fuad Köprülü
Şevket
Raşit Hatipoğlu
Recep Peker (1.)
Dr.
Lûtfi
Kırdar
Hamdullah S. Tanrıöver
Hilmi öetarhan

do

— 933 —

I

B : 71
MARAŞ
Emin Soysal
Hatan Reşid Tankut
Abdullah Yayaıoğlu
MAHDUT
Rıaa Erten
Dr. Aziz Ura»
MUĞLA
Nt«ati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mita-t Sakaroğlu
MUŞ
HalM Onaran
NÎÖDE
Ftrit Ecer

âS 3 . 1Ö56

ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya, Orta§
RtZE
'V*h*kı Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Bwk

StNOB
Suphi Batıır
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Ffikmet îşık
Kâmil Kitapçı
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Fayık örtrak

SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım GKilek

TRABZON
Sırrı Day
Zekiye Dranaz
Daniş Eyfboğlu

ntî*D
Etem îzztt Benice

[Açık
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Milletvekillikleri]

Antalya
Ureurua
Kayseri
Kırklareli
Rize
Sacaaun
SİTM

Yoagad
Zoııguldak
9

Temel Gtöksel (t.)
Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(I.)
TUN01LÎ
Mahmut Tan
UBFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Ofal
YOZOAD
thsan Olgun
ZONGULDAK
Ali R. încealemdarogfa
Nuri Tarhan (I.)
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Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkın
daki Kanuna verilen oylann sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)
Üye sayısı
465
Oy verenler
234
Kabul edenler
2? 2
Reddedenler
2
Çekinserler
0
Oya katılmıyanlar
222
Açık Milletvekillikleri

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Aksatıl Veairoğlu
AĞRI
Halid Bayrak
ANKARA
Me'brure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Bmin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen

BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil Ozçağlar
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
ANTALYA
Muhlis Erkmen
Niyaıi Aksu
Abdürra'hman Konuk
Dr. Galip Kahraman
Cemil öz
Mustafa Korkut
Faik Yılmazipek
AYDIN
ÇANAKKALE
Dr. Sabri Akın
Behçet Gökçen
Neşet Akkor
ÇANKIRI
BALIKESİR
Dr. Akif Arkan
Abdi Ağabeyoğlu
Rifat Dolunay
Esat Altan
Mustafa A. Renda
Fuat Bilal
Gl. Zeki Soydemir
Osman Niyazi Burcu
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
Hacim Çarıklı
ÇORUH
Bminittin Çeliköz
Ali Rıza Erem
Orgl. Kâzım Özalp
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Hilmi Şeremetli
ÇORUM
Fahrettin Tiritoğlu
Hasene İlgaz
îsmail Hakkı Uzunçarşılı
DENİZLİ
BİLECİK
Dr. Hamdi Berkman
Regit Bozüyük
Naili Küçüka
Dr. Muhlis Suner
Hulusi Oral
BİNGÖL
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel Vedat Dicleli

Osman Ocak
thgan Hâmid Tifrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
Nah iti Pekean
ERZURUM
Nafiz Dumlu
Şakir tbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Cemil SaidBarlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım O kay
îsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Z.ıiruo^Iu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
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HATAY
Abdullah Cüli
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Mentefoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turacı
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
AK Rıza Arı
Dr. Nikola Fakaçelli
Atıf Ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çmar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf înan
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
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TOKAD
i I amdi Yalman
Feyzi Eken
RİZE
Reeai Güreli
Dr. Saim Ali Dilem re
Cemal Kovalı
Fuad Sirmen
Mustafa Lâtifoğlu
Ali Zırh
Reşit önder
SAMSUN
Mustafa özden
Hüsnü Çakır
MANİSA
Nazım Poroy
Naşit Fırat
KAYSERÎ
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Refik Ahmet Sevengil
Yakup Kalgay
Kâmil Coşkunoğlu
Ömer T aşçıoğlu
TRABZON
Ömer Karataş
Şevket Raşit Hatipoğlu
KIRKLARELİ
Faik Ahmed Barutçu
Dr. Sadi Konuk
Faik Kurdoğlu
Zühtü Akın
Ali Rıza Işıl
Mehmed Ali Yörük er
Dr. Memdulı N. Otaman
Şevket ödül
Raif Karadeniz
Yaşar özey
SEYHAN
Dr. Fuad Um ay
Hasan Saka
Feyzullah. Uslu
Dv. Makbule Dibi an
KIRŞEHİR
Ali Sarıalioğlu
Oavid O rai
MARAŞ
Şevket Torgut
TUNCELİ
Dr. Kemal Satır
Dr. Kemali Bayizit
KOCAELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Faik Abasıyamk Dr. Kâmil îdil
URFA
Ali Münif Yegena
MARDİN
İsmail Rüştü Ak^al
Vasfi Gerger
Ahmet Remzi Yüregir
Mehmet Kâmil Boran
Fuad Balkan
Esat Tekeli
SİİRD
Şemsettin Ekmen
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Suut Kemal Yetkin
Sab TM Çelik tuğ
Yusuf Mardin
Ali Dikmen
VAN
SİNOB
Nihat Erim
îbrahim Arvas
MUĞLA
Ijfıtfi Aksoy
Amiral Şükür Okan
Muzaffer Koçak
Abidin Çakır
Cevdet Kerim lncedayı
îbrahim Süreyya Yiğit
Rüştü Oktar
MUŞ
SİVAS
YOZGAD
Hamdi Dayı
KONYA
Fahri Ak göl
Milat Şükrü Bleda
NİĞDE
Dr. Hulusi Alataş
Celâl Arat
Şemsettin Günaltay
Rıfat Gür soy
01. Ali Fuad Cenesoy
Ziya
Arkant
Muttalip
öker
Halid
Mengi
Dr. Muhsin F. Dündar
Kâmil
Erbek
Necmettin
Sadak
Vehbi Sandal
Rasim Erel
Sırrı îçöz
Reşat Şemsettin Sirer
ibrahim Refik Soyer
Şevki Ergun
01. Fikri Tirkeş
ZONGULDAK
Şükrü Süer
Hulki Karagülle
Şakir Uma
Tsmail Ergener
Hüseyin Ulusoy
Naim Hazim Onat
TEKİRDAĞ
Emin Erişirgil
ORDU
Tevfik Fikret Sılay
Emin
Ataç
Ahmet Gürel
Dr. Vehbi Demir
Halis Ulusan
Ziya Ersin Cezaroğlu
Sabri Koçer
Amiral H. Gökdalay
KÜTAHYA
Fikreni Pekel
Naim Krom er
Dr. Zeki Mesut Sezer
Halil Benli
Cemil Uybadm
Orhan Seyfi Orhon
Hamdi Şarlan
Ahmet Bozbay

KASTAMONU
"Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Ta'hsin Coşkan
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk

Orgl. Aşım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Mehmet Sadık Eti
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil

/ Reddedenler ]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban

ZONGULDAK
Ali R. Incealemdaroğlu
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AFYON KARAHİSAR
öl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
thsan Ezğü
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökm^n
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sum«er
AYDIN
öl. Refet Alpman
Mi tat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri ööktepe

23.3.1950

O :4

katılmıyanlar]

BOLU
Hasan Şükrü A dal
Hıfzırrahman R. öymen
Celâl Sait Siren
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeke?
Muhittin Baha Tars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
thsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇORUH
Ali Çoruh
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Can tekin

(D
Münir Çağıl (î.)
İsmet Eker
Suheyp Karaf akı oğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Dr. Behçet Uz

DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
BALIKESİR
Feyzi Kalfagil
Muzaffer Akpınar
Orgl. îzzeddin Çalışlar Şeref Uluğ
EDİRNE
Süreyya örgeevren
Fethi Erim çağ
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal Dr. Bahattin öğütmen
ELAZIĞ
BİTLİS
Fuad Ağralı
Muhtar Ertan
Fahri Karakaya
Ziya Geholoğlu (I.)

ERZİNCAN
Rauf Bayındır
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sahri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya (1.)
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Gl. Aşir Atlı
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

(1.)
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih İnankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar (1.)
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Ekrem Amaç
Cihad Baban
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Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

(1.)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demircili
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker (1.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah S. Tanrıöver

(1.)
Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Haydar Rüştü öktem
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Cemil Atay
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (1.)
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
Sedad Pek
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KONYA
Milat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Dr. Aziz Perkün
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Esat Doğan
Atıf Es«nbel
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylii
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı

23 3 .1950

MANÎSA
Yunus M. Alakant
ismail Ertem
Dr. Lûtfi Kırdar
Hilmi Öztarhaıı

ORDU
Mehmet Furtun
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş.
SAMSUN
Hüseyin Berk (î.)
Rıza Isıtan
Muin Köprülü
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Hilmi Uran
SIIRD
Eteni izzet Benice
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
StNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin

MARAŞ
Rıza Çuhadar
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alp aya
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Ilalid Onaran
NÎGDE
Ferit Ecer

[Açık
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Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
ismail Melımed Uğur
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TRABZON
Sırrı Day
Zekiye Dranaz
Daniş Eyıboğlu
Temel Göksel (I.)
Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğî a

a.)

Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
YOZGAD
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Nuri Tarhan (I.)

•

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1

»m<t

T. B. M. M. Basımevi

S. Sayısı: 236 ya ek
Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/733)

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞt
Af

Kanunu

MADDE 1. — 29 Ekim 1948 tarihinden önce
işlenen ve kanunun para cezasiyle birlikte yahut
yalnız olarak yukarı haddi üç seneyi geçmiyeıı
hapis cezasiyle, yahut yalnız para cezasiyle ce
zalandırıldığı suçlardan ve bilûmum kabahat fi
illerinden dolayı sanık bulunanlar hakkında ko
vuşturma yapılmaz. Bu suçlardan dolayı hük
medilmiş olan cezalar 6 ncı madde hükmü müs
tesna olmak üzere bütün neticeleriyle birlikte
kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Birinci madde şümulüne giren
suçlar dışında olup da 29 Ekim 1948 tarihinden
önce işlenmiş ve 1 Mart 1950 tarihinde henüz kamu
dâvası açılmamış veya hususi yargılama usulüne
tâbi işlerde yetkili merci tarafından tahkik emri
verilmemiş olan suçlardan dolayı kovuşturma
yapılamaz.
Soruşturmaya başlanıp da Anayasanın 17 nci
maddesi hükmü sebebiyle haklarında kamu dâ
vası açılmamış olanlar yukardaki fıkra hük
münden faydalanamazlar.
MADDE 3. — 29 Ekim 1948 tarihinden önce
işlenen ve Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının
birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fa
sıllarında ve Askerî Ceza Kanununun 3 ncü ba
bının birinci faslında ve beşinci faslının 94 ncü
ve 10 ncu faslının 148 nci maddelerinde yazılı
bulunan suçlardan dolayı hükmedilmiş ve edile
cek cezaların üçte ikisi kaldırılmış ve ölüm ceza
sı yirmi sene ağır hapse ve müebbet ağır hapis
cezası 15 sene; ağır hapse çevrilmiştir.
MADDE 4. — 29 Ekim 1948 tarihinden önoe işlenip de birinci ve üçüncü madde şümulü dı
şında kalan bilûmum suçlardan dolayı hükme
dilmiş ve edilecek cezaların üçte biri kaldırılmış
ölüm cezası 30 sene ağır hapse ve müebbet ağır
hapis cezası 20 sene ağr hapse çevrilmiştir.

kanunen kullanılmas, yapılması, taşınması bu
lundurulması, saklanması, alınması, satılması ve
memlekete sokulması cürüm ve kabahat olan
eşyanm zabt ve müsaderesine engel değildir.
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerinin taz
minat kabilinden olan para cezalarına ve Hâ
kimler ve Memurin kanunlariyle bunlara ek ka
nunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan ve
rilmiş ve verilecek bütün idari ve inzibati ka
rarlara ve subay, askerî memur, gedikli subay
ve erbaşların cezalarının hukuki neticelerinden
olan rütbenin kaybedilmesi ve Orduya subay,
memur, gedikli olarak kabul olunmamak ve as
kerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yok
tur.
MADDE 7. — Birinci üçüncü ve dördüncü
maddelerde yazılı suçlardan dolayı sanık veya
hükümlü olup da kaçak olanlar ve alelıtlak bu
kanunun neşri tarihinde firari, izinsiz, bakaya,
yoklama kaçağı, saklı bulunanlarla askerlikten
kurtulmak için hile yapanlardan kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde res
mî mercilere teslim olmıyanlar bu kanunun
hükmünden faydalanamazlar.
MADDE 8. — Birinci, üçüncü ve dördüncü
maddelerde gösterilen suçları memleket dışında
işleyip de bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren üç ay içinde yurda dönerek resmî merci
lere teslim olmıyanlar bu kanun hükmünden
faydalanamazlar.
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverilme iş
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
15 gün içinde tamamlanır.
MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba;
kanlar
Kurulu yürütür,
MADDE 5. — Yukarıki maddeler hükümleri

S. Sayısı: 239
Türk Tütünleri Ortaklığı hakkında Kanun tasarısı ve Tarım ve
Ticaret Komisyonları mütalâaları ile Gümrük ve Tekel ve Bütçe
Komisyonları raporları ( 1 / 6 6 3 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı ff 1/1396, 6/4584
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

27 . XII

. 1949

Türk Tütünleri' Ortaklığı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 22 . XII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Oünaltay

GEREKÇE
Tütün 16 ncı yüz yılda Avrupa'ya yayılmış, bu maddenin istihsal ve satışı kısa zamanda mil
letlerin iktisadi hayatında mühim rol almaya başlamıştır.
Serbest iktisat kaidelerinin hüküm sürdüğü birinci Cihan Harbinden evvel müstehlikin zevkini
tatmin için dünya yüzünde en nefis tütünlerin satış ve istihlâki revaç bulmuş, bu yüzden tütün ziraati bilhassa kalite tütünlerin yetiştirilmesi iklim ve toprak uygunluğu bakımından belli memle
ketlere münhasır kalmıştır. O devirde sigara imaline yarıyan tatminkâr içimli tütünlerin yetiştiril
diği yerler mahdut olduğundan, Türk tütünleri cihan pazarlarında umumi rağbete mazhar olmuş
tur.
'
Birinci Cihan Harbi milletlerin zirai, iktisadi, içtimai rejimlerinde büyük değişiklikler yapmış
tır. İhtiyaç karşısında nefaset mefhumu eski ehemmiyetini gaip etmiştir. Virjinya
tütünlerinin
kazandığı muvaffakiyet Türk tütünlerine mahfms tiı-yakilik zevkini baltalamıştır. Diğer taraftan
tütünün millî iktisadiyattaki ehemmiyeti daha iyi takdir edildiğinden tütün istihsaline her yerde
ehemmiyet verilmiş ve ziraat ilminin terakkisi n'spetinde sağladığı teknik imkânlardan faydala
nılarak bu teşebbüslerde muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bu suretle evvelce ithalâtçı olan bir kısım
memleketler ihtiyaçlarını dâhilden temine hattâ ihracatçı durumuna girmeye başlamışlardır. Bu
na ilâveten sigara sanayiindeki terakki ve inkişaf sayesinde âdi tütünlerin müstehliki tatmin ede
cek şekilde imaline muvaffakiyet hâsıl olmuş, bu hal evvelce harmanları ıslah edici olarak aranı
lan kalite tütünlerin revacinı binnisbe azaltmıştır.
îzah olunan bu durumlar tütüncülüğümüze de müessir olmaktan geri kalmamış istihsal ve satış
hareektlerimiz yılların tesadüfi imkânlarına bağlı kaldığından; tütüncülüğümüz zaman zaman be
liren buhranlardan müteessir olmuştur.
Nitekim ikinci Ciharı Harbine takaddüm eden devirde yıllık istihsalâtımız ortalama 50 - 60 mil
yon kilo arasında bulunurken 1932 yılında 18 milyona kadar düşmüştür. Bu hal, tütünlerimizin iyi
fiyatla satış imkânı bulduğu yılları takip eden devrelerde istihsalâtm arttığını ve bunun aksine ola:rak
fiyat düşüklüğünü ve satış zorluğunu takip eden yıllarda da istihsalin düştüğünü göstermektedir.
Filhakika yurtta tütün üzerine mevzu tekel varsa da bu tekel yurtta istihlâk edilen mamulâta mak-
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»urdur. Kamuna göre tütün ziraati ve yaprak tütün ticareti - kaçakçılığı önleyici bâzı kayıtlar
müstesna - tamamen serbest bulunmakta ve iç istihlâk ise Tekelin tesis edildiği ilk devrelerde 12 mil
yon kilodan bağlıyarak inkişaf göstermekle beraber bugün dahi yılda 20 milyon kiloyu geçmemiş bu
lunmaktadır. Hatrbden evvelki devrenin yıllık ortalama istihsali 50 - 60 milyon kilo ile mukayese
edilince dahi, istihsalin en az üçte ikisi ihracata ayrılmaktadır.
Bu durum, tütünlerin .satışında dış pazarların hâkimiyetinin tesirini alıkça gösterir.
Normal şartlar altında tütün piyasalarımızda dış pazarın tesirini gayet tabiî karşılamak müm
kün ise de, yukarda kısaca belirtildiği gibi dünya harblerinin milletlerin iktisadi hayatlarında
sebep olduğu değişiklikler piyasada ve bunun neticesi olarak istihsalde istikrarsızlıklar yaratmış
olduğundan, piyasalarda istikrarı sağlıyaeak bir tanzim müessesesine ihtiyaç duyulmuştur.
Böyle bir tanzim müessesesinin kurulması ve bunun bir banka şeklinde olması fikri ilk defa
1943 yılında izmir'de yapılan tütün kongresinde ileri, sürülmüştür.
Tütün mevzuunda ziraat cephemizin durumuna kıyasla ticaret cephemizin çok zayıf olması,
dünya ticaretinin yeni iktisadi şartlar sebebiyle aldığı şekillere göre bilhassa şahsi ve hususi Kü
çük sermayelerle ve bunların mahdut imkânlar iyle karşılanamaz halde bulunması, böyle bir te
şekkülün teklifine esas ve âmil olmuştur.
Teklif kongre tarafından -esas itibariyle kabul edilmekle beraber, tütün ticaretini aksatabi
leceği mülâhazasiyle tatbik sahası bulamamıştır.
Diğer taraftan, yukarda arzedilen gayritabiî .şartlar yüzünden müstahsilin ve yurt iktisadiyatının zarara uğramasına mahal bırakmamak
için tütün piyasalarına Hükümetçe müdahaleler yapılması zarureti hâsıl olmuştur.
tkinci Cihan Harbinin başlamasından 1944 yılma kadar bu müdahaleler piyasada destekleyici ma
hiyette mubayaalar yapılmak suretiyle temin olunmuştur.
Ancak, 1944 yılında Almanya ile münasebetlerimiz kesildi. Almanya tütünlerimizin en büyü!
müşterilerinden birisi idi. Piyasadan birden bire çekilişi fiyatlarda anormal ve çok zararlı sukutla*
yaratabilirdi. Bu sebeple destekleme mubayaalarında bir değişiklik yapmak zarureti hâsıl oldu. 1944,
1945, 1946 yıllarında tütünlere; istihsal yerlerine ve kalitelerine göre fiyat tesbit edilmek suretiyle
müdahale mubayaaları yapıldı.
Piyasada Hükümet tarafından yapılan bu müdahaleler alıcılar tarafından hoş karşılanmamıştır.
Fiyat tesbit ve yer yer ilân edilerek yapılan mubayaalar ise, ekiciyi kalite ve maliyet gözetmeksizin
diğer ziraat mahsulleri aleyhine geniş istihsale sev ketmiştir.
Memleket için zararlı olan bu durum karşısında tanzim müessesesinin bir an evvel vücuda getiril
mesi bir zaruret olarak belirmiş ve bu sebepledir ki, böyle bir müessesenin kurulması 1946 yılında Hü
kümet programında yer almıştır.
Böyle bir müessesenin tütüncülerimiz arasında kurulması düşünülmüş bu suretle yukarda izah
edilen mahzurların ortadan kaldırılacağı ve esasen gerek destekleme gerek müdahale alımlariyle
ekici lehine tesis edilen fiyat seviyeleri üzerinden muayyen nispetlerde bir kesinti yapılarak böyle
<bir maksada tahsisi halinde ekiciye külfet yükletilmemiş olacağı düşünülmüştür.
Bu sebepledir ki, 1946 mahsulünün satışı sırasında ekici tütünleri satış bedellerinden % 5 nis
petinde prim kesilmesine başlanmıştır.
Kurulacak müessesenin şekline ait ilk düşünce, bunun bir banka şeklinde olması, müstahsıla
imkân nispetinde malî yardımlarda bulunmakla beraber ortaklıklar vücuda getirerek veya mev
cut ortaklıklara katılarak yurt içinde tütün mubayaaları yapması ve yabancı memleketlerde de ma
hallî imalâtlara girişebilmesi idi. Bununla gözetilen gaye de, müesseseyi bankalar kanunlarının
teminatı altında her türlü tesirlerden uzak bulundurabilmek ve bu suretle ekicilerden toplanmış
olan paralarla maksada daha iyi hizmet edebilmek ve mümkün mertebe zararı azaltmak idi. Fa
kat, bankacılık tekniğinin bütün risklerini bir tek madde üzerine yükliyen bir banka tasavvuru
na müsait olmadığı noktai nazariyle bu düşünce fiile çıkamamıştır.
Bunun üzerine, gerek alâkalı Bakanlıklarla, gerek imkânların elverdiği nispette muhtelif tütün
bölgelerinde doğruca müstahsılla temaslar yapılmış ve neticede bu müessesemizin bir ortaklık
şeklinde kurulması halinde maksadın sağlanacağı hususunda birleşilmiştir.
_
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1947 yılında satılan 1946 mahsulü ekici tütünlerinin satış bedellerinden 11 437 985, 65 lira 1947
mahsulü satış bedellerinden 8 535 140, 02 lira tahsil edilmiş, buna T. C. Ziraat Bankasınca
1 137 449, 48 lira faiz tahakkuk ettirilmiştir. 1949 mahsulünün satış bedellerinden 23 . XII . 1949
tarihine kadar Bankada toplanan para 8 506 335, 24 liradır.
1939 yılı için Bankanın bu paralara 1 200 000 lira civarında bir faiz tahakkuk ettireceği anla
şılmıştır. Bu suretle toplanan paraların yekûnu 30 816 910, 39 lirayı bulmaktadır.
1949 mahsulü satış bedellerinden yedi milyon civarında prim toplanacağı ve ortaklığın faaliye
te geçeceği umulan 1950 Haziranına kadar bu paralar için 600 000 liraya yakın faiz tahakkuk ede
ceği de nazara alınınca 'toplanmış ve toplanacak paralar faizleriyle birlikte 38 500 000 lirayı bu
lacaktır. Ortaklıkta ekici hissesinin bu suretle (38,5) milyon lira ve Tekel İdaresi ile T. C. Ziraat
ve diğer millî bankaların ortaklığa sermayesinin yüzde otuzu nispetinde bir payla iştirak ettirile
rek ortaklık ilk sermayesinin 55 milyon lira olarak tesbiti esası gözetilmiştir.
Sermayenin bu hadde ulaşması gözetilirken, kurulacak müesseseye verilecek mahiyet ve hukuki
bünye hakkında ilgili Bakanlıklar arasında mütaaddit toplantılar yapılmış ve mevzu muhtelif yön
lerden tetkika tâbi tutulmuştur.
Bugünkü kanuni mevzuat karşısında müessesenin; 3460 ve 2834 sayılı kanunlarla kabul olunan
esaslar dairesinde teşkili maksada uygun görülememiştir.
Kurulacak müessesenin Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bir anonim şirket şeklinde kurul
ması halinde bu şeklin bilhassa idare tarzında mahzurları olacağı düşünülmüş ve teşekkülün, bir
özel Kanunla kurulacak bir müessese olabileceği neticesine varılmıştır.
Filhakika bu müessesenin teşkili için nıüstah^ıldan toplanmış olan paralar, kâr gibi zarar et-*
mesi de tabiî olan bir teşebbüse bir kimsenin kendi sorumu altında yatırdığı para mahiyetinde değil
dir.
Binaenaleyh, bir taraftan bu paraların maksada göre kullanılmasını temin etmek diğer taraftan
da muhafaza ve kullanılmasında, en büyük emniyeti behemehal sağlamak zarureti vardır.
Müessesenin bünyesi hakkında yapılan konuşmadır sırasında;
•A) Müstahsıla ait paraların T. C. Ziraat Bankasında kalması,
h) Bu paraların yeniden kurulacak veya takviye edilecek mevcut müesseseler yasıtasiyle tütün
piyasasının düzenlenmesinde kullanılması,
e) Mevcut zirai kredilerin artırılmasmda istimali,
Şekli üzerinde de durulmuştur. Fakat bu şekil T. C. Ziraat Bankasınca kendi bünyesi bakımından
mahzurlu görülmüştür.
Bu halde müessesenin bir özel kanunla'teşkili maksada en uygun görülerek ekli tasarı hazırlan
mıştır.
Tasarı hazırlanırken bilhassa göz önünde tuuılan esaslar kısaca şöyle izah. olunabilir.
a) Müessese piyasada Ticari Kanun ve icaplara göre hareket eden insaflı bir alıcı olacak ve ha
len mevcut alıcılara inzimamen tahakkuk ettireceği İŞ hacmi nispetinde piyasanın düzenlenmesinde
âmil olacaktır.
Suni fiyat tereffüleri yaratmak ve değersiz ve dünya piyasalarında müşteri bıılamıyan tütün
leri her ne pahasına olursa olsun satınalmak gibi müessese faaliyetini tehlikeye düşürecek ve geniş
zararlara meydan verecek hareketler hiçbir suretle düşünülmemiştir. Filhakika bu müessese ala
cağı tütünlere dışarda müşteri arayacağı gibi, konulması matlup olan tütünler de müşterisi bulu
nan iyi vasıflı tütünlerdir.
b) Tamamen ekici paralariyle teşkil edilecek müessesenin; ekicinin gelip geçici sıkıntılarına
ve bundan mütevellit taleplerine uyarak yukarda işaret edilen zararlı hareketlere girmesi muhte
mel görülmüş onun için Tekel İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve diğer Millî ban
kaların bu sahadaki tecrübe ve bildi erinden istifade edilmesini teminen bu teşekküUerin de mü
esseseye muayyen nispetlerde iştirak ettirilmesi lüzumlu bulunmuştur.
Madde 1 : Ortaklık faaliyetinin tütün mevzuuna maksur olması, faaliyette bulunurken diğer
hususi teşekküller gibi hareket serbestisine malik bulunması, bu .serbestiyi takyit edecek hüküm( S . Sayısı: 239)
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lerle bağlı kalmaması tütün piyasasına diğer mümasili teşekküllerden ayrı ve imtiyazlı birtakım
haklarla girmemesi »'öz önünde tutularak ihtiyaç zerine teessüs etmiş bir alıcı müessese olarak
piyasada faaliyette bulunacağı düşünülerek tasarının birinci maddesinde ortaklığın umumiyetle
tütün ticareti ile uğraşacağı ve piyasada müessesece tahakkuk ettirilecek ve mevcut diğer ekici
lerin faaliyet'erine inzimam edecek olan iş ha,cmı nispetinde piyasanın düzenlenmesine yardımda
bulunacağı; tütün ticareti yapmak ve bu suretle tütün piyasasının düzenlenmesine yardım etmek
tabirleriyle ifade edilmiştir.
Diğer taraftan 240 000 ı aşan ortakların umumi hükümler dairesinde bir anonim ortaklık
halinde birleştirilmesindeki büyük güçlükler ortaklığın hususi bir hüviyetle kurulması lüzumunu
telkin etmiştir.
Yeni kurulan bu ortaklığın sevk ve idaresinde gerek Tekel İdaresinin ve gerek T. 0. Ziraat
Bankasiyle diğer Mil a bankaların bilgi ve tecrübelerinden istifade olunması yolunda temas im
kânı bulunan muhtelif bölgelerdeki tütün ekicilerinin telkinlerinden de mülhem o'arak ortaklığa
muayyen hisselerle bu. müesseselerin de iştirakini teminen maddeye hüküm konmuştur.
Madde 2 : Ortaklığın süresine ve merkezinin tesbitine dairdir. Tütün bölgelerine nazaran mer
kezî vaziyette olduğu için ortaklık merkezi Islanlml olmak üzere teslüt edilmiştir.
Tütün ticareti kârı kadar zarar ihtimali de 'büyük olan bir ticaret şübesidir.
Tecrübelerin zamanla artacağı ve ortaklığı tekâmüle sevkedeceği düşünülerek ortaklık süresi
nin 30 yıl olmak üzere tesbiti düşünülmüş ve ortaklığın yurt ekonomisinde yapacağı tesirli faali
yet göz önünde tutularak bu sürenin uzatılması veya kısaltılması hususunun da ortaklık genel ku
rulunca karar alınırsa bunun ancak Hükümet tarafından onanması şartiyle muteber olabilmesini
teminen son fıkra yazılmıştır.
Madde 3 : Tütün ekicilerinden kesilen paraların faizleriyle birlikte 1950 yılı içinde 38,5 milyon
liraya baliğ olacağı hesaplanmıştır. Tekel Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat Bankası ve diğer Millî
bankaların bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmek ve ortaklıkta ekicilerin olabilecek müfrit
taleplerine karşı bir itidal unsuru olarak sermayenin % 30 u nispetinde bir iştirak hissesiyle or
taklığa katılmaları düşünülerek ortaklık sermayesi 55 milyon lira olmak üzere tesbit edilmiştir.
Ortaklığın icabı halinde bulabileceği kredi nazara alınmasa bile bu miktar sermayenin tütün pi
yasalarında 20 - 25 milyon kiloluk mubayaa imkânı temin edebileceği ve bunun da piyasaların dü
zenlenmesi için şimdilik kâfi olacağı düşünülmüştür.
Bununla beraber maddenin son fıkrasıyle, ioabettiği takdirde sermayenin yarısına kadar artırıl
ması imkânı sağlanmıştır.
Madde 4 : Ekicilerden toplanmış olan paraların faizleriyle birlikte hisselere tevziinde birlik ve
kolaylık sağlanmak üzere hisse senetlerinin en az on lira kıymetinde olması düşünülmüştür.
Kararnamelerine göre ekici tütünleri satış bedellerinden kesilmiş ve .1949 mahsulü tütünlerin
satış bedellerinden kesilecek olan paralarla faizlerinin 1950 yılı içinde 38,5 milyon liraya baliğ ola
cağı tahmin ve sermayeye :
Tekel Genel Müdürlüğünün % 15
T. C. Ziraat Bankasının % 11
Diğer millî bankaların % 4 nispetinde iştirakleri hesap edilerek ve sermayedeki bu iştirak nis
petlerinin bozulmaması esas tutularak ikinci ve üçüncü fıkralar kaleme 'alınmıştır.
Maddenin dördüncü fıkrası* sermayenin % 70 ini teşkil eden ekici ortakların hisse senetlerinin
başka ellere geçmemesini temin edecektir.
- Maddenin son iki fıkrası; ortakların tediye imkânları göz önünde tutularak kaleme alınmıştır.
Madde 5 : îcabettiği takdirde ortaklık sermayesinin yarısına kadar artırılabileceği üçüncü n>;</T de ile kabul edilmiş olduğuna göre ekicilere taallûk eden sermayenin bu nispette artırılması halinde
umumi hükümler dairesinde her hissedarın yeni çıkarılacak hisse -senetleri üzerinde sahip bulundu
ğu hissele}- miktarı kadar mubayaada rüçlnm hakları bulunduğu
nazarn dikkate alınarak
bu rüçhan hakkının A grupu hissedarları ancak kullanabilme imkânım sağlamak, ve yapı( S. Sayısı : 239 )
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lacak kesintilerin
?c 5 i asmamasını ve bu kesintilerin Tekel İdaresince yapnlabimesini te
min etmek maksadiyle madde yazılmıştır.
Madde 6 : Mümasili ortaklıklarda olduğu gibi bu ortaklığın uzuvlarını tâyin ve tadat etmek
tedir.
Madde 7 : Genel Kurulun toplantılarına, hissedarların ne suretle temsil edileceklerine ve rey
haklariyle nisaba taallûk etmektedir.
On hisseyi temsil edenlerin bir reye sahip olması, hiçbir ortağın elli reyden fazlasına sahip ol
maması, ortak olmıyan şahısların Genel Kurulda en çok on hisse temsil edebilmesi işin düzeni ve
sevk ve idaresi bakımından lüzumlu ve tütün ticareti ile uğraşanların Genel Kurulda
temsilci
olarak bulunmaları aynı işle iştigalleri sebebiyle mahzurlu görüldüğünden madde ona göre yazıl
mıştır.
Alınacak kararların selametini ve ortaklardan her hangi bir grupun münhasıran kendi grup
ları menfaatine karar almamasını temin için gerek âdi gerek fevkalâde toplantılarına taallûk et
sin Genel Kurulun bütün kararlarında sermayenin dörtte üçünün temsil edilmesi esas tutulmuş ve
ortaklığın süresinden evvel tasfiyesine dair karar alması halinde böyle bir teşekkülün her hangi
bir sebep tahtında tasfiye edilmesini önlemek endişesiyle bu kararın ancak Bakanlar Kurulunun
tasdikiyle uygulanması düşünülerek maddeye hüküm konmuştur.
Madde 8 : Yönetim kurulunun kuruluşuna aittir.
Yurdun her tarafına dağılmış ekicileri böyle bir tevekkülde ancak bölgeler itibariyle temsil et
tirmek kabil olduğundan mevcut dört tütün bölgesinden birer üye getirilmesi bu teşekkülün ida
resinde hemen bütün ekiciyi temsil ettireceği için uygun, görülmüş ve diğer hükmi şahısların iştira
kinin de bu mmtakalar ekicilerine müsavi adedde bulunması halinde alınacak kararlarda münha
sıran ekici talep ve arzularının tahakkukunda bir enmivet unsuru olmak üzere bunların bir fazlasiyle temsil edilmeleri esasına göre madde hazırlanmış ve Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası memurları arasından gösterilen adaylardan kurula üye seçileceklerin or
taklık işlerine daha kuvvetle ilgilenmelerini temineıı memuriyetle alâkalarının kesilmesi lüzumlu
görülerek ona göre kayıt ilâve ve yönetim kurulu üyelerinin tütün ticareti yapamıyacakları da
maddede tasrih olunmuştur.
Madde 9 : Denetçilere dairdir. Dört ortak grupu tarafından gösterilecek ikişer adaydan genel
kurulca seçilecek dört kişiden teşkil edilmesi esasına göre madde yazılmıştır.
Denetçilerin ekseriyetle 'bir ve bâzı müesseselerde iki yıl müddetle seçilmeleri mûtattır. Ancak
Tekel Genel Müdürlüğü ile T. C. Ziraat Bankasından seçilecek denetçilerin yönetim kuruluna se
çilenlere imtisalen memuriyetle alâkalarının kesilmesi uygun olacağı mütalâa edilerek denetçilerin
müddetlerinin de üç yıla çıkarılması derpiş olunmuştur.
Madde 10 : Genel müdürün tütün işlerinde ihtisası olan kimseler arasından ve yönetim kurulu
karariyle tâyin edileceğini ve bu kurulun belirteceği esaslar dairesinde iş göreceğini ve yönetim
kurulunun tabiî üyesi olduğunu ifade etmektedir.
Madde 11. — Esas sözleşmenin hazırlanmasına ve Bakanlar Kurulunun tasdikıyla yürürlüğe gi
receğine ve ilk genel kurulun ne vakit toplantıya çağrılacağına mütedair olup Anonim Ortaklıkla
ra vücut veren sözleşmelerin gerektirdiği işlemlerin bu ortaklıkta da esas olması gözetilerek yazıl
mıştır.
Yalnız ortaklığın hususiyeti göz önünde tutularak esas sözleşmede tadilâta mütaallik genel ku
rul karar!arıırn ancak Bakanlar Kurulunun tasvibiyle yürürlüğe konabileceği bir fıkra olarak mad
dede tasrih olunmuştur.
Geçici madde 1 : Tesis kurulunun teşekkülüne aittir. Bu kurulun da yönetim kurulunda olduğu
gibi dördü ekici, beşi diğer ortaklar arasından olmak üzere dokuz kişi ile teşkil edilmesi uygun
görülmüştür. Yalnız ortak ekicilerle Millî Banka'ar adaylarından tesis kuruluna seçileceklerin ta
rafsız olarak seçilebilmelerini ve işe daha fazla a'âkalanabilmelerini sağlamak maksadiyle bunla
rın Bakanlar Kurulunca seçilmeleri uygun mütalâa olunmuştur.
( S. Sayısı : 239 )
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Madde 2 : Ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan primlerin faizleriyle birlikte ortaklığa
devri maksadiyle yazılmıştır.
Bu primlere dayanılarak destekleme mahiyetinle satınalınan tütünlerden henüz satılmıyanlarm
maliyetleri üzerinden ortakkğa devredileceği maddede tasrih olunmuştur.
Geçici madde 3 : 1947 ve 1948 mahsulü eki i tütünlerinin satışı sırasında piyasayı düzenle
mek üzere destekleyici mahiyette yapılan mubaya atlardan almacak neticeler belli olmadığı için bu
mubayaalar kâr ve zararı tamamen Devlete ait olmak üzere yapTmıştır,
Alman tütünlerin satışı sırasında piyasa icabı kâr vaziyeti görülünce bu kârların alım işlerine
hrğlanan sermaye ile mütenasip olarak tevzii ve yüzde beşlere isabet eden kısmın hususi ihtiyat ser
mayesi teşkil etmek üzere ortaklığa mal edilmesi kabul edilmiştir.
Madde bu esası kesinleştirmek üz^re yazılmıştır
Geçici madde 4 : Ortaklık hisse senetlerinin on lira olması kabul edildiğine göre ekicilerin keşi/
gösteren paralarının bu hadde iblâğını temin maksadiyle madde yazılmıştır.
Geçici madde 5 : Tesis kurulunda vazife alanların yolluk ve tazminat bakımından ticari icaplara
göre muameleye tâbi tutulabilnıelerini ve ancak bunun bir ölçü dairesinde, yapılması için üyelere
verilecek yolluk ve tazminat miktarının Bakanlar Kurulunca, hizmetlilere ödenecek yolluk ve ücret
lerin de Tesis Kurulunca tâyin edileceğini bildirmek maksadiyle alınmıştır.
Madde 12 ve 13 : Bütün kanunlarda mûtat yürürlük tarihi ile kamınım yürütülmesine mütedair
hükümleri muhtevidir.

Tarım Komisyonunun mütalâası
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. 1/66S
Karar No. 18

18 . II . 1950

Yüksek Başkanlığa
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp
Yüksek Meclise sunulan ve Komisyonumuzun is
teği üzerine mütalâa almak için Komisyonumuza
gönderilen « Türk Tütünleri Ortaklığı » Kanunu
tasarısı okundu, incelendi.
Memleketimizin döviz getiren maddelerinin
başında gelen ve dünyaca tanınmış imtiyazlı
maİLSUİderimizden olan. tütünün satışında ekici
lerimizin çektikleri sıkıntılar ve zaman zaman
gördükleri zararlar meydandadır.
1946 yılından başbyarak 1949 yılına kadar
yüzde beş ve 1949 yılında yüzde 4 olmak üzere
Millî Korunma Kanununa, dayanılarak yapılan
kesintiler bu tasarının mevzunu teşkil ettiğine
göre tütünlerin yetiştirilmesi, ıslahı ve dolayısiyle randıman, iyi kalitede tütün yetiştirmek gi
bi maliyete müessir olacak gerekli tedbirlerin
tütün kanunu çerçevesi içinde mütalâa edilmekte
bulunduğu Hükümet mümessili tarafından ifade
olunmakla Komisyonu muz un çok ehemmiyet ver

diği bu mevzuun bir an evvel kanunlaşması başlı
ca temennilerimi/dendir.
Kurulacak müessesenin devam* ve faaliyetinin
koruyucu bir zihniyetle sağlandığını gösteren bu
tasarıyı Komisyonumuz memnunlukla karşılamış
ve aşağıdaki sebeplere dayanarak bâzı değişik
likleri yapmış ve geçici maddeler arasına ye
niden bir madde- koymuştur.
Kanunun; Hükümet teklifinde « Türk Tü
tünleri Ortaklığı » adım taşıdığına göre Ticaret
Komisyonunun mütalâasına, katılarak Türk tü
tünleri arasında ortaklık olamıyacağıudan buna
«Türk tütüncüleri ortaklığı» unvanının veril
mesi düşünülmüş ist- de ortaklık adının ticari bir
unvan olarak yabancı dillerde daha kolay ifa
desi gerektiği. oHnkhk .sermayesinin % 30 una
Tekel ve bankalarımızın iştiraki ve bu teşekkü
lün memleket tütüncülüğü bakımından da fay
dalı faaliyetlerde bulunacağı, dikkate alınarak
ortaklık unvanının «Türk tütün ortaklığı» şek-
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linde olmasının iltibasa, mahal bırakmıyacağı ne
ticesine varılmıştır.
Ekicileri teşkil eden (a) grııpu ortakların
dan hisseler tahsil edildiği halde diğer ortak
lara hisselerini ödemek için zaman bırakıldığı
na göre, ortaklık kâr ve zararlarının ödenete
sermaye nispetinde olmasını sağlamak üzere
dördüncü madde sonuna «ortaklar kâr ve zara
ra ödenmiş sermayeleri nispetinde iştirak eder
ler» fıkrası ilâve edilmiştiı*.
Yönetim kurulunda bulunacak ekiciler ser
mayenin % 70 ine sahip oldukları halde serma
yenin % 30 una sahip (b, e, d) grup ortakları
nın ekicilerden daha fazla üye bulundurmaları
her bakımdan doğru görülmiyerek yönetim ku
rulunda ekicilerden 4, ekiciler dışında kalan
ortaklardan 5 yerine 3 üye bulundurmak sure
tiyle yönetim kurulu üyelerinin 9 yerine 7 ol
masını sağiıyacak surette 8 nci maddede deği
şiklikler yapılmış ve geçici birinci madde de
ona göre değiştirilmiştir.
Tütün piyasasının düzenlenmesi maksadiyle
ekicilerden alman % 5 1er karşılığında verilen
makbuzların bir kısmı ekici elinden çıkmış bu
lunmaktadır. Bu makbuzları ekicilerden alan
ları da ortak yaparsak bunun gayesi kaybola
caktır.
Bu mahzuru göz önünde bulunduran Komis
yonumuz bunların' asıl sahiplerine geçmesini
sağlamak için makbuzları alan veya toplıyan va
tandaşların haklarını da koruyacak surette ya

Muvakkat maddeler arasına 4 ncü maddeden
GEÇÎOÎ MADDE 5. — Kanunun 1 nci mad
desine göre tahsil edilen primlere mukabil ekici
lere verilmiş olan muvakkat makbuzlardan her
hangi şekil ve suretle ekicilerden başkalarının
elinde bulunanlar ortaklıkla ilgilendirilmez.
Bunlardan namlarına prim kesilmiş olanlara
iade edilmiyenler kanunun meriyetinden beş sene
sonra başlamak ve yıllık mubayaa miktarları ge

zılı kıymetleri üzerinden ortaklıkça satın alın
ması uygun görülerek muvakkat maddelerin 4
ncü maddesinden sonra 5 nci madde olarak ye
niden bir madde konmuş ve diğer maddeler ol
duğu gibi kabul edilmiştir.
Gümrük ve Tekel Komisyonuna gönderilmek
üzere saygiyle Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tarım Komisyonu
Başkanı Y.
Sözcü
Manisa
Manisa
Y. özey
Y. özey
Kâtip
Bursa
Aydın
A. Duru
N. Oöktepe
Çorum
Denizli
E. Alpsar
Muhalifim
İmzada bulunamadı
K. C. öncel
Denizli
Eskişehir
' Dr. B. Uz
E. Sazak
tmzada bulunamadı
Giresun
Kırklareli
P. Yüzath
Z. Akan
tmzada bulunamadı
Kocaeli
Malatya
• F. Balkan •
M. N. Karaköylü
tmzada bulunamadı
Maraş
Seyhan
A. Yaycıöğiu
K. Ener
Siird
A. R. Esen

Sivas
î. M. Uğur

sonra veniden konulacak 5 nci madde:
nel kurulca tesbit edilmek üzere beş sene içinde
ve makbuzlarda yazılı para miktarları üzerinden
ve alâkalılara hiçbir nam altında faiz ve kâr
ödenmeksizin ortaklıkça satınalınır.
Ortaklık bu suretle satmalınan makbuzları
hisse senedine tebdil ederek namlarına prim ke
silmiş olanlara bedelleri belli müddet içinde tak
sitlerle ödenmek üzere devredilebilir.
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Ticaret Komisyonunun mütalâası
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/663
Karar No. 47

7 . II . 195Û

Yüksek Başkanlığa
Mütalâa talebiyle tevdi buyurulan «Türk Tü
tün Ortaklığı Kanun tasarısı» mevzuun çeşitli
bakımlardan ehemmiyeti dolayısiyle esaslı bir
incelemeye tâbi tutu!ması zaruri görülerek ko
misyonumuz üyelerinden Dr. S. Akın'a, duranı,
ihtiyaçlar ve bu tasarıyı doğuran sebepler hak
kında gerekli tetkik vazifesi verilmiştir.
Bu sureti e varılan ve komisyonumuzca da ka
bul olunan neticeler ilişik olarak sunulmaktadır.
Komisyonumuzca, göz önünde bulundurulma
sı lüzumlu ve zaruri görü1 en esasların başlıcaları
şunlardır:
1. Tütün, memleketimiz ihracatında en mü
him mevkiini muhafaza etmekte olmasına ve
Türk tütün müstahsili adına muzaf, eşsiz tü
tün nevileri vücuda getirmiş ve bu hususta en
yüksek başarı ve ehliyetini eksiksiz muhafaza
etmiş olmasına rağmen, piyasa teşkilâtı ve piya
sa gerekleri bakımından çok geri kalmıştır. Bu
durum memleketimizde tütünün eskiliği ve ehem
miyeti ile bir tezat halindedir.
2. Meseleyi istihsale ait safha ile istihsalden
sonraki safha olarak ele almak ve bu teşekkülü,
müstahsilin
piyasa
ve
piyasa
teşkilâtı
ve
bu
bakımlardan
müşkilâtmı,
bunlar
dan
ikinci
safha
itibariyle
ele
alacak
bir kurum olarak vücuda getirmek lâzmdır.
Kooperatifler, depolar, satış salonları, sanayi
ve ticaret bakımından teşebbüs ve iç duş iştirak
ler, hulâsa müstahsili malını vücuda getirdikten
sonra halen karşılaşmakta olduğu çeşitli zorluk

lardan kurtarmak ve devamlı ve esaslı şekilde
mâkul almteri karşılığını sağlamak, uğraşabi
leceği mevzular arasında olmalıdır.
3. Doğuşu itibariyle olduğu kadar sermaye
çoğunluğu itibariyle de bir müstahsil müessesesi
olması ve binnetice yönetim kurulunda temsil
hakkının da ona göre düzenlenmiş bulunması bir
zarurettir. Hattâ daha ileri de gidilerek tütün
mmtakalarının istihsalâtı ile mütenasip üye fikri
üzerinde de durulabilir.
4. Kanun metnine mümkün mertebe zaruri
esasları almak ve mütebaki hükümleri ticaret icap
larına ve tiplerine uygun bir ana tüzüğe bırak
mak lâzımdır.
5. Niahayet tasarının mümkün mertebe sür
atle kanuniyet kesbetmesi faydalıdır.
6. Tütünün çeşitli bakımlardan memleketi
miz için ihtiva ettiği büyük ehemmiyet dolay:siyl>e, bu mevzu ile ilgili esas ve mülâhazaların ve
böyle bir tasarı şevkine saik olan mütekaddim
muamele, teklif, çalışma safhaları gibi dokü
manları meclis dokümanları arasına girmesinde
ve komisyon raporları metinlerine veya merbut
larına girerek Büyük Meclise aynen arzında,
en isabetli neticelere varabilmek bakımından fay
da vardır.
Gümrük ve Tekel Komisyonuna gönderilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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Ticaret Komisyonu Başkanı
A. Çubukçu
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Kanunun unvanı :
Hükümet teklifinde kanuna verilen unvan :
«Türk Tütünleri Ortaklığı Kanun tasarısı»
Türk tütünleri arasında değil, Türk tütün
cüleri arasında ortaklık olabileceğine göre un
vanın,
«Türk tütüncüleri
zaruridir.

ortaklığı» şekline kalbi

Maddeler itibariyle :
Birinci madde —
Bu maddenin aşağıdaki şekle kalbi zaruri
dir.
MADDE 1. — Türk tütünlerinin kıymetlen
dirilmesi ve tütün piyasasının düzenlenmesi
mevzulariyle meşgul olmak ve bu kanun hü
kümlerine ve bu kanunda hüküm bulunmıyan
hallerde Anonim şirketler ve hususi hukuk kai
delerine tâbi olmak üzere :
a) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa da
yanılarak kendilerinden prim alınmış tütün eki
cileri ;
b) Tekel Genel Müdürlüğü;
c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası;
d) Ve diğer Millî Bankalar;
Arasında «Türk Tütüncüler Birliği» kurul
muştur.
MADDE 2. — Ortaklığın faaliyet süresi 50
yıldır. Merkezi İstanbul 'dadır. Tütün mmta'kalarında şubeler açar ve dış ve içte gerekli yer
lerde ajanslar ve muhabirler bulundurabilir.
MADDE 3. — Ortaklığın sermayesi 10 Türk
Lirası kıymetinde nama muharrer hisse senet
lerine ayrılmış 55 milyon Türk Lirasıdır. Bu
miktarın 40 milyon lirası eki£iîçrce 8 milyon
lirası Tekel Genel Müdürlüğü ve mütebakisi
Millî bankalarca verilecektir. Ortaklığın kuru
luşu tarihinden itibaren on yıl için bu senetler
bilâhara devir veya borç için haczedilemez. Ve
fat hallerinde vârislerce satılmak istendiği ve
ya ekici vâris bulunmadığı takdirde nominal
kıymetleri üzerinden ortaklıkça satmahnır.
MADDE 6. — Ortaklığın uzuvları şunlardır:
a) Genel Kurul;
,
b) Yönetim Kurulu;
c) Denetçiler;

MADDE 7. — Genel Kurul her sene Eylül
ayında ortaklık merkezinde t'öplaııır. Yönetim
kurulu karar verdiği takdirde münavebe ile tü
tün mmtakaları merkezlerinde toplanması da
caizdir.
Asaleten veya vekâleten her on hisseyi tem
sil eden kimse bir reye sahiptir.
Hiçbir ortak 100 reyden fazlasına sahip ola
maz.
MADDE 8. — Yönetimkurulu:
Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark bölgelerinee seçilecek birer mümessil ile Tekel Genel
Müdürlüğünce seçilecek bir, T. C. Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğünce seçilecek bir ve diğer
Millî bankalarca seçilecek bir kişiden kurulur.
Genel müdür; yönetim kurulu toplantılarına
oy sahibi olmaksızın katılır.
Yönetim kurulunun süresi bir yıldır. Tekrar
seçilmeleri caizdir.
Üyelerin tütün ticareti ile meşgul kimseler
den olmaması şarttır.
MADDE 9. — Denetçiler umumi heyetçe.
genel müdür yönetim kurulunca seçilir.
MADDE 10. —- Tay ve yerine aşağıdaki hü
küm tesis:
(Ortaklık 2834 ve 2836 sayılı kanunların
kooperatiflere bahşettiği her türlü muaflıklar
dan faydalanır.
MADDE 11. — Tay ve yerine:
(Ortaklık tütün satış kooperatifleri, tütün
depoları ve satış mahalleri tertip ve teşkiline
ve bu islerde 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ve T. C. Zira
at Bankasına verilmiş yetkileri kullanmaya sa
lahiyetlidir.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — ilk yönetim kurulu
üyelerinden:
a) Ekicilerce seçilecek olanlar, Gümrük ve
Tekel Bakanlığınca bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren en geç iki ay içinde belirtilecek
ortaklar tarafından bu ortakların mmtakalar
itibariyle yapacakları toplantılarda,
b) Diğer üyeler mensup oldukları teşekküllerce;
,
Tâyin ve cümlesi Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca içtimaa davet olunur.
Yönetim kurulu bu kanun esaslarına ve bu
kanununun sâkit olduğu hallerde umumi hüküm ~
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lere göre ortaklığı; ı ana tüzüğünü
kanuni muamelesini tamamlar.

hazırlar ve

GEÇÎCİ MADDE 2. — Tüzüğün tasdikini
mütaakıp ekicilerden toplanmış prim bedelleri'
baliği ile Tekel Genel Müdürlüğü ve Millî ban
kalarca yapılacak iştirak tutarları defaten ve
derhal ortaklık hesabına devrolunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin dördüncü
maddesi,

GEÇİCİ MADDE 4. — Ortaklık tütün mın
tıkalarında satış kooperatifleri ve birlikleri ku
rulması işini üç senelik bir plâna bağlıyarak bu
teşkilâtın tamamlandığı yerlerde tesis
ettiği
depoları, satış mahallerini bu teşekküllere dev
re yetkilidir.
MADDE 13. — Hükümetin 12 nci maddesi.
MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi.

Gumruk ve Tekel Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No.t 1/663
Karar No. 15

22 ,11, 1950

Yüksek Başkanlığa
Türk Tütünleri Ortaklığı hakkında Gümrük
ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 22 . X I I . 1949 tarihli toplantısında
Meclise sunulması kararlaşan Kanun tasarı
sı Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale
edilmiş olmakla toplanılıp konuşuldu.
Tasarının bir Türk Tütünleri Ortaklığı teşkili
konusu Ticaret Komisyonunu ilgilendirdiği dü
şünülerek mütalâası alınmak üzere ve ilgili Ko
misyon olarak Ticaret Komisyonuna gönderilme
sine karar verildi.
Tarım Komisyonu bu konu ile ilgilendiğini
bildirerek tasarıyı incelemek üzere istemiş ve bu
kere Ticaret Komisyonunu ile birlikte Tarım Ko
misyonunun da mütalâası alınmış olduğundan
20 . I I . 1950 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanı
ve Bakanlık Temsilcisi hazır bulunduğu halde
toplanıp tasarı üzerinde incelemeler yapıldı.
Memleketimizde tütün iki yüz binden fazla
müstahsili ilgilendirir. İstihsalin mahdut mik
tarı yurtta
sarf edil ir. Büyük kısmı ihraç
malıdır. Bu itibarla, temin ettiği döviz bakı
mından da ihraç maddelerimizin en mühimlerindendir. Tütüncülüğümüzün tarihi tetkik edi
lecek olursa bir istihsal fazlası olarak tütünün
yakıldığı vâki değildir. Satılamıyan tütün erte
si seneler içinde satılmıştır. Ancak tütün çok
emek istiyen bir mahsuldür. Elde kalması ba
kım için yeni emekleri istilzam eder. Bu iti-

barla, tütünlerin satışı ekicilerimiz için en mühim
safhayı teşkil etmektedir.
Onun için tütün piyasalarında mevcut alıcı
lara inzimamen tahakkuk ettireceği iş hacmi nis
petinde piyasaların düzenlenmesine âmil olmak
üzere ekicilerin bünyesinden insaflı bir alıcı te
şekkül olarak bir müessese vücuda getirilmesini
istihdaf eden tasarı Komisyonumuzca memnu
niyetle telâkki olunmuştur.
Gerçi, Ticaret Komisyonu tasarı hakkında
alınan mütalâasında; müessesenin tütün satış
kooperatifleri, tütün depoları tesis ve satış
yerleri tertibi gibi işlerle ilgilendirilmesini tek
lif etmekte ise de, bu işlerin her biri başlı başı
na ayrı mevzular olduğu için Komisyonumuz
bu mütalâaya iştirak edememiştir.
Filhakika, Tütün Satış Kooperatifleri teşki
line, mer'i 2834 ve 2836 sayılı Kanunlar hüküm
lerine göre mâni yoktur.
Tütün depoları tesisi işi bu müesseseye veri
lirse toplaman sermayenin gayrimenkullere ya
tırılmasını ve asıl olan piyasa yardım gayesinin
heder olmasını intaç edecektir.
Kaldı ki, 5113 sayılı Kanuna istinaden tanzim
olunan programı gereğince Hükümetin tütün
deposu ihtiyacını karşılamaya çalışmakta oldu
ğu ve mevcutlara ilâveten Bütçe imkânları nis
petinde emanet ambarları inşasının da göz önün-
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de tutulduğu Hükümet namına Komisyonumuz
da ifade olunmuştur.
Tütün satış yerlerinin tertibi işi bir kanun
mevzuu olarak mütalâa edilmiş ve esasen bunun
yeni hazırlanmakta olan Tütün Kanunu tadil
projesinde nazarı dikkate alındığı da anlaşıl
mıştır.
Komisyonumuz; teşkil olunacak ortaklığın
unvanı üzerinde de ehemmiyetle durmuş ve mem
lekette yetişen tütün nevilerinin, dört ayrı böl
gede ayrı ayrı hususiyetler taşıdığını ve ortak
lığın bu tütünlerin tamamına şâmil olduğunu na
zarı dikkate alarak ve ticari unvan olarak ifade
de ve yabancı dillere tercümede kolaylığı da göz
önünde tutarak ortaklık unvanının Hükümetin
teklifi veçhile «Türk Tütünleri Ortaklığı» şek
linde muhafazası uygun olacağında görüş birli
ğine varmıştır.
Maddelerde yapılan değişiklikler' şu mucip
sebeplere dayanmaktadır:
Madde 1 : Yapılan değişiklik «Numaralı» ke
limesini «sayılı» ya tebdilden ibarettir.
Madde 3 : Hükümetin teklif şekli; sermaye
nin artırılmasına dair olan ortaklık teklifinin
formalite itibariyle Bakanlar Kuruluna arzedileceği zehabını yaratmaktadır. Bu zehabı önle
mek ve teklifin Bakanlar v Kurulunun tasvibiyle
tekemmül edeceğini belirtmek üzere maddede bir
kelime tashihi yapılmıştır.
Tasarının beşinci maddesi, Tarım Komisyo
nunun mütalâası da nazarı dikkate alınarak ser
mayenin tezyidi halinde ekicilerden toplanacak
paraların yalnız ortak ekicilere maksur olduğu
nu belirtmek üzere «temini için» kelimelerin
den sonra «ortak» kelimesinin ilâvesi suretiyle
yeniden yazılmıştır.
Genel müdürün bir teşkilât organı olduğu ve
bu durumu ile ortaklık uzuvlarından olamıyacağı
göz önünde tutularak altıncı madde Komisyonu
muzca ona göre kaleme alınmıştır.
Tasarının yedinci maddesinde; ortak olmıyan
şahısların genel kurulda en çok 10 hisse temsil
edebilecekleri yazılıdır. Ortaklığın kuruluş şek
line göre hissedar adedi çoktur. Bunların tem
sil haklarını daha kolay kullanma imkânını sağ
lamak yerinde olacaktır. Bu düşünce ile Komis
yonumuz; ortak olmıyan şahısların genel kurulda
(50) hisse ile temsil edilebilmesini uygun göre
rek maddede ona göre tashih yapılmıştır.

Tarım Komisyonunun mütalâası da göz önün
de tutularak yönetim kurulunda (A) grupu his
sedarlarının 4 üyesine mukabil (B) (C) (D) gru
pu hissedarlarının da birer üye bulundurması ve
bu suretle yönetim kurulunun 9 yerine 7 üyeden
teşkil edilmesi esasına göre 8 nci madde tadilen
yazılmıştır.
Ortaklık denetçilerine ait olan 9 ncu madde
nin müzakeresi sırasında Komisyonumuz; dentçilerin sürekli vazife görmeleri uygun olacağını
göz önünde tutarak bunlardan lüzum ve icaba
göre bir veya ikisinin Genel Kurulca bu yolda
vazifelendirilmesi esasına göre maddeye bir hü
küm eklemiştir.
Tarım Komisyonunun geçici 1 nci madde hak
kındaki teklifine iştirak edilmekle beraber tütün
ekicilerinin tamamı; mer'i Tütün Kanunu hü
kümlerine göre Tekel İdaresinde müsecceldir. Te
kel İdaresinin ekicilerle alâkası; ekim beyanna
mesinden tütünlerin satışına kadar devam etmek
tedir. Bu itibarla tasarının ortaklık tesis kuruluna
taallûk eden geçici 1 nci maddesinde bu kurul üye
likleri için ortak ekiciler arasından Bakanlar Ku
ruluna teklif edilecek kimselerin Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca teklif edilmesini Komisyor.uvı.uz
işin icabına daha uygun mütalâa eu^rek maddede
ona göre değişiklik yapmıştır.
Geçici ikinci madde ortaklığa ayın olarak de
vir edilmesi derpiş edilen tütünlerin maliyetle
rinin hesabında Tekel İdaresinin bünyesine ait
umumi masraflardan hisse tefrik edilmiyeceği
ve hesapların bu esasa göre tutulduğu belirtil
miştir. Komisyonumuz maddede tavzihini faydalı
görmüş ve maddeyi ona göre yeniden tanzim
etmiştir.
Hükümet adına Komisyonumuza verilen iza
hattan anlaşıldığına göre 1947 ve 1948 mahsulü
ekici tütünlerinden piyasayı destekleyici mali
yette satm alınan tütünlerin bir kısmı satılmış
ve bu satıştan kâr elde edildiği gibi elde kalan
tütünlerin satışından da bugünkü piyasa şart
larına göre kâr edileceği tahmin edilmektedir.
Ekicilerden toplanan paralarla satın alınan
tütünlerin satışından tahassül eden bu kârların
ortak ekicilere ait olmak, bir ihtiyat payı teşkil
etmek ve sermayenin artırılmasının tekarrürü ha
linde (A) grupu hissedarları için bu paydan
istifade edilmek üzere ortaklığa maledilmesi Ko-
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misyonumuzca uygun görülerek geçici üçüncü
madde ona göre tadil edilmiştir.
Tasarının ilk müzakeresinde Komisyonumu-î
ekici elinden çıkmış olan muvakkat makbuzlarm
âkibetmi teemmül ederçk bu makbuzlarm ortak
lara devrini ve devir edilmiyenlerin muayyen.
müddetten sonra ortaklıkça satın alınarak ortak
lara devri imkânını sağlıyacak bir hüküm vaz'ını
derpiş etmiştir.
Tarım Komisyonunca da bu noktai nazarı te
yit eder mahiyette mütalâa dermeyan edilmesine
binaen geçici beşinci madde tanzim olunmuştur.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gonde-

rilmek üzere saygı ile Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı
Sözcü
Gümüşane
Zonguldak
T. Tüzün
O. 8. Orhon
Ağrı
Çanakkale
Giresun
A. Alpsar
H. Bingöl
K. Okay
Hatay
Kastamonu
Konya
S. B. JJluç
F. Mağara
II. Ulusan
Samsun
Samsun
Tekirdağ
H. Berk
M. Köprülü
E. Pekel
Tokad
Urfa
F. Eken
O. Ağan

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/663
Karar No. 103

15 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Tütün ticaretiyle iştigal etmek üzere «Türk
Tütün Ortaklığı» adiyle bir müessese kurulma
sına dair Hükümetçe hazırlanıp Tarım, Ticaret
ve Gümrük ve Tekel Komisyonlarınca incelen
dikten sonra Komisyonumuza havale Duyurul
muş olan tasarı adı geçen komisyonların müta
lâaları da göz önüne alınmak suretiyle Gümrük
ve Tekel Bakanı ve uzmanları huzuriyle tetkik
edildi.
Tasarı Gümrük ve Tekel Bakanlığınca esas
lı tetkikler ve ilgili bankanlıklar arasında da
gerekli incelemeler yapıldıktan sonra her mad
denin ayrı ayrı izahını muhtevi gerekçe ile bir
likte hazırlanmış ve bu suretle mahiyetine gü
zelce nüfuz imkânı verilmiştir.
Bilindiği üzere Birinci Cihan Harbinden ev
vel tütünlerimiz Dünyaca tanınmış ve kıymet
'kazanmış iken bu harhden sonra zirai, iktisadi,
içtimai sahalarda vu'kuagelen değişiklikler bir
taraftan dış memleketlerde tütün ziraatinin in
kişafına meydan açmış diğer taraftan tütünle
rimize karşı olan rağbet ve itiyat Virjinya tü
tünleri lehine sarsılmaya başlamıştır. İkinci Ci
han Harbine doğru tütünlerimiz zaman zaman
'buhranlara uğramış ve ortalama 50 - 60 mil
yon kilo raddesinde ajan istihsal miktarı 1932

senesinde 18 milyon kiloya kadar düşmüştür.
Memleketimizde mevcut tekel yalnız iç istihlâk
için olan miktara maksur bulunup tütün ziraati ve yaprak tütün ihracı - kaçakçılığı mâni
tedbirler müstesna - tamamen serbest olduğuna
ve yukarda arzedildiği üzere tütünün ortalama
istihsal miktarı 50 - 60 milyon raddesinde ve
'hattâ bu miktarı tecavüz ettiğine göre ihraç
malı sayılmak lâzımgelen tütünün gerek istih
sal ve gerek satış işlerinin nizam altma alın
masını zaruri kılmaktadır. Dış piyasa tesirle
rinin doğrudan doğruya bu metam istihsaline
tesir yapacağı da aşikâr olduğundan bu işleri
ayarlıyacak bir tanzim müessesesinin vücudu
şarttır. Böyle bir vasıtamızın mevcut bulunma
ması son harb sırasında ve mütaakıp yıllarda
hüyük buhrana mâruz olan piyasayı daha doğ
rusu müstahsili korumak için arızi ve muvakkat
tedbirlere baş vurmaya mecbur kalmış ve 1944,
1945, 1946 yıllarında istihsal mahallerine ve mah
sulün vasıflarına göre tesbit edilen fiyatla mü
dahale mubayaaları yapmak suretiyle buhran
karşılanmak istenmiştir. O senjelerin icapları
na ve şartlarına göre alınmış olan bu tedbirler ne
alıcıyı ve ne de müstahsili tatmih. edici ve tütün
işlerini tanzim eyleyici bir hareket olamamıştır.
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1943 İzmir Tütün Kongresinde bir tanzim mü
essesesi kurulması işi ortaya atılmış ve fakat
tütün ticaretini aksatacağı mülâhazasiyle fiile
çıkarılamamıştır. 1946 senesinde böyle bir mües
sese kurulması Hükümet programında yer almış
tır. Tütün ekicileri arasında kurulacak böyle bir
müessesenin kendilerine yük olmaksızın fiile çı
kartabilmek için Millî Korunma Kanununun ver
diği salâhiyete müsteniden o sene çıkarılan ka
rarname ile ekici tütünleri satış bedelleri üze
rinden % 5, miktarında bîr kesinti yapılmasına
başlanmıştır. Bu suretle Ziraat Bankasında
1949 senesi sonuna kadar toplanan para yekûnu
30 milyon 8 yüz küsur bin liraya varmıştır. Bu
sene Haziran başında faaliyete geçebileceği dü
şünülen müessesenin o tarihe kadar toplanabile
cek prim yekûnunun 38,5 milyon lirayı bulacağı
tahmin olunmaktadır. 1939 senesi istihsali" 4 bin
kadar köyde 124 bin kadar ekici tarafından 76
bin kilo hektar sahada yapılan ziraat neticesinde
65,5 milyon kilo raddesindedir.
1948 senesi mahsulü de aynı sıra ile 5 600
köyde 201 bin ekici tarafından 1C6 bin küsur
hektarlık sahada 83 milyon kilo kadardır.
1949 senesi tahmini de 5 400 küsur köyde
227 bin küsur ekici tarafından 127 bin beş yüz
hektar sahada 90 milyon küsur kilo kadardır.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri, "tüccar ve Millî bankalar
tarafından da açılan kredinin 1949 senesinin se
kiz ayındaki toplamı da tahminen (31 411 000)
lira kadardır.
Dış memleketlere yapılan satış miktarı da :
1949 da 80 milyon küsur kilo miktarında ve
260 milyon lira raddesindedir.
Bu rakamlarla da kıymet ve ehimmiyeti teeyyüt eden tütün işinin alâkalı bankalarla ve
doğrudan doğruya müstahsıllarla yapılan te
maslar neticesinde edinilen kanaate müsteniden
bir an evvel düzenlenmesini göz önüne alan Hü
kümetin hazırladığı tasarıda müessesenin hususi
bir ortaklık hüviyetinde aynı bir kanunla teş
kili mülâhaza edilmiştir. Filhakika 240 bin
raddesindeki tütün ekicilerinin teşkilâttırılması
için. bu şekil en uygun tarzdır. Tütünün ekimin
den satışına kadar geçirdiği saf ahat da çok bilgili,
tecrübeli ve ihtimamlı mesaiye lüzum olduğun
dan ve bilhassa ticari kısmı zirai sahadaki mesa
iye nispetle daha nizamsız olduğundan müessese
idaresinde selâme": temin etmek ve sermayeyi

kâfi dereceye iblâğ edebilmek üzere Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasiyle Tekel İdaresinin
ve arzu edecek Millî bankaların iştirakini sağla
mak lüzumlu görülmüş ve bu suretle müessesenin
55 milyon lira sermaye ile teşkili düşünülmüş
ve bunun % 30 u ekiciler dışında yukarda adı
geçen teşekküllere ayrılmıştır. Müessese Ziraat
Bankasına ait ikraz vazifesiyle meşgul olmıyacak
ancak piyasada ticari usullere ve icaplara göre
hareket eden insaflı bir alıcı olarak ve mevcut
alıcılara inzimamen tahakkuk ettireceği iş hacmi
nispetinde piyasanın düzenlenmesinde âmil ola
caktır. Cebri ve suni fiyatlar tcsbitiyle piyasaya
müdahalenin mahzurları malûm olduğundan an
cak ticari usul ve teamüllere göre teessüs edecek
fiyatlarla iyi cins tütün temini ve müşteri ara
yarak elden çıkarılmasına ve böylece iyi tütün
yetiştirmeye ve değer fiyat verecek sürekli müş
teri bulmıya imkân verecek teşebbüslere girişe
cektir.
Müessesenin adı ne olması lâzımgeleceği üze
rinde durulmuş ve bunun «Türk tütün ortaklığı»
olarak kabulü uygun grülmüştür.
Müessesenin teşekkül maksadını ifade eden
birinci maddesi üzerinde yapılan müzakereler ne
ticesinde «tütün ticareti yapmak ve bu suretle tü
tün piyasasının düzenlenmesine yardım etmek»
şeklindeki ifadeye, tütün işlerinin tamamen dü>
zenlenmesi daha geniş teşkilâta lüzum göstermek
te olduğundan müessesenin bu husustaki vazifesi
ni iyice belirtmek kastiyle tasarıya bîr fıkra ek
lenmiştir.
Bu maddenin (D) fıkrasiyle iştirakine cevaz
verilen Millî bankaların mecburi bir şekilde değilde arzulariyle iştirak edebileceklerini göster
mek üzere fıkranın başına «istekli» kelimesi ilâve
edilmiştir.
Dördüncü maddenin sonuna ortakların hak
ve vazifesini göstermek üzere «Ortaklar kâr ve
zarara ödenmiş sermayeleri nispetinde iştirak
ederler» fıkrası ilâve edilmiştir.
Müessesenin teşkilât unsurları arasındaki
Genel Müdürün Gümrük, Tekel Komisyonunca
bu teşkilâttan ayrılmasına lüzum gösterilmiş
ise de Genel Müdürün teşkilât uzuvları arasın
da bulunması ve müessesenin Genel Müdür
tarafından yürütülmesi müess-esejıin kuruluş
maksadına ve yapacağı işlerin icabına uygun
olduğu kadar benzeri müesseseler idare tarzına
da uygun düşeceğinden buna ait olan 6 ncı
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madde Hükümet teklifi veçhile kabul edilmiştir.
Ortak olmıyanların Genel Kurulda temsil
edecekleri hisse aledi kolaylık sağlamak üzere
50 den 100 hisseye çıkarılmış ve yedinci mad
de, bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulanun teşekkülüne dair olan
8 nci madde Hükümet teklifinde ekiciler mü
messili olarak Ege. Marmara, Karadeniz, Şark
mıntakalarmdan birer Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasiyle Tekel Genel Müdürlüğünden iki
şer ve Millî bankalardan ,da bir ki, ceman do
kuz mümessilden terekküp edeceği gösterilmiş
tir. Tasarıyı tetkik eden komisyonlar ekiciler
dışındaki ortaklardan da birer mümessil alın
mak suretiyle Yönetim Kurulunun yedi mümes
silden terekküp etmesini tesbit eylemiştir.
Bu hususta yapılan görüşmelerden sonra ku
rulan ekiciler tarafından birerden dört Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasiyle Tekel idaresi ve
Millî bankalardan da birer kişi ile bunların se
çecekleri ve Bakanlar Kurulunca tasdik edile
cek bir Genel Müdürden teşekkül tmesi hem
sermaye ekseriyetine sahip olan ekicilerin hak
larına riayet elilmiş almak ve hem de diğer
ortakların tecrübelerinden ve bilgilerinden isti
fadeye imkân vermek bakımından uygun olaca
ğına karar verilerek madde ona göre tesbit edil
miştir.
Tasarının geçici ikinci maddesinin ikinci
fıkrasının halen mevcut olup ortaklığa devrolunacak tütünlerin satıldıkça bedellerinin or
taklığa devredimesi şdklinde düzeltilmesi ve an
cak hu tütünlerin satıldıkça hâsıl olacak bede
lin kifayetsizliği ve saire yolunda ortaklığa bir
itirazda bulunul m amasının tesbiti de uygun görümüştür.
Geçici 4 nçü maddenin son fıkrasının söz
leşmede daha esaslı şekilde hükümlendirilmek
üzere kaldırılması muvafık görülmüştür. Di
ğer maddelerde arza değer bir cihet yoktur. Te

şekkül maksadı, ve şekli yukarda arzedilmiş
olan müessesenin kurulması tütünlerimizin kıymetlendirilmesinde ve piyasanın düzenlenme
sinde gerekli mühim tedbirlerden biri olacak ve
satışların tanziminde faydalar sağlıyacaktır.
Ancak tütün işinin tohumundan satışına kadar
muhtaç olduğu ıslahatın bir an evvel ele alın
masına da katî zaruret olduğuna göre depolar
inşası, satış yerleri tesisi, satış kooperatifleri
nin iyi işler bir şekle sokulması ve çoğaltılması
gibi başlıca tedbirlerin bir taraftan hasırlan
makta olan tütün kanuniyle temin edilebileceği
gibi depo inşası işinin de Hükümetçe ayrıca göz
önünde tutulduğu öğrenilmiş olduğundan bun
ların süratle fiile çıkarılması ve bu suretle Türk
tütünlerinin istikrarlı bir şekilde kıymetlendirilmesinin sağlanması lüzumunu da belirtmeyi
vazife sayarız.
Tasarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Kâtip
Ankara
F. öymen
Diyarbakır
Ş. Uluğ
İsparta
K. Turan
Kastamonu
T. Coşkan

Başkan V.
Diyarbakır
t. E. Tigrel
Ankara
C. Gölet
Edirne
M. N> Oûndüzalp

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın
Bolu
C. 8. Siren
Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

izmir
izmir
8. Dikmen
A. İnan
Kırşehir
Konya
Ş. Torgut
Dr. M. F. Dündar

Malatya
Manisa
Niğde
M. 8. EH
F. KurdoğUu
R. Oürsoy
Ordu
Samsun
Seyhan
H. Yalman
M. A. Törüker
A. R. Tür eğir
Trabzon
Urfa
A. R. Işık
E. Tekeli
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN
DEÖİŞTİRÎŞÎ

«Türk tütünleri ortaklığı» Kanun tasarısı
Kuruluş, maksat,

Türk Tütünleri

Ortaklığı

Kanun

tasarısı

unvan

MADDE 1. — Tütün ticareti yapmak ve bu
suretlo tütün piyasasının düzenlenmesine yar
dım etmek üzere;
a) 3780 numaralı Milli Korunma Kanunu
na dayanılarak kendilerinden prim alınmış olan
tütün ekicileri,
b) Tekel Genel Müdürlüğü,
c) T. C. Ziraat Bankası,
d) Diğer Mi.lî Bankalar,
arasında bu kanuna ve bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde anonim şirketler ve diğer
hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere
«Türk tütünleri ortaklığı» adı ile bir ortaklık
kurulmuştur.
Bu teşekkül 3659 sayılı Kanun hükümlerine
tâbi değildir.

MADDE 1. — Tütün ticareti yapmak ve bu
suretle tütün piyasasının düzenlenmesine yar
dım etmek üzere;
a) 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa
dayanılarak kendilerinden prim alınmış olan tü
tün ekicileri;
b) Tekel Genel Müdürlüğü;
c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası;
d) Diğer Millî bankalar;
Arasında bu kanuna ve bu kanunda hüküm
bulunmıyan hallerde anonim şirketler ve hususi
hukuk kaidelerine tâbi olmak üzere «Türk Tütün
leri Ortaklığı» adı ile bir ortaklık kurulmuştur.
Bu teşekkül 3659 sayılı Kanun hükümlerine
tâbi değildir.

Faaliyet süresi, merkez
MADDE 2.
yıldır. Merkezi
Bu sürenin
taklığın teklifi
olur.

— .Ortaklığın faaliyet süresi 30
İstanbul'dadır.
uzatılması veya kısaltılması or
ve Bakanlar Kurulu kararı ile

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

Sermaye
MADDE 3. — Ortaklığın sermayesi 55 mil
yon Türk lirasıdır.
Bu sermaye ortaklığın teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 3. — Ortaklığın sermayesi 55 mil
yon Türk Lirasıdır.
Bu sermaye ortaklığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun tasvibiyle yarısı kadar artırılabilir.

Hisse senetleri
MADDE 4. — Hisse senetleri en az 10 Türk
lirası kıymetinde olup 4 grupa ayrılmıştır. •
A grupu hiss-e senetleri, 38 500 000 Türk
lirası değerinde olmak üzere kendilerinden prim
alman tütün ekicilerine,
B grupu hisse senetleri, 8 250 000 Türk lira
sı değerinde olmak üzere Tekel Genel Müdürlü
ğüne,
C grupu. hisse senetleri,6 050 000 Türk lira-

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul olunmuştur.
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Türk Tütün Ortaklığı Kanunu
Kuruluş, maksat,

tasarısı

unvan

MADDE 1. — Tütün ticareti yapmak ve bu
suretle tütünün kıymetlendirilmesine, tütün pi
yasalarının düzenlenmesine ve icabında tütün
ekicilerinin teşkilâtlanma işlerine yardım etmek
üzere;
a- 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa da
yanılarak kendilerinden prim alınmış olan tütün
ekicileri,
b) Tekel Genel Müdürlüğü,
c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,
d) İstekli diğer Millî Bankalar
arasında bu kanuna ve bu kanunda hüküm bu
lunmıyan hallerde Anonim Şirketler ve diğer
hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere
(Türk tütün ortaklığı) adı ile bir ortaklık ku
rulmuştur.
Bu teşekkül 3659 sayılı Kanun hükümlerine
tâbi değildir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabu edimiştir.

MADDE 3. — Gümrük ve Tekel Komisyonu;
nun 3 ncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

Hisse senetleri
MADDE 4. — Hisse senetleri en az 10 Türk
lirası kıymetinde olup dört grupa ayrılmıştır.
(A) grupu hisse senetleri, (38 500 000) Türk
lirası değerinde olmak üzere kendilerinden prim
alman tütün ekicilerine,
*
(B) grupu hisse senetleri, (8 250 000) Türk
lirası değerinde olmak üzere Tekel Genel Müdür
lüğüne,
(C) grupu hisse senetleri (6 050 000) Türk
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HtL
sı değerinde olmak üzere T. C. Ziraat Bankası
na,
D grupu hisse senetleri de 2 200 000 Türk •
Lirası değerinde olmak üzere diğer Millî ban
kalara,
Tahsis edilmiştir.
Hisse senetleri nama muharrer olup 10 »ene
müddetle başkasına devreditem.ee ve haczolunamaz.
A grupu ortaklarından birinin ölümü halin
de vârisleri, tütün ekicisi olmasalar bile ortak
sayılırlar. Ancak bu gibiler ellerindeki hisse se
netlerini bu müddet içinde ortaklığa dâhil ol
sun olmasın bir tütün ekicisine devir edebilir
ler.
A grupu hisse senetlerinin tamamı, B, C, D
grupu hisse senetlerinin, dörtte bireri esas söz
leşmenin Bakanlar Kurulunca tasdikini takip
eden dört ay içinde ödenir.
B, C, D grupu hisse senetlerinin bakiyeleri
ortaklığın kuruluşunu takip eden ilk takvim
yılından başlamak üzere her sene beşer yüz bin
lira ödenmek suretiyle tamamlanır.

Sermayenin artırılması
MADDE 5. — Ortaklık sermayesinin artırıl
ması halinde artırılan sermayeden (A) grupu
hisseleri karşılıklarının temini için ekici tütün
leri satış bedellerinin % 5 ini geçmemek üzere
kesinti yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar
verilir ve bu karar Tekel İdaresince uygulanır.

MADDE 5. — Ortaklık sermayesinin artırıl
ması halinde artırılan sermayeden (A) grupu
hisseleri karşılıklarının temini için ortak ekici
tütünleri satış bedellerinin % 5 ini geçmemek
üzşre kesinti yapılmasına Bakanlar Kurulunca
karar verilir ve bu karar Tekel İdaresince uy
gulanır.

Ortaklığın uzuvları
MADDE 6. — Ortaklığın uzuvları :
a) Genel kurul;
b) Yönetim kurulu;
c) Denetçiler;
Den ibarettir.

MADDE 6. — Ortaklığın uzuvları
a) Genel kurul;
b) Yönetim kurulu;
c) Denetçiler;
d) Genel müdür;
den ibarettir.
Genel kurul
MADDE 7. — Genel kurul her sene ortak
lık esas sözleşmesinde gösterilecek zaman ve
yerde gazetelerle yapılacak davet üzerine top-

BADDE 7. — Genel kurul her sene ortaklık
esas sözleşmesinde gösterilecek zaman ve yerde
gazetelerle yapılacak davet üzerine toplanır.

(S* Sayısı: 239;;

— 19 —
-

""

B. K.

lirası değerinde olmak üzere Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası,
(D) grupu hisse senetleri de (2 200 000)
Türk lirası değerinde olmak üzere diğer Millî
Bankalara,
tahsis edilmiştir.
Hisse senetleri nama muharrer olup on se
ne müddetle başkasına devredilemez ve haczolunamâz.
A grupu ortaklarından birinin ölümü ha
linde vârisleri, tütün ekicisi olmasalar bile, or
tak sayılır ar. Ancak bu gibier ellerindeki hisse
senetlerini bu müddet içinde ortaklığa dâhil ol
sun olmasın bir tütün ekicisine devredebilirler.
A gruyu hisse senetlerinin tamamı, B, C, D
grupu hisse senetlerinin, dörtte1 bireri esas söz
leşmenin Bakanlar Kurulunca tasdikini takip
eden dört ay içinde ödenir.
B, C, D grupu hisse senetlerinin bakiyeleri
ortaklığın kuruluşunu takip eden ilk takvim
yılından başlamak üzere her sene beşer yüz bin
lira ödenmek suretiyle tamamlanır
Ortaklar kâr ve zarara ödenmiş sermayeleri
nispetinde iştirak ederler.

MADDE 5. — Gümrük ve Tekel Komisyo
nunun 5 nci maddesi ayniyle kabul elilmiştir.

Ortaklığın

uzuvları

MADDE 6. — Ortaklığın uzuvları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Genel Müdür,
d) Denetçiler,
den ibarettir.

MADDE 7. — Genel kurul her sene ortaklık
esas sözleşmesinde gösterilecek zaman ve yerde
gazetelerle yapılacak davet üzerine toplanır.
( S . Sayısı t 239)
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lanır.
Asaleten veya vekâleten on hisseyi temsil
eden kimse bir reye sahiptir.
Hiçbir ortak elli reyden fazlasına sahip ola
maz.
Ortaklar Genel Kurulda tütün ticareti ya
pan kimselerle kendilerini temsil ettiremezler.
Ortak olmıyan şahıslar genel kurulda vekâleten
en çok 50 hisse temsil edebilirler.
Genel kurulun bütün kararları toplantıya iş
tirak eden hissedarlar tarafından temsil edilen
sermayenin dörtte üç çoğunluğu ile verilir.
Genel kurulun- ortaklığın süresinden evvel
tasfiyesine dair olan kararlarının tekemmülü
Bakanlar Kurulunun tasdikma bağlıdır.

Asaleten veya vekâleten on hisseyi temsil eden
kimse bir reye sahiptir.
Hiçbir ortak elli reyden fazlasına sahip ola
maz.
Ortaklar genel kurulda tütün ticareti yapan
kimselerle kendilerini temsil ettiremezler. Ortak
olmıyan şahıslar genel kurulda vekâleten en çok
50 hisse temsil edebilirler.
Genel kurulun bütün kararları toplantıya iş
tirak eden hissedarlar tarafından temsil edilen
sermayenin dörtte üç çoğunluğu ile verilir.
Genel kurulun ortaklığın süresinden evvel
tasfiyesine dair olan kararlarının tekemmülü
Bakanlar Kurulunun tasdikma bağlıdır.

Yönetim

Kurulu

MADDE 8. — Yönetim Kurulu; Ege Marma
ra, Karadeniz ve Şark Bölgeleri ortakları ara
sından birer, Tekel Genel Müdürlüğünce göste
rilecek adaylardan iki, Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankasından gösterilecek adaylardan
iki, ortaklığa dâhil Millî bankalardan gösteri
lecek adaylardan bir;
Olmak üzere Genel Kurulca seçilecek 9 üye
den teşefkkül eder.
Tekel Gtenel Müdürlüğü ve T. O. Ziraat Ban
kasınca yönetim kuruluna aday gösterilenlerden m
Genel Kurulca seçilenlerin bu daire ve müesse
selerle olan alâkaları bu vazifeye başladıkları
tarihten itibaren kesilir.
Yönetim Kurulu üyeleri üç sene için seçi
lir. Tekrar seçilmeleri caizdir.
Üyeler tütün ticareti yapamazlar.

MADDE 8. — Yönetim kurulu, Ege, Marma
ra, Karadeniz ve Şark bölgeleri ortakları arasın
dan birer, Tekel Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat
Bankası ve ortaklığa dahil Millî bankalardan
gösterilecek birer,
Olmak üzere genel kurulca seçilecek 7 üye
den teşekkül eder.
Tekel Genel Müdürlüğü ve T. C. Ziraat Ban
kasınca yönetim kuruluna aday gösterilenlerden
genel kurulca seçilenlerin ve daire ve müessese
lerle olan alâkaları bu vazifeye başladıkları ta
rihten itibaren kesilir.
Yönetim kurulu üyeleri üe sene için seçilir.
Tekrar seçilmeleri caizdir.
Üyeler tütün ticareti yapamaz, yaptıramaz.

Denetçiler
MADDE 9, — A, B, C ve D Grupları ortak
larınca gösterilecek ikişer aday arasından birer
kişi olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl
müddetle dört denetçi seçilir. Bunların tekrar
seçilmeleri caizdir.
8 nci maddenin 2 nci ve 4 ncü fıkraları hük
mü denetçiler hakkında da uygulanır.

MADDE 9. — A, B, C ve D grupları ortak
larınca gösterilecek ikişer aday arasından birer
kişi olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl
müddetle dört denetçi seçilir. Bunların tekrar se
çilmeleri caizdir. Bunlardan genel kurulca belir
tilecek bir veya ikisi sürekli vazife görürler.
8 nci maddenin 2 nci ve 4 ncji fıkraları hük
mü denetçiler hakkında da uyguljamr.
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Asaleten veya vekâleten on hisseyi temsil
eden kimse bir reye sahiptir.
Hiçbir ortak elli reyden fazlasına sahip ola
maz.
Ortaklar Genel Kurulda tütün ticareti yapan
kimselerle kendilerini temsil ettiremezler. Or
tak olmıyan şahıslar Genel Kurulda vekâleten
en çok yüz hisse temsil edebilirler.
G-enel Kurulun bütün kararları toplantıya iş
tirak eden hissedarlar tarafından temsil edilen
sermayenin dörtte üç çoğunluğu ile verilir.
Genel Kurulun ortaklığın süresinden evvel
tasfiyesine dair olan kararlarının tekemmülü
Bakanlar Kurulunun tasdikma bağlıdır.
Yönetim kurulu
MADDE 8. — Yönetim kurulu;
Ege, Marmara, Karadeniz, ve Şark bölgele
rinden birer, Tekel idaresinden bir,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
bir,
Millî bankalardan bir,
Ve bu yedi üye tarafından seçilecek ve Ba
kanlar Kurulunca tasdik edilecek genel mü
dürden mürekkep olmak üzere sekiz üyeden iba
rettir.
Tekel Genel Müdürlüğünce ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca yönetim kuruluna
aday gösterilenlerden genel kurulca seçilenle
rin bu daire ve müesseselerle olan alâkaları bu
vazifeye başladıkları tarihten itibaren kesilir.
Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir,
tekrar seçilmeleri caizdir.
Üyeler, tütün ticareti yapamaz, yaptıramaz.

MADDE 9. — Gümrük ve Tekel Komisyonu
nun 9 ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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Genel Müdür
MADDE 10. — Ortaklık, tütün işlerinde ih
tisası olan kimseler arasından yönetim kurulu
kararı ile tâyin olunan ve bu kurulun belirteceği
esaslar dairesinde iş gören bir Genel Müdür ta
rafından idare olunur. Genel Müdür yönetim
kurulunun tabiî üyesidir.

MADDE 10. —Hükümetin 10 ncu maddesi
aynen kabul olunmuştur.

Esas sözleşme ve tesis
MADDE 11. — Ortaklığın esas sözleşmesi,
geçici 1 nci maddedeki tesis kurulu tarafından
hazırlanıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 2 ay içinde Bakanlar Kurulunun
tasdikına arzedilir. Esas sözleşme tasdikten çık
tıktan sonra en geç 6 ay zarfında ilk genel ku
rul toplantıya çağrılır.
Esas sözleşmede yapılacak tadilâta ait ge
nel kurul kararları, Bakanlar Kurulunun tasvibiyle tekemmül eder.

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
aynen kabul olunmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tekel Genel Müdür
lüğü ve T. C. Ziraat Bankasınca seçilecek iki
şer kişi.
Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark tütün böl
geleri ekicileri arasından Tarım Bakanlığınca
teklif edilecek sekiz aday arasından Bakanlar
Kurulunca seçilecek dört kişi.
Millî bankalar adayları arasından yine Ba
kanlar Kurulunca seçilecek bir kişi.
Ortaklık tesis kurulunu teşkil eder.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tekel Genel Müdür
lüğü ve T. C. Ziraat Bankasınca seçilecek birer
kişi,
Ege, Marmara, Karadeniz ve Şark tütün böl
geleri ekicileri arasından Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca teklif ediecek sekiz aday arasından
Bakanlar Kurulunca seçilecek 4 kişi,
Millî Bankalar adayları arasından yine Ba
kanlar Kurulunca seçilecek bir kişi,
Ortaklık tesis kurulunu teşkil eder.

GEÇİCİ MADDE 2. — Ekici tütünleri satış
(bedellerinden toplanan primler faizleriyle bir
likte A grupu hisse senetleriyle temsil edilen
ekici sermayesini teşkil etmek üzere tamamen
ortaklığa devrolunur.
Ancak, bu fonlara istinaden satmalman tü
tünlerden henüz satılmıyanlar maliyetleri üzerin
den ortaklığa devrolunur.

GEÇÎCl MADDE 2. — Ekici tütünleri satış
bedellerinden toplanan primler faizleriyle bir
likte A grupu hisse senetleriyle temsil edilen
ekici sermayesini teşkil etmek üzere tamamen
ortaklığa devrolunur.
Ancak, bu fonlara istinaden satm a1 inan
tütünlerden henüz eatılmıyanlar Tekel Genel
Müdürlüğü genel masraflariyle ilgilendirilmek-.
sizin maliyetleri üzerinden ortaklığa devrolu
nur.

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Destekleme suretiyle
alman tütülerin satışından tahassül eden bedel
farklarından ekici hisselerine isabet eden kısım
ortaklığa hususi ihtiyat olarak tahsis edilir.

GEÇICÎ MADDE 3. — Ekici primleriyle sa
tın alman tütünlerin satışından tahassül 'eden
safi bedel farkları A grupu hissedarlarına ait
olmak üzere ortaklığa hususi ihtiyat olarak tah
sis edilir.
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Genel müdür
MADDE 10. — Ortaklık, 8 nci maddeye gö
re seçilen genel müdür tarafından idare olunur.

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir,

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

' GEÇÎCÎ MADDE 2. — Ekici tütünleri satış
bedellerinden toplanan primler faizleriyle bir
likte A grupu hisse senetleriyle temsil edilen
ekici sermayesini teşkil etmek üzere ortaklığa
devrolunur.
Bu primlerle satın alınmış olup henüz elde
bulunan tütünlerin bedelleri, bu tütünler Tekel
Genel Müdürlüğü tarafından satıldıkça, ortak
lığa devrolunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3
ncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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GEÇÎCÎ MADDE 4. — ödedikleri primler
yekûnu on lirayı bulmıyan veya on liraya na
zaran kesir gösteren ekiciler bir sene içinde or
taklığa müracaatla hisselerini on lira olarak ta
mamlarlar veya kesirlerini on liraya iblâğ eder
ler.
Müddeti içinde bunu yapmıyanlarm on lira
yı bulmıyan veya on liraya nazaran kesir gös
teren paraları kendilerine iade olunur.
Ortaklığın kuruluşu tarihinden tütün ekimi
yasak edilen yerler ekicilerinin paraları kendi
lerine geri verilir.

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Hükümetin geçici
4 ncü maddesi aynen kabul olunmuştur.

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Kanunun 1 nci maddesino göre tahsil edilen primlere mukabil ekicilero veri'miş olan muvakkat makbuzlardan her
hangi şekil ve suretle ekicilerden başkalarının
elindo bulunanlar ortaklıkla ilgilendirilmez.
Bunlardan namlarına prim kesilmiş olanlara
iado edilmiyenler kanunun meriyetinden 5 sene
sonra başlamak ve yıllık mubayaa miktarları
Genel Kurulca tesbit edilmek üzere 5 sene içindo vo makbuzlarda yazılı para miktarları üze
rinden ve alâkalılara hiçbir nam altında faiz
ve kâr ödenmeksizin ortaklıkça satın alınır.
Ortaklık bu suretle satın alman makbuzları
hisse senedine tebdil ederek namlarına prim
kesilmiş o.anlara kabulleri halinde bedelleri bel
li müddet içinde taksitlerle ödemek üzere dev
reder.
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Memur olsun veya
hariçten alınsın tesis kurulu üyelerine verilecek
yolluk ve tazminat miktarları Bakanlar Ku
rulunca ve tesis kurulunun çalıştıracağı memur
lara ödenecek yolluklar ve ücretler de im tesis
kurulunca tâyin olunur.
Yukarda yazılı masraflarla sair bilcümle
tesis masrafları ortaklığa aittir.
Bu masrafların ilk genel kurulca tasdiki, te
sis kurulunun ibrasını tazammun eder.
Yolluk, tazminat, ücret ve sair biletimle te
sis masrafları, ortaklık tarafından yukarıki
fıkraya göre mahsubu yapılıncaya kadr, tesis
kurulunca T. C. Ziraat Bankasında primlerden
toplanmış olan paradan ödenir,

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Hükümetin
5 nci maddesi aynen kabul olunmuştur.

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi
aynen kabul olunmuştur.
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GEÇÎCI MADDE 4. — ödedikleri primler
yekûnu 10 lirayı bulmıyan veya 10 liraya naza
ran kesir gösteren ekiciler bir sene içinde ortak
lığa müraeaatla hisselerini 10 lira olarak ta
mamlarlar veya kesirlerini 10 liraya iblâğ eder
ler.
Müddeti içinde bunu yapmıyanların 10 lirayı
bulmıyan veya 10 liraya nazaran kesir göste
ren paraları kendilerine iade olunur.

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Gümrük ve Tekel
Komisyonunun 5 nei geçici maddesi ayniyle ka
bul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Hükümetin geçici 5
nci maddesi 6 ncı madde olarak ayniyle kabul
edilmiştir.

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
§. Günaltay
Baş. B. Yardnncısı
İV. Erim
Devlet Bakam
Adalet Bakanı
C. S. Barlas
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
E. Erişirgıl
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Bangvoğlu
§. Adatan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
G. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. Ş. Burge
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satır
Reşat §. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi
aynen kabul olunmuştur.
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MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.
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S. Sayısı: 243
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Hafta Tatili Kanunu
nun 5 nci maddesini tadil eden 936 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 3062 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu
mütalâasiyle içişleri Komisyonu raporu ( 2 / 1 8 8 )

22 .XI . 1949
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1936 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil eden 3062 numaralı Kanunun 1 nei maddesini değiş
tiren teklif ve gerekçesi rapten takdim edilmiştir. Kespi kanuniyet etmesi için gereken muamelenin
ifa ve ikmaline müsaadelerini dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

GEREKÇE
936 numaralı Kanunun 4. ncü maddesini tadil eden 3062 sayılı Kanunun 1. nci maddesinde meş
kûr kasapların pazar günleri mütemadiyen açık kalmalarjı meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek olan
kasaplık müntesiplerini hayli zorluğa sokmaktadır.
Bu ağır meslekî hayatta bir gün dahi dinlenmeden sabahın erken saatlerinden akşamın en geç
saatlerine kadar bilâfasıla bedenen ve zihnen yapmak tabiî ömür grafiğini çok dun bir seviyeye
düşürmektedir. Nitekim bu meslekte on seneyi aşırabilmiş olanların % 90 nı siyatik, romatizma,
varis ve buna mümasil hastalıklara müptelâ oldukları görülmektedir. Zor şartlar altonda didinen
bir vücudun hiç olmasa haftanın bir pazar günü öğeden sonra huzuru kalp ile istirahatini yaparak
insanlık haklarından faydalanmaları elzem olduğu muhakkaktır. Bu maksatla bu aknunun birinci
maddesinin içinde mevcut fırıncılardan sonraki kasaplar kelimesini alarak müesseseler gibi keli
mesinden sonra kasaplar da saat on ikiye kadar açık bulundurulabilir şekline ifrağ ettim.
Bundan maada Dinî bayramların arife günleri pazara resgeldiği zaman halk öteberisini te
min edecek açrk dükkân ve müessese bulamamak yüzünden pek büyük müşkülâtla karşılaşmakta
olduklarına şahit olduğum için bu maddeye yeni bir fıkra olarak da «Ramazan ve Kurban bay
ramları arifesine rasbyan pazar günleri tatilden istisna edilebilir.» ilâvesini münasip görerek tek
lifi hazırladım. Kesbi kanuniyet etmek gayesi ile Yüksek Meclisin huzurlarına sunulmasını natık
gerekçedir,
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

2
Çalışma Komisyonunun mütalâası
T. B. M. M.
Çalışma Komisyonu
Esas No. 2/188
Karar No. 31

6.III. 1950

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'mm tek
lifi Komisyonumuzca incelendi.
1936 sayılı Kanunu tadil eden 3062 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi; hafta tatilinde kapanma
sı lâzımgelen yerleri tâyin eden maddenin müs.
tesnası olarak fırıncılar, kasaplar, ve diğer bir
kaç meslek ve sanat erbabını irae etmiş ve bu
meyanda kasapları da ele almıştır.
Madde bu tadat edilenlerin pazar günü mües
seselerini (Açık bulundurabilirler) kaydiyle ıktidari olarak yetkiyi kendilerine bırakmış ve mu
halif mefhumundan istedikleri zaman kapıyabileceklerini hükme almış olması itibariyle pazar
günleri için ayrıca saat ve müddet tayiniyle tah

dit diğer esnaf için de doğru görülemediğinden
kasaplar hakkında ayrıca saat tahdidiyle âmir
bir hüküm koymak doğru olmıyacağı mütalâasın
da bulunulmuştur.
İhtisas Komisyonuna tevdi edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Çalışma Komisyonu Başkanı
Erzurum
Ş. Koçak
Ankara
M. Aksoley
Yozgad
K. Erbek

Sözcü
Denizli
E. Oral
Burdur
Dr. M. Ş. Korkut
Tokad
M. özden

İçişleri Komisyonu raporu
İçişleri Komisyonu
T. B. M. M.
Esas No. 2/188
Karar No. 4.0

16 . Z/J . 1950

Yüksek Başkanlığa
Hafta tatili Kanununun 5 nci maddesini ta
dil eden 936 sayılı Kanunun dördüncü madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki 3062 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu tarafından
verilip Komisyonumuza havale buyurulan Ka
nun teklifi İçişleri Bakanlığı temsilcisi ile tek
lif sahibi hazır oldukları halde incelendi.
Hakikaten teklif sahibi arkadaşımızın gerek
çesinde de tebaırüz ettirdiği veçhile kasaplık sa
natı çok yorucu ve yıpratıcı bir meslek olduğun
dan bu işle meşgul olanlara, kısa dahi olsa pa
zar günleri öğleden sonra istirahat etmeleri im
kânı verilmesi yerinde mütalâa edilmiş ve Hü
kümet temsilcisi de Komisyonumuzun bu kanaati
ne iştirak eylemiştir. Yalnız teklifteki saat 12

yerine, alış veriş imkânının biraz daha genişletil
mesi düşüncesiyle saat 13 ikame edilmiştir.
Ramazan ve Kurban bayramlarının arife
günleri pazara rastladığı
hallerde de halkın
bayram dolayısiyle muhtaç olacakları zaruri le
vazım ve eşya ve gıda maddelerini kolaylıkla
temin ve tedarik edebilmeleri lâzım ve zaruri gö
rüldüğünden bu takdirde tekmil dükkân ve ma
ğazaların açık bulundurulması için böylece ari
fe gününe raslıyan pazar günlerinin tatilden
istisna edilmesi ve bunun için adı geçen mad
deye ayrı bir fıkra eklenmesi, doğru bulunmuş
tur.
Yukarda arzolunan sebeplere binaen işbu
kanun teklifi heyeti umumiyesi itibariyle ka-
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bule şayan görülmüş, teklifin başlık ve metnin
de ayrıca şekle ait yapılan bâzı değişikliklerle
beraber kabul edilerek Yüksek Başkanlığa arzolunmuştur.
İçişleri Ko. Başkanı
Başkan V.
Tekirdağ
Çoruh
C. üybadm
A. Tüzün

Bu rapor Sözcüsü
Balıkesir
Antalya
Bolu
F. Tiritoğlu
T. Sökmen
t. Yalçın
Çorum
Gümüşane
Kayseri
8. Karafaküıoğlu
Ş. Sökmensüer F. Aydın
Konya
Sivas
Ş. Ergun
M. Ş. Bleda

SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELÎOĞLU'NUN TEKLİFİ

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEGIŞTÜtfŞl

936 sayılı Kanunun 4 ncü Maddesini tadil eden
3062 numaralı Kanunun 1 nci maddesini değiş
tiren Kanun teklifi

Hafta Tatili Kanununun 4 ve 5 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki Kanunu değiştiren
3062 sayılı Kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun tasarısı

BİRİNCİ MADDE — 936 sayılı Kanunun
1 nci maddesini tadil eden 3062 sayılı Kanunun
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

BİRİNCİ MADDE — 936 sayılı Kanunun
4 ncü maddesini değiştiren 3062 sayılı Kanunun
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

Madde 1. — Fırıncılar, yalnız sebze ve tü
tün ve yaş meyva satanlar, nalbantlarla alât ve
edevatı ziraiye tamircileri 4 ncü maddedeki mü
esseseler gibi, kasaplar da saat on ikiye kadar
açık bulundurulabilir.
Ramazan ve Kurban bayramları arifesine
raslıyan pazar günleri tatilden istisna edilebilir.

Madde 1. — Fırıncılar, yalnız sebze ve yas
meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alât ve ede
vatı ziraiye tamircileri 4 ncü maddedeki mües
seseler gibi, kasaplar da saat 13 e kadar açık
bulundurulabilir.
Ramazan ve Kurban bayramları arifesine
raslıyan pazar günleri tatilden istisna edile
bilir.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinden yürürlüğe girer.

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar
Kurulu yürütür.
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S. Sayısı: 247
Genocide'in önlenmesi ve Cezalandırılması hakkındaki Sözleşme
nin onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
raporu ( 1 / 7 3 8 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1527,6/940
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

3 . III . 1950

«Genocide'in önlenmesi ve cezalandırılması hakkındaki» Sözleşmenin onanmasına dair Dışişleri
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 . II . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması. kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilLşikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu
saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu Birinci içtima devresinin ikinci kısmının 11 Aralık
1946 tarihli toplantısında, «GĞnocide» i bütün medeni dünyaca takbih ve Birleşmiş Milletler ruh
ve amaçlarına aykırı addedilen ve barış ve savaş zamanlarında işlenmesinde fark görülmiyen bir
Devletler Hukuku suçu olarak vasıflandırmış ve iktisadi ve içtimai Konseyin «Grenocide» suçunu
önlemek ve cezalandırmak için bir Anlaşma projesi hazırlanmasına karar vermişti. Mezkûr Konsey,
6 Ağustos 1947 de bu konuda bir proje hazırlamış ve gerek Genel Kurulun mütaakıp toplantıların
da bu hususta yapılan müzakere ve münakaşalar gerekse üye devletlerin bu ilk proje üstünde yü
rüttükleri mütalâalara istinaden ve İktisadi ve İçtimai Konseyin kendi İçtimai komisyoniyle yaptığı
istişareler neticesinde birçok tadilâta uğrıyan bu birinci proje, 1948 yılında nihai şeklini alarak
Genel Kurulun Paris'te toplanan, üçüncü devre birinci kısım içtimamda Hukuki Daimî Komitede
görüşülmüş ve Genel Kurulda 9 Aralık 1948 tarihinde oy birliği ile kabul olunmuştur.
Bu proje Genel Kurulda oya konduğu zaman, projenin devletlerarası kaide ve teamüllere aykı
rı olmaması dolayısiyle Heyeti Umumiyesine iştirake Hükümetçe mahzur görülmemesi üzerine ve
verilen talimata istinaden, delegasyonumuz tasarının kabulü lehinde rey vermiştir. Bu kabul im
zayı veya iltihakı müstelzim değildir.
Bahis konusu tasarının Fransızca aslı ile Türkçeye çevrilmiş bir Örneği ilişik olarak takdim kı
lınmıştır. 11 nci maddesinde derpiş olunduğu gibi tasarı, 31 Aralık 1949 gününe kadar, Bjrleşmiş
Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp da Genel Kurul tarafından bu bapta kendilerine dave
tiye gönderilmiş olan her Devlet namına imzaya açık bulunacak ve Sözleşme behemehal tasdik edi
lerek tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Umumi Kâtipliğine tevdi edilecektir. Birleşmiş Milletler
üyesi, bulunan veya üye olmayıp da yukarda adı geçen davetiyeyi almış olan her Devlet bu Söz
leşmeye 1 Ocak 1950 tarihtnlen itibaren iltihak edebilecektir. Sözleşme yirminci tasdik veya ilti
hak belgesinin Umumi Kâtipliğe tevdii tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.
Bu izahata nazaran Sözleşmeye imza suretiyle katılma müddeti bitmiştir. Bu müddet zarfında
Sözleşmeyi Avustralya, Balivya, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Danimarka, Dominik Cumhuriye-
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ti Ekuator, Mısır, San Salvador, Habeşinstan, Fransa, Guatemala, Haiti, Honduras, îzlânda, İs
rail, Liberya, Meksika, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipin,
Amerika, Urugu
ay, Yugoslavya, Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, İran, Belçika, Çekoslovakya, Sovyet Rusya,
Beyaz Rusya, Ukrayna, Küba, Yunanistan, Lübnan, Birmanya, İsveç, olmak üzere 43 Devlet
imza etmiş, bunların dördünün (Habeşistan, Avustralya, Norveç, İzlanda) Teşriî Meclislerince
Sözleşme tasdik edilerek Tasdik Belgesi Umumi Kâtipliğe tevdi edilmiştir. Geri kalan 39 Devlet de
tasdik zımnında gereken muameleye tevessül etmiş bulunmaktadırlar. Gerek bâzı büyük Devletlerin
Sözleşmeye imza suretiyle katılmamış olmaları göz önünde tutularak gerekse esasen yeni bir mil
letlerarası hukuk kaidesi vaz'eden bu Sözleşme imzadan sonra nasıl olsa tasdik için Büyük Mil
let Meclisine sevkedileceğinden iki işi birden yaparak doğrudan doğruya Sözleşmeye iltihâk
etmenin doğru olacağı mülâhazasiyle tarafımmd an imza müddetinin hitamı beklenmiştir.
«Genocide» suçu Sözleşmede de tafsilen tarif ve izah olunduğu üzere miılî, etnik, ırkî veya
dinî bir grupun kısmen veya tamamen imhasını, bedenî ve aklî melekelerinin haleldar 'edilmesini
veya bu suçlara teşebbüs, bunları tahrik veya irtikâp için anlaşmayı istihdaf eden bir suçtur.
Gayrimeşru bir gaye ve kast ile grupları hedef tutan bu cürmün bütün unsurları ayrı ayrı Dev
letler Hukuku sahasına dâhil olmaları dolayısiyie de bu suçun önlenmesi ve cezalandırılması, son
inkişaflara nazaran umumiyetle, Devletler Hukukiyle kabili telif görülmektedir. Bugünkü- hayat
ve milletlerarası yaşayış şartları Devletleri aralarında kırgınlığa, ihtilâflara ve hattâ çarpışma
lara sürükliyebilecek tehlikeleri bertaraf ederek milletleri daimî bir anlaşma ve uzlaşma havası
içinde yaşamaya sevketmek ve barışı sağlamak gibi en önemli bir hedefe doğru götürmektir. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve milletimizin milletlerarası münasebetlerde güttüğü hedef ve
prensipler ise bugüne kadar mütaaddit vesilelerle bütün dünyaya ilân edilmiş bulunan cihanda
sulh yurdda sulh prensipleridir. Memleketimizin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına olan bağlılığı, bu
teşkilâtın bahis konusu prensipi tesis, idame ve müdafaada salahiyetli rol oynıyacak bir organ
olmasına inanmasından ileri gelmektedir.
Bu sebeple, gerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca sulhu, ve selâmeti korumak ve insandığı
böyle menfur cinayetlerden kurtarmak için milletlerarası bir işbirliğine lüzum gösterilerek hazır
lanmış olan gerekse ilerde bu yüzden tejıaddüs etmesi melhuz kırgınlık ve ihtilâflara mahal bırakmıyacak mahiyette telâkki edilen bu tasarıya katılmamızın Büyük Millet Meclisince tasdikinin
muvafck olacağı kanaatine varılmıştır.
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Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. î/738
Karar No. 19

17 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Denocide 'in önlenmesi ve cezalandırılması hak
kındaki Sözleşmenin onanması hakkında Dışişleri
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun
16 . II . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve ge
rekçesi ile ilişikleri Yüksek Başkanlığınızdan Dış
işleri Komisyonuna havale edilmiş olmakla, Ko
misyonumuzun 15 . I I I . 1950 tarihli toplantısında
Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanlığı temsilcisi
nin huzurları ile incelendi.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulunun
1948 yılında Paris'te toplanan 3 ncü devre 1 nci
kısım içtimaında Genel Kurulca 9 Aralık 1948
tarihinde (Genoeide) suçunu önlemek ve ceza
landırmak için bir anlaşma rojesi kabul olun
muştur. Projenin devletlerarası kaide ve tea
müllere aykırı olmaması dolayısiyle Türk dele
gasyonu da lehinde rey vermiştir. Bahis konusu
Sözleşme Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya
üye olmayıp da Genel Kurul tarafından bu bapta
kendilerine davetiye gönderilmiş olan her devlet
namına imzaya, 31 Aralık 1949 tarihine kadar
açık bulunacak ve iştirak etmek istiyen devletler,
parlamentolarınca behemehal tasdik edildiğine
dair belgeleri Birleşmiş Milletler Umumi Kâtip
liğine tevdi etmek suretiyle 10 Ocak 1950 tari
hinden itibaren iltihak edebilecektir.
Sözleşme 20 nci tasdik veya iltihak belgesinin
Umumi Kâtipliğe tevdii tarihinden itibaren 90
gün sonra yürürlüğe girecektir.
Sözleşmenin mahiyeti, millî, etnik, ırki veya
dinî bir grupun kısmen veya tamamen imhasını,
bedenî ve akli melekelerinin haleldar edilmesini
veya bu suç1 ara teşebbüs, bunları tahrik veya
irtikâp için yapılacak hareketleri suç addetmek
gayesini istihdaf eylemektedir. Esasen bu gibi
suçların unsurları ayrı ayrı Devletler hukuku
sahasına dâhil bulunmaları dolayısiyle bu suç

ların önlenmesi ve cezalandırılması Devletler
hukuku ila kabili telif görülmektedir.
Milletlerarası münasebetlerde sulhu ve em
niyeti korumak için ihtilâfları, çarpışmaları
bertaraf edecek umumi prensip ve tedbirlerin
alınması maksadiyle Birleşmiş Milletler teşkilâ
tı tarafından lüzumlu gayretler sarf edilmekte
ve bu yolda birçok anlaşmalar yapılmaktadır.
Türkiye Devletinin takip etmekte olduğu dahi
lî ve harici politikanın maksat ve hedefine uy
gun olan bu gibi anlaşmalara katılmamız çok
yerinde olur.
Komisyonumuz bu itibarla genoeide, sözleş
mesinin istihdaf ettiği menfur cinayetleri önle
yici ve cezalandırıcı tedbirler ittihazı prensipino iltihakımızın muvafık olduğu ve bunun Ana
yasa'miza aykırı bir ciheti bulunmadğı netice
sine varmıştır.
Sözleşmenin onanmasına dair olan kanun ta
sarısının başlığı (Millî, ırki, dinî kitlelerin kısmen
veya tamamen imha suçunun «genocide»önlenmesi
ve cezalandırılması hakkındaki Sözleşmeye Türki
ye Cumhuriyetinin de katılmasının onanmasına
dair Kanun tasarısı) şekline konması uygun gö
rülmüştür.
Kamutaya arzedilmek. ve ivedilikle görüşül
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Ko. Baş. Y.
Sözcü
Gazianteb
Dr. A. Melek
Ankara
Burdur
F. R. Atay
Orgl. F. Altay
Kütahya
Orgl. A. Gündüz
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Katip

• Çoruh
A. üs

Manisa
Korgl. A. R. Artunkal
Mardin
Y. Mardin
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ

Genocide'in önlemnesi ve cezalandırılması hak
kındaki Sözleşmenin onanmasına dair
Kanun
tasarısı

Millî, ırki, dinî, kütlelerin kısmen veya tamamen
imha suçunun «Genocide» önlenmesi ve cezalan
dırılması hakkındaki Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin de katılmasının
onanmasına
dair
Kanun tasarısı

MADDE 1. — 9 Aralık 1948 tarihinde Pa
ris'te Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kuru
lunca kabul olunan «Genocide'in önlenmesi ve
cezalandırılması hakkındaki» Sözleşme onan
mıştır.

MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girşr.

tarihinde

MADDE 2. — Hükümetin ikinci
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

MADDE 3. — Bu kanunji Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
§. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
C. S. Barlas
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
H. Çakır
E. Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adalan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakam
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakam
Dr. F. Ş. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. K. Satır
Reşat §. Sirer
işletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü
aynen kabul edilmiştir.

maddesi
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JENOSİT İ N ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞME
Sözleşen Taraflar;
Jenosit'in medeni dünyaca takbih edilen ve Birleşmiş Milletler ruh ve amaçlarına aykırı bu
lunan bir Devletler Hukuku suçu sayıldığının, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulu tarafın
dan 11 Aralık 1946 tarihinde alman (96) ı sayılı kararla ilân edildiğini nazarı itibara alarak;
Tarihin bütün devirlerinde jenosit'in insanlığa büyük kayıplar verdiğini kabul ederek;
İnsanlığı böyle bir menfur musibetten kurtarmak için milletlerarası iş birliğinin lüzumuna kani
bulunduklarından, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
Madde — 1.

•

Sözleşen Taraflar, jenosit'in ister barış ister savaş zamanında işlenmiş olsun bir Devletler hu
kuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeye ve cezalandırmayı taahhüt ederler.
Mailde — 2.
İşbu Sözleşmede, jenosit, millî, etnik, ırki veya dinî bir gurupu kısmen veya tamamen imha
etmek maksadiyle aşağıdaki fillerden her hangi birinin irtikâp olunması demektir.
a) Grup âzalarının katli;
b) Grup âzalarının bedenî ve aklî melekelerinin ciddî surette haleldar edilmesi;
c) Grupun, bedenî varlığının kısmen veya tamamen imhasına müncer olacak hayat şartla
rına kasten tâbi tutulması;
d) Grup içinde doğumları sekteye uğratacak tedbirler alınması;
•e) Bir grup çocuklarının diğer bir grupa zorla nakledilmesi.
Madde — 3.
Aşağıdaki fiiller cezalandırılacaktır :
a) Jenosit;
b) Jenosit'i irtikâp için anlaşma;
c) Jenosit'i irtikâp için doğrudan doğruya ve alenî surette tahrik;
d) Jenosit'e teşebbüs;
e) Jenosit suçundan ortaklık.
Madde — 4.
Jenosit suçunu veyahut üçüncü maddede mezkûr fiillerden her hangi birini işlemiş olan şahıs
lar, Hükümet ricali, memur veya hususi şahıslar olsun, cezalandırılacaklardır.
Madde — 5.
Sözleşen taraflar, işbu sözleşme hükümlerinin tatbik edilmesini sağlamak üzere, kendi anaya
salarına uygun olarak gereken teşriî tedbirleri almayı, ve bilhassa jenosit veya 3 ncü maddede
mezkûr fiilleri işlemekten suçlu şahıslara tatbik olunacak müessir cezai müeyyideleri derpiş ey
lemeyi taahhüt ederler,
Madde — 6.
Jenosit'ten veya 3 ncü* maddede mezkûr fiillerden sanık bulunan şahıslar, fiilin, ülkesinde iş
lendiği Devletin yetkili mahkemelerine veyahut kaza hakkını tanımış bulunan Sözleşen Taraflar
hakkında yetkili Milletlerarası Ceza Divanına sevkedileceklerdir.
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Madde — 7.
Jenosit ve 3 ncü maddede mezkûr diğer fiiller iadei mücrimin bakımından siyasi suç addedilmiyecektir. Sözleşen Taraflar, bu gibi hallerde, mücrimlerin, kendi mevzuatlarına ve yürürlükte
^bulunan andlaşmalara göre iade etmeyi taahhüt ederler.
Madde — 8.
Her Sözleşen Taraf, Jenosit fiillerinin veya 3. ncü maddede mezkûr fiillerden her hangi birinin
önlenmesi ve cezalandırılması için, Birleşmiş Milletler şartına göre gereken tedbirerin ahnması hu
susunda Birleşmiş Milletler yetkili makamlarına mürasaat edebilir.
Madde — 9.
Bu Sözleşmenin tefsir tatbik veya icrasına, ve Jenosit fiilin veyahut 3. ncü maddede sayılan
fiillerin herhangi biri dolayısiyle bir Devletin mesuliyetine dair Sözleşen Taraflar arasında zuhur
eden ihtilâflar ilgili taraflardan birinin talebi üzerine Milletlerarası Adalet Divanına arzolunasaktır.
Madde — 10.
İngilizce, Çince, ispanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı
Sözleşme 9 Aralık 1948 tarihini taşıyacaktır.

derecede muteber

sayılan işbu

Madde — 11.
tşbu Sözleşme, 31 Aralık 1949 gününe kadar Birleşmiş Milletler üyesi bulunan ve üye olmayıp
da genel kurul tarafından bu bapta kendilerine davetiye gönderilmiş olan her devlet namına
imzaya açn.k bulunacaktır.
Bu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olu
nacaktır.
Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp yukarda bahsolunan davetiyeyi almış olan
her devlet bu Sözleşmeyi 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren iltihak edebilecektir.
İltihak belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.
Madde — 12.
Her Sözleşen Taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebligatta bulunarak bu Sözleme ahkâ
mının tatbikini, dış münasebetlerini idare etmekte olduğu ülkelerin hepsine veya bunların her hangi
birine her an, teşmil edebilecektir.
Madde — 13.
Genel Sekreter, ilk yirmi tasdik veya iltihak belgesinin tevdi edildiği gün bir zabıtname tanzim
edecek ve bunun kopyasını Birleşmiş Milletler üyesi olan devletler ile 11 nci maddede mezkûr üye ol?
mıyan Devletlere gönderecektir.
Bu Sözleşme 20 nci tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe gire
cektir.
Bu tarihten sonra vâki olan her tasdik veya iltihak, tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden 90
gün sonra hüküm ifade edecektir.
Madde — 14.
İşbu Sözleşmenin müddeti yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 senedir.
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Bunu takiben Sözleşme fesih kararını müddetin inkızasmdan en az altı ay evvel bildirmiyen Âkıd
Taraflar hakkında, beşer senelik müddetlerle yürürlükte kalacaktır.
Fesih keyfiyeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Madde — 15.
Şayet "fesih dolay isiyle işbu Sözleşmeye taraf olanların sayısı 16 dan aşağı düşerse, Sözleşme, en
son yapılan feshin hüküm ifade ettiği tarihten itibaren yürürlükte kalacaktır.
Madde — 16.
Her Âkıd Taraf, Genel Sekreterliğe tahriren müracaat ederek işbu Sözleşmenin gözden geçi
rilmesini her zaman talep edebilecektir.
Bu talep üzerine alınacak tedbirler icabında Genel Kurulca karar altına alınacaktır.
Madde — 17.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi olan ve 11 nci madde mezkûr üye
olmıyan bütün Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir:
a) 11 nci madde uyarınca vâki imza, tasdik ve iltihaklar,
b) 12 nci madde uyarınca yapılan tebliğler,
c) 13 ncü madde uyarınca Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih,
d) 14 ncü madde uyarınca bildirilen fesih kararları,
e) 15 nci madde uyarmca Sözleşmenin meCsuhiyeti,
f) 16 nci madde uyarınca yapılan tebliğler.
Madde — 18.
Bu Sözleşmenin asli nüshası Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arşivlerine tevdi olunacaktır.
Tasdikli bir sureti Birleşmiş Milletler üyesi olan devletlerle 11 nci madde mezkûr üye olmıyan devlet
lere verilecektir.
Madde — 19.
îşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte Birlenmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından tescil
edilecektir.
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S. Sayısı: 248
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
ve 4644 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İstatistik Genel
Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu ( 1 / 7 0 1 )

T. G.
Ba§bakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1380

10 .II. 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı Kanunlara
bağlı (1) sayılı cetvellerin istatistik G-anel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapümaaı ve îtatistik
Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
#. Oünaltay

GEREKÇE
istatistik Genel Müdürlüğünün son teşkilâtı 20 . V . 1933 tarih ve 2203 sayılı Kanunla tesbit
edilmiş ve aradan geçen on yedi senelik bir devre zarfında, 1939 tarih ve 3656 sayılı Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne ait Kanuna ek cetvelle yapılan ufak değişiklik hariç,
hiçbir tadilâta uğramamıştır. Devlet teşkilât ve müesseselerinde bu müddet zarfında görülen ge
lişme dairenin iş hacmim çok genişletmiş ve 1933 yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere derpiş edilmiş
olan kadroların artık kifayetsiz oldukları son seneler bütçeleri ve tahsisen 1950 yılı Bütçesini inceliyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raportörleri tarafından da teslim edilmiş ve bu
ihtiyaçların giderilmesi temennisi raporlarda yer almıştır.
Devletin memleket ekonomisindeki rol ve müdahelesinin kısmen de harb dolayısiyle gelişmiş
olması neticesinde istatistik ihtiyaçlarımız ve istatistik çalışmalarımız esaslı bir şekilde artmış
iken harbden sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve buna bağh Dünya Gıda ve Tarım
Teşekkülü, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Para Fonu, traar ve Kalkınma Bankası, Avrupa
iktisat Komisyonu ve Avrupa Gümrük Birliği gibi türlü teşekküller ile Avrupanın kalkınmasını
sağlamıya çalışan ve üyesi bulunduğumuz Paris'teki Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı ile
Amerikan Kredilerini tanzim etmek ve Marshall Plânını uygulamak üzere Vaşington'da kurulan
Amerikan iktisadi iş Birliği İdaresi ve yeni tesis edilen Devlet Bakanlığımızın Milletlerarası ik
tisadi I§ Birliği Teşkilâtı gibi yerli ve yabancı türlü teşekküllerin devamı ve geniş ölçüde
rakam malzemesi talepleri istatistik Genel Müdürlüğünün mevcut teşkilâtı ile bugünkü ihtiyaç
lar ve taleplere cevap veremiyeoek bir duruma sokmuş bulunmaktadır.
Dairenin artan işlerine misal teşkil etmek üzere Millî Eğitim Dış Ticaret ve Ziraat istatistikleri

servislerindeki duruma da işaret etmek mümkündür. Mesela, 1932 - 1933 yılında memleketteki
okulların sayısı* takriben 7 000 iken 1948 - 1949 da 16 000 e çıkmış ve yine aynı devre içinde
Öğretmenler sayısı 20 000 den 43 000 e ve öğrenciler.sayısı da 623 000 den 1 615 000 e yükselmiş
bulunmakta ve toplanan malûmatın çeşitlerindeki artış ise yakardaki rakamlar görülen artış
nispetini kat kat aşmış bulunmaktadır. Dış ticaret istatistikleri bakımından çeşitli teşkilâtımızın
ve tahsisen Devlet Bakanlığının ve milletlerarası teşekküllerin sık sık istemekte oldukları yeni
tertip ve tasnifteki seriler Dış Ticaret istatistikleri Müdürlüğümüzün işlerini birkaç misli ar
tırmıştır. Ziraat istatistikleri Servisimizin faaliyet sahası teşkilâtımızın kurulduğu tarihe naza
ran kat kat artmış ve bugünkü haliyle bu teşkilâtımız ne gereken rakamları toplamıya ne de top
lananları kontrol etmeye yetişecek bir durumdadır.
Dairenin diğer servislerindeki işlerin artma durumu kendilerinden beklenen çalışmaları mevcut
kadrolariyle karşılayamamak bakımından yukarda ayrı ayrı zikredilen s-ervislerdeki vaziyetten
pek farklı değildir. Bundan başka kadrosuzluk yüzünden hiç el atılmamış nüfus hareketleri, sınai
istihsal, işçi ücretleri, fiyat ve istihsal endeksileri, aile bütçesi anketleri, millî gelir ve millî gider mil
lî servet, tediye muvazenesi . . . gibi içtimai ve iktisadi konularla ilgili çeşitli istatistikler, endeksler,
anketler, sayımlar ve ekiplerin bir an önce yapılması zarureti de kadrolarımızın bu ihtiyaçlara göre
ayarlanmasını mecburi kılmaktadır.
Kanun tasarısı Yüksek Meclise'sunulmuş bulunan Sayımlar Kanunu ile nüfus, ziraat ve iş yerleri
genel sayımları ve diğer çeşitli sayımların bundan böyle muntazaman tekrarlanacak devrevi bir mahi
yet alması ayrıca her sene türlü konularla ilgili anketler yapılmak yoluna gidilmesi de mevcut teşki
lâtın bu ihtiyaçları kısmen olsun karşılamak gayesiyle ilgili servislere gerekli ilâveler yapılmış
ve bu arada aşağıda zikredilen işleri görmek üzere bir Teknik ve Araştırma Dairesi kurulmuştur.
Tetkik ve Araştırma Dairesi, bir taraftan memleketin resmî millî gelir hesaplarını yapmak,
diğer taraftar memleketin umumi ekonomisini ve sosyal hayatını ilgilendiren mesele aile büt
çeleri ve meskener durumu gibi memleket ölçüş ündeki çeşitli anketleri her gün gelişmekte olan
ve bilrassa ikinci Dünya Harbinden sonra muhtelif zaruretler karşısında ileri memleketler ve
mileterarası teşekküller tarafından süratle inkişaf ettirerek tatbikatı bütün dünyaya yayılmaya
çalışılan yeni usullere ve teknik icaplara göre tertip ve tanzim etmek ve ayrıca istatistik Genel
Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki «Dev
let daireleri ile özel idareler, belediyeler ve bunlara bağlı diğer müessese ve teşekküller» tara
fından yapılan istatistiklerin evvelden tetkiki hakkında verilen salâhiyet ve murakabe vazifesi
ni yerine getirebilmek maksadiyle takviye edilin ştir.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/701
Karar No. 106

17 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Başbakanlığın 10 . II . 1950 tarihli 71/1380
sayılı yazısiyle sunulup komisyonumuza havale
buyurulmuş olan istatistik Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı ile ilgili Kanun tasarısı, Başbakanlık
ve Mâliye temsilcisi hazır bulunduğu halde oku
nup incelendi:
Tümü üzerinde görüşmelerde:
Bu teklife sevkeden durum ve ihtiyaçlar ve

uzman raporları ve Bütçe bakımından grekler
gözden geçirilerek teklifin yerinde ve müzake
reye değer olduğunda birleşilip maddelere ge
çildi.
Maddeler:
Ayrı ayrı görüşülerek, sadece üçüncü madde
olarak inzibat Komisyonu halikında noksan gö
rülen hüküm Hükümetle mutabık kalınarak ilâ-
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ve suretiyle Hükümet teklifi aynen kabul edil
di
Büyük Meclisin yüksek takdirine sumıkiiak
üzere arzolunur.
Başkan
Mardin
î. Erten

Bu rapor sözcüsü
Manisa
F. Kurdoğlu

Amasya
A. K. Yiğitoğlu

Ankara
M. Eriş

Kâtip
Ankara
F. Öymen
Ankara
C. Gölet

Erzincan
Diyarbakır
Edirne
N. Pekcan
M. N. Gündüzalp
Ş. Uluğ
îzmir
İzmir
İsparta
A. İnan
S. Dikmen
K. Turan
Kırşehir
Kırklareli
Kastamonu
§. Torgut
Korgl. K. Doğan
T. Coşkan
Tokad
Niğde
Ordu
R. A. Sevengil
R. Gür soy
H. Yalman
Urfa
Trabzon
E. Tekeli
A. R. İşıl

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı kanunlara bağ
lı 1 sayılı cetvellerin İstatistik Genel Müdürlü
ğü kısmında değişiklik yapılması ve
İstatistik
Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve
Vazifeleri
hakkındaki 1554 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı

Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı kanunlara
bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İsta
tistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazife
leri hakkındaki 1554 sayılı Kanuna iki madd*
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — 3656 ve 4644 sayılı kanunlara
bağlı (1) sayılı cetvellerden İstatistik Genel
Müdürlüğü kısınma ait kadrolar
kaldırılmış
ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar konulmuştur.

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tetkik ve araştırma dairesi,
resmî millî gelir tahminlerini yapmak, millî
servet ve tediye muvazenesi gibi memleket öl
çüsünde ekonomik etüdlerin yapılmasına yarıyacak istatistik malzemesinin modern istatistik
tekniğine göre toplanmasını sağlamak, çeşitli
içtimai ve ekonomik anketlerin ilmî hazırlıkla
rını yapmak, İstatistik Genel Müdürlüğünün
salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki 1554 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı ödevleri yeri
ne getirmek, İstatistik Genel Müdürlüğünce ya
pılacak istatistiklerin ilmî ve teknik esaslarını
hazırlamak, mevcut millî ve yabancı istatistikle
rin tahlil ve mukayesesi ile istatistik tekâmülâtını takip etmek ve uygulama imkânlarını ha
zırlamakla ödevlidir.

MADDE 2. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — İstatistik Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı hakkında 20 . V . 1933 tarihli ve 2203
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin müşavirliğin
vazifelerine ait hükmü kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Genel müdürlük inzibat ko
misyonu, genel müdürün başkanlığında, genel
müdür yardımcısiyle, genel müdürlükçe tensip
edilecek, üç müdürden terekküp eder ve Ma
murlar Kanununun inzibat işlerine ait hüküm
lerine göre karar verir.
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ikinci

maddesi

m

B. K.

GEÇt'CÎ MADDE 1. — Bu kanunla kadro
ları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdi
ği Irarihte geçici görev, izin gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulunmıyanlar, Genel Mü
dürlük Kurulusunda aylıklı bir göreve tâyin
olundukları takdirde işe başlamak kaydı aran
maksızın aylıkları verilmeye devam olunur.

GEÇlCl MADDE 1. — Hükümetin Birinci
geçici maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin İstatistik
Genel Müdürlüğü kısmının ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (167 495) lira
lık aktarma yapılmıştır.

ĞEÇlCl MADDE 2. — Hükümetin ikinci
geçici maddesi ayniyle kal>ul edilmiştir.

MADDE 4. — İstatistik Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı hakkındaki 20 . V . 1933 tarihli ve
2203 saydı Kanunun ikinci maddesindeki, mü
şavirliğin vazifelerine ait hükmü kaldırılmıştır.
1950

MADDE 5. — Hükümetin dördüncü madde
si ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Ş. Oünaltay
Başb. Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
ve Dış. B. Vekili
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakam
içişleri Bakanı
H. Çakır
E. Erişirşü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
§. Adalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakam
Tarım Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge
Cavid Oral
ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakam
Dr. Kemal Satır
Reşat Ş. Sirtr
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 6. — Hükümetin "beşinci madde
si ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun 31 Ağustos
tarihinde yürürlüğe girer.
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Hükümetin
D.

Memuriyetin nev'i

İstatistik
2
4

Genel

1
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[1] SAYILI CETVEL
Maaş

Ad ed

Müdürlüğü
1
1

Genel müdür
»
» yardımcısı

125
90

D.

Memuriyetin nev'i

11 Memur
12
13
»
14
Adalet İstatistikleri

Tetkik ve Araştırma
3 Başmüşavir (başkan)
4 Müşavir
>
5
5 Mütercim
6 Raportör r e anket
(uzmanlık yeri)
7 Raportör ve anket
(uzmanlık yeri)
Yayın İşleri

Dairesi
100
90
80
80

2

70

2

60

1
1
1

80
60
80

1
2
1
3

50
40
25
20

uzmanı

Fiyat ve Sanayi İstatistikleri

Müdürlüğü

İstatistikleri

2

Müdürlüğü

5 Müdür
» yardımcısı
7
9 Şef
10
>
11 Memur
>
12
»
13

2

•i A

o

14

»
Mülî Eğitim IstatistikUri

5 Müdür
7
» yardımcım
8 Şef
>
9
»
10

2

5
7
9
10
11
80
12
60
40 1 13
35 I 14
30
25.
20
5
1 C
15
7
15

Müdürlüğü
80
60
50
40
35

1
1
1
1
1
2

70
60
40
30
25
15

80
60
40
35
30
25
20
15

İstasyonlar* Müdürlüğü

Tarım İstatistikleri
Müdür
Müdür yardımcısı
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30
25
20
15

1
1
4
2
3
3
3
4

Müdür
Müdür yardımaın
Şef
»
Memur
»
»
*_

8 Ş«f
9
10 »
11 Memur
12
»
13
»
14
»

1
2
2
3

Müdürlüğıit

5 Müdür
7
» yardımcısı
9 Şef
»
10
11 Memur
»
12
»
13
3>
14
Dı§ Ticaret

Maaş

Müdürlüğü

6 Müdür
7
» yardımcısı
9 Şef
11 Memur
»
13
14
»

uzmanı

5 Müdür
7
>
yardımcısı
5 Grafik uzmanı (uzmanlık yerî)
8 Grafik uzman
yardımcın
(uzmanlık yeri)
9 Şef
12 Memur
»
13
14
»
Nüfus

1
2
2
1

Aded

1
1

80
60

2
1
1
2
3
3

40
35
30
25
20
15

1
1

80
60

1
2
1
1
V
2
3

50
40
35
30
25
20
15

Müdürlüğü
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Maliye İstatistikleri
5
7
9
10
11
12
13
14

Aded Maaş

Memuriyetin mev'i

D.

Müdüı'lüğü
1
1
1
1
1
2
2
2

Müdür
Müdür yardımcısı
Şef
>
Memur
»
»
»
Tasnif

80
60
40
35
30
25
20
15

dairesi

4 Müdür (Uzmanlık yeri)
7 Müdür yardımcım (Uzmanlık
yeri)

1

90

2

60

Memuriyetin nev'i

D.

Aded Maa*

8 Şef
»
9
»
10
11 Memur
»
12
13
»
14
»

1
6
6
10
10
23
24

50
40
35
30
25
20
15

1

60

1
1
1
2

35
30
25
30

Özlük ve Genel İşler Müdürlüğü
7 Müdür
10 Ayniyat ve levazımL memuru
11 Memur
12
»
»
13

[2] SAYILI CETVEL
Düşülen

Eklenen

B.

M.

417
33 748
100 000
33 747

1
2
459
201
141 840
8500

4 000
400
600
7 155

1
205
206
1
2
3
209
307

4 000
1 000

167 406

1
308

Ödeneğin çeşidi
Sayım ve anket giderleri
Nüfus sayımı giderleri
1950 Tarım Sayımı giderleri
Makina fiş satınalmaı giderleri
Aylıklar
Merker memurları aylığı
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardır
lar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D, J fıkralan gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklar

167 405 Toplam

mmtm
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S. Sayısı: 249
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu mütalâasiyle Tarım ve Ticaret Ko
misyonları raporları ( 1 / 6 3 2 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Bayı : 71 - 1109, 6 - 4164

30 . XI. 1949

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tleğisiirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 . X I . 1949
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlik
te sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Ham, müstahzar ve tıbbi afyon le diğer uyuşturucu maddelerin hareketlerini kontrol altında
tutmayı istihdaf eden 1912 Lâhcy Mukavelenamesiyle 1914 Protokolüne, 1925 ve 1931 Cenevre mukavelerîameleriyle protokollerine, 14 . I . 1933 gün ve 2108 sayılı Kanunla iltihak etmiş olan Hü
kümetimiz; ham afyon ve diğer uyuşturucu maddeler işlerimizin bu taahhütlere muvazi olarak
yürütülmesini sağlamak üzere 2253 sayılı Kanunla Uyuşturucu Maddeler İnhisar İdaresini kurmuş;
1936 yılında Cenevre'de akdedilen aynı konudaki mukavele ile protokolünü de 27 . V .1937 gün
ve 3189 sayılı Kanunla tasdik etmiştir.
3491 sayılı Kanunla işletilmesi Toprak Mahsulleri Ofisine devredilen bu inhisarın, teşkil mak
sadına uygun çalışmalarına ve idari makamlarla Gümrük Muhafaza teşkilâtının devamlı ve uya
nık takiplerine rağmen, kanunun altıncı maddesinin son fıkrasındaki «ham afyonun memleket
dahilindeki ticareti serbestir.» kaydından faydalanan bâzı kötü niyetlilerin bilhassa iyi evsafta
ki ham afyonları, bu kabil afyonalrın fazla para ettiği memleketler hudutlarmdaki illerimize ka
dar serbestçe götürerek oralardan hududu geçirmek fırsatını buldukları görülmekte, bu cihet za
man zaman hariçten gelen şikâyetlerle de teeyyüt etmektedir.
Bizden daha fazla afyon istihsal eden memleketler bulunduğu halde İkinci Dünya Harbinden
evvelki on yıl zarfında dünya drogist afyon istihlâkinin % 69 unu memleketimiz karşılamış ol
makla milletlerarası mukavelelere en uygun şekilde çalıştığımızı fiilen ispat etmiş bulunmamıza
rağmen seyrek de olsa görülen kaçakçılık hâdiseleri hariçte hakkımızda menfi propagandalar ya
pılmasına vesile teşkil etmektedir. Altıncı maddenin memleket içinde ticaret serbestisini kabul
eden fıkrası kaçakçılığın önlenmesi için gerekli gayretlerin sarfedilemediği gibi bir kanaatin hu
sulüne sebep olmakta, bu hal milletlerarası toplantılarda aleyhimize silâh olarak kullanılmak is
tenmektedir. Nitekim 1946 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde,
1947 de içtima eden Uyuşturucu Maddeler Komisyonunda ve yine Ekonomik ve Sosyal Konseyin
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son toplantısında Türkiye'nin bilhassa Cenup hudutlarından birçok afyon kayakçılığı yapıldığın
dan şikâyet edilmiş, bunlara karşı tedbirler alınması istenmiştir. Ayrıçtı Birleşik Amerika ve Ka
nada elçilikleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımıza yaptıkları müracaatta bu fıkranın kaçak
çılığı kolaylaştırdığına işaret ederek bunun bertaraf edilmesini istedikleri gibi Birleşmiş Milletler
uezdindeki daimî delegemiz de bu durumun icap ettirdiği tedbirlerin alınmasını tavsiye eylemiş
tir.
••"'*•;'
Bu sebeplerle ,ve aynı zamanda yeni bir istihsal tahdidi görüşmesinde milletlerarası taahhüt
lerine en bağlı memleket olarak en büyük hisseye lıajk kazandığımız yolundaki tezimizin kuvvet
le müdafaasına imkân hazırlamak için, kanunda, memleket dahilindeki ticaret serbestliğini kaldı
rarak Devlet tekeli altma alan, ekim ve istihsali daha mazbut bir kontrol sistemine bağlıyan deği
şikliklerin yapılması lüzumlu ve faydalı görülmüştür.
6 ve 18 nei maddelerde yapılan değişiklikler bunu istihdaf etmekte, 27 nci maddedeki değişik
likler de 6 ve 18 nci maddelere konan yasak hükümlerinin cezai müeyyidelerini teşkil etmektedir.
Bu meyanda 27 nci maddenin 0 bendine 1918 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine makyis olarak
müsadere hükmü konmuştur.
3491 sayılı Kanunda yukardaki tâdiller yapılarken, uzun yılların tatbikatından elde edilen
tecrübelere dayanılarak yedinci maddenin (Ç) fıkrasında da bazı değişiklikler yapılması uygun görülmüştür.
Bunlardan birisi : Alım fiyatının tesbitinde, diğer faktörler arasında, dâhildeki sair zirai ürün
ler fiyatlarının da göz önünde tutulması keyfiyetidir. Fiyat ve dolayısiyle istihsalde istikrar te
inini bakımından da bu noktanın ehemmiyeti, uzun izahlara lüzum hissettiriniyecek kadar aşikârdır.
ikincisi : Ofisin alım şekline aittir. Kanunun bugünkü metninde drogist afyonların ihtiva ey
ledikleri morfin miktarı üzerinden, soft afyonla rın ise morfin miktarını tesbite lüzum kalmadan
ekspertiz yolu ile de satmalmabileceği kayıtlıdır. Her' ne kadar drogist afyonlar için konan hüküm
de morfinin ne suretle tâyin edileceği tasrih edilmemiş ise de softi ar hakkındaki istisnai hüküm
konurken «morfin derecesini tesbite lüzum kalmadan ekspertiz yolu ile de almabilir»denmiş olması
vâzıı kanunun birinci tesbitin kimyevi tahlil ile yapı İmasını derpiş eylemiş olduğunu zımnen
göstermekte, fakat burada tam bir sarahat görülmemektedi*.
Tatbikatta, her alım yerinde bir lâboratuvar tesisine maddeten imkân olmadığından alımların
İstanbul'da yapılacak ve hayli zaman alacak tahliller neticesinde katileşmesi yerine ekspertiz yolu
ile yapılması hem müstahsil hem de Ofis için büyük kolaylık sağlamaktadır.
Bu tatbikatta da esas yine morfin nispetidir. Yalnız fiyat, tahlil ile bulunacak beher morfin de
recesine göre hesaplanmıyarak ekspertizle tâyinedilecek morfin nispetlerine ve evsafa müsteniden
tesbit olunan kalite sınıflarına göre tâyin edilmektedir. Böyle bir tatbikatta şahıslar arasında bir
kısmın hakkının ufak mikyasta diğerlerine geçmesi gibi cüzi bir mahzur mülâhaza edilebilirse de
bu nispette bir mahzuru kimyevi tahlille yapılan derece tâyinlerinde de mevcuttur. Zira, : yukarda
da işaret edildiği üezre her yerde lâbodatuvar tesisi imkânsız olduğu gibi böyle bir imkânın tahassulü bir an, için kabul edilse bile bir morfin tahlilini f> - 10 dakikada hattâ birkaç saatte yap
mak kabil olmadığı gibi adedi 90 ilâ 100 bini bulan müstahsilin getirecekleri afyonların ayrı ayrı
ambalajlanıp İstanbul'a şevki ve orada birer birer tahlili do imkansız bulunduğundan bunların mu
bayaa anında yine eksperin görüşüne dayanan bir- tasnife tâbi tutularak bir arada ambalajlanması
lâzııngelecek ve heyeti umumiyesinin ortalama morfini bedel tahakkukuna esas olacaktır.
Bu itibarla bir pazar yerindeki alış veriş kadar basit ve taraflara rahatlık veren ekspertizler
mubayaa yetkisinin şümul!endirilmesi netice itibariyle her bakımdan faydalıdır. Esasen bugünkü
serbest piyasada müstahsılla tüccar arasındaki a'mı satım muamelesi de bu şekilde cereyan etmek
tedir. Ve başka türlü olmasına da maddeten imkân yoktur. Bununla beraber, diliyen müstahsıla
tahlil yoluna baş vurma imkânı açık bırakılmıştır.
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Adalet Komisyonunun mütalâam!
T. B. M. M.
AdaUt Komisyonu
Esas No. 1/632
Karar No. 47

1 .III.

1950

Yüksek Başkanlığa.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 16 . X I . 1949 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısı
Tarım Komisyonunun mütalâamızın bildirilme
si isteğiyle Komisyonumuza havale Duyurulmakla
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile Ticaret Ba
kanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğü temsilcileri hazır olduğu halde ince
lendi :
Tasarının gerekçesinin mütalâasından ve tem
silcilerden alman tamamlayıcı izahattan sonra bu
tadil tasarısının hazırlanmasındaki başlıca sebe
bin, halen yürürlükte bulunan 3491 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin son fıkrası hükmünün ka
çakçılığa meydan vermesi veya kaçakçılığı kolay
laştırması keyfiyeti olduğu anlaşılmıştır. Bu hu
susu münakaşa eden Komisyonumuz, tasarıdaki
şekilde 6. ncı maddenin değiştirilmesini ve afyon
müstahsıliarınm imal, ithal ve ihracı gibi ham
afyonun memleket içindeki ticaretinin de Devlet
tekeli altına alınmasını ve bu değişikliğe müte
nazır olarak da diğer maddelerdeki değişiklikle
rin yapılmasını yerinde görmüştür.
Diğer maddeler hakkındaki mütalâalarımıza
gelince, yukarda da belirtildiği gibi, 6. ncı mad
dede yapılan değişiklik ile ham afyonun memle
ket içindeki ticaretinin de Devlet tekeli altına
alınması halinde 3491 sayılı Kanunun diğer bâ
zı maddelerinde de gereken değişiklikler yapmak
yerinde olacaktır.
KomisyonumuzA) 7 ncı maddenin Ç bendindeki, (Yurt
içindeki toprak ürünlerinin genel fiyat seviye
sini, istihsal ve stok durumunu) hükmün afyon
müstahsilinin menfaatlerini koruma bakımın
dan, metinden çıkarılmasını, D bendinin de ma
hal ve lüzumu tatbiki kalmadığından madde
den çıkarılmasını, mütalâa etmektedir.
B) 18 nci maddenin A bendinin 4 ncü fık

rasının son satırındaki (bir tüzük ile) cümlesi
nin metinden çıkarılarak yerine (esaslara göre)
cümlesinin konmasını muvafık görmüştür.
C) Aynı maddenin B bendinin 1 nci fıkra
sındaki (toplamıyacakları ve sair lüzumlu ma
lûmatı ihtiva etmek üzere) hükmünün kaldırı
larak yerine (toplamıyacaklarma dair lüzumlu
malûmatı ihtiva etmek üzere) kaydının konma
sını muvafık görmüştür.
Ç) Yine B bendinin 2 inci fıkrasının (Be
lediye ve muhtarlıklar, bu beyannamelerdeki im
zayı tasdik ve bir cetvele ekliyerek mahallî
Toprak Mahsulleri Ofisinin veya adına harekete
yetkili teşkilâtın alım yerine 10 gün zarfında
makbuz mukabilinde vereceklerdir) şekline kon
masını ve bu suretle belediyelerle muhtarlıkla
rın tasdikinin yalnız imzaya hasredilmesini ve
esasen dairede hıfzı zaruri olan beyannamelerin
bir suretini saklamak mecburiyetine tâbi tutulmamalarmı ve bu değiştirme ile lüzumsuz bir
hüküm haline gelen son fıkranın madde met
ninden çıkarılmasını muvafık görmüştür.
D) 27 nci maddenin A bendinin 1 nci ve
2 nci fıkralarındaki (Dekar) tâbiri yerine köy
lüce daha çok kullanılan (Dönüm) tâbirinin
ikame olunmasını ve 2 nci fıkradaki (Elli) li
ranın (Otuz) lira olarak değiştirilmesini ve 3
ncü fıkra olarak (Yarım dönüme kadar olan kü
surat nazara alınmaz, yarım ve daha yukarısı
tam olarak hesap edilir.) ile 4 ncü fıkra olarak
da (Bir dönüm 1000 metre murab'baı arazi par
çasıdır) hükmünün madde metnine ilâvesi mu
vafık görülmüştür;
E) Bu iki fıkranın ilâvesiyle A bendinin
6 ncı fıkrası olan eski 4 ncü fıkrası metninden
hapis cezası çıkarılarak (îzin verilen bölgeler
dışında haşhaş ekenlere 1 nci ve 2 nci fıkralar
daki cezalar iki misli hükmedilmekle beraber
ekilmiş haşhaşların sürülmek ve kelleleri ol
gunlaşmış ise toplanmak suretiyle imhası da ka
rar altına alınır.) şekline konulması ve 7 nci
fıkra, 6 ncı fıkra içine alınarak müstakil bir
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fıkra halinden çıkarılması muvafık görülmüş
tür ;
F) 27 nci maddenin B bendinin 1 No. îı
fıkrasına (Teslim etmiyerek) kaydından sonra
(Bu tarihten sonra) kaydının ilâvesi muvafık
görülmüştür.
G) Ç. fıkrasının 4 ncü satırındaki (Zabioluııur) kaydı yerine (Alıkonulur) kayd'inın. ika
mesi ve 11 nci satırındaki (Müsaderesine karar
verilir) kaydı yerinede (Zaptcdilerek) kaydının
konulması ve bu fıkraya (inal sahibi tarafından
bir ay zarfında itiraz «(dilmediği takdirde zaptolunan afyonlar Ofisin inalı olur) hükmün an
bir boşluğu doldurmak maksadiyle ilâvesi mu
vafık görülmüştür.
11) Geçici maddenin 1 nci
fıkrasındaki
itibaren bir ay içinde bunları 6 nci madde ge
reğince Toprak Mahsulleri Ofisine) kaydının
yerine (sonra gelen ilk mahsulün teslimi müd
detinin sonuna kadar 6 cı maddede yazılı yer
lere) kaydının ilâvesi muvafık görülmüştür.
î ) Tasarının G nci maddesinin sonuna İm
Tetole ait Ofis görevlerinin İktisadi Devlet te
şekkülleri halinde değil umumi Tekelin haiz ol
duğu yetkileri ifade maksadiyle «bu muamele
lerde Taprok Mahsulleri Ofisi mezkûr kanun

daki yetkileri haizdir. «Hükmünün ilâvesi mu
vafık giirülmüşt üı.
umulan başka kanunun birinci maddesinin
«.'M9T sayılı Kanunun G, 7, 18 ve 27 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 28 nci
maddesi kaldırılmış ve bir geçici madde ilâve
edilmiştir, «şeklinde yazılması ve buna mütena
zır olarak da madde numaralarının değiştiril
mesi usul bakımından uygun görülmüştür.
Yarım Komisyonuna tevdi rieasiyle Yüksek
Başkanlığa arz olunur.
Adalet Ko. Baş.
Bu Rapor Sözcüsü
Konya
Erzurum
//'. Karagülle
tf.
İbrahimha/ckıoğlu
Kâtip
Errurum
Ankara
Ş. îhrahimhalckıoğlu
Emin II. Erg un
Balıkesir
Bursa
Denizli
O, İV.. Burcu
A. Ak güç
N. Küçüka
EI âz iğ
Erzincan
İstanbul
Muhalifim
A. Fırat
A. ödül
F, Kara/caya
izmir
Kastamonu
Manisa
E. Omu
Dr. F. Ecevit
F. Uslu
Bize
Dr. S. Alî Dilemre

Tarım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. 1/632
Karar No. 22

8 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan 3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici madde eklen
mesi hakkındaki Kanun tasarısı Adalet Komis
yonunun mütalâası ile birlikte Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Ticaret Bakanlıkları mümessil
leri hazır bulundukları halde Komisyonumuzda
incelendi.
Uyuşturucu maddeleri kontrol altında tutan
Lahey ve Cenevre mukaveleleriyle protokolle
rine 2108 sayılı Kanunla katılmış bulunmamız
dan, Hükümetin afyon kaçakçılığını önleme yo

lunda aldığı şiddetli tedbirlere rağmen konfe
ranslarda hakkımızda birtakım şikâyetlere
meydan verildiği anlaşılmaktadır.
Bu sebepten memleket içinde alım satımı
serbest olan afyonun yalnız ofis tarafından alın
masını ve bu suretle daha esaslı bir kontrolün
sağlanmasını göz önünde bulunduran bu tasarı
yı Komisyonumuz da uygun bulmuş ve Adalet
Komisyonunun mütalâalarına da iştirak etmiş
tir.
Afyon yetiştirenlere daha kolaylık sağlamak
üzere 18 nci maddenin «B» bendindeki beledi
yeler yerine mahalle muhtarları konmuş ve ge-
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6ne «B» bendinin ikinci fıkrasının sonunda yet
kili teşkilâtın alım yerine ibaresinden sonra
(Ve bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde idare
amirliklerine) cümlesinin konması suretiyle
muhtarların teşkilât olan yerlere kadar gitme
sine meydan bırakılmamıştır.
27 nci maddenin (B) bendinin ikinci fıkrası
sonuna (Ve bunlara tavassut etmek) cümlesi
nin ilâvesiyle vasıta olanların da kaçakçı sayıl
maları düşünülmüştür.
Afyonun iç ticaretinin tekele alınmasından
doğacak her hangi bir para sıkıntısına müstah
silin mâruz kalmaması için kendilerine kredi
bakımından kolaylıklar gösterilmesi ve bu ka
nunun yayımı sırasında afyon yetiştirenlerin
yakından haberdar olabilmeleri hususunda her
türlü tedbirlerin alınması Komisyonumuzun temennil erindendir.
Havalelerine göre Ticaret Komisyonuna

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Tarım Komisyonu
Başkanı Y.
Manisa
Y. özsoy
Kâtip
Bursa
A. Duru
Çorum
E. Alpsar
Denizli
Dr. B. Tiz
Malatya
M. N. Karaköylü
Maraş
A. Yaycıoğlu
îmzada bulunamadı

Sözcü
Manisa
Y. özsoy
Aydın
N. Göktepe
Denizli
K. C. Öncel
Giresun
F. Yüzatlı
îmzada bulunamadı
Maraş
R. Çuhadar
Sivas
/. M. Uğur

Ticaret Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/632
Karar No. 58

17 . Z/7 .1950

Yüksek Başkanlığa
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan 3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici madde eklen
mesi hakkındaki Kanun tasarısı Adalet Komis
yonunun mütalâasiyle birlikte Sağlık ve Sosyal
Yardım ve Ticaret Bakanlıkları mümessilleri
hazır bulundukları halde Komisyonumuzda in
celendi.
Uyuşturucu maddelerin kontrol altına alın
ması maksadiyle akdedilen, beynelmilel Lahey
ve Cenevre Konferanslarına katılmış bulunuyo
ruz.
Hükümetin bu mukavelelerle- kabul ettği bü
tün taahhütleri hassasiyetle yerine getirmeye
çalışmış olmasına, yurt dışına yapılan afyon
kaçakçılığı ile şiddetle mücadele etmiş olmasına
rağmen bâzı beynelmilel toplantılarda, Türki
ye'den dışarıya afyon kaçırıldığı hakkındaki
iddiaların önlenemediği anlaşılmıştır. Hükümet

mümessillerinin verdiği izahata göre, dışarıya
yapıldığı iddia edilen afyon kaçakçılığının katî
olarak önlenememesinin sebebi, yurt içinde af
yon ticaretinin serbest bir rejime tâbi olması dolayısiylc esaslı bir kontrolün yapılamamasın
dan Komisyonumuz, milletlerarası taahhütleri
mizi, uyuşturucu maddelerin insanlığa yaptığı za
rarı önleme hususunda Türk Milletinin taşıdığı
samimî arzuyu göz önüne alarak yurt içinde afyon
ekiminin ve satışının kontrolünü sağhyan tasa
rıyı, esasları bakımından, kabule karar ver
miştir.
Birinci madde Hükümet tasarısındaki gibi
avnen kabul edilmiştir.
îk inci maddenin (Ç) fıkrası Komisyonu
muzda uzun münakaşalara mevzu olmuştur.
Afyonun iç ticaretinin kentrol altına alınma
sı, şüphesiz afyon piyasasını ortadan kal
dırarak Hükümet tarafından tesbit edilen
fiyat cari olacağından bu fiyatın tesbitinde
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Hükümetin gayet hassas olması üzerinde durul
muştur. Afyon alımı ve satımında Toprak Ofi
sin asla kâr kasdiyle hareket etmemesi, fiyat
ların, elde edilecek bütün menfaatlerin müstahsıla intikalini temin edecek şekilde tesbiti
üzerinde durulmuş ve fıkra bu şekilde yazılmış
tır.
Üçüncü madde. Tarım Komîsyc-mı metni ka
bul edilmiştir.
Dördüncü maddenin (A) fıkrasının altıncı
bendinde müsadere edilen mallardan faydalan
ma esası düşünülmüş, bent ona göre yazılmıştır.
Dördüncü maddedeki 28 nci maddenin kal
dırılma hükmü müstakil madde haline getiril
miştir.
Beşinci madde; geçici maddeye sürekli
madde numarası verilmesi uygun görülmemiş,
bu maddeye Tarım Komisyonunun altıncı mad
desi metni alınmıştır.
Altıncı maddeye 28 nci maddenin ilgası hük
mü konmuştur.
Geçici birinci maddeye Tarım Komisyonu
nun beşinci maddesi konmuştur.
'"

Bu kanun, ehemmiyetle yasakları ve ya*
Haklara riayetsizlik halinde şiddetli müeyyide
leri ihtiva etfnektedir.
Müstahsil köylülere iyice duyuruhııaxiığı tak
dirde pek çok müstahsilin maddeten ve manen
zarar görmesi mümkündür, iyi duyurulmasını
sağlamak üzere ikinci geçici madde eklenmiştir.
Hükümetin yakında akdedilecek Afyon Kon
feranslarına katılmasına imkân vermek üzere tasarmin ivedilikle konuşulması teklifi ile Yüksek
Kamutayın tasvibine arza karar verildi.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ticaıet Komisyonu
Başkanı
&özcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
f. Alevli
H. Vhısoy
Aydın
Kars
Kayseri
Dr. S. Akın
A. Sürmem,
H. Ürkün
Kırklareli
Niğde Ş. ödül
V. Sandal
Trabzon
Trabzon
A, Sarıalioğlu
M. Yarımbıyık
imzada bulunamadı
imzada bulunamadı
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ

3491 sayûı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair Kanun tasarısı

3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, 28 nci maddenin kaldırılmasına ve bu
kanuna bir geçici madde eklenmesine dmr Ka
nun tasarısı

MADDE 1. — 3491 sayılı Kanunun 6 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — Hükümetin 1 ne i maddesi ay
nen.

Madde 6. — Ham afyon, tıbbî afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milli
lerinin; morfinin uzvî asitlerle veya alkol cezirleriyle birleşmesinden mütevellit bütün eterleri
nin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, ham
kokain, kokain, ekgonin ve tropokain ile bütün
millilerinin; % 0,20 den fazla morfin ve millile
rinin ve % 0,10 dan fazla kokain ve millilerini
muhtevi bütün müstahzarların; (Eucodal) Dihyro - oxhycodeinone, (Dicodide) Dihydroeodeinine, (Dilaudide) Dihydromorphinone, (Acedicone)
Ae£tylodemethylodıhydrothebaine veya
Ac^tylodıhydrocodoinone ve bunların kimyevi
terkiplerinde bulunan maddelerle bu maddelerin
( S. Sa;yısı : 249 )
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞl
3491 sayılı Kanunun hâzı maddelerinin değişti
rilmesine, 28 nci maddenin kaldırılmasına ve hu
Kanuna hir geçici madde eklenmesine dair kanun
tasarısı
MADDE 1. — Hükümetin birinci
aynen.

maddesi
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— 8—
Ta. K.

Hü.
Ekonomi ve Ticaret ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca tâyin olunacak müstahzarların
imal, ithal ve ihracı ve ham afyonun memleket
içindeki ticareti Devlet Tekeli altındadır.
Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve
«Toxicomanie» yaptığı fennî surette tesbit edi
len yukarıki fıkrada yazılı cisimlere benzer diğer
tabiî ve sentetik maddeler de Bakanlar Kurulu
karariyle bu Tekel mevzuuna sokulabilir.
Müstahsil lar ellerindeki ham afyonları en ya
kın Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adına
hareket etmeye yetkili teşkilâta o yılın Ağustos
ayı sonuna kadar satıp teslim etmeye mecbur
durlar.
Ham afyonu su veya sair her hangi bir madde
ile tağşişi yasaktır
Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından ihraç müsaadesi alın
ması lâzımdır.
MADDE 2. — 3491 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 2, — 3491 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
leri şunlardır:
A) 6 ncı maddede yazılı tekeli işletmek;
B) Satmaldıgı afyonların ticari muameleleri
ni ve satış işlerini yapmak ve bu hususta faydalı
göreceği her türlü teşebbüs ve taahhütlere girmek;
C) Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaparak
haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahını
sağlamaya çalışmak, satınalınacak afyonları tah
lil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife
tâbi tutmak, afyon staııdardizasyonunu temin
etmek ve bu hususlarda gereken yerlerde, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının tasvibi ile, teşki
lât ve tesisler vücuda getirmek;
Ç) Dış piyasalar ihtiyaç, ve fiyatlariyle
(yurt içindeki toprak ürünlerinin genel fiyat
seviyesini, istihsal ve stok durumu) müstahsil
menfaatlerini göz önünde tutarak ve vasıf ve
morfin nispetlerine göre değişmek üzere ham
afyonun iç alım fiyatlarının tâyini için, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Bakanlar
Kuruluna teklif yapmak;
Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve
Mayıs ayı içinde ilân olunur.

Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
leri şunlardır :
A) 6 ncı maddede yazılı Tekeli işletmek;
B) Satın aldığı afyonların ticari muamelele
rini ve satış işlerini .yapmak ve bu hususta faideli göreceği her türlü teşebbüs ve taahhütlere
girmek;
C) Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak
haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin ıslahını sağ
lamaya çalışmak, satın alınacak afyonları tahlil
etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife tâbi
tutmak, afyon staııdardizasyonunu temin etme*?,
ve bu hususlarda gereken yerlerde, Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığının tasvibi ile, teşkilât ve tesis
ler vücuda getirmek;
Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fiyatlariyle müs
tahsil menfaatlerini göz önünde tutarak ve va
sıf ve morfin nispetlerine göre değişmek üzere
ham afyonun iç alım fiyatlarının tâyini için,
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Bakan
lar Kuruluna teklif yapmak;
Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve
Mayıs ayı içinde ilân olunur.
Afyon alımları, tahlil veya ekispertiz yoliyle
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MADDE 2. — 3491 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :.
Madde 7. — Ofisin uyuşturucu maddeler iş
leri şunlardır:
A) Altıncı maddede yazılı Tekeli işletmek;
B) Satın aldığı afyonların ticari muamele
lerini ve satış işlerini yapmak ve bu hususta fay
dalı göreceği her türlü teşebbüs ve taahhütlere
girmek;
C) Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaparak
haşhaş ekiminin ve afyon istihsalinin İslahını
sağlamaya çalışmak, satm alınacak afyonları
tahlil etmek, alınanları işliyerek yeniden tasnife
tâbi tutmak, afyon standaı dizasyonunu temin
etmek ,ve bu hususlarda gereken yerlerde, Eko
nomi ve* Ticaret Bakanlığının tasvibi ile teş
kilât ve tesisler, vücuda getirmek;
Ç) Dış piyasalar ihtiyaç ve fiyatlariyle
yurt içindeki toprak ürünlerinin genel fiyat se
viyesini, istihsal ve stok durumunu, ofisin af
yon alımı ve satımı için yaptığı bütün masraf
ları ve bu muameleden doğması muhtemel risk
leri göz önünde tutarak kâr sağlamayı düşün
meksizin ; müstahsil menfaatlerine uygun, va
sıf ve morfin nispetlerine göre değişmek üze
re, ham afyonun iç alım fiyatlarının tâyini için,
( S . Sayısı: 249)
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Afyon alımları, tahlil ve ekspertiz yoliyle
yapılır. Ekspertiz yoliyle alımlarda müstahsil
dilerse tahlil yoluna baş vurulur.
D) 2834 sayılı Kanuna göre afyon mÜstahsıllan arasında kurulacak satış kooperatifleri
nin birliklerine düşen vazifeleri görmek.

yapılır. Ekiap^rtiz yoliyle alımlarda müstahsil di
lerse tahlil yoluna baş vurulur.

MADDE 3. — 3491 sayılı Kanunun 18 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 3. —• 3491 sayüı Kanunun 18 ne.i
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18. — A. Haşhaş ekilecek bölgelerle
bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına müsa
ade edilecekler her yıl, ziraî ve iktisadi icap
larla ihracat imkânları göz önünde tutularak,
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca
müştereken tesbit ve Bakanlar Kurulunca tas
vip edildikten sonra en geç 1 Temmuz tarihine
kadar ilân olunur. Bu bölgelerin dışında haşhaş
ekilmesi ve yalnız tohumdan faydalanma için
ekime izin verilen yerlerde başların çizilmesi
ve afyon sütü toplanması yasaktır.
Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça bir yıl
evvelki ilân hükümleri yürürlükte kalır. Ancak
tesbit ve ilân olunan yerlerde iki yıl geçmek
sizin tahdidat yapılamaz. Süs için ev bahçele
rinde yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün
dışındadır.
Bütün bölgelerde mahallî en büyük idare
âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama
işieirni kontrol etmek ve işbu maddenin birinci
fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu kararının
yürürlüğünü sağlamakla mükelleftirler.
Ekime izin verilecek yerlerin tesbit ve ilâ
nında takip olunacak usullerle mahallî idare
âmirlerinin murakabe, görev ve yetkileri İçiş
leri, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanacak bir tüzük ile
tesbit olunur.
B) îzin verilen yerlerde haşhaş ekenler ek
tikleri yerlerin mevki, genişlik ve pargalariyle
haşhaşlardan afyon toplayıp toplamıyacaklarmı
ve sair lüzumlu malûmatı ihtiva etmek üzere
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanıp
mahallî belediye veya muhtarlıklara gönderile
cek olan ikişer nüshalı beyannameleri buralar
dan parasız olarak alıp en geç 15 Nisan tarihine
kadar doldurarak aynı belediye veya muhtarlı
ğa makbuz mukabilinde vermeye mecburdurlar.

Madde 18. —
A) Haşhaş ekilecek bölgelerde bu bölgeler
den afyon sütü toplanmasına müsaade edilecek
ler, her yıl, zirai ve iktisadi icaplara ihracat im
kânları göz önünde tutularak, Ekonomi ve Tica
ret ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken tesbit
ve Bakanlar Kurulunca tasvip edildikten sonra
en geç 1 Tekmuz tarihine kadar ilân olunur.
Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve
yalnız tohumdan faydalanma için ekime izin
verilen yerlerde başların çizilmesi ve ofyan sü
tü toplanması yasaktır.
Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça ve bir
yıl evvelki ilân hükümleri yürürlükte kalır.
Ancak tesbit ve ilân olunan yerlerde iki yıl geç
meksizin tahdidat yapılamaz. Süs için ev bahçe
lerinde yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hük
mün dışındadır.
Bütün bölgelerde mahallî en büyük idare
âtoirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama
işlerini kontrol etmek ve işbu maddenin birinci
fıkrasında .yazılı Bakanlar Kurulu kararının
yürürlüğünü sağlamakla mükelleftirler.
Ekime izin verilecek yerlerin, tesbit ve ilâ
nında takip olunacak usullerle mahallî idare
âmirlerinin murakabe görev ve yetkileri İçişle
ri, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıkların
ca müştereken hazırlanacak esaslara göre tes
bit olunur.
,
B) izin verilen yerlerde haşhaş ekenler
ektikleri yarlerin mevki, genişlik ve parçalariyle haşhaşlardan afyon toplayıp toplamıyacaklarına dair lüzumlu malûmatı ihtiva etmek
üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ha
zırlanıp mahallî koy veya mahalle muhtarlıkla
rına gönderilecek olan ikişer nüshalı beyanna
meleri buralardan parasız olarak alıp en geç 15
Nisan tarihine kadar doldurarak aynı muhtar-
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasiyle, Ba
kanlar Kuruluna teklif yapmak;
Bu fiyatlar Bakanlar Kurulunca tesbit ve
Mayıs ayı içinde ilân olunur.
Afyon alımları, tahlil veya ekispertis yoliy
le yapılır. Ekispertis yoliyle alımlarda müstah
sil dilerse tahlil yoluna başvurulur.
MADDE 3. — Tarım Komisyonunun metni
aynen kabul olunmuştur.
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Belediye ve muhtarlıklar, hakikata uygun
luk bakımından, gerekli tetkikleri yaparak bu
beyannameleri tasdik ve birer nüshasını bir cet
vele ekliyerek mahallî Toprak Mahsulleri Ofi
sinin veya adına harekete yetkili teşkilâtın
alım yerine 10- gü% zarfında makbuz mukabilin
de vereceklerdir.
Bu beyannamelerin doğruluğu ofisçe kont
rol edilebilir.
Ekimden sonra haşhaşlarını çizmekten vaz
geçenler veya beyannamelerinde haşhaşlarını
çizmiyeeeklerini bildirdikleri halde sonradan
çizmek istiy enler keyfiyeti Mayıs'm 15 nci günü
akşamına kadar beyannamelerini verdikleri be
lediye veya muhtarlıklara kaydettirmeye, bu
belediye ve muhtarlıklar da beyannameleri gön
derdikleri ofis veya adına harekete mezun teş
kilâta keyfiyeti 10 gün içinde yazı ile bildirme
ye mecburdurlar.
Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tâbi
değildir.
Beyannamelerin belediyelerde veya muhtar
lıklarda kalacak nüshaları yetkililerce istenil
diğinde ibraz edilmek üzere iki yıl muhafaza
olunur.

lığa makbuz mukabilinde vermeye mecburdur
lar.
Köy veya mahalle muhtarlıkları beyanname
lerdeki imzaları tasdik ve bir cetvele ekliyerek
mahallî Toprak Mahsulleri Ofisinin veya adına
harekete yetkili teşkilâtın alım yerine ve bu
teşkilâtın bulunmadığı yerlerde idare amirlik*
lerine 10 gün zarfında makbuz mukabilinde ve
receklerdir.
tdare amirlikleri kendilerine tevdi edilen
bu beyannamelerle cetvellerini en yakın ofis
veya adına harekete yetkili teşkilâta bir hafta
zarfında göndereceklerdir.
Bu beyannamelerin doğruluğu ofisçe kon
trol edilebilir.
Ekimden sonra haşhaşlarını çizmekten vazge
çenler veya beyannamelerinde haşhaşlarını çiz
miyeeeklerini bildikleri halde sonradan çizmek
istiyenler keyfiyeti Mayısın 15 nci günü ak
şamına kadar beyannamelerini verdikleri muh
tarlıklara kaydettirmeye, bu muhtarlıklar da be
yannameleri gönderdikleri Ofis veya adına ha
rekete mezun teşkilâta veya idare amirliklerine
keyfiyeti 10 gün içinde yazı ile bildirmeye mec
burdurlar.
Bu beyannameler hiçbir harç ve resme tâbi
değildir.

MADDE 4. — 3491 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 4. — 3491 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 28
nci maddesi kaldırılmıştır.

Madde 27 : A) Beyanname vermeden veya
beyannamede gösterdikleri miktardan fazla
sahaya haşhaş ekenlerden beyannamemiz veya
beyanname harici ektikleri beher dekar için
15 lira ağır para cezası alınır.
Bu haşhaşlar çizilmiş ise beher dekar için
50 lira ağır para cezası alınır.
Yalnız tohumdan istifade edeceğini beyannamo ile bildirdiği halde bu beyanı hilâfına haş
haş başı çizenler hakkında da ikinci fıkra hük
mü tatbik olunur.
izin verilen bölgeler dışında haşhaş ekenlere
birinci ve ikinci fıkralara göre tatbik edilecek
cezalar yarısının ilâvesiyle ve ayrıca üç aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. Haşhaşlar sürül
mek ve kelleler olgunlaşmışsa toplanmak sure
j
tiyle imha edilir.

Madde 27 .A) Beyanname vermeden veya beyanname
de gösterdikleri miktardan fazla sahaya haşhaş
ekenlerden beyannamesiz veya beyanname hari
ci ektikleri beher dönüm için 15 lira ağır para
oezası alınır.
Bu haşhaşlar çizilmiş ise beher dönüm için
30 lira ağır para cezası alınır.
Yarım dönüme kadar olan küsurat nazara
alınmaz Yarım ve cLaha yukarısı tam olarak he
sap edilir.
Bir dönüm 1000 metre murabba 'ı arazi par
çasıdır.
Yalnız tohumdan istifade edeceğini beyan
name ile bildirdiği halde bu beyanı hilâfına
haşhaş başı çizenler hakkında da ikinci fıkra
hükmü tatbik olunur.
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MADDE 4. — işbu 3491 sayılı Kanunun 27
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 27. —
A) Beyanname vermeden veya beyanname
de gösterdikleri miktardan fazla sahaya haş
haş ekenlerden beyannamesiz veya beyanname
harici ektikleri beher dönüm için 15 lira ağır
para cezası alınır.
I
Bu haşhaşlar çizilmiş ise beher dönüm için
30 lira ağır para cezası alınır.
Yarım dönüme kadar olan küsurat nazara
alınmaz. Yarım ve daha yukarısı tam olarak he- i
sap edilir.
Bir dönüm 1000 metre murabba, arazi par
çasıdır.
Yalnız tohumdan istifade edeceğini beyan
name ile bildirdiği halde bu beyanı hilâfına
haşhaş başı çizenler haMkında da ikinci fıkra
hükmü tatbik olunur.
( S. Sayısı : 249 )
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Haşhaş tohumu ve afyonlar toplanmışsa bu
lunup yakalananların müsaderesine, bilirkişi
marifetiyle yaptırılacak tahmine göre noksan çı
kan miktar için bedelinin tahsiline karar verilir.
Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun
(B) bendine göre cezalandırılmasına engel de
ğildir.
B. 1. İstihsal ettikleri afyonları senesi Ağus
tos ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi
ne veya adına harekete mezun teşkilâta teslim
etmiyerek yanında veya başka bir yerde bulun
durmak, Toprak Mahsulleri Ofisinden veya adı
na harekete mezun teşkilâttan başkasına satmak
veya her ne suretle olursa olsun bir diğerine
devretmek,
2. Ham afyonu paralı veya parasız devral
mak, saklamak, yanında veya her hangi bir yer
de bulundurmak veya devir muamelesine tavas
sut etmek,
3. Ham afyonu yurt dışına çıkarmaya teşeb
büs etmek veya çıkarmak,
Kaçakçılık sayılır.
1 ve 2 nci fıkralarda yazüı suçlardan dolayı
suç konusu afyonun kıymeti kadar ağır para ce
zası alınır. Ve yakalanan ham afyon müsadere
edilir. Yakalanmıyan afyonların tâyin edilecek
bedelleri suçlulardan (E) fıkrası gereğince tah
sil olunur. Ayrıca üç aya akdar hapis cezası da
verilir.
Yabancı memleketlere ham afyon ihraç eden
ler bir seneden üç seneye kadar hapis ve kaçır
dığı afyonun kıymetinin üç mislinden ve her
halde 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezasına mahkûm edilirler.
Ham afyon ihracına teşebbüs edenler altı ay
dan üç seneye kadar hapis ve kaçırılmak istenen
afyonun kıymetinin bir misli nispetinde ağır
para cezasiyle cezalandırlırlar. Tutulan afyon
ların müsaderesine de hükmolunur.
Ham afyon ihracı kaçakçılığını yapmak maksadiyle icra vasıtalarının hazırlanması ve kftndi
ihtiyarında o^ıyarak, ittihaz edilmiş mâni ted
birler sebebiyle, fiilin husule gelmemesi teşeb
büs sayık r.
C) A ve B fıkralarına göre müsaderesine
karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak ofise
teslim edilir.
Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı-

ta. K.

İzin verilen bölgeler dışında haşhaş ekenlere
birinci ve ikinci fıkralardaki cezalar iki misli
hükmedilmekle beraber ekilmiş haşhaşların sü
rülmek ve kelleler olgunlaşmışsa toplanmak sure
tiyle imhası da karar altına alınır. Haşhaş tohu
mu ve afyonlar toplanmışsa bulunup yakalanan
ların müsaderesine, bilirkişi marifetiyle yaptı
rılacak tahmine göre noksan çıkan miktar için
bedelinin tahsiline karar verilir.
Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun
I (B) bendine göre cezanlandırümasma
engel
değildir.
B)
1. İstihsal ettikleri afyonlar senesi Ağus
tos ayı sonuna kadar Toprak Mohsıılleri Ofisine
I veya adına harekete mezun teşkilâta teslim
etmiyerek bu tarihten sonra yanınd-ı veya başka
bir yerde bulundurmak, Toprak Mahsûlleri OfiI sinden veya adına harekete mezun teşkilâttan
başkasına satmak veya her ne suretle olursa ol
sun bir diğerine devretmek;
2. Ham afyonu paralı veya parasız devral
mak, saklamak, yanında veya her hangi bir yerde
bulundurmak veya devir muamelesine tavassut
etmek;
3. Ham afyonu yurd dışına çıkarmıya teşeb
büs etmek veya çıkarmak ve bunlara tavassut etamek;
j
Kaçakçılık sayılır.
1 vo 2 nci fıkralarda yazılı suçlardan dolayı
suç konusu afyonun kıymeti kadar ağır para ce
zası alınır ve yakalanan ham afyon müsadere edi
lir. Yakalanmıyan afyonların tâyin edilecek be
delleri suçlulardan (E) fıkrası gereğince tahsil
olunur. Ayrıca 3 aya kadar hapis cezası da ve
rilir.
Yabancı memleketlere ham afyon ihraç eden
ler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve kaçırdığı
afyonun kıymetinin 3 mislinden ve her halde
500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilirler.
Ham afyon ihracına teşebbüs edenler 6 aydan
3 seneye kadar hapis ve kaçırılmak istenen afyo
nun kıymetinin bir misli nispetinde ağır para ce
zasiyle cezalandırılırlar. Tutulan afyonların
müsaderesine de hükmolunur.
Ham afyon ihracı kaçakçılığını yapmak makJ sadiyle icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi
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izin verilen bölgeler dışında haşhaş ekenlere
birinci ve ikinci fıkralardaki cezalar iki misli
hükmohınur.
Ekilmiş fakat kemale gelmemiş haşhaşlar
sürülerek imha olunur.
Kelleler olgunlaşmış ise toplanarak müsade
re olunur. İdare, bunlardan faydalanamazsa im
hasına karar verebilir. Haşhaş tahumu ve af
yonlar toplanmış ise bulunup yakalananların
müsaderesine, gerektiği halde imhasına bilirkişi
marifetiyle yaptırılacak tahmine göre noksan
çıkan miktar için bedelinin tahsiline karar ve
rilir.
Bu hüküm kaçırılan afyonlar için suçlunun
(B) bendine göre cezalandırılmasına engel de
ğildir.
B. 1. İstihsal ettikleri afyonları senesi
Ağustos ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri
Ofisine veya adına harekete mezun teşkilâta
teslim etmiyerek bu tarihten sonra yanında ve
ya başka bir yerde bulundurmak, Toprak Mah
sulleri Ofisinde veya adına harekete mezun teş
kilâttan başkasına satmak veya her ne suretle
olursa olsun bir diğerine devretmek,
2. Ham afyonu paralı veya parasız devral
mak, saklamak, yanında veya her hangi bir yer
de bulundurmak veya devir muamelesine tavas
sut etmek,
3. Ham afyonu yurt dışına çıkarmaya te
şebbüs etmek veya çıkarmak ve bunlara tavas
sut etmek,
Kaçakçılık sayılır.
Bir ve ikinci fıkralarda yazılı suçlardan do
layı suç konusu afyonun kıymeti kadar ağır
para cezası alınır. Ve yakalanan ham afyon mü
sadere edilir.
Yakalanmıyan afyonların tâyin edilecek be
delleri suçlulardan (E) fıkrası gereğince tahsil
olunur. Ayrıca üç aya kadar hapis cezası da
verilir.
Yabancı memleketlere ham afyon ihraç,
edenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve ka
çırdığı afyonun kıymetinin 3 mislinden ve her
halde 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.
I
Ham afyon ihracına teşebbüs edenler 6 ay
dan 3 seneye kadar hapis ve kaçırılmak istenen
afyonun kıymetinin 1 misli nispetinde ağır pa- I
( S. Sayı* : 249 )
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lan ekspertizlerde, mağşuş olduğu anlaşılanla
rın bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar
ofis veya onun aduıa hareket eden teşkilâtça
zaptolunur. Bunlardan ofisle mal sahibi tara
fından müştereken alınıp mühürlenecek numu
neler mal sahibine teslim edilir. Geri kalan af
yonlar ofis lâboratuvarmda tahlil olunur. Tah
lil neticesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt ederse lâboratuvarm bağlı bulunduğu ofis
teşkilâtının en büyük âmirinden, kimgayerinden ve ambar memurundan müteşekkil bir he
yetçe müsaderesine karar verilir. Ve keyfiyet
mal sahibine tebliğ olunur. Mal sahibi tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh eeza mahkemesine itiraz
edebilir. Mahkemece itirazın reddine ve nümuenlerin ofise teslimine veya mal bedelinin öden
mesine karar verilir. Bu karar kesindir.

ihtiyarında olmıyarak, ittihaz edilmiş mâni ted
birler sebebiyle fiilin husule gelmemesi teşebbüs
sayılır.
C) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere
sine karar verilen ham afyon bedelsiz olarak
Ofi&e teslim edilir;
Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizlerde, mağşuş olduğu anlaşılan
ların bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar
Ofis veya onun adına hareket eden teşkilâtça alı
konulur. Bunlardan, Ofisle mal sahibi tarafın
dan müştereken alınıp mühürlenecek numuneler
mal sahibüıe teslim edilir. Geri kalan afyonlar
Ofis lâboratuvarlarmda tahlil olunur. Tahlil ne ticesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt
ederse lâboratuvarm bağlı bulunduğu Ofis teş
kilâtının en büyük âmirinden, kimyagerinden
ve ambar memurundan müteşekkil bir heyetçe
zaptedilerek keyfiyet mal sahibine tebliğ olu
nur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay
zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza
mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemece itira
zın reddine ve numunelerin Ofise teslimine ve
ya mal bedelinin ödenmesine karar verilir. Bu
karar kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz edil
mediği takdirde zaptolunan afyonlar Ofisin ma
lı olur.
D) Para cezasına esas olan afyonların kıy
metleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım
fiyatlarına göre tayin edilir.
E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı htikmolunan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet Savcılığınca resen Toprak Mahsulleri
Ofisine verilir. Bu ilâmların para cezalarına
ait kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
hükümleri dairesinde, Ofisçe infaz edilir.
F ) A ve B fıkralarına göre müsaderesine
karar verilen ham afyonların kıymeti ve hük
medilecek para cezalarının tamamı üzerinden
1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre il
gililere ikramiye verilir.
G) Bu maddede tespit edilen suçlara veya
suçların vukuagelmesine, faillerinin hal ve sı
fatlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun
yardım edenler hakkında asıl suçluların bu mad
de hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmolunur.
Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl

D) Para cezasına esas olan afyonların kıy
metleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım
fiyatlarına göre tâyin edilir.
E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hükmolunan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet savcılıklarınca re'sen Toprak Mahsulle
ri Ofisine verilir. Bu ilânların para cezalarına
ait kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesfi
hükümleri dairesinde, ofisçe infaz edilir.
F) A ve B fıkralarına göre müsaderesine
karar verilen ham afyonların kıymeti ve hük
medilecek para cezalarının tamamı üzerinden
1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre il
gililere ikramiye verilir.
G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya
suçların vukuagelmesine, faillerinin hal ve sı
fatlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun yar
dım edenler hakkında asıl suçluların bu madde
hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmolunur.
Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl
failler gibi oeza görürler.
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ra cezasiyle cezalandırılırlar. Tutulan afyonla
rın müsaderesine de hükmolunur.
Ham afyon ihracı kaçakçılığım yapmak
ma'ksadiyle icra vasıtalarının hazırlanması ve
kendi ihtiyarında okuyarak, ittihaz edilmiş
mâni tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmeme
si teşebbüs sayılır.
€) (A) ve (B) fıkralarına göre müsadere•sine karar verilen ham afyonlar bedelsiz olarak
ofise teslim edilir.
Ç) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizler de, mağşuş, olduğu anlaşılanla
rın bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar
ofis veya onun adına hareket eden teşkilâtça
alakonulur. Bunlardan ofisle mal sahibi tara
fından müştereken alınıp mühürlenecek numu
neler mal sahibine teslim edilir. Geri kalan af
yonlar ofis lâboratuvarlarmda tahlil olunur.
Tahlil neticesinde afyonların mağşuş olduğu teeyyüt ederse lâboratuvarm bağlı bulunduğu
ofis teşkilâtının en büyük âmirinden, kimyagerinden ve ambar memurundan müteşekkil bir he
yetçe zaptedilerek keyfiyet mal sahibine tebliğ
olunur. Mal sahibi tebliğ tarihinden itibaren
bir ay zarfında malın zaptolunduğu yerdeki sulh
ceza mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemece
itirazın reddine ve numunelerin Ofise teslimine
veya mal bedelinin ödenmesine karar verilir. Bu
karar kesindir. Mal sahibi tarafından itiraz edil
mediği takdirde zaptolunan afyonlar Ofisin malı
olur.
D) Para cezasina esas olan afyonların kıy
metleri Hükümetçe tesbit olunan o yılın alım fi
yatlarına göre tâyin edilir;
E) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hükmolunan para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet savcılığınca re'sen Toprak Mahsulleri
Ofisine verilir. Bu ilâmların para cezalarına ait
kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
hükümleri dairesinde, Ofisçe infaz edilir.
F) (A) ve (B) fıkralarına göre müsaderesine karar verilen ham afyonların kıymeti ve
hükmedilecek para cezalarının tamamı üzerin
den 1918 sayılı Kanunun 60 neı maddesine göre
ilgililere ikramiye verilir;
G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya
suçların vukua gelmesine, faillerinin hal ve sı
fatlarını bilerek, her ne şekilde olursa olsun
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failleri gibi ceza görürler.»

MADDE (i. —- Bu kanunda yazılı suçların
soruşturma ve kovuşturmasında 1918 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır.

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı suçların
soruşturma ve kovuşturmasında 1918 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. Bu muamelelerde
Toprak Mahsulleri ©fisi mezkûr kanundaki
yetkileri haizdir.

MADDE 5. — 349] sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

MADDE 5. — 3491 saydı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir:

Geçici madde — Bu kanunun yayınlandığı
tarihte ellerinde ham afyon bulunanlar, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde bunları 6 ııeı madde gereğince Toprak
Mahsulleri Ofisine satıp teslim etmeye mecbur
durlar.
Bu müddet dolduktan sonra Ofise satılmıyan veya teslim edilmiyen ham afyonlar kaçak
sayılır ve ellerinde bulunduranlar hakkında 27*
nei madde hükümleri tatbik olunur.

Geçici madde — Bu kanunun yayınlandığı
tarihte ellerinde ham afyon bulunanlar, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen ilk
mahsulün teslimi müddetinin sonuna kadar (i
nci maddede yazılı yerlere satıp teslim etmiye
mecburdurlar.
Bu müddet dolduktan sonra Ofise satılmıyan veya teslim edilmiyen ham afyonlar kaçak
sayılır ve ellerinde bulunduranlar hakkında 27
nci madde hükümleri tatbik olunur.

MADDE 7.
yürürlüğe girer.

Bu kanun vavtnu

MADDE 8.
yürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

tarihinde

MADDE 7. -

Hüküm etin 7 nci maddesi ay

nen.
MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen.

Başbakan
8. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
C. 8. Badat
Millî Savunma Bakam
İçişleri Bakanı
//. Çaktr
E. Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adaları
( S. Sayısı ; 249 )
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yardım edenler hakkında asıl suçluların bu madde
hükmünce görecekleri cezelarm yarısı hükmolunur.
Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl
failleri gibi ceza görürler.
MADDE 5. — Tarım Komisyonunun 6 nci
maddesi aynen.

MADDE 6. — 3491 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi kaldırılmıştır.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tarım Komisyonunun
5 nci maddesi aynen.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanun, yayımı
tarihînden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından bastırılarak afyon ekimine izin verilen
bölgelerdeki bütün köy ve mhalle muhtarlarına
imza mukabilinde dağıtılır. Muhtarların kanun
hükümlerini halka duyurduğu bir zabıtla tesbit
olunur.
MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi avnen.
MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi avnen.
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Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakam
Dr. F. Ş. Bürge
Cavid O rai
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat §. Sirer
Dr. Kemal Satır
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel
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S. Sayısı: 250
Sayımlar Kanunu tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları rapor
ları ( 1 / 5 2 7 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 556, 6/1104
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

25 . IH . 1949

Bakanlar Kurulunca 21 . III . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, Sayım
lar Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

Sayımlar Kanunu gerekçesi
A) Giriç :
İktisadi kalkınma gayretlerimizi Millî kalkınma plânlarına bağlamak ve Avrupa milletleriyle
yapılmakta olan ve yıllık iktisadi puanlara dayanacak bulunan iktisadi iş birliğini dış mübadele
ve münasebetlerimizin mihveri haline getirmek bahis konusu olduğu bir zamanda her şeyden önce
memleketimizin iktisadi imkânlarının sarih ve rakamlarla ifade edilen bir şekilde tesbiti lâzımgelmektedir. Millî savunma tedbirlerimizin de geniş ölçüde insan tesis ve malzeme varlığımıza
ve bu varlıkların en münasip şekilde kullanılmasına dayanacağı aşikâr bulunması, çeşitli sayımlar
yapılması konusunu en âcil ihtiyaçlarımız arasına sokmaktadır.
Bundan 21 sene kadar önce Cumhuriyet Hükümeti tarafından yurdumuza ilk defa getirilen İs
tatistik Mütehassısı Camille Jacquard her şeyden önce memleket ölçüsünde üç büyük iktisadi en
vanter yapılmasını ileri sürmüş ve ekonomik faaliyetleri iktisadi pilânlara göre tertiplemek fik
rinin henüz çok taraftar kazanmamış olduğu daha o devirde bile kendisinin teklifleri derhal kabul
edilerek 1927 yılında biri nüfus diğeri ziraat ve üçüncüsü de sanayi sayımı olmak üzere üç sayım
yapılmıştır. Bu tarihten sonra nüfus sayımları beşer yıllık fasılalarla üç defa tekrarlanmış, ziraat
ve sanayi sayımlarını ise tekrarlamak kabil olamamıştır.
1950 yılında yapılacak dünya nüfus ve ziraat sayımlarına memleketimizin de katılması lüzumu
ve yurdumuzda bugüne kadar hiç yapılmamış olan ve sanayi ve ticaret müesseselerinin hepsini
ihtiva eden bir iş yerleri sayımı yapılması zarureti çeşitli sayım işlerini topyekûn tedvin edecek bir
sayımlar kanunu hazırlanmasını ve sayımların âdeta tamamlayıcısı olan iktisadi anketler mese
lesinin de bu kanun çerçevesi içinde mütalâa edilmesini faydalı kılmış bulunmaktadır.
a) Nüfus sayımları:
Memleketimizin en kıymetli varlığını ve bütün ekonomik ve sosyal olayların kaynağını ve
millî savunmamızın temelini teşkil eden nüfusumuzun kemiyet ve keyfiyet itibariyle terekkü
bünü ve bunun zaman itibariyle tanavvüllerini kavramak maksadı ile yapılmakta olan ve esasen
beş senede bir tekrarlanan nüfus sayımlarına bundan böyle de devam edilmesi lâzımgelmektedir.
Nüfus hareketleri istatistiklerini muntazaman yürüten memleketlerde bile nüfusun keyfiyet
bakımından inkişafını takip edebilmek için sayımların muntazam fasılalarla tekrarlandığı düşü
nülecek olursa ölüm ve doğum istatistiklerimizin daha uzunca bir müddet gereği gibi yürütül-
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meşine imkân bulunamıyacak olan memleketimizde yalnız nüfus artışını tesbit ihtiyacı karşısında
bile, bu sayımların muayyen fasılalarla yapılmasındaki zaruret açıkça anlaşılmaktadır,
Bugüne kadar yapılan sayımlarda nüfusumuzun cinsiyet, yaşlar, medeni hal, okur yazarlık,
maluliyet, tabiiyet, dil ve din, doğum yeri ve meslek bakımından vasıfları tesbit edilmiş olup
bundan sonraki sayımlarda ise bu vasıflarla birlikte, ailelerin terekkbü, kadınların velûdiyeti,
okur yazarların tahsil dereceleri, faal nüfusun meslek ihtisası ve devamlı meslekler ile çalışan iş
sahalarına göre ayrılışı, muvakkat işsizlik durumu ve sebepleri, gündelik ve aylıkla çalışanların
gündelik kazançları, meskenlerin mülk ve kira evi itibariyle ayrılışı ve aylık kira kıymetleri v.s.
hakkında memleketin sosyal ve ekonomik hayatını esaslı bir şekilde ilgilendiren yeni yeni bil
giler toplanması düşünümektedir.
M Ziraat sayımları:
Takriben üç milyon çiftçi ailesine hitab edecek ve bu ailelerin her biri ile ayrı ayrı temas
edilerek soru cetvelleri doldurmak suretiyle yapılacak ziraat sayımı neticesinde: Topraklarımızın
ekiliş ve işletme büyüklükleri itibariyle ayrılışı, meyvah ve kerestelik ağaç servetimizin dağı
lışı, hayvan mevcutlarımızın cinslere ve yaşlara göre bölünüşü, ziraat makine ve aletleri mevcut
ları ile bunların .cinsler ve bölgeler itibariyle ayrılışı, ziraat nüfusumuzun çeşitli çalışma kollarına
göre dağılış ve bu en kıymetli iş gücü kaynağımızdan daha fazla kıymetlendirmeyi bekliyen kısım
ların ihtisas gruplarına ve bölgelere göre bölünüşü, köylerdeki ziraat sanatlarımızın umumi du
rumu, çeşitli mahsullerimizin ekilen saha ve hayvan mevcutları itibariyle senelik randımanları ve
çiftçi nüfusu başına ve ziraat aletlerine göre verimleri anlaşılabilecektir.
Ziraat sayımlarından, bu sayılan malûmattan ayrıca, millî gelir hesapları ile zirai kalkınma pılânlarmı müspet bilgilere istinat ettirmek, istikrarlı bir fiyat politikası ile uzun süreli bir hayatı
ucuzlatma programı tatbik etmek, zirai kredi ve zirai teşkilâtlanma dâvaları ile dış ticaret siya
setimizin dayanacağı mesnetleri ortaya çıkarmak, istihsali teşvik edici ve teklif adaletini istihdaf
eden bir vergi, sistemi veya fiyat nizamının tesisinde göz önünde tutulması gereken doneleri elde et
mek gibi çok önemli tetkiklerden faydalanmak ve böylo tetkiklere yarıyacak müspet rakamlara
varmak kabil olacaktır.
Her sene tekrarlanan zirai istihsal istatistiklerinin, bütün memleketlerde tahminlere dayanıl
makla beraber, memleketine göre iki yılda veya beş veyahut on yılda bir tekrarlanan sayımlarla
kontrol ve bu sayımlara göre tashih edildiği göz önüne getirilir ve memleketimizde ancak ilk de
fa 1927 yılında yapılan ve tabiatiyle bir deneme mahiyetini aşmıyaıı ilk zirai tahrirden bugüne
kadar 21 sene geçtiği düşünülürse, senelik zirai istihsal tahminlerimizin ıslahı bakımından da en
yakın bir gelecekte genel bir ziraat sayımı yapılmasının zaruri olduğu görülür.
c) tş yerleri sayımlan :
Ziraat sayımlarının şümulüne girmiyen bütün işletmeleri istisnasız olarak kavrıyacak ve her
türlü sanayi ve ticaret müesseselerine hitap edecek olan, «iş yerleri sayımı» şehir ve kasaba ve
köylerimizdeki bütün fabrikalar ve ticarethaneler ile küçük sanat müesseselerine, bankalar, si
gortalar, ambarlar ve nakliye şirketleri ile sinemalar, hamamlar, berber dükkânları, bakkallar,
kasaplar ve sebzeciler vs . . . her türlü iş yerlerine, doktor muayenehaneleri ve avukat yazıhane
leri gibi serbest meslek erbabının çalışma yerlerine ayrı ayrı soru kâğıtları doldurtulmak suretiyle
yapılacaktır.
Cevapların işlenmesinden de : îş yerlerinin memleket içindeki dağılışı ile bunların kanuni hü
viyetleri, çalışanlar sayısı ile bunların iş mevsimlerine göre tahavvülleri ve meslekî ihtisas derece
lerine göre ayrılışları, ödenen ücretler ve maaşlar ile bunların idare elemanları ve işçiler arasın
da ve meslek grupları itibariyle ayrılışı, binalar ve makineler ve kuvvet santralleri gibi sabit
tesislerin kapasiteleri ile «vsaf ve kıymetleri, istihsal için kullanılan akar yakıt, elektrik, kö
mür ve emsali işletme malzemesiyle mamullerin terkibine giren hammadde ve diğer malzemenin
miktar ve kıymetleri, bunlara mütaallik olmak üzere yapılan mubayaaların yerli ve yabancı memleKetler menşeli olmak itibariyle ayrılışı, imalâtın yerine göre miktar ve kıymetleriyle yaratılan
çeşitli hizmetler ve yapılan satış ve cirolar ile iş hacminin faaliyet kolları ve nevileri itibariyle
( S. Sayısı : 250 )
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ayrılışı, çalışılan iş günü itibariyle imalât ve sat şiarın hacmi, makinelerin randımanları ham
madde ve işletme malzemesi ile mamul stokları vs . . . hakkında sarih bilgiler elde edilebilecektir.
iş yerleri sayımları neticesinde elde edileceği yukarda belirtilen malûmat millî gelir ve
millî servet tahminlerinin müspet bilgilere istinat ettirilmesine, sanayiin ve millî kalkınma plânları
mızın geniş ölçüde hususi teşebbüs sahasına teşmiline, istihsali artırıcı ve teşvik edici Devlet tedbirle
rinin alınmasına imkân verecek tetkiklerin yapılmasını ve millî savunma gücü münasebetiyle alına
cak tedbirlerin ayarlanmasına yardım edeceği gibi bilhassa istihsal faaliyetindeki tahavvülleri yakın
dan ve meselâ aydan aya takibe imkân verecek sınai istihsal endeksleri ile ticari iş hacmi endeksleri
nin tanzimine esas olacak malzemeyi sağlıyacaktır. Saynn neticeleri, bundan başka tüccar, sanayici
bankacı, sigortacı, nakliyeci vs., gibi hususi teşebbüs sahiplerinin kendi işlerini geliştirmek ve dolayısiyle memlekette yeni iş sahaları açmak bakımından sarf edecekeri gayretlerde doğru istikameti bul
malarına imkân verebileceği gibi memleketin ticari ve iktisadi bünyesinin yeter derecede teferruat ve
sıhhatle bilinmemesinden doğabilecek yanlış adımların atılmasını da önliyecektir,
ç) Diğeı* sayımlar :
Tâli derecede ehemmiyetli olan çeşitli sayımların da yapılmasında ve zaman zaman tekrarlanmasın
da zaruret görülmektedir. Çok defa nüfus sayımlan ile beraber yapılmasında tasarruf bakımından
fayda görülen ve millî servetin en mühim bir kısmı olan binaların sayımı ile meskenler hakkında da
etraflı bilgiler edinmek ve mesken dâvasının hakiki durumunu anlamak kaabil olur. Bu gibi sayımlar
neticesinde meskenler ve içinde oturanlar sayısı, odalar sayısı, büyük tamir ihtiyaçları, eskilik ve ye
nilik, durumu, yıkanma ve ısınma ve aydınlatma tertibatı ile bu ihtiyaçların karşılanma şekli, kira
bedeli ve mülk kıymeti, binanın borç durumu, su ve yakıt masrafları v.s... bilgiler toplamak ve bun
lara dayanarak da memleketin muhtelif yerlerindeki mesken durumu ve ihtiyaçları, mesken politika
sına kemiyet ve keyfiyet bakımından verilmesi gereken istikamet, inşaat faaliyeti ve inşaat malzeme
si sanayii ile ilgili olmak üzere alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği hakkında müspet görüşlere
varmak imkânı bulunur.
B) Kanun tasarısındaki bâzı maddelere ait izahlar;
Aşağıdaki maddelere ait izahlarda, yalnız bu tasarının getirdiği yeniliklere temas edilmiş evvelki
nüfus sayımı kanununda mevcut bulunan hükümlerin izahı cihetine gidilmemiştir :
Madde 1 : Nüfus Sayımlarının beş yılda bir ziraat ve işyerleri Sayımlarının da on yılda bir
yapılmak istenmesinin sebebi sayımları ilgilendiren sosyal ve ekonomik konuların zaman itibariyle
gelişmesini takip etmek, tahlil ve mukayese imkânlarını kolaylaştırmak ve sayım neticelerine daya
narak tesis edilen çeşitli istatistiklerin zaman zaman sıhhatini kontrol ederek gerekli tashihlerin ya
pılmasını temin etmektir.
Madde 2 : Sayımların çok büyük masraflarla yapılabilmesi ve geniş ölçüde yurttaşlara külfet
tahmil etmesi bu mesainin evvelden çok iyi tertiplenmesine imkân verecek, her türlü tetkik ve ted
birleri haklı göstermektedir. Bu itibarladır ki memleket ölçüsünde yapılacak büyük sayımlarda başa
rısızlıkla karşılaşmamak ve masraflar ve emeklerin boşa gitmemesini sağlamak için tatbik edilecek
usuller ve memleket şartlarına göre alınacak tedbirleri tecrübe ve icabında ıslah etmek maksadı ile
deneme sayımları yapmak zarureti vardır. Umumi sayımların sıhhatini kontrol etmek ve bu sayım
ların büyük kitleye hitap etmesinden dolayı maîıdut sorularla yetinilmesi neticesinde derinleştirilemiyen birçok hususlarla ilgili daha etraflı bilgiler toplamak için sayımlar esnasında sondaj anket
leri yapmak ve hattâ iki saynn devresi arasında çok defa beş veya on yıl gibi uzunca bir zaman
geçeceğinden memleket bünyesinde bu devre içinde vukubulacak değişiklikleri de kavrıyabilmek için
umumi sayımlara nispetle çok az masrafla yapılabilen kısmi sayımlar ve sondaj anketlerinin zaman
zaman tekrarlanması icap edecektir.
Madde 3 : İzahı giriş kısmmdadır,.
Madde 4 : Bu sayımların daima memleket ölçüsünde büyük işler olması ve kısa bir zaman
içinde icrasını ve binlerce ve hattâ on binlerce yurttaşın vazifelendirilmesini ieaJbettirmesi Dev
letin çeşitli teşkilâtı ile geniş iş birliğini zaruri kılmaktadır. Hattâ mahdut sayıda memurlarla ya
pılan anketlerde de muhtelif bakanlıkların ihtisas 'konuları üzerinde çalışılacağından çeşitli teşki( S. Sayısı : 250 )
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lâtm mütehassıs elemanların iş (birliğine katı ihtiyaç olacaktır. Nüfus sayımlarında Millî Eğitim
Bakanlığı teşkilâtı, ziraat sayımlarında Tarım Bakanlığı teşkilâtı, sanayi ve ticaret sayımlarında
Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları teşkilâtı ve her sayımda muhakkak ki, iç
işleri Bakanlığı teşkilâtı ile beraber çalışmak zaruri olacaktır. Devamlı iş birliğinin sağlanması
için de 'bir «Merkez sayım komitesi» nin kurulması derpiş edilmiş 'bulunmaktadır.
Madde 5 : Sayım işlerinin kanun ve yönetmeliklere göre mahallinde hazırlanması ve yürütül
mesi hususunda mahallin idare üstlerine yardımcı olarak çalışmak üzere ica'beden yerlerde mahallî
sayım komiteleri kurulmasının faydalı olacağı şimdiye kadar yapılan nüfus sayımlarından elde
edilen tecrübelerden anlaşılmıştır.
Madde 6 : Nüfus sayımlarının bugünkü teamüle göre Ibir günde (bitirilmesi zarureti karşısında
(150 000) kadar sayım memuru kullanılması ve bu işin mümkün olduğu kadar az masrafla yapıl
ması için de mahallî unsurlarla çevrilmesi icebetmekte ve dolayısiyle bütün okur yazar nüfusun
yardımı sağlanmak istenmektedir. Diğer sayımların daha mahdut bir kitleye hitap etmesi ve daha
geniş, bir devreye yayılması dolayısiyle daha az sayım memuruna ihtiyaç göstermesinden sayım
memuru olarak bütün okur yazar yurttaşları görevlendirmek zarureti duyulmamaktadır.
Madde 7, 8, 9, 10 : İzaha muhtaç değildir.
Madde 11, 12, 13, 14, 15 : Bu hükümler 4729 sayılı 10 . V . 1945 tarihli Genel Nüfus Sayımı
hakkındaki Kanundan alınmıştır.
Muvakkat maddeler :
Madde 1 : Memleketimizde esasen her beş senede bir defa yapılmakta olan ve numarataj dolayısiy
le binalar durumunu da kısaca tesbit eden nüfus sayımlarının sonuncusu 1945 yılında yapıldığına gö
re 1950 de tekrarlanması lâzımgelmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının teşebbüsü ile dünyada
ve aynı yılda yapılacak olan nüfus sayımı da 1950 senesine rastlıyacağmdan memleketimizde yapıla
cak sayımın neticelerini bütün dünya memleketlerindeki nüfus durumu ile kolayca ve faydalı bir şe
kilde mukayese etmek imkânları da tahakkuk edebilecektir. Uzun sürecek olan hazırlıklara 1949
yılında başlamak zarureti vardır. Bu sayımın icrası için 1950 yılında 1 000 000 lira, tasnifler ve
yayın için de 600 000 lirası 1951 de ve 400 000 lirası 1952 de olmak üzere üç yıl içinde takriben
2 000 000 lira harcamak lâzımgelecektir. (1945 nüfus sayımının umumi masrafları takriben 1 400 000
liraya yükselmektedir).
Madde 2 : Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ve memleketimizin de üyesi bulunduğu Gıda ve
Tarım Teşekkülü (FAO) İktisadi ve İçtimai Koninseyin de tasvibi ile 1950 yılında Dünya ziraat sa
yımı yapılmasına karar vererek, teşkilâta mensup olsun, olmasın, bütün memleketleri bu sayıma işti
rake davet etmiştir. Bu davete Hükümetimizce de iştirak olunmasında gerekçenin giriş kısmında arzolunan çeşitli faydalar sağlanacağı nazara alınmış ve memleketimizde de bir ziraat sayımı yapılmak
suretiyle Dünya ziraat sayımına katılmak ve bu sayıma hazırlık olmak üzere daha önce bir köy
sayımı ile köylü işletmesi sondajı yapmak muvafık mütalâa edilmiştir. 1949 yılındaki köy sayımı ve
köylü işletmeleri sondajı için bugünkü şartlara göre (145 000) lira, 1950 umumi ziraat sayımı için
(2 000 000) lira, ve 1951 yılında yapılacak olan döküm ve tasnifler ile yayınlar için de (655 000)
lira sarfedileceği tahmin edilmektedir.
Madde 3 : Sanayi sayımı, on yılda bir tekrarlanması ve nüfus sayımlarını yakından takipetmesi fay
dalı olan iş yerleri sayımının bir cüzünü teşkil etmakto ve millî Savunma hazırlıkları bakımından oldu
ğu kadar sanayileşme gayretlerimizin neticelerini kavramak için de bir an önce teşebbüs edilmesi ge
reken bir iş haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sayımın başarılabilmesi için (270 000) lirası 1949 yı
lında ve (230 000) lirası da 1950 yılında sarfedilmek üzere (500 000) liralık bir masrafa ihtiyaç
olduğu hesaplanmış bulunmaktadır.
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1949

Yüksek Başkanlığa
Bakanlar Kurulunun 21 . III .1949 tarihli
karariyle Büyük Meclise sunulan Sayımlar
Kanunu tasarısı ile gerekçesi İstatistik Genel
Müdürü, Muavini ve İçişleri Bakanlığı Nüfus
Genel Müdür Muavini huzurlariyle İçişleri Ko
misyonunda incelendi.
Hükümet gerekçesinde beyan olunan tafsi
lâta bakılırsa bu tasarı ile ele alman konu baş
lıca :
A) Genel nüfus sayımı;
B) Zirai sayım;
C) İş yerleri sayımı1;
Noktalarını ihtiva etmektedir.
Türk Millî varlığının en esaslı canlı kıymeti
ve ekonomi istihsalinin unsuru âlisi olan nüfu
sumuzun kemiyetini ve her yönden keyfiyetini
ve ekonomi faaliyetlerinin başlıca kolu olan
ve Millî varlık ölçüsünde %80 iş hacmimizi teşteşkil eden tarım hayatı ile faal nüfusumuzun
tarım dışı ticari, sınai ve sair iş yerleri ile ilgili
aileleri ve istihsal üniteleri itibariyle sayımları
nın belirli devrelerde bizim de katılmış olduğu
muz milletlerarası istatistik kongrelerinin tesbit
ettiği zamanlara ve ilmî metodlara uygun olarak
sayımlarının yapılması ve muntazaman her dev
reyi bir ve birkaç evvelki ve aynı devrede mütemeddi'n diğer memleketler ile mukayeseli etüdleri sağlamıya esas olacak kıymette bu sayım
ların ıttırad ile tekrarlanması Devletin deruhde
ettiği âmme hizmetleri arasında birinci derecede
önemli yer tutması gereken ilmî ve idari memle
ket şümul ana faaliyetler olarak ele alınmakta
dır.
Şimdiye kadar Cumhuriyet devrinde yapılan
ve tekrarlanan nüfus sayımlarını her biri için bir
yıl evvelinden kredi ve o sayıma mahsus hüküm
ler derpiş eden kanunlar vücuda getirilmiştir.
Her sayım safhası için ayrı kanun kabulü 1927
den sonra 1935, 1940, 1945 de birer umumi nü
fus sayımını sağlamış ise de zirai ve sınai sayım
lar 1927 den bu yana bir daha tekrarlanafeümek
nasip olmamıştır.
'
Halbuki Devletin sulhde ve harbde ıçi.;imai

ve iktisadi kudret ve takatinin esasım teşkil
eden nüfusun hem ziraatte, hem de ziraat dışı
iş yerlerindeki istihsal hayatında aile ve iş ünitesi
olarak kemini ve keyfi varlıklarını ve kıymetle
rini ilmî metodlarla belirli devrelerde tasnifli
olarak kaydına ve medeni dünyanın kabul ettiği
docmentationlar halinde telfikma ve neşrine gi
dilmedikçe nüfus sayımlarından beklenen ilmî
ve ameli faydalar tamam olamıyacağmdan zikrolunan üç ana safhasında nüfus sayımlarının be
lirli devrelerde yapılıp tekrarlanmasını derpiş
eden ve artık her sayım devresi için ayrıca özel
bir tesise ihtiyaç bırakmryan böyle bir tasarının
şevkine ve konunun böylece bir ana hizmet kanu
nu olarak mevzuatımıza girmesine lüzum ve za
ruret bulunduğu ittifakla kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerine yapılan, görüşmeler sı
rasında statik değerlerin tesbit ve tasnifini sağhyacak bu hükümler yanında dinamik istatistik
lerine meselâ nüfus hareketlerinin de intizam ile
takip ve neşrolunması lüzumu ileri sürülmüş,
Hükümet adına verilen cevapta bunun memleket
te on dört bölge itibariyle teşkilât yapılmasına
bağlı olup ilerde ayrıca bir istatistik teşkilât
kanunu ile gelineceği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan nüfus sayımı bahis konusu
olurken nüfus kütüklerinin yeniden tesisini sağlıyarak sicilde müessir yeni bir umumi tahrir
yapılmasına ihtiyaç bulunduğu ileri sürülmüş,
Hükümet adına Nüfus Genel Müdür Mua
vini tarafından verilen izahlara göre Nüfus Ka
nunu Hükümetçe hazırlanmış olduğu, ancak bu
nun Medeni Kanunumuzla da alâkasına binaen
İsviçre'den bir mütehassıs celbiyle nüfus ku
yudat, muamelât, teşkilât ve mevzuatımızın
yenibaştan ilmî ve ihtisas göızü ile tetkikten geçiril
mesi muvafık görüldüğü ve cereyan eden mu
hasebattan bu uzmanın ancak Nisan ayında ge
lebileceğinin anlatıldığı ve yeni bir tahrir işinin
incelemeler sonunda getirilecek teklife esas ola
cağı tebeyyün etmetkedir.
Bu bahis etrafında inkişaf eden konuşmalar
da ihzari mahiyetteki nüfus sayımları ile nüfus
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sicillâtma müessir umumi tahririn, birbirinden
ayrı ve hakikatta ilmen itina ile ayırt edilmesi
ne ve pratik sahalarda da bu iki ameliyenin baş
ka başka zamanlarda yapılarak bir diğerinden
katî surette tecrit edilmesine zaruret olan işler
olduğundan Hükümet ile mutabık kalındı. An
cak 1340 tarihinde yüz 'küsur ilçemizde yapılan
yoklama tahririne benzer, sicillâtı ıslaha mü
teveccih bir umumi tahrir İçişleri Bakanlığınca
hazırlanması temennisinin raporumuza dercine
de ittifakla karar verildi..
Maddelerin konuşulmasına geçildikte :
Birinci maddenin ilk cümlesinde bahsolunan
sayım işleri evvelce yapılmış olup bu kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra belirli devrelerde
tekrarlanacağı, diğer tâli mahiyetteki yayımlar
ise lüzum halinde bundan sonra yapılacağı te
emmül edilerek (yapılır) ve (tekrarlanır) keli-.
melerinin birinci ve ikinci cümlelerde yerleri de
ğiştirilmiştir.
ikinci madde aynen kabul edilmiştir.
üçüncü maddede maksat ziraatten sayılmıyan her nevi istihsale ve her türlü kazanç
sağlıyan faaliyetlere ait istatistikleri toplamak
olduğuna göre iş yerlerini tarif eden kayıtlar bu
maksadı daha vuzuh ile ifadeye yarar şekle if
rağ olundu.
Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir.
Beşinci maddede il ve ilce merkezlerindeki
sayım komitelerinin üç ilâ beş kişiden kurulaca
ğı ve üyelerin idare üstİerince seçileceği, bir be
lediye temsilcisinin de bu komiteye katılacağı
tasrih edilmiştir.
Altıncı maddenin son fıkrasındaki istisnanın
yargıç ve savcılara hasrı ile (Her türlü adlî me

murlar) kaydının tayyı uygun görüldü.
Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç,
maddeler aynen kabul edildi
Sayımların belirli devrelerde ilmî metotlana
tekrarlanmasını istihdaf eden böyle bir kanunda
sayım neticelerinin yayınlanması da ilmî ve ame
li bakımdan zaruri olduğu halde şimdi 1950 sa
yımlarına yaklaştığımız şu günlere kadar 1940
ve 1945 sayımlarının ilişik tafsilâtlı neticeleri
nin türlü sebeplerle yayınlanmaları geciktiği d^
bir hakikat olarak nazara alındı. Ve bu cihetin
kanun metninde bir müeyyideye bağlanması, sa
yım ameliyesinin belirli devrelerde tekrarlanma
sı gibi neticelerinin en geç gelecek sayım devre
sinin yarısından evvel yayımını sağlıyacağı görü
şülerek bu cihetin bir madde şevkiyle tasarıya
dercinde Hükümetle mutabık kalındı ve 14 ncü
madde yeniden kaleme alınarak ilâve edildi..
Geçici 1, 2 nci maddeler aynen geçici 3 ncü
madde tarih tashihiyle Hükümetin 14 ve 15 nci
maddeleri 15 ve 16 nci madde olarak aynen ka
bul edildi.
'Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulması oy birliğiyle ka
rarlaştırıldı.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Başkan V.
Tekirdağ
Çoruh
C. Uybadm
A. Tüzün
Sözcü
Kâtip
Kars
Balıkesir
Amasya
A. Eyidoğan
F. Tiritoğlu
E. üras
Bolu
Çorum
Giresun
/ . Yalçın
S. Karafakıoğlu
E. Dizdar
Gümüşane
Gümüşane
Konya
Ş. Söhmensüer
A. K. Varınca
§. Ergun

Bütçe Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Sayı : î/527
Karar : 105

17 . III . 1950

Yüksek Başkalığa
Başkanlığın 25 . I I . 1949 tarihli 7/556/6/
1104 sayılı yazısiyle Büyük Milllet Meclisine su
nulup tetkiki İçişleri Komisyonuna ve komisyo
numuza havale buyurulan «Sayımlar Kanunu
ve gerekçesi» Başbakanlık ve Maliye temsilcileri
hazır bulunduğu halde İçişleri Komisyonu rapo-

ru ve değiştirmeleri ile birlikte okunup ince
lendi.
Tümü üzerine geçen görüşmeler:
— E n geniş mâna ve tatbikatı ile istatistik
mevzulunun millî varlığunızı tanıtacak, alınacak
bütüjn tedbirlerin seyir ve isabet derecelerini te-
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* inin, tâyin ve kontrola yarıyacak ana ehemmiyeti,
edildi.
ve bütün millî faaliyet neticelerini sadakat, sü
Madde 3 : İçişleri Komisyonunun teklifi ay
rat ve sıhhatle inikasa ve iraeye imkân verecek
nen kabul edildi.
büyük kıymeti,
Madde 4 : Beşinci maddede «Merkez sayım
komitesi» tâbiri olduğu nazara alınarak sadece
— Şimdiye kadar masruf mesai ve netice
bu noktadan tashihatla İçişleri Komisyonunun
leri,
teklifi kabul olundu.
— Milletlerarası münasebetlerimizin gerek
Madde 5 : İçişleri Komisyonunun
teklifi
tirdiği yeni ihtiyaçlar,
aynen kabul edOdi.
— Heri memleketlerde usul, tatbikat ve dev
Madde 6 r İçişleri Komisyonunun teklifi,
relere ait durumlar,
bir cümlesi tadil edilerek kabul olundu.
— Bütçe bakımından neticeler,
Madde 7 : Hükümet teklifi, son fıkrası kal
— Ve nihayet durumumuza en uygun olacak
dırılmak suretiyle kabul olundu.
çekil,
Madde 8, 9, 10 : Hükümleri Hükümetle mu
gözden geçirildi..
tabık olarak tavsiye ve 8 nci madde haline kalNetice :
bedildi.
Tasarının bu maksatlara hizmet edecek mahi
Madde 11 : Hükümetin 11 nci maddesi 9 ncu
yette olduğu ve müzakereye değer bulunduğu
madde olarak kabul edildi.
noktasında birleşilerek, İçişleri Komisyonu tek
lifi esas alınmak suretiyle maddelere geçilmesi
Madde 12 : A s a l d a arzedileceği üzere Hü
ne karar verildi.
kümetin 12 nci maddesi muvakkat madde ola
rak alındı.
Kanunun unvanı :
Madde 13 : TTfak tavzihlerle 10 ncu madde
«Genel Sayımlar Kanunu» olarak değiştiril
olarak kabul edildi.
miştir.
Madde 14 : İçişleri Komisvonunnn teklifi
Madde 1 :
1
tadüen
11 nci madde o1 arak kabul edildi.
i - Amerika, İngiltere, Fransa, İta ya, İspan
Geçici 1. 2, 3 ncü maddeler : KaldırıMı. Ve
ya, Belçika gibi birçok ileri memleketlerde nü
yerine pecici madde olarak Hükümet tasarısı
fus sayımlarının on senede bir yapılmakta ve
nın 12 nci maddesi tadilen kondu.
hakiki mukayese devrelerinin on sene olarak ka
Madde 15 : Hükümetin 14 ncü m ^ ^ e s i olup
bul edilmekte bulunduğu,
12
nci
madde olarak aynen kabul edildi.
ii - Tarım Genel Sayımlarının da müşterek
Madde 16 : Hükümetin 15 nci maddesi 13
masrafları azaltmak ve muayyen devrelere ait
ncü madde olarak avnen kabul edildi.
tetkik ve mukayeselere imkân vermek için mü
Bu <"**ıa eröre veniden hazırlanan kanun ta
tenazır devrelere alındığı,
sarısı Yüksek Meclisin takdirine sunulmak üze
iii - Bütçe nnTâhazaları bakımından da bu
re arzolunur.
şeklin daha elverişli olduğu,
Bn^an
Bu Rartor Sözcüsü
Kâtip
TV - Tam tasniflerin esasen birkaç sene sür
Mardin
Manisa
Ankara
düğü,
R. Erten
F. Kurdödlu
F. Övmen
V . 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanu
nunun 5 nci maddesi 1 nci fıkrası «Seçilecek
Am^n
Ankara
_AnV»ra
milletvekili sayısının tesbitinde son genel nüfus
A. K. YiMtoğlu
M. Eriş
C. Gölet
sayımı neticesi esas tutulur.» Anavasamn 13 ncü
Divarhakır
Edirne
Er^ncan
maddesi 1 nci fıkrası «Büyük Millet Meclisinin
Fİ. TJluğ
M. N. Gündiizalp
N. Tekem
seçimi dört yılda bir yapılır.» şeklinde ise de yuİsnarta
İzmir
İzmir
kardaki teknik mülâhazalar ve genel nüfus sa
K. Turan
S- Dikmen
A. înan
yımlarının bizatihi mmtakalar itibariyle arze- . Kastamonu
Kırklareli
Kırşehir
deceği seyyaliyetler karşısında seçim bakımın
T. Coshan
Koral. K. Aoğan
#. Torgut
dan ancak faydalı bir istikrar temin edeceği dü
Ni£de
Ordu
Tokad
şünceleriyle ve çoğunlukla sureti ilişik şekle
R. Gürsov
E. Yalman
R. A. Sevengü
kalbi daha uygun görüldü.
%,
Trabzon
TMa
Madde 2 : Hükümetin teklifi aynen k a b u l '
A. R. Işık
E. Tekeli
( 8. Sayısı : 250 )
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Sayımlar Kanunu

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRİŞİ•*

tasarısı

Sayımlar Kanunu tasarısı

MADDE 1. — Türkiye'de beş yılda bir nüfus
ve on yılda bir ziraat ve iş yerleri sayımları ya
pılır. Binalar sayımı ile tâli derecedeki diğer
çeşitli sayımlar lüzum görüldükçe tekrarlanır.

MADDE 1. — Türkiye'de beş yılda bir nüfus
ve on yılda bir ziraat ve iş yerleri sayımları
tekrarlanır. Binalar sayımı ile diğer tâli dere
cedeki sayımlar lüzum görüdükç-e yapılır.

MADDE 2. — Sayımlardan önce deneme sa
yım ve anketleri yapılacağı gibi sayımlarla be
raber ve iki sayım arasındaki devrede de son
daj anketleri ve kısmi sayımlar yapılabilir.

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Memleket nüfusunun tamamı
nüfus sayımlarına, ziraat işleriyle uğraşan her
fert veya işletme ziraat sayımlarına ve ziraat
sayımlarının şümulü dışında kalan bütün sa
nayi ve ticari işletmeleri de iş yerleri sayım
larına tâbidir.

MADDE 3. — Memleket nüfusunun tamamı
nüfus sayımlarına, tarım işleriyle uğraşan her
fert veya işletme tarım sayımlarına ve tarım
sayımlarının şümulü dışında kalan ve kazanç
temin eden ve etmiyen bütün iş yerleri ve ku
rumlar iş yerleri sayımlarına tâbidir.

MADDE 4. — İstatistik Genel Müdürlüğü
sözü geçen sayımlar ve anketlere ait lüzumlu
hazırlıkları yapar ve bu işlerin gerektirdiği her
türlü çalışma ve tedbirlerde İçişleri Bakanlığı
ve sayım konusuna göre de diğer ilgili bakan
lıklar ve Devlet daireleriyle iş birliği eder. İş
birliğine lüzum gösterecek çalışmalarla ilgili
esasların tesbit ve ihzarı ve iş birliğinin tanzimi
İstatistik Genel Müdürünün başkanlığında ku
rulacak ve bakanlıklar mümessillerini de ihtiva
edecek merkezî bir komite tarafından sağlanır

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul .edilmiştir.

MADDE 5. — Çeşitli sayımları İstatistik Ge
nel Müdürlüğünün belirteceği esaslar ve usuller
dairesinde hazırlamak ve yürütmek ve bu husasta gerekli bütün tedbirleri almak üzere
«Merkez Sayım Komitesi» nin tesbit edeceği il ve
ilce merkezlerinde idare üstlerinin başkanlığın
da sayım komiteleri kurulur. Bu komitelerin ça
lışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uygun
olarak yürütülmesinden idare üstleri sorumlu
tutulur.

MADDE 5. — Çeşitli sayımları İstatistik Ge
nel Müdürlüğünün belirteceği esaslar ve usuller
dairesinde hazırlamak ve yürütmek ve bu husus
ta gerekli bütün tedbirleri almak üzere (Mer
kez Sayım Komitesinin) tesbit edeceği il ve il
ce merkezlerinde idare üstlerinin başkanlığında
idare üstlerinin seçeceği ve aralarına bir de be
lediye temsilcisinin katılacağı üç ilâ beş kişilik
birer sdçim komitesi kurulur. Bu nomitelerin
çalışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uygun
olarak yürütülmesinden idare üstleri sorumlu
tutulur.

MADDE 6. — Memlekette okur yazar herkes
MADDE 6. — Memlekette okur yazar her
sayjm komiteleri ve bunların bulunmalığı yer
kes sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı
yerlerde mahallin en büyük idare üstü tarafın- | lerde mahallin en büyük idare üstü tarafından
( S. Sayısı : 250 )
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN
Sayımlar

DEĞÎŞTlRlŞÎ

Kanunu

MADDE 1. — Genel Nüfus ve Genel Tarım
sayımları sonu sıfırla (0) biten yıllarda, genel
iş yerleri sayımları sonu birle (1) biten yllarda
olmak üzere (10), senede bir defa istatistik Ge
nel Müdürlüğünce tekrarlanır. Diğer sayımlar
ve anketlerin tarihi istatistik Genel Müdürlü
ğünün teklifi ve Başbakanlığın tasvibiyle tesbit
olunur.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Memleket nüfusunun tamamı
nüfus sayımlarına, tarım işleriyle uğraşan her
fert veya işletme tarım sayımlarına ve tarım
sayımlarının şümulü dışında kalan ve kazanç
temin eden veya etmiyen bütün iş yerleri ve
kurumlar işyerleri sayımlarına tâbidir.
MADDE 4. — istatistik Genel Müdürlüğü
sözü geçen sayımlar ve anketlere ait lüzumlu
hazırlıkları yapar ve bu işlerin gerektirdiği her
türlü çalışma ve tedbirlerde içişleri Bakanlığı
ve sayım konusuna göre de diğer ilgili Bakan
lıklar ve Devlet daireleri ile iş birliği eder. iş
birliğine lüzum gösterecek çalışmalarla ilgili
esasların tesbit ve ihzarı ve iş birliğinin tanzimi
istatistik Genel Müdürünün başkanlığında ku
rulacak ve Bakanlıklar mümessillerini de ihtiva
edecek merkez sayım komitesince sağlanır.
MADDE 5. — içişleri Komisyonunun beşin
ci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Memlekette okur yazar herkes
sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yer
lerde mahallin en büyük idare üstü tarafından
( S . Sayısı t 250)
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dan verilen nüfus sayım ve denetleme memur
luğu işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayım
larda başta ilgili bakanlıklar memurları olmak
üzere çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı teşek
küller memurlarından lüzumu kadarı aynı ma
kamlar tarafından vazifelendirileceği gibi di
ğer yurttaşların da yardımına başvurulur. Mem
leketin güvenlik ve inzibat işleri ve sağlık ve
genel hizmetleriyle yüksek ekonomi i ş l e m i n
aksamaması için sayımla ilgili işlerden istisnası
gereken memur ve sair kimseler, Bakanlar Ku
rulunun kararlaştıracağı esaslara göre valiler
tarafından belirtilir. Yargıçlar ve savcılar ile
her türlü adlî memurlar sayımla ilgili vazifeler
den istisna edilir.

verilen nüfus sayımı ve denetleme memurluğu
işini kabul etmek zorundadırlar. Diğer sayım
larda başta ilgili Bakanlıklar memurları olmak
üzere çeşitli Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşek
küller memurlarından lüzumu kadarı aynı ma
kamlar tarafından vazifelendirileceği gibi diğer
yurttaşların da yardımına baş vurulur. Memle
ketin güvenlik ve inzibat işleri ve sağlık ve ge
nel hizmetleriyle - Yüksek ekonomi işlerinin aksamamamı için . sayımla igili şlerden istisnası
gereken memur ve sair kimseler, Bakanlar Ku
rulunun kararlaştıracağı esaslara göre valiler
tarafından belitilri. Yargıçlar ve savcılar sayım
la ilgili vazifelerdeta istisna edilir

MADDE 7. — İstatistik Genel Müdürlüğü
«ayım ve anketlerin bütün memlekette aynı
usuller ve esaslar dairesinde yapılmasını sağla
mak maksadiyle lüzum görülecek yerlerde sa
yım memur ve idarecileri yetiştirmek üzere ge
çici kurslar açmaya yetkilidir.
Bir mahalde bir nevi sayım ve anket için açı
lan kursların devam süreleri toplamı bir yılda
bir aydan fazla olamaz.

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 8. — Yukarıki maddeye göre açıla
cak kurslara öğretici olarak görev alacaklara
memur olsun olmasın, ders saati başına en çok
beş liraya kadar ücret verilebilir.
Ancak bir öğreticiye bir günde verilecek ders
naati ücretleri toplamı on beş lirayı geçemez.
Kursun açıldığı mahal dışından görevlendiri
lecek olanlara memur iseler harcırah hüküm
lerine göre, değilseler 5 - 10 lira arasında olmak
üzere Genel Müdürlükçe tesbit olunacak mik
tarda gündelik verilmekle beraber yukarıki hü
kümlere göre ders ücreti verilir. Memur olmıyanlara belli tarifeli vesaitle seyahatte hangi
mevki üzerinden bilet parası verileceği Genel
Müdürlükçe tesbit olunur. Bunların gayrimuayyen vesaitle seyahatleri halinde hakiki yol
masrafları Ödenir.
İstatistik Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil
memur ve hizmetlilerden görevlendirileceklere
verilecek ders sayısı hakkında 3888 sayılı Ka
nun uygulanır.

MAPDE 8. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.
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verilen nüfus sayım ve denetleme memurluğu
işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayımlar
da başta ilgili Bakanlıklar memurları olmak
üzere çeşitli Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşek
küller memurlarından lüzumu kadarı aynı ma
kamlar tarafından vazifelendirileceği gibi di
ğer yurttaşların da yardımına baş vurulur. Sa
yımla ilgili işlerden istisnası gereken memur ve
sair kimseler, Bakanlar Kuurlunun kararlaştı- I
racağı esaslara göre valiler tarafından belirti
lir. Yargıçlar ve savcılar sayımla ilgili vazife
lerden istisna edilir.

MADDE T. — İstatistik Genel Müdürlüğü
sayım ve anketlerin bütün memlekette aynı
usuller ve esaslar dairesinde yapılmasını sağla
mak maksadiyle lüzum görülecek yerlerde sa
yım memur ve idarecileri yetiştirmeye yetkili
dir.

MADDE 8. — Sayım ve anketlerle ilgili iş
lerde bu kanun gereğince görevlendirileceklere
verilecek ücretler, yevmiyeler veya soru kâğıdı ba
şına tazminatlar ile mesai saatleri içinde ve dı
şında çalıştırılacak memurlara verilecek zaruri
masraf karşılıkları ile her çeşit tazminat ve Har
cırah Kanunu dışında kalanlara verilecek yol
luklar Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktar
ve esaslara göre ödenir.

( S. Sayısı : 250 )
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MADDE 9. — 7 nci maddede yazılı kurslara
kursun bulunduğu mahaldeki genel, katma ve
Özel bütçeli daireler ile 3659 sayılı Kanuna tâbi
müesseselerin memur ve hizmetlilerinden öğren
ci olarak katılacaklara, asli memuriyetlerini ifa
ettikleri yer ile kursun bulunduğu yer arasına
münhasır olmak üzere belli tarifeli nakil vası
taları bilet bedeli ödenir.
Yukarda yazılı daire ve müesseselerin bu
mahal dışında öğrenci olarak kursa katılacak
memur ve hizmetlilerine harcirah hükümlerine
tevfikan geçici görev yolluğu ödenir.
Uhdesinde yukarda yazılı görevlerden biri
si bulunmıyan kurs öğrencilerine, bunlar şayet
kursun açıldığı mahalde mukim iseler, en çok
beş "liraya kadar gündelik, diğer bir mahalden
getirilmiş bulunuyorlarsa belli tarifeli vesait
ile seyahatlerinde birinci mevki bilet ücreti,
belli olmıyan tarifeli vesaitle
seyahatlerinde
hakiki yol masrafı ödenmekle beraber 5 - 10
lira arasında Genel Müdürlükçe
belirtilecek
gündelik verilir.

MADDE 9 . - 7 'nci maddede yazılı kurs
lara kursun bulunduğu mahaldeki genel, katmave Özel bütçeli daireler ile 3659 sayılı Kanuna
tâbi müesseselerin memur ve hizmetlilerinden
öğrenci olarak katılacaklara, asli memuriyetlerini
ifa ettikleri yer ile kursun bulundulu yer arasına
münhasır olmak üzere belli tarifeli nakil vasıta
ları bilet ücreti ödenir.
Yukarda yazılı daire ve müesseselerin bu ma
hal dışında kalan öğrenci olarak katılacak memur
ve hizmetlilerine Harcırah Kararnamesi hüküm
lerine tevfikan geçici görev yollulu ödenir.
Uhdesinde yukarda yazılı görevlerden birisi
bulunmıyan kurs Öğrencilerine, bunlar şayet
kursun açıldığı mahalde mukim iseler, en çok
beş liraya kadar gündelik, diğer bir mahalden
getirilmiş bulunuyorlarsa belli tarifeli vesait ile
seyahatlerinde hakiki yol masrafı ödenmekle be
raber 5 •• 10 lira arasında genel müdürlükçe be
lirtilecek gündelik verilir.

MADDE 10. — 9 ncu maddede yazılı daire
ve müesseseler memur ve hizmetlilerinden, me
muriyetlerinin bulunduğu mahaldeki sayım ve
anket işlerinde görevlendirileceklere o şehir ve
ya kasaba içerisindeki belli tarifeli nakil vası
taları bilet ücreti ödenir.
Bulunduğu mahal dışında görevlendirile
ceklere harcirah hükümlerine tevfikan yolluk
ve gündelikleri verilir.
Uhdesinde yukarda yazılı görevlerden birisi
bulunmıyanlardan, mukim bulundukları ma
haldeki sayım ve anket işlerinde vazifelendirilenlerle o mahal dışında görevlendirilenlerin
gündelik ve yollukları hakkında 9 ncu madde
nin son fıkrasının durumlarına uyan hüküm
leri uygulanır. Bunlara Bakanlar Kurulu ka
rarı ile gündelik yerine soru kâğıdı başına tesbit olunacak bir ücret verilmesi de mümkün
dür.

MADDE 10. — 9 ncu maddede yazılı daire
ve müesseseler memur ve hizmetlilerinden, memu
riyetlerinin bulunduğu mahaldeki sayım ve an
ket işlerinde görevlendirileceklere o şehir veya
kasaba içersindeki belli tarifeli nakil vasıtaları
bilet ücreti ödenir.
Bulunduğu mahal dışında görevlendirilecek
lere Harcirah Kararnamesi hükümlerine tevfikan
yolluk ve gündelikleri verilir.
Uhdesinde yukarda yazılı görevlerden birisi
bulunmıyanlardan mukim bulundukları mahalde
ki sayım ve anket işlerinde vazifelendirilenlerle
> mahal dışında görevlendirilenlerin gündelik ve
yollukları hakkında 9 ncu maddenin son fıkrası
nın durumlarına uyan hükümleri uygulanır.
Bunlara Bakanlar Kurulu karariyle gündelik
yerinde soru kâğıdı başına tesbit olunacak bir
ücret verilmesi de mümkündür.

MADDE 11. — İstatistik Genel Müdürlüğü
memurlarından olup sayımların hazırlık ve de
netleme işlerinde merkezleri dışında çalışanla
ra Bakanlar Kurulu karariyle her sayım için
bir defaya mahsus olmak üzere en çok üç aylık
tutarı nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebi-

MADDE 11. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiutir.

( S. Sayısı : 250 )
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MADDE 9. — Hükümetin 11 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

(S. Sayıw:250)
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lir. Bir yıl içinde birden fazla sayım yapılsa
dahi yalnız birisi için bu ücretler ödenir.
MADDE 12. — Sayımlara ait her türlü gider
r e ücretlerle sayımların sonuçlarını almayı sağ
layacak bütün giderler istatistik Genel Müdür
lüğü Bütçesine konacak «Sayım ödenekleri» nden verilir.

MADDE 12. — Hükümetin teklifi aynen kn
bul edilmiutir.

MADDE 13. — Makbul bir özre dayanmak
sızın sayım memurluğu ödevini yapmaktan ka
çınanlara, sayım işleri hakkındaki yönetmelik
ler hükümlerine aykırı harekette bulunanlara,
sorulara cevap vermiyenlere veyahut bile bile
hakikata aykırı cevap verenlere mahallin sulh
mahkemesi tarafından temyizi kabil olmamak
üzere (20) liradan (50) liraya kadar hafif pa
ra cezası hükmedilir. Sayım ve anket sorula
rına verilen ferdî cevapları İstatistik Genel
Müdürlüğünün sorumlu teşkilâtı dışına ifşa
edenler hakkında İstatistik Kanununun Kî ve 18
nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Sayım r e denetleme memuru olarak yetiş
mek üzere kurslara iştirak eden kimseler sa
yım memurluğu ödevini makbul bir özre dayan
maksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde hak
larında yukarıki fıkra hükmü uygulanmakla'
beraber yetiştirilmeleri için yapılan bütün mas
raflar kendilerine avrıea ödetilir.

MADDE 13.
bul edilmiutir.

Hükümetin teklifi aynen ka

MADDE 14 — Sayım sonuçlarının en muh
tasarından en mufassalına kadar safha safha ya
yınlanması en geç iki sayım arasındaki sürenin
oltasına kadar sağlanır.

GEÇİCİ MADDE 1. —1950 yılında nüfus ve
binalar sayımı yapılır. Bu sayımın hazırlıkları
na 1949 yılında başlanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılında bir zi
raat sayımı ve 1949 da da bu sayıma hazırlık
olmak üzere bir köy sayımı ve bir de köylü iş
letmeleri anketi yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — İş yerleri genel sayı
mının bir cüz'ü olmak üzere 1949 yılında belli
bir sayıdan fazla işçi çalıştıran imalâthanelere
şâmil bir sanayi sayımı ile bu sayıma hazırlık

GEÇİCİ MADDE 3. — İş yerleri genel sayı
nıının bir cür'i olmak üzere 1950 yılında belli
bir sayıdan fazla işçi çalıştıran imalâthanelere
şâmil bir sanayi sayımı ile bu sayıma hazırlık

( S. Sayısı : 250 )
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MADDE 10. — Makbul bir özre dayanmak
sızın sayım memurluğu ödevini yapmaktan ka
çınanlara, sayım işleri hakkında teshit edilecek
esaslara aykırı harekette bulunanlara, sorulara
cevap vermiyenlere ve yahut hile bile hakikate
aykırı cevap verenlere mahallin sulh mahkeme
si tarafından temyizi kabil olmamak üzere (20)
liradan (50) liraya kadar hafif para cezası
hükmedilir. Sayım ve anket sorularına verilen
ferdî cevapları istatistik Genel Müdürlüğünün
sorumlu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında
1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün sa
lâhiyet ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16
ve 18 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Sayım ve denetleme memuru olarak yetiş
mek üzere kurslara iştirak eden kimseler sa
yım memurluğu ödevini makbul bir özre dayan
maksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde hak
larında yukarıki fıkra hükmü uygulanmakla
beraber yetiştirilmeleri için yapılan bütün mas
raflar kendilerine ayrıca ödetilir.
MADDE 11. — Sayım sonuçlarının en muh
tasarından en mufassalasma kadar safha safha
yayınlanmasının 10 senede bir yapılan sayım
larda, 'bu sayımları takibeden üç yıl içinde ve
diğer sayımlarda ise iki yıl içinde tamamlanlanması mecburidir.

( S. Sayısı : 250 )
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mahiyetinde olmak üzere de bütün is yerleri
nin umumî bir tesbiti yapılır.

mahiyetinde olmak üzere de bütün iş yerlerinin
umumi bir tasnifi yapılır.

MADDE 14.
yürürlüğe girer.

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 15. - Bu kanunu Balkanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 16.
lu yürütür.

Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
N. E. Sümer
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
H. Çakır
E. Erişirgü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. B. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adalan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. S. Barla»
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. §, Bürge
Covid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satir
Rsfat Ş. Sirer

XSL Sayısı: 250)

Bu kanunu Bakanlar Kuru-
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GEÇÎGÎ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
musuna bağlı (R) işaretli cetvelin İstatistik Ge
nel Müdürlüğü kısmındaki 417 nci (Sayım ve
anket giderleri) bölümüne ait formül kaldırıl
mış ve yerine (Genel Sayımlar Kanununun 8 nci
ve 9 ncu maddeleri gereğince yapılacak ödeme
lerle, kurs giderleri, kâğıt ve tab ücret ve gi
derleri, sayımlar münasebetiyle muvakkaten
tutulacak yerlerin kira bedelleri, ankete dâhil
olacak ailelere verilecek primler ile sayımlar ve
anketlerle ilgili diğer bilûmum giderler bu bö
lümün alâkalı maddelerinden ödenir.) Formülü
konulmuştur.
MADDE 12. — İçişleri Komisyonunun 15
nci maddesi ayniyle kafbul edilmiştir.
MADDE 13. — içişleri Komisyonunun 16
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

( S. Bayını : 250 )

S. Sayısı: 251
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı ka
nunların kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ile Seyhan Milletve
kili Kasım Ener ve 4 arkadaşının, Belediye Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair
Kanun teklifi ve Bayındırlık ve Tarım Komisyonları mütalâalariyle İçişleri Komisyonu raporu (1/638, 2/168)

Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 ve 4617 sayılı kanunların
Kanun tasarısı (1/688)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayt: 71* $452,6/4353

kaldırılması

hakkında

12. XII. 1949

•
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında İçişleri Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan Kanun tasarısının gerekçeliyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
1580 sayılı Kanunun 149, 150, 151, 152 ve 153 ncü maddeleri istanbul Belediyesini ve îl özel
İdaresini diğer il ve belediyelerimizden ayrı bir rejime tâbi tutarak her iki idareyi birleştirmiş,
belediye başkanlığı görevini valiye vermiş, kanunlarla belediye meclislerine ve il genel meclis
lerine verilen hak ve vazifeleri İstanbul'da, Belediye Meclisi üyeleriyle Belediye sınırları dışındaki
ilçelerden seçilmiş genel meclis üyelerinden mürekkep bir kurula tevdi eylemiştir.
Girdiğimiz demokratik rejimde İstanbul'da özel İdare ve Belediyenin yekdiğerinden ayrılması
ve müntehap bir belediye reisi ile İstanbul halkının arzularının daha iyi yerine getirileceği yolun
daki temayüllerin belirmesi ve daha evvelki Hükümetlerin bu temayülü tahakkuk ettirecekleri hak
kında vaitte bulunmuş olmaları göz önüne alınarak bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve 4 arkadaşının, Belediye Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun teklifi (2/168)
Yüksek Başkanlığa
1580 sayılı Belediye Kanununda bâzı maddelerle bent ve fıkraların değiştirilmesine ve bâzı mad*
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dair kanun teklifimizi

gerekçesiyle

birlikte takdim

Yüksek Kamutayın tasvibine arzına kıymetli delâletlerini saygılarımızla dileriz.
^ v J ^ ^ M M a ^ ^ a l î
ftrMtfUriuHİ&I
BteİSİM^^^i^iJ^^tyA^^^tfli
K.JSner
^
Dr*
BsU?,
~
H.F^mt...t
L
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GEREKÇE

"

1580 sayılı Belediye Kanununun ihtiva ettiği bir kısım hükümler millî iradenin tecellisi ve
M W a t i « ^ t o a W tM^mmâeâ^im
ĞSML^u^Mefİ^d^b^fyi^
fe¥fe%Sg^e1e<fi^lîe^Sıizin gelişmelerini ve daha randımanff ^llşVBffiöe1%riöF%£ftn takımından bu kanunun bâzı madde
ve bentleriyle fıkralarının değiştirilmesine ve bâzılarının da ^aldırılmasına lüzum vardır. Bu lü
zum ve zaruret karşısında ilişik olarak sunduğumuz kanun tasarısını arz ve teklİÎ e#ıyoruz.
^fc^zkur^talfemm tetkikmdan anlaşılacağı üzere teklif ettiğimiz:
*»JjMHta«J$j>ti.
Birinci madde: Belediye Kanununun 76 ncı neı maddesini değiştMffeltfeâ^ fcf ^ Ö t a ^ l l e diye meclislerinin kendi işlerinde kendilerini salâhyetli kılmak imkânı hiSH^1Mfe^Mi:tft^*s^'
ikinci madde: Belediye Kanununun 89 ncu maddesini tadil etmektedi^^B'k^ isMl ile^eî^Sİyelerin en mühim rüknünü t e 1 ^ ^ $ $ e W f c l $ â $ $ e ^ a ^
vaziyette iş başına geti-

esaslara u y ^ Ş j ^ a 1m$m**W^î^faMl8kmKttâ}k

$<^<^&k}Mf^^m&m'

lı mes^şjgjpjt^jgş bir müddet için olsun aksatmak ihtimalini önliyecektir.
Dö^^ç^jçma^de: Belediye Kanununun 93 ncü maddesini değiştirmektedir kî bu birinci mad
de ile ilgilidir ve belediye meclislernin kendi işlerinde salâhiyetlerini kullanmaları bakımından lâ
zımdır.
Beşinci, altıncı ve yedinci maddeler ile belediye Kanununun yetmiş ikinci maddesinin birin
ci fıkrasında ve doksan dokuzuncu maddeşpı^jj^f ısff) yüzüncü maddesinin C bentlerinde yapılan taI'
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Bayı^^rUk Komisyonunun mütalâası

T. B. M. M.
findırlik Komisyonu
Esas kV-Fî/638
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'Yüksek Baş'kanlığa

Belediye^K&hununun bâzı madâeieVryle 4573
ve 4617 ^ !%lh kanunların kald^Öniâ^ı * hâkkİndaki kanun tasarısında komisyonumuzu ilgilen
diren husus1 ar hakkında komisyonumuzun da
mütalâası İçişleri Komisyonunun gösterdiği lü
zum üzerine Yüksek BaşkarJığımızcariistj^üm£k.Y
tedir.
Keyfiyet komisyonumuzda Bayındırlık Ba
kanı, Bçl^nhki,Yü)]Bsek Fen Kurulu Başkanı ha
zır bulunduğu halde incelendi.
Tasarıda; Bayındırlık Komisyonunu ilgilen
diren 10 ve 11 nci maddeler üzerinde y.
müzakere neticesinde bu 3611 sayılı Bayındırlık
Bakanlığı Teşkilât-ÜSÖ5M8^^ci-TOadâesinih :nuMörtün"'mkhfttzHûTOMâsı' lüzumuna ka
rar veriMiştİr: v'} f,î!'—--'-•--' -v-->' ; '' ;•'••-•••
* Filvaki "bti madde'f':u ' •''•••''i11 ; :
^Belediyelerde tenkil ; edilfecekf[' • fen' heyetleri
kadı^ârmda^ftutaan'yffi^^
yük
sek mimar mühendis, rirîmdr1 ve?Jfeîr inemürlari
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belediyelerin^ lîilnW üzerine Nafıa ^Y^^etince
tâyin ol unAr ibaresini ihtiva etmektJeuolup '1939
senesinden beri tatbik edilmekte olan bu madde
belediyeleri hiçbir noktada takyit etmemekte ve
bilâkis tâyini mevzuubahis olan teknik eleman^a^n^aifiu^i ; , vasıflarını, teknik kalitelerini si
cillerine nazaran esaslı surette tetkik ve kanuni
bir mâni olmadığı takdirde tf^interiüi .tekem
mül ettirmekten ibarettir. VjsnlorçühdftJfeçtMıfejiıkü duruma göre kendisinfcMU*İLa,W$öjİ hflfeettift
mcfkte ve bu suretle hükmün tyıuaft mti&fazası
lir.
İçişleri Komisyonunca 10 ve 11 nci madde
lerin :,î teminde* ^#1*1/sayiİiv' Kanüntöî 28 "nci
maddesi, mahfuzryefinin; "zikredilmesi;' iöabedfeoeğî :
mütalâasiyle • Içaşîeri Itomîsyöhüna ; havale edil-'
mek; üzere Yüksek Başkanlığa sunulur;.
• ;
; M
"
*
\\ İŞayıridıriık Kö. Başkanı'
""*:i': . V,\ ' "'"'' Tribzön Vhî-i '"rr-|
'- ' ' l' ' : '' •''
Sırrın tfay
'_;'• '•'

f f . î î l î . ' î ! fi-i

-İİ29SSAT aRbnfflov; iBomlibig orSfffl» ^ W ^ p P u n u n mütalâası
y/rUv obnî^vrbn>i°^I ?i".r»>îJÎ.A m-?. ıv< --.v ,'fi'^
• • '•"•
ngBrnsoDn'rf, jlîül HV nini?/i'ii\P.v Ai'n^Amö ? r l ^" ^ * '
8 .III ,19,50.
Tanm.JComisyonu ,
, , ..
...',,
Esas No. 1/688 ,. ' ,
. f ,' , •, .,.,
-ser s BIBLO !*uınaq i;mTp.r.tı;?i>i.i"n >'! i;vt>!->;n ,(, <M
•. ;•:
-A(MBI nd mlhlİT* rbnmiv KbntiBYK i Y ^ e f ş Şa^kanlığa
., .;.
j
[
\mm\i¥ mW^mm*mM işkitiM-4^ cak yönetmeliğe göre bele'diye ma^aînlörmöft'
kullahılmâsi 'hâkkındaL'İçişleri Su ; Kotaisyonunun hazırladiğr metin Komisyonumuzca çoğun
lukla muvafık görülmüştür.
İçişleri "Komisyonuna gönderilmek Ü2er«
T â r ^ ^ â ^ ı g ^ ^ m g M t e ' h â ^ ^ M ^ Hal-:" Yüksek Biask&nliğâ sunulur.
de okundu ve incelendi.
. i..ç-....>'-.ii>-»
T afini Komisyonu .
Sözcü
Başkanı Y.' ,
ıye..memur rve. hikmetlilerinin tayjn, rlia-..
3l^ro>i n<ii.fi4 iii->i n,i,i!Yuj'-)I'><: j-;/nnL nı>'
Manisa,
.
Şİânîâa'
kil
T . özey
7. özey
îusm

i}ni)V?.:tW-
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Kâtip
Bursa
A. Duru

Aydın
Nüfusu elli binden aşağı olan
şehir vo kasabalarda tatbiki
mümkün olmadığından
muhalifim
N. Oöktepe
Denizli
Denizli
Dr.B.Uz
K. C. öncel

izmir
S. Gülcüoğlu
imzada bulunamadı

Malatya
M. N. Karaköylü

Maraş
A. Yay ciciğin
imzada bulunamadı

Siird
A. R. Esen

Tekirdağ
R. S. Cezaroğlu

Sivas
/. M. Uğur

içişleri Komisyonunun raporu
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 1/638, 2/168
Karar No. 41

18 . III. 1950

Yüksek Başkanlığa
1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında Bakanlar Kuru
lunun 5 . X I I . 1949 tarihli karariyle Yüksek
Meclise sunulan tasarı ile ayni kanunun diğe*1
bâzı maddeleriyle bent fıkralarının değiştirilme
sine dair Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve
dört arkadaşının kanım teklifi birleştirilerek ön
ce bir su komisyonda incelendikten sonra Bayın
dırlık ve Tarım ve Sağlık komisyonlarından da
içtüzük hükmünce mütalâalar istenerek iki ev
velki komisyonun cevapları alındıktan sonra İç
işleri Bakanı ve Bakanlık temsilcileri ve teki i t'
sahipleri hazır olduğu halde tümü üzerinde mü
zakere açıldı. Hükümet, tasarısının esası 1580 sa
yılı Kanunda İstanbul'a mahsus olarak il özel
idaresi ile belediyesinin birleşik idare halinde
yönetilmesini tazamnum eden hükümlerin kaldı
rılmasından ve İstanbul Valiliği ile Belediye Re
isliğinin ayrılmasından ibaret görüldü.
Kasım Ener ve arkadaşlarının teklifinin muh
tevası ise, umumiyetle Türkiye belediyelerinin
idaresinde meclislere mevdu yetkilere dayanıla
rak alınmakta olan kararlardan üst idare merci
lerince tasdik ile kesinleşmekte olan hususlar 1
böyle bir tasdika ihtiyaç bulunmadan kesinleş
mesi, belediye personelinin tâyin, terfi ve taltif
lerini ve cezalandırılmalarını belediye makam vo
meclislerinin yetkili kılınması ve belediye başkan
larının dört sene için şehir halkı
tarafın*'an
meclisten ayrı olarak seçilmesi noktalarına inhi

sar eylemekte olduğu anlaşıldı.
Bu değişikliklerin kâffesi, halen yürürlükte
bulunan Belediye Kanununun bir taraftan başlı
ca 8 maddesiyle ilgili bulunmakta bir taraftan
da adı geçen kanunun 11 maddesinin ve 4573
\e 4617 sayılı kanunların kaldırılmasını taza/nmıın edeceği tezahür eyledi.
Türkiye'nin bütün diğer illerinde belediye
başkanının belediye meclisleri tarafından intihap
edilmekte olduğu ve istisnai olarak bâzı şehir ve
kasabalarda Bakanlar Kurulu kariyle mahsup
başkanlık usulüne gidilmesi yolundan vazgeçil
diği, ve en son Ankara Belediyesinde valiye
m ovdu başkanlık vazifesinin valilik uhdesinden
alınarak Meclisçe müntehap başkana tevdi edil
diği malûmdur. İdari ve teşriî yoldan memleke
tin demokratik inkişaflarına paralel olarak be
lediyeler hayatında vücuda getirilen bu ıslaha
tın, istanbul tek istisnası halinde kalamazdı.
Türkiye'nin diğer şehirlerinin yıllardan beri
sahip olduğu hakka istanbul şehrinin de aynen
sahip olması zaruri idi. Bu bakımdan 'istanbul
Valiliği ve il özel idaresi ile istanbul Belediye
si ve Başkanlığının ayrılması esası oy birliğiy
le kabul edilmiştir.
Şu kadar ki, teklif sahiplerinin bu arada bü
tün Türkiye belediyeleri için halen köylerde ol
duğu gibi Meclisten ayrı olarak şehir halkı ta
rafından doğrudan doğruya başkan seçilmesi
usulüne gitmeyi içişleri Komisyonu bugünkü
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şartlar içinde teemmüle muhtaç buldu. Beledi
ye Kanunumuzun yürürlükte bulunan hüküm
lerine göre başkan, belediye işlerinin yürütül
mesinden dolayı Meclise karşı sorumludur.
Meclise karşı sorumluluk esası, başkanın her
y ü belediye işlerinin hesabım Meclis huzurunda
vermesini ve üçte iki çoğunlukla kifayet oyu al
madığı takdirde çekilmesini intaç etmektedir.
Meclisin seçtiği bir başkan için bu şekilde so
rumluluk konsekan olarak işleyebilir bir mües
sese halinde devam eder. Fakat sorumluluk mü
essesesi bugünkü gibi aynen devam etmek şartiyle, başkanı Meclis haricinde, halk tarafından
seçtirmeye diğer 'bir ifade ile tıpkı Meclis gibi
tek derece inle hemşehrileri tarafından dört se
ne için seçilen bir başkanı Meclisin karariyle
mevkiinde tutmaya veya düşünmeye, hukuken
imkân görülemez. Bu düşüncelerle başkanın se
çim tarzını değiştirmek keyfiyetinin sorumlu
luk müessesesinde bir değişikliğe gitmeye, bu
nun da Belediye Kanununda külli mahiyette
hattâ yepyeni bir Belediye Kanunu ikame ede
cek şekilde tedvin ve tesislere bağlı olacağı ve
böyle bir teşebbüsü alıp almamak Meclisin biz
den sonraki devresine kalmasının daha uygun
olacağı noktasında oy birliğine varılarak teklif
sahiplerinin başkan seçimi hakkında ileri sür
dükleri hükümlerin şimdilik bir tarafa bırakıl
ması kararlaştırıldı.
Bu suretle tasarı ve teklifin tümü üzerinde
müzakere yeter görülerek maddelere geçildi.
Hükümet tasarısı ile Kasım Ener ve arka
daşlarının tekliflerini birleştirdikten sonra Tâli
Komisyonun yeniden kaleme aldığı metin mad
deleri nmüzakeresine esas tutuldu.
Birinci maddeye göre 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 10 ncu maddesine İstanbul'da valilik
ile belediyenin ayrılmasının tabiî neticesi ola
rak kaymakamlıklarla belediye şube müdürlük
lerinin ayrılacağına f öre belediye şubelerine ne
gibi görev ve yetkilerin verileceği tesbit-e muh
taç olacağından bu görev ve yetkileri bir yönet
melikle belirtmek yetkisinin belediye meclisine
tazammun eden bir fıkranın eklenmesi uygun
görülerek madde o yolda sevkedilmiştir.
Belediye meclislerinin şimdiye kadar bütçe.
hesabı katı, bâzı rüsum tarifeleri gibi hususla
ra taallûk eden kararları belirli sürelerle üst
idare mercilerinin tasdikma bağlı bulunmakta
idi. Teklif sahiplerinin bu tasdik kaydını kal( S. Sa;

dırma yolundaki fikirlerine oy birliğiyle iştirak
edilerek tasdik kaydına mukabil belirli süre
içinde üst idare makamlarının lüzumlu gördük
leri takdirde Danıştaya başvurmaları esası ka
bul olundu. Bu esasa göre Belediye Kanununun
71 nci maddesinin değiştirilmesini tazammun
eden 2 nci madde kaleme alındı.
Meclis kararlarından üst idare merciinin
tasdikma mütevakkıf kalan husus 25 seneden
fazla müddetli mukaveleler ve istikrazlar gibi
gelecek yıllara sâri taahhütlere inhisar etmek
tedir. Bundan ve 71 nci maddede beyan olunan
kararlardan gayri hususlara ilişik olarak itti
haz edilecek belediye kararlarının kesin olması
gerektiğinden 73 ncü maddenin 1 nci fıkrasının
o yılda değiştirilmesini mutazammm 3 ncü mad
de kabul edildi.
jı Belediye başkanlarının Meclis huzurunda so
rumluluklarının şartlarını ve formalitesini be
lirten 76 nci madde yerine ve 71 nci madde de
ğişen maddeye paralel hükümler taşıyan metin
değişikliği 4 ncü madde ile ve yukarda tafsil
edilen sebeplerle tedvin edildi.
5 nci madde Belediye Kanununun 93 ncü
maddesinin değiştirilmesini istihdaf etmekte ve
başkanlığın inhilâli halinde Meclisin Başkanvekili tarafından 15 gün içinde toplantıya çağı
rılırı asmı sağlamaktadır.
6 nci madde belediye personelinin bütün öz
lük işlerinde kademe kademe belediye makanı]arının, belediye başkanının ve nihayet beledi
ye meclisinin tasdik yetkilerini kabul ederek
mahallî idareye kendi organları üzerinde kendi
'tasarrufunu sağlıyan hükümleri ihtiva eylemek
tedir.
7 nci madde yine belediye 1 erin muhtariyeti
esasına uygun olarak belediyelerin yürütme or
ganı olan reise sadece meclis ve encümen karar
larını yerine getirmek görevini tevdi eylemek
tedir.
8 nci. madde Belediye Kanununun 110 ncu
maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerini değişti
rerek belediye ruhsat, harç, tarife ve talimat
larında sıhhi, fennî, sınai tetkik, tecrübe, imti
hanlara ait rapor, şahadetname ve ehliyetname
ler için alınacak harçları karşılaştırmakta şe
hir ve kasabaların muhtar idaresine kesin ve
tam yetkiyi sağlamaktadır.
9 ncu madde istanbul Valiliği ile Belediye
Jieisliğinin, İstanbul özel İdaresi ile Belediye
LSI
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MADDE 1. — 1580 s ^ l ı . ^ l e ^ i y e , ^ n ^ n | i ,
nun 149, 150, 151, 152 ve 153 ncü maddelerj-ye
4573, 4617 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
OEÇÎCÎ MADDE — Birleşik mahalli idaretiİfi' l ^M'ifl^lîSij , i , ^öi , WMi^ , iii€îÖlisi ; ve il
geıiöİ^^İliî^toM^ttpiıftrieiB^ttJ-ikfildftr,! 'bu
ıtiittscliflSeve okanitaiaria ^erilmi$o«lan»işleri' • ^Tapar.
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SEYHAN MİLLETVEKİLİ KASIM ENER VE
4 ARKADAŞININ T E K L İ F İ
15S0 saydı Belediye Kanununun bâzı madde,
bent ve fıkralarının değiştirilmesine ve bâzı mad
de, bent ve fıkralarının kaldırılmasına dair Ka
nun teklifi
1. — Belediye Kanununun 76 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye başkanı belediye meclisine her top
lantı devresinin başlangıcında Meclis kararları
nın yerine getirilmesine, belediyenin yıllık malî
durumuna ve yapılan işlere dair senelik bir ra
por hazırlar.
Meclis rapordaki izahları mürettep sayısının
üçte iki çoğunluğu ile yeter görmezse belediye
başkanı ödevinden çekilir ve bu kanunun 4 ncü
maddesi gereğince işlem yapılır.
2. — Belediye Kanununun 89 ncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye başkanları ayrıca ve tek- dereceli
olarak dört sene müddetle seçilirler.
Belediye başkanlarının yeniden seçilmeleri
caizdir.
3. — Belediye Kanununun 90 nmcı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye Kanununun 53 ncü maddesine göre
meclislerin feshi veya inhilâli takdirinde bele
diye başkanı encümenin tabiî üyesi ile birlikte
belediye encümeni görevini ifa eder.
4. — Belediye Kanununun 93 ncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:'
Her ne suretle olursa olsun belediye başkanı
nın yeniden seçilmesi gerektiği takdirde belediye
meclisi başkanvekili tarafından toplantıya çağ
rılır.
Bu toplantıda geçici başkanlık ödevinin üye
den kime tevdi edileceği ve yeni başkan seçi
minin günü kararlaştırılır. Bu seçim iki ay
içinde yapılır. Yeni seçilen belediye başkanı
kendinden evvelki başkanın müddetini tamam
lar.
5. — Belediye Kanununun 73 ncü maddesinin
birinci fıkram aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye meclisleri tarafından verilen karar

lar katidir.
6. — Belediye Kanununun 99 ncu maddesinin
B bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye meclisi ve belediye encümeninin
kararlarını yerine getirmek.
7. — Belediye Kanununun 100 ncü maddesi
nin C bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Belediye meclisinin kararma iktiran etmek
gartiyle mukavele akdine, sulh ve ibraya, teberruları kabule ve belediye hesabına umum mede
ni akitleri icraya.
8. — Belediye Kanununun 110 ncu maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmişlerdir:
2. (Bu kanun gereğince belediyelerin ruh
satına bağlı olan işler için 70 nci maddenin se
kizinci fıkrasına uyularak belediye meclislerin
ce tanzim ve tasdik edilen tarife ve talimat da
iresinde alınacak ruhsat harçları.
3. Kanunen istimali mecburi veya ihtiyari
olup belediye daire ve müesseseleri tarafından
tanzim ve ita kılınacak sıhhi ve fennî, sınai ve
zirai tetkiklere, imtihan ve tecrübelere ait ra
porlar, şahadetnameler ve ehliyetnameler için
isteklilerine 70 nci maddenin 8 nci fıkrasına gö
re belediye meclislerince tasdik edilen tarifeye
uyularak alınacak harçlar.
9. — Belediye Kanununun 71, 72, 92, 94, 106,
122, 123 ve 124 ncü maddeleriyle 96 ncı mad
denin parantez içinde bulunan son fıkrası ve
114 ncü maddede yazılı (71 nci maddeye tevfikan)
ibaresiyle 116 ncı maddede yazılı (71 nci mad
de mucibince) ibaresi kaldırılmıştır.
10.— Bu kanun 1950 senesinde belediye se
çimleri yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.
11. — Bu kanunu içişleri Bakanı yürütür.

( S. Sayın : 251)
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ
1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bâzı fık
ralar ilâvesine dair Kanun tasarısı
MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir :
«Belediye şubelerine ne gibi vazife ve yetki
lerin verileceğini belediye meclisi bir yönetme
likle tesbit eder.»
MADDE 2. — Aynı Kanunun 71 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 71. — Belediye meclisleri tarafın
dan verilen kararlar hiçbir makamın tasdikma
bağlı olmaksızın yürürlüğe girer. Ancak 70
nci maddede yazılı kararlarla diğer her çeşit
.kararların birer örneği müstenitleriyle birlikte
üç gün içinde belediye başkanı tarafından ma
hallin en büyük mülkiye âmirine tevdi olunur.
Bu kararları inceliyen mülkiye âmiri kararların
kanunlara aykırı hususları ihtiva ettiğini gör
düğü takdirde 15 gün içinde Danıştaya baş
vurur. Danıştay işi inceler en çok bir ay içinde
karara bağlar.
«Mülkiye âmirlerinin Danıştaya icranın te
hiri yolunda yapacakları müracaatların sonuç
landırılmasına kadar meclis kararları uygulan
maz.»
MADDE 3. — Aynı Kanunun 73 ncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
«Belediye meclisleri tarafından verilen ka
rarlarda 72 nci maddede yazılı hususlardan gay
rı maddelere taallûk edenleri kesindir.»
MADDE 4. — Aynı Kanunun 76 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 76. — Belediye başkanı belediye
meclisine her toplantı döneminin başında; mec
lis kararlarının yerine getirilmesine, belediye
nin yıllık malî durumuna ve yapılan işlere dair
yıllık bir rapor verir. Meclis rapordaki izahları
üç gün sonra yapacağı toplantıda üye tam sayı
sının üçte iki çokluğu ile yeter görmezse bele
diye başkanı görevinden çekilir. Ancak 71 nci
madde hükümleri dairesinde itiraz yapılırsa baş

kan, Danıştay kararına kadar başkanlık göre
vine devam eder.
MADDE 5. — Aynı Kanunun 93 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 93. — Her ne suretle olursa olsun be
lediye başkanının yeniden seçilmesi gerektiğin
de, belediye meclisi, baskanvekili tarafından
15 gün içinde toplantıya çağırılır
MADDE 6. — Aynı kanunun 96 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 96. — Belediye başkan yardımcılariyle daire ve şube müdür veya başkanları ilk top
lantısında belediye meclisince tasdik olunmak
şartiyle, diğer belediye memur ve hizmetlileri
doğrudan doğruya belediye başkanı tarafından
tâyin olunurlar. Belediye meclisince uygun gö
rüldüğü takdirde başkan yardımcılarının bele
diye meclisi üyeleri arasından seçilmesi caizdir.
Bu takdirde bunların memuriyetleri meclisin
devamı ile kayıtlıdır.
MADDE 7. — Aynı Kanunun 99 ncu mad
desinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
B)' Belediye meclisi ve belediye encümeni
nin kararlarını yerine getirmek.
MADDE 8. — Aynı kanunun 110 ncu mad
desinin 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir ı
2. Bu kanun gereğince belediyelerin ruh
satına bağlı olan işler için 70 nci maddenin 8 nu
maralı bendine uyularak belediye meclislerince
tanzim ve tasdik edilen tarife ve talimat daire
sinde alınacak ruhsat harçları;
3. Kanunen istihsali mecburi veya ihtiyari
olup belediyeler tarafından tanzim edilerek veri
lecek sıhhi ve fennî, sınai ve zirai tetkiklere,
imtihan ve tecrübelere ait rapor, şehadetname
ve ehliyetnameler için isteklilerine 70 nci mad
denin 8 numaralı bendine göre belediye meclis
lerince tasdik edilen tarifeye uyularak alınacak
harçlar.

( S. Sayısı: 251).

MADDE 9. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 94, 95, 106, 122, 123, 124, 149, 150, 151, 152,
153 ncü maddeleri ile 4573 ve 4617 sayılı kanun
lar- kaldırılmıştır.
MADDE 10. — Belediyelere bağlı olup çeşitli
kanunlarla kendisine tüzel kişilik verilmiş olan
işletmelerin bütün memur ve hizmetlilerinin tâ
yin, tahvil, cezalandırılma, mükâfatlandırılmaları, bütçe ve bilançoların tanzim, tasdik ve esas
ları ilgili belediye meclislerince düzenlenecek
bir yönetmelikle tesbit olunur. İstanbul Sular
İdaresi hakkındaki 2226 sayılı Kanunda yazılı
(Genel meclis) tâbiri (Belediye meclisi) şeklin
de düzeltilmiştir.
MADDE 11. — Muhtelif bakanlıkların teşki
lât ve vazife kammlariyle belediye memur ve
hizmetlilerinin tâyin, nakil, terfi ve saireleri hu
susunda bakanlıklara verilmiş olan yetkiler ilgi

li belediye meclislerince yapılacak yönetmeliğe
göre belediye makamlarınca kullanılır.
Nafıa Vekâleti Teşkilâtı ve Vazifeleri; umuru
sıhhiyeye mütaallik bütçelerle memurini sıhhiye
hakkındaki 3611 ve 798 sayılı kanunların belediye
Bayındırlık ve Sağlık personeline taallûk eden
hükümleri saklıdır.
GEÇÎ.CÎ MADDE — Yeni belediye meclisleri
ve il genel meclisleri seçimleri yapılıncaya ka
dar her iki meclise ait işler İstanbul'da halen
mevcut bulunan il genel meclisi tarafından yürü
tülür ve bu müddet içinde belediye başkanlığı
görevi vali tarafından yapılır.
MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

( & Sayısı; 251)

S. Sayısı: 252
Tarım Bakanlığına bağlı okul ve kurumların İdaresi hakkındaki
867 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komis
yonları raporları ( 1 / 6 1 7 )

T.C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 21 - 1412, 6 - 4122
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek
olarak Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 17 . X I . 1949 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan tasarının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla
arzederim.
Başbakan
§. Günaltay

GEREKÇE
Millî varlığımız arasında hayvanlarımız önemli bir yer tutmakta ve Türk yurdu geniş mera ve
yaylaları biçerek ve çayırlariyle hayvan yetiştiriciliği bakımından yakın Doğunun en müsait böl
gelerinden birini teşkil etmektedir. Uzun tarih devirleri boyunca Anadolu kıtası gerek at yetiştiri
ciliği ve gerekse koyunculuk bakımından dünyanın en başta gelen memleketleri arasında yer al
dığı halde son yüzyıl içinde memleket hayvancılığının Devlet himayesinden mahrum kalması ve
hayvan ıslahı sahasında fennî ve teknik tedbirlerin alınmaması neticesi bugün memleketimiz ge
rek atçılık, sığırcılık ve gerekse koyunculuk sahasında çok geri kalmış bulunmaktadır.
Uzun bir ihmal ve lâkaydi devresinden sonra millî Hükümetin kurulması ve Cumhuriyetin Ha
niyle memleket hayvanlarının ıslahı işi de Devlet çalışmaları ve Tarım Bakanlığının kalkınma ara
sında yer almış ise de bu sahada istenilen neticelerin alınabilmesi için yeter derecede damızlık
veren müesseselerin (Haraların) kurulması icap etmektedir. Yurdumuzun Batı, Crüney ve Orta
Anadolu hayvanlarının ıslahı için gerekli damızlıkları yetiştirmek üzere münasip yerlerde haralar
kurulmuş ise de bu hususta şimdiye kadar geniş Doğu bölgesinin ihtiyacı için hiçbir teşekkül ku
rulamamıştır. Bu kere Doğu illerimizin kalkınması pl anlaştırılmış, iklim ve toprak şartları nüfus
kesafetinin azlığı hasebiyle bu plânda hayvancılığa geniş ölçüde yer verilmiş bulunmaktadır.
Hayvancılık kurumlarının faaliyetlerinin randımanla ve Devlete az masrafla mal olması bu ku
rumların kurulacakları arazinin elverişli olmasına bağlıdır. Esaslı surette yaptırılan incelemelerden
sonra bu geniş doğu bölgesinin damızlık hayvan ihtiyacını karşılamak üzere Van İlinin Erciş İlce
sine bağlı olup halen yasak bölge içerisinde bulunan Zeylân vadisinin çok miktarda yeşil otlarla
bezenmiş geniş meralara ve binlerce dekarlık en iyi vasıfta tabiî çayırlara, Yaz Kış çağlayanlar gi
bi akan bol sulara malik olduğu görülerek burada hayvancılık kurumu kurulmasına son derece
elverişli olduğu anlaşılmıştır.
îklim şartlarının tabiî bir neticesi olarak Doğu bölgemiz daha ziyade hayvancılıkla uğraşır. Bu
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bölgenin esas serveti ve geçimi hayvancılığa inhisar ettiğinden bölgenin kalkınması havanları
nın sayı ve verimlerinin artırılmasiyle kabil olacaktır. Bu sebepten burada bir hayvancılık mües
sesesinin kurulması zaınıri görülmüştür. Burada kurulacak müesseseye Van, Bitlis, Muş> Hakkâri,
Ağrı, Diyarbakır ve Bingöl illerinin damızlık ihtiyacını temin etmek üzere Doğunun ve hattâ
memleketin en büyük harası kurulacaktır.
Zeylân yasak bölgesinde bulunan Hazineye ait çiftlik ve meraların Doğu hayvancılık kurumu
kurulmak üzere Bakanlığımıza tahsis ve kurulacak haranın çalıştıracağı sürekli ve geçici hizmet
lerin adı geçen yasak bölgeye girmelerine izin verilmesi ve Doğu Anadokı kalkınma giderlerinden
bir miktar para ayrılarak 904 sayılı Kanunun 5 ııci ve 5098 sayılı Kanunun 12 nei maddesi gere
ğince burada bir haranın kurulması Bakanlar Heyetinin 13 . VI . 1949 tarihli toplantısında karar
laştırılarak bu haranın kısa bir zamanda meydaııagebnesi önemle ele alınmıştır. Bu Karanın bir
an evvel kurularak randımanlı bir şekilde Hazineye yük olmadan gelişmesini ve idaresini sakla
mak maksadiyle şimdiye kadaı- yapılan tecrübeler neticesinde semereli sonuçlar elde ettiğimiz
867 sayılı Kanun hükümleri dairesinde idaresi faydalı görülmüştür.

Tarım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. 1/617
Karar No. 10

22 . XII

. 1949

Yüksek Başkanlığa
Bakanlar Kurulunca 17 . X I . 1947 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve
Komisyonumuza gönderilen Tarım Bakanlığı
bâzı okul ve kuramların idaresi hakkındaki 867
sayılı Kanuna ek tasarı Komisyonda okundu
incelendi:
Doğu illerimizin iklim ve toprak şartlarının
meydana getirdiği mera ve çayır zenginliklerinin
müstesna bir kıymette olması ve sahanın çok ge
niş bulunması o mıntaka sakinlerini eskiden be
ri hayvan yetiştirmeye sevketmiştir. İstikbalde
bu servet kaynağının inkişafı çok müsait ve hal
kın refahını ve millî servetin 'büyük ölçüde art
masını sağlıyacak vaziyet karşısında, buralarda
hayvan teksir ve ıslaihı için Hükümetin bir hara
kurması yolunda attığı esaslı ve tam yerinde
adımları iktisaden çok hayırlı ve faydalı bul
maktayız.
Haranın Hazineye yük olmadan gelişmesini
sağlıyacak olan 867 sayılı Kanunun hükümleri

dairesinde idaresi Komisyonumuzca da uygun
görülerek tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir.
Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere üstün saygılarımızla Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Tarım Komisyonu Başkanı
Sözcü
izmir
Manisi
R. Köken
Y. özey
Kâtip
Bursa
Aydın
^1. Duru
İV. Göktepe
Çorum
Denizli
E. Alpsar
Dr. B. Uz
İmzada bulunamadı
Eskişehir
Kocaeli
Maraş
E. Sazak
F. Balkan A. R. Çuhadar
İmzada bulunamadı
Maraş
Siird
Malatya
A. Yaycıoğlu A. E. Esen M. N. Karaköylü
İmzada bulunamadı

( S . Sayıu ; 262)
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. î/617
Karar No. 114

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurul
ların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek
olarak Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 6/4122 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Tarım Komisyonu
raporiyle birlikte Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Tarım Bakanlığı adına
Veteriner
Umum'Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu
hakle incelenip görüşüldü.
Van İlinin Erciş İlçesindeki Zeylâıı yasak
bölgesinde bulunan Hazineye ait çiftlik ve me
ralarda kurulacak olan Doğu İlleri Altundere
harasının Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul T«
kurumların idaresi hakkındaki kanuna tâbi ol
ması ve bu suretle hususi bir müessese gibi ida
resinin temini maksadiyle teklif edilen işbu ka
nun tasarısı Komisyonumuzca da esas itibariyle
yerinde görülmüştür.
Doğu İllerimizdeki zengin meralardan fay
dalanılması maksadiyle kurulacak bu haranın o
bölge halkına büyük yardımları dokunacağı ve
hayvancılığın oralarda geniş inkişafına hizmet
edeceği muhakkak bulunmaktadır.
Yapılan incelemelere göre bu haranın tesisi
için 9,5 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç bulun
maktadır. Bilâhara Ziraat işletmelerinden kendi
giderlerini karşılıyacak duruma girinceye kadar
da beş yıl müddette her yıl 650 bin liralık ay
rıca bir yardım yapılması zarureti vardır. Bir
kaç yılda harcanacak bu tesis giderlerinin her
yıl bütçeye konacak ayrı tahsisatla veya Doğu

illeri kalkınma programından verilecek öde
neklerle karşılanacağı alman izahlardan an
laşılmıştır.
Esasen 1949 yılında bu hara için Doğu İlleri
kalkınma ödeneğinden (300 000) lira ayrıldığı
ve ayrıca geçen yıl bir idare binası, bir ilgi ve
bir inek ahırı, iki jandarma karakolu, bir fırını
beş lojman inşası için (714 000) liralık bir sâri
taahhüde girişildiği ve 1950 yılı Doğu İlleri kal
kınma ödeneğinden bunların ikmaline çalışıla
cağı, bir taraftan da damızlık kadrosunun temin
ve tedarikine gayret edildiği ve 1950 İlkbaha
rında (6 000) dönüm arazinin ekileceği de ifade
edilmiştir.
Tasarı bu açıklamalardan sonra Komisyonu
muzca da ayniyle kabul edilmiş olup Kamutayın
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan V.
Bu Rapor Sözcüsü
Diyarbakır
Amasya
t. H. Tigrel
A. K. Yiğitoğlu
Kâtip
Ankara
Ankara
Diyarbakır
F. Öymen
C. Gölet
Ş. TJluğ
Erzincan
İsparta
İstanbul
N. Pekcan
K. Turan
E. Amaç,
İzmir
Kastamonu
Kırklareli
A. İnan
T. Coşkan
Korgl. K. Boğan
Kırşehir
Malatya
Niğde
fl. Torfjut
M. S. Eti
R. Gürsoy
Seyhan
Urfa
.4-7?. Tür eğir
E. Tekeli

( S . Sayiii- 258)

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların
idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek Kanun
tasarısı
MADDE 1. — Van İlinin Erciş İlçesindeki
Zeyiân yasak bölgesinde bulunan Hazineye ait
çiftlik ve meralarda kurulacak olan Doğu illeri
Altındere harasının idaresi 29 Mayıs 1926 'ta
rihli ve 867 savılı Kanun hükümlerine tâbidir.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu kanun

yayımı tarihinde

MADDİ-: :i. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
'Bakanları, yürütür.
'Başbakan
Devlet Bakanı
Başbakan yard imcisi
Ş. G Ünal tay
Nihat Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad $irm< n
C, S. Harla s

.Millî Savunma Bakanı
II. Çakır

İçişleri Bakanı
E. Erişirgü
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. A d alan
T. Banguoğlu
Sa.
ve
Su. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
(tüınrük ve Tekel Bakanı
Cavid O rai
Dr. S. Bürge
(jabşma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Dr. Kemal Satır
it. S. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

(S. Sayını'258)

S. Sayısı: 253
Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bulunan Memurların Ay
lıkları hakkındaki 4991 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Dışişleri K omisyonu raporu ile
Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bulunan Memurların Ay
lıkları hakkındaki 4991 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkın
da Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları
( 1 / 7 2 6 , 1/756)

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmeline dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
raporu (1/726)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1557, 6/817
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

27 .11 . 1950

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 16 . II . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
fjj. Günaltay

GEREKÇE
4991 sayılı Kanunun birinci maddesinde :
(Yabancı memleketlerde sürekli görevle bulunan :
A) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının;
B) Bakanlıklar ve genel müdürlükler müşavir ve ataşeleri ve öğrenci müfettişleriyle bunla
rın yardımcı ve memurlarının;
Aylıkları, derecelerine ait aylık aslının memleket içindeki tutarlarının 4 - 4,25 - 4,50 - 4,75 - 5 5,25 - 5.50 - 5,75 - 6 - 6,25 - 6,50 - 6,75 - 7 misilleri üzerinden ödenir.)
Denilmekte olduğundan sürekli görevle yurt dışında olup da 4598 sayılı Kanunun üçüncü
maddesi gereğince en çok iki derece yukarıki memuriyetlere tâyin olunan ve tâyin olundukları de
rece ile hak kazandıkları derece aylığı arasındaki farkı Bakanlar Kurulu karariyle tazminat ola
rak alan memurların bu tazminatlarına maddedeki ödeme misilleri uygulanamamaktadır.
4598 sayılı Kanunun üçüncü maddesi, sevk ve idareye muktedirdir, mesuliyet deruhde edecek kabi
liyette olan ehil memurların üst dereceye yükseltilerek sevk ve idare mevkilerine getirilmesini ve
bu suretle işlerin iyi yürütülmesini hedef tutmuş ve iki derece arasındaki farkı tazminat olarak
vermek suretiyle de, bunların, yükseltildikleri derecelerin külfetlerini karşıiıyabilmelerini teinin
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eylemiştir. Yurt dışında vazi£e gören elçi ve büyük elçilerin üzerlerine aldıkları mesuliyet ve külfet
ler, yurt içinde vazife gören aynı derecedeki memurlarınkinden daha büyük olduğu halde 4991 sayılı
Kanunun şümulüne girmemesi hasebiyle bahis konusu tazminatın bunlara da yurt içindeki aynı de
recede memurlara verilen tazminat gibi verilmesini icabettirmiştîr. Bu halin 4598 sayılı Kanunun
üçüncü maddesinin ruh ve maksadiyle kabili telif olmadığı aşikârdır.
Bu itibarla 4991 sayılı Kanunun birinci maddesindeki ödeme misillerinin sürekli görevle yurt
dışında bulunan elçi ve büyük elçilere verilen tazminatlara da uygulanması için işbu tasarı hazırlan
mıştır.

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Sürekli görevle yabana memleketlerde bulunan
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair Kanun tasarısı
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen

MADDE 1. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan memurlar hakkındaki 28.XII.
1946 tarihli ve 4991 sayılı Kanunun birinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun
3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesi ge
reğince müktesep haklarının üstünde en çok iki
derece yukardaki memuriyetlere tâyin edilip
aradaki farkı tazminat o1 arak alan Dışişleri Ba
kanlığı meslek memurlarından Elçi ve Büyük
Elçilerin aylıklarına tatbik edilen emsal, tazmi
natlarına da şâmildir.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde
yûTürüğe girer.

Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F.'Ş. Bürge

MADDE S. - Bu Kanuna Bakanlar Kurulu yürütür.
Devlet Bakamı
Başbakan
Baçbakan Yardımcısı
Ş. tfünaltay
Nihat Erim

Devlet Bakanı
C. S. Barlas
Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
İV". Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu

Ulaştırma Bakanı
Dr. Kemal Satır

( S. Sayısı : 253 )

içişleri Bakanı
E- ErişirgÜ
Maliye Bakanı
1. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Ş. Adatan

Tarım Bakanı
Cacia Oral
Çalışma Bakanı
Reşat Ş.. Sirer

îçlstmeler Bakam
Münir Birsel
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Dışişleri Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/726
Karar No. 15

9 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların ayıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra -eklemesine
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 6 . II . 1950 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Kanun tasarısı ve gerekçesi Yüksek Başkanlı
ğımızdan Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş
olmakla Komisyonun 3 . III . 1950 tarihli top
lantısında Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanlığı
temsilcisi hazır olduğu halde incelendi.
4598 numaları Kanunun 3 ncü maddesi, sevk
ve idareye muktedir, mesuliyet deruhde edecek
kabiliyette olan ehil memurların kndi derecele
rinden iki derece üst mevkilere getirilebilmele
rini ve bunlara bu iki derece arasındaki maaş
farkını Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat ola
rak vermeyi mümkün kılmıştır.
Dışişleri Bakanının izahlarına nazaran bu ka
nundan istifade ederek Dışişleri kadrosuda mes
lek memurlarından halen dört beş Elçi ve Büyük
Elçi müktesep hakları olan derecelerinden bir
ve iki derece üst mevkilerde yurt dışında vazi
fe görmektedirler.
4991 sayılı Kanunun, yabancı memleketlerde
sürekli görevlerde bulunan memurlara memle
ket içindeki aylıklarının tutarının yedi misline
kadar, emsal üzerinden ödenmesini kabul etmiş
tir. Bu kanunun ruh ve maksadı göz önünde tu-.
' tularak Dışişleri Bakanlığı meslek memurların
dan Elçi ve Büyük Elçiler müktesep derecele
rinden üst derecelerdeki mevkilerde vazife
gördüklri takdirde, kendilerine verilen tazmi
natın da maaşlarında olduğu gibi emsal üzerin
den ödenmesi, bunların yurt dışında üzerlerine
aldıkları mesuliyetler ve külfetlerin yurt içinde
vazife gören aynı derecedeki memur!arınkinden
daha büyük olması bakımından muvafık görül
müştür; ancak bu mülâhazanın yalnızz meslek
memurlarından elçi ve büyük elçilere münha
sır bırakılmayıp Dışişleri Bakanlığı bilûmum
meslek memurlarna. teşmil edilmesi prensipi

üzerinde komisyonumuz ehemmiyetle durmuş
tur. Çünkü, 4598 numaralı Kanun bugün yal
nız meslekten yetişen birkaç elçi ve büyük el
çi hakkında tatbik edilmişse de yarın her hangi
bir lüzum üzerine meslek memurlarından bâzı
larına da tatbik edilebilir. Bu itibarla tesis edi
lecek yeni hükümlerin Dışişleri Bakanlığı bilû
mum meslek memurlarına şâmil olması çok ye
rinde olur.
Maliye Bakanlığı temsilcisi, tazminatın em
sal üzerinden Dışişleri Bakanlığı bilûmum mes
lek memurlarına teşmil edilmesinin mevcut
mevzuatla ve 1950 yılı Bütçesi ile telif edilemiyeceğini, elçiliklerin istisnai mevkiler olması mü
nasebetiyle yeni hükmün bunlar hakkında is
timna teşkil edeceğini, bunun için önceden Dış
işleri Bakanlığı ile mutabık kalarak bütçede
yalnız bunlar için mahdut imkânlar derpiş edil
miş olduğunu söyledi.
Komisyonumuz 4991 sayılı Kanunun ruh ve
maksadına göre tazminatın Ha emsale tâbi tu
tulması prensipini gelecek bütçe yılından itiba
ren Dışişleri Bakanlığı bilûmum meslek memur
ları hakkında tatbik edebilmek üzere Hükümet
çe hazırlık yapılması temennisinde bulundu.
Bu suretle daha şümullü bir prensipe baş
langıç olacağı ümit edilen Dışişleri Bakanlığı
meslek memurlarından elçi ve büyük elçilerin
aylıklarına tatbik olunan emsalin tazminatları
na da şâmil olması hususundaki Kanun tasarısı
tasvip edildi.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Ko. Başkanı Y.
Sözcü
Kâtip
Gazianteb
Malatya
Di. A. Melek
A. Esenbel
tmzada bulunamadı
Bolu
Burdur
Diyarbakır
H. C. Çambel
F. Altay
F. A. Aykaç
Kütahya
Manisa
Mard'n
A. Gündüz
A. R. Artunkal
Y, Mardin

( S. Sayısı: 253)

— 4—
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlara aylıkları hakkındaki 4991 sayılı Ka
nuna bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/756)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel 3Iüdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-1665,6/1043

10 . III . 1950

Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurlarm aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanuna bir fıkra eklenmesine dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
10 . III . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
t M ' T H » 5 ='-;.

•' .

Ş.Günaltay

GEREKÇE
Moskova Büyük Elçiliğimizden aldığımız resmi malûmata nazaran, Sovyet Hükümeti Kordiplomatike ve bu meyanda Moskova Büyük Elçiliğimize yaptığı-tebliğde rublenin iştira kıymetinin yük
seldiği iddiasiyle yabancı memleket dövizlerinin rubleye olan kur nispetini indirmeye karar verdiği
ve bu itibarla 1 Mart 1950 tarihinden itibaren 1 doların 6 ruble ve 1 Temmuz 1950 tarihinden son
ra ise 1 dolârm 4 ruble itibar edileceğini bildirmiştir.
Bugünlerde 1 dolar 8 rubleye bozdurulduğu halde geçinmeleri imkânsız bir hale gelmiş ve âzami
emsal haddinin 9 a iblâğı ve hattâ elçilik memur,arımızın ikâmetgâh bedellerinin olsun bütçeden te
mini düşünülerek Maliye Bakanlığı ile bu hususla mutabakat hâsıl olmuş iken Sovyet Hükümetinin
rubleye fiktif bir kıymet izale ederek dolar nisputini indî surette düşürmesi, Rusya'da bulunan me
murlarımız maaşlarının ruble tutarını yarıya düşürmüş ve Elçilikle, Konsolosluğumuzun idare öde
neklerine de büyük bir tesir icra eylemiştir.
Rusya'daki memurlarımızın maaşlarına halen uygulanmakta bulunan âzami 7 ödeme emsali esasen
ihtiyacı karşılamamakta olduğu cihetle bu yeni vazi yet karşısında Sovyet* Rusya'daki memurlarımıza
inhisar etmek üzere istisnai bir tedbir alınmasına katî zaruret hâsıl olmuştur.
Sovyet Hükümetinin yeni ruble kuruna göre memurlarımız ellerine geçen ruble miktarını ayar
layabilmek üzere tatbiki icabeden emsal haddinin, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tesbit ve fatbik imkanını bahşedecek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Eklenecek-bu fıkra ile yalnız Sovyet Rusya'deki memurlarımıza münhasır olmak üzere, ödeme
emsali hakkında azamî bir had tâyininden ayrılmak cihetine gidilmiştir. Çünkü mütemadiyen
ve cebrî olarak değiştirilen ruble kuronun Temmuza kadar % 25, Temmuzdan sonra % 50 nispe
tinde yükseltildiği şimdilik malûm ise de ilerde hangi kurda karar kılacağını kestirmek mümkün
değildir.
.
Tadilini istediğimiz
4991 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinde (memleketlerin ekonomik ve
para durumlarına ve geçim şartlarına ve aylık derecelerine göre) tâyini derpiş edilmiş olan ödeme
mislinin, Rusya hakkında aynı kıstasa göre Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken tes
bit edilerek uygulanacağına nazaran bu tadil kabul buyrulduğu takdirde aynı kanun hükmünün
daha geniş bir imkân dâhilinde ve ihtiyaca uygun olarak yürütülmesi temin edilmiş olacaktır.

( S. Sayısı : 253 )
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Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/756
Karar No. 17

15 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair Dışişle
ri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 10 . III . 1950 tarihi toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısı
ve gerekçesi Yüksek Başkanlığmzıdan Dışişleri
Komisyonuna havale edilmiş o'makla, komisyo
numuzun 15 . III . 1950 tarihli toplantısında
Dışişleri Bakanının huzuru ile incelendi.
Hükümet gerekçesinden ve Dışişleri Baka
nının izahlarından anlaşıldığı üzere: Sovyet Hü
kümeti Kordip^matiğe ve bu meyanda Moskova
Büyük Elçiliğimize yapt'ğı tebliğde, rub'enin işti
ra kıymetinin yükselmesi dolayısiyle yabancı mem
leket döviz1 erinin rubleye olan kur nispetini indir
meye karar verdiğini ve bu itibarla 1 Mart 1950
tarihinden itibaren 1> doların 6 rub^e ve 1 Tem
muz 1950 tadihinden sonra ise 1 doların 4 ruble
itibar edileceğini bildirmiştir. Bu günlerde 1
dolar 8 rubleye bozdurulduğu halde geçim im
kânsız bir hale gelmiştir. Rusya'daki memurlara

halen uygulanmakta olan âzami 7 ödeme emsali
esasen ihtiyacı karşılamamakta olduğu cihetle
bu yeni vaziyet karşısnda Sovyet Rusya'daki
memur1 ara inhisar etmek üzere istisnai bir ted
bir alınması lüzumu ortaya çıkmıştır.
Yukardaki izahatı yerinde gören komisyonu
muz, tasarıyı esas itibariyle kabule şayan bul
muştur. Ancak kanunun adındaki «.... kanuna
bir fkra eklenmesi....» ibaresi kanun tekniğine
göre yeniden «.... kanunun birinci maddesine
bir fıkra eklenmesi ....» şeklinde düzeltilmiştir.
Maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevidi edilmek üzere Yüksek-Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Ko. Başkanı Yerine
Sözcü
Kâtip
Gazianaeb
Malatya
Dr. A. Melek
A. Esenbel
Burdur
Kütahya
Manisa
F. Altay
A. Gündüz
A. R. Artunkal
Çoruh
Mardin
Asım Us
Y. Mardin

«••»

HÜKÜMETİN TEKLÎFt

DIŞÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ

Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde bulunan
Memurların Aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun
tasarısı

Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde bulunan
Memurların Aylıkları hakkındaki 4991 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı

MADDE 1. — Sürekli Görevle Yabancı Mem
leketlerde bulunan Memurların aylıkları hakkın
daki 4991 sayılı Kanunun 1 ncî maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir.
Sovyet Rusya'da vazife gören memurların
aylıkları, yukardaki ödeme misilleriyle mukayyet
olmaksızın, tesbit edilecek misillerle ödenebilir.

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

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.

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

( S. Sayısı : 253 )
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Hü,

Dışiş. K.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
§. Oünaltay
Başbakan Yardımcısı V.
C. S. Barlas
Devlet Bakam
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
E. Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adatan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. S. BarUs
Dr. K. Bayizit
G. ye Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Cavid Oral
Dr. F. §. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
İşletmeler Baltanı
Münir Birsel

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

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/726, î/756
Karar No. 112

20. III. 1950

Yüksek Başkanlığa
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bu
lunan memurların aylıkları hakkındaki 4991
sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
10 . I I I . 1950 tarihli ve 6/1043 numaralı ve
aynı kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında yine sözü edilen Bakanlıkça
hazırlanıp Başbakanlığın 27 . 2 .1950 tarihli ve
6/817 sayılı tezkeresiyle Büyük Millet Meclisi
ne sunulan iki kanun tasarısı Dışişleri Komis
yonu raporlariyle birlikte Komisyonumuza ha
le Duyurulmakla Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Her iki tasarı, memleket dışında sürekli
görevle bulunan memurların aylıkları hakkın

daki 4991 sayılı Kanunun birinci maddesine
birer fıkra eklenmesini istihdaf etmekle ve bun
lardan birisi ile Sovyet Rusya'da ahiren vâki
olan para ayarlanması ve rublenin altm esasına
göre tesbiti yüzünden hâsıl olan para farkını
karşılamak için dış memleektlerde vazife gören
memurların aylıkları hakkında tesbit edilen mi
sillerle mukayyet olmaksızın yalnız Sovyet Ru&ya'daki memurların ihtiyacına uygun misaller
le aylıklarının ö*denmesini sağlamak ve diğer
fıkra ile de 4598 sayılı Kanuna göre bulunduğu
derecenin iki üst derecesine kadar tâyin edilen
büyük elçi ve elçilerin aylıklarının tâyin olun
dukları derecelerin misilleriyle ödenmelerini
temin etmek maksadı takip olunmaktadır.
Komisyonumuz her iki tasarının mucip se
beplerini yerinde bulmuş ve bu iki tasarıyı ilgi-
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si itibariyle birleştirmek suretiyle bir tasan
halinde yeniden tanzim etmiştir.
Ancak bu suretle iki üst dereceye kadar tâ
yin edilecek büyük elçi ve elçilere verilmesi istenilen derece farkı emsalinin kanun metinin
de ifade ettiği üzere büyük elçilik ve elçilik
makamlarını bilfiil işgal edenlere hasrı gerek
tiği hususunun raporumuzda belirtilmesini Ko
misyonumuz uygun görmüştür.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
î. M. Tigrel
M. Akalın

Kâtip
Ankara
F. öymen

Ankara,
M. Eriş

Ankara
C. Gölet

Erzincan
Edirn*
Diyarbakır
Ş. Uluğ
M. N. Gündüzalp N. Pekcan
İzmir
İstanbul
İsparta
K. Turan
E. Amaç
A. tnan
Kırşehir
Kırklareli
Kastamonu
T. Co§kan Korgl. K. Boğan §. Torgut
Manisa
. Ordu
F. Kurdoğlu
B. Yalman
Seyhan
Urfa
A. B. Yüregir
E. Tekeli

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Sürekli görevle yabana memleketlerde bulunan
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı
Kanunun birinci maddesine bâzt hükümler ek
lenmesi hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 28 . X I I . 1946 tarihli ve 4991
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir :
3656 sayılı Kanunun, 459S sayılı Kanunla de
ğiştirilen 7 nci maddesi gereğince müktesep hak
larının üstünde en çok iki derece yukarıki me
muriyetlere tâyin edilip aradaki farkı tazminat
olarak alan Dışişleri Bakanlığı meslek memurla
rından büyük elçi ve elçiliklerin aylıklarına tat
bik edilen emsal, tazminatlarına da şâmildir.

Sovyet Rusya 'da vazife gören memurların ay
lıkları, yukarıdaki ödeme misilleriyle mukayyet
olmaksızın tesbit edilecek misillerle ödenebilir.
MADDE 2. — Bu kanunun birinci maddesi
nin birinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde ve
ikinci fıkrası hükmü 1 Mart 1950 tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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S. Sayısı: 254
Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/741)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 -1054, 6/944

3 .111.1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı Kanuna ek olarak Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Ba^
kanlar Kurulunca 2 . III 1950 tar.-ninde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış, olan Kanun ta
sarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Gayrimenkul mülkiyetini iktisap için tapuya tescilin şart bulunduğu Medeni Kanunumuz hü
kümleri icabından olduğu gibi-mülkiyete ve mülkiyetin gayri aynı haklara mütaallik muamelelerin
resmî şekilde Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılması kanuni mevzuatımıza göre
zaruri bulunmaktadır.
Bu şekle riayet edilmeksizin yapılan akitler kanunen muteber addedilmemektedir. Buna rağmen
memleketimizde ve bilhassa köylerimizde cereyan eden.birçok gayrimenkul alım ve satımlarının
tapuya intikal ettirilmeden alıcı ile satıcı arasında hususi şekilde düzenlenen alelade senetlerle, icra
edildiği görülmektedir. Kanunen muteber ûlmıyan bu muameleler neticesinde birçok nizalara raslanmakta ve bu yüzden vatandaşlar arasında anlaşmazlıklar meydana gelmektedir.
Vatandaşların tapuya müracaatlarında kanunen mâruz bulundukları bâzı zorluklar bertaraf edil
mezse bu nevî işlemlerin eskisi gibi devam edeceği ve niza ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılamıya-.
cağı şüphesizdir.
Gayrimenkul malların satış, bağışlama, trampa ve ölünceye kadar bakma akdiyle temlik vesair
ayni haklara taallûk eden akit ve tescil işlemlerinin tapu sicil muhafız ve memurluklarında yapılıp
tamamlanması nihayet bir saat işi olduğu halde bu işlerin günlerce ve hattâ aylarca uzadığı olu
yor. Bu uzama sebepleri resmî daire ve müesseselerin vergi, taviz bedeli ve saireden doğan alacak
larının ait olduğu daire ve müessseelerce tahakkuk veya tahsil edilmesi için yapmakta oldukları
işlemlerin sonucunu beklemek zaruretidir.
Bu zarureti doğuran kanuni sebepler ve bu sebeplerin kaldırılmasını gerektiren haller:
a) Tahsili Emval Kanununa müzeyyel 2560 sıyılı Kanun hükmü gereğince satılan gayrimen
kulun satış akdi yapılmazdan evvel birikmiş vergileriyle birlikte satış senesinde tahakkuk etmiş
Bina ve Arazi Vergisinin tahsili için ilgilisinin özel saymanlık idaresine gitmesi ve bu vergiyi öde
mesi lâzımdır.
özel saymanlık idarelerinde borç hesaplarında ekseriya tahsildar hesaplarına müracaat edilmesi
zaruretinin hâsıl olması ve tahsildarların da köylerde bulunmaları sebebiyle süratle çıkarılmama
sı yüzünden sahiplerinin özel saymanlık idarelerindo uğraşmalarını ve tahsildarların peşinde do
laşmalarını gerektirmektedir. Bundan başka vergilere itiraz edildiği hallerde derecattan geçiriciye
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kadar beklemek zorunda kalan iş sahibinin tapudaki satış işi bizzarur itiraz neticelerinin alın
masına talik edilmektedir.
b) 796 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 26 ncı maddesi gereğince mirasçılara
yapılacak intikal işlerinin Veraset Vergisinin tahakkukuna bağlı olduğu gibi bunların satışı ha
linde ise bu vergi tamamen tahsil edilmedikçe satışın yapılması mümkün değildir.
Bu sebeple gerek intikal yaptıracak mirasçılar vo gerek bunlardan satışı istenilen gayrimenku
lun Veraset Vergisinin tahakkuku için Maliye tahsil şubelerine gitmeleri ve bu işi bitirdiklerine
dair beyanname getirmeleri ve satışta ise verginin tamamen tahsil edildiğine dair makbuz ib
raz etmeleri zaruridir.
Veraset Vergisi esasen tevhidi matrah esasına göre tahakkuk ettirilen bir vergi olup mütevef
fanın muhtelif yerlerdeki menkul ve gayrimenkul bütün mallarının kıymetlerini tesbit için Ma
liye dairelerince süratle tahakkuk ve tahsil muamelesi yapılamamaktadır. Bu surette uzun bir za
mana muhtaç olan veraset ve intikal tahakkuku o nispette de tapu işlerini sürüncemede bırak
makta ve vatandaşları müşkül bir duruma sokmaktadır.
c) 5 Haziran 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vaki fi ar Kanununun 30 ncu maddesi gereğince icare
teynli ve mukataalı gayrimenkul malların taviz bedelleri vakfa ödenmedikçe temliki tasarrufları tapu
idarelerince tescil edilemiyor.
Taviz bedelleri vakıf gayrimenkul malların icare ve mukataalarmm yirmi mislidir. Bunların
hesapları ödeme senedindeki kıymetlerden bulunacak icare ve mukataa miktarlarına göre , Vakıflar
idaresinde yapılmaktadır. Bu hesabın müstenidi olan kıymetin elde edilmesi ve buna göre hesabın
yapılması ye tahsili günlerce uzamakta olduğu gibi vakfın mahiyeti itibariyle sahih vakıf ve gayrisahih vakıf olması gibi ihtilâflar yüzünden aylarca sonuçlandırılmıyor ve tapu işi de bu suretle uzayıp
gidiyor.
d) 14 Haziran 1935 tarihli ve 2814 numaralı Kanunun 10 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası gere
ğince gayrimenkul malların satış, bağışlama ve sair temlik işlemlerinde bunların Ziraat Bankası ile il
gili olup olmadıklarının Ziraat Bankasından sorulması mecburiyeti vardır.
Bankanın ipotekli alacakları tapu sicilline geçirilmekte ise de müteselsil kefalet yoliyle zürraa
yaptığı ikrazlar sebebiyle köylülerimizin tapu idarelerinde yaptırmak istedikleri satış ve sair işlem
leri için Ziraat Bankasından malûmat istenilmesi mecburiyeti topuya müracaat eden iş sahipleri
nin işlerinin gecikmesine sebep olmaktadır.
Gerek Bina ve Arazi ve Veraset vergileri ve gerekse vakfın taviz bedelinin tahakkuk ve tah
sillerinin yetkili idarelerce her zaman sağlanması mümkün olduğu gibi bunların tapuca yapılan
muamele zımnında tahsil edilen miktarları, rastlanan zorluklar karşısında mühim olmadığından
tapuda yaptırılan alım, satım intikal ve sair muamelelerinin bu gibi vergi ve alacakların tahak
kuk ve tahsiline talik edilmemesini sağlamak maksadiyle birinci madde hazırlanmıştır. Bu daire
ler şayet vergiden doğan bu nevi alacakları için tapuya bir haciz kararı tebliğ -etmişlerse hacizli
borcun ödenmesi lâzımgeleceğinden bu cihet aynı maddeye bir istisna fıkrası konulmak suretiyle
muhafaza olunmuştur.
Gayrimenkul malların ifraz ve taksim işlerinden . gayrı bütün akit ve tescil işletmelerinde
alınması gereken harç, kaydiye ve pul hesaplarında vergi kıymetlerinin esas tutulması zaruri
olduğundan vergiye matrah tutulan kıymetler hakkında tapu idarelerince istenilen malûmatı ve
vukuat ilmühaberini özel saymanlık idarelerinin tereihan ve derhal vermelerim, tapu idareleri
nin de akit ve tescil işlemini yaptıktan nihayet bir hafta sonra tapu kaydiyle vergi kaydmdaki
tenazuru temin için yeni malikin adını ve soyadını ve satış işlerinde satış bedellerini özel say
manlık idarelerine bildirmelerini sağlamak için ikinci madde hazıranmıştır.
Gayrimenkul malların ifraz ve taksim suretiyle yapılacak tescil işlemlerinde bunların kıymetin
den 1451 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince binde bir kaydiye resmi alınmak için özel sayman
lık idaresinden kıymet ve vukuat ilmühaberi alınmaktadır. Tatbikatta bunun ilgilisi talepnamesiyle
Özel Saymanlık idaresine gönderilmekte ve bu idareler bu nevi müracaatları tadilât komisyonları
na göndermekte ve komisyonlar tarafından da mahalline gidilerek her parçaya ayrı ayrı kıymet
( S. Sayısı: 254 )

takdir olunmaktadır. Bu kıymetlere gayrimenkulun sahibi itiraz etsin veya etmesin itiraz ve temyiz
komisyonlarından geçirmek suretiyle kesinleşmesi zaruri olduğundan ve bu işler aylarca neticelendirilmediğinden bir ifraz işi için müracaat eden vatandaşın nihayet kaydiye resmi matrahının bulun
masını temin 'bakımından aylarca uzaması mecburiyeti hâsıl olmaktadır.
Binde bir kaydiye alınması için bukadar zaman iş sahibini uğraştırmaktansa ifrazı istenilen
gayrimenkule ait vergi kıymetinin ifraz edilen parçalara tapu sicil muhafız ve memurları tarafındın
her parçanın ölçü miktarına göre ayrılarak bu parçalara düşen miktar üzerinden kaydiye resminin
istifası mümkün görülmüş ve 3 ncü madde bu esası temin maksadiyle düzenlenmiştir. Ancak bu ne-d
ifraz muameleleri neticesinde vergiye matrah olankıymetlerde bir değişiklik yapılması lâzımgeleceğinden tapuya intikal ettirilen bu muameleler sonunda bir hafta içinde alâkadar vergi dairesine keyfi
yetten malûmat verilmesi için tasarmm 2 nci maddesine hüküm konulmuştur. Satış bedeli vergide
mukayyet kıymetden fazla ise vergi matrahını ula kadar eden bu cihetin de kezalik tapu idaresince
özel saymanlık dairelerine bildirilmesi mecburiyeti tasarıda düşünülmüştür.

Bütçe Komisyonu Eporu
T. S . M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/741
Karar No. 107

20 . III . 1950

Yüksek Başkanhğa
Tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı Kanuna
ek olarak Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 3 . I U . 1950 tarihli ve 71 - 1554 ve
6/944 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan
Kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Maliye Ba
kanlığının yetkili temsilcisi hazır olduğu halde
incelendi.
Medenî Kanunumuzun hükümlerine göre gay
rimenkul ömlkiyetini iktisap için tapuya tescil
şart olduğu gibi mülkiyete ve mülkiyetin gayri
ayni haklara, ait muamelelerin, resmî şekilde Ta
pu sicil muhafız veya memurları tarafından ya
pılması zaruridir. Tapu idarelerinde yapılacak
bu muameleler haddi zatında basit ve vatandaş
lar için külfetsizdir. Ancak âmmeye ait bâzı
vergi ve alacakların tapulardaki muamele sıra
sında tahsili yoluna gidildiğinden gayrimenkullerin tedavülüne ve takyidine ait işler güçleşmiş
bulunuyor.
Şöyle ki:
a) Tahsili Emval Kanununa ek 2560 sayılı
Kanun hükümlerine göre gayrimenkulun Bina
ve Arazi Vergileri ödenmedikçe satış akti ya
pılamaz.
b) 796 sayılı Veraset ve întikal Vergisi Ka

nununun 26 ncı maddesi gereğince intikal işleri
Veraset Vergisinin tahakkukuna bağlıdır.
c) 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 30 ncu
maddesine göre de icareteynli ve mukataalı gayri
menkul malların taviz bedelleri ödenmedikçe
temliki tasarrufları tapuca tescil edilemez.
d) 2814 saydı Kanunun 10 ncu maddesinin
3 ncu fıkrasına göre ise gayrimenkullerin satış,
bağışlama ve sair temlik işlerinde bunların Zi
raat Bankası ile ilgili olup olmadığı araştırılır.
Vergi ve âmme alacaklarının tahsili bakı
mından tapu muameleleri için konulan bu ka
yıtlar; ya işleri uzatarak vatandaşları üzüyor
yahut alım ve satımların hukuki kıymeti eksik
harici senetlerle yapılmasına müncer oluyor.
Bilhassa intikal muameleleri yapılmıyarak
gayrimenkulun hayattaki sahipleriyle tapudaki
sahip birbirinden ayrı kalıyor. Bütün bu hal
lerin nihayet birçok ihtilâflara sebep olduğu,
mahkemelere baş vurulduğu, vatandaşların ağır
külfetlere katlandığı bir gerçektir. Halbuki yu
karda sayılan vergilerin tahsilini sağlayıcı başka
hükümler bulunduğu gibi âmme alacaklarını te
minata bağlayıcı hükümler de vardır. Binaen
aleyh tapu muamelelerinin yalnız fcu sebeplerle
geciktirilmemesi yolunda Hükümetçe alınan ka-
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rar yerinde ve memnunlukla karşılanmıya değer
görülmüştür.
Tasarının birinci maddesinin birinci fıkrasiyle «gayrimenkul mallara müteallik Tapu idare
lerince yapılacak her çeşit işlemler» in yukarda
sayılan vergilerin ve alacakların «tahakkuk ve
tahsiline talik» edilemiyeceği prensipi konul
muştur.
Halbuki aynı maddenin ikinci fıkrası gayrimenkullerin satışında yine vergi tahsilini şart
koymaktadır. Böylece prensip gayrimenkul sa
tışlarında zedelendiğinden Komisyonumuz hem
gayrimenkul satışlarını geciktirmemek hem de
vergi tahsilini sağlamak için ikinci fıkranın şu
şekilde değiştirilmesini yerinde bulmuştur.
«Gayrimenkul malların satışında Tapu idare
leri Tescilden önce keyfiyeti Bina ve Arazî ver
gileri bakımından derhal ilgili vergi dairelerine
bildirir. Malikin tasarrufu zamanına ait olarak
bu mallardan alınması gereken vergiler bakaya
sından vukuat ilmühaberinin tanzimi tarihinde
kesinleşmiş olanlarla cari yılın ödeme zamanı gel
miş vergi taksitleri bir hafta içinde ödenirse ve
yahut ilgili vergi dairesinden haciz kararı gelme
miş olursa ferağ muamelesi yapılır.»
Teklif edilen bu fıkra ile satışlarda tapu mua
melesi vergi bakımından nihayet bir haftalık bir
gecikmeye uğrayacak, vergilerin tahsili de emni
yet altına alınmış olacaktır.
Tasarının birinci maddesinin sonuncu fıkra
sında intikal ettirilerek satılacak gayrimenkıülerîn Veraset vergileri için bir kolaylık düşünül
müştür. Veraset Vergisinin tahakkuk işlerinin
zorluğu satış yapılmıyan intikalleri daha güç
leştirmekte olduğundan ve esasen bu intikaller
her hangi bir vergi ziyama da imkân vermiyeceğinden tahakkuk beklenmeksizin intikalin yapı
labilmesi için son fıkraya bir fıkra daha eklen
mesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Fıkra :
«Sat7ş olmıyan intikallerde tapu idareleri

muameleyi Veraset Vergisinin tahakkuk ve tah
siline talik edemez.»
Tasarının 3 ncü maddesindeki «kıymetlerin»
tâbirinin «vergi kıymetlerinin» olarak düzeltil
mesi uygun görülmüştür.
Bu maddeye ikinci fıkra olarak komisyonu
muzca eklenen fıkra ile ifraz ve taksim suretiyle
yapılan satışların tapu harclar.ni. tâyin için de
bir kolaylık düşünülmüştür. Arzedilen fıkraya
göre ifraz edilip satılacak parçalar için harca
esas olacak vergi kıymeti, yüz ölçümü esasına
göre gayrimenkulun bütünün vergi kıymetinden
ayrı'acak kısım olacaktır. Satış bedeli bu asgari
miktardan yüksek olduğunda tabiatiyle yeni sa
tış bedelleri harca esas tutulur. Bu sebeple üçün
cü maddenin sonuna komisyonumuzca aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
«îfraz ve taksim suretiyle yapılan satışlarda
tapu harçlarının asgari miktarının tâyininde bi
rinci fıkrada olduğu gibi parçalara düşen ver
gi kıymeti harca matrah ittihaz olunur.»
Tapu muamele1 erinde temin edeceği çabuk
luk ve ko1 aylık sebebiyle gerçekten vatandaşları
ferahlığa, u1 aştıracak olan tasarının Kamutayda
ivedilikle konuşulması dileğiyle raporumuz Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Bu rapor Sözcüsü
Mardin
Diyarbakır
İsparta
R, Erten
/. H. Tigrel
K. Turan
Kâtip
Ankara
Ankara
Ankara
F. öymen
M. Eriş
C. Gölet
Edirne
İsparta
îstanbul
M. N. OündüzaZp Kemal Turan
Dr.A.Adtvar
îstanbul
. İzmir
Kastamonu
E. Amaç
A. İnan
T. Coşkan
Kırklareli
Kırşehir
Niğde
Korgl. K. Doğan
§. Torgut
R. Gürsoy
Ordu
Seyhan
H. Yalman
A. R, Y ur eğir
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ

Tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı Kanuna ek
Kanun
tasarısı

1451 say ıh Tapu Harçları Kanunuııa ek Kanun
tasarısı

MADDE 1. — Gayrimenkul mallara mütaallik tapu idarelerince yapılacak her çeşit işlem
ler, Devlet, il özel idareleri ve belediyelerin ka
mu haklarından doğan alacaklariyle vakıf ta
viz bedellerinin tahakkuk ve tahsiine talik
edilmez; Tapuya tebliğ edilmiş haciz kararlan
bu hükmün dışındadır.
Gayrimenkul malların satışı halinde, malikin
kendi tasarrufu zamanına ait olarak bu mallar
dan alınması gereken vergiler bakayasından vu
kuat ilmühaberinin tanzimi tarihinde kesinleş
miş olanlara cari yılın ödeme zamanı gelmiş
vergi taksitleri ferağı verenden derhal ve fe
rağdan evvel tahsil olunur.
797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır.
Ancak Veraset ve İntikal vergileri henüz ta
hakkuk safhasında bulunan şahıslar kendileri
ne intikal eden gayrimenkul malları, vergi kıy
metinin % 15 ni mal dairesine emaneten yatır
mak ve buna dair vezne makbuzunu tapu idaresino göstermek şartiyle, adlarına tescil ettire
rek başkasına satabilirler.

MADDE 1. — Gayrimenkul mallara mütaallik tapu idarelerince yapılacak her çeşit işlem
ler, Devlet, il özel idareleri ve belediyelerin
kamu hakarından doğan alacaklariyle vakıf
taviz bedellerinin tahakkuk ve tahsiline talik
edilmez. Tapuya tebliğ edilmiş haciz kararları
bu hükmün dışındadır.
Gayrimenkul malların satışında tapu idare
leri tescilden önce keyfiyeti Bina ve Arazi ver
gileri bakımından derhal ilgili vergi dairelerine
bildirir. Malikin tasarrufu zamanına ait olarak
bu mallardan alınması gereken vergiler bakaya
sından vukuat ilmühaberinin tanzimi tarihinde
kesinleşmiş olanlarla cari yılın ödeme zamanı
gelmiş vergi taksitleri bir hafta içinde ödenirse
yahut ilgili vergi dairesinden haciz kararı gel
memiş olursa ferağ muamelesi yapılır.
797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi-Kanu
nunun 26 ncı maddesi hükmü mahfuzdur.
Ancak Veraset ve İntikal Vergileri henüz
tahakkuk safhasında bulunan şahıslar kendile
rine intikal eden gayrimenkul malları vergi
kıymetinin % 15 ni mal dairesine -emaneten
yatırmak ve buna dair vezne makbuzunu tapu
idaresine göstermek şartiyle adlarına tescil et
tirerek başkasına satabilirler.
Satış olmıyan intikallerde tapu idareleri
muameleyi Veraset Vergisinin tahakkuk ve tah
siline talik edemez.

MADDE 2. — Tapu harç ve kaydiyelerine
matrah olmak üzere tapu daireleri tarafından
özel saymanlıktan istenecek vergi kıymetlerine
ait malûmat ile vukuat ilmühaberinin özel say
manlıklarca derhal verilmesi mecburidir. Tapu
Sicil Muhafız ve memurları da akit ve tescili
mütaakıp yeni malik ile satış bedelini ve ifraz
ve taksimlerde gayrimenkulun son durumunu,
işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta
içinde özel saymanlık idaresine bildirmekle mü
kelleftirler.

MADDE 2. — Tapu harç ve kaydiyelerine
matrah olmak üzere tapu daireleri tarafından
ilgili vergir dairelerinden istenecek vergi kıy
metlerine ait malûmat ile vukuat ilmühaberinin
derhal verilmesi mecburidir. Tapu sicil muhafız
ve memurları da akit ve tescili mütaakıp yeni
malik ile satış bedelini ve ifraz ve taksimlerde
gayrimenkulun
son
durumunu,
işlemin
yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilgi
li vergi dairelerine bildirmekle mükelleftirler.

MADDE 3. — İfraz ve taksimi istenilen gay
rimenkul mallara ait kıymetlerin, parçalara dü
şen miktarları kaydiye resmine matrah ittihaz
olunur.

MADDE 3. — İfraz ve taksimi istenilen gay
rimenkul mallara ait vergi kıymetlerinin, par
çalara düşen miktarları Kaydiye Resmine mat
rah ittihaz olunur.
İfraz ve taksim suretiyle yapılan satışlarda

( S. Sayısı: 254)
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S. K.
tapu harçlarının asgari miktarının tâyininde
birinci fıkrada olduğu gibi parçalara düşen
vergi kıymeti harca matrah ittihaz olunur.

MADDE- 4. — 1833, 1837, 2560, 2762, 2814
sayılı kanunların bu kanuna uymıyan hüküm
leri kaldırılmıştır.

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Hükümetin 5 n-ci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

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

Başbakan
§. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
C. 8. Barlas
içişleri Bakanı.
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgü
//. Çakır
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
/. R. Aksal
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakam
Ş. Adalan
T, Banguoğlu
Sa.
ve So. Y. Bakanı
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Dr.
K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım
Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Biirge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Re§at Ş. Sirer
Dr. K. Satar
İşletmeler Bakam
M. Birsel

( a Sayısı: 254)

S. Sayısı: 255
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ve 1944 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısımlarının değiştirilmesi hakkındaki 4665 sayılı Kanuna
ek Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile
Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 7 6 2 )

T. C .

"
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Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayt : 71 - 1531, 6/1131
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

15 .III.

1950

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanla..:* Kurulunun 10 . I I I . 1950 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair*
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 4665 sayılı
Kanuna ek Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederiın.
Başbakan
Ş. Günaltay

-• — -

'"•

GEREKÇE

Dışişleri Bakanlığının daha verimli bir surette çalışmasını ve mütahassıs elemanlar yetiştirilme
sini ve uzun seneler dış memleketlerde vazife almış olan büyük elçilerin önemli meselelerde görüş v«
bilgilerinden merkezde istifade edilmesini sağlamak maksadiyle 5250 sayılı Kanunla dört yüksek mü
şavirlik ihdas edilmiş, fakat kadroları alınamanuştı. Bu yüzden merkeze getirilmiş ve getirilecek
olan büyük elçilerin yerlerine başkalarının tâyini mümkün olamamaktaidır. Bu itibarla gerek büyük
elçilerin merkeze alınmasını derpiş eden 5250 sayılı Kanunla istihdaf edilen faydayı sağlamak, gerek
yerlerine gönderilmesi icabeden büyük elçilerin tâyinini mümkün kılmak üzere ilişik kanun tasarısı
nın sunulması zaruri görülmüş ve bu kadrolar için gerekli ödeneğin 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı
A işaretli cetvelin Millî Savunma. Bakanlığı kısmı 601 nci (551 sayılı Kanun gereğince kurulacak
harb malûlleri yurt tesis ve yönetim giderleri) bölümünden 50 bin lira düşülerek Dışişleri Bakanlığı
na ait 201, 205 ve 209 ncu bölümlere eklenmek suretiyle sağlanması uygun bulunmuştur.

—2
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. t/762
Karar No. 18

16 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanjlığı kısmını değiş
tiren 4665 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun
10 . I I I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Kanım tasarısı ve gerek
çesi Yüksek Başkanlınızdan Dışişleri Komisyo
nuna havale edilmiş olmakla Dışişleri Bakanı ha
zır olduğu halde incelendi.
Adı geçen kanun tasarısı 1 nci maddesiyle bi

rinci dereceden dört aded kadro eklenmesini-ve
geçici maddesiyle de bütçe tertipleri arasında
50 000 liralık aktarma yapılmasını istikam ettiği
cihetle doğrudan doğruya Bütçe Komisyonunu il
gilendirdiğinden bu Komisyona havalesi temenni
siyle Yüksek Başkanlığa sunulması uygun görül
müştür.
Dışişleri Komisyonu Başkanı yerine
Sözcü
Gazianteb
Dr. A. Melek

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bilice Komisyonu
Esas No. 1/762
Karar No. 113

20 . III . 1950

Yüksele Başkanlığa
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmında
değişiklik yapan 4665 sayılı Kanuna ek olarak
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
15 . I I I . 1950 tarihli ve 71/1531 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Dış
işleri Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celeni p görüşüldü.
Tasarı ile Dışişleri Bakanlığı kadrosuna dört
aded (15,0) liralık birinci derece memuriyet ek
lenmesi ve 1950 yılı Bütçesinde (50 000) liralık
aktarma yapılması istenilmektedir.
5250 sayılı Kanun Dışişleri Bakanlığına bü
yükelçi ve elçilerden dördünün merkezde müşa
vir olarak istihdam yetkisini vermektedir. An
cak bunların merkezda istihdamlarına zaruret
hâsıl olduğu takdirde açılacak elçiliklere başkala
rının tâyini imkânı bulunmadığından yeniden bu
dört kadroya ihtiyaç olduğu yapılan açıklama
lardan anlaşılmış ve bunun
karşılığının Milli

Savunma Bütçesindeki Harb Malûlleri Yurdu
için 551 sayılı Kanuna matuf olan (50 000) lira
lık ödeneğin, bu kanunun Emekli Kanuniyle ilga
edilmesi ve bundan dolayı sarfına imkân bulun
maması sebebiyle, bu işe tahsisi suretiyle temin
edileceği ifade edilmiş ve Komisyonumuzca da
uygun görülen tasarı teklif, gibi ayniyle kabul
edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
SÖzcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
H. Erten
t. II. Tigrel
M. Akalın
Kâti]>
Ankara
Ankara
Ankara
F. Öymen
M. Eriş
G. Gölet
Diyarbakır
Erzincan
İsparta
8. Uluğ
N. Pekoan
K. Turum
İstanbul
îzmir
Kastamonu
E. Amaç
A. İnan
T. Coşkan
Kırklareli
Kırşehir
Manisa
Korgl. K. Boğan
Ş. Torgut
F. Kurdoğlu
Ordu
Seyhan
Urfa
A. R. Yüregir
H. Yalman
E. Tekeli

( S . Sayısı. 255),

- 3 HÜKÜMETÎN TEKLÜti
Devlet memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kamına bağlı (1) sa
yılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş
tiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren
11 . I X . 1944 tarih ve 4665 sayılı Kanuna, ilişik
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı
cetvelde gösterilen tertipleri arasında (50 000)
Hralık aktarma yapılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
8. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim

Devlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H: Çakır
Dışişleri Bakanı
İV. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu

Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
îçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/. B. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Ş. Adalan

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayi&it
Vedat Dicleli
Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge

Tarım Bakanı
Gavid Oral

Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Dr. K. Satır
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.

Sayı

1

4

(S. &*yMi: 206)
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[»] »AYILI CETVEL
K.

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Millî Navunm<ı Bakanlığı
(Kara Kuvvetleri)
601

551 sayılı Kanun gereğince kurulacak harb
ve yönetim giderleri

malûlleri

yurt tesia
50 000

Dışişleri Bakankğı
201
1
205
209

.

;

,

AylıklarıMerkez memurları aylığı
Geçici tazminat
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak Ödemeler
karşılığı
Toplam

mmm
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44 000
2 640

3 360
50 000

50 000

S. Sayısı: 256
Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/720)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1550
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

24.11.1950

Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 23. I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Oünaltay

GEREKÇE

',:':~""'''"

15 Nisan 1946 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğünün bir odasında nüvesi ku
rulan Millî Kütüphane kısa zamanda büyük inkişaf göstermiş ve bugün 132 000 ciltlik bir kitap
serveti ve yeni tesisleri ve çalışma tarzı ile gerçekten modern bir kütüphane haline gelmiştir.
Kütüphanenin Saraçoğlu Mahallesindeki Millî Emlâke ait Gazino - Kulüp binasında umumun isti
fadesine arzı tarihi olan 16 Ağustos 1948 tarihinden bugüne kadar bir buçuk yıl içinde büyük ek
seriyetini üniversite gençliğinin teşkil ettiği 120 000 okuyucunun müesseseden faydalanmış olma
sı bu teşebbüsün büyük ehemmiyeti ve lüzumu hakkında kâfi bir fikir verebilir.
Millî Kütüphane kendisine tevdi olunan vazifeleri kısa zamanda ve tam bir başarı ile yerine
getirmiş ve memleketin ilim hayatında geniş ölçüde faydalı olmaya başlamıştır. Sayın Cumhur
başkanımız înönü, sekizinci Büyük Millet Meclisinin üçüncü toplantı yılını açış nutuklarında mü
essesenin önemini şu sözleriyle ifade buyurmuşlardır:
«ilmî çalışma ve araştırmaların temel vasıtası olan Millî bir Kütüphane kurulması dâvası ger
çekleşme yoluna girmiştir. Bu yıl, başkentimizde açılan Millî Kütüphanenin ilim hayatımızda ha
yırlı tesirler kısa zamanda görülecektir.»
Kuruluş maksadı ilişik kanun tasarısında tesbit olunan Millî Kütüphane, memleketin kültür
hayatı bakımından ehemmiyeti büyük olan bir müessesedir. Bu müessesenin amaçlarını belirtmek,
kadrolarını düzenlemek ve Millî Kütüphanenin süratli inkişafını sağlamak bu tasarının hedefidir.
Millî Kütüphanenin işleri bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığının muhtelif kadrolarından tef
rik edilen elemanlarla yerine getirilmiştir. Tasarı ile bu elemanlara ait kadroların lağvı teklif
edilmektedir.
Millî Kütüphanenin âzami tasarruf zihniyeti ile hazırlanan kadrolarından aylıklı memurlar kad
rosunun yıllık tutarı 91 800 lira, çeşitli hizmetler kadrosu, tutarı ise 30 000 lira ki ceman 121 800
lira olup bu miktardan lâğvedilen maaşlı memurlar kadrosu tutarı olan 33 300 lira ile çeşitli hiz
metler kadrosu tutarı olan 6 000 lira ki ceman 39 300 lira çıkarıldığı zaman hâsıl olan 82 500 lira
fark ile çocuk zammı ve mesken tazminatı farkı olarak eklenmesi icap eden 5 700 lira farkın yekûnu
olan 88 200 lira köy enstitüsü mezunu öğretmen'erin maaşa geçirilmeleri dolayısiyle elde edilen
tasarruftan karşılanacaktır. Bu maksatla da ili/ik 5 sayılı cetvelde gösterilen 64 200 liralık ka-

nuni aktarma yapılması icap etmektedir. 88 200 lira ile 64 200 lira arasındaki fark olan 24 000
lira ücret kadroları tutarı olması dolayısiyle maddeler arasında bir münakaleyi icap ettirmekte
olduğundan bu münakale de Maliye Bakanlığınca yapılacaktır.
Kurulması en az yüz yıl gecikmiş olan Türk Millî Kütüphanesinin en kısa zamanda bir ilim ve
irfan âbidesi halinde yükselmesini hedef tutmak m aksadı yi e ilişik kanun tasarısı hazırlanmış
tır.

Millî Eğitim Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/720
Karar No. 30

6 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırla
narak Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza
'havale duyurulan Millî Kütüphane Kuruluşu
hakkındaki Kanun tasarısı Millî Eğitim Baka
nı Tahsin Banguoğlu hazır bulunduğu halde
28 . II . 1950 tarihinde incelendi.
Komisyonumuz millî karakterde bir kütüpıhanenin Ankara'da kuruluşunu son derece iyi
"bir hareket olarak telâkki ve kabul etmiş ol
makla 'beraber tasarıda aşağıdaki tesbit olunan
«saslar dâhilinde değişiklik yapılmasına karar
<v€rmigtir :

1. Müessesenin kütüphaneler müdürlüğüne
bağlanması uygun görülmediğinden doğrudan
doğruya bakana bağlı ve müstakil hüviyetli
olmasını temin yönünden birinci maddenin «An
kara'da, bir müdürlük halinde idare edilmek
üzere merkez teşkilâtı içinde Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Millî Kütüphane kurulmuştur»
şeklinde değiştirilmesi ekseriyetle kabul ve uy>gun görülmüştür.
2. ikinci maddenin «Millî Kütüphane; mil
lî kültür araştırmalarını mümkün kılmak, bu
maksada elverişli bütün «serleri ve vesikaları
îbir araya toplıyarak esaslı bir merkez vücuda
getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve
sanat çalışma ve araştırmalarını kolaylaştır
makla görevlidir. Bu görevlerini yerine getir
mek üzere Millî Kütüphane lüzumlu göreceği
eserleri ve vesikaları satmalmaya veya başka
yollarla sağlamaya ve bunların tasnif, muhafa
za ve genel istifadeye arz için gerekli her tür
lü tesisleri ve vasitaları satmalmaya veya yap

tırmaya yetkilidir» olarak değiştirilmesi karar
laştırılmıştır.
3. Dördüncü maddenin % ifadesinde açıklık
temini bakımından «Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tara
fından bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya
yardımlarını kabul eder. Bunların ne şekilde
kullanılacağı bir tüzükle tesbit olunur. Para
bağışları hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümleri uygulanır» şeklinde
yapılması gerektiği ekseriyetle kabul edilmiştir.
4. (2) sayılı cetvelde müdürün aylığının
(80), başuzmanın da (70) liradan tesbiti uygun
görülmüştür.
5. «Kütüphane memuru» şeklinde adlandı
rılan memurlar için «Kütüphaneci» denmesinin
yerinde olacağı kanaatine varılmıştır.
6. Müdür ve uzmandan eksiltilen aylık artığiylo de kadroya «15» liralık bir memur ilâve
sinin gerekli olduğu kararına varılmıştır.
Tasarıyı bu değişik şekliyle kabul eden ko
misyonumuz havaleleri gereğince Bütçe Kamisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Millî EğHim Ko. Baş.
Sözcü
Trabzon
MaraşM. R. Tarakçıoğlu
Muhalefetim ilişiktir
E. Soysal
Kâtip
Kars
Çorum
Diyarbakır
T. Taşktran
H. İlgaz
O. Ocak
izmir
Konya
Mardin
E. Çınar
N. H. Onat
' T. Mardin
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Tekirdağ
Trabzon
K.t Kitapçı
E. Ataç
Z. Dranaz
Urfa
Zonguldak
8. K. Yetkin
O. S. Orhon
Maraş
Millî kütüpane namı altında müzakere ve
ekseriyetle kabul edilen Kanun tasarısının aşa
ğıdaki arzettiğim yönlerden muhalifim:
1. — Tasarıda «Kütüpana» denmiş, halbu
ki bugünkü dil devrimiz bakımından bu tâbir
doğru değildir. Diğer taraftan İçtüzüğümüzde
de bu kelime «Kitaplık» olarak saptanmıştır.
Kelimelerin çeşitli tasarılarda birçok şekillerle
kullanılmasına bizzat Millî Eğitim Bakanlığı
nın yer vermemesi gerekir. Eğer Kamutay bu
Millî Korunma adını kütüpane olarak kabul
ederse o zaman içtüzüğümüzdeki kitaplık adı
nın da değiştirilmesi gerekir kanaatindeyim.
2. — Yeni kurulmakta olan bu müessesede
muvakkat birtakım işlerin yapılması ileri sürülreek daimî kadronun bu şekilde tesbiti bu

günkü bütçe anlayış ve durumumuza uygun
görmediğim için kadronun çok geniş tutuldu
ğuna kaniim. 40 a yakın memur ve müstah
demle «125 000» ciltlik bir kitaplığı idare et
mek tasavvuru doğru olamaz.
3. — Bu bakımdan daimî kadroda birçok
memur bulundurup mütemadiyen fazla masraf
yapacak yerde geçici işler için yevmiye ve mu
vakkat ücretlerle adam tutarak hem işleri ça
buk yapmak hem de Devlete ucuza mal etmek
gerektiği kanaatindeyim.
4. — Müessesenin böylece Millî Eğitim Ba
kanına bağlı olarak kurulmasını bugünkü teş
kilât anlayışımız bakmandan doğru görmüyo
rum. Ya müessese kütüpaneler müdürlüğüne
bağlanarak üstün bir teşkilâtın kontrol veya
iş birliğini kabul etmeli ve yahut ki tam mânasiyle hükmi şahsiyeti haiz olarak kurulmalıdır.
Devlet müesseselerinin şahıslara göre düşünü
lüp kurulması sağlam bir esas olamaz kana
atindeyim.
Emin Soysal

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/720
Karar No. 119

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Millî Kütüphane kuruluşu hakkında Millî
Eğitim Bakanlığmea hazırlanıp Başbakanlığın
24 . II-. 1950 tarihli ve 71/1550 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü.
Ankara'da bir Millî Kütüphane kurulması
nı temin maksadiyle hazırlanmış olan bu kanun.
tasarısını komisyonumuz da esas itibariyle ka
bule doğru görmüştür. Çekirdeği, halen Saraç
oğlu Mahallesindeki binasında bulunan bu Kü
tüphanenin, millî bir hüviyetle genişliyerek bü
yük memleketlerdeki eşlerine benzer bir hale ge

tirilmesi gayesini hedef tutan bu tasarı kendi
sine bu yolda yürüyebilmesi için ilk imkânları
sağlamaktadır.
Tasannın görüşülmesinde Millî Eğitim Ko
misyonu metni esas tutulmuş ve ancak bu Kü
tüphane Bakanlığın merkez teşkilâtından sayılamıyacağı cihetle Millî Eğitim Komisyonunca
birinci maddeye bu yolda eklenmiş olan kaydın
çıkarılması zaruri görüldüğünden birinci madde
Hükümet teklifi gibi kabul olunmuştur.
Bu tasarının tanziminde şimdilik muhtar bir
Kütüphane idaresi kurulması maksadı güdül
memiş ise de ileride Millî Kütüphanenin sahip
olacağı genişleme imkânlarına göre bu müessese
nin muhtar bir hale getirilmesi için Bakanlıkça
gerekli incelemeler yapılması komisyonumuzca
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temenniye lâyik görülmüştür.
Diğer maddeleri ve cetvelleri Millî Eğitim
Komisyonunun değiştirişine göre kabul edilen ta
sarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Kastamonu
Ankara
/. H. Tigrel
M. Ahalin
F. öymen

Amasya
Edirne
İsparta
A. K. Yiğitoğlu
M. N. Gündüzalp
K. Turan
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Dr. A. Adıvar
A. İnan
T. Coşkan
Kırşehir
Manisa
Niğde
Ş. Torgut
F. Kurdoğlu
R. Gürsay
Seyhan
Urfa
A. R. Yüregir
E. Tekeli

HÜKÜMETİN TEKLÎPt

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEÖIŞTtRÎŞÎ

Millî Kütüphane

Kuruluşu
tasarısı

hakkında

Kanun

MADDE 1. — Mülî Eğitim Bakanlığına bağ
lı olarak Ankara'da Millî Kütüphane kurumuş
tur.

Millî Kütüphane

Kuruluşu
tasarısı

hakkında,

Kanun

MADDE 1. — Ankara'da, bir müdürlük ha
linde idare edilmek üzere merkez teşkilâtı içinde
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Millî Kütüphane
: kurulmuştur.

MADDE 2. — Millî Kütüphane; millî kültür I
MADDE 2. — Millî Kütüphane; Millî kültür
araştırmalarını mümkün kılmak, bu maksada i araştınnalarını mümkün kılmak, bu maksada elelverişli -eserleri ve vesikaları bir araya toplı- 1 verişi i bütün eserleri ve vesikaları bir araya
yarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve
toplıyarak esaslı bir merkez vücuda getirmek ve
aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışmaaynı zamanda her türlü ilim ve snat çalışma ve
ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir,
araştınnalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu
Bu görevlerini yerine getirmek üzere Millî Kü
görevlerini yerine getirmek üzere Mîllî Kütüpha
tüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları
ne lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın
satınalmaya veya sair suretlerle temin etmeye ve
almaya veya başka yollarla sağlamaya ve bun
bunların tasnifi, muhafazası ve ilmî istifadeye
ların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı
arzı için gerekli her türlü her tesisatı ve vası
için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satıntaları satınalmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
almaya veya yaptırmaya yetkilidir.
MADDE 3. — Millî Kütüphane hizmetlerinin
ne suretle yerine getirileceği Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte tesbit olu
nur.

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

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı Millî
Kütüphaneye şahıslar ve müesseseler tarafın
dan, kitap ve eşya teberru suretiyle yapılacak
yardımları kabul eder. Bunların ne şekilde kulmlacağı tüzükte tesbit olunur. Para, fceberruları
hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu hükümleri uygulanır.

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı Millî
Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından,
btığış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımla
rı m kabul eder. Bunların ne şekilde kullanıla
cağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hak
kında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun hükümleri uygulanır.

MADDE 5. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden ilişik
(1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik (2)

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN Değiştirişi
MüU. Kütüphane Kuruluşu hakkında Kanun
tasarm
MADDE 1. — Hüktimetîn 1 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun
2 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun
4 ncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

5 nci maddesi
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sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazıb
kadrolar konulmuştur.
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik (4)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar konumuştur.

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 1
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (5) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200)
liralık aktarma yapılmıştır.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükümetin geçici 2
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MAPDE 6. — Hükümetin 6 nçı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Millî
Eğitim Bakanı yürütür.
Devlet Bakanı
Başbakan
§. Günaltay
Başbakan Yardımcın
N. Erim
Adalet Bakam
Devlet Bakam
Fuad Sirmm
C. S. Barlas
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erijirgü
II. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Bayındırlık
Bakam
Millî Eğitim Bakanı
§.
Adalan
T. Banguoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam
Dr. K. Bayizit
Vedad Dicleli
Tarım Bakam
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid O rai
Dr. F. Ş. Bürge
Çalışma Bakam
Ulaştırma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Dr. K. Satır
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi
rinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Hükümetin
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

geçici

MADDE 6. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

6 ncı maddesi

MADDE 7. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

1 nci maddesi

<S.Siy**:46B)

Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.

Aded Aylıic

Görevin çeşidi

D.

Lise, öğretmen okulu ve orta okuUar
ve memurlan
9 öğretmen
10
»
11
»
13 Memur
Müzeler
11 Asistan (Birinci sınıf uzman)

Merkez
Yayım Müdürlüğü
7 Millî Eğitim Basımevi Teknik
Büro Şefliği
9 Ressam
10 Birinci mümeyyiz

1
1
1

A<led Aylık

Görevin çeşidi

60
4')
35

Öğretmen
1
2
2
2

40
35
30
20

1

30

2
14
3
1
1

60
40
25
70
60

[2] SAYIUE CETVEL
Merkez

7

•

Millî Kütüphane Müdürlüğü
4 Müdür (İhtisas yeri)
5 Başuzman

1
1

90
80

Uzman
Kütüphane memuru
12 Memur
6 Mikrofilm ve fotoğraf uzmanı
7 Mütercim
9

[3] SAYILI CETVEL
Aded Ücre

Görevin çeşidi

Görevin çeşidi

Merkez

Sayı Ücret

Lise ve ortaokullar

Odaei

2

100

Odacı

3

100

2
2
1
8

250
200
250
100

[4] SAYILI CETVEL
Çiltçi

Merkez
Millî Kütüphane Müdürlüğü
Daktilo
»

2
1

200
150

Teknisiyen
Odacı

[5] SAYILI CETVEL
Dairesi

B.

Millî Eğitim B.

202

Millî Eğitim B.

201
205
206

M.

Görevin çeşidi

Düşülen

Hizmetliler ücreti
3 Köy öğretmenleri ücretleri
Aylıklar
1 Merkez memurları aylığı
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yardımlar
1 Merkez memurları çocuk zammı
Yekûn
( S . Sayısı: 256)

Eklenen

64 200
58 500
4 200

1 500
64 200

64 200
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MÜH Eğitim Komisyonunun değiştiricine bağlı
cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Aded Aylık

Merkez Yayım
Müdürlüğü
Millî Eğitim Basımevi Teknik
Büro şefliği
9 Ressam
10 Birinci mümeyyiz

1
1
1

füise, öğretmen okulu ve ortaokullar
memurları
öğretmen
9
»
10
»
13 Memur

1
2
2
2

40
35
30
20

1

30

f

n

Müzeler
11 Asistan (birinci sınıf uzman)

60
40
35

öğretmenı, ve

[2] SAYILI CETVEL
Merkez Millî Kütüphane Müdürlüğü
5
6
7
9
12
14
6
7

Müdür (İhtisas yeri)
Başuzman
Uzman
Kütüphaneci
Memur
>
Mikrofilm ve fol oğraf uzmanı
Mütercim

1
1
2
14
3
1
1
1

80
70
60
40
25
15
70
60

[3] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

Aded Ücret

Merkez
Odacı

2

100

3

100

Lise ve ortaokullar
Odacı
( S . Sayısı: 256-)
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[4] SAYILI CETVEL
Görevin çeşidi

Aded Ücret

Merkez
Millî Kütüphane Müdürlüğü
Daktilo
>
Ciltçi

2
1
2
2
1
8

Teknisiyen
Odacı

200
150
250
200
250
100

[5] SAYILI CETVEL
Dairesi

B.

Millî Eğitim B.

202

Millî Eğitim B.

201
205
206

M.

Görevin çeşidi

üsülen

Hizmetliler ücreti
3 Köy öğretmenleri ücretleri
Aylıklar
1 Merkez memurları aylığı
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yardımlar
1 Merkez memurları çoeuk zammı

Yekûn
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Eklenen

64 200
58 500
4 200

1 500

64 200

64 200

S. Sayısı: 257
Hava Sınıfı Mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkın
daki 3485 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 6 4 3 )

T.

C.

-

• •

.

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-1146, 6-4454
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

20 . XII

. 1949

' "

''

Hava sınıfı mensuplarına verilecek /anılar ve lazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanuna ek ola
rak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XII . 1949 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu
saygılarımla arzederim.
Başbakan
. . . : . . • " ,

"7''"?a

N.

(hinaltaıj

<ÎKKEK(JH

1. Topçunun gözetleme, atış tanzimi ve irtibat hizmetlerinde kullanılmak üzere bu defa hava
sınıfından ayrı olarak, topçu sınıfı içerisinde (Topçu hava gözetleme kıtaları) nın kurulmasına ve
bu kıtalar için pilot ve uçak makinistlerinin ihdasına zaruret duyulmuş ve bu maksatla topçu pilot
ve topçu makinist kursları açılarak elemanlarının yetiştirilmesi derpiş edilmiştir.
2. Bu kurslara katılan öğrenci subay ve gedikli erbaşlar, gerek görevleri sırasında enerji harca
ma ve gerekse uçuşun havada ve yerde gösterdiği tehlikeler bakımından hava sınıfı mensuplarından
farksız durumda bulunduklarından, hava sınıfı pilot ve uçucuları ve makinistleri haklarının bun
lar için de aynen tanınması, her türlü zam ve tazminlerin verilmesi gerekmekte olduğundan bu ka
nun tasarısı hazırlanmıştır.
Halen mevcut topçu pilot subayları ile topçu uçak makinist gedikli, erbaşlarının haklarının ko
runması bakımından tasarıya bir geçici madde konulmuştur.

— 2—
Millî Savunma Komisyonu raporu
T. li. M. M.
Millî S. Komisyonu
Esas No. 1/643
Karar No. 13

23 . XII

I!) if)

Yüksek I '»aşka ıı lığa
H a v a sıml'ı mensuplarına verilecek zamlar
ve tazminler h a k k ı n d a k i JÎ485 sayılı K a n u n a ek
olarak, Millî S a v u n m a Bakanlığınca hazırlan.!n
ve B a k a n l a r Kurulunca 5 . XII . 1949 t a r i h i n d e
Yüksek Meclise sunulması k a r a r l a ş t ı r ı l a n ve
21 . XII . 1919 t a r i h i n d e Komisyonumuza havale buyuruları K a n u n tasarısı Komisyonumuzun
22 . XII' . 1949 g ü n k ü t o p l a n t ı s ı n d a ; Millî 8av u n m a Bakanlığı mümessili de hazır olduğu haldo o k u n u p incelendi.
llükümetin
gerekçesinden ve temsilcinin
izahlarından anlaşıldığına göre t o p ç u n u n gözetleme, atış tanzimi ve i r t i b a t hizmetlerini görmek
üzere; topçu sının m e n s u p l a r ı n d a n ; topçu İmva gözetleme k i t a b ı n teşkil edilmiştir.
Hu topçu hava gözetleme kıtaları için lopçıı
pilot ve makinisl kursları da açılmıştır.
'Bu k u r s l a r a iştirak edecek topçu subay ve
gedikli erbaşlar görevleri sırasında, sarl'edeceklej-i k u d r e t ve u ç u ş esnasında h a v a d a ve yerde
mâruz kalacakları lehlike bakım unlan hava sııııt*ı mensuplarının aynı bir d u r u m a girmiş buhunnakladırlar.
Bu i t i b a r l a ; bu s u b a y l a r ve gedikli erbaşlar
h a k k ı n d a da hava sınıfı pilot uçuşları ve makinistleri h a k k ı n d a tanınan, h a k l a r ı n aynen tanınması, her türlü zam ve tazminlerden bunların da
istifade etmesi ve b u g ü n mevcut t o p ç u pilot sub a y l a r i y l e topçu u ç a k makinist gedikli erbaşlaî'inııı da b u n d a n faydalanması istenilmektedir.

Hu mevzu üzerinde y a p ı l a n uzunca bir göriişme neticesinde yeni ihdas olunan ve o r d u
için h a k i k a t e n yok önemi haiz olan bu sınıf suhay ve gedikli erbaşların, h a v a sınıfı s u b a y ve
gedikli erbaşları gibi havada, ve y e r d e
ayni
enerjiyi sarfetmek ve tehlikelere mâruz k a l m a k
zorunda oldukları anlaşılmış ve bunların da
hava mensuplarının mazhar olduğu zam ve taam i u a t l a r d a n aynen istifade etmeleri lâzımgeldiği k a n a a t i n e v a r ı l a r a k ; H ü k ü m e t i n teklifi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Y ü k s e k Başkanlığa arzolunur.
Millî. Savunma. Ko. Baş. N.
Sözcü
Sözcü
Hatay
Hatay
fil. /-,'. Durulan
(11. E. Durukau
Ankara
Ankara
"Balıkesir
.(/, Aksolry
Korf/1. N. Tınaz
Orgl. T. Çalışlar
Bursa
('•anki.'!
Çoruh
('. Ö: 'Dr. A. Arkan
A. Us
İmzada b u l u n a m a d ı
Krzincau
rh'zuruııı
Erzurum
Z. Ağca
E. S. Ak göl
fîl. V. K o c a g ü n e y
İmzada b u l u n a m a d ı
(.azianleb
(lümüşane
Kayseri
(fi. A. A Ih
S. Erdoğan
(11. S. Avgın
Kocaeli
Konya
Koramiral. .Şy. Okan
Dr. ÎT. Alataş
Ordu
Seyhan
Van
Amiral II. (fökdalaa
S. Tcl;cUoghı
R. Oklar
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3—
Bütçe Kom syonu raporu
T. 72. M. M.
Bütçe Komisyonu
E.sas No. 1/013
Karar No. 109

20 . III . 1950
•.;..•
Yüksek Başkanlığa

Hava sınıfı mensuplarına verilecek /anılar
ve tazminler "hakkındaki 8485 sayılı Kanuna ek
olarak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan
ve Başbakanlığın 20 . XII . 1949 tarihli ve
(î/4454 sayılı tezkeresiyle Yükseli Meclise su
nulan kanun tasarısı Millî Savunma Komisyo
nunun raporiyle Komisyonumuza havale edil
miş olmakla incelendi.
Tasarı, hava sınıfı mensuplarına verilecek
zamlar ve tazminler hakkındaki 8485 sayılı Ka
nun ile bu kanunda değişiklik yapan 4334 sayı
lı Kanun muci'bince pilot subaylara ve makinist
gedikli erbaşlara verilmekte olan zam ve taz
minlerin topçu pilot suibay ve topçu uçak maki
nist gedikli erbaşlara da verdi meyini istihdaf et
mektedir.
Bu teşmile sebep olarak Hükümet gerekçe
sinde, topçunun güzelleme, atış tanzimi ve irti
bat hizmetlerinde kullanılmak üzere hava sınıf
larından ayrı olarak topçu sınıfı içerisinde
topçu hava gözetleme kıtalarının kurulmasına
zaruret duyulduğu ve bu maksatla topçu pilol
topçu uçak makinist kursları açılarak eleman
larının yetiştirilmesine başlandığı ve bu kursla
ra katılan öğrenci subay ve gedikli erbaşların
mâruz kalacakları tehlike 'bakımından hava sı
nıfı mensuplarından farksız duı-uma girdikleri
cihetle 3485 sayılı Kanunla tanınmış olan hak
ların bunlar için de tanınması ve her türlü zam
ve tazminlerden 'bunların da faydalanmaları ge
rekmekte olduğu ileri sürülmektedir.
Topçu hava kıtaları için acılan topçu pilol
ve topçu uçak ma'kinist kurumlarının peyder
pey mezun vermeye başladığı ve bu kurslara iş
tirak eden topçu suibay ve gediklilerin, gerek

kursun devamı süresince ve gerekse kurstan
sonra çalışacakları topçu hava gözetleme kıta
larında hava sınıfı mensuplariyle aynı derece
de tehlikeye mâruz bulundukları anlaşılmış ve
bu se'beple 3485 ve 4334 sayılı Kanun hükümle
rinden faydalanmaları esas itibariyle Komisyo
numuzca da uygun »'örülmüştür.
Ancak birinci madde vuzuhu temin maksadiyle yeniden yazılmış ve 1950 yılı Millî Savun
ma Bütçesinin kara kısmında bu zam ve tazmin
leri verebilmek için bir tertip ve ödenek mevcut
olmadığından birinci madde gereğince pilot su
bay ve topçu ma'kinist gedikli erbaşlara 1950
Bütçe yılı içinde verilecek zam ve tazminlerin
1950 yılı Millî Savunma Bütçesinin Hava Kuv
vetleri kısmının 211 nci bölümünden ödenmesi
uygun görülerek tasarıya bu maksadı sağlamak
üzere ikinci geçici madde eklenmiştir. Diğer
maddeler aynen kabul edilmiştir.
Kamutayın Yüksek tasdikimi arzedilmek
üzere Başkanlığa sunulur.

Sözcü

Başkan V.
Diyarbakır
. / / . Tigrel

Kastamonu
.1/. Akalın

Kâtip
Ankara
F. Öymen

Ankara
C. Gölel

Diyarbakır
tf. Vluğ

W rz in can
A. Fincan

İsparta
Kemal
Turan

İstanbul
E. Amaç

İzmir

Kastamonu
T. Coşkau
Malatya
M. S. EH

Kırklareli
Kor yi. K. Donan
Niğde
T?. Gar soy

Amasya
K.
Yiğitoğhı

. 1 . İnan
Kırşehir
S. T org ut

Seyhan
A, R, Yüreyir
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Urfa
E. Tekeli

H Ü K Ü M KT İN

BÜTÇK

TKKl/ÎFİ

Hava sınıfı mensuplarına
rerilecek zamlar
tazminler
hakkındaki
3185 sayılı
Kemana
Kanun
tasarısı

re
ek

KOMİSYONUNUN'

DEOİŞTİRİŞİ

'fava sınıfı mensuplarına
verilecek namlar
ktıminler
hakkındaki
3185 sayılı
Kanuna
Kanun
tasarısı

re
ek

MADDİM 1. -— Hava sımi'ı
mensuplarına
verilecek /anılar ve tazminler- hakkındaki '^485 sa
yılı k a n u n ve bu k a n u n d a değişiklik yapan 4:W4
sayılı K a n u n u n pilot, subay ve makinist gedikli
erbaşlar hakkındaki hükümleri kursa, başladıkla
rı tarikten itibaren topçu hava birliklerinde hiz
metleri süresince topeu pliot subay ve topçu
ııç.ak makinist gedikli erbaşları hakkında da <vynen uygulanır.

M A D D E 1. Hava
simli
mensuplarına
•verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki o4Hf>
sayılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapan
b?o4 sayılı Kanunun pilot subay ve makinist
gedikli erbaşlar hakkındaki hükümleri, kursa de
vamları ve topçu hava. gözetleme
birlkilerinde
hizmetler: süresince topçu pilot subay ve topçu
uçak makinist gedikli erbaşları hakkında da ay
nen uygulanır.

(fEÇİCİ M Al)])E —- Bu k a n u n u n yayınım
d a n önce topeu pilot subay ve topçu uçak maki
nist gedikli yetiştirilmiş olanlar bu kanun hük
münden istii'ade ederler.

H1'X;1(M M A D D B B 1. — Hükümetin geçici
nmddesi geçici birinci madde olarak ayniyle ku1bnl edilmiştir.

(İEOİUİ MADDK 2.
Birinci madde gere
ğince pilot subay ve topçu makinist gedikli er
başlara: 1 !);">() Bütçe yılı içinde verilecek zam ve
tazminler 19fi() yılı Millî Savunma Bütçesinin
Ha.va Kuvvetleri kısmının 211 nei bölümünden
ödenir.
M A D D E 2.
y ü r ü r l ü ğ e girer.

Bu kanun

vurunı

tarihinde

M A D D E :'>. Bu k a n u n u
Milli Savunma
ve Maliye Hakanları y ü r ü t ü r .
Başbakan
Devlet, Hakanı
>Ş. (! Ünal t ay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
C. S. Harla s
Fuad
Kirmen
Milii S a v u n m a Hakanı
içişleri B a k a n ı
E.
Erişirgil
II. Çakır
Maliye B a k a n ı
Dışişleri Bakanı
/. R. Aksal
Ar. Kadak
Bayındırlık B a k a n ı
Millî Eğitim Bakanı
K. Adaları
T. HaiKjuoğlu

M A D D E 2.
Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
MADDK '.l.
Hükümetin
a-uıivle kabul edilmiştir.

E k o . ve T i c a r e t B a k a m

Sa. ve So. Y. B a k a n ı
Dr. K.
Bayizit
T a r ı m Bakanı
(ıib.ırük ve Tekel Bakanı
Dr. F. S. Hurijc
('arifi O rai
Çalışma B a k a n ı
Ulaştırma B a k a m
Dr. Kcmed, Kalır
Reşat K. Kir er
İşletmeler B a k a n ı
Münir
liirsd
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üçüncü

maddesi

S.Sayısı: 259
Manisa Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu ve üç arkadaşının Temsil
Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi ve
Bütçe Komisyonu raporu ( 2 / 2 3 6 )

Büyük Millet Meclisi Yükssk Başkanlığına
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna ek olarak hazırladığımız Kanun teklifi ile gerek
çesini bağlı olarak sunuyoruz. Kanuniyet kesbetmesi için gereken muamelenin yapılmasına müsaa
delerini saygılarımızla dileriz.
Manisa Milletvekili
Urfa Milletvekili
Manisa Milletvekili
Diyarbakır Milletvekili
Kâmil Coşkunoğlu
Esat Tekeli
..F. Kurdoğlu
Osman Ocak

GEREKÇE
5027 sayılı Kanunla yüksek dereceli bir kısım görevlere temsil ödeneği verilmesi kabul edildi
ği ve adı geçen kanunun birinci maddesinin son fıkrasiyle bu ödenekler iktisadi Devlet Teşekkül
leri genel müdürlerine kadar teşmil edildiği halde Diyanet İşleri Başkanına bu ödenek verilme
miştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, birinci derecede bir Devlet memurluğu olduğu gibi haiz olduğu
hususiyet sebebiyle temsil ödeneği verilmeye değer bir durumda bulunmaktadır. 5027 sayılı Ka
nunla kabul edilen miktara uygun olarak Diyanst İşleri Başkanına da ayda (250) lira temsil öde
neği verilmesinin muvafık olacağı düşünülmüş ve bu maksatla hazırlanan kanun teklifi bağlı ola
rak sunulmuştur.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/236
Karar No. 115

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Temsil ödeneği hakkındaki
5027 sayılı
Kanuna €k olmak üzere, Manisa Milletvekili
Kâmil Coşkunoğlu ve üç arkadaşı tarafından
yapılan Kanun teklifi komisyonumuza havale
Duyurulmakla teklif sahipleri ile Maliye Ba
kanı İsmail Rüştü Aksal hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Teklif, Diyanetişleri Başkanına da adı geçen
kanun dairesinde tefsil ödeneği verilmesi mak
sadını ihtiva etmektedir.
Hükümet, gerek bu Başkanlığın ve gerekse

diğer bâzı Genel Müdürlerin 5027 sayılı Kanu
nun tanzimi sırasında bu mevzu dışında bıra
kılarak temsil ödeneğinin çok mahdut makamla
ra hasrı mülâhazasının hâkim olduğunu ve tem
sil ödeneğinin gerekirse genel olarak tekrar
gözden geçirilmesi icabettiği ve böyle ayrı ay
rı eklerle esas düşüncenin bozulmasının doğru
olmadığı mütalâasını ileri sürmüş ise de yapı
lan tartışmalarda Diyanet İşleri makamının
Devletin diğer makamlarından tamamiyle ayrı
ve özel bir hüviyeti bulunduğ-u, bununla diğer

Genel müdürlükler arasındaki* mümaselet dü
şünmenin doğru olmadığı ve bu sebeple bu ma
kam için temsil ödeneği kabulü halinde diğer
lerine bir emsal de teşkil etmesine imkân bu
lunmadığı neticesine varılarak teklif, esas iti
bariyle komisyonumuzca kabule değer görül
müştür.
Teklifin birinci maddesi ayniyle kabul edil
miş^ ve bunun için gereken ödeneğin 1950 yılı
Başkanlık Bütçesinde yeniden açılacak 210t ncji
temsil ödeneği bölümüne konulması maksadiyle tasarıya geçici bir madde eklenmiştir..
Bu değişiklikle hazırlanan tasan Kamuta
yın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı•

ğa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Diyarbakır
Kastamonu
7. H. Tigrd
M. Akalın
Amasya
Ankara
A. K. Yiğitoğlu
C. Gölet
Edirne
İstanbul
M. N. Gündüzalp
E. Amaç
Kastamonu
Kırklareli
T. Coşkan
Korgl. K, Doğan
Malatya
Manisa
M. 8, Eti
F.Kurdoğlu
Ordu
Seyhan
H. Yalman
A, R. Yüregir
m

MANÎSA MİLLETVEKİLİ KÂMÎL COŞKUNOĞLU VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ

Kâtip
Ankara
F. öymm
Diyarbakır
Ş. Vluğ
İzmir
A. inan
Kırşehir
Ş. Tor gut
Niğde
R, Gürsoy
Urfa
E. Tekeli

m ıı
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTiRİŞl

Temsil ödeneği hakkındaki ,5027 sayılı Kanuna
ek Kanun telifi

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayûı Kanuna
ek Kanun tasarısı

MADDE 1. — Diyanetşleri Başkanına ayda
(250) lira temsil ödeneği verilir.

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.
GEÇÎGI MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin. Diyanet işleri
kısmında (Temsil ödeneği) adiyle yeniden açı
lan 210 ncu bölüme (2 750) lira olağanüstü öde
nek konulmuştur.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edümiştir.
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S. Sayısı: 260
Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2800
sayılı JCanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 3665 sayılflCanuna ek Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 7 4 7 )

T. C.
Başbakanlık
'
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1042
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

7 . III . 1950

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı değişik
likler yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
4 . III . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ili
şiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
<*•:•••: - ' ; -

: \

• ; • • • . • • . *

. :-ş-f<*

•/,-•••••'

' -

? ' * \«.

Ş.

Oünaltay

GEREKÇE

Teşkilâtı kazalara kadar dâhil ve tedviriyle mükellef ve ilgili bulunduğu dinî müessese ve mese
leler en küçük köylere kadar şâmil bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının esas vazifesini teşkil
eden dinî ve ilmî vazifeleri tedvir işi bilhassa müşavere ve dinî eserler inceleme kurulunda tekasüf
etmiş bulunmaktadır.
ı * ! * ! 3 ! "• v ?~» '»-<'-* *:* ••»-•* -v
Ezcümle son zamanlarda yapılan ve dinle hiçbir alâkaları bulunmıyan hurafi yığın yığın neş
riyatı günü gününe takip etmek, islâm itikat ve ibadetlerine, islâm ahlâkına, islâm felsefesine,
islâm ilim ve fikir adamlarına dair telif veya tercüme eserler hazırlamak gibi önemli işler karşı
sında bulunan ve evvelce üye sayısı dokuz olan müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kuruluna ay
nı zamanda mütehassıs üyeler yetiştirilmesini de sağlamak üzere üç yardımcı üye ile her türlü ya
yınları takip için iki mütercim kadrosu ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.
3 Mart 1340 tarih ve 429 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Dinimübini islârmn itikat ve
ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı diniyyenin idaresi için Cumhuriyetin
makarrinde bir Diyanet İşleri Reisliği makamı tesis edilmiştir» denildiği ve bu kanunun 5 nci
maddesiyle de Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bilcümle cami ve mescitlerin imam, hatip, vaiz,
müezzin, kayyım ve sair müstahdemlerinin tâyin ve azilleri bu makama verildiği halde sadece di
nî olan bu vazife sahipleri 1931 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanuniyle Vakıflar Genel
Müdürlüğüne devredilmiş ise de hayrat hademelerinin gerek vazifeye alınırken ve gerek vazife
ye alındıktan sonra imtihan ve kontrollerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftüler tarafın
dan yapılagelmiş bulunması göz önüne alınarak bu dinî vazife sahiplerinin Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bağlı kalmalarında hiçbir fayda ve hikmet görülemediği ve bilâkis bunun tatbikatta
birtakım güçlükler ve karışıklıklar husule getirdiği cihetle sözü geçen hayrat hademeleri, tabiî- mer
cileri bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına iade edilmiş ve hayrat hademesi işlerinin idaresi için
de Başkanlık kadrosuna lüzumlu memuriyetler eklenmiştir.
1950 yılı Bütçesine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak neşriyatın ve çıkanla

cak dinî mecmuanın döner sermaye ile idaresi gerekmekte olduğundan başkanlığın merkez kadro
suna bir yayın müdürü ile iki memur ilâve edilmiştir.
Sonradan teşkil edilmiş olup mahallerinden mazbatalarla mütevaliyen vuku bulan müracaatlar
ve parti kongrelerinde dikte ettirilen dileklerle beliren lüzum ve ihtiyaca ve her il ve ilce merkezinde
birer müftü bulıuıdurulnuısı hakkındaki kanuni hükme binaen müftüsü bulunmıyan ilçelere birer
müftülük kadrosu verilmiş olduğu gibi; 4598 sayılı Kanuna göre kadrolarının ikinci üst derecele
rine geçirilmiş olmalarına rağmen henüz tahsil derecelerine nazaran girebilecekleri ilk derece maaşı
na ulaşamamış bulunan yüksek tahsilli ve (15) lirakadrolu müftülerin de kadroları (20) şer liraya
çıkarılmıştır.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan mülga 1452 sayılı Kanunla asgari
memur adaylığı (10) lira olarak tasbit edilmişti.
öteden beri Devletin bilûmum memurlar iejnkabul ettiği bütün haklara malik bulunan vaizle
rin o zaman aylıkları 5 - 6 liradan ibaretti. Bunların Teadül Kanunu çerçevesi içine alınmaları ha
linde aylıklarının asgari (10) liraya çıkması icabedeceği ve bunun ise Hazineye malî bir külfet tah
mil eyliyeeeğ-i düşünülerek vaizler 11 nci geçici madde ile bu kanunun mevzuu dışında bırakılmış
lar ve buna tebaan 3656 sayılı Kanunda da aynı hüküm muhafaza edilmişti.
Vaizlerin aylıkları 1945 yılı Bütçesiyle Barem derecelerine intibak ettirilmiş olduğu gibi 5064
ve 5070 sayılı Kanunlarla da Teadül Kanununa tâbi memurlar hakkında tanınmış olan bütün hak
lar vaizler için de tanınmış ve bu suretle Barem harici durumlarının devamında hiçbir fayda ve
mâna kalmamış olduğundan 1950 yılı Bütçesinin (D) Cetvelinde gösterilen aylıklı memurlardan
vais ve geçici vaizlere ait kadro Diyanet tşleri Başkanlığı teşkilât Kanununa bağlı eetvelo eklen
miştir.

Bütçe Komisyonu raporu

T.B.M.M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/747
Karar No. 117

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Diyanet işleri Başkanlığı teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılmasna dair 3656 sayılı Kanuna
ek olarak hazırlanan ve Başbakanl^m 3.III.1950
tarihli ve 71/1042 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun tasarısı komisyonumuza
havale Duyurulmakla Diyanet işleri Başkanı
Hamdi Aksekili ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları
halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, başlıca iki gayenin temini maksadiyle
hazırlanmış bulunmaktadır:
a) 429 sayılı Kanunun beşinci maddesi icabmca bu Başkanlığın vazifeleri arasında bulu
nan ve sonradan 1931 yılı Bütçe Kanununun
6 ncı maddesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne

devredilip bugüne kadar da adı geçen Genel Mü
dürlüğe bağlı kalan (bütün cami ve mescitlerin
imam, hatip, vaiz, müezzin, kayyım ve sair müs
tahdemlerinin tâyin ve azilleri) hususlarının
esas kanun hükümlerine uyularak bundan böyle
yine Diyanet işleri Başkanlığı tarafından idaresi
için bunlarla ilgili kadroların Vakıflar Genel
Müdürlüğü teşkilâtından çıkarılarak bu başkan
lığa bağlanması ve bu kadrolara ait ödeneklerin
Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınarak Diya
net işleri Başkanlığı Bütçesine aktarılması,
b) 429 sayılı Kanunun birinci maddesiyle
(İslâm Dininin itikat ve ibadete dair bütün hü
küm1 eriyle sair hususlarının tedviri ve dinî mü
esseselerin idaresi) vazifesiyle tesis edilen bu
başkanlığın ödevlerini yapabilmesi için kadro yö-
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nünden takviyesi ve bu kadrolarda çalışanların
Devletin diğer memur ve müstahdemleri derece
sinde terfihleri,
Bu maksatla:
1. Müşavere Heyetine üye yetiştirmek için
bu kadroyu üç üye yardımcısı ve ayrıca iki mü
tercim kadrosu ile takviye etmek,
2. Memleketin her kazasında bir müftü bu
lundurulmasını temin etmek üzere halen 429
dan ibaret müftü kadrosuna 68 müftülük daha
eklenmek ve bunların ilk derecelerini 15 liradan
20 liraya çıkarmak,
3. Dinî neşriyatın içerde ve dışarda kendi
sinden beklenen hizmetle mütenasip olarak ge
lişmesini temin etmek maksadiyle bir Neş
riyat Müdürlüğü ve şimdiki miktarı 4503 olan
hayrat hademesinin bu başkanlığa tekrar bağlan
ması itibariyle bir Hayrat Hademesi İşleri Mü
dürlüğü teşkil etmek,
4. — Şimdiye kadar hizmetliler cetvelinde yer
aldıkları halde aylık tertibinden para almakla
bulunan vaiz ve geçici vaizlerin almakta olduk
ları aylıklariyle teşkilât kadrosuna alınmalarını
temin etmek,
5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetliler
kadrosunda bulunan (İstanbul cuma ve kürsü va
izleri) ni başkanlık hizmetlileri cetveline geçir
mek,
6. — Bu değişikliklerin karşılığı olarak, Va
kıflar bütçesinden (2 438 792) liranın Maliye
den bu bütçeye yapılan yardım Ödeneğinden in
dirilmek suretiyle Başkanlık bütçesinin ilgilitertiplerine aktarılmasını ve yine Başkanlık büt
çesi içinde bu değişikliğin gerektirdiği (258 596)
liralık bir aktarmanın yapılmasını, Millî Eği
tim bütçesinin 601 ve Sağlık bütçesinin 602 nci
bölümleriyle, köy öğretmen ve sağlık memurla

rının maaşlı kadrolara geçirilmesi sebebiyle ar
tan ödeneklerden (258 596) liranın yine Baş
kanlık bütçesinin gerekli tertiplerine aktarılma
sını sağlamak gerekli bulunmuş ve Kanun tasa
rısı Komisyonumuzca da esas itibariyle kabule
değer görülmüştür.
Tasarının maddeleri üzerinde yapılan incele
melerde 1, 2, 3 ve 5 nci maddelerde bâzı kelime
değişiklikleri yapılmış 4, 6 - 11 vej geçici 1, 2, 5
ve 7 nci maddeler ayniyle kabul edilmiştir.
ilgililerin bu kanun hükmünden bir an evvel
faydalanmalarını temin maksadiyle tasarının
30.IV.1950 tarihinde yürürlüğe girmesi Komis
yonumuzca kabul edildiğinden Vakıflar bütçe
sinden aktarılacak ödeneklerde değişiklik yapıl
ması zarureti hâsıl olmuş ve bu maksatla geçici
3, 4 ve 6 nci maddelerde ve aktarma cetvelinde
bu değişiklikler yapılmıştır.
Yürürlük maddesi yukarda arzedildiği gibi
değiştirilmiş ve 13 ncü madde ayniyle kabul
edilmiştir. Bu şekilde yeniden hazırlanan kanun
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
î. İL Tigrel
M. Akahn
Kâtip
Ankara
Ankara
Ankara
F. öymen
M. Eriş
C. Gölet
Edirne
İsparta
İstanbul
M. N. Oündüzalp
K. Turan
E. Amaç
tzmîr
Kastamonu
Kırklareli
A. înan
T. Coşkan
Korgl. K. Doğan
Kırşehir
Niğde
Ordu
Ş. Torgut
R. Gür soy
H- Yalman
Seyhan
A. R. Yüregir
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞt

Diyanet îşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazifeleri
hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek
Kanun tasarısı

Diyanetişleri Başkanlığı teşkilât ve
vazifeleri
hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair olan 365 sayılı Kanuna ek
Kanun tasarısı

MADDE 1. — 3665 «ayılı Kanunun 1 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilâtı, bir Başka
nın idaresi altında;
Merkezde :
Başkan muavini, müşavere ve dinî eserler
inceleme kurulu, zatişleri, sicil ve levazım müdür
lüğü, yazı işleri ve evrak müdürlüğü, yayın
müdürlüğü, hayrat hademesi işleri müdürlüğü
ile mushaflar inceleme kurulundan;
İllerde :
Müftülük ve ona bağlı teşekküllerden mürekkeptir.

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Diyanetiş eri Başkanlığı teşkilâtı, bir başka
nın idaresi altında,
Müzakere:
Başkan yardımcısı, Müşavere ve. Dinî Eser
ler İnceleme Kurulu, Zatişleri Sicil ve Levazım
Müdürlüğü, Yazıişleri ve Evrak Müdürlüğü,
Yayın Müdürlüğü, Hayrat hademesi işleri Mü
dürlüğü ile Mushaflar İnceleme Kurucundan,
İllerde :
Müftülük ve ona bağlı teşekküllerden mü
rekkeptir.

MADDE 2. — 3665 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanın inhası
üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin olunur.

i
;
j
j
j
i
]

j
MADDE 2. — 3665 sayılı Kanunun ikinci
j maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
i
Diyanetişleri Başkanı Başbakanın inhası üze
j rine Cumhurbaşkanı tarafından tâyin olunur.
\ Başkan yardımcısı i!e müşavere ve dinî eserler
i inceleme kurulu üyeleri, Diyanetişleri Başkanı
j nın intihabı, Başbakanın inhası üzerine Cum
j hurbaşkanı tarafından tâyin olunurlar. Müşave
i re ve dinî eserler inceleme kurulu üye yardımi cıleriyle müdürler başkanın inhası üzerine Baş
• bakan tarafından tâyin olunurlar.
Müşavere ve dinî eserler inceleme kurulu
i
] üye ve yardımcılarının akait ve i si â mî ilimlerde
i ihtisası bulunanlar arasından seçilmesi şarttır.
Yukarki fıkralar haricinde halen memurlar
j
başkan
tarafından tâyin olunur.
j
I

Başkan muavini ile müşavere ve dinî eserler
inceleme kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkanının intihabı, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin olunurlar.
Müşavere ve dinî eserler inceleme kurulu
üye yardımcıları ile müdürler Başkanın inhası
üzerine Başbakan tarafından tâyin olunurlar.
Müşavere ve dinî eserler inceleme kurulu
üye ve yardımcılarının akait ve islâmi ilimlerde
ihtisası bulunanlar arasından seçilmesi şarttır,
Yukarıki fıkralar haricinde kalan memurlar
Başkan tarafından tâyin olunur.
|
i

MADDE 3. — Diyanetişleri Başkanlığı İnzi
MADDE 3. — Diyanet İşleri Başkanlığı in- i
bat
zıbat komisyonu Başkan muavininin başkanlığı ı « Komisyonu, Başkan yardımcısının başkanlı
ğı .a'tmda müdürlerden teşekkül eder. Bu ko
altında müdürlerden teşekkül eder.
misyon, tâyini başkanlğa ait memurlar hakkın
Bu komisyon, tâyini Başkanlığa ait memur
da inzibati cezalar ittihaz eder.
lar hakkında karar ittihaz eder.
İhtisasa taallûk eden işlerde müşavere ve
İhtisasa taallûk eden isterde Müşavere ve
dinî
eserler inceleme kurulunun mütalâası alı
Dinî Eserler İnceleme Kurulunun mütalâası alı
nır.
mı*.
MADDE 4. — 2800 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişti)'.
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı kadrosun
da çalışanlar arasında sıhhi lüzum ve idari se-

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
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heplerle nakilleri gereken memurlar bulundu
ğu takdirde Başkanlık seçim yaptırmadan bun
lardan birini o yerin müftülüğüne naklen tâyin
edebilir.
MADDE 5. — Hayrat hademelerinin tâyin,
nakil ve vazifeden çıkarma işleri her il ve ilce
müftüsünün başkanlığı altında Diyanet îşLeri
Başkanlığınca mahallerinden seçileosk iki kişi
den mürekkep bir komisyon tarafından yapılır.
İmam - Hatip kurslarından mezun olanlar
tercihan tâyin edilirler. Komisyonların karar
ları Diyanst îşleri Başkanının tasdikiyle tekem
mül eder. Bu hizmete ilk defa alınacakların yukariki komisyon huzurunda imtihana girip ka
zanmış olmaları şarttır.
İllerde hayrat hademelerinin kontrolü müftülüklerce ifa edilir.

MADDE 5. — Hayrat hademelerinin tâyin,
nakil ve vafizeden çıkarma işleri her il ve ilce
müftüsünün başkanlığı altında Diyanet îşleri
Başkanlığınca mahallerinden seçilecek iki kişi
den mürekkep bir komisyon tarafından yapılır.
Komisyonların kararı Diyanet işleri Başkanlı
ğının tasdikiyle tekemmül eder. Bu hizmete ilk
defa alınacakların adı geçen komisyon huzurun
da imtihana girip kazanmış olmaları şarttır.
İmtihanda müsavi derecede muvaffak olanlar
arasında imam ve hatip kursunu bitirenler ter
cihan tâyin olunurlar. İllerde hayrat hademele
rinin kontrolü müftülüklerce ifa edilir.

MADDE 6. — Köylerde imamlık yapabil
mek, Diyanet îşleri Başkanlığının veya bu
makamın yetkili kaldığı müftülüklerin yazılı
müsaadesine bağlıdır.
5 ve 6 ncı maddelerin tatbik şekli bir tüzük
le belirtilir.

MADDE 6. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

6 ncı

maddesi

MADDE 7. — Mülhak vakıflardan, Vakıflar
Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına
alınacakların bütçe yılı sonuna kadar olan ge
lirleri, bu Genel Müdürlüğün Gelir Bütçesinde
açılacak, özel bir bölüme gelir ve bu vakıflara
ait hayratın hademe vazifesi ile aydınlatma, ısıt
ma, döşeme ve öteberi giderlerine sarfedilmk
üzere gider bütçesinde açılacak özel bir bölü
me Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir.
Bu hizmetlere ait kadrolar, Vakıflar Genel
Müdürlüğünün işarı üzerine Diyanet işleri Baş
kanlığınca -ertesi yıl bütçesine alınırlar.

MADDE 7. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

7 nci

maddesi

MADDE 8. — Yedinci madde gereğince maz
but vakıflar arasına alınacak vakıfların hademe
sine verilecek aylıklar Maliye Bakanlığı ile Va
kıflar Genel Müdürlüğü arasında ve 50 liradan
aşağı olmamak üzere tesbit edilecek miktar üze
rinden tahakkuk ettirilip her yıl Vakıflar Genel
Müdürlüğünce Hazineye yatırılarak Genel Büt
çeye irat kaydedilir.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci
ayniyle kabul edilmişti •

maddesi

MADDE 9. — Hayrat hademesi kadroları
her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde
gösterilir.

MADDE 9. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

maddesi
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MADDE 10. — Mazbut vakıflar arasına alın
mış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma,
ısrtma ve temizlik giderleri için her yıl Vakıflar
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenekler
bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu
hizmetlere harcanmak üzere Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir.

MADDE 10. — Hükümetin
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 11. — 3665 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine bağlı kadro cetveli ile 3711 ve 5071
sayılı kanunların (Diyanet işleri Reisliği) bal
lığı altındaki aylıklı kadrolar kaldırılmış ve yeri
ne bu.kanuna bağlı (1) numaralı cetvel konul
muştur.

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇlCl MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Diyanet iş
leri Başkanlığı kısmından maaşlı vaiz ve gezici
vaiz kadroları çıkarılmıştır.

'GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇİCÎ MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelde (istanbul cuma ve kürsü vaizleri)
başlığı altındaki kadrolar bu cetvelden çıkarıl
mış ve 195,0 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin (Diyanet işleri Başkanlığı) baş
lığı altındaki kısmına eklenmiştir.

GEÇlCl MADDE 2. — Hükümetin
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (517 835)
liralık aktarma yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik iki sa
yılı cetvelde yazılı tertipler arasında (537 922)
liralık aktarma yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 604 ncü bölümünden (2179 553)
lira düşülerek aynı cetvelin Diyanet işleri Baş
kanlığı kısmının 202 nci bölümünde yeniden
açılan 3 ncü (Hayrat hademesi ücreti) madde
sine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 604 ncü bülümünden (2 421 725)
lira düşülerek aynı cetvelin Diyanet işleri Baş
kanlığı kısmının 202 nci bölümüne yeniden açı
lan 3 ncü (hayrat hademesi ücreti) maddesine
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 5. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (K)
işaretli cetvel kaldırılmış ve ilişik (3) sayılı (S)
işaretli cetvelde yazılı hayrat hademesi kadro
ları 1950 yılı Bütçe Kanununa eklenmiştir.

GEEÇlCl MADDE 5. — Hükümetin geçici
5 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçesinin (B) cetvelinin 3
ncü Hazineden yardım bölümünden (2 438 792)
lira tenzil olunmuştur.

GEÇİCİ MADDE 6. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçesinin (B) cetvelinin 3
ncü Hazineden yardim bölümünden (2 701 052)
lira tenzil olunmuştur.
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GEÇİCİ MADDE 7. — Vaiz ve gezici vaiz
ler almakta oldukları aylıklara tekabül eden
derecelerle ilişik cetvelde gösterilen kadrolara
tâyin olunurlar.
Halen almakta bulundukları aylıklarda - ge
çirdikleri müddet girecekleri derecelerdeki ter
fi sürelerinde hesaba katılır.
Şu kadar ki, bu derece aylıkları, 3656 sayı
lı Kanunun umumi hükümleri dairesinde hak
edilinceye kadar diğer memuriyetlere nakil ve
tahvillerinde müktesep hak teşkil etmez.

GEÇICÎ MADDE 7. — Hükümetin geçici ye
dinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADED 12. — Bu kanun 31
rihinde yürürlüğe girer.

V . 1950 ta-

MADDE 12, — Bu kanun 30 . IV . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Ş. Günaltay
Nihat Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
C. S. Barlas
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgil
E. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
î. R. Aksal
İV. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakam
T. Banguoğlu
Ş. Adalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. vo So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tfkel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satır
Reşat §. Sirer
işletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE .13. — Hükümetin 13 ncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.
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Hükümetirı
[2]
B.

M.

teklifine

SAYILI CETVEL
Düşülen

ödeneğin çeşidi
Diyanet tşleri

201

205
206

209
302

304

bağlı cetvel

Başkanlığı

Aylıklar
1 Merkez memurları aylığı
2 İller
»
•»
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ye yar
dımlar
1 Merkez memurLarı çocuk zammı
2 tiler
»
»
»
3 Merkez memurları doğum yardımı
4 İller
»
»
»
5 Merkez memurları ölüm yardımı
6 İller
»
•»
•»
7 Yakacak zammı
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D ve J fıkraları gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödem-eler karşılığı
İller büro giderleri
1 Kırtasiye
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri
4 Aydınlatma
5 Isıtma
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri
2 İller
»
>
»
Maliye

43, 830
201 955
3 260

1 000
6 000
600
1 000
500
4 000
500
133 429
1
10
20
15
69

Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

259 239

601

Millî Eğitim Bakanlığı
Devletin üzerine aldığı gider!-er
Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleriyle başka giderler

175 000

Sağlık ve Sosyal Yardım
202
3

000
000
000
000
261

2 500
4 000

604

1

Eklenen

Bakanlığı

Ücretler
Köy sağlık memurları ücreti

83 596
Toplam
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Hükümetin

teklifine bağh cetvel

[1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

1
3
8

Merkez memurları
Başkan
Başkan yardımcısı
Başkanlık bürosu şefi

Aded Aylık

1
1
1

Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme
3
4
6
7
5
6
8
9
10
11
12

6

Kurulu
100
90
70
60
"80
70
50
40
35
30
25

1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Üye
»
Üye yardımcısı
»
»
Mütercim
»
Kütüphane memuru
Muvakkit
Mümeyyiz
Memur
Kâtip
Zat İşleri, Sicil ve Levazım

150
100
50

Müdürlüğü

Müdür

1

70

D.
8
10
11
11
9
11
11
11
13
11
10
12

Görevin çeşidi

Aded. Aylık

Müdür muavini
Sicil mümeyyizi
Sicil memuru
Memur
Muamelât şefi
Tahakkuk memuru
Tetkik memuru
Dosya memuru
Kâtip
Ambar ve levazım memuru
Ayniyat muhasibi
Memur
Hayrat Hademesi İşleri

50
35
30
30
40
30
30
30
20
30
35
25
Müdürlüğü

6 Müdür
8 Müdür muavini
10 Tevcih işleri şefi
11 Memur
12
»
13
»

1
1
1
1
2
2

70
50
35
30
25
20

1

25

2
2
4
10
25
10
75
190
154
7
8
20
8
20

80
70
60
50
40
35
30
25
20
25
20
15
20
15

[1] SAYILI CETVEL
12 Başkâtip

Yayın Müdürlüğü
7 Müdür
11 Memur
»
12

1
1

60
30
25

1
1
1
1
1

60
40
30
30
20

1
2

50
30

ı

••

Yazı İşleri t
7
9
11
11
13

Müdür
Mümeyyiz
Dosya memuru
Evrak
»
Kâtip
Mushaf'lar İnceleme Kurulu
istanbul'da

8
11

Başkan
Üye

İller Kurulusu
5 Müftü (Ankara ve İstanbul)
»
6
»
7
»
8
>
9
»
10
»
11
»
12
»
13
» müsevvidi
12
•»
»
13
»
»
14
> kâtibi
13
»
»
14

( S . Sayısı: 260)
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D.

Aded Aylık

Görevim çeşidi

12 Tahakkuk memuru
2
14 Kâtip
1
13 Hayrat hademesi kontrol memuru 2

25
15
20

9
10
10
12
14
12
13
13

Vaiz ve hademe hayrat murakibi
Mümeyyiz
Ayniyat muhasip ve mutemet
Tahakkuk memuru
Kâtip
Teberrükât ambar memuru
Hayrat hademesi kontrol memuru
Kâtip (hayrat hademesi)

2
1
1
1
1
1
1
1

40
35
35
25
15
25
20
15

Bütçe Komisyonunun

Görevin çeşidi

Aded Aylık

Şer'iye Sicilleri Mahzeni

Kalemi

10 Başmemur
12 Tetkik ve tasnif memuru
12 Muh.af.aza ve muamele memuru

1
1

35
25
25

4
16
4
1
14
34
239

50
40
35,
30
25
20
15

r-t

İstanbul Müftülüğü Yazı tşleri ve
Levazım Kalemi

D,

Vaizler
8 Gezici vaiz
9
»
>
3>
»
10
11 Vaiz
»
12
»
13
$
14,

deği§tirişine bağlı cetvel

[2] SAYILI CETVEL
B.

ödeneğin çeşidi

M.

Diyanet îşlcri
201
1
2
s

Düşülen
Başkanlığı

Aylıklar
Merkez memurları aylığı
îller memurları aylığı

43 830
203 630

^'liftti

Bölüm toplamı

205

Geçici tazminat

206

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak
dımlar
Merkez memurları çocuk zammı
İller memurları çocuk zammı
Merkez memurları doğum yardımı
îller memurları doğum yardımı
Merkez memurları ölüm yardımı
f
îller memurları ölüm yardımı
*
Yakacak zammı

247 460
3 260

zamlar ve yar1 000
6 000
600
1 000
500
4 000
5 000
Bölüm toplamı

209

Eklenen

5443 sayılı Kanunun 14 ncü madedsinin (D) ve (J) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
karşılığı

( S, Sayısı: 260)

13 600

146 841

— 11
.

M.

Düşülen

ödeneğin çeşidi

Eklenen

İller büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

1
10
25
15
69

000
000
000
000
261

120 261

Bölüm toplamı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
2 İller posta ve telgraf ücretleri

2 500
4 000
Bölüm toplamı

6 500
-—•

••

•

J~

Maliye Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü

279 236

Millî Eğitim Bakanlığı
Devletin üzerine aldığı giderler
1 Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleriyle başka giderler
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı
Ücretler
3 Köy sağlık memurları ücre^

83 596

GENEL TOPLAM

Hükümetin teklifine bağlı cetvel
[3] SAYILI CETVEL
(S) İşaretli
Görevin çeşidi
Sayı Ücret
Hayrat hademesi
İmam, hatip, müezzin ve kayyum
>
>
>
»
>
>
,»
»
»
•»
»
>
»
>
»
»
>
»
>
>
»
>
>
>
»
»
>
»
»
»
>
»
»
•»
»
»

(S. Sayısı: 260)

2066
1834
256
77
133
46
51
24
14
2

175 000

50
60
65
70r
75
80
90
100
120
130

537 922

537 922

S. Sayısı: 262
Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ncu maddesinin (D) fıkra
sının kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe
Komisyonları raporları ( 1 / 7 5 3 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/1593, 6-1035

9 . III . 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ncu maddesinin «D» fıkrasının kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . III . 1950 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzcde.rim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Muhasebei Umumiye Kanununun 65 nci maddesi gereğince muhasiplerce yapılan sarfiyata ait
belgeler aylık cetvellerle birlikte masrafın yapıldığı ay sonundan itibaren 30 gün zarfında Bakanlığa
(Muhasabat Genel Müdürlüğüne) gebnekte ve bunun içinden bütçeye ait sarf evrakı gerekli kayıtları
yapıldıktan sonra bakanlıklar saymanlık müdürlüklerine gönderilmektedir.
Sözü geçen kanunun 109 ncu maddesinin (D) fıkrası, bu sarf evrakının, saymanlık müdürlükle
rince tetkik olunarak tahsisatından mahsubunun yapılmasını âmirdir. Bu hükme istinaden sayman
lıklarca yapılan tetkik ve mahsup işleminden sonra evrak merkeze gelişinden itibaren iki ay zarfında
Sayıştaya gönderilmektedir.
Saymanlardan gelen bütçe dışı muamelelere ait evrak ile gelir evrakı müsbitesi de aynı müddet ve
şartlar dâhilinde Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğünce) tetkika tâbi tutulduktan sonra Sayıştaya sunulmaktadır.
Ancak bu şekilde merkez daireleri saymanlık müdürlüklerince tetkika tâbi tutulan gider evrakı.
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2514 sayılı Dîvanı Muhasebat Kanunu gereğince Sayıştayea sayman
hesapları meyanmda esasen tetkika tâbi tutularak hükme bağlanmakta olduğundan saymanlık müdür
lüklerince yapılan tetkikatm kaldırılarak sarfiyat miktarlarının alınacak cetveller üzerinden bütçe
deki ödeneğinden mahsubunun yapılması suretiyle mükerrer tetkik için alınmış bulunan memur
kadrolarının tasarrufunu sağlamak üzere bu tasarı hazırlanmıştır.

Maliye Komisyonu raporu
T. H. M. M.
Maliye
Komisyonu
Esas No. 1/753
Karar No. 32

17 . 711 . 1950

Yüksek Başkanlığa
"A Fıı hasebe i umumiye
K a n u n u n u n 101) nen
maddesinin (D) fıkrasın m kaldırılması hakkın
da Maliye Bakanlığınca hazırlanıp
Bakanlar
K u r u l u n u n (i . III . 11)50 tarihli
toplantısında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale olunmakla
Maliye
Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle o k u n u p in
celendi:

îabakatı noktasından tetkiki yapılarak
lasnif
edldikten sonra doğruca Sayıştaya. gönderilme
sinde bir mahzur olmadığı ve hattâ aynı mua
meleyi iki defa tekrarlamak gibi fazla emek
"•v zaman israfından korunma seklinde ve l'aideli dahi bulunduğu komisyonumuzca da kabul
olunmuş ve anılan fıkranın kaldırılmasına ka
rar verilmiştir.

Muhasebei Tmumiye K a n u n u n u n 65 nci mad
desine göre Bakanlığa, gönderilen sarf evrakı
nın Bakanlıkça kayıtları yapıldıktan sonra yi
ne aynı k a n u n u n 101) ncu maddesinin (D) fık
rası gereğince Bakanlık
Saymanlık Müdürlük
lerine gönderilmesi iktiza 'etmekte ve onlarca
da tetkik oluııdnklan
sonradır ki
Sayıştaya
gönderilebilmektedir. Mal böyle olduğuna göre Bakanlığa, gelen sarf belgelerinin tertibe mu-

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
(iümüşane
Samsun
Kaslamonu
II. F. Mac
H. Işılan
Â.
Tokyözlv
Kastamonu
(Jorum
Malatya
/ / . Celm.
N. A tahf,/
E. Doğan
Tekirdağ
Yozgad
Z. E. Cczaroğlu
C. Arat

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
B ü tç e
Komisyonu
Esas No. 1/753
Karar No. 120

20 . lif

. 1950

Yüksek Başkanlığa,
1050 sayılı Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n
101) ncu maddesinin (D) fıkrasının kaldırılması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıl) Baş
bakanlığın 1) . NT . 11)50 tarihli ve fi/1035 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun ta
sarısı Maliyi 1 Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Maliye Bakanlığı adına
Maliye Müsteşarı hazır olduğu halde ineel'enip
görüşüldü.
Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n 05 nci mad
desi gereğince Saymanlarca sarf evrakı aylık cet
vellerle ay sonundan
itibaren 30 gün
içinde
Muhasebat Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e ve burada tetkikatı yapıldıktan sonra Bakanlık saymanlık mü-

dürleriıi'C gönderilmekte olup saymanlıklarca bu
sarf evrakı 101) ucu maddenin (D) fıkrası gere
ğince incelenerek ödenekten mahsubu yapıldıktan
sonra ve merkeze gelişlerinden itibaren iki ay
içinde Sayıştaya sevkedilmekte ve oraca da t e k r a r
bu hesaplar incelenmektedir.
Saymanlıklardan gelen bütçe dışı muamele• ere ait evrak ile gelir müsbit evrakı da bu şe
kilde tetkika tâbi t u t u l m a k t a d ı r .
Mükerrer inceleme konusu teşkil eden ve bir
çok memur kullanmasını gerektiren bu usulün kal
dırılması ve sarfiyatın ödeneğe u y g u n l u ğ u n u n yal
nız cetvel üzerinden incelenmesi suretiyle m e m u r
miktarından mühim bir t a s a r r u f yapılabileceği

( S. Sayısı : :2(i2 )

1949 yılı .Bütçe tetkikleri sırasında Komisyonu
muzca teşkil edilen Tâli Komisyon tarafından
hazırlanan raporda da belirtilerek bu işin ele
alınması Bütçe raporumuzun temennileri arası,ıda yer almış bulunduğundan Hükümetin bu ko
nuda aynı görüş ve kanaate vâsıl olarak hazır
ladığı kanun tasarısını Meclise getirmiş bulun
ması Komisyonumuzca memnunlukla karşılan
mış ve yerinde görülen kanun tasarısı teklif gi
bi ayniyle kabul edilmiştir.
Harf evrakının tetkiki sisteminde yapılan bı;
değişiklik neticesinde kadrolarda yapılması im
kânı hâsıl olan ve yıllık tutarı (408 000) liraya
baliğ olan tasarruf Maliye Bakanlığı Kuruluş ve
(iörevleri hakkındaki Kanunda ayrıca yapılan
değişiklik ile sağlanmış bulunmaktadır.

Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Katil)
Başkan V.
Sözcü
Diyarbakır
Kastamonu
Ankara
/. //. Tigrel
M. A kal m
F. Öymen
Amasya
Ankara
Diyarbakır
A. K. Yiğit oğlu
('. Gölet
S. Vluğ
İstanbul
Edirne
İzmir
•I/. .¥. G'iindüzalp Dr. A. Adtvar
.1. hum
Kastamonu
Kırklareli
Kırşehir
Korgl. K. Doğan
T. Çoşkan
H. Tor gut
Niğde
Malatya
Manisa
E. Gür soy
F. Kurdoğlu
M. S. Eli
Seyhan
Urfa
Ordu
II'. Yalman
A. H. Y üre gir
E. Tekeli

HÜKÜMETİN TEKLİFE
1050 sayılı Muhasebei T'mumiye
Kanununun
109 nen maddesinin D fikasının
kaldırılması
halikında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 2G . V . 1927 tarihli ve 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 109 ucu
maddesinin D fıkrası kaldırılmıştır.
MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE :i. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
S. Günaltay
Devlet Bakanı
f. H. Barla s

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı V.
C. H. Barlas
Adalet Bakanı
Fuad kirmen

Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
II. Çakır
E. Erişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Hadak
/. E. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
H. A dalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. V. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. H. Bürge
Gavid O rai
Ulaştırın a Bakanı
Çalışma Bakanı
Ih. Kemal Hatır
Reşat Ş. Hirer
İşletmeler Bakanı
M ünir Birsel

S. Sayısı : 262 )

S. Sayısı: 263
Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtına dair 4274 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/759)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1540, 6/1117
Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına

14 . JH . 1950

Köy Okulları ve Köy Enstitüleri teşkilâtına dair 4274 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 10 . III . 1950 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiylee birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

#

'

•

GEREKÇE

"

3803 sayılı Kanunun 4. maddesi, Köy Enstitüsü öğrencisi iken sıhhi sebepten gayn sebeplerle
enstitüden çıkarılanlara enstitüde bulundukları müddetçe yapılan masrafın kendilerinden veya
kefillerinden alınmasını âmirdir.
4274 sayılı Kanunun 63. maddesine göre de başarısızlıkları yüzünden iki yıl sınıfta kalanla
rın ilişikleri kesilir.
Köy Enstitüleri yönetmeliğine göre ilişik kesilmesini gerektiren diğer haller şunlardır:
a) Enstitüden izinsiz ayrıhp, velisine yapılan tebligata rağmen ilk defaya mahsus olmak üze
re bir ay zarfında dönmemek, (madde :101)
b) İkinci defa enstitüden izinsiz ayrılı)), velisine yapılan tebligata rağmen 10 gün içinde dön
memek, (madde: 101)
c) İşlediği suçtan dolayı Bakanlık Disiplin Komisyonunca kovulma cezası verilmek, (madde:
115)
d) Öğrenci iken evlenmek, (madde: 180)
e) Sağlık kurulu raporuna göre öğrenime devam edemiyecek durumda olmak, (madde: 146)
Enstitülerin kuruluşundan beri türlü sebeplerle ilişikleri kesilenlerin yıl üzerine »ayıları şöy
ledir :

— 2 -

Yıl
1940
1911
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Terk sebebiyle ay
rılıp yönetme!ığın
101 ırıci maddesine
göre ilişikleri kesilenler
67
134
336
455
378
190
266
509
346
364

îki yıl sınıfta ka
lıp 42 74 S. Ka
nunun 63. madde
sine göre ilişikleri
kesilenler
1
1
4
6
39
34
268
972
1 148
379

Disiplin ku
rulu kararı
ile çıkarı
lanlar
1
11
18
27
19
29
47
27
30
14

Toplam
69
146
358
488
436
253
581
1 508
1 524
557

Sağlık durumları dola<yısiyle yönetmeliğin
146. maddesine göre
ilişikleri kesilenler
2
11
12
22
21
43
27
27
21
21

Toplam
2 845
2 852
223
5 920
207
Bu hale nazaran haklarında tazminat kovuşturması yapılması gerekenlerin toplamı (5 920)
dir. Bunlardan (2 852) si 4274 sayılı Kanunun 63 ncö maddesine göre ilişikleri kesilenlerdir ki,
bu öğrencilerin iki yıl sınıfta kalma durumuna düşmelerinde yalnız kendi ihmalkârlıklarının değil
bilhassa ilk yıllarda içinde bulundukları şartların büyük payı vardır. Malûm olduğu üzere köy
enstitüleri ilk yıllarda bilhassa bina kifayetsizliği gibi. düzgün öğretim yapılmasına imkân vermiyen ciddî zorluklarla karşılaşmışlardır. 1946 yılma kadar süregelen öğretmen kifayetsizliğini de
buna ilâve edebiliriz.
ilişikleri kesilenler çizelgesinde de görüldüğü üzere başarısızlıkları ve iki yıl sınıfta kalmala
rı sebebiyle çıkarılanların sayısı, yerleşme durumunun oldukça düzeldiği ve öğretimin, programın
gerektirdiği ciddiyetle ele alındığı 1946 yılından itibaren kabarmaya başlar. Bu artış 1948 yılın
da âzami haddini bulduktan sonra 1949 yılında büyük ölçüde düşmüştür. Ve burxdan böyle sınıf
ta kalış normal nispeti muhafaza edecektir. İşte bu kanun teklifi ile tazminattan muaf tutulmaları
düşünülenler enstitülerindik yıllarındaki imkân ve şartların elverişsizliği içinde iki yıl sınıfta
kalarak ilişikleri kesilen (2852) kişiden ibarettir.
Bunlar hakkında yapılmakta olan tazminat kovuşturmalarından bir kısmı hükme bağlanmış,
hattâ pek az bir kısmının borçları da tahsil edilmiş bulunmaktadır. Her hangi bir yanlışlığa ma
hal bırakmamak üzere kanun tasarısı metninde «İm gibiler hakkında hükme bağlanmış tazminat
alacakları affolunur» kaydının yer almasına lüzum görülmüş ve «ancak tahsil edilmiş olan raebtıliğ geri verilmez» kaydiyle de hükme bağlanmış tazminat alacaklarının türlü safhalarında.ya
pılacak işlemlerde tereddüdü giderici bir sarahat temininin faydalı olacağı düşünülmüştür. Taz
minat kovuşturması sebebiyle yapılmakta olan tahakkuklara göre enstitülerde iki yıl okuyanların
ortalama borçları 650, üç yıl okuyanların 950, dört yıl okuyanların 1150, beş yıl okuyanların 1380
ve altı yıl okuduktan sonra ayrılanların ki ortalama olarak 1450 lira tutmaktadır. Ve borçları
fazla olanlar da daha çok iki yıl sınıfta kalma sebebiyle ilişikleri kesilenlerdir.
Enstitüyü terk sebebiyle ilişikleri kesilenlerin sayısı da takriben yukarda bahis konusu edilen
ler kadar ise de bunlar umumiyetle enstitü hayatına intibak edemiyerek ilk sınıflardan ayrılmış
olanlardır. Enstitüde kalış müddetleri ve dolayısiyle tahakkuk ettirilen borçları binnisbe az olan
ve kendilerini tamamen kendi iradeleri ile bu akibete sevk eden bu öğrencilerin veya kefillerinin
de affa mazhar kılınmaları kabule şayan ciddî bir gerekçeye dayanmıyacaktır. Disiplin kurulu
kararı ile ilişikleri kesilen 223 öğrencinin de tazminattan muaf tutulmaları hatıra gelmemektedir.
Sağlık durumlarının elverişsizliği sebebiyle ilişikleri kesilen 207 öğrenci hakkında ise zaten ta
kibat yapılın?? m aktadır.
( S. Sayısı : 263 )

_ 3 Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/759
Karar N&. 25

16 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Köy okulları ve Köy Enstitüleri teşkilâtına
dair 4274 sayılı kanuna bir madde eklenmesine
dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak Ko
misyonumuza havale buyurulan Kanun tasarısı
Komisyonumuzca, Millî Eğitim Bakanı Tahsin
Banguoğlu da hazır bulunduğu halde görüşüldü.
Komisyonumuz, köy enstitülerinin kuruluş
devrinin zorluklarım ve çeşitli şartların doğur
duğu arızaları da gözeterek gerekçede bildirilen
sebepleri ve bu sebepler üzerinde Millî Eğitim
Bakanının yaptığı açıklamayı yerinde bularak
ek maddenin (edilmiş olan) kelimelerinden son
ra gelen (mebaliğ) kelimesinin yerine (Paralar)

kelimesinin konulmasının uygun olacağını düşü
nerek teklif edilenlerin aynen kabulüne karar
vermiştir.
Havaleleri veçhile Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Ko. Başkanı Y.
Maraş
E. Soysal
Bu R. Sözcüsü
Balıkesir
Çorum
H. İlgaz
E. Çeliköz
îzmir
Mardin
E. Çınar
Y. Mardin

Sqzcü
Maraş
E. Soysal
İstanbul
F. N. Çamhbel
Urfa
S. K. Yetkin

Bütçe Komisyonu raporu
T, B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas M>, İ/759
Karar No. 122

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Köy okulları ve köy enstitüleri teşkilâtına
dair "1274 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp
Başbakanlığın 14 . III . 1950 tarihli ve 6/1117
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyle
birlikte komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim
Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakan1 ığı
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı, köy enstitüleriyle ilişikleri kesilen
öğrenci1 erin bu okullarda geçirdikleri süre içinde
harcanan paraların kendilerinden veya kefille
rinden alınmaması maksadiyle hazırlanmış bu
lunmaktadır. 3803 sayılı Kanunun tazminata dair olan 4
ncü maddesi hükmünün 4274 sayılı Kanunun
63 ncü maddesine göre enstitüde başarısızlık
yüzünden 30 Eylül 1949 tarihine kadar ilişikle
ri kesilenler hakkında uygulanmaması ve hük-

ma bağ1 anmış tazminat alacaklarından henüz
tahsil edilmemiş kısımlarının affı sebepleri; adedleri 2852 ye varan bu öğrencilerin başarı gös
termem elrinin, en ütülerin .nırı^uş devrelerine
tesadüf etmesi ve bu devrede gerek bina durumu
ve ^evck&e tedris alet ve vasıtalarının düzenin
de bulnumaması, hattâ tedrisatın iyi bir su
rette yapılamaması gibi kısmen de idarenin
noksanlarına matuf bulunduğu ve 63 ncü mad
deden gayri ilişik kesme hükümlerinin bunun
dışında kaldığı yapılan incelemelerden anlaşıl
makla Komisyonumuzca da yerinde görülen ta
sarı, Hükümet teklifi gibi ayniyle kabul edil
miştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Bu rapor
Başkan V.
Sözcüsü
Kâtip
Diyarbakır
Ankara
Ankara
/. H. Tigrel
F. öymen
F. öymen
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Kastamonu
T. Coşkan
Niğde
R. Gürsoy

Edirne
Ankara
Amasya
A. E. Yiğitoğlu
C. Gölet
M. N. Gündüzalp
istanbul
İzmir
İsparta
A, İnan
K. Turan
Dr, A. Adtvar

Kırşehir
Ş. Torgut
Seyhan
A. R. Yüregir

Manisa
F. Kurdoğlu
Urfa
E. Tekeli

mmm>

HÜKÜMETIN TE KLIFI

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEÖlŞTÎŞÎ

Köy okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtına da
ir 4274 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında 'Kanun tasarısı

Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtına da
ir 4274 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı

MADÎ)E 1. - 4274 sayılı ve 19 . V I . 1942
tarihli Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilât
Kanununa aşağıda yazılı madde eklenmiştir.

MADDE 1. — 4274 sayılı ve 19 . V I . 1942 ta
rihli Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşk^.h.
Kanununa aşağıdaki yazılı madde eklenmiştir.

EK MADDE — 30 Eylül 1949 tarihine ka
dar 4274 sayılı Kanunun 63 neü maddesine göre
köy enstitüleriyle ilişikleri kesilen öğrenciler ve
kefilleri hakkında 3803 sayılı Kanunun 4 iıcü
maddesi hükmü uygulanmaz. Bu gibiler hakkın
da hükme bağlanmış tazminat alacakları affolu
nur. Ancak tahsil edilmiş olan mebaliğ geri ve
rilmez.

EK MADDE — 30 Eylül 1949 tarihine kadar
4274 sayılı 'Kanunun 63 neü maddesine göre
Köy Enstitüleriyle İlişikleri Kesilen Öğrenciler
ve Kefilleri hakkında 3803 sayılı Kanunun 4 neü
maddesi hükmü uygulanmaz. Bu gibiler hakkın
da hükme bağlanmış tazminat alacakları affolu
nur. Ancak tahsil edilmiş olan para geri verilmez.

Bu kanım yayımı tarihindo

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

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

MADDE 2. yürürlüğe girer.

Başbakan
Ş.Günaltay

Devlet. Bakanı
Başbakan yardımcısı V.
C..S. Barlas
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
/. R. Aksal
İV. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adalan
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid Oral
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakam
Reşat Ş. Sirer
Dr. Kemal Satır
işletmeler Bakanı
Münir Birsel
t^m~n
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S. Sayısı: 264
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik tş Birliği idaresinin tek
nik yardım fonundan faydalanmak suretiyle getirilecek personele
Ödenecek dolar tahsisine ait olmak üzere teati olunan mektupla
rın onanması hakkmda Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi ile Ticaret Komisyonu raporu (1/743)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlü'ğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1584, 6/1007
Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına

7 . III . 1950

Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik iş Birliği İdaresinin teknik yardım fonundan faydalan
mak suretiyle getirtilecek personele ödenecek dolar tahsislerine ait olmak üzere Amerika Büyük El
çiliği ile mektup teatfsi suretiyle varılan anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanliğınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . II . 1950 tarihinde'Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
ı
Ş. Oünaltay

GEKEKÇE
Marshall Plânı yardımlarından faydalanarak ekonomik kalkınma programlarımızın tahakku
kunda ödevlendirilmek üzere Amerika Ekonomik İş Birliği İdaresi (E C A) kanalı ile bâzı Ameri
kan Teknisiyenlerinin memleketimize celbine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu personele ödene
cek dolarlar esas itibariyle E. C. A. idaresinin teknik yardım fonundan verilecektir. Ancak, işleri
mizin önemi ve bilhassa müstacel olan mahiyetleri, vakit kaybım önlemek zere, bu dolarların peşi
nen avans mahiyetinde olarak Hükümetimiz tarafından ödenmesini zaruri kılmış ve bu suretle bah
si geçen teknisiyenlerin memleketimize bir an evvel gelmelerinin mümkün olabilceği anlaşılmıştır.
E. C. A. idaresi, bu dolarları mütaakiben derhal Hükümetimize iadeten tediye etmeyi kabul; et
miştir.
Bakanlar Kurulunun 26 Ocak 1950 tarihinde bu bapta aldığı karar gereğince, ..yukard&ki
esasları tesbit eden mektuplar 31 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile Amerüka
Büyük Elçiliği arasında teati olunmuştur.
Bu mektuplar, Hükümetin 5436 sayılı Kanunla akdine yetkili bulunduğu bir Anlaşma mahiye
tindedir.
Menfaatlerimize uygun bulunan bu Anlaşma onanmak üzere ilişik Kanun tasarısı hazırlanmış
tır.
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/743
Karar No. 16

14 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik îş
Birliği îdares-inin teknik yardım fonundan fay
dalanmak suretiyle getirilecek personele öde
necek dolar tahsisine ait olmak üz-ere Amerika
Büyük Elçiliğiyle mektup teatisi suretiyle va
rılan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri
Bakanlığıca hazırlanan ve Bakanlar Kurulununun 27 . II . 1950 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ta
sarısı ve gerekçesi ile ilişiklri Yüksek Başkan
lığınızdan Dışişleri Komisyonuna haVale edil
miş olmakla komisyonumuzun 13 . III . 1950
tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsil
cilerinin huzuru ile incelendi.

Yapılan görüşme sonunda tasarının mahiyeti
itibariyle mütehassıs komisyon olarak Ticaret
Komisyonunca tetkikinin daha doğru .olacağı
mütalâası ileri sürüldü ve bu yolda oy birliğiyle
karar verildi.
Keyfiyeti Yüksek Başkanlığınıza arzeder vei
mezkûr tasarının ilişikleriyle beraber iadeten
takdim kılındığını derin saygılarımla arzederim.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Yerine Sözcü
Gaziantep
Dr. A. Melek

Ticaret Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/743
Karar No. 59

20 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 7 . III . 1950 tarih ve 71/1584-6/1007 sayılı
yazılariyle Yüksek Meclise sunulan ve Komis
yonumuza havale buyurulan «Amerika Birleşik
Devletleri Ekonomik îş Birliği idaresinin tek
nik yardım fonundan faydalanmak suretiyle ge
tirtilecek persolene ödenecek dolar tahsislerine
alt olmak üzere Amerika Büyükelçiliği ile
mektup teatisi suretiyle varılan Anlaşmanın
onanması hakkında kanun tasarısı» Komisyonumnzda incelendi.
Tasarı, memleket menfaatlerine uygun gö
rüldü ve Hükümet tasarısının aynen kabulüne

karar verildi.
Kamutayın Yüksek tasvibine atrzedilmek üze*
re Yüksek Başkanlığa saygılarla sunulur.
Ticaret Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
C. Alevli
E. Ulusoy
Aydın
Kars
Kayseri
Dr. S. Akın
A. Sürmen
E. Ürkün
Kırklareli
Niğde
Trabzon
Ş. Ödül
V . Sandal
A. Sarıalioğlu
Trabzon
M,. Yarımbvytk
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik îş Birliği
İdaresinin teknik yardım fonundan faydalanmak
suretiyle getirtilecek personele ödenecek dolar
tahsislerine ait olmak üzere Amerika Büyük El
çiliği ile mektup teatisi suretiyle varılan anlaş
manın onanması hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri
Ekonomik İş Birliği İdaresinin Teknik Yardım
fonundan faydalanmak suretiyle getirtilecek
personele bilâhara mezkûr İş Birliği İdaresince
aynen ve derhal Hükümetimize iadesi şartı ile,
ödenecek dalar tahsislerine ait olmak üzere 21
ve 31 Oeak 1950 tarihinde Ankara'da Dışişleri
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında mektup teatisi suretiyle
varılan Anlaşma onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütüp.
Başbakan
Devlet Bakanı
§. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim

Devlet Bakanı
C. 8. Barlas
Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
2V\ Sadak

Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
Içşleri Bakanı
E. Erisirgü
Maliye Bakanı
t. R. Aksal

Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu

Bayındırlık Bakanı
Ş. 'Adatan

Eko. ve Ticaret Bakanı
Vedat Dicleli

Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit

Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürgt
Ulaştırma Bakanı
Dr. Kemal Satır
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Tarım Bakanı

Çalışma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
İsletmeler Bakanı
Münir Birstl

Me!rtup
No. 1970

Ankara 21 Ocak 1950

Ekselans,
Ekonomik İş Birliği idaresinin Türkiye'deki özel Misyonu Şefi, Vaşington'daki Ekonomik iş
Birliği idaresince son defa kabul edilmiş bulunan Avrupa Kalkınma Programı içinde Teknik Yar.
dım Projelerinde istihdam edilecek personele, bu personelle Hükümetiniz arasında akdolunup onay
lanmış bulunan Sözleşmelerin hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tediye
olunacak dolar fonlarını mezkûr idarenin Hükümetinize derhal ödemeye amade bulunduğunu size
bildirmemi benden istemiştir.
En yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Ekselans,
Warwick Perkins
Maslahatgüzar

Ekselans Necmeddin Sadak
Dışişleri Bakanı
Ankara.

Mektup
•{' * •

31 Ocak 1950

Bay Maslahatgüzar,
Aşağıda metni yazılı 21 Ocak 1950 tarihli mektubunuzu almış bulunduğumu arzederim:
«Ekonomik İş Birliği idaresinin Türkiye'deki özel Misyonu Şefi, Vaşington'daki Ekonomik İş
Birliği idaresince son defa kabul edilmiş bulunan Avrupa Kalkınma Programı içinde Teknik Yar
dım Projelerinde istihdam edilecek personele, bu personelle Hükümetiniz arasında akdolunup onay
lanmış bulunan Sözleşmelerin hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tediye
olunacak dolar fonlarını mezkûr idarenin Hükümetinize derhal ödemeye amade bulunduğunu size
bildirmemi benden istemiştir. >
«En yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Ekselans.»
Yukardaki hususatı kaydettiğimi ve Türk Hükümetinin bu hususta gereken tedbirleri ittihaz ede
ceğini bildirmekle şeref duymaktayım.
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar.
Dışişleri Bakanı Y.
Faik Hüseyin Ozar

Bay Warwick Perkins
Amerika Birleşik Devletleri
Büyük Elçiliği Maslahatgüzarı
Ankara
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S. Sayısı: 265
Yüzbaşı Tevfik Gülcur'un hükümlü bulunduğu cezanın affı hakkın
da Adalet Komisyonu raporu (5/118)

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 7458
Karar 58

20 . IH . 1950

Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonu tarafından tanzim olunan
7 . XII . 1949 tarihli raporda, üst âmirine taar
ruz suçu ile ve kesinleşmiş karariyle iki ay yir
mi gün hapis cezasına mahkûm Yüzbaşı Tevfik
Gülçür' ün affa mazhar kılınması yolundaki di
lekçesi üzerine yapılan müzakere sonunda :
(Dilekçi Yüzbaşı Tevfik'in âmirine fiilen
taarruzda bulunması hasebiyle askerî mahkeme
ce hakkında tenzilen verilen iki ay yirmi gün
hapis cezasının kesinleşmesi sebebiyle infaz edil
diği ve ancak bu hüküm dolayısiyle fer'an kı
dem tenziline uğramış bulunmasına binaen ce
zasının kıdemine tenzil suretiyle tesir etmemesi
için ortadan kaldırılmasını teminen affa şayan)
görüldüğü bildirilmiş ve gerekçesiyle dosyası
komisyonumuza tevdi olunmuştur.
Yapılan incelemede : Komisyon huzurunda
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır bu
lunarak gerekli izahat alınmış ve bu subayın
sicil dosyasındaki bilgiler öğrenilmiştir.
Okunan dosyadaki kâğıtlara göre; Yüzbaşı
Tevfik Gülçür'ün 1942 senesinden 48 nci Top
Alayında bulunduğu sırada üstü#ve âmiri bulu
nan Binbaşı Alişan Cenkçiye fiilen taarruzda
bulunduğundan bu taarruz askerî mahkemenin
17 . IX . 1949 gün ve 109/197 sayılı karariyle ve
ağır tahrik ve takdiri tahfif sebebi nazara alına
rak Askerî ve Türk Ceza 'kanunlarının muayyen
maddelerindeki hükümlere tevfikan iki ayvyirmi gün hapsine karar verildiği ve bu kararın
Askerî Yargıtayın onayile kesinleştiği ve infaz
olduğu anlaşılmıştır.
Dilekçi, Yüksek Meclis Başkanlığına sunduğu
dilekçede; âmirinin erat yanında haksız olarak yü
züne vurduğu bir tokata istemiyerek mukabele

zorunda kalması sebebiple bu mahkûmiyete uğ
radığını ve cezasının infaz edildiğini ve şimdiye
kadar âmirlerinin daima takdirini kazanmış ol
ması itibariyle terfiine tesir etmemesi için iş
bu cezasının affını istirham eylemiştir.
Bu subayın sicil dosyası üzerinde yapılan
açıklamada; müspet ve normal bir istikamet ta
kip ettiği kayıt ve tesbit edilmekle beraber dos
yadaki kâğıtlar arasında bulunan 48 nci Tümen
Komutanlığının 18 Mayıs 1948 tarihli yazısında
(Tümene komuta ettiğim günden beri bu suba
yı gerek üstlerine olan mutlak itaatta ve gerek
se ahlâki dürüstlüğü ve çalışkanlığı itibariyle
iyi tanırım) suretinde yazılı bulunan beyan ve
müracaatın tervici yerinde olacağı yolundaki
meşrubat ve keza Sekizinci Kor. Komutanlığı
nın-21 Mayıs 1948 tarihli dosyada bulunan ya
zısında (Mumaileyhin bu suçundan ötürü affı
cihetine gidilmesi memleket hesabına ve menfa
atine uygun bir cihet olacağından) kaydının
mevcudiyeti ve aynı yazıda (Mumaileyhin gö
revine bağlı, disiplini kuvvetli üstlerine karşı
hürmet ve saygısı yerinde bir subay olarak)
şahsan tanıdığının münderiç bulunduğu da ay
rıca görülmüştür.
Netice olarak; verilen ve ağır bir tahrik se*
bebine dayanılarak tahfifen takdir olunan ce
zanın infaz edilmiş olmasına rağmen subayın
hukuk netieeleri itibariyle kıdem tenzilini icabettirdiği ve halbuki Tümen ve Kor. Komutanla
rının yazılı beyanlariyle sicil vaziyetine gtire
çok evvelden infaz edilmiş olmak suretiyle is
tihdaf 'olunan intibahi gayeyi de mucip bulun
duğu ve cezanın affı halinde bu subaydan mem
leket ve millet müdafaası bakımından daha
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mühim hizmetler beklenebileceği mülâhazasiyle affa mazhar kılınması için Yüksek Kamuta
yın şefkat ve atifetine arzına çoğunlukla karar
verilmiştir.
Bu hususta tanzim olunan Kanun tasarısı
ivedilikle görüşülmesi teklifi ile ve ekli olarak
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Konya
Ankara
E. Karagülle
E. H. Ergun

ADALET

Kâtip
Erzurum
Ş. îbrahimhakkıoğlu
Bursa
A. Akgüç

Bursa
A. Konuk

Denizli
N. Küçüka

Erzincan
Ret
A. Fırat

İsparta
R. OüUü

İstanbul
A. ödül

Mardin
M. K. Boran

KOMİSYONUNUN

TEKLİFİ

Yüzbaşı Tevfik Gulçur'un hükümlü bulunduğu
cezanın affı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Yüzbaşı Faikoğlu 335 doğum
lu Tevfik Gülçur'in (939/64) 48 nci Tümen
askerî mahkemesinin 17 . IX . 1942 gün ve
109/97 sayılı karariyle hükümlü bulunduğu iki
ay yirmi gün hapis cezası bütün hukuki netice
leriyle birlikte efedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. Bakanı yürütür.

Balıkesir
0. N. Burcu

Bu Kanunu Millî Savunma
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(S. Sayısı: 265)

Rize
Dr. S. A. Dilemre

S.Sayısı: 266
Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan'm hükümlü olduğu cezanın
hakkında Adalet Komisyonu raporu ( 5 / 1 1 9 )

affı

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 13199/12147
Karar No. 59

20 . III . 1950

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dilekçe Komisyonu tarafından tanzim olu
nan 3 . II . 1950 tarihli raporda; vazife sıra
sında üst âmirine hakaret suçu ile kesin olarak
bir ay on gün hapis ©ezasına mahkûm Yüzbaşı
Şakir Altan'm, Affa mazhar kılınması hakkın
daki dilekçesi üzerine yapılan müzakere sonun
da;
(Dilekçinin üst tarafından sebebiyet verilen
bir hâdise dolayısiyle âmirine hakaret suçunu
işlediği anlaşılmasına ve haddi zatında hüküm
infaz «dilmek suretiyle de ceza ile istihdaf olu
nan ibret ve intibah unsurunun tekevvün etme
sine binaen ve sicillerinin de müsait ve normal
olması itibariyle ilerde kurmay olabilmek vas
fından mahrum edilmemesi de göz önünde tutu
larak affa şayan görüldüğü) bildirilmiş ve ge
rekçesiyle dosyası komisyonufuza tevdi olun
muştur.
Yapılan incelemede : Komisyon huzurunda
Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri hazır bulu
narak gerekli izahat alınmış ve bu subayın si
cil dosyasındaki bilgiler öğrenilmiştir.
Okunan dosyadaki kâğıtlara göre; Yüzbaşı
Şakir Altan'm hizmet sırasında üste hakaret
suçundan dolayı Harb Akademisi Askerî Mah
kemesinin 9 Mart 1943 tarih ve 37 esas ve 29
karar sayılı hükmü ile ve Askerî Ceza Kanunu
nun 85 nci maddesi gereğince takdiren ve tenzilen bir ay on gün hapis cezasına mahkûm ol
duğu ve hükmün süresi içinde suçlu tarafından
temyiz edilmemiş olmasından dolayı Askerî
Yargıtayea temyiz dileğinin reddedilmek sure
tiyle kesinleştiği ve infaz olunduğu anlaşılmış
tır,

Dilekçi : Yüksek Meclis Başkanlığına sun
duğu dilekçede; müdafi avukatının temyiz sü
resini yanlış hesap etmesi sebebiyle bir gün ge
çirmek suretiyle Yargıtaya vâki müracaatı do
layısiyle esas bakımından Yargıtay m tetkikmdan geçmemek suretiyle hükmün kesinleştiği
ni ve sicilinin tetkiki ile kurmaylık ve buna
benzer diğer hakları istihsale engel olan
hüküm sonuçlarının kaldırılmak suretiyle şef
kat ve atifete mazhar kılınmasını ve bu suretle
temiz geçen öğrencilik ve subaylık hayatının ça
lışmalarına vait eylediği inkişaf ve terfiden
mahrum bırakılmamasını istirham eylemiştir.
Bu subayın sicil dosyası üzerinde yapılan
açıklamada; müspet sicil almak suretiyle normal
bir istikamet takip ettiği ve halen infaz edilmiş
olan bu, cezanın subayın mesleği dahilindeki in
kişafına ve Kurmaylık haklarını ihraza mâni
olacağı kayit ve tesbit olunmuştur. t
Netice; verilen mahkûmiyet karan esas iti
bariyle ehemmiyetli bir hâdiseyi ihtiva etmekte
ve bir hata sebebiyle yargıtaym da tetkikından
geçmemiş bulunmakta olmasına ve infaz da edil
mek suretiyle kasdo^nan ibret ve intibah hu
susları da yerine getirilmiş bulunmasına bina
en bu subayın meslekteki inkişafına ve Kurmay
olmak hakkına tesir edecek olan bu mahkûmiye
tin kaMırılmasmda ve bu suretle ileride memle
ket ve millet müdafaası bakımından bu subay
dan daha mühim hizmetler beklenebileceği mü
lâhazası ile affa mazhar kıhnması için olayın
Yüksek Kamutayın şefkat ve atifetine arzına
çoğunlukla karar verilmiştir.
Bu hususta tanzim olunan kanun tasarısı ive-
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dilikle görüşülmesi teklifi ile skli olarak Yüksek
Başkanlığa sunulmuştur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
Konya
Ankara
E. Halim Ergun
H. Karagülle
Kâtip
Balıkesir
Erzurum
O. N. Burcu
Ş. îbrahimhakkıoğlu

Bursa
4.. Akgüç

Bursa
A. Konuk

Denizli
N. Küçüka

Erzincan
Ret
A. Fırat

İsparta
B. Güllü

istanbul
A. ödül

Mardin
'. Kâmil Boran

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLlFl
Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan*ın, hükümlü
bulunduğu cezanın affı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan'ın, (1941 -164) Harb Akademisi Askerî Mah
kemesinin 9 Mart 1943 tarih ve 37 esas ve 29 ka
rar sayılı ılâmiyle hükümlü bulunduğu bir ay on
gün hapis cezası bütün hukuki neticeleriyle bir
likte affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür.

( S. Sayısı: 2C6)

Rize
Dr. 8. Ali Düemrt

S. Sayısı: 267
Nallıhan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Remzi Mahmutoğlu'nun hü
kümlü bulunduğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu
(5/120)

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 13214
Karar No. 60

20. III.

1950

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dilekçe Komisyonu tarafından tanzim olunan
20 . I I . 1950 tarihli raporda;
Millî Korunma Mahkemesi kapariyle kesin
olarak bir sene hapis ve bir sene memuriyetten
mahrumiyet cezalarına uğrıyan ve ayrıca tazmin
ile de mahkûm bulunan halen Nallıhan Jandarma
Komutan! Yüzbaşı Remzi Mahmutoğlu 'nun af istiyen dilekçesi üzerine;
Dilekçinin tabancayı kazaen zayi ettiği ve
darp hâdisesinin de hapishaneye rakı getirmesi
ve mevkufların işret etmeleri ve sarhoşluk yap
malarına mâni olmak istemesinden mütevellit
olup mütecasiri gardiyanın dahî bu hâdiseden do
layı işten menedildiğî ve müstedinin sicilleri tet
kik edilerek daima âmirlerinin takdir ve teveccü
hüne mazhar olmuş bir subay olduğu anlaşılmış
olduğundan kazaen zayi olmuş bir tabancanın ve
hapishane intizamının temini maksadiyle yaptığı
bir hareketten dolayı binbir müşküllerle yetişti
rilmiş olan bir subayın vazifeden tecridi hem şah
sına hem de mesleğine bir zarar olacağı düşünce
siyle müt tefikan affa şayan görüldüğü bildiril
miş ve gerekçesiyle dosyası Komisyonumuza tevdi
olunmuştur.
Yapılan incelemede; Komisyon huzurunda
Adalet. Bakanlığı temsilcin ile Jandarma Genel
Komutanlığı temsilcileri de hazır bulundurularak
gerekli izahat alınmış ve bu subayın gizli sicil
dosyasındaki bilgiler de Öğrenilmiştir,
Okunan dosyadaki kâğıtlara ve mahkeme ilâ
mına göre; Yüzbaşı Remzi Mahmutoğlu'nun ev
velce Tavas îlcegi Jandarma Bölük K. vekili
bulunduğu sıralarda müsadere olnnan bir ta

bancayı kendi tabancatiyle değiştirmiş olması
fiilinden ve mumaileyhin vazifesinin Mardin
Jandarma Okuluna tahvili dolayıs'yle gıyabın
da ve vekili huzuriyle Denizli Ağır Ceza Mah
kemesince yapılan duruşma sonunda, suç vazi
feyi suiistimal olarak kabul olunmuş ve bu su
retle Ceza Kanununun 240/1 nci maddesi hük
müne tevfikan 3 ay hapis ve o kadar süre ile
memuriyetten mahrumiyetine karar verilmiş
olduğu halde Yargıtaym suçun vasfı ve mah
kemenin vazifesi noktalarından hükmü bozmuş
olması üzerine aynı mahkemece ve fakat bu
defa Millî Korunma mahkemesi sıfatiyle aynı
şekilde yapılan yargılamada sabit görülen suç
bu defa tabancayı zimmetine geçirme şeklinde
telâkki ve kabul edilmiş ve binnetice Ceza Ka
nununun 202 nci maddesi hükmüne tevfikan
bir sene müddetle hapsine ve tabanca bedelinin
kendisinden tahsiline ve bir sene müddetle me
muriyetten mahrumiyetine ve evvelce bir dayak
suçundan dolayı mahkûm olup ertelenmiş olan
bir ay hapis ve üç ay memuriyetten mahrumi
yet cezasının da bu ceza ile birlikte çektirilmesine karar verildiği ve bu hükmün de kesinleş
tiği anlaşılmıştır.
Kesinleşen işbu cezaların miktarına göre ay
rıca bir hüküm ve karara hacet kalmaksızın
bu subayın kanunen askerlikten ve subaylıktan
tard ve ihracı gerektiği de tesbit olunmuştur.
Subayın sicil dosyası üzerinde yapılan açık
lamada ta baştan itibaren daima müspet olarak
sicil aldığı ve en son sicilinde clahi ilk ve son
amirlerince takdire şayan görüldüğü ve hattâ
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ve bir üst rütbe vazifesini de yapabilir kaydı
nın bulunduğu da öğrenilmiş ve umum komu
tanlığın bu subayın hizmetinden daha çok sene
ler istifade olunabileceği kanaatinde bulundu
ğu da kayıt olunmuştur.
Komisyonca yapılan görüşme sonunda; su
çun mahiyetine nazaran tatbik olunan ceza mad
desi ve müeccel ceza ile .son verilen hükmün
birbirine eklenmesi şekilleri üzerinde münaka
şalar cereyan etmiş ise de kesinleşmiş bir hü
küm muvacehesinde bu kabil tetkikata lüzum
görülmiyerek Dilekçe Komisyonunun raporun
da da işaret olunduğu veçhile şimdiye kadar
vo daima müspet siciller almak suretiyle yüz
başılığa kadar yükselmiş bir subayın tard ve
ihracı neticesini hâsıl edecek olan bu mahkû
miyetlerin infazından ise şefkat ve atıfet gös
terilmek suretiyle affında gerek memleket ve ge
rekse şahsı için daha çok faydalar bulunduğu ve
birçok emeklerle yetişmiş ve yetiştirilmiş bir
subayın tam hizmet edeceği sırada bundan mah

rum edilmesinin doğru görülemiyeceğî mülâha
zası Komisyon çoğunluğunda hâkim bir kanaat
halinde tecelli etmiş ve bu suretle olayın Yük
sek Kamutayın şefkat ve atıfetine arzı kararlaşmıştır.
Bu hususta tanzim olunan Kanun tasarısı
ivedilikle görüşülmesi teklifi ile ve ekli olarak
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adolet Komisyonu Başkanı
Sözcü
Konya
Ankara
H. Karagülle
E. H. Ergün
Kâtip
Erzurum
Balıkesir
Ş. îbrahimhakkıoğlm
O. N. Burcu
Bursa
Bursa
Denizli
Erzincan
Ret
A. Konuk N. Küçüka
Ret
A. Akgüç
A. Fırat
İsparta
istanbul
Mardin
R. Güllü
A. ödül
M. K. Boran
Rize
Dr. S. A. Dilemre

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ
Nallıhan Jandarma Komutanı Yü-zbaşı Remzi
Mahmutoğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın
affı hakkında Kanun tasaruı
MADDE 1. — Jandarma Yüzbaşısı Abdullahoğlu 1335 doğumlu Remzi Mahmutoğlu'nun De
nizli Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . VI . 1949
tarih ve 1948/55 esas ve 1949/133 sayılı karariyle
hükümlü olduğu bir sene hapis ve bir sene me- •
muriyetten mahrumiyet ve aynı kararda yazılı
olup çektirilmesine karar verilen müeccel 20 .
XI . 1945 tarihli bir ay hapis ve üç ay memu
riyetten mahrumiyet cezalan bütün hukuki ne
ticeleriyle affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, İçişleri ve
Millî Savunma Bakanları yürütür.

( S. Sajm : 267)

S. Sayısı: 268
5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait mektupların üçüncü
fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı
ve Ticaret Komisyonu raporu (1/745)

T. C.
Ba§vakanhk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-1583,6-1008
Büyük killet Meclisi Yüksek Başkanlığına

7 . III . 1950

5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği mek
tubunun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesi hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . II . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesine katılan Avrupa memleketlerinin 1949 - 1950 devresinde
Türkiye lehine tanıdıkları keşide haklarından Hükümetimizce kullanılacak kısımlar mukabilindeki
Türk liralarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında çalışacak % 5 ve % 95 hesaplarına yatırıl
ması hakkında Dışişleri Bakanımızla Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisi arasında mektup
teatisi suretiyle varılan Anlaşma 5526 sayılı Kanunla onanmış bulunmaktadır.
Bu Anlaşmaya ait Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği mektubunun 3 ncü fıkrasının ilk
cümlesi sonuna, mektubun Fransızca metnindeki vuzuhsuzluk neticesi konulmuş olan, (Milletlerarası
Para Fonuna) ibaresinin, bulunduğu yerden kaldırılarak, (Milletlerarası Para Fonunda) şeklinde
tadili ile aynı cümledeki (Bu tebligat sırasında) ve (Başabaş kıymeti haiz bir rayiç üzerinden) iba
releri arasına konulması halinde, bu cümle ile matlup esas mânasının sağlanacağı ve Anlaşma
nın tatbikmda her hangi bir yanlışlığın önlenmiş olacağı görülmüştür.
Bu değişikliği yapmak üzere ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Ticaret Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/745
Karar No. 60

20 . III . 1950

Yük«ek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 7 . III . 1950 tarih ve 71/1583-6/1008 sayılı yazılariyle Yüksek Meclise sunulan ve Komisyonumuza havale buyurulan «5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait Amerika Birleşik

Devletleri Büyük elçiliği mektubunun üçüncü
fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı» Komisyonumuzda incelendi.
Tasarı; memleket menfaatlerine uygun gö-
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rüldü ve Hükümet teklifinin aynen kabulüne
karar verildi.
Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygılarla sunulur.
Ticaret Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
Ankara
Gazianteb
Niğde
A. Çubukçu
C. Alevli
H. Ulusoy

Aydın
Dr. S. Akın
Kırklareli
Ş. Ödül

Kars
A. Sürmen
Niğde
V. Sandal

Kayseri
H. Ürkün
Trabzon
A- Sanalioğlu

Trabzon
M. Yarımbıyık

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği mektubu
nun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Avrupa Ekonomik tş Birliği
sözleşmesine katılan memleketlerin, 1949 - 1950
devresinde Türkiye lehine tanıdıkları keşide hak
larından, Türkiye tarafından kullanılacak kısım
larına tekabül eden Türk Liralarının, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdine açılacak
iki ayrı hesaba yatırılmasına mütedair olup 5526
sayılı Kanunla onanmış bulunan Anlaşmaya, ait
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği mek
tubu ile bu mektuba Dışişleri Bakanınca verilen
cevapta aynen tekrar edilen metnin üçüncü fık
rasının birinci' cümlesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«Türkiye'ye sağlanan emtia, hizmet ve teknik
bilgiye mukabil İktisadi İş Birliği İdaresi tara
fından yapılan dolar tediyatma ait olarak, Ame
rika Hükümetince Türkiye Hükümetine munta
zaman tebligat yapılması münasebetiyle; Ameri
ka Hükümeti, katılan memleketlerce emre amade
kılman ve teşekkül tarafından İktisadi îş Birliği
İdaresine bildirildiği şekilde Türkiye lehine is
timal olunan tiraj haklarının dolar kıymeti
hakkında zaman zaman Türkiye Hükümetine teb
ligatta bulunacak ve bunun üzerine Türkiye
Hükümeti, bu tebligat sırasında Milletlerarası
Para Fonunda başabaş kıymeti haiz bir rayiç üze

rinden muadil miktarda lirayı yatıracaktır.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
C. 8. Barlas
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgü
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
1. R. Aksal
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adalan
T. Banguoğlu
Sa. ve So. Y. Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakam
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge
Ulaştırma Bakam
Çalışma Bakanı
Dr. Kemal Satır
Reşat Ş. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

\><Kİ

( S. Sayısı: 268)

S. Sayısı: 271
Meslekî ve Teknik Okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi
hakkındaki 4304 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/698)

T.C,
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
8ay% : 71 -1107, 6 - 506

6 . II . 1950

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Meslekî ve Teknik Okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı Kanuna
ek olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . II . 1950 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arzederim.
Başbakan
'
. . . , , ,
"
§. Oünaltay

GEREKÇE
Meslekî ve Teknik Öğretim okullarının mevcutlarının büyütülmesi, yenilerinin açılması için Bü
yük Millet Meclisince 14 . VIII . 1942 tarihinde 4304 sayılı Kanun kabul edilmiştir*.
Okulların büyütülmesi ve yenilerin inşası, teçhizi keyfiyeti İkinci Cihan Harbinin başlangıcına
raslamış ve bütün harb müddetince devam etmiştir. Harbin yarattığı büyük müşkülâta rağmen muh
telif yabancı memleketler piyasalarına müracaat edilerek memlekete mümkün olduğu kadar makine,
al ât, edevat ve gerekli malzeme ihdaı- edilmiş ve bunlardan mühim bir kısmı da mevcut sanat okul
larımızda yaptırılmış, bir taraftan da okul bina]arının bir kısım inşa edilebilmiştir.
Bu çalışmalara müteradif olarak memleket efkârı umum iyesi de bu okullara fazla rağbet göstermek
suretiyle bu yoldaki gayretleri değerlendirmiştir.
Meslekî ve Teknik Öğretim okullarınm mevcutlarının büyütülmesi ve yenilerinin kurulması için
hazırlanan programın, tamamının, realize edilmeline İkinci Cihan Harbinin yarattığı fiyat farkların
dan dolayı imkân bulunamamıştır.
Harbin uzun sürmesi ve cihan ekonomisinin normal durumu kaybetmesi, fiyatların yükselme
sini intaç etmiş, dolayısiyıe, makina, alet, avadanlıkların temin ve tedariki ve binaların inşası,
1941 deki rayice göre ancak 3 veya 4 misli fazla ödemekle mümkün olabilmiştir.
Bu sebeple, plânın gerçekleştirilebilmesi için normal zamana göre hesap edilen (81) milyon lira
ile plândaki okulların bina ve teçhizatının ancak üçte biri sağlanabilmiştir. Gerçi plânda göste
rilen okulların hemen hepsi açılmış ise de bunların çoğu yağhane, garaj, değirmen ve bunlara
benzer geçici binalarda bulunmaktadır. Yalnız ilk sınıflarının öğretimini sağlıyabileeek şekilde
tedarik edilen bu binalarda mütaakıp sınıfların açılması ile öğretim ve eğitim durumu sarsılmış
bulunmaktadır. Bu okulların bir an önce gayelerine uygun ve verimli bir duruma irca edilmeleri
zarureti vardır. Bunlarra ait listeler ilişiktir.
Teknik öğretim plânının tamamen gerçekleştirilebilmesi için 1941 yılında (81) milyon lira isten
mişti. Bugünkü fiyatlar göz önünde bulundurulacak olursa, aynı işi görebilmek için, bu paranın
üç misline yani (240) milyon liraya ihtiyaç bulunduğu aşikârdır.

Fakat, bütçe darlığı göz önünde bulundurularak, yeni bina yapmaktan kısmen vazgeçmek,
mevcut bâzı binaları tamir, bâzılarını tadil etmek ve bâzılarına da ilâveler yapmak, Ankara Tek
nik Üniversitesiyle Ankara Teknik Okulu bina ve teçhizatını şimdilik tehir etmek suretiyle plâ
nın gerçekleştirilmesi için senelik taksitleri (7,5) milyon lirayı geçmemek üzere en az (75) milyon
liraya ihtiyaç vardır.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M,
Müll Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/698
Karar No. 17

17 Al . 1950

Yüksek Başkanlığa
Meslekî ye Teknik Okullar Açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 'Ka
nuna ek olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanarak Yüksek Başkanlığınızca Komisyonu
muza havale Duyurulmuş. olan tasarı gerekçesiyle
birlikte Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu
ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulundukları
halde 14; 15.11.1950 tarihlerinde incelendi.
Komisyonumuz günden güne gelişen İm yur
dun her tarafında müspet eserleriyle memleket
sanayiine değerli ve faydalı tesirleri görülen mes
lekî ve teknik müesseselerimizin bina, malzeme ve
eleman yönünden tamamlanmıya muhtaç, olduk
larını ve bu ihtiyacın bir an evvel karşılanması
gerektiğini mütalâa ve tesbit ederek teklif edilen
Kanun tasarısını birinci maddede (İlâveten) ye
rine ek olarak, (Tesis edilecek) yerine kurulacak
(Mütedavil) yerine döner, (İşlere müteferri) ye
rine de (İşlerle ilgili) kelimeleri konulmak üzere
aynen kabul ve tasvip edilmiştir.
Diğer taraftan Komisyonumuz, meslekî ve tek
nik öğretimin bugünkü durumu ve gelecek inki
şafı bakımından da Millî Eğitim Bakanlığının
önemle gözetmesini zaruri gördüğü meseleleri et
raflıca münakaşa ve mütalâa ederek bu yönden;
1. Meslekî ve teknik öğretimin noksanlarını
tamamlamak, genişlemeler yapmak ve bilhassa
yurdun Kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu bölge
lerinde yeniden kurulacak müesseseler için teklif
edilen 75 milyon lira az görülerek bu miktarın
en az 100 milyon liraya çıkarılması çarelerinin
aranması,
2. ilkokulları bitirip orta, teknik ve saire
başka bir tahsile devam etmiyecek olan çocuk
ların yetiştirilnıesiyle ortaokullara konmuş olan

sanat ve meslek derslerini eleman ve teknik
araçları temin etmek yönünden Teknik Öğretim
Müsteşarlığının Ödevlendirilmesi ve bunu temin
için gerekli program yap''arak süratle bir ka
nun getirilmesi,
3. Erkek sanat müesseselerimizin
bulun
dukları yerlerde özel sanat müesseselerinde ve
atelyelerinde çalışan çırak ve kalfaların intisap
ettikleri sanat branşlarında devamlı kurslara
tâbi tutulmları ve muvaffak olanlarına vesika
verilmesi, hem müesseselerin bulundukları mu
hit ve cemiyetle irtibatı hem de mahallî sanat
ların ilerletilmesi bakımından faydalı görülerek
ele alınması,
4. Mevcut sanat müesseselerimiz her saha
da temel olan esas bilgi ve mahareti vermek
üzere teşkil ve teçhiz edilmekle beraber bulun
dukları muhitin sanat istidat ve ihtiyaçlarını
gözeterek kurulmaları gerekli olduğuna göre
müesseselerin bulundukları yerlerde halk sa
natlarının, inkişaf ve istidatlarının dikkatle
etüd edilerek düşünülen halk sanatları şubele
rinin geri bırakılmadan açılmaları, kurulan her
müessesenin o muhitin ihtiyaç ve isteklerine .gö
re gelişmesi bakımından özel bir karakter taşı
maları. Meselâ; kendircilik olan yerde kendir
ciliği, bakırcılık olan yerlerde bakırcılığı, pa
muk ziraatı olan yerlerde dokumacılığı, lületaşı,
çinicilik, çömlekçilik ilâ. sanatlarını inkişaf et
tirecek şekilde istikametlendirilmeleri,
5. Meslekî ve teknik öğretimin memleketin
tarım ile ilgili her çeşit teknik vasıtalarını harice
muhtaç olmıyacak derecede ele alarak müessese
lerin bulundukları muhitte zirai hayatımızın ge
lişmesinde müessir rol oynaması lüzumlu olduğu
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ve bu bakımdan da bir kaç müesseseyi münhası
ran tarım âletleri yapmak ve ihtiyaca göre icat
lar yapacak şekilde kurmanın lüzumlu ve faydalı
olacağı düşünüldüğü gibi kız teknik öğretiminde
de ziraat sanatlarının mahallî ihtiyaçlara göre
ciddî ve esaslı konular halinde ele alınması ge
rekli olduğu;
6. Teknik öğretimin balıkçılık, gemi tamir
ciliği, deniz inşaatçılığı şeker ve kimya endüs
trisi, tekstil sanayii, hayvan mahsulleri saatlan
gibi istikametlerdeki halk sanatlarının teknik
öğretim sahasına alınması ve münasip görülen
müesseselerin teçhizat ve. eleman bakımından bu
na göre teşkil ve tesis olunmaları;
7. Sanat okulları mezunlarının özel bir mü
essese kurmaları, şehir, kasaba ve köylerde tek
nik inkişafı sağlamak üzere hayatî rol oynıyabilmeleri için çok kere sermayesizlikle karşılaş
tıkları görülmekte ve bu yüzden de meslekleri ile.
alâkası olmıyan istikametlerde çalışmakta olduk
ları mütalâa edilerek Hükümetin bu ihtiyacı
karşılamak üzere ya bir banka kurması veya
hut da mevcut Halk Bankasiyle işbirliği yapa
rak hem küçük sanat erbabını koruması hem de
sanat okullarının amaçlarını ' tahakkuk ettirici
tedbirler almasının çok favdalı ve gerekli oldu-

tu;
8. Meslekî ve teknik öğretmen müessese
lerinin muhtaç oldukları araçların bir kısmını
kendi müesseselerinde yapma yolundaki faa
liyeti yerinde ve faydalı görülmüş olmakla be
raber diğer okulların yeni müfredat program
larına göre muhtaç oldukları vasıta ve araçları
da ele almak zaruri bulunduğu;
9. Genel tasarıya bağlı plânda Ankara'da
bir motor fabrikası kurulması için tahsisat kon
duğu görülerek yeniden masraf yapmamak ve
zamanı sarfetmemek bakımından Türk Hava
Kurulunun kurduğu Uçak Fabrikasiyle Motor
Fabrikasının teknik öğretime verilerek Uçak
Fabrikasının her çeşit ziraat aletleri ve okulla
rın araçlarını yapacak şekilde ve Motor Fabri
kasının da yine motor yapmak ve tamir etmek
hususunda tadil edilerek boş durmaktan kur
tarmak ve memlekete faydalı bir hale getirmek
üzere Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesinin
ve bu müesseselerde de sanat okulları son sınıf
talebelerinin stajiyer olarak çalıştırılmasının
faydalı olacağı;
10. îhtiyaç görülen muhitlerde* amelî ve

az devreli ticaret kursları açılması ve yine za
ruret görülen yerlerde liselerin son sınıflarına
birer ticaret şubesi teşkilinin etüd edilmesi;
11. Müstakbel yurt müdafaası ve hayati
gelişmeler' yönünden ortaokullarla liselerin son
sınıflarında makina ve motorculuk dersleri ko
nularak fiilî bir surette öğretilmesinin ele alın
ması;
1.2. Bunlardan başka her tarafta tam teşki
lâtlı sanat müesseselerinin açılması hem pahalı
hem de faydasız görülerek bilhassa yeni açı
lan ortaokullarda muhitin muhtaç olduğu bir
7eya iki sanat şubesi açmak suretiyle daha ucuz
ve daha yaygın bir yola gidilmesinin de fayadalı olacağı;
13. Teknik Öğretim müesseselerinin bulun
dukları yerlerde yol inşaat atelyelerinin bu
müesseselerin içinde kurulması daha ekonomik
ve aynı zamanda da y.ol inşaatı içi eleman ye
tiştirme bakımından daha fa3rdalı görülerek
Millî Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık Bakan
lığının sıkı iş birliği yapmaları;
14. Kurulacak ve kurulmakta olan meslekî
ve teknik öğretim müesseselerinde en zaruri ihti
yaçlar gözetilerek bina yapılması ve daha sade
mobilyalarla teçhiz etm^k üzere para sarfedilmesine âzami dikkat olunması;
15. Komisyonumuz Hükümetin de masrafını
listeden çıkardığı Ankara Teknik Üniversitesinin
haliyle ve kısmen ikmaliyle Ankara Üniversitesi
ne devrini ve yeniden açılacak Teknik Üniver
sitenin ise Doğu'da (Malatya, Elâzığ, Diyarba
kır ilâ..) münasip görülecek bir yerde açılması
nın ve bunun için de şimdiden elemanlarını ha
zırlamak gibi gerekli tedbirlerin alınmasının
kül halinde yurt kalkınması bakımından faydalı
olacağını düşünerek bu istikametlerde Millî
Eğitim Bakanlığınca vakit geçirmeden mesaide
bulunulması gerektiğine kanaat hâsıl ederek ka
rar vermiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu
Başkanı
Trabzon
M. R. Tarakçıöğitu
Bu rapor kâtibi
Trabzon
Z. Dranaz
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Sözcü
Mara$
E. Soysal
Ankara
A. R. Bekman

4
Balıkesir
Eminittin Çeliköz
Diyarbakır
O. Ocak
Kars
T. Taşkıran

Çorum
H. İlgaz
İzmir
E. Çınar
Konya
N. H. Onat
imzada bulunmadı

Mardin
Y. Mardin
Tekirdağ
E. Ataç
imzada bulunmadı

Sivas
K. Kitapçı
İmzada bulunmadı
Urfa
8. K. Yetkin

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/698
Karar No. 121

20 . W . 1950

Yüksek Başkanlığa
Meslekî Teknik Okul açılması ve mevcutları
nın büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı Kanuna
ek olarak Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın G . li . 1950 tarihli vej>/50b
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyie
birlikte komisyonumuza verilmekle Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdü
rü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
4304 sayılı Meslekî ve Teknik okullar açıl
ması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki
kanununun birinci maddesiyle, yeniden mesle
kî ve teknik müesseseleriyle Ankara Ma bir
yüksek teknik okulu ve bir teknik okulu açılma
sını ve idare etmekte olduğu meslekî ve teknik
öğretim, müesseselerinin büyütülms'ni, gerek
mevcut teknik öğrenim müesseselerinin ve gerek
yeniden açılacak olanların, gerekse erkek sanat
okulu mezunlarının staj görmeleri için kurula
cak olan staj fabrikalarının inşaatını ve kamu
laştırma işlerini ve her türlü lüzumlu a'etler.
teçhizat ve tesisler temin etmek üzere yıllık
tediye miktarı 8 milyon lirayı geçmemek şartiyle 75 milyon liraya kadar 1942-1951 yılları
na geçici yük^nmelere girişip harcamalar yap
maya ve bu işlerde kullanılacaklar ve yeniden
tesis edilecek mütedavil sermayeler için de on
yılda harcanmak ve her yıl bütçesinin taallûk
ettiği tertibe konmak üzere ayrıca 6 milyon
lira sarfına Mil.î Eğitim Bakam yel kili kılın
mıştı.

İkinci Cihan Harbine takaddüm eden bir
devrede başlıyan sanayileşme hareketi sebebiy
le bu alanın ihtiyacı olan elamanların yetiştiril
mesini sağlamak ve ordunun harb silâh ve va.'
sjtalarmm makineleşmesi neticesinde teknik bil
gili insanlara geniş ölçüde hâsıl olan ihtiyacı
karşılamak maksadiyle teknik öğretimin esaslı
•-m/ette ıslahı ve programlaştırılıp bu isteklere
cevap verecek bir duruma getirilmesi mecburi
yeti meydana gelmiş ve 1942 yılından itibaren
M'Uî Eğitim Baaknlığı bu sahada esaslı çalı§lualara girişmiştir.
^aîısi geçen kanunla alman bu 81 milyonluk
ve t ki ile harb içindeki mahdut imkânlardan v«
mevcut çeşitli binalardan istifade edilerek mem
leketin her tarafında bu tesisler meydana geti
rilmiş ve eğitime başlanmıştır.
Bir taraftan bu okullara ve tesislerine ait
malzemenin dışarıdan tedarikinin güçlüğü, di
ğer taraftan da gerekli binaların bir taraftan
inşa ve diğer taraftan mevcut1 arın ıslâhı ve harb
sonu dünyasında her tarafta buna benzer kal
kınma hareketleri sebebiyle malzeme fiyatları
nın pahahlaşması yüzünden yapılan programın
bilhassa bina itibariyle ancak 1/3 ü ikmal edile
bilmiştir. Okulların eğitim malzemesinden mü
him bir kısmının okuUarın atelyelerinde yapıl
masına rağmen yine birçok noksanları bulun
duğu ifade ve bilhassa bina itibariyle esaslı bir
ıslah ve ikmal hamlesi yapmak zarureti izah edil
miştir. Binalar için mevcutları ıslah ve bâzı yer
lerde yenilerinin veya mevcutlara ilâvelerin va-
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pılması suretiyle 30 milyonluk bir plânın hazır
landığı anlaşılmaktadır.
Bugün 60 000 talebesi olan bu eğitim koluna,
halkın büyük rağbet gösterdiği ve yurdun her
köşesinde bu çeşit okulların açılması için talep
lerin karşılanamıyacak çoklukta olduğu da öğ
renilmiştir.
Diğer taraftan yurtta yeniden başlıyan kal
kınma hareketlerinin başında makine ile iş gör
mek; tarımda, yolda, orduda velhasıl her sahada
makine kullanmak lüzum ve zarureti teknik eği
tim işinin de aynı hızla genişletilmesini gerektir
diğinden bu iş için daha bir miktar ödenek tah
sisini lüzumlu kılmıştır.
işte tasan, 4304 sayılı Kanunla alınan yet
kiye daha 75 milyon liralık gelecek yıllara geçi
ci yeni yüklenme yetkisi verilmesini ve bunun
1951 - 1960 yıllan içinde harcanmasını hedef
tutmakta olup komisyonumuzca da yerinde gö
rülmüştür.
Gerçi Meslekî Teknik okulları inşaatı için
1950 yılı Bütçesine ödenek konulmamış ise de
bu tasan gelecek yıllara geçici yüklenme yetki
si verdiği için 1951 yılı Bütçesine konulacak
ödeneğe istinaden 1950 Bütçe yılı içinde de ge
lecek yıla geçici yüklenmelere girişmek suretiyle

programın devam ettirileceği tabiî bulunmak
tadır.
Komisyonumuz tasarının birinci maddesini
Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi dairesin
de ve aynîyle kabul etmiş, ve 1950 yılı Millî Eği
tim Bütçesinin 419 ncu bölümünden (30 000)
lira indirilerek yukarda arzedilen programa göre
kullanılacak mimarların ve mühendislerin yolluk
ları karşılığı olarak 203 ncü bölüme aktarılması
gereken ve bu maksatla, Komisyonumuzca da ta
sarıya geçici madde eklenmiştir.
Bu değişiklikle hazırlanan tasarı Kamutayın
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
Kastamonu
Ankara
/. H. Tigrel
M. Akalın
F. öym&n
Amasya
Ankara
Edirne
A. K. Yiğitoğlu
C. Gölet M.N Gündüzalp
İsparta
İstanbul
izmir
K. Turan
Dr. A. Adıvar
A. înan
Kastamonu
Kırşehir
Manisa
T. Coşkam.
Ş. Torgut
F. Kurdoğlu
Niğde
Seyhan
Urfa
R. Gürsoy A. . R. Yüregir
E. Tekeli
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Meslekî ve Te\knik okullar açılması ve mevcutla
rın büyütülmesi hakkındaki 4304 saydı Kanuna
ek Kanun tasarısı

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutla
rın büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı Kanuna
ek Kanun tasarısı

MADDE 1. — Meslekî ve Teknik okullar
açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki
14 . VIII . 1942 tarihli ve 4304 sayılı Kanunla
harcanmasına izin verilen 75 milyon liraya ilâ
veten, Bakanlar Kurulunca onanacak programı
na göre 75 milyon liraya kadar 1951 - 1960 yıl
larına geçici yüklenmelere girişmeye Millî Eği
tim Bakanı yetkilidir.
Birinci fıkrada yazılı yüklenmelerle, bu hiz
metler dolayısiyle kullanılacak bilûum memur,
hizmetli ve yabancı uzmanların aylık, ücret, yol
luk ve sair istihkakları ile, bu okullarda yeniden
tesis edilecek veya artırılacak mütedavil sermaye
ler ve bu işlere müteferri diğer giderler
karşılığı olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı
Bütçesinin ilgili tertiplerine konulacak ödenek
ler toplamı 7,5 milyon lirayı geçemez.

MADDE 1. — Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki
14 . VIII . 1942 tarihli ve 4304 sayılı Kanunla
harcanmasına izin verilen 75 milyon liraya ek
olarak, Bakanlar Kurulunca onanacak progra
mına göre 75 milyon liraya kadar 1951 - 1960
yıllarına geçici yüklenmelere girişmeye Millî
Eğitim Bakanı yetkilidir.
Birinci fıkrada yazılı yüklenmelerle, bu hiz
metler dolayısiyle kullanılacak bilûmum memur,
hizmetli ve yabancı uzmanların aylık, ücret
yolluk ve sair istihkakları ile, bu okullarda
yeniden kurulacak veya artırılacak döner ser
mayeler ve bu işlerle ilgili diğer giderler kar
şılığı olarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin ilgili tertiplerine konulacak ödenekler
toplamı 7,5 milyon lirayı geçemez.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.

HADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
Ş. Oünaltay
Derlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. Çakır
Dışişleri Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
T. Bangvoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı
Vedat Dicleli

Devlet Bakanı
Baş. B. Yardımcısı
N. Erim
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen
İçişleri Bakanı
E. Erisirgü
Maliye Bakanı
/. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Ş. Adale*
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayiıit
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7 BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRtŞl
Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutla
rın büyütülmesi hakkındaki 4304 sa%ılı Kanuna
ek Kanun tasarısı
MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

GEÇlCÎ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmındaki 419 ncu «Teknik Okulu
Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullariyle diğer
meslek okulları ve enstitüleri genel giderleri»
bölümünden (30 000) lira indirilerek 203 ncü
bölümün birinci «Merkez geçici hizmetliler üc
reti» maddesine eklenmiştir.
MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.
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Hü.
Tarım Bakanı
G. re Tekel Bakanı
Cavid Oral
Dr. F, Ş. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat §. 8irer
Dr. Kemal Satır
İşletmeler Bakam
Münir Birsel
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S. Sayısı: 273
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde
bâzı değişiklikler yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Gümrük ve
Tekel ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 7 1 4 )

T. G.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-1561
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1499 ve 2255 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi cetvelinde bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
16 . II . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
1. Gümrük Giriş Genel tarifesi cetvelinin 30 ncu numarasında saat, dikiş, yazı makineleri ile
piyano ve emsali eşyayı yağlamaya mahsus yağlar yazılı bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan tat
bikat ve tetkikler neticesinde bu gibi yağların mahiyet ve vasfının nelerden ibaret bulunduğu hak
kında fen kitaplarında her hangi bir kayit bulunmadığı gibi yabancı memleket tarifelerinde de
bunları gösteren bir formüle rastlanmamıştır. Bugüne kadarki tatbikat, numara metninde sayılan
makineleri yağlamak işinde kullanılacağı hakkındaki eşya ile birlikte gelen prospektüs ve etiket
lere dayanılmak suretiyle yapılmakta, üzerlerinde etiket ve prospektüsü bulunmayanlarının tatbikmda bu nevi yağlardan oldukları görülenler de 30 ncu numaraya verilmekte iseler de bu yüzden
ödevlilerle idare arasında daimî anlaşmazlıklar doğmakta ve mahiyetleri itibariyle farklı olmama
larından ötürü hakem heyeti 695 nci tarife numarasının altındaki 1 ve 2 numaralı ihtarlarda hay
vanlı nebatî ve madenî yağlardan mahlut. olup perakende satılmak üzere getirilenlerin bir ilâ
5 kiloya kadar olanlarının 695 nci numaraya verileceği yolundaki hüküm karşısında bu yağların bu
yolda târiflendirilmelerini içtihat etmektedir.
Tatbikatta ikilik doğuran bu durumu gidermek maksadı ile tarifenin 30 ncu numarası kaldırıl
mış ve bütün ince makinelerin yağlanmasında kullanılan mahlut ve müstahzar yağların 695 nci ta
rife numarasının 2 numaralı ihtarı gereğince muamele görmesi sağlanmak istenmiştir.
2. 2/9160 sayılı kararname ile kirli merinos yapaklarının gümrük resmi kamgam fabrikaları
için bir liraya indirilmiştir.
2/11438 sayılı kararname ile kirli şevyot ve yıkanmış ve taranmış merinos ve şevyot yapağlarmın
resimlerinde de tenzilât yapılmış isede bu hükümler muvacehesinde özel teşebbüse ait kamgam te
sisi olmayan fabrikaların kirli merinos gümrük resmi tenzilâtından istifade etmesine' imkân bu
lunmamaktadır. Bu sebeple 98 tarife numarasının A - T pozisyonundaki ihtardan buna mâni olan
hükümler çıkarılmıştır.
3. Tarif e cetvelinin 100 ncü numarasında ver almış bulunan şapka imaline mahsus hayvanat
kılları, 100 kiloda 1000 lira reme tâbi tutulduğu halde bunlardan mamul şapkaların adedine 257

ve taslaklarına ise 128 kuruş vergi konulmuştur. Bu vergi hadlerinin tetkikından da anlaşılacağlı üzere kanunun hazırlanması sırasında yurdumuzda şapka imaline mahsus fabrikaların kurul
mamış olması dolayısifye mamûlâtnıın az resme tâbi tutulduğu görülmektedir. Halbuki 1938 yılın
dan itibaren yurdumuzda şapka imaline başlıyaıı fabrikalar kurulmuşsa da, şapka imaline elveriş
li bulunan ehli tavşan, misk faresi, kunduz ve saire gibi şapka imaline mahsus sair hayvanat
kıllarının dâhilde ihtiyaca kâfi gelecek miktara ulaşmadığı gibi temin olunabilecekleri de terbiye
ve ihzar edecek fabrikalar kurulmuştur.
Yapılan tetkiklere göre iki fabrikanın, gümrük ihtiyacı ortalama olarak 3000 ilâ 4000 tavşan pos
tundan elde edilecek 50 ilâ 60 kilo tavşan tüyüdür.
Bugün için yurdumuzda bu kadar tavşan tüyü teminine imkân olmadığından bunların vergile
rinin daha ucuza indirilmesi icabettirilmiştir.
4. Tarife cetvelinin 131 nci numarasındaki halı, çanta, torba vesaire örmeye mahsus büret
ve emsali ipek ipliklerinin resim haddi 100 kiloda 38,50 lira gibi pek az bir vergiye tâbi tutul
muştur.
Tarifenin bu numarasına verilerek yurda sokulan ipliklerin madde metninde sayılan yerlerde
bir istihlâk sahası olmadığı tesbit edilmiştir. Esasen tarifemizde bu nevi iplikler için teknik evsal'
da tesbit edilmemiş ve böyle bir tesbite de imkân bulunamamıştır.
131 nci tarife numarasına dâhil ipliklerin vergi haddi benzeri iplik ve ibrişimleri içerisine alan
132 nci tarife numarasındaki ayni iplik ve ibrişimlerden olması itibariyle bu numarada toplanma
sında zaruret görülmüş ve bu itibarla 131 nci tarife numarası kaldırılmıştır.
132 tarife numarasındaki ipliklerin resim haddi de bir miktar indirilmek suretiyle bu ipliklerin
resim hadleri ayni olarak tesbit edilmiştir.
5. Büyük bir müstehlik kütlesinin bilhassa köylümüzün giyim eşyasını teskin eden halk ara
smda basma, pazen ve saire gibi islimlerle anılan pamuk mensucata suni veya tabiî ipek % 1 nis
petinde karışmış olsa bile 135 nci tarife numarasının A fıkrasındaki hüküm gereğince bunlar
ipekli kumaş addedilmektedir.
'
Dâhildeki fabrikalarımız memleket ihtiyacının tamamını temin edemediği cihetle bu nevi pa
muk mensucatın mühim bir miktara baliğ olanı hariçten getirilmektedir. Bu gibi mensucatın içe
risine maliyeti düşürmek için pek az miktarda karışmış olan suni ipekten dolayı bunlai'in ipek
addedilmem gerek teknik ve gerekse eşyanın istihlâk yeri itibariyle uygun görülmemiş ve bu hu
sus İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Kurullarının vâki talepleri ve istekleri de göz önün
de bulundurularak pamuk mensucat içerisine % 1 den % 10 a kadar 10 dâhil ipek veye suni
ipek karıştığı takdirde bu eşya pamuk faslmdaki resme tâbi olacak ve bu suni ve tabiî ipekten
dolayı da ayrıca % 15 nispetinde bir zam görecektir, Bu hususun daha açık olarak temini için
yün mensucata ait 107 nci tarife numarasının altındaki ihtar hükmüne muvazi olarak pamuk
mensucata ait tarife numaralarından 379 ncu numaranın altına da aynı mahiyette üçüncü bir
ihtar hükmü ilâve olunduğu gibi ipek faslında 135 nci tarife numarasının (A) fıkrasından da
% 1 den % 10 a kadar ipeği ihtiva eden mensucatı bu fıkranın şümulü dışında bırakmak üzere
mer'i tarifede asgari had tesbit edilmiş ve 135 nci numaranın (A.) fıkrası (% 10 dan fazla %
20 ye kadar «20 dâhil») şeklinde değiştirilmiştir.
6. Tarife cetvelinin 150 nci numarasının altındaki 1 numaralı ihtar, ipek böceğinden gayri bö
ceklerden istihsal olunan elyaf ve sinyafil denilen suni yün ve bunların mamıılâtı ipek addolunur.
Hükmünü ihtiva etmektedir.
Bu tahdidi tadat dolayısiyle ödevlilerle gümrük idaresi arasında daimî şekilde anlaşmazlık
lar doğmakta ve hakem heyetini de muhtelif içtihatlara sevketmektedir. Çünkü son zamanlarda
menşei ve istihsâl tarzı başka başka olan maddelerden de dokumaya elverişli suni elyaf istihsal
edilmeye başlanmış ve gümrük tekniği bakımından bunların suni ipek addedilmesi yoluna gidil
miş ise de yukardaki ihtarın çok tahdidi olan hükmü karşısında müstekar tatbikat yapılmasına
imkân olmamıştır. Bu durumu önlemek maksadiyle 150 nci numaranın altındaki ihtar hükmü bu
günkü teknik icaplara tekabül edecek şekilde daha açık olarak yazılmıştır.
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7. Tarife cetvelinin 203/C pozisyonu kısmen veya tamamen tasfiye edilmiş her şekildeki şe
kerlere ayrılmış bulunmakta idi 2785 sayılı ve 17 . V I . 1935 günlü (Şeker İstihlâk ve Gümrük Re
simleri hakkındaki) Kanunun 6 ncı maddesi ile (C) fıkrası kaldırılmış bulunduğundan bugün için
kısmen veya tamamen tasfiye edilmiş şeker 27S5 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulmakta ve
tarife haricinde bırakılmış bulunmaktadır. Bu tasarı ile 203 ncü numaraya ait (C) fıkrası yeniden
ilâve edilmek suretiyle bırakılmış olan boşluk doldurulmaktadır.
8. 233 ncü tarife numarası, sanayide kullanılan nebati yağları içerisine almış olup bu numa
ranın altındaki 2 sayılı ihtar hükmü de müstahzar yağların 30 ncıı numaraya tâbi tutulacağını
göstermiştir. 1 numaralı bendde izah edilen sebepler dolayısiyle bu ihtar hükmü değiştirilerek bu
mahiyetteki yağların 695 nci numaraya ait 2 sayılı ihtar hükmüne tâbi tutularak hepsi bir yerde
toplanmıştır.
9. 277/Z tarife pozisyonuna giren reçineler boyacılık ham maddelerindendir. Sif kıymetlerine
göre mevcut resmin ortalama nispeti kıymetine nazaran % 37 dir. Ham maddeler için çok ağır
olan bu resim haddi normal bir seviyeye getirilmesi için 100 kiloda 102,66 liradan 40 liraya indi
rilmiştir.
10. Tarifenin 281 nci numarası terkip yoliyie elde edilen plâstik maddelere ayrılmış bulun
maktadır. Tarife Kanunun yapıldığı 1929 yılından bugüne kadar plâstik madde cinslerinde ve bu
maddelerden istihsal edilmekte olan muhtelif hammaddelerle bunların mamullerinin tarifeye tat
biklerinde müşkülâta düşülmektedir. Bu durumu önlemek maksadiyle 281 nci tarife numarası
muhtelif su pozisyonlara ayrılarak her pozisyonda bu maddelerden yapılmakta olan eşya tâdât edil
miş ve farklı vergi hadlerine tâbi tutulmuştur.
İptidai madde olarak getirilecek olanlar az, mamullerine ise diğer fasıllarda olduğu gibi biraz
daha yüksek vergi konulmuştur. Bilhassa haddi, zatında tabiî ipekle suni ipek arasında bulunan
ancak bizatihi suni ipek sınıfına dâhil olmayan ve son zamanlarda iplik, mensucat ve çorap ima
linde büyük bir inkişaf gösteren nylon ve saire gibi patent isimlerle anılan polyamid maddelere
suni ipek için konulmuş resim hadleri göz önünde bulundurularak mütevazin bir şekilde vergilen
dirilmeleri cihetine gidilmiştir. Bu suretle plâstik sanayiimiz teşvik ve himaye görecektir.
11. Tarife cetvelinin kerestelere tahsis edilen 284 ncü numarasında muhtelif cinsteki ağaçların
müdevverleri 100 kilosunda 10 kuruş resme tâbi tutulduğu halde D / l pozisyonundaki çam, köknar,
ladin, kayın ve saire ağaçların müdevverlerine 100 kilosunda 66 kuruş gümrük vergisi konul
muştur.
Gümrük Tarifesi Kanununun 28 nci maddenin verdiği salâhiyete dayanılarak gümrük vergi
lerine yapılan '% 156,6 nispetindeki zamla yeni resim hadleri sırası ile 26 ve 169 kuruşa yükselmiş bulunmakta idi. Müdevver ağaçlar bilhassa maden ocaklarımızda maden direği olarak kullanıl
makta ve memleket dâhilinde maden direği ihtiyacımız temin edilemediğinden dış memleketlerden
getirilmektedir. Muhtelif cins ağaçların ayni evsafta bulunan müdevverleri 100 kiloda 10 kuruş ver
giye tâbi olduğu halde B / l pozisyonundaki çam, köknar, ladin, kayın ve sair ağaçların müdevver
leri 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunusun 10 ncu maddesi gereğince Bakanlar Kurulu ka
rarı ile zamdan istisna edilmiş olduğu halde 100 kiloda 66 kuruş ödiyecektir. Bu farklı muameleyi
gidermek maksadı ile D / l pozisyonunda zikredilen ağaçların müdevverleri de diğer ağaçların müdeverleri gibi 10 kuruş gümrük vergisine tâbi tutulmuştur.
12. 379 ncu tarife numarasının altına 3 numaralı bir ihtar hükmü konulmuş ve gerekçesi 5 nci
paragrafta izah olunmuştur.
13. 389 ncu tarife numarasında makine kolanları ve sanayie mahsus silindir keçeleri için halen
alınmakta olan vergi miktarı 100 kiloda 256 lira 65 kuruştur. Bu nevi kolanlar memleket dâhilinde
imal edilmemekte ve tamamen hariçten getirilmektedir. Sanayide mühim bir yer tutan bu eşyanın
100 kilosunda 25 lira resme tâbi tutulması ve bunların Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsaade
sine tâbi tutulması için bu numara altına bir ihtar hükmü konmuştur.
14. 379 ncu tarife numarasının altına konulan ihtar hükmüne muvazi olarak keten mensu
cat hakkında da aynı muamelenin tatbik edilebilmesi için 421 nci tarife numarasının
altında bu( S. Sayısı : 273 )
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lunan üç numaralı ihtardaki (ipekle mürettep olanları ipek hükmüne tâbidir) ifadesi değiştirile
rek 107 ve 379 ncu tarife numaralarında olduğu gibi aynı mahiyette bir ihtar konulmuş ve
417 nci tarife numarasmdaki
sair mensucattan sonra kerre içerisinde yazılı (ipekten gayri) tâ
biri kaldırılmış ve diğer esaslar aynen bırakılım ştur. Bu suretle keten mensucat ve mamulâtmda
bulunan ipek miktarı tesbit edilerek ne yolda muamele yapılacağı kanun metninde zikredilmiştir.
15. 421 nci tarife numarasının 2 sayılı ihtarmdaki (Balâdaki mensucatın ipekten gayri lifî
mevad ile işlemejli veya yapıştırmalı olanları resmi aslilerinin % 25 fazlasına tâbidir.) Hükmüne
P/o 10 a kadar ipekle işlemeli veya yapıştırmalı kaydı ilâve olunmuştur. Bu suretle Gümrük Tari
fesi Kanununun yün, pamuk ve keten fasıllarında yer almış bulunan mensucat ve mamul âtın içeri
sine karışmış bulunan ipek ve sun'i ippeklerin n e suretle nazara alınarak zam yapılacağı ve ne
nispette ipek ve sun'i ipeği ihtiva edenlerin ipekli kumaş veya mamulât addedileceği açık şekilde
yazılan ihtar hükümlerinde gösterilmiş ve tatbikatın tereddüdlere yer vermiyecek şekilde yapıl
ması hususları temin olunmuştur.
1.6. Dış memleketlerden getirilmekte ve başkaca hiçbir ameliye gömleksizin doğrudan doğruya
tabanlık kösele yerinde
kullanılmakta olan ve knpsol ismi verilen temizlenmiş kauçuklar Güm
rük Tarifesi cetvelinin 440 nci nutoıarasrna verilerek 100 kilosundan
642 kuruş Gümrük Vergi
si alınmaktadır.
Yurdumuzun her tarafında teessüs etmiş olan deri sanayiimizin vikayesi için temizlenmiş ka
uçuk ile knopsolün Gümrük Vergisi köselenin Gümrük Vergisine yakın bir hadde kiloda 160
kuruşa çıkarılmıştır.
Ham kauçukların Gümrük Vergilerinin de ham derilerle aynı seviyeye getirilmesi bu iki madde
arasındaki rekabetin ayarlanması bakımından faydalı ve zaruri görülmüş ve bu sebeple de haim ka
uçuk vergisi kiloda 16 kuruş olarak teesbit edilmiştir.
17. Dalgıç ayakkabı ve elbiseleri tarife cetvelinde ismi yazılı olmadığından zikredilmeyen sair
mamulât numaralarına (Mamul olduğu maddelerin cinsine göre) verilmektedir.
Dalgıç ayakkabı ve elbiseleri Gümrük Vergisi fazla olduğundan ve dâhilde de bunları imal ede
cek bir sanayii bulunmadığından bunların 100 kilosundan 10 lira Gümrük Vergisi alınması için
449 ncu tarife numarasının altındaki ihtar hükmüne 2 sayılı yeni bir ihtar hükmü daha konul
muştur.
18. Alelumum suni gübreler gümrük resminden muaf oldukları halde dâhilde istihsal edil
mekte olan süperfosfatın ham maddesini teşkil öden fosforit gümrük resmine tâbi tutulmuş bu
lunmaktadır. Bu ham maddenin de evleviyetle muaf tutulması lâzımgeleceği cihetle 471 nci tari
fe numarasının C fıkrasından yalnız fosforit gümrük resminden muaf tutulmuştur.
19. Kullanılacağı yere göre ham bir mamulât halinde bulunmıyan muhtelif
uzunluklardaki
cam borular tarife cetvelinde ismen zikredilmediği cihetle (Tarifenin başka yerlerinde zikredil
m e y e n canı mamulâtmı) içine alan 515 nci numaranın (B) fıkrasına tatbik edilmektedir. Halbuki
bugün yurdumuzda bu cam boruları tüp ve ampul haline getirmek üzere sanayi kurulmuş bulundu
ğundan ham bir madde olan bu cam borularm yüksek vergiye tâbi tutulması dahilî sanayinin
teşvik ve himayesi bakımından yerinde değildir.
Bu maksadı sağlamak üzere 493 ncü tarife numarasmdaki çam çubuk pozisyonuna borunun da
ilâve edilmek suretiyle tâdil edilmesi ve bu numaradaki vergi haddininde 100 kiloda 7,70 liradan
1 liraya indirilmesi için tasarıya hüküm konulmuştur.
20. 494 ncü tarife numarasının (A - I) pozisyonuna giren cam damacanalar 100 kilosunda .16
lira 68 kuruş Gümrük Vergisine tâbi tutulmuştur.
Cam fabrikalarımızın halen 10 kiloluk damacanalardan daha büyüklerini yapmamaktadır. Hal
buki yurdumuzun gerek ihraç maddelerinde ve gerekse dâhildeki eşyanın naklinde büyük bir istih
lâk sahası olan bu nesnelerin hariçten getirilmesinde zaruret duyulmaktadır. Bu itibarla Gümrük
Vergisi 100 kiloda 5 liraya indirilmiş ve ayni zamanda bu numara altına konulan bir ihtarla da
asit fabrikalarının ihtiyacı için ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile ve tâyin edilecek
miktar dâhilinde getirtilecek olanlarından 100 kiloda 1 lira Gümrük Vergisi alınması için bir ih( S. Sayısı : 273)
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tar hükmü konulmuştur. Bu suretle asit sülfürik ve asit kloridrik gibi esasen az kıymetli olan bu
maddelerin satış fiyatına inzimam edecek fiyat farkı önlenmiş olacaktır.
21. 510 ncu tarife numarasında camdan, mineden, camlattırılmış porselenden düğme, bon
cuk, gerdanlık, bilezik, küpe ve saire gibi süs eşyası zikredilmiş olup bu nevi eşyanın kıymetine
nazaran ödediği Gümrük Vergisinin az olduğu neticesine varılmıştır. Mübrem bir ihtiyacı karşı
lamadığı ve esasen memlekette emsali de yapılmakta bulunduğundan bunların vergileri bir miktar
artırılmıştır.
22. Yurdumuzda kurulmak üzere olan elektrik ampul fabrikasının dışardan getirtmek zorun
da olduğu yarı mamul maddelerden cam tüplerinin mamul ampul resimlerinden fazla olduğu ve
bunların sif kıymetlerinin % 10 u nispetinde vergi alındığı görüldüğünden bunların daha az mik
tarda resim ödemesi için 515 nci tarife numarasının altına elektrik ampulü imalâtında kullanıl
mak üzere getirtilecek olanlarının 100 kilosundan 10 lira resim alınması için bir ihtar hükmü ko
nulmuştu]*.
23. 530 neu tarife numarasında vesaiti nakliye dingilleri, yayları, tekerlekleri ve tekerlek çem
berleri ve sair aksamı yazılı bulunmaktadır.
Kavislendirilmiş fakat ayrıca delikleri açılmamış bulunan yayların da bu tarife pozisyonuna
tatbiki gerekmekte ise de hakem heyetlerinde bu nevi eşya 520 nci pozisyondaki her nevi demir
eşya telâkki edilerek bu numaraya tatbik edilmekte olduğundan bu durumu önlemek ve dâhilde
kurulmuş bulunan sanayinin de himayesini teminetmek maksadı ile 530 ncu tarife numarasının al
tına bir ihtar konularak kavislendirilmiş olan bu yaprakların da 530 ncu tarife numarasına veril
mesi sağlanmak istenmiştir.
24. Tarife .cetvelinin 533 ncü numarasında demir vida, civata, somun, somun pulları ve demir
yolu ray ve yastıklarına mahsus civata ve somunlar yazılı bulunmaktadır. Bu gibi maddeler metin
içerisinde sarahaten zikredilmek suretiyle tarifedeki tatbik yerlerine kesin veçhe verilmek üzere
533 neü numara açık olarak yazılmıştır.
25. 555 nci tarife numarasında bakır lama, çubuk, tahta ve yaprak yazılı olup evvelce resim
haddi 100 kilosunda 20 lira iken 2/9.160 sayılı kararname ile bakır çubuk, levha, pirinç çubuk
ve levhanın resim haddi 100 kiloda bir liraya indirilmiş ve diğerleri 20 lirada bırakılmıştı. 28
nci madde hükmüne dayanılarak resim hadlerine yapılan % 156,6 nispetindeki zamla, lama, tah
ta ve yaprak 100 kilosunda 51,33 diğerleri ise 2,57 ye yükseltilmiş bulunmaktadır.
Bakır lama, levha, tahta ve yaprakları birbirinden tefrik edecek teknik bir evsafın tesbiti
mümkün olamadığından ödevlilerle gümrük idaresi arasında devamlı şekilde anlaşmazlıklar doğ
maktadır. Bu durumu önlemek için resim hadlerindeki farklı nispetsizlikleri gidermek maksadiyle ayni evsafta bulunan ve kullandıklar] yer itibariyle de tefrik edilmelerine lüzum bulunmıyan bu maddelerin bir pozisyonda ve ayni esaslar dâhilinde resim haddine tâbi tutularak top
lanması anlaşmazlıkların giderilmesi bakımından zaruri bulunmuş ve bu sebeple madde metnin
de zikredilen eşyanın resim hadleri 100 kiloda 30 lira olarak tesbit edilmiştir.
26. Tarife cetvelimizin 558/H pozisyonu cereyanı elektirikiyede müstamel tel ve kablolara
tahsis edilmiş ve bu pozisyonun muhtelif fıkralarında bu tel ve kabloların tecrit edildikleri mad
deler itibariyle muhtelif vergi hadlerine tâbi tutulmuştur. Ancak son zamanlarda bu tecrit
maddelerinin birden ziyadesinin bir araya getirilerek yapılmış olması itiraz mercilerince bu
numaranın üçüncü fıkrasında zikredilen (müeehhaz) tâbiri şümulünde görülerek kararlar veril
mekte olduğundan bu pozisyonların daha açık ve her hangi bir tereddüt ve anlaşmazlıklara yer
vermiyecek şekilde yeniden yazılmasında zaruret görülmüş ve bunlara memleketin büyük ihtiyacı
da göz önünde bulundurularak resim hadlerinde bir miktar indirmeler yapılmıştîr.
27. Alüminyum ve halitası tarife cetvelinin 569 ncu numarasında zikredilmiştir. Ancak ka
nunun tedvin edildiği tarihte alüminyum ve halitası mamulâtınm pek mahdut olduğu nazara alı
narak alüminyum ve halitası 569 ncu numaranın (H) fıkrası ile mutfak ve sofra takımları ve
sair kaba eşya, salon ve müzeyyenat eşyası diye iki gurupta mütalâa edilmiştir. Halbuki son sene
lerde alüminyum ve halitasından birçok mamulât yapıldığı görüldüğünden bu madde yeni baştan
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yazılarak iptidai madde y a n mamul eşya ve diğer mamülât] ihtiva etmek ve farklı resim hadlerine
tâbi tutulmak suretiyle tanzim edilmiştir.
28. 931 nei tarife numarasında mevaddı kimyeviye ile yangın söndüren veya haşarat öldüren
aletler ve bunların aksamı yazılı bulunmaktadır.
Bu aletlerin gümrük resimleri kıymetine nazaran ı% 31 i bulmaktadır. İktisadi varlıklarımızın
muuhafazasmda büyük rolleri olan bu aletlerin geniş miktarda kullanılmasına mâni olan ağır güm
rük vergisinin tahfifi memleket namına sağlayacağı büyük fayda dolayısiyle lüzumlu görülmüş ve
100 kilosundan alınmakta olan 192 lira 49 kuruş gümrük vergisi 100 kiloda 100 liraya indirilmiştir.
29. Gümrük tarifemizin 682, 683, 685 nci numaralarmdaki yat, muş ve kotranın gümrük ver
gileri kıymete nazaran '% 3 ilâ arasında değişmekledir. Bu vasıtaların zaruri ve hayati bir mahiyet
leri olmadığı ve sırf bir gezinti vasıtası olarak kullanıldıkları nazara almarak resim hadleri bir
miktar artırılarak âdilâne bir vergi alınması faydalı ve zaruri görülmüştür.
30. 695 nei tarife numarasının altındaki iki numaralı ihtarda değişiklik yapılarak beş kiloya
kadar hususi kablara konulmak suretiyle gelen müstahzar yağların ödeyeceği vergi miktarı biraz
artırılmış buna mukabil 30 neu tarife numarası kaldırılmıştır.
Buna ait izahat 5 nei paragrafta izah olunmuştur.
31. 702 nci tarife numarasında madenî boyalar pozisyonunun (B) fıkrasında üstübeç, baryum
üstübeci (tabiî veya suni sülfat dö baryum) litopon, sülüyen, masiko, humzu tutya, karboniyeti
tutya (tutya üstübeci) mürdesenk yazıllı bulunmaktadır. 3746 sayılı ve 21 . X I I . 1939 günlü Ka
nun ile tasdik edilmiş bulunan 2/9160 sayılı, 2 . VII . 1938 günlü karara bağlı listede inik vergiye
tâbi tutulacak maddeler arasında 702 nci pozisyonun (D) fıkrasına giren eşyadan yalnız (üstübeç),
mürdesenk «Litarj» humzu tutya dâhil bulunmak 1 a ve masiko indirimden faydalanmamaktadır.
Gümrük lâboratuvarlarmda yapılan tahliller sırasında kararname ile vergisi indirilmiş bulunan
mürdesenk «litarj» ile indirime tâbi tııtulmıyan masikonıın fiziki ve kimyevi vasıflar ve renk
itibariyle birbirinden ayrılmasına fennen imkân görüleni em esi üzerine Masiko Gümrük Vergisi
nin de mürdesenk «Litarj» derecesine indirilmesi uygun bulunmuştur. Bu suretle tatbikatta iş sa
hipleri ile gümrükler arasında
daimî anlaşmaz iıklara sebep olan kimyevi ve fiziki terkip ve
bünyesi aynı bulunan masiko ve mürdesenkin Gümrük vergilerinin aynı hadde birleştirilmesi
bir zaruret halini almıştır.
Yine bu pozisyona dâhil kükürtlü civa ile (I) ) fıkrasına dâhil Prusya mavisinin sanayinin
(Boya) hammaddesi olduklarından Gümrük Vergileri üzerinde bir miktar indirim yapılmıştır.
32. Hazırlanmış ve yazı makinesine takılınca kullanılabilecek bir mamülât haline gelen makine
şeritleri Gümrük Tarifesi cetvelinin 703/D pozisyonuna tatbik edilerek 100 kilosundan 115 lira 49
kuruş resim alınmaktadır. Yazı makinesi şeritlerinin boyanmamış şeritler halinde hariçten getiril
diği takdirde ise bu nevi eşya daha fazla Gümrük Vergisine tâbi tutulmuştur.
Yazı ve hesap makinesi şeritlerinin boyanma mış olarak yurda sokup burada boyayan imalât
haneler kurulmuş olduğundan
iptidai maddesini pahalifya mal eden bu müesseseler haklı olarak
bu şeritlerin Gümrük Vergisinin indirilmesini ve tarife cetveline bu hususta bir hüküm konulma
sını istemişler ve istanbul Ticaret ve Sanayi Odası da bu cihetin düzeltilmesini talep etmiştir.
Bu dilekler nazara alınarak 703 ncü tarife numarasının altına bir ihtar konularak boyanmamış
kasarsız halinde getirilecek makine şeritlerinin 100 kilosundan 100 lira Gümrük Vergisi alınması
derpiş edilmiştir,
33. Her nevi şap tarife cetvelinin 757 nci numarasında yer almış bulunmakta iken 2/9160
sayılı Kararname ve bunu tasdik eden 3746 sayılı ve 21 . X I I . 1939 günlü Kanuun «Sülfat dahi
min» şapı alüminyum emlâhma tahsis edilen 724 ncü tarife numarasının (B) fıkrasındaki
sair
%
emlâhı meyanma almıştır.
Yapılan tetkikler neticesinde bunların birbirinden ayrı şaplar olmayıp terkip ve mahiyet itiba
riyle aynı oldukları anlaşıldığından 704 ncü tarife numarasının (B) fıkrasındaki (Sülfat dalümin
sap) kelimeleri kaldırılmıştır. Bu suretle hefr nevi şaplar 757 nci tarife numarasına tatbik oluna
caktır.
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M. Tarife cetvelinin 754 noü numarası uzvi ve gayriuzvi hamızları içerisine almış bulunmakta
ve /bunun (L) fıkrasında da (Fenik - fenol) sülfirik, kl>oridrik( Müryatik) çok az Gümrük Resmi
ne tâbi tutulmuştur. Halbuki halen ıbunlar yurdumuzda bol miktarda istihsal edilmekte olduğun
dan resim hadlerinin normal seviyeye yükseltilmesi dâhildeki istihsalin himayesi bakımından fay
dalı görülmüş ve vergi hadlerinde bir miktar artırma yapılmıştır.
35. Tarife cetvelinin 853/A pozisyonunda yer almış bulunan eczayı kimyeviye ve eczayı tıbbi
yeden halen iptidai madde olarak getirilenlerden kıymetinin % 15 i nispetinde Gümrük Vergisi
alınmaktadır.
Yerli lâboratuvarlar tarafından bunların iptidai maddesi getirilerek dâhilde imal edilmesi müm
kün bulunan sülfamitli, vitaminli, hormonlu karaciğer hülâsalarının işlenmemiş olanları hammad
de 'olmaları itibariyle kıymetlerinden % 15 nispetinde vergi alınmasına mukabil Tbunlanıı mamul
olarak getirilenlerinden sınıfları Sağlık Bakanlığınca tâyin edilecek olanlarından daha az vergi
alınmaktadır.
Dâhildeki tıhhi müstahzarat lâböratuvarlarmın himayesi bakımından bu gibi işlenmemiş olarak
getirilen ve yukarda isimleri sayılan maddelerin kıymetinden % 5 nispetinde Gümrük Vergisi
alınması uygun 'bulunmuş ve bunun temini için kanun tasarısında da bu yolda gerekli tadilât ya
pılmıştır.
36. Gümrük tarifesi cetvelinin 858 nci numarasındaki bebeklerle 859 neu numarasmdaki 1 sair
oyuncakların dâhilde yapılanlarını teşvik ve himaye maksadı ile gümrük vergilerinde bir miktar
artırma yapılması zaruri görülmüş ve vergi hadlerinde bu yolda düzeltmeler yapılmıştır.
37. Dalgıç ayakkabıları ile dalgıç elbiselerinin 100 kilosundan 10 lira Gümrük Vergisi alın
ması için 91 nci tarife numarasının altına bir ihtar hükmü konulmuş olup buna ait mucip sebep
ler 17 nci paragrafta izah olunmuştur.

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. 1/714
Karar No. 16

3 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
1499, 2255 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu
na bağlı Giriş Genel Tarifesi cetvelinde bâzı
değişiklikler yapılması hakkında Gümrük ve
Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı Yüksek Başkanlıkça komis
yonumuza havale buyuru!muş olmakla 27 . ÎT .
1950 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanı, Güm
rük ve Tekel Temsilcisi, Ticaret ve Ekonomi
Bakanlığı temsilcisi huzurlariyle okunup ince
lendi.
Ticaret ve Ekonomi temsilcisi, Gümrük Gi
riş cetvelinin 440 numarasında A. B. C. madde
leri ve ihtar hükümleri ile yapılan değişiklikler
hakkında izahat vererek, tabanlık kösele yerin
de kullanılan kırepsonla ham kauçukların güm

rük resminin artırılmasının sebebi deri sanayi
cilerinin himayesine matuf olduğunu söylemiş
ise de, bu himayenin bu suretle temin edilip
edilmiyeceği aydınlanmadığı gibi, memleketimiz
deki kauçuk sanayicileri durumunun ne olacağı
da kanaat verici bir tarzda belirtilmemiştir.
Köylüler tarafından ucuzca tedarik edilen
ve itiyat haline gelen kauçuk ayakkabıları ile
kundura yapıcıların, aradaki büyük fiyat far
kından dolayı rekabet edemediklerinden şikâyet
leri, malûm ise de Ticaret ve Ekonomi temsilci
sinin verdiği izahata göre, bu himaye zammının
kauçuk ayakkabı fiyatlarına yapacağı akis, pek
eüz'i görüldüğünden bu maksadı temin ectemiyeceği anlaşılmıştır.
Bundan başka, kauçuk ayakkabıların koylü-
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nün sıhhatine muzur olacağı hakkındaki müta
lâa, bizzat Gümrük Tekel Bakanı sayın Dr. Şerafettin Büke tarafından, köylünün ayakkabı
dan mahrum kalması neticesinden tevellüt- ede
cek sıhhi zararla mukayese edilenıiyeceği açık
lanmış (bulunduğundan bu mucip sebep de tat
min edici görülmemiştir.
Kauçuk fiyatlarına yapılan zammın, kauçuk
ayakkabılarını deriden yapılanların fiyat sevi
yesine çıkaracağı farzedilse bile 'bu takdirde
köylüye ayakkaJbısız kalmak karşılığı malî bir
külfet tahmil edilmiş olacağından bunda da isa
bet bulunamamıştır.
Hâsılı Komisyonumuz bu mevzuun etraflı ve
esaslı bir şekilde tetkik edilmediği neticesine
vararak, bir taraftan köylünün durumu ile ka
uçuk sanayicileri, diğer taraftan memleketin de
ri sanayii etraflıca tetkik edilerek ayarlanmak
üzere, Gümrük Giriş Cetvelinin 440 numarasın
da A, B, C, maddeleri ve ihtar hükümleri kal
dırılarak tasarının oybirliği ile kabulüne karar
vermiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Gümrük ve Tekel
Komisyonu
Bşakanı
Sözcü
Gümüşane
Zonguldak
T, Tüzün
O. 8. Orhon
Kâtip
Malatya
Ağrı
O. Taner
A. Alpaslan
Çanakkale
Edirne
H. Bingül
F . Erimçağ
imzada bulunamadı
Giresun
Hatay
K. Ohay
8. B. Uluç
Kastamonu
Kırşehir
P, Mağara
N. Erdem
İmzada bulunamadı
imzada bulunamadı
Kocaeli
Konya
A, Dikmen
H. Ulusan
imzada bulunamadı
Sam'sun
Samsun
H. Berk
M. Köprülü
imzada bulunamadı
Tekirdağ
Tokad
Urfa
E. Pekel
F. Eken
O. Ağan

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/714
Karar No. 123

20 . Tl1. 1950

Yüksek Başkanlığa
255 sayılı Kanun ile değiştirilen 1499 sayılı
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş genel
tarifesi cetvelinde bâzı değişiklikler yapılması
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 71/1561 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporiyle birlikte
Komisyonumuza verilmekle Gümrük ve Tekel
Bakanı ve Maliye Bakanlığı adına Gelirler Ge
nel Müdür Yardımcısı hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Tasarı;
1. Tarifenin bâzı numaraları arasında ilti
bası mucip olan eşyanın tatbik edileceği yeri
daha vazıh surette göstererek tereddütleri orta

dan kaldırmak,
2. Memleketimizde iptidai madde olarak
kullanılan bâzı maddelerin, mamullerine naza
ran yüksek görülen vergi miktarlarını indirmek
suretiyle yerli sanayii teşvik ve himaye etmek,
8. Umumi ihtiyaçlar dışında kalan cam ziy
net eşyası ve oyuncaklar ile millî sanayiin inki
şafını engelliyen bâzı mamul eşyanın vergilerini
mâkul hadlere çıkarmak,
Maksatlariyle hazırlanmıştır.
Gümrük ve Tekel Komisyonu, yalnız tarife
nin 440 numarasında 100 kilosu üzerinden 6,42
lira Gümrük Vergisine tâbi olan ve ayakkabı
ların tabanlarında kösele gibi kullanılan (te
mizlenmiş kauçukların) Gümrük Vergisinin ar-
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tırıİmasını uygun görmiyerek diğer değişiklik
leri aynen kabul eylemiştir.
Komisyonumuz yerli debagat sanayiini hima
ye maksadiyle bu numaradaki temizlenmiş hain
kauçukların Gümrük Vergisinin dahi Hüküm ol
teklifi veçhile tezyit edilmesini, alman izahlara
göre bu yükseline neticesinde mühim bir i'iyat
artışı olmıyacağı anlaşıldığından, uygun gör
müştür.
Tasarı, gerek tatbiklerde. gümrükler ile itha
lâtçılar arasındaki ihtilâf ve nizaları kaldırmak
gerekse yerli sanayiin muhtaç olduğu ham mad
deler üzerindeki vergileri tahfif etmek bakımla
rından komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve
yukarda arzedilen sebeple Hükümet teklifi yazı

değişikliği ile ayniyle kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Bu rapor Sözcüsü
Kâtip
Diyarbakır
Edirne
Ankara
II. Tiğrel
F. Öymen
M. N. Gündüzalp
Amasya
Ankara
İsparta
Kemal Turan
K. Yiğitoğlu
C. Gölet
fzmir
Kastamonu
Kırşehir
1. İnan
§. Torgut
T. Coşkan
Manisa
Niğde
Seyhan
R. Gür soy
A. R. Yüreğir
. Kurdoğlu
Urfa
E. Tekeli
H»*>

HÜKÜMETİN T K K h l F l

ISÜTOI-J KOMİSYONUNUN

DUGİŞTİRİŞİ

1499 ve 2255 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa
bağlı Giriş Genel Tarifesi 'cetvelinde bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında Kanun tasarısı

1499 sayın Gümrük Tarifesi Kanununa
riş genel tarifesi cetvelinde
değişiklik
sı hakkında Kanun tasarısı

MADDE 1. — 1 Haziran 1929, ol Mayıs 1983
tarihli ve 1499, 2255 saydı Gümrük» Tarifesi Ka
nununa bağlı Giriş Genel Tarifesi cetvelinde ek
li listede gösterilen değişiklikler yapılmıştır.

MA DDK! 1. — 2255 sayıl] Kanun ile değişti
rilen 1499 sayılı ve 1 Haziran 1929 tarihli Güm
rük Tarifesi Kanununa bağlı giriş genel tarifesi
cetvelinde ekli listede gösterilen değişiklikle.'
yapılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden
3 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
§. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
İV. Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Fuad Sirmen
C. S. Barleıs
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişir gil
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
/ . R. Aksal
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
S. Adalan
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid O rai
Dr. F. Ş. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Re§at Ş. Sirer
Dr.,K. Saür
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 3. — Hükümetin
ayniyle kaimi edilmiştir.
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3 neü maddesi
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Hükümetin

Tarife
No.

1

A-l.

> 1.
A)
L
2.
i>)

35/A
50

J

ıl/Z

'1

A)
P>)

teklifine ek liste

Lşya cinsi
Kaldırılmıştır.
İhtar :
Dalgıç ayakkabıları ile dalgıç elbiselerinin 100 kilosun
dan 10 lira Gümrük Vergisi alınır.
İhtardan «Kamgam kelimesi» kaldırılmıştır.
Tavşan, misk faresi, kunduz ve şapka imaline mahsus sair
hayvanat Kılları (yıkanmış taranmış ve boyanmış olanlar
da dâhildir.)
Kaldırılmıştır.
iplik ibrişim
İpekten boyalı boyasız (tura veya, müfredat üzere satı
labilecek olanlar da dâhildir.)
Falııız halis ipek ipliği (tabii)
Yalnız şap ipliği (tabii veya suni ipekten)
Suni ipekten boyalı ve boyasız (tura veya müfredat üzere
satılabilecek şekildekiler de dâhildir.) (Sarılı bulunduk
ları makara, zıvana kâğıt ve emsalinin siklelleri dâhil)
İpek miktarı % 10 dan fazla, % 20 ye kadar (20 dâhil)
İhtar : 1 —
İpek böceğinden gayrı böceklerden elde edilen ve imal tar
zı ne olursa olsun selüloz, kazein, protein ve albümin
esaslı maddelerden yapılan dokumaya veya örmeye veya
işlemeye elverişli suni elyaf (suni fibrler) suni ipek ad
dolunur ve bunların mensucat, mamulât ve hazır eşyası da
ipek faslındaki tarife numaralarına tatbik edilirler.
Kısmen veya tamamen tasfiye edilmiş (her şekilde)
İhtar : 2 —
En çok beş kiloya kadar hususi kablara konulmuş yağ
lar 695 nei tarife numarasının 2 numaralı ihtarı gereğince
resimlendirilir.
Çadıruşağı (gom amonyak) gom damar, gom sandırak,
gom mir, sarı sabur (gom alues) şeytantersi (gom asafitida).
Selüloit,
kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre asit fitalik,
polyamide (nylon), vinyl, chloridaacetatı copolimer, vinylidirıe chloride copolyjnıer, vinylidine ehloride copolymer, acrylomitril copolymer, polivinyl acohol, polistrene,
poliethylene, tetrafluor octhylene polymer ve benzeri esas
lardan terkip yolu ile sentetik olarak yapılan bilcümle plâs
tik maddeler.
Ham, toz, külçe (renkli olanlar da dâhildir.)
Levha, yaprak, çubuk, şerit, boru (renkli ve şeffaf olan
lar da dâhildir.)
( S. Sayısı : 273 )

Sıklet
esası

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
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Kuruş
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Tarife
No.

Eşya cinsi

1.
a)
b)
2.
a)
b)

Ç)
D)

1.
2.
E)
1.

2.

E)

1.
2.
:>.

Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olmıyanlar.
Sadeleri
Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış yahut hususi
şekil verilmiş olanlar.
Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olanlar.
İnce şeffaf yapraklar (metre karesinin ağırlığı 50 grama
kadar)
Metre karesi ağırlığı 50 den fazla olanlar.
Sadeleri
Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış yahut hususi
şekil verilmiş olanlar.
iplikler (bir veya daha ziyade telli)
İler nevi mensucat (nakışlı ve işlemeli olanlar da dâhil
dir.)
Şeritç.i ve kaytancı eşyası ezcümle :
Şerit ,kaytan, saçak, kordon, tırtıl, püskül, (işlemeli ol
sun olmasın) (sair maddelerle mahlut ve sair surette mürettep olanlar da dâhildir.)
Safi plâstik maddelerden
Sair lifî mevad ile mahlut veya zikıymet olmıyan madde
lerle mürettep
Dokuma veya örme her nevi hazır eşya.
Erkek, kadın, çocuk için elbise, tozluk, atkı, çorap, iç ça
maşırı ve saire gibi giyilecek hazır eşya (sair lifî mevad
ile mürettep veya mahlut-olanlar da dâhildir.)
Masa, yatak ve saire örtüleri, perdeler, yorgan, yastık,
mendil, şemsiye yüzleri, yelpaze, halı, kilim ve bunların
mümasilleri (mevaddı saire ile mürettep veya gayrimürettep)
Tarifenin başka yerleride zikredilmiyen plâstik maddele
rin sair bilcümle nıamülâtı (sair maddelerle müterrep ve
ya gayrimürettep)
Zikıymet madenler ve taşlarla mürettep olanlar.
Sair maddeler ile mürettep veya gayrimürettep
Madenci lâmbaları (akümlâtörlü olanlar da dâhildir.)
İhtar : 1.
Plâstik, iplik, mensucat ve mamul atma hav, desen, ip
lik, elyaf gibi her ne suretle olursa olsun % 10 a kadar
(on dâhil) ipek veya suni ipek karışmış olursa asıl resim
% 15 fazlası ile tahsil olunur.
İpek veya suni ipek nispeti % 10 u aşarsa bu nevi eşya
ipek faslındaki ait olduğu resme tâbi tutulur
îhtr : 2.
Plâstik, iplik, mensucat ve hazır eşya, ipek veya suni
ipekten gayrı bir madde ile mahlut olursa bu mahlutun
( S. Sayısı ; 273

Siklet
esası

Teklif olunan
resim haddi,
100 kiloda
Lira
Kuruş

K. S

00
200

00
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00
00
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00
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00
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00
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Kıymetinden % 50
K. S
2 000
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00
00
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Tarife
No.

284/D - 1
323/B
330/J)
371

A)
379

389

4J7/H
421

440

A)
B)

Eşya cinsi
tarifeye tatbikmda (% 50 yi geçen kısınma) (gali]) ııııuldeye) itibar olunur.
Cam, köknar ve sair ağaçlardan mildevver olanları
Her nevi mevaddı nebatiye hamuru (Beyazlatılmış, beyaz
latılmamış, boyanmış yaş ve kuru)
Kömür kâğıdı imaline mahsus renkli kâğıtlar (Yalnız si
yah, mor, kırmızı ve lâcivert)
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş iplikler (Ka
şarlı, kasarsız, boyalı, bükülmüş, bükülmemiş) (Ağaç ma
kara, ufak çile, yumak, zıvana ve sn ir şekillerde)
Ağaç makaraya sarılmış
Sair şekillerde
İhtar : 3 —
Pamuk mensucata (377 - 392 tarife nıımara]a.rına giren
eşya) ve mamulâtma; hav, desen, iplik, elyaf gibi her ne
suretle olursa olsun % 10 a kadar (10 dâhil) ipek veya
suni ipek karışmış olursa asıl resim % .15 fazlasiyle
tahsil olunur. Nispeti % 10 u aşarsa, pamuk mensucat ve
mamulât ipek faslındaki ait oldukları Gümrük vergileri
ne tâ'bi tutulur.
İhtar .Makine kolanları ile sanayie mahsus silindir keçeleri Ekonomi ve Ticaret .Bakanlığının müsaadesi ile 100 kiloda
25 lira resme tâbidir. (Kauçuk miktarı c/o 50 den fazla
olanlar 444 tarife numarasın;! tatbik olunur.)
Sair mensucat (Sair mevaddı lifiye ile mahlut olsun olma
sın)
thtar : 2 —
Takardaki mensucatın % 1.0 a kadar (10 dâhil)
ipekle
veya sair mevaddı lifiye ile işlemeli
veya,
yapıştırmalı
olanları Gümrük vergilerinin % 25 fazlasına tâbidir.
thtar : 3 —
Keten mensucat (417 - 425 tarife numaralarına giren eş
ya) ve mamulâtına hav, desen, iplik, elyaf gibi her ne su
retle olursa olsun % 10 a kadar (10 dâhil) ipek veya
suni ipek karışmış bulunursa Gümrük vergileri % 15
fazlası ile tahsil olunur. Nispeti °4 10 u mütecaviz oldu
ğu takdirde keten mensucat ve mamulât ipek faslındaki
ait oldukları Gümrük vergilerine tâbi tutulur.
Hanı, temizlenmemiş veya temizlenmiş (Her şekilde) kır
pıntılar ve köhne mamulât hurdaları.
Ham, temizlenmemiş
Temizlenmiş, kırpıntılar
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Siklet
esası

Teklif olunan
resim haddi
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G

0,

10

G

1

00

v. S

20

00

K. S
K. S

250
375

IX)
00

K. S

46

20

16
160

00
00

— 13 —

Tarife
No.
C)

Siklet
esası

Eşya cinsi
Köhne mamulât hurdaları

G

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
Lira
Kuruı
60

M

1
5

00
00

500

Of

15
30

0*
0€

100
100

01
00

îhtar :

449

47.1
49'î
4U4/A-

Bisiklet, motosiklet, otomobil iç ve dış lâstikleri imal eden
fabrikalar ve kablo fabrikaları ihtiyacı için getirilecek
kauçuklardan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsaa
desi ve tayin edeceği miktar dâhilinde 100 kilosunda yal
nız 10 lira Gümrük Vergisi alınır.
îhtar : 2. —
Dalgıç elbiseleri ve dalgıç ayakkabıları 100 kiloda
K)
lira Gümrük Vergisine tâbidir.
Yalnız fosforit
Gam, çubuk veya boru halinde
Yalnız damacana
İhtar:

510/A
515/1)

5;'>o

53:ı

555/A

558/H-1

H/2

Muaftır.
K. S
G

• • - - , -

Asit fabrikalarının ihtiyacı için Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının müsaadesi ile ve tâyin edeceği miktar dâhi
linde 300 kilosundan yalnız bir lira. Gümrük Vergisi alı
nır.
Çıplak veya âdi maden veya maddelerle mürettep
K. S
ihtar :
Elektrik ampulü imalâtında yarı mamul madde olarak
kullanılacak cam ve cam tüplerinin 100 kilosundan 10 li
ra Gümrük Vergisi alınır. (Ampul fabrikası tarafından it
hal edilmek şartiyle)
İhtar:
Kavislendırilmiş fakat delikleri açılmak ve saire suretiy
le başkaca ameliye görmemiş olanlar (A) fıkrasına
dâ
hildir.
Demir eivata, vida, somun, somun pulları (rondelâ) (demir
yolu ray ve yastıklarına mahsus eivata ve somunlar da dâ
hildir.
G
Âdileri
K. S
İhtar:
Bakır, tel ve kablo fabrikaları için Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığının müsaadesi ve tâyin edeceği miktar dâhilin
de 100 -kilosundan 5 lira resim alınır.
Lâstik, küteberka, kâğıt, aspestos, plâstik ve sair mad
delerle bir veya birden ziyade tecrit edilmiş.
Bakır tel ve kablo
K. S
Pirinç tel ve kablolar
K. S
Yalnız ipek, suni ipek veya karışık ipekle tecrit edilmiş
veya bunlar ile tecrit olunduktan sonra her hangi tec
rit maddelerinden bir veya birden ziyadesi ile tecrit edil
miş veya her hangi bir madde ile tecritten sonra üzeri
( S. Sayısı : 273 )
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Tarife
No.

Ay

B)
C)

Ç)

D)
E)
F)
G) .
H)

t)
1.
9

Eşya cinsi
ipek, suni ipek veya karışık ipekle kap] ımnış olan.
Bakır tel. ve kablolar
Pirinç tel ve kablolar
Her hangi bir madde ile tecrit edildikten sonra bir veya
daha ziyade tellerin bir araya getirilerek ayrıca demir,
kuruşun, alüminyum ve sair madenî boru veya levhalarla
mücehhez.
Bakır tel ve kablo
..'- • '* '"
?"'
Pirinç tel ve kablo
-'
ihtar :
Demir, kurşun ve alüminyum ve saire gibi madenî borula
rın dışında kalan maddelerle mücehhez olanlardan tama
mının kutru 20 Mm. yi tecavüz edenler H/3 fıkrasına tâbi
olurlar.
ihtar :
Ampul fabrikaları ihtiyacı için getirilecek pirinçten ampul
diplerinin yüz kilosundan 25 lira Gümrük Vergisi alınır.
Alüminyum ve halitası
Ham, külçe ve yarı halde mamulleri
jfü,-Cevher (minere, filiz)
Külçe kütük
Tahta (pilâtine) ve sair yarı halde mamulleri.
Her türlü döküntü, talaş hurdaları
Teller, çubuklar ve profiller.
Profiller (her şekilde)
Çubuklar
Teller
Levha, saç ve varaklar
Levha ve yapraklar (düz)
Ondüle edilmiş, kederlendirilmiş, yivli veya oluklu, çizgi
li, kendinden desenli, delikli ve sair surette şekillendi
rilmiş levha* ve yapraklar.
Varaklar (salâbetsiz olanlar)
Granüle ince pul ve tozlar
Hazneler, fıçılar, tekneler ve sair büyük kablar.
Borular ve tüpler
Mutfak takımı ve ev işlerine mahsus kab ve edevat
Halatlar, ipler, örmeler.
Başka yerlerde zikredilmiyen alüminyumdan eşya ezcümle
Çiviler, perçin çivisi, cıvata, somun ve benzerleri.
Kapsüller, vida (ayaklı olsun olmasın)
İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam yerleri
ne göre kesilmiş veya delinmiş levhalar ve tarifenin başka
yerlerinde zikredilmiyen alüminyumdan sair kaba mamulât (sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep)
( S. Sayısı : 273 )
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15 —
Tarife
No.

631
682/D

Alüminyum ve halitasından çilingir ve hırdavatçılık eşya
sı ezcümle :
Mobilya, karyola, kapı, pencere ve bunların edevatı, el
aletleri ve emsali (sair maddelerle mürettep veya gayri00
200
mürettep)
K. S
Salon, yazıhane, müzeyyenat ve sair ince eşya ezcümle :
Düğme, ünüforma yıldızı, toka, kopça, yüksük, sigara kutu
su, kalem sapları, yazı hokkaları, yazıhane levazımı, rap
tiye ve emsali (Sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep)
300
00
K. S
00
200
K. S
Sair zikredilmiyen alüminyum ve halitasından eşya.
Mevaddı kimyeviye ile yangın söndüren veya haşarat öl
00
100
K. s
düren aletler ve bunların aksamı (Dolu ve boş)
Beher
hacmi
istiabı
to
Yat ve Muş
nundan
00
100
:
- »
200
00
Yat ve Muş
00
Yelkenli yat ve kotra
250
»
İhtar : 2 —
Perakende suretiyle satılmak üzere en çok beş kiloya
kadar hususi kablara konulmuş yağlar asıl vergisinin on
misline tâbi olurlar (iç kablarm sıkleti dâhildir.)
Üstübeç, baryum üstübeci (tabiî veya suni sülfat dö bar
yum), litopon sülüğen, karboniyeti tutya (tutya üstübe
ci), mürdesenk (Litarj - masiko) humzu tutya.
Baryum üstübeci (tabiî veya suni sülfat dö baryum), sü
100 kiloda
lüğen, karboniyeti tutya (tutya üstübeci) litopon.
23
10
G
Üstübeç, mürdesenk (litarj - masiko) humzu tutya
2
57
G
Kükürtlü cıva (saf zencifre)
25
00
G
Yalnız Purusya mavisi
2
57
G
îhtar:
Boyanmamış, kasarsız gayrimâmul halde getirilen ya
zı makineleri şeritlerinin 100 kilosundan 100 lira Güm
rük Vergisi alınır.
Sair emlâhı, kriyolit ( «sülfat dahimin - şap 757 numara
53
51
ya dâhildir.» )
K. S
4
00
Fenik (fenol)
K. S
00
Sülfürik
K. S
5
5
00
K. S
Kloridrik (müryatik)
Ecsamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye.
Fhosokrasal «B» Glikol sanralit tiyo karbonalitin difeniKıymetinden % 1
lamin.
Sülfamitli, vitaminli, hormonlu karaciğer hulâsalarının iş
% 5
lenmemiş olanları.
% 15
Diğerleri
• • • . . . •

683/D
685
695

702/B

C)
D)
703

724/B
754/L den

853/A

Siklet
esası

Eşya cinsi

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
Lira
Kuruş

: ;

-

>

i

o
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Tarife
No.
858/A
B)

859/B
C)

Çıplak veya yalnız gömlek giydirilmiş veya yalnız ciyağı
giydirilmiş.
iv. S
Giydirilmiş
Elbisesi ipek veya suni ipek.
K. S
Elbisesi sair mevaddan
K. S
Adi maadinden
K. S
Kauçuktan, selüloitten, deriden ve sair mezkûr âdi mevad
dan.
K. S

Gümrük ve Tekel Komisyommun
30
91

98/A - 1
100

131
132
A)
1.
2.
B)

135/A
150

Siklet
esası

Eşya cinsi

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
Lira
Kuruş

t;oo

00

750
400

00
00
00

400

00

(J00

değiştirdiği !isl(

Kaldırılmıştır.
İhtar :
Dalgıç ayakkabıları ile Dalgıç elbiselerinin 100 kilosun
dan 10 lira Gümrük Vergisi alınır.
İhtardan « Kamgam, kelimesi» kaldırılmıştır.
Tavşan, misk faresi, kunduz ve şapka imaline mahsus sair
hayvanat kılları (Yıkanmış, taranmış ve boyanmış olanlar
da: dâhildir).
Kaldırılmıştır.
İplik ibrişim..
İpekten boyalı boyasız (tura veya müfredat üzere satıla
bilecek olanlar da dâhildir).
Yalnız halis ipek ipliği (tabiî)
Yalnız şap ipliği (Tabiî veya sui ipekten)
Suni ipekten boyalı ve boyasız (tura1 veya müfredat üze
re satılabilecek şekillerdekiler de dâhildir). Sarılı bu
lundukları makara, zıvana kâğıt ve emsalinin, sikletleri
dâhil).
İpek miktarı % 10 dan fazla, % 20 ye kadar (20 dâhil).
İhtar : 1 _
İpek böceğinden gayri böceklerden elde edilen ve imal
tarzı ne olursa olsun sellüloz, kazein, protein ve albümin
esaslı maddelerden yapılan dokumaya veya örmeye veya
işlemeye elverişli suni elyaf (suni fibrler) suni ipek
addolunur. Ve bunların mensucat, mamulât ve hazır eş
yası da ipek {'aslındaki tarife numaralarına tatbik edilir
ler.
( S. Sayısı : 273 )
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Tarife
No.

Eşya cinsi

03,/C
3

Kısmen veya tamamen tasfiye edilmiş (her şekilde).
İhtar : 2 —
E n çok beş kiloya kadar hususi kaplara konulmuş yağlar
695 ııei tarife numarasının 2 numaralı ihtarı gereğince
resimlendirilir.
Çadıruşağı (gom amonyak) gom damar, gom sandırak,
gom mir, sarı sabur (gom ahıes) şeytan tersi (gom
asafitida).

A)
B)
1.
a)
b)
2.
a)
b)
1.
2.
C)
Ç)

D)

1.
2.
E)
1.

Sellüloit, kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre asit fitalik,
polyamide (nylon) vinyl chlorida aeetatı, copolymer,
vinylidine chloride copolyimer, vinylidine ehloride
copolymer, acrylomitril copolymer, polivinyl acohol,
polistrene, poliethylene, tetrafluor octhylene polymer ve
benzeri esaslardan terkip yolu ile sentetik olarak yapılan
bilcümle plâstik maddeler.
İlam, otuz, külçe (renkli olanlar da dâhildir.)
Levha, yaprak, çubuk, şerit, boru (renkli ve şeffaf olan
lar da dâhildir.)
Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olmıyanlar.
Sadeleri.
Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış yahut hususi
şekil verilmiş olanlar.
Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olanlar.
İnce şeffaf yapraklar (metre karesinin ağırlığı 50 grama
kadar)
Metre karesi ağırlığı 50 den fazla olanlar.
Sadeleri.
Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış yahut hususi
şekil verilmiş olanlar.
İplikler (bir veya daha ziyade telli)
İler nevi mensucat (nakışlı ve işlemeli olanlar da dâhil
dir.)
Şeritçi ve kaytancı eşyası ezcümle: Şerit; kaytan, saçak,
kordon, tırtıl, püskül, (işlemeli olsun olmasın) (sair mad
delerle mahlut ve sair surette mürettep olanlar da dâhil
dir.)
Safi plâstik maddelerden.
Sair lifî mevad ile mahlut veya zikıymet olmıyan madde
lerle mürettep.
Dokuma veya örme her nevi hazır eşya:
Erkek, kadın, çocuk için elbise, tozluk, atkü, çorap, iç
çamaşırı ve saire gibi giyilecek hazır eşya (sair lifî me
vad ile mürettep veya mahlut olanlar da dâhildir.)
»^Ste^
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Tarife
No.

F)

Ksva cinsi

Siklet
esası

Teklif olunan
resim h a d d i
100 kiloda
Lira
Kuruş

K. S

6 000

Masa, y a t a k ve saire örtüleri, perdeler, y o r g a n , yastık,
mendil, semsiye yüzleri, yelpaze, halı, kilim, ve bunların
mümasilleri (mevadı saire ile m ü r e t t e p veya g a y r i ınürettep).
Tarifenin başka y e r l e r i n d e z i k r e d i l m i y e n plâstik m a d d e 
lerin sair bilcümle mamul âtı (sair m a d d e l e r l e m ü r e t t e p
veya gayri m ü r e t t e p )
Zikıymet m a d e n l e r ve t a ş l a r l a m ü r e t t e p olanlar.

Kıymetinden % 5,0

Sair maddelerle m ü r e t t e p veya g a y r i m ü r e t t e p

K. S

2 000

Madenci lâmbaları ( â k ü m l â t ö r l ü o l a n l a r da dâhildir.)

K. S

100

00

00
00

İhtar : 1 —
Plâstik, iplik, mensucat ve m a m ü l â t u ı a hav, desen, iplik,
elyaf gibi her ne suretle olursa (t Isını : % 10 a k a d a r (on
d â h i l ) ipek veya s u n ' i ipek karışmış olursa asıl resim %
15 fazlası ile tahsil olunur.
İ p e k veya s u n ' i ipek nispeti % "10 u aşarsa bu nevi eşya
ipek f aslındaki ait olduğu resme tâbi t u t u l u r .
İhtar : 2 —
P l â s t i k , iplik, mensucat ve hazır eşya, ipek veya sun'i
ipekten g a y r i bir m a d d e ile m a h l u t olursa bu m a h l u t u n
tarifeye t a t b i k ı n d a (•% fiO yi ^v,('en kısmına) (galip mad
deye) i t i b a r olunur.
G

284/D) .1.

Çam, k ö k n a r ve sair a ğ a ç l a r d a n , müdevver olanları.

32-VB

1.1er nevi mevaddı nebatiye hamuru

MO/C-l

yazla! ılmamış, boyanmış ya;-, ve kııııı)
Kömür kâğıdı imaline mahsus renkli kâğıtlar (yalnız sı
valı, mor, kırmızı ve lâciveH'ı.

K. S

20

00

Müfredat üzere satılabilecek hah getirilmiş iplikler ka
şarlı kasarsız, boyalı bükülmüş, bükülmemiş) (ağaç ma
kara, ufak çile, yumak, zıvana ve sair şekillerde)
Ağaç m a k a r a y a sarılmış.
Sair şekillerde.

K. ;S
K. S

250

00
00

371

A)
B)
17!)

58!)

(Bey ırlatılmış, be

ihtar : 3 • P a m u k mensucata (877 - 892) (arife numaral;.ırina gire-;
eşya) ve nıamulâlına; Hav, desen., iplik, elyaf gibi her
ne suretle olursa oksun '/< 10 a k a d a r (10 d hi!) ipek
veya suni ipek karışmış olursa asıl resim <v 15 fazlası
ile tahsil olunur. Nispeti '/< 10 u adarsa pamı k nıeıısueat ve mamulâl ipek faslındaki ait oldukları < lümriik
vergilerine tabı t u t u l u r .
İhtar :
Makina kolanları ile sanayie 1 mahsus silindir keçeleri Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile. 100 kiloda
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Tarife
No.

Eşya cinsi

Siklet
esası

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
Lira
Kuruş

25 lira resniü tâbidir. (Kauçuk miktarı % 50 den fazla olan
lar 444 tarife numarasına tatbik olunur).
417/0
421

449

471/0
493
494/A — 1

510/A
515/D

1330

533

»Sair mensucat, (Sair mevaddı
masın) .

lif iye ile mahlut olsun ol

İhtar : 2 —
Yakardaki mensucatın </r 10 a kadar (10 dâhil) ipekle
veya sair mevaddı lifiye ile işlemeli veya yapıştırılmalı
olanları Gümrük vergilerinin r/r 25 fazlasına tâbidir.
ihtar : 3 —
Keten mensucat (417 - 425 tarife numaralarına giren
eşya) ve mamulâtma hav, desen, iplik, elyaf gibi her ne
suretle olursa olsun % 10 a kadar (10 dâhil) ipek veya
sııiı'i ipek karışmış bulunursa Gümrük vergileri % 15
fazlası ile tahsil olunur. Nispeti % 10 u mütecaviz olduğu
takdirde keten mensucat ve mamulât ipek faslındaki ait
oldukları Gümrük vergilerine tâbi tutulur.
İhtar : 2 —
Dalgıç elbiseleri ve dalgıç ayakkabıları 100 kiloda 10 li
ra Gümrük Vergisine tâbidir.
Yalnız fosforit
Oam, çubuk, veya boru halinde.
Yalnız damacana.
İhtar :
Asit fabrikalarının ihtiyacı için Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının müsaadesi ile ve tâyin edeceği miktar dâhilin
de getirtilecek olanların. 100 kilosundan yalnız 1 lira
Gümrük Vergisi alınır.
Oıplâk veya âdi maden veya maddelerle mürettep.
İhtar :
Elektrik ampulü imalâtında yarı mamul madde olarak
kullanılacak cam ve cam tüplerinin 1.00 kilosundan 10 li
ra Gümrük Vergisi alınır. (Ampul fabrikası tarafından
ithal edilmek şartiyle)
İhtar :
Kavislendirilmiş fakat delikleri açılmak ve saire suretiy
le başkaca ameliye görmemiş olanlar (A) fıkrasına dâ
hildir.
Demir civata, vida, somun, somun pulları (rondelâ) (de
miryolu ray ve yastıklarına mahsus civata ve somunlar
da dâhildir.

( S. Sayısı : 273 )

K. S

46

20

Muaftır.
K. S

1

G

5

00
00

K. S

500

00

G

15

00

20

Tarife
No.
>55/A

558/H - 1

H/2

H/3

565/A
569
A)

(1)

1.

O)

Eşya cinsi
Âdileri
ihtar :
Bakır, tel ve kablo fabrikaları için Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığının müsaadesi ve tâyin edeceği miktar dâhilin
de 100 kilosundan 5 lira resim alınır.
Lâstik, küteberka, kâğıt, aspertos, plâstik ve sair madde
lerle bir veya birden ziyade tecrit edilmiş.
Bakır tel ve kablo
Pirinç tel ve kablo
Yalnız ipek, suni ipek veya karşık ipekle tecrit edilmiş
veya bunlar ile tecrit olunduktan sonra herhangi tecrit
maddelerinden bir veya birden ziyadesiyle tecrit edilmiş
veya herhangi bir madde ile tecritten sonra üzeri ipek,
suni ipek veya; karışık ipekle kaplanmış olan
Bakır tel ve kablolar.
Pirinci tel ve kablolar.
Her hangi bir madde ile tecrit edildikten sonra bir veya
daha ziyade tellerin bir araya getirilerek ayrıca demir,
kurşun, alüminyum ve sair madenî boru veya levhalarla
mücehhez.
Bakır tel ve kablo.
Pirinç tel ve kablo.
ihtar :
Demir., kurşun ve alüminyum ve saire gibi madenî boru
ların dışında kalan maddelerle mücehhez olanlardan ta
mamının kutru 20 mm. yi tecavüz edenler H/M fıkrasına1
tâbi olurlar.
Yalnız princ ampul dipleri.
Alüminyum ve halitası.
İlanı, külçe ve yarı hadde mamulleri.
Cevher (minre), filiz)
Külçe kütük.
Tahta (pilâtine) vesair yarı hadde mamulleri.
Her türlü döküntü, talaş hurdaları.
Teller, çubuklar ve profiller.
Profiller (her şekilde)
Çubuklar.
Teller.
Levha, saç ve varaklar.
Levha ve yapraklar (düz)
,
Öndü!e edilmiş, kenıeıiendirilmiş, yivli veya oluklu, çiz
gili, kendinden desenli, delikli ve sair surette şekillendi
rilmiş levha ve yapraklar.
Varaklar (salâbetsiz olanlar)
( S. Sayısı : 273 )

Sıklet
esası

Teki if olunan
resim haddi
100 kilodaLira
Kürus

K. S

30

00

K. S
K. S

100

00

100

00

K. S
K. S

150
150

00

20

00

20

01)

K. S

25

00

a

o
o

a

10
10
5

00
00
00
00

K. S
K. S
K. S

30
30
50

00
00
00

K. S

30

00

K. S
K. S

50
50

00

(!
G

00

00
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Tarife
No.
D)
E)
V)
G)
H)

D
1.

(ıranüle ince pul ve tozlar.
Hazneler, fıçılar, tekneler ve sair büyük kaplar.
Borular ve tüpler.
Mııtbak takımı ve ev işlerine mahsus kap ve edevat.
Halatlar, ipler, örmeler.
Başka yerlerde zikredilnıiyen alüminyumdan eşya ezcüm
le :
Çiviler, perçin çivisi, civata, somun ve benzerleri.
Kapsüller, vida (ayaklı olsun olmasın)
İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış aksam yer
lerine göre kesilmiş veya delinmiş levhalar ve tarifenin
başka yerlerinde zikredilnıiyen alüminyumdan sair kaba
mamulât. (Sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep)
Alüminyum ve halitasından çilingir ve hırdavatçılık eş
yası ezcümle:
Mobilya, karyola, kapı, pencere ve bunların edevatı, el
aletleri ve emsali (sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep).
Salon, yazıhane, müzeyycnat ve saire ince eşya ezcümle:
Düğme, üniforma yıldızı, toka, kopça, yüksük, sigara ku
tusu, kalem sapları, yazı hokkaları, yazıhane levazımı,
raptiye ve emsali (sair maddelerle mürettep veya gayrimürettep)
Sair zikredilnıiyen alüminyum ve halitasından eşya.
Mevaddı kimyeviye ile yangın söndüren veya haşarat öl
düren aletler ve bunların aksamı (dolu ve boş)

631

Yat ve muş.
Yat ve muş.
Yelkenli yat ve kotra
İhtar : — 2.
Perakende suretiyle satılmak üzere en çok heş kiloya ka
dar hususi kaplara konulmuş yağlar asıl vergisinin 10
misline tâbi olurlar (iç kapların sıkleti dâhildir.)
Üstübeç, baryum üstübeci (tabiî veya sun'i sülfat dö
baryum), litopon, sülüğen, karboniyeti tutya
(tutya
üstübeci), mürdesenk (litarj - masiko) humzu tutya.
Baryum üstübeci (tabiî veya sun'i sülfat dö baryum),

U82/Ü
C.-83/D
085
095

7

Eşya cinsi

02/B

C)

sülüğen, karboniyeti tutya (tutya üstübeci) litopon.
Üstübeç, mürdesenk (litarj - masiko) humzu tutya.
Kükürtlü cıva (sâf zencifre)
( S. Sayısı • 273 )

Siklet
esası
K.
K.
K.
K.
K.

Teklif olunan
resim haddi
100 kiloda
Lira
Kuruş

S
S
S
S
S

100
200
50

00
00
00
00
00

K. S
K. S

150
100

00
00

K. S

50

00

K. S

200

00

K. S
K. S

300
200

00
0ö

K. S

100

50
60

00

Beher hacmi istihabı
nundan
100
»
. 200
»
250

(1

100
23
2
25

to
00
00
00

kiloda
10
5.0
00

-

Tarife
No.
D:
ÎÖ'.l

724/B
754/L den

853/A

858/A
B)

859/B
C)

22 —

Eşya cinsi
Yalnız Purusya mavisi.
İhtar :
Boyanmamış, kasarsız gayrıma ruul halde getirilen yazı
makineleri şeritlerinin 100 kilosundan 100 lira Oümrük
Vergisi alınır.
Sair emlfıhı, kriyolil ( «sülfat daliinıin - şap 757 numa
raya dâhildir.» )
Fenik (fenol)
Sülfürik
Kloridrik (nıüryatik)
Eczamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye.
Fhosokrasal «B» Glikol sanralit tiyo karbonaiilin
difenilâmin.
Sülfamitli, vitaminli, hormonlu, karaciğer hulâsalarının
işlenmemiş olanları.
Diğerleri.
Çıplak veya yalnız gömlek giydirilmiş veya yalnız ayağı
giydirilmiş.
Giydirilmiş.
Elbisesi ipek veya suni ipek.
Elbisesi sair mevaddan.
Âdi maadinden.
Kauçuktan, selüloitten, deriden ve sair gayrimezkûr âdi
mevaddan.

t«

••«»*
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Siki et
esası

Teklif olun
resim
100 kil od
Lira

(İ

2

S
S
S
S

f)1
4
5
'.)

K.
K.
K.
K.

Kıymetinden f'/c 1

K. S

600

K. S
K. S
K. S

750
600
400

K. S

400

S. Sayısı: 282
Av Vergisinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/755)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1606, 6 - 1044
'« - B *t Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

10 . III. 1950

Av Vergisinin kaldırılması hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 10 . III . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun
tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
§. Günaltay

GEREKÇE

v

.„.»...•-<..-

Teklif edilen kanunun ana hükmünü, su mahsullerinden ve av derilerinden alınmakta olan Ar
Vergisinin kaldırılması teşkil etmektedir.
1297 yılında vaz edilerek Osmanlı Düyunu Umumiyesinin itfasına karşılık tutulmuş olan bu
vergi, o tarihten bu yana, nakdî veya ayni olmak üzere % 24 nispetine kadar ulaştıktan sonra
1926 dan beri % 12 olarak takarrür etmiş bulunmaktadır.
Bu verginin eibayeti, balık ve sair su mahsullerinin satışında esas hedefi vergi tahsili olan bir
takım usullerin vaz'ını da intaç eylemiş ve böylece memleketimizde önce Düyunu Umumiye İda
resine ve bilâhara Maliye Bakanlığına bağlı bir balıkhaneler rejimi meydana gelmiştir.
Bu rejime, ister mahallî istihlâke ister ihracata mahsus olsun, avlanan bilûmum balıkların Ma
liye Bakanlığı İdaresindeki balıkhanelerde ve balıkhane bulunmıyan yerlerde ise mahsus memuru
vasıtasiyle ve müzayede suretiyle satışı ve balıkların naklinde imrariye tezkeresi ibrazı mecburi
bulunmaktadır.
Şimdiye kadar Ekonomi ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına yapılan müracaatlarda :
a) Balıkçılığımızın daha çok gelişmesi için bu verginin kaldırılması;
b) Balıkhane rejiminin vergi tahsili hedefine göre taazzuv etmiş olan bünyesinin iktisadi esas
lara göre yeniden tanzimi istenmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde, bahsi geçen verginin kaldırılması ve vergi eibayeti hedefinden
dolayı zaruri olarak birçok formaliteleri ihtiva elden balık satışlarının daha serbest ve ticariesaslar dairesinde teşkilâtlandırılması lüzumuna kanaat getirilmiştir.
Birinci madde — Bu madde ile, bilûmum su mahsullerinden alınmakta olan % 12 Av Vergisi
ve bundan başka kara avcılığının vergiye tâbi yegâne maddesi olan ve vergisinin tahsili zorluk
lar arzeden av derilerine ait % 12 vergi de kaldırılmaktadır.
İkinci madde — Halen balıkhane olarak kullanılmakta bulunan Hazineye ait binalar, bu madde' ile ilgili mahallî belediyelere devredilmektedir. Bunlardan en büyüğü İstanbul Balıkhanesi olup
sair yererde daha birkaç tane de küçük binalar mevcuttur.
Maliye Bakanlığının muhtelif yıllar bütçelerine konarak İstanbul Balıkhanesine
mütedavil
sermaye olmak üzere verilmiş 60 bin lira mevcuttur. Bu paranın da balık, alım v-e satımını teşki-
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lâtlandıracak olan belediyeye, intikal ettirilmesi tabiî buunmuştur.
Üçüncü madde — Su mahsulleri avcılığına mahsus ruhsat tezkereleri Maliye Bakanlığı
teşkilâtınca verilmektedir. Halbuki, 3167 sayılı Kanunla kara avcılığına mahsus ruhsat teskere
lerinin verilmesi mahallî mülkiye âmirlerine bırakıldığından, 1937 ylından beri yekdiğerine mü
masil iki avcılık mevzuunda iki ayrı makam tarafından ruhsat tezkeresi verilmesi durumu hâ
sıl olmuştur, verginin ilgası fırsatından faydalanarak bu durumun da ıslah cihetine gidilmiş ve
ruhsat tezkeresi mercileri birleştirilmiştir.
Dördüncü madde — Av vergisini ihdas eden Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ve buna ek olan
müteaddit nizamname ve kanunlar ayni zamanda balık neslinin korunmasını hedef tutan zabıta
hükümlerini de ihtiva etmektedir. Bu hükümlere göre avlanma zamanlarını tesbit ve ilân etmek
gibi bir takım yetkiler ve görevler mevcut olup bunlar, bahsi geçen mevzuat vergi mihveri etrafında
tekevvün etmiş olduğu cihetle, Maliye Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır. Verginin kaldırılma
sından itibaren Balıkhane mevzuu ile de irtibatı kesilen Maliye Bakanlığının Su Mahsulleri av
cılığı zabıtasının mercii olarak kalması sebebi de zail olmaktadır. Bu itibarla bahsi geçen yet
kiler ve görevler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına tevdi edilmiştir. Esasen 1945 yılında 4771 sa
yılı Kanun ile su ürünlerine mütaallik işler gereken kadrolarla birlikte Ulaştırma Bakanlığın
dan devren Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiş olduğuna göre bahsi geçen avcı
lık zabıtası hizmetlerinin mercii olarak bu bakanlığın seçilmesi tabiî bulunmuştur. Bu maddenin
ikinci fıkrasında, toptan balık alım ve satımı yapılan yerler üzerinde Ekonomi ve Ticaret Bakaıvlığına teftiş ve murakabe yetkisi verilmektedir.
Bâzı denizlerde yapılan balık avcılığı mahallin ihtiyaç çevresini aşarak civar illeri veya ihra
catı ilglendiren mahiyet iktisap etmektedir. Bu takdirde su mahsulleri avcılığı zabıtası ve balıkçı
lığımızın iç ve dış ticaret yönünden gelişmesi maksatlariyie, bu Bakanlığa teftiş ve murakabe yet
kisi verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir.
İstanbul Balıkhanesine ait 1298 tarihli Nizamnamenin 14 ncü maddesinde balıkların iriliklerine
göre avlanması yasak olacakların tâyini bu Balıkhane idaresine bırakılmış olduğundan, mezkûr
niazmanme ilga edilirken bu yetkinin de merciini yeniden tâyin etmek gerekmiş ve maddenin 3
ncü fıkrası bu maksatla tanzim edilmiştir.
Beşinci madde — Balıkçı kayıklarından liman idareleri ve belediyelerce her ne nam ile olursa
olsun hiçbir vergi ve resim almmıyacağma dair 4B5 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde bir hüküm
mevcuttur. Tatbikatta gereği gibi göz Önünde tutulmadığı anlaşılan bu önemli hükmün teyidine
lüzum görülmüştür. Bahsi geçen 465 sayılı Kanun. 1 nei maddesi hariç olmak üzere ilga edilmek
tedir.
Altıncı madde — Maliye Bakanlığına ait İstanbul Balıkhanesi ve vergi tahsilatı kaldırılmakla,
Maliye Bakanlığı teşkilâtında görevsiz kalacak olan 22 memuriyet ilga edilmektedir.
Yedinci madde — Balıkçılık işleri ile görevli olan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bu kanunla
yeniden birtakım görevler verilmektedir. İşlerin göstereceği gelişme henüz malûm olmadığından
Bakanlık teşkilâtında mevcut (70) yetmiş liralık bir müdürlük ile birkaç memurluktan mürekkep
teşkilâtın bir umum müdürlük haline getirilmesi için henüz fiilen bir ihtiyaç hissedilmemiştir.
Bu sebeple, teşkilâtın mahiyetinde değişiklik yapılmış, ancak takviyesi ile iktifa edilmiştir.
Sekizinci madde — Bu madde ilga edilen mevzuatı göstermektedir.
Bilindiği gibi 1297 yılından bu yana tedvin edilmiş olan mevzuat aynı zamanda* balık neslinin
korunmasını ve balıkçılığın gelişmesini hedef tutan birçok faydalı hükümler ihtiva etmektedir.
ilga maddesinde bu hükümlerin eynen yürürlükte kalmasına itina gösterilmiştir. Bu suretle yal
nız vergiye, vergi esasına dayanan balıkhanelere vo avlanan bilûmum balıkların bu balıkhaneler
de satılması mecburiyetine dair olan hükümler ilga edilmektedir.
Birinci geçici madde — Av vergisinin ilgası sebebiyle mütekabil ivazlar muvazenesinin bo
zulması ihtimali derpiş edilerek mültezimlere durumlarım yeniden tâyin imkânını vermek üzere
tanzim edilmiştir.
( S . Sayısı : 282)

İkinci geçici madde — Av Vergisi mültezimlerinin Av Vergisinin kaldırılması tarihinden sonra
ki devreye taallûk eden veya peşinen ödenmiş olan vergi taksitlerinin terkinine imkân veril
mektedir.
Dokuzuncu madde — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe konmaktadır. Tasarının Büyük
Millet Meelisıince kabulü halinde, yayım tarihine kadar geçecek olan zaman zarfında başlıca İs
tanbul Belediyesinin Belediyeler Kanunu hükümleri dairesinde balık alım satım yerini faaliyete
geçirebilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
. Esas No. 1/755
Karar No. 130

22 .11.1950

Yüksek Başkanlığa
Av Vergisinin kaldırılması hakkında Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 10 . I I I . 1950 tarihli ve 6/1044 sayılı
tezkefseiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 1a
sarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cahit Zamangil ve • Maliye Bakanlğmm yetkili temsilcisi
hazır oldkuları halde incelenip görüşüldü.
Deniz ve göllerde avlanan balıklardan ve ka
rada avlanan hayvanların derilerinden 820 sayı
lı Kanuna göre % 12 nispetinde bir resim alın
makta ve av işi, tahsilatı kolaylaştırmak maksadiyle bâzı takyitlere tâbi tutulmuş bulunmakta
dır. Bu takyitlerin kaldırılması avlama işlerini
teshil edeceği düşünülerek Komisyonumuzca büt
çe raporlarında ve bütçe görüşmelerinde bu res
min kaldırılması öne sürülmüştür. Tasarının da
bu isteğe uyularak hazırlanmış olduğu anlaşıl
mıştır.
Av vergilerine ait gelir tahmini 1950 de
(1 700 000) liradır. Bunun (800 000) lirası iltizam
suretiyle avlanma hakkından (Dalyanlar, göller gi
bi) ve (5 000) lirası da av tezkereleri harcından :,emin edilmekte olup Av Resmi yalnız (850 000)
liradan ibaret bulunmaktadır. Verginin kaldırılmasiyle bunu tahsil için mevcut Maliye Teşkilâ
tının ilga edileceği, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığında bu işler için bir kadro kullanılmasına
rağmen yine (100 000) liralık bir tasarruf da
temin edileceği" anlaşıldığından Hazinenin esaslı
bir kaybı olmıyacağı görülmüş ve tasarı esas iti

bariyle Komisyonumuzca da kabule değer bulun
muştur.
Tasarıya göre bugünkü teşkilâta ait balık
haneler, belediyelere parasız devrolunacak ve bun
lar tarafından 1580 sayılı Belediye Kanunu da
iresinde idare olunacak, su mahsulleri ruhsat
tezkereleri mahallin en büyük mülkiye amirince
verilecek ve evvelce Maliye Bakanlığına verilmiş
bütün yetkiler de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na devredilmiş olacaktır.
^
Bu maksatlarla tanzim edilmiş bulunan tasa
rının 1 - 6 ncı maddeleri ve geçici ikinci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir. Yedinci maddenin 1950
yılı' Bütçesine bağlı (D) ve (L) işaretli cetveller
de yapılacak değişikliğe ait hükümleri geçici
mahiyette olduğundan çıkarılmış ve geçici üçün
cü madde olarak tasarıya eklenmiş ve maddenin
diğer hükümleri yedinci madde olarak kabul
edilmiştir.
Tasarının geçici birinci maddesinde, mülte
zimlere ihale edilen avlama hakkı ile Av Resmin
den, kanunun meriyetinden sonra Av Resmi kal
kacağından mukavele şartında da bu hususta bir
değişiklik husule geleceği tabiî bulunduğundan,
konan hükmün, hukuki esaslara uygun olmadığı
görülmüş ve bu madde, iltizam bedellerinden,
resme tekabül etmek üzere % 12 nispetinde ve il
tizam müddetinin bakiyesine göre hesaplanacak
bir indirme yapılmasını temin edecek surette ye
niden kaleme alınmıştır.
Dokuz ve 10 ncu maddeler ayniyle kabul edil
mişlerdir.
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Tasarının görüşülmesi sırasında amatör ba
lık avcılarının ruhsat tezkeresi almak gibi kül
fetlerden vareste kalması üzerinde durulmuş
ve Zabıtai Saydiye Kanununda bir değişiklik
yaplması için hazırlıklara başlandığı ve bu arada
amatörlerin de dikkat nazarına alınacağı ve on
lara serbesti temin edecek hükümler konacağı
Hükümetçe ifade edildiğinden tasarıya bu husus
ta bir kayıt ilâvesine lüzum görülmemiştir.

Bu Rapor Sözcüsü
Kâtip
Urfa
Ankara
E. Tekeli
F. öymen
Ankara
Ankara
Diyarbakır
M. Eriş
C. Gölet
Ş. Uluğ
Edirne
Erzincan
İsparta
M. N. Gündüzalp
N. Pekcan
K. Turan
İstanbul
İzmir
Kastamonu
E, Amaç
A. înan
T. Coşkan
Kırklareli
Kırşehir
Malatya
Korgl. K. Doğan
Ş. Torgut
M. S. Eti
Manisa
Ordu
Seyhan
F. Kurdoğlu II. Yalman A. R. Yüregir «
Cetvellerdeki değişiklikler
Bütçe Komisyonunca cetveller ayniyle kabul
edilmiştir.

Bu değişikliklerle hazırlanan Kanun tasarısı
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Baıjkan
Mardin
R. Erten

Başkan V.
Diyarbakır
1. H. Tigrel
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Av Vergisinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı

Av Vergisinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı

MADDE 1. — Su mahsullerinden ve av deri
lerinden alınmakta olan Av Vergisi kaldırıl
mıştır.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Balık alım ve satımına mah
sus olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından
idare edilmekte olan hazineye ait balıkhane bi
naları, balıkçılığa mütaallik tesisleri ve demirbaşlariyle beraber, bedelsiz olarak mahallî be
lediyelere devredilmiştir. Bu balıkhaneler dev
ralan belediyelerce 1580 sayılı Belediyeler Ka
nunu hükümleri dairesinde idare edilir.
Maliye Bakanlığının 1927, 1930 ve 1946 yılı
bütçelerine konulup döner sermaye olarak İs
tanbul Balıkhanesine verilmiş bulunan 60 000
lira, aynı maksatla kullanılmak üzere, İstanbul
Belediyesine devredilmiştir. Bu döner sermaye
den açılmış olan krediler ikraz şartlan daire
sinde belediyece takip ve tahsil olunur.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Su mahsulleri avcılığına mah
sus ruhsat tezkereleri mahallin en büyük Mül
kiye Âmiri tarafından verilir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Zabıtai Saydiye Nizamna
mesi ile ek ve tadilleri hakkındaki kanunların
su mahsulleri avcılığı zabıtasına mütaallik hü
kümleri gereğince Maliye Bakanlığına verilmiş

MADDE 4. — Hükümetin 4 ucü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir,
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olan görevler ve yetkiler Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığına devredilmiştir.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı toptan balık
alım ve satım yerlerini teftiş ve murakabeye yet
kilidir. İriliklerine göre avlanması yasak olan
balıklar bu Bakanlıkça tesbit ve ilân olunur.
MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Balıkçı kayıklarından liman
idareleri ve belediyelerce her ne nam ile olur
sa olsun hiçbir vergi ve resim alınamaz.

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
MADDE 6. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve
niyle kabul edilmiştir.
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanu
na bağlı (2) numaralı cetvelin il memurları
kısmında gösterilmiş olup ilişik (1) sayılı cet
velde derece, sayı, görev çeşidi ve aylıkları ya- I
zili görevler mezkûr cetvelden çıkarılmıştır.
I
MADDE 7. — 28 . I . 1946 tarihli ve 4842
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
kaldırılmış ve mezkûr cetvele, bağlı (3) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
1950 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kısmına, bağlı
(4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
1950 Malî yılı Bütçesine bağlı (L) cetvelin
den, bağlı (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkırılmıştır.

MADDE 7. - - 28 . 1 . 1946 tarihli ve 4842 sa
I yılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelden bu kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmış ve mezkûr cetvele, bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar •eklenmiştir.
I
I

I

ÜEÇlCÎ MADDE 1. — Hazinece Av Vergi
si dâhil olarak avlanma hakkı iltizama veril
miş olan av yerlerinin mültezimleri bu kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde il
tizam sözleşmelerini feshedebilirler. Şu kadar
ki, sözleşmelerinde balıkçılığa ait binalarla fen
nî ve sıhhi tesisler yaparak sözleşmede yazılı
iltizam sûresi sonunda parasız olarak Hazineye I
devretmeyi taahhüt etmiş olan mültezimlerin
iltizam sözleşmelerini f eshedebilmeleri için bah
si geçen tesislerin Hazineye bedelsiz devredil
mesi şarttır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Hazinece memzuç ola
rak mültezimlere ihale edilen avlama hakkı ile
av vergisi iltizam bedelinin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten iltizam müddeti sonuna
kadar devreye isabet eden kısımlermdan % 12
si kaldırılan av vergisine mukabil tenzil edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Av Vergisi iltizama
verilmiş olup bu kanunun yürürlüğe birdiği ta
rihte iltizam süresi sona ermemiş bulunan av
yerlerine ait iltizam bedelinden bu tarihten son
raki devreye düşen taksit bedelleri terkin olu- |

GEÇİCİ MADDE 2. — Av Vergisi iltizama
verilmiş olup bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte iltizam süresi sona ermemiş bulunan av
yerlerine ait iltizam bedelinden Bu tarihten son
raki devreye düşen taksit bedelleri terkin olu-
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nur ve taksitler peşinen ödenmiş ise terkini ge
reken miktarı mültezime geri verilir.

nur ve taksitler peşinen ödenmiş ise terkini ge
reken miktarı mültezime geri verilir.
QEÇÎCt MADDE 3. — 1950 yılı Büttçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Bkonomi ve
Ticaret Bakanlığı kısmına, bağlı (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiş ve aynı kanuna
bağlı (L) işaretli cetvelde ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmışttır.

MADDE 8. — 27 . XII . 1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 4, 5, 7, 8, 9, 10,
14,17, 23, 24 ve 31 nci maddeleriyle aynı nizam
namenin 18 ve 21 nci maddelerinin Av Vergisi
ne mütaallik hükümleri; 16 . IV . 1338 tarihli
ve 218 sayılı Kanun; 19 Nisan 1298 tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane idaresine dair Ni
zamnamenin 13 ncü maddesinden gayrı madde
leri; 2 Şubat 1340 tarihli ve 404 sayılı Kanun;
6 Nisan 1340 tarihli ve 4605 sayılı Kanunun 1
nci maddesinden gayrı maddeleri; 22 Nisan
1926 tarihli ve 820 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin Ay Vergisine mütaallik hükümleri; 24
Nisan 1936 tarihli ve 2956 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci ınaddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. yürürlüğe girer.

Bu kanun yayımı tarihinde

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

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Barbakan
Devlet Bakanı
Ş. Günaltay
Başbakan Yardımcısı V.
C. S. Barlas
Devlet Bakam
Adalet Bakımı
C. S. Barla*
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
E. Erişirgü
Dışişleri Bakam
Maliye Bakanı
N. Sadak
/. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakam
T. Banguoğlu
Ş. Adaları
Eko. re Ticaret Bakanı Sa. ve So. T. Bakanı
Vedtd Dicleli
Dr. K. BayteH
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakam
Dr. F. §. Mrffa
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Balamı
M$ğat Ş. 8ir$r
işletmeler Bakanı
Münir Birsü

I&ADDE 10. — Hükümetin 10 net? maddesi
aynîy^ kabul e*Ulmi$&r.
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Hükümetin teklifim bağlı cetvtUer
£1] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

9 Av Vergisi muhasibi
»
!»
12 >
13 »
»
»
11 ^>
» veznedarı

Sayı Aylık
1
9
11
1

40
25
20
30

[2] SAYILI CETVEL
•D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü
6 Müdür
1
70
8
» yardımcısı
1
50
7 Uzman
1
60

. [S] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü
4 Müdür
1
90
6
> yardımcısı
1
70
7 Kontrolör
2
60

[4] SAYILI CETVEL
Sayı

Aylık

1 Yabancı dil bilir daktilo
1 Daktilo

300
210

[5] SAYILI CETVEL
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü
6 Uzman
1
70
Diğer merkez memurları
10 Birinci mümeyyiz
1
35
11 Mümeyyiz
1
30

)>&<*
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