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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Konya Milletvekili Himmet ölçmen'in, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki
sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanvekili cevap
verdi.
İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'm, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketi
mizdeki satış fiyatları hakkındaki sorusu ile
Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'in,
memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair olan sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakan
Oturumda hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı.
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Ko
re'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Başba
kandan gensoru açılmasına dair olan önergesi,
okundu. Üzerinde bir müddet görüşüldükten
sonra

Birleşime ara verildi.
İkinci Oturum
Gensoru önergesi üzerindeki görüşmelere de
vam olundu.
Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye silâhlı
kuvvetler gönderilmesi hususunda Hükümet ta
rafından verilen hukuki ve siyasi izahatın tasvip
edilmesine dair olan önerge açık oya konuldu ve
önergenin kabul olunduğu bildirildi.
13. XII. 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
içel Milletvekili
R. Komitan

Kâtip
Çorum Milletvekili
8. Barom

Kâtip
Manisa Milletvekili
M. Kurbanoğlu

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Teklifler
1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin ve 3
arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi
(2/77) (Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel ve
Bütçe Komisyonlarına);
2. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çoflbanoğlu'nun, înhisâr beyiyeleri üçte birlerinin harb
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzi
ine dair olan 1485 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine hir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tek

lifi (2/78) (Millî Savunma, Gümrük ve Tekel
ve Bütçe Komisyonlarına);
3. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ran'm, 1 Kasım 1339 tarihli ve 367 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/79) (Adalet Komisyonuna);
4. — Niğde Milletvekilleri Necip Bilge ve
Hadi Arılbas'ın, Avukatlık Kanununun 21 nci
maddesine Ibâzı fıkralar eklenmesi hakkında
kanun teklifi (2/80) (Adalet Komisyonuna).

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,7
BAŞKAN — Başkanveldli Fikri Apaydın

(Kayseri)

KATİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum)

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ekseriyetimiz yok, yoklama ya
pacağız efendim.
(Yoklama yapıldı).

BAŞKAN - Çoğunluğumuz hâsıl oldu, oturıımu açıyorum.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — istanbul Milletvekili Andre Vahram .
Bayar'in, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatları hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/102)
BAŞKAN — Andre Vahran Bayar burada mı
efendim? (Burada sesleri) (Sağlık Bakanı yok
sesleri).
Sağl?k Bakanı seyahattedir, mütaakıp toplan
tılarda da bulunamıyacağı malûmumuz olduğun
dan bu soruyu 3 Ocak tarihine talik ediyorum.
2. — Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'ın, memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını
düzenlemek içirû ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
sözlü sorusu (6/103)
BAŞKAN — Aym şekilde bunu da 3 Ocak
tarihine talik ediyoruz.
3. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram
Bayar'm, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emni
yet ve rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol
lâboratuvarı kurulması hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/115)
BAŞKAN — Aynı şekilde 3 Ocak tarihine
talik ediyoruz.
4. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm,
fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap
edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümu

lüne giren Devlet memurlarının yeniden mal
beyanına tâbi tutulup tutulmıyacağına ve nor
mal gelirleri üstünde bir hayat yaşıyan kimse
ler hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve
Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü
cevabı (6/116)
BAŞKAN — Çankırı Milletvekili kâz^m Arar
burada mı? (Burada sesleri). Sözlü soruyu oku
tuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Dünya harbinin doğurduğu olağanüstü hal
ler dolayısiyle işgal ettikleri resmî vazife ve
mevkiin nüfuzunu suiistimal ederek Devlet
ve millete büyük zararlar pahasına şahsi men
faatler sağlıyan kötü yaradılışlı, menfaat düş
künlerinin bulunduğu ve bu suretle gayrimeşru
iktisaplara kalkıştıkları kabul edilerek bu gibi
haksız mal iktisap edenler hakkında meşru
olmıyan mallarının müsaderesi ve şüphelilerin
kanunun neşrinden evvel veya sonraya ait
suçları hakkında kanuni takibat yapılması
maksadiyle çıkarılan 4237 sayılı Kanun, 3 . VI .
1942 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına ve
bütün Devlet memurları mal beyanına tâbi tu
tulmuş bulunmalarına rağmen sabık iktidarın
maalesef tatbikmdan kaçındığı bu mevzu üze
rinde Sayın Hükümetin hattı hareketini öğren
mek bir memleket vazifesi haline gelmiştir. Bu
itibarla aşağıdaki hususların Başbakan tarafm-
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dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile
ve ehemmiyetle rica ederim.
Çankı Milletvekili
Kâzım Arar
1. Bu kanunun şümulüne giren Devlet: nıemurları yeniden mal beyanına davet edilecekler
midir?
2. Normal gelirleriyle mütenasip olmryarak üstün bir hayat yaşıyan ve halkın şüphe
sini üzerine çeken kimselere müsamaha oluna
cak mıdır?
3. Millet ve Devlet menfaatlerini ışahsi>menf aatlerinin dununda , gören, bu istismarcı zümre
milletin bugünkü içtimai ve iktisadi sefaletin
den bihakkın mesuldürler. Bunlardan hesap
istememekte Türk Milletine karşı aynı derecede
sorumluluğu mucip olacağına göre Sayın Hü
kümetin bu husustaki düşünce ve kararı oıediı??
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR.
DIMCISI SAMET AĞAOaLU (Manisa) —
Muhterem .arkadaşlar, arkadaşımız Sayın Kâzım
Arar 'in suali hakikaten çok canlı, çok içtimai -bir
mevzua taallûk etmektedir. Böyle bir sual .karşı
sında ben Hükümet adına kısaca, biz henüz .böy
le birşey düşünmüyoruz da diyebilirdim. Fakat
arkadaşımız bize fırsat verdi, bu mühim içtimai
mevzu üzerinde Hükümetinizin görüşlerini biraz
daha tafsilâtla söylemek imkânını verdi. Evvelâ
bu sahada inandığımız, kani olduğumuz bâzı
prensipleri vardır arkadaşlar. İnanıyoruz ki,
tarihin her devrinde ve her cemiyette olduğu gibi
bizde de başta olanlar bozuldukları zaman me
murlar da bozulmuşlardır. Balık baştan kokar.
(Bravo sesleri) Bu, hakikaten doğru bir sözdür.
(Bravo sesleri, alkışlar) İnandığımız birinci
prensip budur arkadaşlar. (Alkışlar).
Eğer bir cemiyette cemiyeti idare edenlerle
idare edilenlerin en başında bulunanlar vazifele
rini kendi şahsi menfaatlerinin zaviyesinden gö
recek olurlarsa, kendi şahsi menfaatlerini vazife
lerinin görülmesinde bir istikamet olarak tâyin
ve tesbit ederlerse hepimiz ıbiliyoruz, ki, o 'Cemi
yette o kimselerden sonra gelenler ne yaparlarsa
yapsınlar masum sayılırlar ve asıl cemiyeti bo
zarlar, bozguncular başta olanlardır. (Bravo ses
leri)
Sonra inandığımız ikinci içtimai vakıa şşudur:
Bir cemiyetin kanunları ne kadar şiddetli ise o
cemiyetin mânevi salâbetinde o derecede bir bo-
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zukluk var demektir. Bu o kadar doğru birşeydir ki, kanunların şiddetine bakarak bir cemiye
tin mânevi şartlarının ne olduğunu aşağı yukarı
isabetle tahmin etmek mümkündür.
Fenalıkların asıl âmillerini bulup çıkarmadık
ça ve o âmilleri izale etmedikçe mal beyanname
sine memurları tâbi tutmak veyahut, hattâ daha
şiddetli takibat yapmak, ancak havaya bir kor
ku havası katmak ve bu korkunun yaratacağı te
sir altında hakiki mücrimleri' saklamaktan baş
ka bir fayda vermez.
Arkadaşlar; bunun içindir ki, evvelâ cemiye
timizin, bize ıstırap veren bu şekil ve mahiyette
birtakım hastalıklarını izale etmeküzere maddi ve
mânevi cepheden, iki istikamette tedbirler alma
yı mümkün görüyoruz.
Devletimizde, sebeplerini uzun uzun tahlile
lüzum >görmüyoruz, bunu hepiniz çok iyi bilir
siniz, vazifeler ve mesuliyetler bir birine karış
mıştır. Her memlekette ve tek .parti - sistemde
oMugu gibi, bifcdet.de kırtasiye ödenilen belâ bu
halden «dağmuştur. Evvelâ, uzun. yıllar • bu mem
lekette t mesul -kimseler salâhiyet ve vazifeleri,
salâhiyet ve vazife sahipleri mesuliyetleri bir
birieri üzerine atagelmişlerdir. Evvelâ bunu
halletmek ieabeder. Bunun için bir misal arzetmeme müsaade ediniz. Biliyorsunuz ki, Dev
letin. -alış iverişlerininnyapılmasına dair Kanun
ve -nizamlar vardır. Bunları tetkik ettiğimiz
zaman; şüphe ve /suiniyete »dayandıkları görülür.
Bir cemiyette kanunlar şüphe esası, üzerine yaPlUrsa,. elbetteki o kanunların tathikında sui
istimalleri .önlemek mümkün olmaz.
Hükümetiniz yakında Devletin her çeşit alış
verişlerine ait formaliteleri en.asgari hadde in
diren, salâhiyet ve mesuliyetleri karşı karşıya
gtiren s ve ••, binnetice ı salâhiyetlerini mesuiiytleri
dâhilinde kullanan ve salâhiyetleri mesuliyet
lere iştirak etmek mecburiyetinde bırakan mev
zuat getirecektir, arkadaşlar... (Bravo sesleri,
alkışlar).
Bunun yanında mânevi kısma geliyorum.
Arkadaşımız takririnde çok ince bir cümle
sarfe'derek, eski iktidar bu maddeyi tatbik et
mekten .kaçındı,. diyor. Elbette bu ,maruzatımı
bir kaçınma mânasına almıyorsunuz.
Yüksek Meclis hassasiyetini muhafaza ettik
çe,Yüksek Meclisin itiıaaiiyle işkaşına gelecek
olan Hükümetler, kendi nefislerini her türlü
tesire '.karşı, muhafaza ı etmek < ve ikarumak dmkâ-
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m m buldukça emin olunuz ki, arkadaşlar her
çeşit suaistimaller yüzde seksen nispetinde aza
lacaktır. Yüksek Meclisinizin ve murakabesi
altmda bulunan Hükümetinizin! gevşemesi, bo
zulması halinde ise bu suiistimallerin şu ve bu
kanunlarla önüne geçmeye imkân bulamazsı
nız arkadaşlar.
Memurlara mal beyannamesine tâbi tutan
kanun tatbik edildi, neden muvaffak olamadı?
Bunun birinci sebebi, çok malûm, minareyi ça
lan kılıfını hazırlar. Bunun için muvaffak ola
mamıştır. Fakat bu muvaffak olamayışın ya
nında çok menfi içtimai bir tesiri olmuştur.
3 - 5 mürteşi ve mürtekip memurun yanmda,
bu kanunu tatbik mevkiine koymak suretiyle
yüzlerce masum memur vatandaşımız şüphe ve
zan artında kalmış bulunmaktadır.
Sözlerimi kısaca yine aynı «özle bitireceğim:
Kanunların şiddet -kanunlarının tatbikiyle
halledilecek bir mesele karşısında olmaktan zi
yade mesuliyet ve murakabe sistemimizin en
hassas v t i t i z bir tarzda işlemesine muvaffak ol
mamız mukarrer olan bir mesele karşısındayız.
Emin olunuz ki, arkadaşlar, ne sizin hassasiye
tiniz azalacak, jıe de kontrolünüz altındaki Hü
kümetleriniz bozulacaktır. Bu devreye niha
yet verilmiştir.
KI&ZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Başbakan Yardımcısı Sayın Samet
Ağaeğlu'nun verdiği izahata teşekkür ederim.
Bu izahat bendenizi müstakbele mu&af olan kı
sımda tatmin etmiştir. Maziye taallûk eden hu
suslara, memlekette yaratacağı kargaşalık ve
huzursuzluğu nazara alarak; nedense ki, Hükü
metin elbette bir düşündüğü olacaktır, temas
etmek istemediler. Bu itibarla bendeniz sözlü
sorunun İhtiva ettiği geniş mânayı size kısaca
ve belki de m'evzuun 'büyüklüğü muvacehesinde
Ibiraz uzunca dahi olsa aydınlatmak hususunda
gayret edeceğim. Sözlerime başlantadan önce
bu mal beyanı hakkındaki kanundan bâzı kıssmları, tedai mahiyette, arzıma müsaade buyur
manızı rica ederim.
Muhterem arkadaşlar, 1942 yılında kabul
edilen 4237 sayılı Kanun o günkü şartlar için
de ele alınırken hâkim olan zihniyet itiraf etımelia^zf ki; samimî ve ciddî görünmektedir. O
zamanın Başbakanı rahmetli Refik Saydam im
zasını taşıyan Başbakanlık tezkeresine ekli es
babı mucibe lâyihasından birkaç paragrafı oku
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makla sözlerime -ba§lryacağım. Mttcip -sebep^ lâ
yihası şöyle başlar :
'* Son zamanlarda > dünyam harbinin doğurduğu
fevkalâde-hallerden MMstiiade şahsimeofsatlerini temiı matesadiyle M z ı aMâk^ ^şktünterkıin
devlet ve millet aleyhine olarak bn^a/kimtsuiis•' timaller yapmaya başladıkları ve bu suretle
gayrimeşru iktisaplara kalkıştıkları tâşitilmıskte
ve görülmektedir»
-Bilhassa buutâbine dikkâ*inM.çeflüerdm. Ya
ni: ı'birteaiMr mahiyetMle .değil de, işitilen ve
görülen aııüstimaller mwraeehe»mde böyle :bir
kamınu d^i!p% etoılşlerdir.
Btöv'let idamesinde vazife alan ve tefe kaygısı
milietin ve memleketin âli menfaatlerini korujmaknolûn- mamurlardan buigüııkü duımmda/mevzuatm normal zamanlara göre hazırlanmış, ve
fevkalâde hallerdeki icapları karşılamaya sa
panları 'kıolaylıkla meydana:,çıkarmak ve bu s u 
retle .fenalığa temayülü bulunanları da önlemek
ımakısadiyle memuriyeti hasebiyle eline. geçen
para :ile makûsen mütenasip olarak üstün bir
Ihayat yaşıyan ve, gelirleri ile 'kıyas kalbul-etmez
derecede mal iktisap edenleri diolayısiyle hal
kın şüpheli nazarlarını üzerine çeken ve bunun
la beraber servetini yalnız meşru yollardan el
de ettiği halde .dedikodulara ^müsait duruimda
bulananlar .hakkında, halen iner'i olan 1609 sa
yılı Kanunla 1631 sayılı Kanunların suç işle
dikten sıonra mal beyanı mecburiyetini koyan
d a r . hükümlerine bağlı kalmaksızın suç işleme
den dahi .şüpheli olanları mal beyanına mecbur
etmek suretiyle hem masuım olanları bu şüpheli
vaziyetten kurtarmak ve hem de hakikaten gayrimeşru yollardan servet toplıyanları yakala
mak ve şiddetli surette cezalandırarak haksız
topladıkları servetlerini ellerinden alabilmek
için dünyanın içinde bulunduğu fevkalâde vazi
yetler sebebiyle diğer devletlerin de yaptıkları
gilbi şMdetli tedbirlere müşabih olarak hususi
ve fevkalâde zamana mahlsais-eezai ve idarrfeâzı
hükümleri de ihtiva etmek üzere ilişik kanun
lâyihası hazrrlanmıştır.» denmektedir.
Mtûıterem arkadaşlar; şu esbabı mucibe•< ile
10 tarihte görülen katî lüzüan v« zarurete • daya
narak kabul edilen 4237 sayılı Kanun, Halk P a r 
tisi İktidarının daha 1942 tarihinde şiddetli; ted
birler alınmasını gerekli kılan bir- suiistimal çık
mazı içinde olduğunu yine rahmastli Refik 'Say
dam 'm (A - Z ye kadar ıslaha muhtaç) söafc ile
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tam ve mutlak ifadesini bulduğunu elemle mü
şahede ediyoruz.
Hal böyle iken aradan tam yedi yıl geçmiş
ve bu kanun bu kadar zaman uyutulduktan,
sonra önümüze 16 . VI . 1949 tarihinde kabul
edilen 5440 sayılı Kanunun getirildiğini görü
yoruz. Bu kanunun adı da 4237 sayılı Kanun
gibi «Fevkalâde hallerde haiksız mıal iktisap
edenler hakkında» dır.
Muhterem arkadaşlar; mal beyanı hakkında
edkiı iktidarın biri 1942, diğeri 1949 yılında ol
mak üzere iki kanun çıkarmış olmasına rağmen
bunlardan birisini 7 yıl tatbik sahasından uzak
tutması diğerini de sadece memurlardan mal
beyannamesi almak suretiyle zevahiri kurtar
mak yolunu tuttuğunu ve fakat bunun arkasın
dan tatbik edilmediğini görüyoruz.
Gerçi Halk Partisi iktidarı bu ihmalini ka
patmış olmak için sembolik mahiyette meselâ
Ankara'da hatırımda yanlış kalmamışsa Sara
çoğlu'nun Mecliste bir vatandaş hakkında ta
kibata girişildiğini, söylediği hatırlardadır. Bu
itirafı da kendisine yapılan küçük bir tarizi
çekemiyen sayın Rasih Kaplan bu kürsüden
tıpkı benim gibi mal beyanı hakkındaki Kanu
nun nerede olduğunu sormuş ve binnetice va
rını yoğunu birer birer sayıp dökmüştü.
Rasih Kaplan demek istiyordu ki; haksız
mal iktisabı suretiyle milyonlar vuranları ne
den kapatıyorsunuz. Eğer siz de namuslu in
sanlar iseniz efkârı umumiyeye kulaklarınızı
kapamayınız. Benim gibi siz de geliniz, umumi
efkâra hesap veriniz. Sizin her türlü dalavere
nizi biliyorum ama ben bu kadarını söylüyebiliyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Rasih Kaplan'in bu ihtarının altındaki giz
li mânayı kolaylıkla anlamak mümkündür. Bu
nu daha açık izah edebilmek için Büyük Mec
liste 27 yıl müstemirren Milletvekilliği yapmış
olanların maaşları ile ne gibi servetler temin
edebildiklerini kendi aralarında mukayese et
mek de mümkündür. Meselâ muhterem Ali Çetinkaya'nm bir umum müdüre, ben şu kadar
yıldır mebusum ve şu zamandan beri vekilim.
Sâmanpazarmdaki mütevazı evimden başka bir
mülküm yoktur. Siz bu apartmanlara hangi
maaşla yaptınız sorusunun sıhhatini Bakanlık
mensupları teyit etmektedirler.
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Cihad Baban - Şükrü Sökmensüer polemiği
de bu cümledendir. Hele son zamanlarda bü
yük bir dedikodu halini alan ve pek azı Mec
lise intikal eden arsa spekülâsyonu hâdiseleri
içinde başta İnönü olmak üzere, Meclis Başkan
ları, Başbakanlar, Bakanlar ve dolayısiyle hatun
ları, çocukları ve ilh.. Çeşitli yollarla gayrimeşru
mal iktisabına baş vurduklarını mevzuuma bir mu
kaddeme yapmaktan maksadım meşhur sözü
hatırlatmak içindir. Malûmya imam gülerse ce
maatin kahkahasına kimsenin diyeceği olmaz.
Muhterem arkadaşlar, şimdi esas meseleye
intikal etmek mümkündür. Sabık iktidar zama
nını nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Ve kür
süye çaktığımız zaman neresinden başlıyacağımız icabettiğini biz de şaşırıyoruz. Çünki başla
nacak tarafı yok. İki ucundan da tutamıyoruz.
Fakat tutacağız arkadaşlar. (Maşa ile sesleri).
Maşa çok güzeldir. Şimdi size bir tipik misal
vereceğim. Bir genç çocuk henüz memuriyet ha
yatı pek kısa olmasına rağmen geçen sene Sayın
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu arakdaşımızm tatbik edildi diye izah buyurduk
ları: mal beyannamesinin alınması işinde kula
ğıma gelen bir mesele; bir genç memurun aşa
ğı yukarı birkaç bankada ve aynı zamanda yüz
bini mütecaviz kıymette, İstanbul Maltepe'sinde
bir ev almıştır, yani kıymeti yüz bini mütesavizdir, ayrıca geçenlerde yine Sinan Tekelioğlu
arkadaşımızın bahis mevzuu ettiği Taşlık ar
sasında....
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Onu
karıştırma kızıyorlar...
'
>
KÂZIM ARAR (Devamla) — Kıymeti 500
bin lira değerinde olan bir ev ki bunu da Hükü
metin tatbikma arzediyorum. Bunun için de bir
misal veriyorum; çok kısa bir zaman içinde alnvş olduğu maaşla mütenasip olmıyan 600 - 700
bin lira değerinde bir servetin anasını aramı
yoruz onun ne anası var ne de babası. Meçhul.
Çünkü bu kadar kısa bir zaman zarfında elde
edilen bir servetin sahibi kimdir biliyor musu
nuz? (Kimdir sesleri) Ömer İnönü.
Fakat Ömer İnönü mal beyannamesi vermiş,
babasından kalm?ş olduğunu sarahatle ifade et
miş olsaydı, mesele kalmazdı. Onun tarafından
ne şekilde verildiğini de bilmiyoruz. .(.Amcasından kalmıştır sesleri). Onun için Sayın Hükü
metten rica ediyorum, bu huseustaki tetkikatlarmı biraz genişletecek olurlarsa daha ne şehza-
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deler çıkacak. Bu milletin iktisadi ve içtimai se
faletini intaç eden beceriksiz bir idarenin bir de
gayrimeşru yola sapması dolayısiyle haksız mal
iktisap suretiyle hanlar, apartmanlar, kâşaneler
kuranlar ayrıca büyük ölçüde servet elde etmiş
ler, ve bunlar arasında kendi elleriyle kurdukları
millî bankalarımızın koynunda gayrimeşru ev
lâtlarının büyütülmesinde büyük endişeler du
yanlar da olmuş ve miktarı gayrimalûm ve fa
kat yüksek ölçüde milyonları yabancı bankala
rın kasalarına istif etmekten asla çekinmemiş
lerdi!.
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — İsmini
söyle.
KÂZIM ARAR (Devamla) — Söyliyeceğim,
acele etmeyiniz. Şu ciheti de ilâveten arz edeyim
ki, rahmetli Halid Nazmi Keşmir Amerikan ban
kalarındaki paranm miktarını 8 - 1 0 milyon ci
varında olduğunu resmen açıklamıştı. Bu hi
cabı nasırlaşmış zümrenin kimler olduğunu he
nüz öğrenmek kabil olmadı. Sahte bir demokrasi
kisvesi altında vatandaş hak ve hürriyetine teca
vüz edildiği devrin canlı mağdurlarıyız. Bende
niz ozaman gazeteci idim. Biz bu nevi ahlâk ve
fazilet timsali insanların şerrinden bile çekinmiyerek hakikatlere temas ettikçe aleyhimize
seri dâvalar açılır, mahkûm edilir ve mahpus
edilirdik. Makamı Yusuf bize Halk Partisinin ar
mağanı olmuştur.
Büyük Türk çoğunluğunun hemen hepimiz
den ısrarla istediği birçok hizmetlerin yanında
ve başında kendi kanını sülijk gibi emen bed
baht zümreden hesap istenmesi işi gelmektedir.
Eğer biz bu hesabı istemezsek bize şöyle bir
sual tevcih etmektedirler: Siz de onlar gibi ha
reket edeceğinizden mi (Çekmiyorsunuz, doğrusu
bu sükûtu iyi karşılamıyoruz, niçin hesap sor
muyorsunuz? Diyorlar.
Şu ciheti hemen arz ve ilâve edeyim ki: mil
let hizmetinde şerefli bir vazife deruhde eden
yüksek ideal, yüksek şuur, yüksek ahlâk ve
fazilet iddiasında ve vasfında olan Demokrat
Parti umumi efkârın bu düşüncesini kısa zaman
da bertaraf edecek ve hasis menfaatleri namına
zavallı Türk Milletinin haklarına tecavüz eden
lerin dersini verecektir.
Nitekim Af Kanununun şümulü dışında ka
lan haksız mal iktisabı bu hesabın kendilerinden
isteneceğini gösteren bir haberi beşaret değil
mıdır? -•-*•-•
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Bir hukuk devleti olduğunu sık sık tekrar
ladığımız Demokrat Parti iktidarının bu dere
ce ileri götürülen geniş suiistimalleri yetmiyor
muş gibi kanunları tatbikatında da görevlerini
kötüye kullananlar hakkında ne muamele ya
pılması icabedeceğini ve Sayın Hükümetin bu
mevzuda ne düşündüğünü öğrenmek gerçekten
bir memleket ve vicdan borcu olarak bizi tâzip
etmektedir.
Muhterem arkadaşlar, son toplanan mal be
yannamelerinde bâzı memurların gayrimenkullerini gizledikleri ve bâzılarının da tapuları
kendi namlarına olduğu halde refikalarının na
mına mukayyet göstermek suretiyle Hükümete
hilafı hakikat beyanname verdikleri de şayialar
arasındadır. Hakikat olan bir şey mevcutsa
o da Devlet ve millet aleyhinde geniş ölçüde
suiistimal yapılmış ve buna maalesef sabık ikti
darın mühim şahsiyetlerinden bâzılarının isim
leri karışmış olmasına rağmen dünkü Hükümet
mevzuatı işletmemiş veya işletmek işine gelme
miş ve milletin malı deniz yemiyen... hayır hayır
arkadaşlar burada bir kelime tashihi suretiyle
sözlerime devam edeceğim, Milletin malı deniz
yiyen domuz... (Soldan bravo sesleri alkışlar)
nazariyesi bâzı menfaat düşkünlerinin eski ik
tidarın himayesiyle suiistimal alabildiğine ge
nişlemiş ve nihayet bugünkü iktisadi buhran
ve içtimai sefalet kendini göstermiştir.
Sayın muhaliflerimiz bu güzel eserleriyle
Övünebilirler ve esasen övünüyorlar da...
Arkadaşlar; biz eski iktidardan Af Kanu
nunun şümulü dışında kalan hesabı istiyoruz.
Tüyü bitmemiş yetimlerin haklarına tecavüz
ederek kendilerine bu milletin verdiği büyük
mevki ve en yüksek maaşlarla bile tatmin edilmiyen ve güya bu memleketi, bu vatan toprağı
nı babalarının malikânesi sayarak ve güya Tür
kiye Cumhuriyetinin tapusunu istihsal etmiş gibi
Devlet Bütçesini kitabına uydurarak bir ta
raftan gelişi güzel sarfiyatla diğer taraftan
şahsi menfaatlerine inhisar ettirmek tenezzü
lünde bulunanlar kahrolsunlar. (Soldan, alkış
lar) ikide bir kısık sesle muhalefetten gelen
ses şudur- Biz hesap vermeye amadeyiz. (Sağ
dan, her zaman sesleri)
Kendilerini bu celâdetlerinden dolayı tebrik
ederim. Seslerinin bu kadar gür olduğunu yeni
anlamış bulunuyorsa.
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CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Kimin
milyonu varsa, rica ederim, çıkarın da biz de
kurtulalım siz de, Allah aşkına. (Uğultular)
BAŞKAN — Kâzım Bey bir dakikanız kal
dı.
KÂZIM ARAR (Devamla) — En güzel ifa
desini Sayın Menderes şöyle yapmıştı. Bize he
sap vermek! istiyorlarsa bir teklif getirsinler.
Fakat o cesaret nerede ? İki satırlık bir Kanun
teklifinde bulundular mı? Hayır arkadaşlar,
bulunamazlar. Çünkü- o takdirde Türk Milleti
nin onlara akla karayı seçtireceğini pekâlâ tah
min, ederler. İki isatırlık bir Kanun teklifi veya
bir sözlü soru ile bunu tahrik etmek her zaman
kendi ellerindedir. Eğer cesaretiniz varsa bu
nu yapmakta serbestsiniz. Uzun zaman bekle
dik. Onlardan bir ses çıkmayınca Sayın Hükü
metin bu hesapları sorması için bu sözlü soruyu
getirdim. Onlar hesap vermeye mecburdurlar ve
biz de bu hesabı almaya mecburuz. (Alacağız
sesleri)
BAŞKAN — Kâzını Bey vakit tamamdır.
KÂZIM ARAR (Devamla) — Pek az bir
kısım kaldı. Müsaade buyurulursa... (Devam,
devam sesleri) Muhterem arkadaşlar; sabık ik
tidarın haline çok uygun bir hikâyeyi anlatmama
müsaadenizi rica edeceğim. Vaktiyle bir çoban
ağasına 100 koyunun hesabını veriyor ve diyor
ki, 98 ini kurt yedi, • birisi, hastalandı ölecekti
ben kestim yedim, birisi de kayboldu.
BAŞKAN — Soru müessesesinin zedelenme
mesi için arzediyorum, arkadaşımızın konuşması
için Tüzüğün tefrik ettiği müddet hitam bulmuş
tur. Binaenaleyh, konuşmaya devam edebilmesi
için.. (Sağdan hayır sesleri, kâfi sesleri, soldan
devam sesleri) O halde karar almaya lüzum kal
mıyor, devam etmenize imkân yoktur. Yazınız
zapta geçer..
KÂZIM ARAR (Devamla) — Neticeyi bağla
madım, az birşey kaldı, müsaade buyurun.. (Gü
rültüler, okumadan söyle sesleri)
BAŞKAN — Efendim, Tüzük meseleyi hal
letmiştir, müsaade buyurursanız diğer maddeye
geçmek zarureti vardır. Arkadaşımızın kalan ya
zılarım zapta geçirtirim. Diğer maddeye geçiyo
ruz. (Şimdi bırak da sonra tekrar söz al sesleri).
KÂZIM ARAR (Devamla) — Bu mevzu için
tekrar huzurunuza gelmiyeyim, yâlnız bağ
lamasını yapayım. (Gürültüler, devam sesleri).
BAŞKAN — Efendim, soru sahibi için yazılı
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olsun, sözlü olsun, Tüzüğün tâyin ettiği müddet
15 dakikadır. 2 - 3 dakikada tecavüz edilmiştir.
Sözünüzü- kesmek mecburiyetindeyim.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Peki iniyorum.
(Soldan alkışlar)
(Bu kısım kürsüde okunmamıştır).
Dedikten sonra önündeki yoğurt çanağını ken
di yüzüne aktararak bembeyaz yüzü ile ağasına ku
rulmuş, hesap gördüm, yüzüm ak çıktı demiş.
Pek sayın muhaliflerimiz bu yüz koyunu yu
tan çoban kadar bile basiretli çıkamadılar. Nasıl
çıksınlar?...
Devlet Hazinesinden bir kuruş çalanın cezası
1609 sayılı Kanuna göre kovuşturulurken ve 6
kuruş için mahkûm olanlara rastlanırken mil
yonlar vuranlar hakkında ne zaman muameleye
geçeceğiz?.
Hukuk Devleti olduğunu iddia ettiğimiz, daha
doğrusu bir hukuk Devleti yaratmak istediğimiz
Demokrat Parti \ İktidarının elindeki kanunları
tatbik etmemek gibi bir gaflete düşeceğine asla
ihtimal vermiyorum. Bu kanunlar ne zaman yü
rütülecektir, kim yürütecektir?. Elbetteki Hükü
met. O halde ne zaman harekete geçecektir?. Biz
sayın muhaliflerimizin iddia ettikleri gibi onla
rın ne şerefiyle, ne haysiyetiyle oynamak niye
tinde değiliz. Eğer hesaplarında söyledikleri gibi
bir suiistimal mevcut değilse onları tebrik et
mek, tebcil etmek, takdis etmek gibi hakşinaslık
göstereceğimizden şüphe etmesinler. Bu suretle
umumi efkârda dolaşan çirkin dedikodudan ken
dilerini kurtarmak ve şereflerini muhafaza et
mek gibi: bir harekete teşebbüs ettiğimizden dola
yı bize bir, teşekkür borçları olabilir.
Aksi halde insan haklarına bu derece perva
sızca tecavüzün ve basit bir memurun apartman
yapması, hele Devlet ricalinden mesul şahısların
kâşaneler kurması, yabancı bankalara para kaçır
ması gibi haller mecvut ise Sayın Hükümetin bu
nevi ahlâk düşkünlerini hemen adaletin pençesi
ne tevdi etmesi asli vazifelerinden bulunduğu arz
ve izahtan varestedir.
Arkadaşlar; Ankara'yi şuracıkta beraberce tamaşa edelim. Her apartımamn demiyeceğim, is
tisnaları • vardır, hemen çoğunun temel taşların
da «Âbidei rüşvet» yazılı kitabelere rastlarız.
Çok zaman geçmediği, için bu yazılar hiyerog
lifi andıran Yenisey-Orhon yazıları değildir.
Bu yazıların bir kısmı arap harfleriyle bir kıs
mı da yeni harflerle yazılmıştır.
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Bir tarihte Avrupa'ya tetkik seyahatine gi
diyordum. Üzerimde bulunan 25 Türk lirasının
25 hudutta nasıl arandığını gördüğüm zaman
sabık, iktidarın millî servetin millî sınırlar için
de büyük bir titizlikle nasıl muhafaza edildiğini
görmekle gurur duymuştum. Heyhat! sonra
dan anladım ki, milletlerarası anlaşmalara ve
mütekabiliyet esasına göre kabul edilen kanun
larla kordiplomatik mensuplarına tanınan hak
ların meğerse millî servetimizi harice kaçırmak
ve aşırmak için bir tuzakmış. îşte o zaman ken
di kendime mırıldandığım Emrahın şu mısrağını huzurunuzda tekrarlıyaçağım:
Hangi şahsın destini pûs eyliyem Emrah,
Ben keramet umduğum pirlerde himmet kalmamış.
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mâruzâtta bulundum. Şimdi kendilerinin, ver
dikleri izahatta suallerinden başka birtakım
meseleleri ortaya koymuşlardır.
Hakikaten
bunların da üzerinde durmak lâzımdır. Bunları
ayrı «ayrı sual mevzuları halinde tertip ederek
tekrar Hükümetten sormalarını rica ederim.
Sorsunlar cevap verelim.

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyorum.
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Son söz
milletvekilinindir.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; benim sözlü sorumun ihtiva ettiği hu
suslar şimdi burada Yüksek Meclise arzettiğim
hususlardan başka şey değildir. Bunun hangi
Eski zihniyetin sahipleri Türk milletinin
bakımdan işi mütalâa edecek ohırsak bir suiisti
ahlâkı ile oynadılar, fazileti ile oynadılar, na
mal mevzuu ortaya çıkıyor.
musu ile oynadılar. Onlara göre her türlü gü
Benim sözlü sorum üç maddelikti, bunun
nah sevap, her çeşit sevap ta günah idi. Bu ha
ikisi mal beyanına taallûk eder, üçüncüsü de,
reketlerinin adına da yenilik demişlerdi.
yanlış söylemiyorsam aynen şu i d i : Milletûa
Misal mi istiyorsunuz? Suiistimalleri gör
bugünkü iktisadi ve içtimai sefaletinden bihakmek mi istiyorsunuz? Verelim!
kin mesul olan bu istismarcı zümreden hesap
Henüz yapılmış bir asfalt yolun bir iki yi]
istememek de aynı derecede sorumluluğu ieabetiçinde husule getirdiği, bereler, hattâ gölcükler,
tireceğinden Hükümetin bu husustaki düşünce
Devlet inşaatı adı verilen mebanide henüz in
ve kararı nedir, demiştim.
şaatı bitmeden husule gelen çatlaklar, teme]
Yani sorumun ikisi mal beyanına taallûk
çöküntüleri, barbar bağırıyor, suiistimal bura
ediyor, üçüncü parağrafdaki kısım ise doğru
da diyor.
dan doğruya sabık iktidarın hesap vermek mec
İnşaatında suiistimal, yollarda suiistimal,
buriyetini istihdaf ediyor. Bu itibarla Sayın
mübayaatında suiistimal, ihalede suiistimal, se
Sametoğlu arkadaşımızın m'evau dışında bâzı hu
yahatinde suiistimal, sıeçiminde suiistimal, geçi
susları açıklamış olduğum yolundaki noktai
minde suiistimal, mal beyannamelerinde suiis
nazarını tashih etmek mecburiyetindeyim.
timal, hattâ konuşmasında ve müdafaasında
BAŞKAN — Başbakan Yardımcısının som
suiistimali görmek ve kokusunu hissetmemek
verdikleri beyanatını cevaplandırmanız lâzım
için en az onlar kadar hissiz ve anlayışsız ol
dır.
mak lâzımdır. Buna mukabil yalnız menfaatle
KÂZIM ARAR" (Devamla) — Sayın Samet
rinin istihsalinde her türlü anlayışa sahip olan
oğlu arkadaşım, mal beyanı hakkındaki kanun
ların şahsi menfaatlerinde şeytani bir zekâya
tatbik edildi buyurdular.
mâlik olduklarını kabul etmek lâzımdır kanaa
tindeyim. Artık yeter bu suiistimal manzume
Arkadaşlarım, 1942 senesinde kabul edilen
sine bir nihayet verelim.
bu Kanun tam 7 sene tatbik sahasından
uzakta kalmış, 1949 senesinde 5440 sayılı
Muhterem arkadaşlar, biz yeni iktidardan
Kanun çıktıktan sonra sadece ve sadeee
yeni bir şey istemiyoruz. Hâlen 'mevcut ve mer 'i
bir mal beyanı alınmıştır. Biraz evvel mâ
olan kanunun tatbikim istiyoruz. Hükümet de
ruzâtınım içinde birçok hakikatlere temas
mer'i bir kanunun zannımca tatbiki mecburiye
ettiğim üzere eski iktidarın uyuşuk dav
tindedir.
randığını ve gerçekten bunjı tatbik .sahasına
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
sokamıyacağını bilen memur arkadaşlarımızdan
DIMCISI SAMET 'AĞAOĞLÜ (Manisa) —
|
yalnız istismarcı zümrenin gayet emin ve cesa
Muhterem arkadaşlar, Kâzım Arar arkadaşımı
retle
Halk Partisi iktidarına sadççş mal beyam
zın suali memurlara mütaallik idi. O hususta
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alıyor bunu tatbik edemiyecektir demek sure
tiyle istedikleri gibi mal beyanı vermişlerdir.
Bu mal beyannamesi almak, mal beyanı hakkın
daki Kanunu tatbik etmek demek değildir. Biz,
yeni iktidarın yürürlükte olan kanunu, Halk
Partisi gibi uyuşuk tutmasını istemiyoruz. Ka
nun cansız bir halde beklemektedir. Mal beya
nı hakkındaki kanun tetkik edildiği zaman bu
nun nasıl neticeler vereceğini ve aynı zamanda
sayısız suiistimaller tesbitinde mülâhaza edilen
müşkülâtın kolaylıkla halledileceğine dair olan
mütalâamızı bunu takip eden zamanlarda ve
sırası gelince arzedeeeğiz.
Şimdi bendenizin ricam :
1. Devlet memurlarını 5440 sayılı Kanuna
göre hemen bir mal beyanına davet etmeliyiz. Bu
mal beyanına, bizim de onlar gibi hareket etmiyeceğimizin, onlar vasfında olmayacağımızın .temi
natı olarak bizler de dâhil olmalıyız. (Soldan
bravo sesleri, alkışlar ve Cumhurbaşkanı da dâhil
edilsin sesleri) Milletvekili kelimesinin içinde
Cumhurbaşkanı da mündemiçtir.
HALÎL EMRE (Sivas) — Asıl olan beraati
zimmettir.
KÂZIM ARAR (Devamla) — Buraya millet
vekili olarak geldim, istermisiniz kısa zamanda
iki tane, birkaç tane Arar Apartman, sıralıyayım. Olmaz. Mal beyanına davet edilmeliyiz. Sa
bık iktidarın bu nevi çirkin vasıflarından yeni
iktidarda zerre bulunmıyacağuıa Büyük Meclisin
yüksek şuuruna ve temiz vasfına güvenerek Türk
milleti namına evvelâ hesap istiyelim sonra kendi
mizi teminat altına alalım. Çok isabetli hareket
ediyorlar, çünkij sütten ağzı yanan yoğurdu üfliyerek içer. Yapılacak iş millete vereceğimiz iti
mat; eski iktidarın temizlik babinda çıkardığı
kanunlar kâfi gelmiyorsa yeni kanunlarla evvelâ
suçluların hesabını istemek ve ondan sonra da
kendimize bir çeki düzen vermektir.
Hulâsa olarak yapılacak şey şudur arkadaşlar:
1. Devlet memurlarını 5440 sayılı Kanuna
göre hemen bir mal beyanına davet etmeliyiz. Bu
mal beyanına bizim de onlar gibi hareket etmiyeceğimizin, onların vaziyetinde olmadığımızın te
minatı olarak bizler de dâhil olalım.
2. Bu mal beyannamelerini evvelce alman
mal beyannameleriyle karşılaştıralım.
3. Bu muamele bittikten sonra ciddî âcil bir
tahkika ve tetkika tâbi tutarak hilafı hakikat
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mal beyanında bulunanları adalet makamlarına
tevdi edelim.
4. Mal beyanlarına göre mal iktisabedenlerden de menşe soralım. Gösteremiyenleri kanunla
rın âdil çarkı arasında ezelim, yok edelim ki, bir
daha devri sabık hortlamasın.
5. Normal gelirlerin üstünde bir hayat yaşıyan ve halkın şüphesini bariz şekilde üzerine çe
kenlerin tesbiti işine başhyalım. Siyasi partiler
de Cemiyetler Kanununa ve umumi hükümlere
göre mal beyanına davet edilmelidir. Bu meyanda yüz milyonlarca lira iktisap eden Halk Partisi
bunun hesabını vermelidir.
Yabancı bankalarda mevcut olan mebaliği ve
kimlerin namına yatırılmış olduğunun açıklan
ması zamanı gelmiştir. Bu kimseler hakkında mal
beyanı hakkındaki Kanun tatbik edilmelidir.
Halkevlerinin durumu da yine bu zaviyeden
mütalâa edlebilir.
Mazinin görülecek hesapları arasında suçlu
nun ve kabahatlinin tesbitini gayri mümkün gö
renler olabilir. Halbuki 4237 - 5440 sayılı kanun
lar ciddî olarak ele alınırsa ve tatbikata önem
verilirse hiç birşey gayri mümkün değildir. Esa
sen bu şekilde bir mütalâanın iltifata şayan olmıyacağı da aşikârdır.
Sözlerimi bitirirken Napolyon'un meşhur sö
züne nazire olarak bir hukuk devleti kurabilmek,
insan haklarına riayetin temelini atabilmek için
üç şart lâzımdır. Hesap, hesap, yine hesap. (Sol
dan alkışlar).
5. — Ordu Milletvekili
Feyzi
Boztepe'nin,
Macaristan'dan satmalımın
buğday,
Diyarba
kır'dan mubayaa olunan yağ ve İstanbul balık
çılarına ağ ipliği için acılan kredi hakkında Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından
sözlü sorusu
(6/117)
BAŞKAN — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe burada mı? (Burada sesleri)
Ekonomi ve Ticaret Bakanı burada mı? (Yok
sesleri) Ekonomi ve Ticaret Bakanının niçin
gelmedikleri malûm değildir. Burada bulunma
dıklarından soru cevapsız kalacağı için bizzarur gelecek Birleşime bırakıyoruz.
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) —• Daha evvel
haber vermesi lâzımdı.
BAŞKAN — Evvelden haber vermiştir, Ri
yaset Divanı vazifesini yapmıştır.
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6. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın,
Hâkimler Kanununun değiştirilip
değiştirilmiyeceğine dair sorusuna Adalet Bakanı Halil Özyürük'ün sözlü cevabı (6/118)
T. B. M. M. Başkanlığına
Anayasa hükümlerine göre; kaza yetki ve
kuvvetini elinde bulundurması iktiza eden hâ
kimlerin bağımsız olmaları şart bulunduğu gibi
bağımsızlığın da ayrılmaz bir özü teminattır.
Teminatın olmadığı yerde istiklâlden bahset
mek abestir. Tek parti devrinde evvelce çıkarı
lan ve Seçim Kanununun kabulünden 5 - 10 gün
evvel çabukça tadil edilen ve halen yürürlükte
olan Hâkimler Kanununun münderecatına na
zaran yargıçlar her türlü teminattan mahrum
bırakıldıkları gibi, siyasi ve idari bir merci olan
Adalet Bakanlığının tazyik ve nüfuzu altında
kalmışlardır. Nasıl ki, bu kanunda yazılı 60
lira maaşlı hâkimler hakkındaki teminata rağ
men Adalet Bakanının her derecedeki hâkimi
hiçbir teminatı bulunmıyan savcılık ve müfet
tişliğe, rızalarına bakmaksızın nakletmek sure
tiyle hâkimler hakkındaki sözde teminatın da
mevcut bulunmadığını göstermektedir. Keza
Seçim Kanununun kabulünden evvel sırf siyasi
emel ve düşüncelerle ve hâkimleri Adalet Ba
kanlığının mutlak nüfuzu altında bulundurmak
gayesiyle yapılan ve delilsiz ceza verilemiyeceği
hakkındaki ceza prensiplerine tamamen aykırı
ve madde tâyinine lüzum dahi görülmeden bir
kaç kişinin beyaniyle tahakkuk edebilecek şa
yia neticesi (tarafsızlıklarından veya kendi ku
surlarından ileri gelmiyen sebeplerle) tahvil
imkânlarının sağlanması bu sınıfı her hangi bir
memur durumuna düşürmüş ve sözde teminatı
da külliyen ortadan kaldırmak suretiyle memle-.
ketimizde demokrasinin kurulmasında ve korun
masında en mühim, istinatgahımız olan hâkim
leri huzursuz bırakmış ve her türlü suiistimal ve
tazyika müsait ve siyasi maksatlarla eski vekil
tarafından kullanılan bu hükümlerin Adalet •
Bakanımızın gazetelerde yayılan beyanatında
açıkça bildirildiği gibi hâkimlerin istiklâlini de
ortadan kaldırmıştır. Antidemokratik hüküm
leri ihtiva eden ve bir hukuk devletinde yürür
lükte kalması utandırıcı mahiyette bulunan ve
Anayasanın hâkimlere sağladığı bağımsızlık ile
telifi mümkün bulunmıyan, bu (Hâkimler Ka
nununun) kaldırılacak antidemokratik kanun-
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larm en başında gelmesi icabeder. Bu hususta
Adalet Bakanının mütalâasını Mecliste sözlü
olarak bildirmesini rica ederim.
Erzurum Milletvekili
Enver Karan
BAŞKAN — Sö'z Adalet Bakanınmdır.
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (îzımir) — Aziz arkadaşlarım;
Erzurum Milletvekili Doktor Enver Karan
arkadaşımızın şimdi okunan sözlü soru önerge*
si, muhtevası itibariyle daima üzerinde hassasi
yetle durduğumuz ibir mevzudur. Anayasanın
1945 yılında aldığı son şekilden sonra dahi 5457
sayılı Kanunla eski iadı 'olan Hâkimler Kanunu
titrini muhafaza etmiş olduğu için Ibu isimle an
makta mahzur görmemekteyim. Hâkimler Ka
nununun tedvini tarihi lolan 1934 yılından 1949
yılma kadar uğradığı değişikliklerle özünden
(birçok şeyler kaybettiğine şüphe yoktur.
îktilbas edildiği memleketin 'hukuki düzeni
ne mühim değer katan yargıçlarının muttasıf ol
dukları mânevi ve maddi şartlar 'bakımından
âmımenin hürmet ve itimadını kazanımiş •olmala
rının sebeplerini ve âmillerini ararken, (bunu;
'kanunun esas nescinde ve ihtiva ettiği hüküm
lerin kudretiyle aralarındaki lahenlk ve insicam
da 'bulmamaya imkân olamaz. Fakülte sınıfla
rından Ibaşlıyan İbir takip, nihayet bir içtihat
hâkimi olmak ve vasfının iktibasına kadar de
vam eden hakiki İbir murakabenin tesiri altın
dadır. Mesleke alındıktan sonra tekrar edilen
tecrübelerle illmî kudret ve kabiliyeti ve ahlâki
meziyetleri anlaşılan bir yargıç, meslekinde ke
mal devresini (bulmuş ıolur. Bütün Ibu esasları
müeyyidelerle hüküm altına almış bulunan Hâ
kimler Kanunu, (bidayeti tedvininde esaslı pren
siplerine sadık Ibulunduğu halde yürürlüğe gi
rer ginmez derhal en ehemmiyetli hükümler (bir
tarafa 'bırakılarak thiçfbir murakabeye tâbi o'lımıyan kuru İbir sistem takibi tercih edilmiş ve im
tihan ve tecrübe esaslarından vaz geçilmiştir.
Yargıç teminatı, hükümde istiklâliyeti sağla
mak için zaruri İbir unsurdur. Bunda hiçbir za
man tereddüt edilemez. Fakat, fou teminata mazhar 'olan yargıcın da olgun ibir hale gelmiş bu
lunması lâzımdır.
Elimizdeki Hâkimler Kanunu, ruhundan (bir
çok şeyler kaybetmiş, ahkâmı arasında insicam
ve ahenk kalmamış İbir halde (bulunmaktadır.
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Malûmu âlîniz 'olduğu üzere (bu kanun ilk za
manlarda ihtiva ettiği hükümler itibariyle mesleke alınacakları bir imtihana tâbi tutmakta
idi. Vıe bu, birçok sebeplerle zaruri idi. ilk mer
halede bu rusul terkedilmiştir. Ondan sonra yar
gıç yaBdıiöfcıisı olarak tmesleke giren zat, mua
vinlik ısjnıflarınlda iki ıterfi devresi ve bâkkrılik
ilik kademesinde bir ıterfi müddeti geçirdikten
sonra teminatlı bakim sınıfına geçebilmesi için
ikinci ıbir imtihana tâlbi olması gerekiyordu. Ay
nı tarihte [bu ulsul İde terkedilmiş ve teminat key
fiyeti tamamen Ibir maaş derece ve formülü ile
edilir bir hal almıştır.
Hâkimlik her şeyden önce bir kültür işidir.
Mevzuata bihakkın vâkıf olmıyan ve yüksek
Ibir kültüre ve umuımi bilgiye ölahip bulunmıyan
bir vatandaşın, hâkimlik kürsüsünde, mensup
olduğu millet adına icrayı kaza etmesi, adalet
tevzii işini tehlikeye düşürür. Halbuki geniş
fert topluluklarında adaletin bir bis halinde ya
şamakta devamı sayesindedir ki : Hukuka uy
gun bir devlet hayatı sağlanabilir. Âmme vicda
nında bu hissin yaşıyalbilmesi için de hâkimin
yftkselk meziyetlere sahip olması icalbeder.
Diğer taraftan hâkimde aradığımız bu yük
sek vasıflar •mukabilinde ona da bir teminat ve
refah sağlamak meelbtrriyetinldeyiz.
Sözlerimi uzatmamak için (hulasaten şunu
arbedeyim k i : iki taraf muvazene halinde bu
lunduran prensipleri ve hükümleri bünyesinde
toplamış bir kanuna ihtiyacımız vardır.
Bundan bir müddet evvel Ağrı Milletvekili
Celâl Yardımcı arkadaşımızın yine bu mevzua
dayanan bir sözlü sorusu üzerine, Türk hâki
mine yaraşan hükümleri taşıyabilecek bir kanun
tasarısı hazırlıyaeağımızı arzetmiştim. Bu te
şebbüsümüzden hiçbir zaman fariğ olmadık.
Yalnız kısa bir zaman içinde şahidi olduğum
bâzı hâdiseler dalâletiyle anlıyorum ki, bu hu
susta sabırsızlık gösterilmektedir.
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Aziz arkadaşlar, herkesten evvel benim sabırsızlanmaklığım lâzımdır. Çünkü, ben yalnız
ve yalnız bu eksiklikleri tamamlamak ve mem
leketime, meslekime son demi hayatımda hizmet
edebilmek emeliyle bu işi deruhde etmiş bulunu
yorum. Fakat takdir buyurursunuz ki, bir Ka
nun tasarısı hazırlamak kolay bir iş değildir.
işte başladığımız gündenberi geceyi gündüze
katarak çalıştık ve çalışıyoruz. Eğer iş yalnız
bir Hâkimler Kanunu hazırlamaktan ibaret ol
saydı, şimdiye kadar çoktan bu iş bitmiş olur
du. Fakat elimizde bir de Mahkemeler Teşki
lâtı Kanunu tasarısı vardır. Bu tasarıda mem
leketin adlî bünyesinde yeni bir hamle olan üst
mahkemeler kurulması işi vardır.
ü s t mahkemelerin kurulması yüksek tasvibi
nize iktiran ederse Hâkimler Kanununa yeni bir
fasıl ilâvesi icabedeeektir. Daha ilk hamlede
ehemmiyetli bir tadil ile Yüksek Huzurunuza
gelmeyi iyi bir hareket saymamaktayım.
Teşkilât Kanunu, kısa bir zamanda Yüksek
Meclise sunulacaktır. Bununla ahenktar olarak
usul tadüleriyle Hâkimler Kanununda gerekli
değiştirmelerin yapılması icabedeeektir. Bildi
ğiniz gibi Muhakeme Usulleri tadilleri de ha
zırdır. Bunlar hep biribirine bağlı faaliyetler
silsilesinin birer halkasını teşkil ediyor. Müsa
ade buyurursanız, bu mesaiyi böylece tanzim
edelim.
Binaenaleyh Enver Karan arkadaşımızın ar
zuları ve memleketin ihtiyacını cevaplandı
racak hükümleri ihtiva edici tasarı bu şekilde
ve yakın zamanda yüksek huzurunuza sunul
muş olacaktır.
BAŞKAN — Enver Karan.
ENVER KABAN (Erzurum) — Muhterem
Adalet Bakanının verdiği izahata arzı teşekkür
ederim. Kendilerine söyliyecek fazla bir cihet
kalmamıştır. Yalnız ricamız bu kanunun süratle
Meclise takdiminden ibarettir. (Alkışlar)

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Sanayi ve Ticarette îş Teftişi
hak
kındaki 81 numaralı Milletlerarası
Çalışımı
S özleşmesinin onanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/61) [1]
fi] Birinci görüşülmesi
tanağmdudır.

16 ncı Birleşim tm-

BAŞKAN — Kanunun ikinci görüşülnresidir.
Maddeleri okutuyorum:
Sanayi ve Ticarette Is Teftişi hakkındaki 81 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin
onanmasına dair Kanun
MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki-
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îâtının Genel Konferansı tarafından, 1947 de
Cenevre'deki toplantısında kabul edilmiş olan
(Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki 81
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi)
onanmıştır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur.
Maddeyi
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü açık oyunuza arzedeceğim
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Tümü hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar; bü
tün kanunlarımızda olduğu gibi çalışma mevzu
atında da evvelâ samimiyetin, sonra mükemmeli
yetin, sonra sürat ve müessiriyetin rolü olduğunu
benden iyi bilirsiniz. Maalesef bugüne kadar çı
kan çalışma mevzuatında bu dört hassa etrafiyle
yer almamıştır. Şimdi tümünü kabul etmekte ol
duğunuz îş Teftişi hakkındaki beynelmilel anlaş
malarla biz bütün çalışma mevzuatımızın mü
kemmeliyetini dış âleme, Milletlerarası Çalışma
Müessesesine karşı kabul ve taahhüt edeceğiz. Bu
andlaşma 1947 de yapılmıştır. Bizatihi kendisinin
buraya gelmesi de üç yıl gecikmiştir. Bugün ça
lışma mevzuatımıza göre bu beynelmilel îş Andlaşmasımn bizden istediği birçok şeyler vardır.
Kısaca size burada kelime kelime arzedeceğim.
3Ö08 sayılı îş Kanununu tadilen geçen Mec
lisin san devresinde çıkardığı 5518 sayılı Kanun
la da birçok yeni tüzüklerden bahsolunmaktadır.
Meselâ hastalık ve arızaların tazminat üzerin
de müesseriyetmi gösterecek Tüzük, Çalışma Ba
ağınca lüzum görülecek yerlerde ve işlerde işçi
ücretlerini en aşağı hadlerde tesbit edecek ma
hallî komisyonlar hakkındaki tüzük; bunlar he
nüz mevcut ..değildir. îiçşlerin sağlığını koruma
ve Tşşmamyeti tüzüğü, işçi ve işveren münasebet
lerini düzene koymak için uzlaştırma ve tahkim
tüzüğü, işin murakabe ve teftâ$ tüzüğü, bütün bu
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tüzükler bizim mevzuatımızın mükemmeliyet ve
müessiriyetini temin edecek tüzüklerdir.
Kısaca bir misal olarak arzedeyim ki Umu
mi Hıfzıssıhha Kanunu yanılmıyorsam 1930 da
çıkmıştır. Onun en müessir ruhunu teşkil eden
sâri hastalıklarla mücadele talimatnamesi yirmi
yıldır el'an çıkmamıştır. Arzım şu ki, kanunları
yürütecek en müessir yardımcılar talimatname
ler, tüzüklerdir. îş mevzuatımızı da; bu şimdi
kabul edeceğimiz kanunla mükemmeldir diye
Yüksek Meclisinizce tasvibi yapılırken araya
karışarak bu sözü almaktaki kastım şudur:
Bu beynelmilel andlaşma konuşulurken şunu
bilelim k i ; henüz çalışma mevzuatımız samimi
yet, mükemmeliyet ve müessiriyet bakımından
tekemmül etmemiştir. Bilhassa çalışan insanla
rın büyük kısmını teşkil eden toprak işçileri
hakkında henüz mevzuatımız yoktur. Fabrika
işçileri üzerinde de en hayati meseleyi teşkil
eden Minimum vital tâyin edecek, asgari yaşa
ma haddini onlara verecek tüzüğümüz henüz çı
karılmamıştır.
Sayın Çalışma Bakanımızdan geçende sor
dum, dediler ki, biz esasları hazırladık, fakat
birçok bakanlıklar henüz cevap vermediler. Bu
kanunun tümü bugün kabul edilirken, yani
yükesk heyetinizce Beynelmilel anlaşma tasvip
oluiurken, Sayın Hükümetimizden temennim
şudur: Kanunların vadettiği tüzükler biran
evvel itmam olunmalı ve çalışma hayatımızdaki
bu kanunlar samimiyet ve mükemmeliyete ka
vuşturulup, ondan sonra da kabul ettiğiniz bey
nelmilel andlaşmalaır., dış âleme, bilhassa bey
nelmilel çalışma komitesine ak yüzle çıkabile
cek, duruma gelmelidir.
Buna ilâveten tekrar arzedeyim ki, çalışma
mevzuatımız mükemmel görünmesine rağmen
henüz memleketimizde iş hayatı samimi ve ha
kiki bir düzene konmamıştır. Bu düzeni de bi
ran evvel temin etmeliyiz arkadaşlar.
BAŞKAN —• Tümünü açık oya arzediyorum.
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz.
2. —• Yol işleri için benzinden alınacak ver
gi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek Kanujfi ta
sarısı, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları
raporları (1/23) [1]
[1] Birinci görüşülmesi 16 ncı Birleşim
nağındadır.
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ÜÂŞKAN" — Bu kanunun da ikinci görüşül
meğidir. Maddelere geçiyoruz.
Yol işleri için benzinden acınacak vergi hak
kındaki Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — Gümrük Kanununa göre hak
larında vergi muaflığı uygulanan eşyadan ben
zin ve benzerleri, 14 . I I . 1949 tarihli ve 5336
sayılı Kanunla konulan Yol Vergisinden de
muaftır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun, yayımı tari
hinden önce 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sa
yılı Gümrük Tarife Kanununun 6 ncı madde
sinin 20 . IV . 1938 tarihli ve 3369 sayılı Ka
nunla değişik bir numaralı ve 2 . V . 1949 ta
rihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci
maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri mucibin
ce memlekete muaf olarak girmiş bulunan ben
zin ve benzerleri hakkında da tatbik edilir.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
•
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Bunun da ikinci görüşülmesi hitama erdiğin
den açık oyunuza arzediyorum.
3. — Erzurum Milletvekili Bahadır
Dülger
ve üç arkadaşının, Belediye Gelirleri
Kanunu
nun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu
raporu
(2/26) [1]
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz
istiyen varmıl?
HÎKMET FIRAT (Malatya) — Sayın arka
daşlar, Belediye Kanununa bağlı ve onunla il
gili Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad[1] 19 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.
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desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
karşısındayız. Bu mevzua girmeden evvel be
lediyede, teşehhüt miktarı da olsa, emeği geç
miş bir arkadaşınız sıfatiyle, iç duygularımı,
Belediye Geliri Kanununa ilişmeden evvel, bele
diye ' hayatını şöyle bir panaroma şeklinde gö
zünüzün önünden geçirmeyi faydalı buluyo
rum. Hükümranlık şahıslar elinde iken, bele
diye işlerinin, bir zamanlar, tarihi tatbik eder
sek, kadılarla idare edildiğini görürüz. O devir
de de yine Belediye Vergisi altında bâzı vergi
ler elde edilirdi. Zaman geçti Ihtisap Nazır
lığına intikal etti, ozaman da bâzı vergiler alı
nırdı. Zamanla ihtiyaç değişince, Belediyeler
Kanunu 1293 yılında kondu ve belediyelerin
ihtiyacı nazarı itibara alınarak, ne kadar az da
olsa, ne kadar adaletsiz de olsa, ne kadar dağınık
durumda, mahdut şekilde de olsa yeni bir ver
gi almıyordu.
1854 yılında İstanbul'da Şehir Emaneti te
şekkül etti, aşağı yukarı bir belediye şekli, bir
belediyecilik hayatı denmeye başlandı. Bu teş
kilât ancak 15 yıl sonra taşraya nasip oldu.
Yine bu meyanda Belediye Vergi ve Resimleri
muhtelif nam altında, kifayetsiz bir şekilde cibayet edildi.
Zaman her ihtiyacı değiştirdiğine göre, meş
rutiyeti mütaakip, 1330 yılında Belediye Vergi
ve Resimleri Kanunu tedvin edilmiş ama arka
daşlar, ozamanki hayatın icapları ve belediye
ihtiyacı karşısında o günkü vargi pekâlâ kifa
yet ediyordu. Fakat zamanla muvazene bozul
du, ihtiyaçlar hudutsuz bir şekilde genişledi.
Vatandaşın ihtiyacını karşılamaya mecbur olan
belediyeler bu vergilerin karşısında izharı aciz
ettiler. Bu devirlerde belediyelere verilmiş olan
yetki dolayısiyle, belediyeler murakabe altında
bulunmakla beraber, malî müdahalenin de al
tında idi, idari vesayet namı altında, idari teş
kilâtın murakabe ve baskısı altında idi.
Bu hükümler böyle devam ederken, bir ta
raftan belediyelere kanunen verilmiş olan vazi
feleri milletçe isterken, beri taraftan muhtelif
kanunlarla belediyelerin gelirlerini hırpaladık.
Ne yaptık da hırpaladık arkadaşlar? 1930 yı
lında 1580 sayılı Belediyeler Kanunu tedvin
edilirken, hepinizin malûmu olduğu üzere; va
tandaşın huzur ve rahat üzere ve medelii bir
seviyede yaşıyabilmesini temin iıçîn, kanuni
mecburiyet ifade eden ve ayrıca bütçeleriyle
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alâkası dolayısiyle takati nispetinde ihtiyari
bâzı hizmetler tahmil edildi. Mecburi vazife
leri dahi yapacak durumda olmıyan belediyeler
bu ihtiyari vazifeler karşısında izharı aczetti.
Bunu nazarı itibara almadan muhtelif knunlarla
belediye gelirlerini kestik. Bu gelider meyanmda hırpalananlardan başka, beden terbiyesi
hissesi, C. Merkez Bankası hissesi, Emekli San
dığı hissesi başta gelir. Zamanla hayat şartlan
değişti, yaşayış, geçim vaziyetleri müşkülleşti.
Elbette belediyeler memurlarını da, diğer me
murların durumuna çıkarmak lâzımdı. Bu lâzime filhakika ifa edildi, kanunlar tedvin edildi,
belediye memurlarını da Devlet memurları aya
rına çıkardık. Fakat düşünmedik ki, bu beledi
yeler acaba bu ücret ve maaşı ödeyebilirler mi?
Bir taraftan memurun ücretini artırırken diğer
taraftan belediye gelirlerini tenzile uğraştık,
Bina ve Kazanç vergilerini nisbeten azalttık.
1580 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde bele
diyelerin gelirleri tenkisa uğradı. Biliyorsunuz,
tiyatrodan, sinemalardan olan istihkakı gün
den güne azaltıldı. Maliyenin kudreti, belediye
nin kudretinin çok üstünde olduğu için, Mali
yenin gelirleri yükseltildi, buna mukabil bele
diyenin hisselerini artıran kile ve kantar resim
lerinin miktar esasına mecburi olarak istinat
ettirilmesi hususu, yeni bir kanunla kaldırıldı
ve siklet esası hem de ihtiyari bir şekilde inti
kal edildi. Elbette bu şekildeki dokunmalar,
ilişmeler belediyeleri iş göremez duruma getir
di. Nihayet arkadaşlar bu vaziyeti gören siz
den evvelki Meclis, elbette buna bir çare bul
mak, milletin bu ihtiyacını karşılamak için eli
mizde bulunan ve bugün hükümleri cari olan
5237 sayılı Belediyeler Kanununu tedvin etti.
Bu kanunun ruh ve mânası 1580 sayılı Kanu
nun ruh ve mânası ile taban tabana zıttır.
Belediyeler dünya demokrasisi kurulduğun
dan beri demokrasi hayatına girmeye, emekle
meye çalışmıştır. Üzerinde bulunan tazyik, bas
kı bunu, sinsi sinsi, yürütmeye müsaade etme
miştir. Bugün iftiharla, söyleyebilirim ki, o sin
si yürüyüş aleniyete çıkmıştır. Evet müdahale
ler, malî müdahaleler, idari müdahalelerdir.
Arkadaşlar, ne olursa olsun, hangi partiye
mensup olursak olalım, müdahale kabul etmiyelim. •(Soldan-.bravo sesleri, alkışlar).
Millî iradenin daha biz mimini bilmezken,
Padişahlık devrinde, bu mukaddes ocak, bu de-
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mokrasi güneşinin doğduğu ocak, rey hürriyet
ve kutsiyetini ve reyin tadını bize taddırmıştır.
Evet o devirde reisler Padişah tarafından
İstanbul'dan iradei seniye ile tâyin edilirdi, fa
kat onun yanında çalışacaklar halkın reyi ile
seçilirdi. (Sadede sesleri).
Sadede geliyorum, sadede girmek için, ka
pıya girmek için etrafından dolaşmak lâzımdır,
cuppadak girilmez.
BAŞKAN — Devam edin.
HİKMET FERAT (Devamla) — Evet efen
dim.
O devrin kanununa göre arzediyorum, reisin
yanında çalışacaklar için halkın mümtaz sınıfı
rey sahibi idi. Amma arkadaşlar bugün hepi
miz hürüz, bu imtiyazlı sınıf ortadan kalkmıştır.
Belediyeler idaresinde her vatandaş hürdür.
Kendi istiklâlinin tadını, millî iradenin ilk ta
dını oradan almıştır, o tadı alanlar, ben de dâ
hil olmak üzere, buraya geldik. Binaenaleyh
belediyelerin hakkına müdahale vardır arkadaş
lar, çok acı müdahale oluyor, oraya girmiyecegim.
Biz reyleri veririz, belediye meclislerini se
çeriz amma, idari vesayet namı altında vilâyet
lerin kazaların belediye reislerini bir köşeye ko
yar, halkın iradesini bir tarafa koyarız. Bunu
kaldıracağız arkadaşlar, ne derseniz deyin siz
de benimle berabersiniz.
MURAT ALİ ÜLGEN (Konya) — Bu keli
meyi bir daha tekrar edermisiniz.
* HİKMET FIRAT (Devamla) — Milletveki
line sual sorulmaz, Başkandan sorunuz size izah
etsin.
BAŞKAN — Devam ediniz.
HİKMET FIRAT (Devamla) — Devam ede
ceğim. Binaenaleyh bu, idari vesayet, idari mü
dahale şekline girince, belediyelerin inkişafına
imkân kalmaz.
Belediyelerin gelirlerini kanunlarla tenkis
ettik diye arzetmiştim. Bu ıstıraba karşılık ola
rak 1948 yılının Temmuz ayında tedvin edilen
hali hazır kanun yalnız ve yalnız idari müdaha
leleri kısmen, malî müdahaleleri külliyen kal
dırmıştır. Belediye meclislerine takdir hakkı
vermiştir. Onların görüşlerine, onların memle
ket idaresindeki düşüncelerine bu Meclis hür
met ederken bu kanunu çıkarmıştır. Amma
bu kanun mütekâmil midir? Bunu kimse iddia
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edemez. Ben de sizinle beraber, size dâhil ola
rak bilhassa şu noktalara o zaman muterizdim,
bugün de müterizim.
Kazanç Vergisinden % 5 alıyor, Gümrük
Resminden belediye payı olarak % 15 ayrılıyor,
tekel maddeleri safi gelirinden % 5 almıyor,
bina vergilerinin belediye hududları içinde tah
sil olunan kısmından % 25, Yol Vergisinden de
% 20 ayrılıyor. Bunlar ne yapılıyor ? İçişleri Ba
kanlığının emrine İller Bankasına veriyoruz.
Eh, kardeşim, insafla konuşalım. Belediye
reisliği ve belediye meclisi üyeliği yapan arka
daşlar her halde Dahiliye Vekili kadar düşüne
bilecek durumda olan kimselerdir. Bunları ve
sayet altına almıyalım. Bu, demokrasi olmaz.
Kim bu demokrasi sisteminde bu müdahaleler
caizdir derse, ben o demokrasiye inanmam.
21 nci maddeye geliyorum: Gazeteci arka,daşlar kendi gönül rızalarına göre, kendi görüş
lerine göre .- haklı veya haksız, oraya henüz gir
miyorum - bir müdahale yapıyorlar ve diyorlar
ki: Gazetelerle yapılan ilânlardan Belediye
Resmi alınmasın. Bu resim belediye meclisleri
nin takdir hakkına tâbi olduğuna göre, bele
diye meclisleri burada bu takdir hakkını kulla
nacaklardır. Ama eğer mükerreriyet varsa, zann-etmiyorum, o takdirde bunu kullansınlar. tstanbul,da basılan bir gazeteden Van'da veya
Bitlis'te ayrı bir tarife ile vergi almak adalet
sizliktir. Buna ben de iştirak ederim. Ama be
lediye payını kısmaya gelince, sayırî arkadaş
larım, teklif sahipleri, beni mazur görsünler,
benim vicdanım buna razı olmıyor. Çünkü gaze
teler bütün neşriyatını yaparken elbette ki,
âmme hizmeti görüyorlar, onların inkişafı neye
mütevakkıf ise, onların hürriyeti neye müte
vakkıf ise hiç esirgemiyelim, gözümüzü kırp
madan. Ama bu ilânları yaparken bedava ilân
yapmıyorlar. Aldıkları ücretten % 1 ini olsun,
kendi tarifelerine göre alacakları paradan bir
miktarını belediyelerden kıskanmazlarsa, hudu
du içinde bulundukları belediyelerin hizmetleri
için en büyük şerefi kazanırlar.
Bu teklifin müzakeresine geçildiği zaman
elbette ki, fikirlerimizi daha şümullü dökebili
riz.
Ben tasarıyı okudum, teklif sahipleri birçok
noktalarda haklı, yalnız bir noktada haksızdır
lar. Müzakereye geçersek onu da konuşuruz.
Yalnız müzakereye geçmeden evvel usule döne-
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ceğim.
Bu teklifi kanuni usulsüzdür. Çünkü,
asıl Belediye Gelirleri Ana Kanunu müzakere
edildiği zaman, belediyelerin sarih ihtiyaçları
göz önüne alınarak, bir geçici komisyonda ko
nuşuldu. Taallûku dolayısiyle Maliye Komis
yonundan, ihtisas komisyonu olan İçişleri Ko
misyonundan, Bütçe Komisyoundan seçilmiş
bir Geçici Komisyonda müzakere edildi. Ama
şimdi görüyorum ki, onun tadiline mütaallik
olan
teklif yalnız İçişleri Komisyonundan
çıkmış ve doğruca buraya gelmiştir. Bu, usulsüz
dür. Bunu bir defa alâkalı komisyonlara tevdi
edelim. Çünkü geçmişte geçici bir komisyondan
çıkmış olan bir kanunun tadilleri de, Tüzüğü
müz ahkâmına göre aynı yolları takip etmek
mecburiyetindedir. Bu bakımdan bu tasarının
Maliye, Bütçe ve İçişleri Komisyonlarından te
rekküp edecek bir geçici komisyondan geçmesi
icabeder. Bu bakımdan bu tasarının Geçici Ma
liye, Bütçe ve İçişleri Komisyonlarından seçile
cek geçici bir komisyona tevdii ile, aslında ol
duğu gibi, Tüzüğümüz hükümlerine göre, yürü
mesi zaruri ve katidir. Binaenaleyh esas müza
kereye geçmeden evvel bu noktanın nazara alın
ması için bir önerge takdim ediyorum.
BAŞKAN —• Bir yorum veya tefsir mahiye
tinde olmadığı için Başkanlık Divanı yalnız İç
işleri komisyonuna havale etmiş ve komisyonun
raporunu gündeme almıştır. Şimdi arkadaşımız
bir takrir vermişlerdir. Yüksek Heyetin tasvi
bine arzedeceğim.
Şimdi sözü Fethi Çelikbaş'a veriyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Bahadır Dülger arkadaşımızın
Belediye Gelirleri Kanununun tadili hakkındaki
teklifleri hakikaten Bütçe Komisyonundan
geçmesi lâzım gelirken doğrudan doğruya Umu
mi Heyete intikal etmiş bulunuyor. Bendeniz
komisyonumuz adına bu teklifi kanuninin Büt
çe Komisyonunda müzakere edilmesi için mez
kûr kanunun
komisyonumuza havalesini rica
ediyorum.
BAŞKAN — İçişleri Bakam,
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASUlllOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, mevzu bele
diye varidatına taallûk etmesi itibariyle Fethi
Çelikbaş arkadaşımızın teklifi veçhile bu Kanun
teklifinin bir defa da Bütçe Komisyonunda gö
rüşülmesinin uygun olacağını arzederim.
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Bu hususta verilen önergeleri

Sayın Başkanlığa
Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun
teklifinin Maliye ve Bütçe Komisyonlarına ha
vale edilmesini rica ederiz.
Bütçe K. Başkanvekili
Fethi Çelikbaş
Yüksek Başkanlığa
#
^Arzettiğim sebeplerden ötürü bu tasarının
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununu hazır
layan Maliye, Bütçe ve içişleri Komisyonları
azaları arasından ayrılacak azalardan müteşek
kil Geçici Komisyona tevdiini arz ve teklif ede
rim.
Malatya Milletvekili
*
Dr. Hikmet Fırat
Yüksek Başkanlığa
Belediye gelirlerini darbeliyen bu kanun ta
sarısının reddini teklif ederim.
Tokad Milletvekili
Ahmet Gürkan
BAŞKAN — Usul hakkında Salamon Adato
söz istemiştir. Ona söz veriyorum.
• SALAMON AD^TO (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, mesele hakkında bihakkın te
nevvür etmeden takrirler üzerine karar vermek,
yerinde olmasa gerektir, söz almış olan arka
daşlar konuşsunlar, • tenevvür edelim ve müza
kerenin sonunda hangi takrirde isabet olduğu
nu katiyetle tesıbit edelim.»
BAŞKAN — Efendim, bu, kanunun reddi
mahiyetinde değildir. Kendilerini bu kanunu
müzakere etmekle ilgili gören komisyonların
vâki teklif ve önergeleridir. Bu itibarla, ret ma
hiyetinde olmadığı için bidayette verilen bu
önergeleri reye koymak zarureti vardır.
Bütçe Komisyonu namına Fethi Çelikbaş ta
rafından verilen takriri tekrar okutuyorum,
sonra reyinize arzedeceğim.
(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm öner
gesi tekrar okundu)
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim,
ti&izah edeyim. Takrirlerden bir tanesi
muhtelit bir komisyonda müzakere
edilmesini istemektedir.
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Müsaade buyurursanız ni|Çİn ayrıca BütçĞ
Komisyonunda teklifin müzakere edilmesi lâzımgeldiğini İçtüzük hükümleriyle izah etmeye
çalışacağım.
İçtüzük üç komisyon şekli tesbit etmektedir.
Birinci kategoriye giren komisyonlar «Meclis
görevleriyle karşılıklı komisyonlar» diye ayrıl
makta ve Anayasa, Dilekçe ve sair komisyon
lar diye devam etmektedir.
Sonra «Bütün Hükümet hizmetleriyle karşı
lıklı» bir tek komisyondan bahsedilmektedir; bu
da, Bütçe Komisyonudur.
Ayrıca Bakanlıklara Karşılıklı Komisyonlar,
diye her Bakanlığa mütenazır bir komisyon
kurulmaktadır.
Bunu böylece tesbit ettikten sonra; geçen
devrelerde muhtelif veya geçici gibi özel ko
misyonlar içerisine Bütçe Komisyonundan da
üyelerin iştirak ettirilmesi, Bakanlıklarla kar
şılık komisyonlar üyelerinden teşkil olunması
lâzım geldiğine göre İçtüzük hükümlerinin sara
hati ve ruhuna uygun düşmemektedir.
Bilhassa Kanunların yorumlanmaları hak
kındaki maddede bu noktai nazarımızı teyit
eden bir fıkra mevcuttur. 124 ncü maddenin
2 nci.fıkrasında deniyor k i ; kanunu özel bir
komisyon (bu komisyon kanaatımca geçici veya
karma olabilir) bir komisyonda incelenmişse
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan üye
alınarak on beş kişilik geçici bir komisyon ku
rulur- Görülüyor ki; Bütçe Komisyonu, Bakan
lıklarla karşılıklı bir komisyon olmadığı için ve
fakat Bütçe Komisyonu bütün Hükümet hiz
metleriyle ; karşılıklı tek bir komisyon olduğu
için, özel komisyonlara Bütçe Komisyonundan
üye iştirak tmemesi lâzımgelir. Ayrıca tüzükte
hiçbir komisyonun müzakereleri hakkında hü
küm olmamasına mukabil, bütçe görüşmeleri
hakkında ayrıca bir bölüm vardır. Filhakika
11 nci bölüm diyor ki : Bütçe Komisyonunun
inceliyeceği işler şuhlardır:
I - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçele
riyle ekleme ödenekleri hakkındaki Kanun ta
sarıları;
II - Bütçe Kanunu;
III - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenek
ler ve'bütçe bölümleri arasında aktarmalar istiyen kanun tasarıları;
Bilhassa dördüncü fıkra hakkında•"; dikkat
nazarınızı çekerim. Bu 4 ncü fıkra şöyle diyor:
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Efendim, yine takdir yüksek heyetinizindir,
«Devlet gelirlerinin yahut giderlerinin artırl- !
isterseniz Bütçe Komisyonuna, isterseniz Muh
ması veya eksiltilmesini gerektirecek her türlü
telit Komisyona havale buyurursunuz. Ama ben
Kanun tasarıları ve teklifleri;
deniz kısaca işin mahiyetini belirtmek için hu
5. Bütçe kanuni ariyle ve 4 ncü fıkradaki
zurunuza
geldim.
kanunlarla ilişkin bütün yorum istemeleri.»
öyle anlıyorum ki, bir kısım arkadaşlar Be
Yeni madde şudur; 5237 sayılı Belediye Ge
lediye gelirlerinin bunun dışında yer alabileceği
lirleri Kanununun 21 maddesinde şöyle bir fık
kanaatini taşıyor. Arkadaşlar, İçtüzük hüküm
ra yazılıdır:
lerine göre belediye gelirlerinin de Devlet ge
«Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık
lirleri meyamnda addedilmesi lâzımgelir.
yerlerle nakil vasıtalarından ve herkesin görebi
Diğer taraftan biraz evvel arzettiğim, Ba
leceği sair yerlerde asılan, gösterilen ve dağrtiıkanlıklarla karşılıklı komisyonlar teker teker
lan ilânlarla her ne suret ve vasıta ile olursa
söyledikten sonra madde şu şekilde devam et
olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan bele
mektedir: «Yukardaki komisyonlarla karşılandiye meclislerince düzenlenecek esas ve tarifelere
mıyan dairelerle ilgili... tasarılar ve teklifler
göre resim alınır.»
akçalı işlerden iseler Bütçe ve Maliye komis
Eski kanunun 14 ncü maddesi de şöyledir:
yonlarında; bundan başka bjitün tasarılar ve
«El duvar ilânlariyle diğer her nevi ilânattan re
teklifler İçişleri Komisyonunda
görüşülür.»
sim alınır».
Mevzuubahis kanun teklifi akçalı yani malî hü
Burada görülüyor ki, her ikisinde de metin
kümleri ihtiva eden bir kanun teklifidir. Binaşağı yukarı birdir. Yalnız burada «her ne su
netice bunun da önce Maliye ve Bütçe komis
ret ve vasıta ile» kaydı vardır ki bunda da
yonlarında tetkik edilmesi lâzımgelir. Mâruzâ
gazetenin (her hangi bir vasıta) olarak mütalâa
tım budur arkadaşlar.
edilmek istendiğinden ibarettir. Halbuki mekân
BAŞKAN — Acık oyunuza arzedilen tasarı
kaydı olması icabeder. Belediyelerin vergi ala
lar hakkında rey vermeyen var mı? (Yok ses
bileceği mevzularda, meselâ belediyenin hakkına
leri.) Rey toplama muamelesi bitmiştir.
taallûk ettiği bir meydan ve umumi bir yerde bir
Teklif sahibi sıfatiyle söz Selim Ragıp Be
afiş ve el ilânı asıldığı zaman, belediyenin, bir
yindir.
müvezziin gezdirdiği her hangi bir gazeteden- de
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın ar
muhakkak resim almak hakkı mevzuubahis değil
kadaşlar. altında imzam bulunan bu teklifin
dir.
maalesef bedbaht bir talihi oldu. Çünki kanaa
Anlayışınıza müracaat hususundaki izahım
timce bunda redaksiyon hatası vardır. Bu bir
bvmdan ibarettir.
tefsir teklifi idi. Yazılırken bir kanun teklifi
BAŞKAN — Müsaade ederseniz teklifin heye
halinde muaddel bir niaddei kanuniye haline
ti umumiyesi üzerinde müzakereler ceryan eder
ifrağ edilmiştir.
ken araya bir ret önergesi girdi. Kanunun tü
Esasen bunun her hangi bir belediye geliri
mü üzerinde konuşulurken bu önergeyi oyunu
ile alâkası yoktur. Belediyeler Kanununun bir
za koymıyacağım. Diğerleri, teklifin alâkalı ko
maddesinde bir tâdil yapılmıştır. Belediye mec
misyonlara tevdiine dair verilmiş önergelerdir,
lisleri bunu yanlış anlamışlardır. Evvelce bu j Hikmet Fırat arkadaşımızın «Geçici komisyona
maddeden
belediyeler için her
hangi bir i
verilmesine dair» olan önergesini okutup'-r »','!'• uzvgelir mevzuu olarak istifade edilmesi is
arzedeceğim.
tenmiştir. Mesele bundadır. Onun içindir
(Hikmet Fırat'ın önergesi tekrar okundu..)
ki,
teklifimiz,
yüksek
heyetinizin
hukuk
!
BAŞKAN
— Bu teklifi kabul edenler.. Kabi.il
anlayışı ile, bundan çıkarılması lâzımgelen mâ
etmiyenler...
Kabul
edilmemiştir.
nanın belirtilmesini istirhama matuf birşeydir.
İkinci
takrir;
Bütçe
ve Maliye komisyonlarına
Fikırelrimize daha vuzuh vermek için müsaade
tevdiine
dair
olan
Fethi
Çeîifebaş'ın takriridir,
buyurursanız eski kanun maddesiyle yeni ka
okutuyorum.
nun maddesini okuyayım. Çünki anlaşılıyor ki,
(Fethi Çelikbaş'm önergesi tekrar okundu."1
her iki maddenin muhtevaları biraz gözden çı
BAŞKAN -r. Teklifin Maliye ve-Bütçe Ko
karılmış.
misyonlarına tevdiine dairdir. Kabul buyuran-
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(250) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. Tasa
rının kanunluğu (250) oyla kabul edilmiştir.
Yol işleri için benzinden alınacak vergi hak
kındaki Kanuna ek kanun tasarısına (244) oy
verilmiştir. Muamele tamamdır. Tasarının ka
nunluğu (244) oyla kabul edilmiştir.

lar işaret versinler.. Kabul etmiyenler.. Kabul
edilmiştir. Teklif, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına tevdi edilecektir. (Ayrı ayrı sesleri)
Evet. Ayrı ayrı. Evvelâ Maliye, bilâhara Bütçe
Komisyonuna.
Efendim, oyların neticesini arzetmek zaru
reti vardır. Lütfen intizar buyurmanızı rica
ederim.
Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki
81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin onanması hakkındaki Kanun tasarısına

—

0:1

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından 15 Aralık Cuma günü saat 15 te
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 16,55

»

l

DÜZELTÎŞ
16 ncı Birleşim Tutanak dergisine bağlı 7 sayılı basmayazınm ikinci sayfasının 21 nci satı
rındaki «görülen.» kelimesi «güdülen* olarak düzeltilecektir.
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Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onar
masına dair Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 487
Oy verenler : 2 50
Kabul edenler : 2' 0
Reddedenler
0
Çekinserler :
0
Oya katılmıyanlar : 220
Açık Milletvekillikleri :
15
İki yerden seçilenler :
2

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİAR
Süleyman Kerman
Ali ihsan Sâbis
Salih Torfilli
Ahmed Veziroğiu
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis öztürk
AMASYA
Kemal Eren
İsmet Olgaç
Cevdet Topçu
ANKARA
Muhlis Bayram oğlu
Ömer Bilen
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Talât Vasfi Öz
Fuad Seyhun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Fatin Dalaman
Burhanettin Onat
ibrahim Subaşı
Ahmet Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Namık Gedik
Şevki Hasırcı
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
BİLECİK
ismail Aşkın

Keşşaf Mehmet Kurkut
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okçuoğlu
BOLU
Fahri Belen
Vahit Yöntem , '•
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet Erkazancı
Mehmet özbey
BURSA
Raif Aybar
Selim Ragıp Emeç
Sadettin Karacabey
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Ali CanibYöntem
ÇANAKKALE
Kenan Akmanlar
Süreyya Endik
Bedi Enüstün
ihsan Karasioğlu
Ömer Mart
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Kenan Çığman
Celâl Otman
ÇORUH
Mecit Bumin
Mesud Güney
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Şevki Gürses
Baha koldaş

Hüseyin Ortakcıoğlu
Saip özer
DENİZLİ
Fikret Başaran
Fikret Karabudak
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Ferit Alpiskender
Yusuf Kâmil Aktuğ
Yusuf Azizoğlu
M. Remzi Bucak
EDİRNE
Arif Altmalmaz
Mehmet Enginün
Hasan Osma
ELÂZIĞ
Hâmit Ali Yöney
ERZİNCAN
Nahid Pekcan
Ziya Soylu
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Sabri Erduman
Enver Karan
Rıza Topçuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Ali Fuad Cebesoy
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
GAZtANTEE
Ekrem Cenanı
Samih inal
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Süleyman Kuranel
GİRESUN
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin inanç
Doğan Köymen
Adnan Tüfekçioğlu
GÜMÜŞANE
Vasfi Mahir Kocatürk
Hâlis Tokdemir
Kemal Yörükoğlu
HATAY
Abdullah Çilli
Abdürrahman Melek
Tayfur Sökmen
İÇEL
Hüseyin Fırat
Salih Inankur
Refik Koraltan
Aziz Koksal
Celâl Ramazanoğlu
Şahap Tol
İSTANBUL
Salamon Adato
Faruk Nafiz Çemlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Ahilya Moshos
Fahrettin Sayımer
Mithat Sözer
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Celâl Türkgeldi
Andre Vahram Bayar
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İZMÎR
Avni Başman
Behzat Bilgin
Muhiddin Erener
T a n k Gürerk
Necdet încekara
Vasfi Menteş
Halil özyörük
Ekrem Hyri Üstündağ
KARS
Ferzi Aktaş
Lâtif Aküzüm
Sırrı Atalay
Mehmet Bahadır
Abbas Çetin
Veyis Koçulu
Esat Oktay
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Tahsin Çoşkan
Galip Deniz
Fahri Keçecioğlu
Muzaffer Âli Mühto
Hayri Tosunoğlu
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Emin Develioğlu
Kâmil Gündeş
İbrahim Kirazoğlu
Mehmet özdemir
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Faik Üstün
KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
Halil Sezai Erkut
Rifat özdeş
KOCAELİ
Ekrem Alican
Mümtaz Kavalcıoğlu
Yeredoğ Kişioğlu
Saim önhon
Hüsnü Türkand
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KONYA
Rifat Alabay
Hidayet Aydın er
Ziya Barlas
Sıtkı Salim Burçak
Ömer Rıza Doğrul
Ali Rıza Ercan
Tarık Kozbek
Muammer Obuz
Murad Ali Ülgen
Ümran Nazif Yiğiter
KÜTAHYA
Necdet Alkin
Yusuf Aysal
Besim Besin
Hakkı Gedik
Asım Gündüz
Ahmet İhsan Gürsoy
Ahmet Kavuncu
Süleyman Sururi Nasuhoğlu
İhsan Şerif özgen

Ahmet Kadoğlp.
Remzi öksüz
Mazhar özsoy
MARDİN
Abdürrahman Bayar
Mehmet Kâmil Boran
Abdülkadir Kalav
MUĞLA
Yavuz Başer
Nuri özsan
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Hadi Arıbaş
Necip Bilge
Süreyya Dellaloğlu
Ferit Ecer
Hüseyin Ülkü
Halil Nuri Yurdakul
ORDU
Feyzi Boztepe
Naşit Fırat

MALATYA
Esat Doğan
Hikmet Fırat
Mehmet Kulu
Nuri Ocakcıoğlu
Abdülkadir öz bay
Lûtfi Sayman

RİZE
İzzet Akçal
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil

MANİSA
Samet Ağaoğlu
Semi Ergin
Refik Şevket İnce
Faruk İlker
Adnan Karaosmanoglu
Fevzi Lûtfi Karaosman
oglu
Muzaffer Kurbanoğlu
Nafiz Körez
Sudi Mıhçıoğlu
Muhlis Tümay
I
MARAŞ
Abdullah Aytemiz

SAMSUN
Naci Berkman
Tevfik İleri
İsmail Işın
Firuz Kesim
Ferid Tüzel
Şükrü Uluçay
Hasan Fehmi Ustaoğlu
Hadi Üzer
SEYHAN
Sedat Barı
Tevfik Coşkun
Yusuf Ziya Eker
Mahmut Kibaroğlu
Salim Serçe
Sinan Tekelioğlu
Cezmi Türk
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SİİRD
Baki Erden
Mehmet Daim Sualp
Şefik Türkdoğan
Cemil Yardım
SİNOB
Cevdet Kerim Incedayı
Muhit Tümerkan
SİVAS
İlhan Dizdar
İbrahim Duygun
Şevki Ecevit
Rifat öçten
Sedat Zeki ö r s
Hüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
Zeki Erataman
TOKAD
Zihni Betil
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Hamdi Koyutürk
Halûk ökeren
TRABZON
Salih Esad Alperen
Naci Altuğ
Saffet Baştımar
Cemal Reşit Eyüboğhı
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu
Mustafa- Reşit Tarakçıoğlu .
Cahid Zamangil
URPA
Feridun Ergin
VAN
İzzet Akın
Kâzım Özalp
YOZGAD
Fuat Nizamoğlu
ZONGULDAK
Fehmi Açıksöz
Rifat Sivişoğlu

B : 18
[Oya
AFYON KARAHÎBAR
Abdullah Güler
Bekir Oynaganlı
Kemal özçoban
Avni Tan
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Celâl Yardımcı
AMASYA
Hâmit Koray
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Sadri Maksudi Arsal
Salâhattin Benli (t.)
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Osman Talât Iltekin
Hâmid Şevket İnce
Seyfi Kurtbek (Bakan)
ANTALYA
Nezifi Şerif Nabel
Akif Sarıoğlu
AYDIN
Etem Menderes
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Salâhattin Başkan
Müfit Erkuyumeu
Enver Güreli
Ali Fahri işeri
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet kocabıyıköğlu
Yahya Pelvan
Muharrem Tuncay
Sıtkı Yırcalı (Başkan V.)
BÎLEC/K
Talât Orak
BÎNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Salâhattin înan (t.)
BOLÜ
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoği\ı
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katılmıyanlar]

Mahmut Güçbilmez
îhsan Gülez
Kâmil Kozak
BURSA
Halil Ayan (Bakan)
Agâh Erozan
Selini Herkmen
Mithat San
Necdet Yılmaz
ÇANAKKALE
Nihat îyriboz (Bakan)
Emin Kalafat
ÇANKIRI
Kemal Atakurt
Celâl Boynuk
'
ÇORUH
Abbas Gigin
Ali Rıza Sağlar
ÇORUM
Ahmet Başıbüyük
Hasan Ali Vural
Hakkı Yemeniciler
DENİZLİ
Hüsnü Akşit
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
DİYARBAKIR
Mustafa Ekinci
Nâzım Önen
Kâmil Tayşı (1.)
EDİRNE
Cemal Göprülü
Rükneddin Nasuhioğiu
(Bakan)
ELÂZIĞ Abdullah Demirtaş*
Suphi Ergene
Ömer Faruk Sanaç (1;)
Mehmet Şevki Yazman
ERZİNCAN
Cemal Gönenç
Şemsettin Günaîtay
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Said Başak
Bahadır* Dülger
Emrullah Nutku
Memiş» Yazıcı

ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Galip Kınoğlu
Ali Ocak
Cevdet San
Salâhattin Ünlü (I.)
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Arif Hikmet Pamukoğlu
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Cevdet Baybura
Halit Zarbun
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Celâl Sait Siren
Hasan Reşit Tankut
Cavit Yurtman
İÇEL
Halil Atalay (l.'Ü.)
İSPARTA
İrfan Aksu
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
Reşit Turgut
İSTANBUL
Enver Adakan
İhsan Altiner
Ahmet Hamdi Başar
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı)
Nihad Reşad Belker
Mihat Benker
Bedri Nedim Göknil
Salih Fuad Keçeci
Mükerrem Sarol
Füruzn Tekil
Hüsnü Yaman
Sani Yaver (I.)
Senihi Yürüten
İZMİR
Halide Edib Adıvar
Mehmet Aldemir
Cihad Baban,
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Sadık Giz
Osman Kapanı
Abidin Teköh
Cemal Tunca
Zühtü Hilmi Velibeşe'
(Bakan)
KARS
Hüseyin Cahit Yalçın
KASATMONU
Sait Kantarel
Şükrü Kerimzade
Ahmet Keskin
Rifat Taşkm:
Hamdi Türe
KAYSERİ
İsmail Berkok
Ali Rıza Kılıçkale
Yusuf Ziya Turgut
Suad Hayri Ürgüblü
KIRKLARELİ
Mahmut Erbil (t.)
Fikret Filiz
Sıtkı Pekkip • ( ! ) '
KOCAELİ
Ethem Vassâf Akan
Ziya Atığ
Hamdi Başak
Salih Kalemcioğlu
Lûtfi Tokoğlti
Mehmet Yılmaz
KONYA
Abdürrahman
Fahti
Ağaoğlu (t).
Kemal Ataman
Remzi Birand
Abdi Çilingir
Ziyad Ebüzziya
Saffet Gürol
Himmet ölçmen
KÜTAHYA
Remzi Koçak
MALATYA
Hüseyin Doğan (t.)
Mehmet Sadık Eti
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Şefik Tugay

B : 18
MANİSA
Hamdullah Suphi Tanrıöver (I.)
Kâzım Taşkent
MARAŞ
Ahmet Bozdağ
Salâhattin Hüdayioğlu
Nedim ökmen
MARDİN
Rıza Erten (1.)
Cevdet öztürk
Kemal Türkoğlu
Aziz Uras
MUĞLA
Cemal Hünal (1.)
Zeyyat Mandalinei
Nadir Nadi
MUŞ .
Ferit Kılıçlar
NİĞDE
Asım Doğanay
Fahri Köşkeroğlu
ORDU
Refet Aksoy

13.12.1950

Hüsnü Akyol
Yusuf Ziya Ortaç
Zeki Mesut Sezer
Hamdı Şarlan
Atıf Topaîoğlu
RİZE
Kemal Balta
Osman Kavrakoğlu
Zeki Rıza Sporel
SAMSUN
Hâşim Alişan
Muhittin özkefeli
SEYHAN
Zeki Akçalı
Remzi Oğuz Arık
Arif Nihat Asya
Reşad Güçlü
SİNOB
Nuri Sertoğlu
Server Somuncuoğlu
Ali Şükrü Şavlı
SİVAS
Nâzım Ağacıkoğlu
Ercüment Damalı
Nurettin Ertürk

0:1

Halil îmre
Bahattin Taner
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Hüseyin Bingül
Şevket Mocan •
Yusuf Ziya Tuntaş
TOKAD
Sıtkı Ataç Muzaffer önal
Mustafa özdemır
Nuri Turgut Topcoğlu
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Mahmut Goloğlu
Tevfik. Koral
Hamdi Orhon
Hasan Saka
TUNCELİ
Hıdır Aydın
Hasan Remzi Kulu
URFA
Necdet Açanal (1.)
Feridun Ayalp

Ömer Cevheri
Hasan Oral
Celâl öncel
Reşit Kemal Timuroğlu
VAN
Ferid Melen
YOZGAD
Niyazi Ünal Alacalı
Avni Doğan
Faik Erbaş (1.)
Yusuf Karslıoğlu (1.)
Hâşim Tathoğlu (t.)
Hasan Üçöz
ZONGULDAK
Yunus Muammer Ala-.
kant
Hüseyin: ıBalık (1.)
Suat Başol
Abdürrahman Boyacıgiller *
Ali Rızâ îneealemdaroğlu
Cemal Kıpçak
Avni Yurdabayrak

[Açık Millet vekillikleri]
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale

2 Denizli
1 Eskişehir
1 Gümüşane
1 istanbul

1 İzmir
1 Kırşehir
1 î£uğla
2 Sivas

1 Zonguldak
1
V I
1

1
—
15
•
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vergi hakkındaki Kanuna ek Kanuna

verilen oyların sonucu

(Kanun kabul edilmiştir.)

•

Üye sayısı
Oy verenler

:

Kabul edenler

:

244

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri
îki yerden seçilenler

487
244
• 0

0
0
226
:

15
2

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Süleyman Kerman
Ali İhsan Sâbis
Salih Torfilli
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis- öztürk
AMASYA
Kemal Eren
İsmet Olgaç
Cevdet Topçu
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Ömer Bilen
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Seyfi Kurtbek
Talât Vasfi öz
• Fuad Seyhun
Cevdet Soydan
ANTALYA
Fatin Dalaman
Burhanettin Onat
İbrahim Subaşı
Ahmet Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Namık Gedik
Şevki Hasırcı
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Sıtkı Yırcalı

BİLECİK
İsmail Aşkın
Keşşaf Mehmet Kurkut
BİNGÖL
Mustafa Nuri Okcuoğlu
BOLU
Fahri Belen
Vahit Yöntem
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet Erkazancı
Mehmet özbey
BURSA
Halil Ayan
Raif Aybar
Selim Ragıp Emeç
Sadettin Karacabey
Hulusi Köymen
Halûk Şaman
Ali Canib Yöntem
ÇANAKKALE
Kenan Akmanlar
Bedi Enüstün
Nihat lyriboz
Ömer Mart
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Kenan Çığman
Celâl Otman
ÇORUH
Mecit Bumin
Mesud Güney
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Şevki Gürses

Baha Koldaş
Hüseyin Ortakcıoğlu
Saîp özer
DENİZLİ
Fikret Başaran
Fikret Karabudak
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Ferit Alpiskender
Yusuf Kâmil Aktuğ
Yusuf Azizoğlu
M. Remzi Bucak
EDİRNE
Arif Altmalmaz
Mehmet Enginün
Rükneddin Nasuhioğlu
Hasan Osma
ELÂZIĞ
Hâmit Ali Yöney
ERZİNCAN
Nahid Pekcan
Ziya Soylu
"ERZURUM
XUXv&l \J JEv %J AYA

Rıfkı Salim Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Bahadır Dülger
OtlUll
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Enver Karan
Rıza Topçuoğlu
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Ali Fuad Cebesoy
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
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GAZİANTEB
Ekrem Cenani
GİRESUN
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Doğan Köymen
Adnan Tüfekçioğlu
GÜMÜŞANE
Vasfi Mahir Kocatürk
Halis Tokdemir
Kemal YÖrükoğiu
HATAY
Abdullah Çilli
Abdürrahman Melek
İÇEL
Halil Atalay
Salih İnankur
Refik Koraltann
Aziz Koksal
Celâl Ramazanoğlu
Şahap Tol
İSTANBUL
İhsan Altmel
Nihad Reşad Belger
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Ahilya Moshos
Mithat Sözer
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Andre Vahram Bayar

İZMİR
Avni Başman
Behzat Bilgin
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Mehmet Kâmil Boran
Ali Rıza Ercan
Muhiddin Erener
Abdülkadir
Kalav
Tank Kozbek
Vasfi Menteş
MUĞLA
Muammer Obuz
Halil özyörük
Yavuz Başer
Ekrem Hayri Üstündağ Murad Ali Ülgen
Nuri Özsan
Zühtü Hilmi Velîbeşe ümran Nazif Yiğiter
MÜŞ
KÜTAHYA
KARS
Hamdi Dayı
Necdet Alkin
Fevzi Aktaş
NİĞDE
Yusuf'. Aysal
Lâtif Aküzüm
Hadi Arıbaş
Besim Beşin
Sırrı Atalay
Necip Bilge
Hakkı Gedik
Mehmet Bahadır
Süreyya Dellaloğlu
Asım
Gündüz
Abbas Çethı
Ferit Ecer
Ahmet İhsan Gürsoy
Veyis Koçıilu
Hüseyin Ülkü
Ahmet Kavuncu
Esat Oktay
Süleyman Sururi Nasuh- Halil Nuri Yurdakul
Tezer Taşkrran
iOglu
Hüsamettin Tugaç
ORDU
ihsan
Şerif
Özgen
Feyzi Boztepe
KASTAMONU
Naşit Fırat
MALATYA
Tahsin Coşkan
RİZE
i Esat Doğan,
Galip Deniz
İzzet
Akçal
Hikmet
Fırat
Fahri K«$eciöğlu
Mehmet Fahri Mete
Mehmet Kulu
Muzaffer Âli Mühto
Nuri Ocakçıoğlu
Hayri Toaunoğlu
SAMSUN
Abdülkadir özbay
KAYSERİ
Naci Berkman
Lûtfi Sayman
Fikri Ap&yâm
Tevfik İleri
MANİSA
Kâınil Gündeş
İsmail Işın
; Samet ^Ağaöğlu
İbrahim Kirazoğlu
Finiz Kesim
Semi Ergin
Mehmet özdemir
Muhittin Özkefeli
FRefik Şevket înce
JFerid Tüzel
KIRKLAH5Lİ
İFaruk İlker
IŞükrü Uluçay
Şefik Bâkay
Adnan
Karaosmanoğlu
IHasan Fehmi Ustaoglu
Faik Üstün
IFevzi Lûtfi Karaosman- IHâdi Üzer
KIRŞEHİR
'oğlu
Osman Bblüktoaşı
SEYHAN
Halil Sezad Erkut
?Muzaffer Kurbanoğlu
;Tevfik Coşkun
Rifat özdeş
»Nafiz Körez
Yusuf Ziya Eker
KOCAELİ
«SudiaMilıcıöğlu
tSalim Serçe
Ekrem Alican
MTthlis'Tümay*
Sinan Tekeüoğlu
Mümtaz Kavalciöğlu
MARAŞ
Cezaıi Türk
Yeredoğ Kişioğlu
Abdullah Aytemiz
SltRD
Hüsnü Türkand
îAhraefd Kadöğlu
Baki Erden
KONYA
Stemzi öksüz
Mehmet Dâim Süalp
Ziya Barlas
îMazhar Özsoy
Sıtkı Salim Burçak
gefik Tüık&dğan
MARDİN
Ömer Bjza'Bdğtttl
CJemil Yaydım
lAbdürrahman Ba^ar
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StNOB
Cevdet Kerim Incedayı
Muhit Tümerkan
SİVAS
İlhan Dizdar
ibrahim Duygun
Şevki Ecevit
Nurettin Ertürk
Halil Imre

Rifat öçten
Hüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
Zeki Erataıriân
TOKAD
Zihni Betil
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Hamdi Koyutürk
Halûk ökeren
TRABZON
Salih Esad Alperen
Naci Altuğ
Saffet Baştımar
Cemal Reşit Eyüboğlu
Süleyman Fehmi Ka
laycıoğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Cahid Zamangil
TUNCELİ
Hasan Remzi Kulu
URFA
Feridun Ergin
VAN
İzzet Akın
(Kâzım Özalp
YOZOAD
iFuat Nizamoğlu
ZONGULDAK
!Pehnü Açıkgöz
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[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHlSAR
Abdullah Güler
Bekir Oynaganlı
Kemal özçoban
Avni Tan .
.
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Celâl Yardımcı • , . • •
AMASYA
Hâmit • Koray
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Sadri Maksudi Arsal
Salâhattin.Benli' (X)
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Oiçekdağ
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Osman Talât Iltekin
Hâmid Şevket ince
ANTALYA
Nazifi Şerif Nabel
Akif Sarıoğlu
AYDIN
E tem Menderes
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Salâhattin Başkan
Müfit Erkuyumeu
Enver Güreli
Ali Fahri işeri
Arif Kalıpsızoglu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Muharrem Tuncay
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Feridun.Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Salâhattin inan (I.)
BOLU
Zuh&ri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
ihsan Gülez

Kâmil Kozak
BURSA
Agâh E rozan
Selim Herkmen
Mithat San
Necdet Yılmaz •
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
Emin Kalafat
ihsan Karasioğlu
ÇANKIRI
Kemal -Atakurt
Celâl Boynuk
ÇORUH
Abbas Gigin
Ali Rıza Sağlar
ÇORUM
Ahmet Başıbüyük
Hasan Ali Vural
Hakkı Yemeniciler
DENİZLİ
Hüsnü Akşit
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
DİYARBAKIR
Mustafa Ekinci
Nâzım önen
Kâmil Tayşı (I.) •
EDİRNE
Cemal Göprülü
ELÂZIĞ
Abdullah Demirtaş
Suphi Ergene
Ömer Faruk Sanaç (t.)
Mehmet Şevki Yazman
ERZİNCAN
Cemal Gönenç
Şemsettin Günaltay
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Said Başak
Emrullah Nutku
Memiş Yazıcı
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Samih inal (I.)

Galip Kmoğlu
Süleyman Kuranel
Ali Ocak
Cevdet San
Salâhattin Ünlü (t.)
GİRESUN
.Hamdi Bozbağ
Tahsin inanç
Arif Hikmet Pamukoğlu
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Cevdet Baybura
Hal it Zarbım
HAKKÂRİ
Selim. Seven (I.)
HATAY
Celâl Sait,Siren
Tayfur Sökmen
Hasan Reşit Tarikut
Cavit Yıırtman
İÇEL
Hüseyin Fırat
İSPARTA
irfan Aksu
Said Bilgiç
Kemal Demiralay .
•Tahsin Tola
Reşit Turgut
.
İSTANBUL
Enver Adakan
Salamon Adato
• •
Ahmet Hamdi Başar
Celâl Bayar ı . (Cumhur
başkanı)
Mithat Benker
Bedri Nedim Göknil
Salih Fuad Keçeci . • <
Mükerrem. Şarol
Fahrettin Sayımer
Füruzan Tekil
Celâl Türkgeldi
Hüsnü Yaman
Sani Yaver (I.)
Senihi Yürüten
İZMİR
Halide eclib Adıvar
Mehmet A İdem ir
Cihad Baban
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Sadık Giz
Tarık Gürerk
Necdet Incekara
Osman--Kapanı.
Abidin Teköjı
Cemal Tunca • • •
KARS
Hüseyin. Cahit Yalçın
KASTAMONU
Sait Kantarel. .
Şükrü Kerimzade
Ahmet Keskin ,
Rif at ı Ta.şkjn . .
Hamdi Türe.
KAYSERİ
İsmail Berkpk
•Emin Develioğlu- •
Ali Rıza- Kıliçkale ..
Yusuf Ziya Turgut .
Suacl Hayri Ürgüblü
KIR^ARJÎLÎ
Mahmut Erbjl-(I.)ıFikre^ Filiz •
j Sıtkı Pekkip •• .
KOCAELİ
jEthem Vassaf Akan
Ziya Atığ ( ... •
iHamdi .Başak
Salih Kalemeioğlu
Saim Önhon
Lûtfi Tokoğlu
Mehmet Yılmaz
KONYA
Abdürrahman
Fahri
Ağaoğlu ( t )
Rif at Alabay
Kemal Ataman
Hidayet .Âydiner
Remzi-.:; Pirarid.
•
Abdi Çilingir ....
Ziyad Ebüzziya . .
Saffet, Gürol
Himmet ölçmen
KÜTAHYA
Remzi Koçak
MALATYA
Hüseyin Doğan (I.)
Mehmet Sadık Eti

B : 18
İsmet İnönü
Mehmet Kartal
Şefik Tugay
MANÎSA
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Kâzım Taşkent
MARAŞ
Ahmet Bozdağ
Salâhattin Hüdayioğlu
Nedim ökmen
MARDİN
Rıza Erten (1.)
Cevdet öztürk
Kemal Türkoğlu
Aziz Uras
MUĞLA
Cemal Hünal (1.)
Zeyyat Mandalinci
Nadir Nadi
MUŞ
Ferit Kılıflar
NÎĞDE ~
Asmı Doğanay
Fahri Köşkeroğlu

2
1
1
1

Denizli
Eskişehir
Gümüşane
İstanbul

....>..
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SİVAS
Nâzım Ağacıkoğlu
Ercüment Damalı
Sedat Zeki ö r s
Bahattin Taner
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Hüseyin Bingül
Şevket Mocan
Yusuf Ziya Tuntaş
TOKAD
Sıtkı Ataç
Muzaffer ön al
Mustafa özdemir
Nuri Turgut Topcuoğlu
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Mahmut Goloğlu
Tevfik Koral
Hamdi Orhon
Hasan Saka
TUNCELİ
Hıdır Aydın
URFA
Necdet Aç.anal (1.)

ORDU
Refet Aksoy
Hüsnü Akyol
Yusuf Ziya Ortaç
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Atıf Topaloğlu
RİZE
Kemal Balta
Osman Kavrakoğlıı
Ahmet Morgil
Zeki Rıza Sporel
SAMSUN
Haşim Alişan
SEYHAN
Zeki Akçalı
Remzi Oğuz Arık
Arif Nihat ^sja
Sedat Barı
Reşad Güçlü
Mahmut Kibaroğlu
SİNOB
Nuri Sertoğlu
Server Somfuncuoğlu
Ali Şükrü Savlı

[Agık
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale

.1960

13.

Feridun Ayalp
Ömer Cevheri
Hasan Oral
Celâl öncel
Reşit Kemal TinMroğlu
VAN
Ferid Melen
YOZGAD
Niyazi Ünal Alçılı
Avni Doğan
Faik Erbaş (1.)
Yusuf Karslıoğlıı (1.)
Hâşim Tathoğlu (1.)
Hasan Üçöz
ZONGULDAK
Yunus Muammer, fclakant
Hüseyin Balık (I.)
Suat Başol
Abdürrahman Boyacıgiller
Ali Rıza Incealemdaroğlu
Cemal Kıpçak
Avni Yurdabayrak

MilletmMllikleri]
1
1
1
2

İzmir
Kırşehir
Muğla
Sivas

1
1
1
1

•••<••••

Zonguldak

1
15

••»»••••

T. B. M. M. Basımevi

S. Sayısı: 19
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve 3 arkadaşının, Belediye
Gelirleri Kanununun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/26)

5237 numaralı Kanunun 21 nci maddesinin tadiline dair önerge
Yüksek Başkanlığa
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesinde şöyle bir fıkra yazılıdır:
Meydan, yol ve sokaklarda ve umuma açık olan yerlerle nakil vasıtalarında
ve herkesin
•görebileceği sair yerlerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne suretle ve vasıta ile
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye meclislerince düzenlenecek esas
ve tarifelere göre resim alınır.
Bu ilân ve reklâmlar resme tâbi olmak hususunda bir (suret ve vasıta) kaydı altında değil
dir. Mutlaktır. Her ne (suret ve vasıta) ile yapılırsa yapılsın resim alınacaktır. Fakat her
ne suret ve vasıta ile olursa olsun yapılabilecek bu ilân ve reklâmlar resme tâbi olabilmek hu
susunda bir mekân kaydının şümulü altındadırlar. Bu resim (meydanlarda, yollarda, sokak
larda, umuma açık olan yerlerde nakil vasıtalarında ve herkesin görebileceği yerlerde) yâni
belediyenin hak ve vazifesinin taallûk ettiği yerlede ise alınacaktır.
Kanunun bu maksadı bu kanunun ilga ettiği Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 14 ncü maddesi hatırlandığı zaman daha açık vuzuh ile anlaşılır. O madde: (El ve duvar ilânlariylç diğer her nevi ilânattan resim alınır) suretinde yazılı idi. Türkiye belediyelerinin yüz
de yüze yakın diyebileceğimiz bir katiyet ve umumiyetle bu âmir ve mutlak hükmü son Kanu
nun koyduğu (mekân) kaydı o metinde aynen mevcut imiş gibi tatbik ettiği görülür.
25 yıl belediyelerin Kanun metninde hükmen ve zımnen mevcut saydığı bir kaydı yeni Kanun
tasrih etmiş olduğu halde maddenin sonundaki (Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) ta
mimi ile aynı maddenin mekân ve zarf kaydını da kaldırdığı zehabına düşen bâzı il beledi
yeleri maddeyi hattâ satılmaksızm sade basılan gazete ve dergilere de teşmil eden ve bu teş
mili gazetenin kendi koyduğu roman ilânına kadar ileriye götüren tatbik teşebbüsleri ile o
illerde çıkan gazeteleri güç bir duruma düşürmüştür. Bu tatbik teşebbüsünü Kanunun müsa
it olmadığı maydandadır.
1. Kanun ilânlardan resim almayı iki türlü kayıt ve şarta bağlıyor ve bu iki kaydın biri
cümleye vasıta edatı olan (ile), öteki zarf edatı olan (de) ile bağlanıyor. Kanunun bu fıkrası
na eklenen (Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) cümlesi ilânın ve reklâmın yalnız (Ası
lan, gösterilen ve dağıtılan) kelimeleriyle kaydedilen suret ve vasıtasını tamim ediyor. Mese
lâ asılmaktan, gösterilmekten, dağıtılmaktan başka bir suret ve vasıta olan yani kulağa hitabe
den, işitilen, meselâ otomobildeki sesli ilân ve reklâmları ancak bu suret vş vasıtayı tamim
eden bu ihbar sayesinde Kanun mükellefiyet çemberi içine alabiliyor.
Fakat bu suret ve alet tamimi ile Kanun maddesindeki mekân, zarf ve takyidi kalkıp hüküm
mukayyet olmaktan mutlak bir hale geçmiş olmuyor. Beşme tâbi olacak ilânların (Meydan
larda, yollarda, sokaklarda, umuma açık olan yerlerde nakil vasıtalarında) yapılan ilân ve
reklâmlardan olması kayıt ve şartı yine bakidir ve resme tâbi olmak hükmü yine bunlara
maksur ve bunlarla mukayyettir.
Cemolunabilecek şeylerin bir cinsten olması kaidesi lisanın mantığında da aynen caridir.
(Her ne suretle ve vasıta ile) tamimindeki (ile) adedleri ancak ondan evvelki suret ve vasıta
kayıt ve şartlariyle birleşebilîr.

Böyle olmasaydı da kanun koyan aksini kastetseydi (Her ne suretle ve vasıta ile olursa ol
sun demekle kalmaz: Ya (her nerede ve her ne suret ve vasıta ile olursa ölsün) derdi. Yahut
daha doğrusu (Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun) dedikten sonra fıkranın artık arşiv kala
cak olan. bundan önceki bütün cümlelerini silip atardı. Tatbikatın kanun koyana abes isnat et
meye hakkı yoktur.
2. Gazete ve dergiler (meydanlarda, yollarda, sokaklarda, umuma açık olan yerlerde nakil
vasıtalarında para ile satılmak mutatdır; fakat bunlardaki ilân ve reklâmların buralarda asılma
sı, gösterilmesi, dağıtılması yani parasız olarak halkın ittılama konulması mutadın hilafıdır. Bun
ların böyle yapılanları görülürse onları kanunun şümulü altında görmek tabiîdir. Fakat bu haddin geçilmesi gayri kanuni olur.
3. Bir kasaba veya şehirde basılan . gazete ve dergi başka kasaba ve şehirlerde satılır. Ka
nunun bu sebeple böyle dükkânlarda veya müvezzi ellerinde satılan gazete ve dergilerden bir re
sim alma hakkı saydığı kabul olunsa, bu hak o gazetenin yalnız basıldığı yer değil, her satıldığı
başka yerin belediyesinden sakıt olmuş olmaz. Bilâkis bununla bu hak onlara da sâri olmuş olur.
O vakit gazete veya derginin satıldığı her yer belediyesine de dilediği gibi yapacağı bir tarife
ye göre almak hakkı tanımış ve kanunun emri (Resim alınabilir) suretinde bir muhayyerlik de
ifade etmediğinden belediyeler buna kanunen zorlanmış olur.
4. Görülen tatbikler de bunu yalnız gazete ve dergilere teşmil etmektedir. Halbuki kanunun
maksadı bu olur. Ve bunun da mutlak olduğuna bakılırsa bu hükmü eşitlik icabı kitap gibi bü
tün yayın nevilerine teşmil etmek zarureti hâsıl olur.
5. Yine görülen tatbikler ilân ve resmi almak için, gazete ve dergilerin basıldığı müesseseleri
vasıta kılmaktadır. Halbuki bir yerde basılan bu gazete veya dergi içinde idare ve yayım yeri ba
sıldığı yerin dışında olanlar vardır.
'
6. Bir belediye meclisi bu resmin (Damga Resmi Kanunu dairesinde) alınacağını kaydetmiş
tir. Damga Resmi Kanunu çeşitli taikip yetkilerini ihtiva eden bir kanun olup bu kabîl kararlar
o j'-etkileri kanundan alınmış olmaksızın kullanmak olur.
7. Arzettiğimiz kanuni ve hukuki sebeplerin kuvvetini içtimai ve siyasi sebepler de artırır.
Â) Henüz gelişme halinde olan gazetedliğimiz, dergiciliğimizin böyle bir mükellefiyete, taham
mülü yoktur. Bu resimlerle ilân sahiplerine rücu etmek mümkün olmadığı gibi rücu mümkün ol
sa bile bu resimler de mevcutlarına katıldığı takdirde gazete ve dergilere gelen ilânların kendile
rine matbualar haricinde daha elverişli mecralar arıyacakları ve gazete ve dergilerin malî du
rumlarım bozacakları düşünülür.
B) îlân koyan ve hayatları buna bağlı olan siyasi gazete ve ' gergileri Türkiye'ıin her bele
diyesi olan yerde satışa çıkarılabilmesi için böyle ayrı ayrı bir ilân resmi ödeme ihtimaline mâruz
bulundurmak o gazetenin siyasi yayım vazifesini yapmasına da güçlük çıkarmak, bu bakımdan
bu kanunun böyle ölçüsüz uygulanma yolunu açık tutmak basın serbestliği ruhuna da aykırı düşer.
tşte bu sebeplerle kanun koyanın maksadını bir tadil kararı ile belirtmeye ihtiyaç görüyor
ve aşağıdaki karar suretinin kabulü veya aynı gerekçelerle maddenin açık oİduğuna karar ve
rilmesi ricasının Kamutaya arzına Yüksek tavassutunuzu diliyoruz.
Erzurum Milletvekili
Bursa Milletvekili
îmir Milletvekili
Konya Milletvekili
BahçdwDülger
Selim Ragıp Emeç
Cihad Baban
Ziyad Ebüzziya

"

( S. Sayısı : 19 )
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İçişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 2/26
Kurar No. 6

9 . XII. 1950

Yüksek Başkanlığa
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve 3
ârkadaşıhm, Belediye 1 Gelirleri Kanununun 21
nei,-maddesine, bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun teklifi, Hükümet temsilcileri ile teklif- sa
hiplerinin iştirakiyle Komisyonumuzda müza
kere edildi.
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21
nci maddesindeki (Meydan, yol ve sokaklarda
ve umuma açık olan yerlerde, nakil vasıtaların
da ve herkesin görebileceği sair yerlerde
asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla her ne
suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak ilân
ve reklâmlardan belediye meclislerince düzenle
necek esas ve tarifelere göre resim) alınacağı
hakkındaki hükümde mevcut (her ne suret ve
vasıta ile olursa olsun) kaydına dayanılarak
bâzı belediyelerce o belediye hudutları dâhilin
de çıkmakta olan bütün gazete ve mecmualardaki ilânlardan, ilân ücreti alınmakta olmasının,
henüz gelişme halinde olan gazete ve dergicili
ğimiz için birtakım engel ve güçlükler yarata
cağı hususundaki, teklif sahipleri tarafından
ileri sürülen mucip sebepler, Komisyonumuzca
da tamamen varit görülerek bu maddeye teklif
edildiği üzere (kitap, dergi ve gündelik gazete
lerde yayınlanan ilânlar bu maddenin hüküm
leri dışındadır) kaydının ilâvesine ittifakla ka
rar verildi.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan-

lığa sunulur.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Kırklareli
F. Üstün
"*
Sözcü
Zonguldak
A. Yurddbayrak

Başkanvekili
Bursa
Muhalifim (*)
Necdet Yılmaz
Kâtip
Amasya
K. Eren

••> B a l ı k e s i r

S. Başkan
Çoruh
Z. Ural
Elâzığ
A. Demirtaş
Ordu
F. Boztepe
Tokad
Muhalifim (*# )
N. Topçuoğlu

Bitlis
M. Erim
Diyarbakır
N. önen
Niğde
E. Ecer
Ordu
H. Şarlan
Trabzon
H. Orhon

İstanbul
H. Yaman
(*) - Belediye bütçelerinde tevlit edeceği
açığın karşılığı bulunmadıkça, bu fıkranın ilâ
vesine muhalifim.
Bursa Milletvekili
İV. Yılmaz
(**) - Hususi bir masraf istilzamı ile
ayrıca bastırılan el ilânlarına varıncaya ka
dar Belediye Resmi alınırken, mevkut ve gayrimevkut gazte ve mecmualarda esasen ilân
sahipleri tarafından ücretleri verilmek sure
tiyle yaptırılan ilânlardan Belediye Besminin muaf tutulmasını - velevki matbuatın in
kişafı ve himayesi bakımından dahi olsa - adalet
prensiplerine ve senevi yarım
milyon lira
dan fazla belediyelere irat temin ettiği anla
şılan bu kaynağın tamamen kaldırılmasını uy
gun görmediğimden dolayı teklif edilen fık
ranın ilâvesine muhalifim.
Dermeyan edildiği gibi bir matbuadaki
ilândan muhtelif belediyeler mükerreren re
sim alıyorsa, bu cihetin önlenmesini Bağlıya
cak bir fıkranın ilâvesine taraftarım.
Tokad Milletvekili
N. T. Topcoğlu
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(5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir):
Kitap, dergi ve gündelik gazetelerde yayın
lanan ilânlar bu maddenin hükümleri dışındadır.

MADDE 1. — Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir :
Kitap, dergi ve gündelik gazetelerde yayın
lanan ilânlar İm maddenin hükümleri dışındadır

Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun

MADDE 2. — Bu Kanun yayttnı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurul»
yürütür.

<
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