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arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak 
tapuya bağlanması hakkında Kanun tek
lifi ile Maliye, ve Bütçe Komisyonu rapor
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daki önergesi (2/1) (4/99) 227 
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1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nnn, Varlık Vergisinden af, terkin 
veya tadil edilen miktar ile İstanbul eski 
Defterdarının bâzı mükellefler hakkında 
yaptığı muameleye dair Maliye Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/98) 227 

2. — izmir Milletvekili Abİdin Tekon'-
ün, İzmir Halkapınar mevkiinde kurulmak
ta olan Sümerbank Mensucat Fabrikasının 
hudutları dâhilinde bulunan şahıslara ait 
arazi ile ««Son imalâthanesinin muhtevi 
bulunftttğtt arazinin ne suretle eatınalındı-
ğna* dair İşletmeler Bakanlığından sözlü 

(5/158) 227 
3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-

Sarf» 
can'ın, Türk - Fransız Komitesinin Louvre 
Salonunda tertiplediği Konferansta cere
yan ettiği bildirilen hâdiselere dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna Dışişleri Baka
nı Puad KÖprülü'nün sözlü cevabı (6/161) 227: 

230 
4. - Tekirdağ Milletvekili Zeki Era-

taman *ın, 14 Mayıstan evvel ve sonra yur
dumuza gelen göçmenlerin sayısı Ue nere
lerde iskân edildiklerine ve bir an evvel 
müstahsil hale getirilmeleri için alınması 
düşünülen tedbirlere dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Tarım Bakam Nihat lyri-
boz'un sözlü cevabı (6/163) 230*235 

5. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'-
nın, Horasan'a kadar varan dekovil hattı
nın Karaköse'ye kadar uzatılması, Ağrı'
nın Garpla irtibatını temin için Tabir <?e, 
çidi'nin ıslahı ve Aladağ Yaylasından 
Doğu Bayezit'e kadar getirilip halen met
ruk, bir vaziyette bulunan su arkının ye
niden açılması hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/164> 235 

6. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardttneı'-
nın, Karaköse'de bir lise açılması için te
şebbüse girişilip girîsilmediği hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığından sözlü «erosu 
(6/165) 235 



Sarfa 
7. — İstanbul Milletvekili Sani Ya

ver'in, Kâğıt ve madenî paralar, esham ve 
tahvillerle posta pulları üzerine konacak 
resimlere, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilen emisyon işlerinin şim
diye kadar düzen ve ayarlanarak Maliye 
Bakanlığının mutabakatına arzedilip edil
mediğine ve 1397 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meelisi Kararının uygulanış şekline 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/166) 235 

8. — Eskişehir Milletvekili Muhtar Ba§-
kurt'un, Amerika Birleşik Devletleri Harb 
Ekonomisi hazırlıklarının memleketimiz 
ekonomik hayatı üzerinde yapacağı tesir
lere, karaborsacılığa ve harb halinde temi
ni mümkün olmıyan ithal malları ile buğ
day İstihsalimize, akar yakıt ve münakale 
vasıtaları yedek aksamına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/167) 236 

9. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 
Alperen'in, Bahriye Müzesine tahsis edilen 
istanbul Dolmabahçe Camii hakkında Baş
bakanlıktan 808lü sorusu (6/168) 236 

10. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, memleketimizdeki has
tane, sanatoryum, prevantoryum ve dis
panser sayısiyle yatak adedine ve bunların 
nerelerde bulunduğuna, askerî hastane ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrin
de toplanmasının faydalı olup olmadığına 
ve daha ne kadar hastane ve sağlık mües
sesesine ihtiyaç bulunduğuna dair sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri Ustündağ'ın yazılı cevabı (6/154) 254; 

261 
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1. — Erzincan Milletvekillerinin seçim 

tutanakları hakkında Tutanakları inceleme 
Komisyonu raporu (5/20) 236 

2, — İstanbul Milletvekili İhsan Altınel 
ve 7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
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Kanuna ek Kanım teklifi ve Maliye ve Büt
çe-Komisyonları raporları (2/27), 236 

Sayfa 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 
1757 sayılı Kanuna ek 3050 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/11) 236:237 

4. — Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Milletvekilliği Ödenek ve yolluk
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3050 sayılı Kanunun 2 ııci maddesinin de
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Komisyonu raporu (2/16) 237:249 

5. — Lübnan'ın Frank sahasından çı
karılması maksadiyle Türkiye ile Fransa 
arasında teati olunan mektupların onanma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/59) 249,253, 

254,262:265 
6. — Türkiye - Finlandiya ödeme An

laşmasının 5 nci maddesinin değiştirilme
si için mektup teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonla
rı raporları (1/67) 249:250,253,254,266:269 

7. — Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 14 Mayıs 1949 tarihli ek 
Protokolün yürürlük sürelerinin uzatılma
sı hakkında yapılan Anlaşmanın onanma-, 
sı hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/50) 250, 

253,254,270:273 
8. — Damga Resmi Kanununum 32 nei 

maddesinin 3765 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen 79 ncu numaranın de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/73) 250 

9. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kuyumeu İle Bize Milletvekili İzzet Ak-
çal'ın, Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 
nci ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/44) 250:254 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzadc-

ftin, Tütün ve Müskirattan alınacak Müdafaa 
Vergisi hakkındaki 2460 sayılt Kanuna ek Ka
nun teklifi, isteği üzerine geri bırakıldı. 

« Göçmen ve Mültecilere Türkiye. Yardım 
Birliği » ne yapılacak yardımların Gelir ve Ku
rumlar Vergileri matrahlarından indirilmesi 
hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepc'nin, umu
mi ve katma bütçelerle tktisadi Devlet Teşekkül
lerinden maaş, ücret ve yevmiye alarak çalışan
lardan aynı müessese ve teşekküllerde başka nam 
ile hizmet kabul edenlerin mevcut olup olmadığı
na dair sorusu ile; 

Zonguldak Milletvekili Kifat Sivişoğlu'nıın, 
bir kısım Devlet memurlarından bâzı müessese
lerde ek vazife alarak ayrı ayrı ücret veya maaş 
alanlar hakkında Hükümetin ne düşündüğüne 
dair olan sorusunu, Malîye Bakanı cevapladı. 

Zonguldak Milletvekili AbdüiTahman Boya-
cıgillcr'in Tarım aletleri fabrikaları ve orman 
sanayii kurulması için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair olan sorusuna, Tarım ve İşletmeler Ba
kanları cevap verdiler. 

Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, Turhal 
Şeker Fabrikasının tevsii hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusunu, İşletmeler Bakanı ce
vapladı. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, memleketi
mizde ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu has
talıkla mücadele İçin ne gribi tedbirler düşünül
düğüne ve akıl hastalan da dâhil olmak Üzere 
cüzamlılara iş tedavisi tatbikına; dair olan soru
suna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
verdi. 

İzmir Milletvekili Abidin Tekon'ün, İzmir 
Katkapıııar mevkiinde kurulmakta < lan Sümer-
banfc Mensucat Fabrikasının huılrtları dâhi
linde bulunan şahıslara ait arazi ile sabun 
imalâthanesinin muhtevi huluncmğu arazinin 
ne suretle satmalı ndığına dair sorusunun ce
vaplandı rılmasr, kendisi oturumda haz:r bulun
madığından, gelecek Birleşime btr;Vıldı. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
Anıt, - Kabir inşaatı hakkındaki romsunn. Ba
yındırlık Bakanı cevapladı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Otmrum, 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Moean 'in, 

Türk • Fransız Komitesinin Louvre Salonunda 
tertiplediği konferansta cereyan ettiği bildiri
len hâdiselere dair olan sorusunun cevaplan
dırılması, Başbakan oturumda ha/ı»' bulunma
dığından, başka Birleşime bırkıldı. 

Yozgad Milletvekili Avni Doğcn'ın, eski 
Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili İsmet İnö
nü'nün, deprem dolayiBİyle Er?;ncan'a ve 
İkinci Dünya Harbi sırasında Kahire'ye yap
tığı seyahatlerde harcırah aldığum dair olan 
iddiaların mahiyetinin açıklanması hakkındaki 
sorusunun cevaplandırılması, İdareci Üye İh
san Şerif 'Ozgen'in teklifi üzerine 22 . I . 1951 
Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Er^aınan'm, 14 
madiğinden, gelecek Birleşime bırakıldı, 
menlerin sayısı ile nerelerde iskâ'i edildikleri
ne ve bir anevvel müstahsil hale getiril
meleri için alınması düşünülen temhirlere dair 
olan sorusu, Başbakan oturumda hazır bulun
madığından, gelecek Birleşime bııakıldı. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay 1949 yılı Kesinhesapları hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapor
ları, Hazine umumi hesabına kaydedilmek üze
re, Hükümete verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Ey
lül ve Ksım ayları hesabı hakkında Meclis he
saplarını. İnceleme Komisyonu raporu, okuna
rak bilgi edinildi. 

Emekli Yüzbaşı Reşit Sümer'in, emeklilik 
işlemine dair Dilekçe Komisyonu raporunun 
görüşülmesi, Komisyon Başkanı Bahadır Dül
ger'in teklifi üzerine, başka Birleşime bırakıldı. 

3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usu
lü hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun, kabul olundu. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı em
rindeki deniz teşkilâtının askerlestirilmesi hak
kındaki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması süre
sinin uzatılmasına dair teati edilen mektupla
rın; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail 
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Devleti Hükümeti rasında imzalanan Modüs Vi-
vendi ile Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının, 

Türkiye İle Almanya'daki Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Kırallık Fransa işgal Böl
geleri Askerî Hükümetleri arasında imzalanan 
ödeme Anlaşmasına bâzı cari tediyelerin ilâve
si hakkındaki mektubun ve, 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 9 
ncq maddesinin değiştirilmesi için Belçika El
çiliği ile teati olunan mektupların onanması 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, Millî 
Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim müsteşarlı-
ğındaki suiistimaller hakkında ne muamele ya
pıldığına ve hususi bîr kanunla adı geçen müs
teşarlık emrine verilen paraların sarf sureti 
dolayısiyle tahkikat açılıp açılmadığına dair 
olan sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/170) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in Kore'ye gönderilen Savaş Birliğinden 
boşalan yeri doldurmak üzere tam teşekküllü 
bir tümen vücuda getirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair olan sözlü som önergesi Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/171) 

Kastamonu Milletvekili Şükrtt Kerimzade'-
nin ihraç edilemiyen 2 000 ton kabuklu ceviz 
hakkında bir tedbir düşünülüp düşünülmediği-

Teklif 
1. — istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılması hakkında Ka
nun teklifi (2/128) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) j 

Tezkereler 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesa-
tbına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/132) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesatuna 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 

hakkındaki Kanun tasarılarının birinci görüşül
meleri bitirildi. 

17 . 1 . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydm 1. Kiraeoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

ne dair olan sözlü soru önergesi Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/172) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya* 
cıgiller'in Zonguldak, Karabük, Filyos'ta kö
mür işletmelerinde çalışmakta olan maden ame
lelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durumları 
ile grev hakkı, işçi Bulma Kurumlan, amele 
birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe siste
mi, işçi ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, 
işsizlik, isçi ve ihtiyarlık sgortaları hakkında 
ne düşünüldüğüne dair olan sözlü soru önerge
si Çalışma, işletmeler ve Ekonomi ve Tica
ret Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/173) 

Kars Milletvekili Esat Oktay'ın Ardahan'da 
bir sağbk merkezi açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair olan sözlü soru önergesi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/174) 

ıSayışay Başkanlığı tezkeresi (3/130) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Ka

nunla değiştirilen 6 ncı maddesinin (B) fıkrası
nın 3 sayılı bendinin yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
,(3/98) (Gündeme); 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu-
nanîsan Hükümeti arasında Münakit Veteriner 
Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında te
ati olunan mektupların onanmasına dair Kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Tarım Komisyonları ra
porları (1/104) (Gündeme). 

Sondar 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikri Apaydın 
KATİPLER : Füruzan Tekil (istanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

i. — Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt 
ve 6 arkadaşının, Çifteler Çiftliği arazisinin ja-
güleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve bu teklifin geri veril-
meşine dair Önergesi (2/1) (4/99) [1] 

BAŞKAN — Efendim, gündemin bir defa 
görüşülecek işler meyanında Eskişehir Milletve
kili Muhtar Başkurt ve altı arkadaşının Kanun 
teklifi vardır. Geri alınması için teklif sahibi
nin önergesi vardır, bu itibarla önergeyi okutup 
tasvibinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt ve altı 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Varlık Yergisinden af, terkin veya tadil 
edilen miktar ile İstanbul eski Defterdarının 
bâzı mükellefler hakkında yaptığı muameleye 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekili Sinan TVke-
lioğlu burada mı? (Yok sesleri) 

Soru sahibi arkadaşımız burada bulunmadık
ları için gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

* 
5. — izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, 

izmir Halkapınar mevkiinde kurulmakta olan 
Sürtierbank Mensucat Fabrikasının hudutları dâ-
hlinde bulunan şahıslara ait arazi ile sabun' 
imalâthanesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne 
suretle satınahndâğına dair İşletmeler Bakan-

[11 59 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu açı
yorum. 

arkadaşının, Çifteler Çiftliği arazisinin şagillerl 
adına bedelsiz olarak tapuya bağlanması hakkın
da olup gündeme alınan Kanun teklifinin tara
fımızdan tekrar tetkik edilebilmesi için geri ve
rilmesine izin verilmesini saygılarımla rica ede-
rim- ... İ 

Eskişehir Eskişehir Eskişehir 
A. P. Cebesoy K. Zeytinoğlu A. Potuoğlu 

Eskişehir Gümüşane Eskişehir 
H. Polatkan C. Baybura M. Başkurt 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

lığından sözlü sorusu (5/158) 
BAŞKAN — izmir Milletvekili Abidin Te

kfin buradalar mı? 
ABÎDÎN TEKÖN (izmir) — Buradayım. 

(Bakan yok sesleri). 
BAŞKAN — Bakan olmadığı için soru öner

gesini gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
m, Türk - Fransız Komitesinin Louvre Salo
nunda tertiplediği Konferansta cereyan ettiği 
bildirilen hâdiselere dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Dışişleri Bakam Fuat Köprülü'nün, 
sözlü cevabı (6/161) 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma 
30 . XII . 1950 tarihli Vatan gazetesinin 

birinci sütununda Paris menşeli bir telgrafa na
zaran : Türk - Fransız Komitesinin Louvre sa-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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B : 31 17, 
loraında tertiplediği konferansta (Komünist ile
ri Jön Türklerin Kore'ye asker göndermesinden 
Türkiye 'yi protesto ettiklerini bu esnada vuku-
bulan hâdisede üçünün yaralandığı yedisinin tev
kif edildiği haber verilmektedir.) 

Başbakandan aşağıdaki suallerimin sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Protesto eden, yaralanan, tevkif edilen
ler arasında öğrenci var mıdır? Varsa hâlâ Hü
kümetten tahsisat alıyorlar mı? Bu Jön Türkler 
kimlerdir? Ve hangi ailelere mensupturlar? 

2. tadei Mücrimin Anlaşmasına istinaden 
mücrimlerin iadesi hususunda Hükümetçe teşeb
büse geçilmiş midir? Veya savcılık harekete geç
miş midir? 

3. Elinde Türk pasaportu ile ınütenekkiren 
seyahat etmekte olan eski (Tan Gazetesi) sahip
leri bu salonda mı idiler ve silâhlı mecruhlu 
komünist isyanı yapan bu eşhasla Paris'teki te
masları hakkında lüzumlu tahkikat yapılmış 
mıdır? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, arkadaşımın bu takrir
de mevzuubaiıis ettiği hâdiseyi biz de gazetelerde 
okumuştuk. Kendisinin bu takriri üzerine hâ
diseyi ben Paris Sefaretinden telle sordum, Tam 
bunu sorduğum zaman, teli gönderir göndermez, 
onlar da buradan giden gazetede okumuşlar, me
sele hakkında sefaretten bir tahrirat geldi. Ar
kasından telle cevap verdiler, telde de tahrirat 
teyit ediliyordu. Hâdise hakkında resmî malû
mat şudur: 

Paris'te bir Türk - Fransız Dostluk Cemiyeti 
vardır. Bu cemiyet muhtelif salonlarda konfe
ranslar1 tertip etmektedir. Louvre'da da bir ha
nım tarafından (Türkevi) diye sanat tarihîne 
ait, eski Türk evinin hususiyetlerine ait bir kon
ferans tertip edilmiş, konferans epiyce kalabalık, 
bu arada sefir ve sefaret erkânı da gelmişlerdir. 
Fakat burada herhangi bir kavga, gürültü patır
tı olduğu, şunun bunun yaralandığı tamamiyle 
asılsızdır. Böyle bir hâdise olmamıştır. Olan 
tek hâdise, konferans dağıldığı sırada kapının 
önünde bir Fransız gencinin komünist propa
ganda beyannameleri doğıtmasıdır. Bu sırada 
talebe müfettişi yahut Paris'teki kültür ataşesi, 
yani konferansta hazır bulunan memurumuz bıı 
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talebeyi Türk zanneder, niye bunu yapıyorsuh; 
ayıp değil mi? tarzında çıkışır. Halbuki, bunu 
yapanın Türk olmadığı anlaşılır. Bunu bir Fran
sız genei yapmış, hattâ kendisine söylenen sözle
ri de anlamamıştır. Onun üzerine, polis de bu 
beyannamenin dağıtılmasına mâni olur. Fran
sa'da kapılarda filân böyle hâdiselere sık, sık 
tesadüf edilir. Binaenaleyh, hâdise bundan iba
ret kalmıştır. Fransız genci bu beyannameleri 
dağıtmaya muvaffak da olamamıştır. Gürültü, 
patırtı olduğu, yaralı filân bulunduğu asıl ve 
esastan âti imiş. 

Mesele, resmî tahkikat bundan ibarettir. 
Diğer şeylere gelince: Paris'te kendilerine 

(Progresist) Terakki perver yeni tâbirle Jön-
Türkler adı verilen bir teşekkülün mevcut oldu
ğunu gazetelerde görüyoruz. Orada "beyanname 
ve broşür neşretmek ve bunlardan bir kısmını 
bâzan memleketimiz dahiline göndermek sürer 
tiyle oldukça küstahça hareketlerde bulunuyor
lar. Bunlar hakkında dört beş ay evvel Paris'te 
bulunduğum zaman talebe müfettişinden bun
lar hakkında izahat almıştım. Bunlar arasında 
Hükümetten tahsisat alan talebe bulunmadığını 
ifade etmişti. Bunların komünist propaganda 
merkezlerinden para alıp beslendiğini söylüyor
lar ki, başka türlü ecnebi bir memlekette zaten. 
yaşamalarına imkân yoktur. Fakat kimlerdir, 
sayıları nedir, ne yapıyorlar? Bu hususta pek 
fazla malûmatmı yoktur. Benim seyahat esna
sında edindiğim ve arzedebildiğim resmî malû
mat şimdilik bundan ibarettir. 

Yalnız orada böyle bir fuayye, fesat ocağı 
bulunduğu ve bunların buralara kadar nüfuz et
tikleri, buraya öteberi göndermek suretiyle pro
paganda yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları bir 
vakıadır. 

Mâruzatun bundan ibarettir, 
BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Şevket 

Moean. 
ŞEVKET MOCAN, (Tekirdağ) — Sık sık 

huzurunuza getirdiğim bu mevzuda, suallerimi 
mütaakıp zuhur eden hâdisat, hassasiyetimizde 
ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. 

Hariçte böyle, ileri jön Türk Gençliği diye 
bir komünist komite bulunduğunu şimdi Hari
ciye Vekilimiz de beyan buyurdular. Bunlar 
Türk tebaasıdır. Bunlar Türkiye dahilinde de 
propaganda yaptıkları, dünkü gazetelerden 
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öğrendiğimize göre, Bursa'nın en ücra köşele* 
rinde köylerde biraların beyannameleri bulun
muştur. 

Hükümetin bunların kimler olduğu ve han
gi aileye mensup bulunduklarım sarahaten bil
memeyi yeter bir malûmat telakki etmedim. 
Bunu bilmemiz lâzungelirdi. 

Bunların bir ideoloji, yahut ileri bir görü^* 
kapılış olmadığını huzurunuzda ufak bir mhal 
i]« açıklıyacağıın. Son zamanlarda kıymetli 
Reisicumhurumuza yazdıkları mektupta, ki o 
mektup Başbakandadır, Bulgar Hükümetinin 
adaletinden bahsediyorlar, göçmenlere verilen 
işleri, verilen refahları orada gördüklerini say
dıktan sonra, bizim kara kuvvet hududumuzu 
seçer geçmez ne gibi zulümlere, baskılarak mâ
ruz kaldığını, asıl bizim telin edileceğimizi Rei
sicumhura yazıyorlar. Altında imza, ileri ko-
minist jön Türkler. 

Bulgar Hükümetini âdil bulan, bizim Hükü
meti zalim gören ideolojinin ne olduğunu yük
sek takdirinize bırakıyorum, Göçmen evlerinde 
bu işleri görüş denilen rezaletin semerelerini, 
vakıalarını, Başbakanla birlikte dinledik, insan 
vicdanı bunu dinlemeye bile mütehammil değil
di. Bir erimiz hastanede, esir bir arkadaşının 
diri diri Kore'de nasıl yakıldığını gözü ile gör
düğünü anlatıyor. Gazetelerde de okudunuz. 
Arkadaşlarını, bu kül olan fert değildir, bir fer
din hürriyet cephesinde pespeyeliğe, vahşete 
karşı koyarak şahadeti değildir, <> bir iman; bir 
ruhtur. O ruh buraya gelse ve benim suallerimi 
sorsa,. Deseki: Ben bayrağım için. istiklâlim 
için, milletim için yandım, kül oldum. Size bı
raktığım çocuklarımın verdiği vergilerden ne 
hakla beni yakanlarla birleşenlere tahsisat gön
derirsiniz? Ne hakla onları hârimî ismetimize 
kadar sokarsınız? Ve bunların kim olduğunu 
nasıl olur da B. M. Meclisinde açıklıyamazsmız? 
derse, şimdiki cevaplar onu tatmin ederse beni 
de tatmin etmiş demektir. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, sualim muhalefet ve muvafa
katin, her iki tarafın, tek bir ruhun sualidir. 
Yarının bugünden daha iyi olması için burada 
insafsızca çarpıştığımı takdir edersiniz. Daha 
da çarpışacağım. 

Fakat iş Şark, Garp hudutlarımızda ırk düş
manlığı tahrik edilerek dişlerine kadar teslih 
edilmiş, çocuklarımızın akibeti üzerinde» bir 
tehlike mevzuubahis olunca demin mevzunbahis 
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ettiğim parti değil, bir tek iman bir tek ruh, 
zerre ayrılmıyan bir halp halindeyiz, muhalefet 
de, muvaffakat de, beraberiz, bîr ruhuz (Bra-: 
vo sesleri,) alkışlar). 

20 . XII . 1951 Oturumunda Adliye Bakanı 
bize büyük bir boşluğu işaret etti, komüniste, 
bir ceza müeyyidesinin olmadığını söyledi zabıt
lara geçti arkadaşlar. 

Tasavvur buyurun, m«vzuun bugün ne de
receye kadar hürriyetimizi ihlâl ettikleri, ne 
kadar büyük tehlikeler karşısında bulunduğu
muzu hâdisat gözümüzün önüne seriyor. Bu 
canımıza kast edenlere sarih bir ceza müey
yidemiz yok. îşte bu başluğu doldurmak için 
arkadaşlarımla beraber bir Kanun teklif ettik. 
Sertmiş, İdam mevzuubahismîş: Şahısların ha
yatını korumak için adliye mefhumu idamı ka
bul «diyor da bütün bir milletin hayatına kas-
dedenlerin asılmasını çok mu görüyor? idamını 
çok mu görüyor arkadaşlar? Bu ideolojinin 
Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar sert kanun 
yokmuş. Bütün dünyada Türkiye gibi, Ararat 
Dağının karşısında Atomgrat şehri kurulur ve 
tarihî bir ırk düşmanlığı haksız olarak tahrik 
odilİv, Şark ve Garp hudutlarından en modern 
silâhlarla dişlerine kadar teslih edilmiş bir düş
man tarafından tehdit edilir bir başka mem
leket mevcut mudur? Bunun karşısında istiklâl 
ve hürriyeti için mücadele eden bir başka mem
leket daha var mıdır? Elbette, olmadnğı için, 
hiçbir tarafta olmıyan, fakat Türkiye, karşısın
da bir realite olan bu tehlike dolayısiyle bu ka
nunu çıkaracağız. Bu Kanun teklifi karşısında 
muhalefet endişede imiş belki suiistimal edilir 
düşüncesiyle matbuat endişede imiş. Fakat bü
tün mevcudiyetimizle istedikleri vuzuh için, 
kendilerinin irşatlarını sevinçle kabul ederiz. 
Vahşet, pespayelik rejimi olan bu ideoloji deni
len tehlike karşısında, vuzuh yoktur, diye hiç
bir harekette bulunmıyacak mıy:z? Vuzuh yok
sa bizi irşat etsinler, vuzuh getirsinler. Madde
nin esasına itiraz haksızdır. 

Arkadaşlar, T. B. M. Meclisinin mevcudiye
tine suikast etmek, mevcudiyetimizi inkâr et
mek, istiklâlimizi İnkâr etmek ayrı ayrı idamı 
istilzam edon eezai müeyyidelerle karşılanmış
tır, Bu İdeolojiyi, casusluğa kadar giden bu 
rejimi kabul eden kİnıse, parti maddeleri icabı 
bizatihi ve peşinen bunların hepsini kabul et
miş bir kimsedir, Peşinen bunu kabul etmedik-
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çe komünist olamaz. Peşinen bu cürümleri iş
lemeyi kabul eden bir kimse komünist olduğun
dan o artık idama lâyık mıdır, değil imidir 
diye düşünmeye lüzum var mıdır? (Bravo 
sesleri). 

Eğer bizim teklifimiz sert ise ona, İngiliz ve 
îsviçre adalet felsefelerinden ilham alarak çok 
rahim olan adliyecilerimiz biraz şeker koysun
lar, Fakat Hükümetin bir senelik, iki senelik 
cezalarına da biber katmayı da unutmasınlar. 
Bence bu komünizm denilen ihaneti rahim olan, 
onu boş gören hattâ bitaraf olan; kıpkızıl yılan
dan daha şayanı ithamdır, çünkü kızıl yılan 
ancak hüviyet değiştirerek böyle sinelerde yer 
bulur ve siner. 

Her ne olursa olsun mevcudiyetimizi tehdit 
eden böyle bir boşluk duruyor. Muvafık, muha
lif, zerresi ayrılmıyan bir iman, bir ruh ve bir 
kalb olarak dosta düşmana emniyet .yermek için 
bu boşluğu hep beraber dolduracağız ve bu kanu
nu ittifakla çıkartacağız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı, 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(istanbul) — Efendim, Hükümet, bu memleke
tin varlığına, milletin köküne suikast eden hare
ketler karşısında daima âzami hassasiyet göster
miştir, bundan böyle de âzami hassasiyet gös
terecektir, Bütün arkadaşlarım bundan emin
dirler. Çünkü bütün memleketin aynı hassasi
yetine sahip Hükümetinizin bundan başka türlü 
hareket etmesine ve başka türlü düşünmesine 
imkân yoktur. 
Bunlar kimlerdir? Kimlerden mürekkeptir, 

ben şahsan bunların isimlerini bilmiyorum, de
dim. Mamafih arkadaşımın ikazından müteneb-
bih olarak, şahsan bunların isimlerini' öğrene
ceğim. Bir Milletvekili olarak, Hariciye Vekili 
olarak değil. Fakat Hükümetin diğer alâkalı 
dairelerinin malûmatı olmadığını sÖyliyemem. 
Ben Hariciye Vekili sıfatiyle malûmatım yoktur. 
Oradan yaptığım tetkikata göre, bunların Hü
kümetten tahsisat almadıklarını, oradaki ma
lum merkezlerden tahsisat alarak geçindiklerini 
söyledim. Maarif Vekilinin bu hususta malû
matı olması icabeder. Benim malûmatım, talebe 
müfettişinin verdiği malûmattan ibarettir ve be
nim tahkikatım sırf şahsi bir merak saikasiyle, 
bir vatandaş sıfatiyle eskiden beri söylenen bir 
hâdiseyi öğrenmek arzusundan ibarettir. Htikü-
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metin bu hususta âzami alâka göstereceğinde ve 
icabeden kanuni müeyyedeleri, mevzuatımız, bu 
çeşit cürümleri lâyıkiyle tâyin ve teşhise kâfi 
gelmiyorsa, icabeden bütün müeyyedeleri koya
cağında Heyeti Muhteremenizin tereddüt etmi-
yeeeği gayet tabiîdir. 

Arkadaşımın lisanında ufak bir yanlışlık 
oldu. Onu tashih etmek isterim. Kendilerinin de 
bana iştirak edeceklerine, aynı fikirde oldukla
rına kaniim. Tabiî Türkiye, Şarkında veya Gar-1 

bında, şu veya bu hududunda herhangi bir kötü 
niyete mâruz kalacak olursa, bunun karşısında,' 
hiçbir zaman bükük değildir, başı daima yukar-
dadır. Çünkü kararını vermiştir. (Sürekli alkış
lar). 

4. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Eratamcm'-
m, 14 Mayıstan evvel ve sonra yurdumuza ge
len göçmenlerin sayısı ile nerelerde iskân edil
diklerine ve bir an evvel müstahsü hale getiril
meleri İçin altnmast düşünülen tedbirlere dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Tartm Bakam Ni
hat îyriboz'un sözlü cevabı (6/163) 

B. M. M. Başkanlığına 
Son aylarda yurdumuza büyük bir göçmen 

akını malûmdur. Büyük milletimizin bu göçmen 
akınına karşı gösterdiği maddi ve mânevi müşfik 
hassasiyet ve yakm alâka da . malûmunuzdur. 
Ancak bâzı hususlar hakkında aşağıdaki sorula
rıma Başbakanın sözlü olarak cevap vermesini 
saygı ile rica ederim : 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr, Zeki Erataman 

1. 14 Mayıstan evvel yurdumuza giren göç
men sayısı nedir?. Bu miktarın ne kadarı son se
nede gelmiştir?. 

2. Bu göçmenlerin Hükümetçe taahhüt edi
len ihtiyaçları toprak ve ev istihkakları tamam
lanmış mıdır?. 

3. 14 Mayıstan bugüne kadar gelen göçmen 
sayısmm 50 bin kadar olduğu söylenmektedir. 
Bu göçmenler nerelere ve ne miktar yerleştiril
miştir! Günlük ihtiyaçları ne şekilde karşılan
maktadır?. 

4. Yurda alınacak göçmenler hakkında kati 
bir rakam tesbit edilmiş midir?. Bilinen 250 bin 
göçmen ne zamana kadar yurda kabul edilecek
tir?. 

5. 250 bin göçmen mevzuubahis ise yurt 
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içinde kışlık barınmaları için ne gibi tedbirler 
alınmış ve alınacaktır. 

6. Iro Teşkilâtı yardım edecek midir?. 
7. Bu göçmenler İçin 1951 Bütçesinde ne 

miktar bir tahsisat ayrılmıştır?. 
8. Bu göçmenler için İlkbahar da ne düşü

nülmektedir. Muş, Van, Bitlis, Tunceli vilâyetlerin
de dokuz milyon dönüm boş arazi bulunduğu söy
lenmektedir, Bu arazinin göçmenlere tahsisi düşü
nülmekte midirl Düşünülüyorsa bu arazi üzerin
de ne gibi bir hazırlığa başlanılmıştır! 

9. Çiftçi olmıyan sanat ve ticaret erbabı 
göçmenler için ne düşünülmektedir?. 

TABIM BAKANI NlHAT ÎYRlBOZ (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlar, 1943 yılından 
1949 yılı sonuna kadar her yıl memleketimize ge
len göçmen ve mülteci sayısı yılda 1 500 ü geç
memiş iken 1950 yılında bu miktar 54 bini geç
miş bulunmaktadır. Bu miktarın ancak 7 000 i 
iktidarı ele aldığımız güne kadar gelmiştir. O ta
rihten beri yani bugüne kadar yurdumuza tehcir 
şeklinde sürülen ırkdaşlarımızın yekûnu 57 bini 
tecavüz etmiş bulunmaktadır. 

Bulgar Hududu açıldıktan sonra her gün vi
zeli olarak 600 - 800 göçmen hududumuza girmek
te idd. Bulgarlar bir buhran yaratacakları ümi
diyle yaptıkları bu hareketin memleketimizde ar
zu ettikleri tesirin yaratılmasına meydan verdir
mediğimizi görerek henüz ayrılmamış ırktaşları
mızın 1951 vergisi alınmadan hicretlerine müsaa
de etmemek ve bir yaşındaki çocuklardan dahi 
tren parası almak gibi gösterdikleri son bir soy
gunculuk hareketi dolayısiyle bir İki gün kadar 
hudutlarımızdan giren göçmenler miktarı 250 -
300 e kadar düşmüş ise de her şeyi göze alarak 
hudutlarımızdan içeri can atmak kararını vermiş 
olan ırktaşlarımız her ne pahasına olursa olsun 
Bulgar'ların bu arzularını da yerine getirerek 
memleketimize hicret müsaadesini almamış olduk
larından yeniden gelen göçmenlerin adedi günde 
800 - 1000 kadarı bulmuştur. Bu hesapça malî 
mene sonu olan 1951 Şubat sonuna kadar orta
lama daha 40 000 göçmenin memleketimize gire
ceğini kabul etmek lâzımgelir. 

2. Hükümetin serbest vize ile gelen göçmen
lere karşı her hangi bir taahhüdü yoktur. Fa
kat bu geliş normal bir serbest muhaceret mef
humunu aşmış ve biraz evvel arzettiğim gibi tam 
manasiyle tehcir şeklini almış olduğundan bir 

taraftan Devlet ve bir taraftan da asil ve necip 
halkımız tarafından mevcut imkânlar dâhilinde 
büyük yardımlar görmektedirler. Gelmiş ve ge
lecekler için bugünkü mevcut imkânlarımıza gö
re takibettiğimiz muamele bunları ancak muvak
kat bir zaman İçin Kışın tesirlerinden muhafaza 
edecek şekilde barındırmaktan ibarettir. 

Bunlardan bir kısmı akrabalarnın yanma ço
ğu da köylerde ve kasabalarda misafir olarak 
yerleştirilmiş bulunmaktadırlar. 

Kendilerine hududa girdikleri günden itiba
ren yerleştirildikleri yere kadar 12-15 gün ka
dar Devlet yardımı yapılmakta ve müddetten 
sonra da mahalle halkının ve bilhassa son za
manlarda Sayın Cumhurbaşkanımızla değerli 
Meclis Başkanının işaret ve prensipleriyle hum
malı bir faaliyet devresine girmiş olan muhacir 
yardım komitelerinin tasavvurlarımızdan çok 
daha fazla yardımları dokunmaktadır. 

Bugüne kadar iller itibariyle sevkiyatımız 
58 000 dir. Bundan sonra gelecekler için tevzi
at plânımız mevcut olup bu plâna göre sevki-
yat yapılacaktır. Halen misafirhanelerimizde 
3 000 kadar da göçmen vardır. Bir göçmene hu
duttan girdiği günden itibaren ancak 12 gün 
yardım edebiliyoruz. Bu 12 gün zarfında beher 
nüfusa: 

Edirne'de kaldıkları zaman iaşe 
Edirne'den İstanbul'a kadar komanya 
İstanbul'da veya Tekirdağında iaşe 
Mürettep yerlerine gidinceye kadar 
kumanya 

Yekûn 

Kuruş 

300 
60 

180 

180 

720 

İş başına geldiğimiz zaman göçmenlere yal
nız gündelik 150-200 kuruş para verildiğini gör
dük. Derhal Kızılayla iş birliği yaparak Bakan
lığın seyyar aş ocaklarını da misafirhanelere 
sevkederek günde 60 kuruş sarfiyle bir göçme
nin iaşesinin mümkün olduğunu tesbit ve bu 
yoldan hemen harekete geçtik. Bu iaşe sistemi
miz askeri iaşe usullerinden alınmış, Türk ve 
yabancı mütehassıslar ve herkes tarafından uy
gun bulunmuştur. Böyle bir taraftan büyük bir 
tasarruf sağlanmış, bir taraftan da göçmenlerin 
iaşelerini daha iyi bir şekilde ifa etmiş oluyo
ruz. 

— 2aı — 
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1950 Tahsisatımız 1 695 000 lira idi. işbaşı

na geldiğimiz vakit 7000 muhacir için bu para
nın 460 000 lirasının sarfedilmiş olduğunu gör
dük. Büyük muhacir akını karşısında geri ka
lan 1 135 000 lira ile ihtiyaçları karşılamaya 
çalışmakla beraber bir taraftan da tasarı ile bir 
milyon liralık yeni tahsisat talep ettik. 

Iro'dan salahiyetli bir heyet gelmiştir. He
yet misafirhanelerimizi gördükten sonra şimdi
de muhacirlerimizin barındırıldıkları köy ve ka
sabalardan bir kısmını gezmektedir. Bugünler
de buraya gelecek Devlet çiftliklerinde yerleş
tirilmiş muhacirlerimizi ve bâzı köyleri göre
cektir. 

Bu heyetin bize yapacağı yardım meselesine 
gelince; 

Bu heyetten maada Devletçe yapılan teşeb
büs neticesi Birleşmiş Milletlerden bir mütehas
sıs kadın gelmiş bizi dinlemiş ve Paris'e dön
müştür. Bugünlerde Amerika Dahiliye Nezare
ti İskân Şefi Mister Wilson davetimiz üzerine 
memleketimize gelmek üzeredir. Her üçü de 
Ankara'da yakında birleşecekler ve toplu ola
rak tetkiklerine devam edeceklerdir. Yardım 
keyfiyeti ancak bu heyetlerin tetkîkatı neticesi 
belirecektir. 

Bizim devlet ve halk olarak yapmakta oldu
ğumuz yardımlar şüphesiz ki sırf barındırma
dan İbarettir, Bizim kendimiz bu tedbirleri ek
sik gördüğümüz halde yabancı mütehassıslar 
böyle âni bir akın karşısında bizim şartlarımızı 
da gözönünde tutarak yaptığımız tevzi ve ba
rındırma, muhacirlere itina İsinin çok isabetli 
ve sistemli olduğunu, başka memleketlerde bu
nun dahi yapılamıyaeağını ehemmiyetle belirt
mişlerdir. 

Bugüne kadar gelmiş 64 000 ve bundan son
ra 1951 Martına kadar geleceğini tahmin etti
ğimiz 40 000 ve 1951 yılı içinde geleceği söyle
nen 120 000 muhacirden maada, gelen göçmen
lerin ifadelerine göre, memleketimize daha yüz-
binlerce ırktaşımızın gelmeğe hazırlandıklarına 
bakılırsa bir iki yıl içinde hudutlarımızdan gi
recek göçmenlerin mühim yekûnlara baliğ ola
cağı anlaşılmaktadır. 

îyi ve bilgili çiftçi, çalışkan ve sıhhatte insan
lar olarak tanıdığımız bu ırktaşlarımızın müs
tahsil olabilecek bir şekilde yerleştirilmelerine 
muvaffak olabilirsek zirai istihsalimiz derhal 
yükselecek, birçok sahalarımızda bilgili çiftçi-

L.1951 O : 1 
lik taammüm edecek, bugün iptidai durumda o-
lan bölgelerimizde mamureler belirecektir. 

Bu muvaffakiyeti elde edebilmek İçin çalış
malarımızı imkânlarla takviye ederek şu esaslar 
dahilinde harekete geçmiş bulunmaktayız: 

Nüfusu az, iklimi gelen göçmenlere uygun, 
arazisi bol, suyu mevcut, iskâna müsait, boş, 
kimsenin hak iddia etmediği topraklarda köyler 
kurmak veya küçük 20-25 haneli köyleri takviye 
ederek büyütmek. 

Yukarda saydığım şartlan haiz saha araş
tırmalarımız bugünlerde sona ermek üzeredir, 
Şimdiye kadar gelip geçmiş hükümetler mem
leketin nerelerinde boş ve işe yarar topraklar 
bulunduğunu tesbit edecek teşkilâtı kurarak bu 
işi başarmamışlardır. Yedi aydır titizlikle çalış
malarımıza rağmen hu tesbiti süratle bitireme
dik. Elde ettiğim netieeler de tam mânasiyle iti
mat edilir şeyler değildir. Bunun nihayet ma
hallî devlet teşekküllerinden gelen malûmata is
tinat ediyor ki onların da kayıt kuytrtları olma
dığına göre bu malûmat bize ancak nerelerde 
mahallî tetkikler yapabileceğimiz fikrini ver
mekten ileri gidemez. 

Bu malûmata dayanarak şimdiye kadar e-
dindiğimiz kanaata göre memleketimizin birçok 
yerlerinde geniş, boj ve işe elverişli sahalar ve 
topraklarını işleyemiyecek kadar nüfusu az çok 
küçük yüzlerce koy vardır. Bu sahalarda köy
ler tesis veya küçük köylere yeni evler ilâve ede
rek bunların büyütülmesi için plânlarımız de
taylarımız kadar işlenmiş bulunmaktadır. Bu 
planlar hattâ göçmen evlerine aİ't küçük numu
neler ve normal büyüklükte bir göçmen evi Ba
kanlığımızda herkese açılmış ve gösterilmektedir. 

Memleket için çok hayırlı olacağından emin 
olduğum böyle bir plânın tatbiki imkânlarını 
temin ettiğimiz takdirde bu sahalara derhal tam 
teşekküllü heyetler göndererek belediye tesis edi
lecek köylerin yerlerini ve büyütülmesi icabeden 
küçük köyleri tesbit edeceğiz ve mahallerine göre 
ayrıca çalışma plânları yapacağız. îş başına 
geldiğimiz gündenberi bu memlekette çok fena 
nispetsiz ve mânâsız bir nüfus tevezzüü olduğu
nu bilerek bir İş iskân politikasının takibi lâzım-
geldiğine kani olarak işe başlamış bulunmaktay
dık. Fakat Bulgaristan'dan göçmen akını başla
yınca bu düşüncelerimizi ikinci plâna bıraktık. 
Fakat o vakit yaptığımız hesaplarla mukayese 
edersek biv muhacir ailesini müstahsil yapabile-
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eek şekilde yerleştirmek için şöyle bir hesaba var
mıştık. 

Mesken, ahır, samanlık inşası 2 600 
Yol ve sıı tesisleri, imar ve eğitim 400 
Çift hayvanı ve yem bedeli 800 
Ziraat aleti 150 
Tohumluk ve saire 300 
Müstahsil duruma gelinciye kadar iaşe 
yardımı 600 
Yakacak ve aydınlatma 50 
Giyecek ve yatacak 100 
Taşıt 50 
Tedavi 50 

5100 

gelmiş ve gelecek muhacirlerin % 70 i çiftçi 
ve diğerleri küçük sanat erbabı ve endüstri 
işçisidir. Bu % 70 in % 25 nin bugünkü barın
dırma mahallerinde kalacakları muhakkaktır. Bu 
hesaba göre takriben 150 000 nüfusu yani 50 000 
aileyi bu tarzda yerleştirmeyi hesaplarsak bunun 
için 155 milyon liraya ihtiyaç vardır. Ayrıca kü
çük sanat erbabı ve işçileri de şehirlerde ve bü
yük köylerde iş bıılarak yerleştirme tedbirlerini 
de alacağız. 

Böyle bir hareket müsait mevsimde başlarsa 
gelmiş ve gelecek göçmenler tesbit edilen yerleşe
cekleri yerlere hemen sevk ve orada yaşamaları 
ve çalışmaları plânlaştırılacak olursa bir tanaftan 
hemen istihsal işlerine girişmekle beraber bir 
taraftan da tesis işlerine yardım edeceklerinden 
yukardaki masraflardan biraz daha tasarruf 
etmek mümkün olabilecektir. 

Maruzatım şimdilik bundan ibarettir. İmkân
ları elde ettikçe yeni hadiseler ve işlerimizin inki
şafı hallerinde yeniden huzurunuzda malûmat 
vermekten zevk duyacağız. 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Sayın 
arkadaşlar; Hükümet adına, uzun izahatta bu
lunan sayın Tarım Bakanına teşekkür ederim. 
Bizim, bu soruyu Yüksek Meclise getirmekten 
kastımız şudur; Bundan evvelki, yani 14 Mayıs
tan evvel vatana gelen göçmenlere senelerce 
bigane kalındığı hepimizce malûmdur. Daha ev
vel huzurunuza getirdiğim bir takrirde, 20 - 25 
sene olduğu halde memlekete giren göçmenlerin 
ev, ziraat aleti ve toprak bakımından ihtiyaç
larının temin edilemediğini arzetmiştim. âlâ bir 
tarlanın 3 - 4 sahibi, bir evin üç, dört tapulu sa

hibi olduğunu arzetmiştim. Bugün de bunları 
hatırlatmaktan maksadım, şudur; dün bu göç
men işi dejenere edilmiştir, tamamen iş ehem
miyetine uygun olarak ele alınmamıştır. Eski 
göçmenler hâlâ ıstırap içindedirler. 

Bugün, 14 Mayıstan sonra gelen ki bunların 
tehcir yoliyle geldiği hepinizin malûmudur, bu
gün millet ve Hükümet olarak, el ele vermiş in
sanlar olarak, bu civanmert vatandaşlarımızı 
bağrımıza basmak için ne lazımsa milletçe yapı
yoruz. Hükümetten temennimiz bu işi eskilere 
uymıyacak şekilde, kısa zamanda, en iyi yol
dan halletmesidir. Bu dâvayı, milletçe, Meclis
çe, Hükümetçe adım adım takip etmek vicdanî 
mesuliyeti karşısında bulunuyoruz. Benim bu
rada mevzuubahis edeceğim şudur! Her gün bir 
sürü mektuplar alıyoruz. Mıntakamız göçmen 
mm takasıdır. Gelen göçmenler hududa girdikten 
sonra Edirne, Tekirdağ misafirhanelerinde fev
kalâde bakıma mâruzdurlar, minnettardırlar, 
Her ihtiyaçları temin edilmektedir. Bugün teh
cir yolu ile gelenler, Türk Milleti sayesinde git
tikleri yerlere kadar huzur içindedirler, sıcak 
bir ev, sıeak bir çorbaya kavuşmaktadırlar. 
Yalnız bunlar içinde ıstırap çeken bir sınıf var 
bunu tebarüz ettirmek istiyorum. O da şudur: 
Dün demir perde arkasından gelenler, zulüm
den kaçanlar, onlarla temas ettik diyorlarki ho
rozdan yumurta, Öküzden süt istiyorlar, böyle 
bir rejimden kaçıp gelenler evvelce taahhüt se
nedi vererek bizden yardım istemiyeceklerîni 
bildirmişler; biz ana vatana geldiğimiz zaman 
arkabalarımız bizi iaşe edecekler Hükümetten 
bir şey beklemiyeceğiz, demişler. Bunların bu
günkü durumu şudur: Türkiye'de 2 - 3 akraba
sı bulunanlar 20, 30 hattâ 50 vatandaşa bakaca
ğım diye Türkiye'ye getirilmişler. Bunlar için 
saym Bakan dediler ki: Serbest vize ile gelen
lere 12 - 15 gün baktıktan sonra mukadderatiy-
le alâkadar değiliz. Bugün bu şekilde gelen, 
göçmenler gayet muztar durumdadırlar. Geçen 
gün göçmen piyangosu dolayısiyle arzetmiştim, 
bunlar hakikaten yiyecek içecek bulamıyacak 
derecededirler. Kendimizi aldatmaya mahal 
yoktur. Hükümetin bunlara yardım elini uzat
ması, lâzımdır. Yalnız bugün tehcir yoliyle ge
lenlere karşı taahhüt edilenleri, Hükümetten bir 
şey istemediklerini söyliyerek gelenlere de teş
mil etmeliyiz. Hükümet ve Millet bunlara da el 
uzatmalıdır. 
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Arkadaşlar, memleketimizde boş. topraklar 

vardır, bunu Tarım Bakanı da izah ettiler. Fa
kat hâlâ tetkikten bahis buyuruyorlar. 2 - 3 
ay sonra İlkbahar gelecektir. 

Arkadaşlar misafir edeceğimiz köyler elbette 
uzun zaman bunları besi iyem eder. Türk misa
firperverliği sonsuzdur ama bunları bir yuvaya 
sahip kılmak da başta gelen vazifemizdir. Bina
enaleyh etüdler bir an evvel bitmeli toprak da-
ğıfım faaliyetine başlanmalıdır. Evleri yapmak 
için projeler bittiğine göre işe başlamak lâzım-
dir. Ev inşaatının lükse kaçtığı kanaatini taşı
yorum, burada bize barınak için 6 200 lira gi
bi bir rakam gösterdiler. Böyle olursa biz bu 
dâvanın altından kalkamayız. 6 200 lira çok pa
radır. Buna milletin tahammülü yoktur. Mille
tin tahammülü ne ise onu yapmalıdır. Yoksa 
böyle altı bin, on bin lira gibi hayalî rakamlarla 
bu gelecek muhacirleri iskân etmemize, barın
dırmamıza imkân yoktur. Kendimizi aldatmıya-
hm. Binaenaleyh, arkadaşlar, bir hatırlatma ba
kımından şunu arzdeceğim: Belki bir kıymeti 
olur. Bugün her köyümüzde demiyeyim, fakat 
i% 90 köyümüzde mirî arazi mevcuttur. Bugün 
eğer muvakkat misafir ettiğimiz göçmenlere 
mirî araziden kendilerine küçük miktarda top
rak ve yapı malzemesi verirsek köylü vatandaş
larımız da imece suretiyle bunları yaparsa böy
lelikle 50 - 60 bin kişinin mesken ve toprak ih
tiyacım bu suretle karşılarız. "Eğer bütün bun
ları Devlet yapacağım derse bunlar bir iki sene 
Hükümetin bütçesi üzerine büyük yük olur, yük 
demiyeceğim elbette ki, bunlar Türk milletine 
bir yük değildir, hepsi kardeşlerimizdir, ama 
tahammülümüzün üstün* çıkar. Binaenaleyh 
arkadaşalr, her gelen göçmeni bir an evvel müs
tahsil duruma geçirmek için, bir toplu hal ça
resi aramakla beraber böyle tedrieî olarak ge
lenleri bir an evvel yerleştirmek de işlerimizi ko
laylaştırır. 

Bugün temennim; bu işin millî vicdanda yarattı
ğı geniş ve büyük reaksiyon karşısında ve Hükü
metin, de bugün dinamik hareketleriyle bu iş üze
rinde hassasiyetini gevşetmeden durmak ve Iro 
teşkilâtından yani Beynelmilel Muhacirlere Yar
dım Cemiyetinden âzami istifade yolunu bulmak 
ıstırarındayız. 

Maruzatım bundan ibarettir, 
TARIM BAKANI NÎIIAT ÎYRİBOZ (Çanak

kale) — Efendim, şu beş on sene zarfında meni-
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leketimize gelmiş olan muhacirleri iki grupa 
ayırmak İeabediyor. Bunlardan birisi; akınlar 
'başlamadan evvel gelmiş olanlar, diğeri de akın
dan sonra gelmiş olanlar. Şimdi biz daha çok 
akından sonra gelmiş olanları ele almaya mecbu
ruz. Bu insanlar tam mânasiyle tehcir ediliyor. 
Tehcir, yani; Bulgar Hükümeti, gelene, malını 
sat, parayı bana ver diyor. Koltuğunun altında 
bir bohça, elinde bir sepet, hudut harici ediliyor. 
İBu adamların ne üstü var, ne başı ve ne de pa
rası. Bu vaziyette, tam mânasiyle muhacir ola
rak geldikleri için bunları diğerlerinden evvel 
düşünmek vaziyetindeyiz. Evvelce gelmiş olan
lar iyi kötü yerleşmiş olan muhacirlerdir, şimdi 
onlara yardım etmek bizim için mümkün değil
dir. Onları ilerde Türk camiasını, Türk köylü
sünü topraklandıracağımız sırada, refaha kavuş
turmayı düşüneceğiz. Esasen bizim halkımızın-
da onlardan fazla bir varlığı yoktur. Şu halde 
bugün bize sığınmış olan insanları ele almak 
mecburiyetindeyiz. İmkânımız da ancak bunlar 
içindir. Bugün artık serbest vize yoktur. Ser
best vize filân kalmadı. Buradaki herkes akra
bamı getireceğim, diye müracaat ediyor. Bu en 
kısa yolu bulmuşlardır. Formalitelere uymuş 
olmak için yapıyorlar, doğru değildir. Bir aile 
elli kişiyi akrabamdır, diye getiriyor. Bunların, 
hiçbirisi akrabası değildir veya kanunen bak
maya mecbur olduğu akrabası değildir. Bu şart
lar altında mütemadiyen göçmen geliyor. Bİz 
vizeli vizesiz dinlemiyerek bunların hepsine ge
rekli muameleyi yapıyoruz. Hudutlarımıza gir
dikten sonra 10 - 12 gün, gidecekleri yerlere gi
dinceye kadar bakıyoruz, Sıhhatte olanlara yi
yecek, içecek, çorap, kundura, hattâ yorgan veri
yoruz. 

Hattâ yorgan vermek, sıhhatli olnuyanların 
sıhhatlarına bakmak, yol parası vermek, kuman
yalarını vermek ve gidecekleri yere kadar bun
ları götürmek. Ondan sonra, çok şayanı şükran
dır ki yardım komiteleri, mahallî halk bizden 
daha iyi bunlara bakmaktadır. Biz de arkasın
dan imkânları hazırlamaya çalışıyoruz. Biliyor
sunuz 30 milyon dolar Marşal yardımından te
min edilmiştir, dün aksam Başbakan bunu size 
söyledi. Mütemadi şekilde yardım sağlamak 
imkânlarına başvurmaktayız. Kısmen gelen he
yetlerden vâitler de almış bulunmaktayız. Bir
kaç gün sonra netice alabileceğimizi ümit ediyo
rum. 
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]>iğer taraf boş toprakların teshilinin gecik-

diğinden bahsediyorlar. Halbuki öyle değil. 
Bunda da kabahat bizde değil. Ne yapalım, ge
çen hükümetler memlekete sahip olmamışlardır. 
Geçen hükümetler bilmek lâzımken memleketin 
boş topraklarının yüz ölçümünü bile bilmiyor
larmış, kadastrosunu bile yapmamışlar. Başka 
yerlere milyonlarca lira israf ettikleri halde 
evlerinin içi demek olan memleketin toprakları
nı bilmeden iş yapmaya kalkıyorlarmış. Halbuki 
bu bilinmeden hiçbir iş yapılamaz. Bugün ben 
toprak tevziatı yaparken dahi aynı müşkülât 
içindeyim. Hangi toprağı vereceğimi bilmiyorum. 
Hangi toprağa el atsam karşıma sahip çıkıyor, 
dâva çıkıyor. Bu itibarla benim toprak komis
yonum toprak tevzii işleri ile değil, toprak tes-
biti ile uğraşıyor. Bu kabahat bizim değildir, 
eskilerden sormak lâzımgelir. Buna rağmen bütün 
noksanlar içerisinde bunu halletmeye çalışıyoruz. 

Arkadaşımız imece suretiyle bunları yerleş
tirelim, bu işleri yapalım dediler. Binalarda ve 
masraflarda azami surette tasarrufa riayet edi
yoruz. Hattâ çok rica edeceğim, gelsinler, gör
sünler. Büyük binaların, ufak binaların numu
neleri mevcuttur, üzerinde kaç liraya çıkacağı 
da yazılıdır. Bunların içerisinde 1200, 1500 lira
ya mal olabilen tipler vardır. Aşağı yukarı 20 
tip mevcuttur. Bunları buraya getirip göster
meye imkân yoktur. Bu salonun 1/3 ini, 1/4 ini 
kaplıyaeak büyüklükte olanlar ve tam ebadında 
yapılan numuneler mevcuttur. Bundan başka 
imece tarzında bunları yapmaya imkân yoktur. 
Çünkü biz imece imkânlarının olduğu yerlerde 
bu mahallere İskân edilecek değillerdir, İmece-
likle kanunsuz şekilde bir defa İş yapılırsa top
rak darlığı orada arbede çıkar. Bunlara vermiş 
olduğumuz masraflar ancak 5 100 liradır, altı 
bin lira değildir ve bu asgaridir. Burada ta«u-
rufa azami riayet edilmiştir. 

Israilde mamureler yaratılmıştır ama, bu 
orada Amerikan yardımiyle olmuştur. Orada 
bir aüeye yapılan yardım 15 000 liradır arka
daşlar. 

5. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'ntn, 
Horasan'a kadar varan dekovil- hattının Kara-
köse'ye kadar uzatılması, Ağrı'nın Garpla irti
batım temin için Tahir Geçidi'nin ıslahı ve Ala-
dağ Yaylacından Boğubayazit'e kadar getiri
lip halen metruk bir vaziyette bulunan HU arkı-
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ntn yeniden açılması hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Bayındırlık Hakanlığından sözlü sorusu 
(6/164) 

6. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardimct'nm, 
Karaköse'de bir lise açüması için teşebbüse, gi
rişilip gİrisÜmediği hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/165) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı burada mı?.. 
(Yok sesleri) 

Celâl Yardımcı bulunmadığına göre 5 nci ve 
6 neı soruları gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, 
kâğıt ve madenî parkalar, esham ve tahviller-
le posta pulları üzerine konacak resimlere Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilen 
emisyon İşlerinin şimdiye kadar düzen ve ayar
lanarak Maliye Bakanlığının mutabakatına ar-
zediUp edilmediğine ve 1397 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kararının uygulanış şekline 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/166) 

26 . XII . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırmasına yük
sek delâletinizi saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Prof. Sani Yaver 

1. Bundan sonra tedavüle çıkması muktazi 
kâğıt ve madenî paralar, esham ve tahvillerle 
posta pulları üzerine konulacak resim, tarihî ve 
millî mefahire mütaallik remizlerin 1715 sa
yılı Kanunla imtiyazı Merkez Bankasına verilen 
emisyon işlerinin adı geçen Banka tarafından 
şimdiye kadar düzen ve ayarlanarak Maliye 
Bakanlığının mutabakatına arzedilmis midir? 
Arzedilmis ise açıklanmasını, edilmemiş ise se
bebinin izahı? 

2, Yine birinci maddedeki hususattan do
layı Büyük Millet Meclisince müttehaz 12 . V , 
1944 tarihli ve 1397 sayılı Karara göre Hükü
metçe alınmış prensip karan nelerden ibarettir. 
Mahiyeti ve esh&bı ımıeibesiyle tasrihi? 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bu sorunun cevaplandırılması
nın gelecek oturuma bırakılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Oııma günkü Birleşime bıra
kıyoruz. 
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8. —- Eskişehir Milletvekili Muhtar Baskurt'-

ım, Amerika Birleşik Devletleri Harb Ekonomisi 
hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı 
üzerinde yapacağı tesirlere, karaborsacılığa re 
harb halinde temini mümkün olmıyan ithal mal
ları ile buğday İstihsalimize, akaryakıt ve mü
nakale Da,sıtalan yedek aksamına dair Başba
kanlıktan sözlü somun (6/167) 

BAŞKAN — Bu soru, .soru sahibi arkadaşı
mızın bulunma tu ast dolayısiyle gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

9, — Trabzon Milletvekili ikdih Ssad. Alp-
eren'in, Bahriye Müzesine tahsil edilen İstanbul 

1951 O : 1 
Dolmabahçe Camii hakkında Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/168) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bura
dayım sesleri). 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-
OGLU (Manisa) - - Bu soranım bir hafta son
raya bırakılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı bu sonu
nun cevaplandırılmasının bîr hafta sonraya b-
kılmasım rica ediyorlar. Muvafakat ediyor mu
sunuz? 

SALÎÎI ESAD ALPEREN (Trabzon) — 
Muvafıktır. 

BAŞKAN — • Bir hafta sonraya bırakıyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/20) f i] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
ist iyen var mı? Raporu yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Erzincan Milletvekillerinin tutanaklarının 
her birini ayn ayrı yüksek oyunuza arzedece-
ğim. 

— Cemal Gönenç; 
Tutanağını yüksek oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
— Şemsettin Günaltay; 
Tutanağını yüksek oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
—Nahid Pekcan; 

Tutanağını yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— Sabit Sağıroğlu; 
Tutanağını yüksek oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
— Ziya Soylu; 
Tutanağını yüksek oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[l ' | 63 sayılı basmayazı tutanağın- sonundadır. 

2. - - İstanbul Milletvekili İhsan Altmel ve 
7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dtğı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonlar^ rapor
ları (2/27) [1] 

(Bütçe Komisyonu rapora okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyeıı var 
mı? Yok. Raporu yüksek oyunuza arzediyoram. 
KabuL edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali Ih-
san Sâbİs'in, Büyük Millet Meclisi azasının tah
sisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Ka
nuna ek 3050 sayıln Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/11) [21 

(Bütçe Komisyonu rapora okundu). 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın ar
kadaşlarım, Sekizinci Devre seçimi 14 Mayısta 
bitmiştir. Bu devre milletvekilleri hakları ol-
madığt halde önümüzdeki devrenin bir senelik 
maaşlarını almışlardır. Dokuzuncu Devre, 14 
Mayısla seçimle başlamıştır. Meclisin 306 nu
maralı Kararında (Mebus seçilen bir zatın meb
usluk tahsisatına istihkakı Meclise iltîhakıyle 

dır. 
[11 61 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

|2] 62 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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meşruttur,) der. Sekizinci Devre mebusları 14 
Mayısta mebus olarak Meclise iltihak etmedikle
rine göre aldıkları para yersizdir, haksızdır, ka
nunsuzdur. Bu ödenek 1>ir hmııet karşılığıdır, 
hizmet görülmeden para almak doğru olmaz. Bil-
lıassa kanım Devleti olan Demokrat iktidarımız 
buna yer vermemelidir. Bütçe Komisyonu İm 
kanunun. 18 nci madedeki «Milletvekilleri ödenek
leri özel kanunla gösterilir» denmesine dayanarak 
Inmu reddediyor. Doğru veya eğri. Kanun 
böyle diyorsa pekâla, kanunun kestiği parmak 
acımaz, kabul. Yıllık Ödeneğin tefsiri lâzımdır. 
Onun için en yüksek komisyon olan Anayasa Ko
misyonuna bu teklifin havalesini rica ediyorum. 
Bunun için ayrıca l)ir önerge veriyorum: 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında baş
ka söz ist iyen yoktur. 

.MEHMET OZBKY (Burdur) — Bir teklif 
veriyorum, 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi bir defa 
da, Anayasa Komisyonunda tezekkür edilmesine 
mütedairdir, önergeyi yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler,., Kabul 
edilmiştir. 

Anayaas Komisyonuna verilecektir. 

4. Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'-
nun, Milletvekilliği ödenek ve yolluklanna müte
dair olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı ka
nunların Jcalâırümasına ve 3050 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/16) fi] 

{Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı?. 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım, önce raporun yazılışı üzerin
de birkaç söz söylemek isterim. Sonra esasa ge
çeceğim. 

Raporda teklifimin, yalnız benim muhalefe
timle ve diğer üye arkadaşlarımın ittifakiyle red
dedildiği yazılıdır. Halbuki bu vakıaya mutabık 
değildir. Çünkü teklifin reddi oya zaten konma-

[1] 60 sayılı basnıayazt tutanağın sonuna hağ-
Itdtr. 
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mis, bulunmaktadır. üüulereo görüşüldü, sorulan 
suallere cevaplar verildi, münakaşalar oldu. Ne
ticede bir arkadaş tarafından verilen kifayeti 
müzakere önergesi üzerine konuşmalar kâfi görül
dü ve Başkan tarafından maddelere geçilmesi 
hususu reye kondu. 7 arkadaş maddelere geçilme
sine ve 12 arkadaş da maddelere geç ilmem esine 
rey verdi. Binaenaleyh 7 reye karşı 12 reyle 
maddelere geçilmemesi ve zımnıen reddi kabul edil
di. Şu halde bir ittifak katiyen yoktur, ve bu hu
sus komisyon zaptına da geçmiştir. Mamafih bun
lar mühim değildir. 

BAŞKAN — 'Komisyon sözcüsü söz aklığı 
için ben müdahale etmemiştim. Komisyonlarda bu 
türlü mesai gayrivarittir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Komis
yonda 19 arkadaş vardı. Halbuki bu mazbatayı 
21 arkadaş imza etmiştir. Bunu da tavzih etmek 
isterini. Bunlar gayet ehemmiyetsiz meselelerdir. 
(Esasa geç sesleri). Lütfen dinleyiniz, geçiyorum. 

3 ncü bir nokta da Anayasaya aykırı olduğu 
kaydiyle 3050 sayılı Kanuna temas eden kısmın 
reddedildiğidir. Teklifimin müzakeresi sırasında 
Anayasa «sla bahis mevzuu edilmemiştir. Ayni 
gün komisyona gelen AH İhsan Sâbis'in teklifi 
üzerine Anayasa mevzuu bahis edilmiştir. Bu da 
0 ucu devre münasebetiyle verilmiş olan çifte 
Ödenek, yani 9 ncu devreye seçilmiş olan millet
vekillerinin aldıkları ödeneklerle, seçilmiyeu-
leviu aldıkları ödeneğin istirdadı hakkında bir 
hüküm vardı. Bu, Anayasaya aykırı görülerek 
reddedilmiştir. Halbuki bendenizin teklifimde 
böyle bir şey yoktur. Ne milletvekilliğine se
çilmemiş olan eski milletvekillerinin aldıkları 
ödeneklerin ve ne de eskiden milletvekili olup 
da yeniden seçilenlerin aldıkları çifte ödenekle
rin istirdadı hakkında bir şey yoktur. Yani ben
denizin teklifimde müktesep haklara bir teca
vüz olmadığı için Bütçe Komisyonunda bu gibi 
şeyler konuşulnıamıştır. Her halde esbabı mu
cibe bulmak İçin olacak, raporda Anayasa hü
kümlerine temas edilerek böyle bir şey mevzu-
ııbahis edilmiştir. Çünkü teklifimde böyle bir 
şey yoktur. 

Bendeniz, bundan sonra seçimlerin yenilen
mesi halinde senelik Ödenek almış bulunan mil
letvekillerinin tekrar milletvekili seçildikleri 
takdirde aylıklarını almış oldukları kısımları, 
yani gelecek aylara ait ikinci defa ödenek al-
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maniaları hususunun yeniden tedvin edilmesini 
teklif etmekteyim. Binaenaleyh müktesep hakla
ra asla tecavüz yoktur. Anayasaya ila aykırılığı 
yoktur. (Soldan esasa gel sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, kanun teklifimde 
kaldırılmasını veya tadilini teklif ettiğim hu
suslar beş noktada toplanabilir: 

Birincisi, 756 sayılı Kanunun lağvını teklif 
ediyorum. Bu kanun B, M, Meclisinin Kiyaset 
Divanı azasına her içtima senesi için 1 80ü er 
lira tazminat verilmesine dairdir. Riyaset Diva
nına, malûmu âliniz, üç başkanvekili üç idareci 
üye ve altı kâtip arkadaş dâhildir. 

Sözlerimi bilhassa bugün bu mevkide bulu
nan muhterem arkadaşlarımın şahsından tecrit 
ederek arzediyorum. Sizin de böyle kabul etme
nizi rica ediyorum. Riyaset Divanına dâhil ar
kadaşların vakıa bu 756 sayılı Kanun teklif edi
lirken ileri sürülmüş olan mucip sebeplere gö
re birtakım vezaif ve merasimle idari, dahilî 
muamelâtı tahririyeıvbı tertip ve tanzimi gibi 
vezaif görmeleri ÜKerinde durulmuş ine WJ- Isoıı 
bunun devlet bütçesinden ayrı bir ödenek veril
mesini mucip olmıyaeağı kanaatindeyim. Çünkü 
Yüksek Meclise gelen her milletvekili vazifei 
teşriiyesini Kamutay halinde gördükten başka 
encümenlerde veya diğer her hangi bir yerde, 
onun tabiî bir icabı olarak aynı zamanda idari, 
tahriri birtakım vazifeleri de üzerine alabilir. 
Fakat bundan dolayı ayrıca bir ödenek istihkak 
ettiğine kani değilim. 

Binaenaleyh evvelâ bunun kaldırılmasını 
teklif ediyorum. Ben şu kanaatteyim ki yalnız 
bu vazifelerde değil, diğer komisyonlarda çalı
şan arkadaşlar icabında çok ağır vazifeler gör
mektedir ve geceli gündüzlü çalışmaktadırlar, 
Nasıl diğer arkadaşlara umumi olarak yıllık öde
nekleri dışımla bîrşey verilmemekte ise, bu ar
kadaşlara da birsey verilmemesi lâzımgelir. 

İlgasını tok lif ettiğim ikinci kanun 1169 sa
yılı Kanundur. Bu da Meclis Hesaplarını Tet
kik eden Encümenin murakıplık vazifesini gören 
âzasımı verilen ücreti huzurdur. Kanunda «Tatil 
esnasında murakabe vazifesini ifa edecek zata 
şehri maktuan 150 lira ücreti huzur verilir.» de
nilmektedir. 

Ücreti huzur adını alan ve tatillerde vazife 
görüldüğü takdirde verileceği tasrih edilmiş olan 
bu miktar, Meclisin açık okluğu zamanlarda da 
verilmektedir. Halbuki bu ücreti huzur şu mad-
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deyc göre kaç defa toplantı yapılmış ve kaç defa 
o muamele ifa edilmişse ancak o zamanlarda ve
rilmesi icabeder. Bu itibarla kanaatımca bu pa
ranın verilmemesi icabeder. 

I'jsasen bunu teklif eden zat, teklif eden mil
letvekili ozaman yani 1927 senesinde her hangi 
bir mucip sebep de gösterememiştir. Mucip se
bepsiz bîr tasarı halinde Meclise gelmiş ve çık
mış bulunmaktadır. 

Üçüncü nokta, 3050 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin tadiline taallûk eylemektedir ki, bu 
kanun seçimlerin yenilenmesi halinde ve ödenmiş 
oian ödeneklerin istirdat edilmiyeeeğme taalluk 
eylemektedir. İşte bunun tadilini bendeniz tek
lif ediyorum. 

Esas maddeyi okuyorum; bugün mer'i bulu
nan madde. 3050 sayılı Kariunun ikinci maddesi: 
(1750 numaralı Kanundaki yıllık tahsisat için 
malî sene başında verilen çek ve tediye emirleri, 
Ölüm veya umumi intihabın tecdidi halinde is
tirdat olunmaz. Ancak bunların haricindeki se-
l>eplerden biriyle mebusluktan ayrılanların vâ
delerinden önce ödenmiş çek ve tediye emirleri
nin bedelleri Büyük Millet Meclisince, bunları 
ödeyen bankalara tediye edilerek alâkadarlardan 
takip ve tahsil edilmek üere Malîye Vekâletine 
bildirilir.) 

Bendenizin teklifim ise; toir mukayese olmak 
üzere arzediyorum. Esas fıkralara dokunmamı-
şımdır. Yani ölüm veya intihabın tecdidinde 
İstirdat olunmaz 'hükmü aynen baki kalıyor. An
cak son bir fıkra olmak üzere şunu ilâve etmek 
üzere teklifte bulundum: «Genel seçimle Meclîsin 
yenilenmesi halinde tekrar milletvekili olarak 
seçimlerin aylıklarını aldıkları zamana ait ödenek 
verilmez.» Eğer yeniden milletvekili olarak yeni 
Meclise seçilmiyorsa b-ınlaı* (bittabi sene sonuna 
kadar olan aylara ait tekliften maksat ikinci bir 
ödenek verilnıemesidir. Bunun için bir fıkra 
eklenmesini rica ediyorum. 

Mensubu bulunduğum Muhterem Bütçe Ko
misyonu raporunda ifade ettiği gibi Anayasaya 
aykırılık mevcut değildir. Müktesep haklara 
da bir tecavüz mevzuubahis olamaz. Eğer bu tek
lifim Yüksek Meclisçe kabul edilirse, bandan 
sonraki yenilenecek seçimlerle bu fıkranın alâ
kası olacaktır, alınmış olan aylıkların ikinci defa 
verilmemesi hükmünü ihtiva etmektedir. Bilhassa 
burum sözcü arkadaşım tarafından tavzih edil-

_ 238 — 



B : 31 17.1 
meşini rica ederim. Çünkü Komisyonda Anayasa 
bakımından bu husus tetkik edilmedi. Bunda iki j 
cihet yardır, birisi adalet ve hakkaniyet, ikincisi ! 
de hissi oluyor. j 

Birin«İsi; her hangi bir hizmet için iki defa 
ödenek alınması kanunlarımıza ve hissiyatımıza 
aykırıdır. Yeniden vaz'edilecek bir'hükmü kanuni 
ile bunun tesbit edilmesi lâzımdır. Bundan do
layı seçim neticesinde ödenek alınması mevzuuba-
his olmasın. Bu, efkârı umumiyeyi rencide etmek
tedir. 

İkincisi; hissidir. Türkiye Cumhuriyetinde 
Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden beri 
sekiz devre geçmiştir. 

Bu devrelerden hiçbiri tam olarak kanuni j 
müddetini doldurmamıştır, daima müddeti gel- | 
meden yenileme kararları verilmiştir. Bunun j 
başlıca sebeplerinin birisi de çifte ödenek almak [ 
meselesidir. j 

HALÎS TOKDKMÎR (Gümüşane) — Sen de ! 

içinde idin. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Ben 

içinde değildim. 
Milletvekili olanlar şunu düşünebilir: Seçim

leri yenilersek nasıl olsa sene sonuna kadar öde
neğimizi almış bulunuyoruz bunda maddi bir za- \ 
rarımız yoktur. Fakat kabiliyeti intihabiyesi ! 
olanlar: Bir senelik Ödeneğimizi zaten almış bu- ] 
hınuyoroz tekrar seçildiğimiz takdirde çifte öde- j 
aek alacağız binaenaleyh seçimlerin yenilenmesi j 
hususuna oy verelim. Teklifim kabul edilirse bu j 
hissi düşünce de ortadan kalkmış olacak. Ve seçim- j 
lerin yenilenmesi halinde çifte Ödenek alma im- I 
kânı kaldırılırsa bundan sonraki Büyük Millet 
Meclisleri, öyle tahmin ediyorum ki, tam devir
lerini doldururlar ve bu yüzden ve ba sebeple 
yeniden seçimlere gidilemez. I 

4 ncü meseleye geliyorum, milletvekilleri har- j 
eırahı meselesine. Arkadaşlar, milletvekilleri i 
harcırahları ilk olarak 1613 sayılı Kanunla tes- ı 
bit edilmiştir. Evvelâ bin lira olarak tesbit e- | 
dilmişken ondan sonra çıkarılan 4440 sayılı Ka- • 
nunla buna yüzde elli zammedilmiş, 1 500 liraya \ 
çıkarılmıştır. Bilâhara çıkan 5143 sayılı Kanu- j 
la ise buna bir misli zammedilmiş ve harcırah i 
miktarı 3 000 lira olmuştur. Kanaatimce bir i 
senelik harcırah için üç bin lira fazladır. Gerçi 
bu seçim bölgelerinin hususiyetlerine göre de- '• 
ğişir. Bâzı bölgeler vardır ki verilen bu para ' 
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yapılan masrafın kat kat üstündedir. Bâzı böl
geler de vardır ki yol masrafı ya başabaş gelir ve
ya bir miktar tecavüz eder. Fakat harcırahın 
böyle maktu şekilde üç bin lira olarak tesbiti 
kanaatime göre doğru değildir, 

Harcırah hakiki ihtiyaca ve masrafa göre 
tekdir edilmeli ve kanuni usulüne bağlanmalı
dır. Bir milletvekili hiçbir zaman yanlış beyan
name dolduranıaz. Behemehal bu sistemden dön
mek lâzım gelir. Harcıraha zam teklifi yapılır
ken Büyük Millet Meclisinde büyük bir ekseri
yete dayanılarak yapılmış, hakiki İhtiyaçlar na
zarı itibare alınmamıştır. Buna birçok milletve
killeri muhalif kalmışlardır. Binaenaleyh son 
yapılan zammın, 5143 sayılı Kanunun harcıra
hı iki misline çıkaran hükmünün ilgasını teklif 
ediyorum. Tasvibi âlinize iktiran ettiği takdirde 
1 500 liraya inecektir. Esasen bu husustaki hü
küm ilk şeklinde hakiki bir harcırah mahiyetinde 
idi. 1613 sayılı Kanundaki hüküm, «intihap 
dairelerine gidip gelen Büyük Millet Meclisi 
azasına her içtima senesine ve merkeze getirdikleri 
ailelerinin her intihap devresine ait olmak üze
re azimet - avdet hesabiyle harcırah verilir» şek
li, yani vaktiyle beyanname esasına müstenit* 
iken sonraları her nedense maktu şekle götürül
müş ve artınla artınla bugünkü 3 bin lirayı bul
muştur. 

ödenekler meselesine yani 5 nci noktaya ge
lince: İlk olarak 16.13 sayılı Kanunla Büyük 
Millet Meclisi azasının senelik tahsisatı 6 000 
lira olarak tesbit edilmiş ve bu tahsisatın her ay 
başında 500 liradan ödenmesi tensip edilmiş bu
lunmaktadır. Bir sene sonra, 1757 sayılı Ka
nunla 6 000 Ura 4 200 liraya indirilmiş ve aylık 
mukabili 350 lira olarak tesbit edilmiştir. Son
radan 4602 sayılı kanunla Milletvekilleri aylık 
Ödenekleri, memurlara kryasen, 125 lira aslî ma
aşlı ikinci derece memurların maaşı esas tutul
muş ve onlarla birlikte tevhit edilmiş bulunmak
tadır. 125 liranın karşılığı yapılan muhtelif 
zamlarla evvelâ 600 liraya, sonradan 875 liraya 
çıkarılmıştır. Fakat bu zonlar Milletvekilleri 
için otomatik olmuştur. Çünkü Devlet memur
larına zam yapıldıkça 125 lira asli maaşlı me
murlar gibi milletvekilleri ödeneklerine de zam 
yapılmıştır. 

Fakat, sonuncu zam, yani 5142 sayılı Ka
nunla milletvekilleri ödeneklerine yapılmış 
olan zam. umumi olarak bütün memurlara 
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yapılmış bir zam olmayıp yalnız milletvekilleri 
ödeneklerine hasredilmiş bulunmaktadır. Bu 
hal, efkârı âmmede hepimizin bildiği gibi, ha
kikaten menfi bir tesir yaratmıştır. O zamanki 
ekseriyete dayanılarak çıkarılmış bir kanundur, 
Esbabı mucibesi de gayet zayıftır. Devlet me
murlarından bâzılarına makam tahsisatı, bir kıs
mına yargıçlık Ödeneği, bâzılarına da meselâ 
üniversite mensuplarına da tedris ödeneği veril
diği ileri sürülerek Milletvekillerinin memurlara 
nazaran mahrum vaziyette kaldıkları ifade edil
miş ve bu suretle bu zam teklif ve kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Halbuki, bu hal. vakıaya uyma
maktadır. Evet, bir kısım memurlar bu şekilde 
bâzı zamlar almışlardır, fakat bütün memurİara 
şâmil değildir. Eğer hakikaten hayat şartlarının 
artışı nazarı itibara alınarak zam yapılmış ol
saydı, yalnız Milletvekillerine değil, bütün me
murlara yapılması ve şâmil bir kanun «olarak çık
ması icabederdi, 

Halbuki, böyle yapılmamıştır. Yalnız Büyük 
Millet Meclisi üyelerine yapılmış; yalnız onlar 
düşünülmüştür. Kanun Meelis içinde de büyük 
bir muhalefetle de karşılaşmıştır. O zaman mu
halefette bulunan Demokrat Partili milletvekil
leri toptan ve birçok C. H. Partili Milletvekilleri 
de bunun aleyhinde rey vermişlerdir. O günkü 
zabıtlardan şu fıkraları okumak isterim. (Sol
dan biliyoruz sesleri). Biliyorsanız hatırlatayım. 
Demokrat Parti adına konuşan bir arkadaş : 

« Milletvekilleri tahsisatının, namı diğerle 
tazminatının artırılmasını istiyen Kanun teklifi 
bütçemizin açığı ile kabili telif olmadığı gibi ta
sarruf zihniyetine de uymamaktadır. 

Demokrat Parti öteden beri bütçe tasarruf 
esasına sadık kalmak azminde bulunduğundan, 
hayat pahalılığına rağmen dahi olsa işbu kanun 
teklifinin aleyhinde rey vermeyi, teklifi kanu
niyi reddetmeyi münasip görmektedir. 

Yine bu Demokrat Partili Milletvekili aynı 
sebepleri ileri sürdükten sonra «binaenaleyh şu 
kürsüden ileri sürülen sebeplerden dolayı millet
vekilleri tahsisatına zam yapılması hakkındaki i 
tasarının lehinde bulunan arkadaş yoktur, parti S 
namına tebliğ ederim;» Bugün ekseriyeti teşkil i 
eden arkadaşlarımızın o günkü fikirlerine ben 
bugün iştirak ediyorum. j 

1948 e nazaran hayat şartları büyük değişik
lik göstermemektedir. Ufak tefek ucuzlama ve 
yükselmeler olmuştur. • 

Bütçede tasarruf İm t* zamandan ziyade bu
gün düşüneceğimiz bir noktadır. 

Bugünkü bütçemiz Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde en büyük açığı ihtiva eden bir bütçedir. 
iler halde tasarruf yapmak için bebemabal bir
çok taraflardan kesmek lâzımdır. 

Bugün Milletvekillerinin aldıkları para bel
ki fazia değildir. Fakat bunu söylerken diğer 
bütün vatandaşları da düşünmek mecburiyetin
deyiz. Millet mahrumiyet içinde, memur kitlesi 
sıkıntı İçinde bulunurken, bizim kendi refahı
mızı düşünmemiz doğru değildir. Binaenaleyh 
bir feragat da olsa, buna inkıyat ederek evvelâ 
kendimizden başlamamız ieabeder. Bütçeyi denk 
bütee haline getirebilmek İçin hakikaten cezri 
tedbirler atmak lâzım geldiği kanaatindeyim. 
Bu sahada da ilk olarak kendi ödeneklerimizden 
haşlamamız gerekmektedir. Binaenaleyh bu iti
barla da Bütçe Komisyonunun ileri sürdüğü 
mucip sebepler mukni değildir. Komisyon ra
porunun reddini teklif ediyorum. Bunun için de 
bir Önerge vereceğim. Ve sayın D. P. li Millet
vekilleri arkadaşlarımın da, eski Grup kararla
rına sadık kalarak ve millete daima demokrat 
insanlar olarak yaptığımız vaitlere sadık kala
rak, teklifini kabul etmelerini kendilerinden ri
ca ediyorum. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 
{Çanakkale) — Çok muhterem arkadaşlar, sa
yın bağımsız milletvekili Kemal Türkoğlu, elin
de bulundurduğu ve kendisi için devamlı bir şe
kilde İstismar mevzuu telâkki ettiği sermayele
rinden birisini bugün burada kullanmış bulunu
yor. (Soldan alkışlar) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ko
misyon namına böyle çirkin sözler söylemek 
doğru değildir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Komisyon 
namına konuşuyor. Sonra söz alır cevap verir
siniz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Şahsan 
konuşuyorsa istediğini söylesin. Komisyonun 
heyeti umumiyesi bu kadar nezaketsiz değildir. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurun Kemal Türkoğlu'nun benim 
bu kadarcık bir sözüme göstermiş olduğu hassa
siyetin samimî ve isabetli olmadığının en büyük 
delili, i - 5 dakika evvel, komisyonda bulunma
dığı halde, komisyon mazbatasına imza atmış 



B : 31 17, 
olması gibi birtakım arkadaşları sahtekârlık 
gibi ağır bir vaziyete düşürmesi hali her halde 
çok daha ağır bir İthamdır. Ve mucip olduğu 
teessür de daha ağırdır. 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Tashih 
ederim. 

EMİN KALAFAT {Devamla) — Binaen
aleyh benim bir vakıaya dokunarak işaret et
mekte olduğum teessürü, biraz evvel arzettiğim 
umumi teessürün yanında her halde çok daha 
hafif kalır (Bravo sesleri) 

B. M. Meclisinin daha ilk toplantı günlerin
de, Meclise iltihaktaki hızİyle mütenasip olarak 
ve her halde bütün memleketten ziyade geldiği 
muhitte müspet bir tesir yaratacağını umduğu 
için bu teklifi yapmış-bulundu. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile 22 Tem
muzla 14 Mayıs arasında geçen* yedi haftalık 
kısa devre zarfında tetkikma imkân bulunmı-
yan bu konuyu ele alıp tetkik etmiş bulunuyor. 
Mevzuun nezaketi karşısında, dâvanın müdafa
asında güçlük çekileceği umuldu, kendisi tara
fından dahi bu gecikme istismar edilmek isten
di fakat raporumuzda da belirttiğimiz gibi bu 
teklife değer verilmemiştir. - Rapor, benim ka-

' lemimden çıktı. - Bu teklifler hakkındaki en
cümenimiz düşüncelerini raporumuzda bertafsil 
izah etmiş bulunuyoruz. Onlara uzun boylu ilâ
ve edilecek bir şey kaldığı kanaatinde değilim. 
Yalnız, söze başlarken Anayasaya muhalefeti 
yüzünden reddedilmiş olduğunu işaret etmiş ol
duğu husus için kullandığı kelime ve vakıalar 
varit değildir. Kendisi, noksan kalan müddetler 
için istirdat hususunda koymuş olduğu kayıt 
Anayasanın 18 nci maddesinde: Milletvekilleri
nin ödenekleri yıllık olarak Verilir, sarih kaydı 
karşısında Anayasaya mugayir görülerek im
zası bulunan arkadaşlarımızın imzalariyle tasdik 
edilmiş olarak reddetmiş bulunuyoruz. Bu vesi
le ile şunu ifade etmek isterim ki bulunmadı, de
dikleri arkadaşlar tamamiyle bulunmuşlar ve mev
zuu benimsemişler ve kendi inanışlarını istimal 
ederek bunu imzalariyle teyit etmiş durumda
dırlar. 

Kendilerinin en ziyade üzerinde durdukları 
şey, tahsisatımızın, senelik ödeneklerimizin indi
rilmesi mevzuuna taallûk etmektedir. Biz bu
günün hayat şartları karşısında bir milletvekili
nin eline geçen paranın hakikaten az olduğunu. 
az olduğunu demekle tahsisatın artırılması mak-
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şadını ifade etmiyoruz, bilâkis geçinmesine me
dar olacak asgari bir rakam olarak ifade ediyoruz 

: ve kendisi önergesini verdikten sonra bundan, he-
l men beş on gün evvel Komisyonumuza verilmiş 

olan 1951. Bütçesindeki mebus ödeneklerine tah-
I sisat konmasına rağmen bir mebus için 1 075 Ii-
. rayı bütçeden çıkarmak suretiyle Büyük Millet 

Meclisinin Bütçesinde 500 bin küsur liralık 
bir tasarruf sağlamış bulunuyouz. Bunda kati
yen Kemal Türkoğlu'nun Bu husustaki önergesi, 

j telkin ve telmihi arzusunun en ufacık bir tesiri 
ı yoktur, hiç şüphesiz takdir edersiniz her hareketi 
I île düstur ittihaz etmiş olduğumuz tasarruf pren -
I siplerinin kabili temin ve tatbik olunduğunu lıe-
| men is'af etmekte tereddüt etmediğimizi, etmi-

yeeeğimizin bir ifadesidir. 
I Bu itibarla, arkadaşlarım, milletvekilleri yol-
; luklart hakkında ileriye sürdükleri fazlalık da 
I biraz evvel dikkat etmişteniz bundaki kavdı ih 
i tirazidir. Kendilerinin dedikleri birçok yerler için 
| bunun az olması varit olduğu gibi birçok yerler 
j için de fazla görülmesi ihtimaline İşaret buyur-
| dular. Her hangi birimiz aldığımız tahsisatların 
i ne kadar yetip yetmediğini hepiniz birer birer 
I nefsinizde tecrübe etmiş insanlarsınız. Her yerde 

mevzuubahis olduğu zaman karşılaşmakta oldu
ğumun müşkülât hepinizce malûmdur. Müsaade 

' ederseniz bir teklif mahiyetini istihdaf ettiği, ga
yesi malûm olan ve raporumuzda da ret sebepleri 
bertafsil izah etmiş bulunduğumuzdan raporda 
belirttiğimiz noktai nazarlara ilâve olarak soyli-

• yecek herhangi bir şeyimiz yoktur. Karar Yük
sek Meclisinizindir. Ne şekilde karar verirseniz 
ona ittiba edeceğimiz gayet tabiîdir ve en İsabetli 
karar da odur. (Soldan alkışlar). 

NECtP BÎLGE (Niğde) — Efendim; ben
deniz çift ödenek meselesinin Anayasaya mu
gayir olup olmadığı meselesi üzerinde durmak is; 

tiyorum, Komisyon raporuna göre Anayasanın 
18 nci maddesi, milletvekilleri ödeneklerini yıl
lık olarak gösterileceğini tesbît etmiş olduğu için 
seçimin yenilenmesi halinde tekrar seçilmiş olan
lara yeniden ödenek verilmesi meselesi Anayasa
ya aykırı değildir. Komisyon bunu İfade etmek
tedir. Fakat çift ödenek verilmesi meselesinin 
Anyasaya aykırı olduğu İddiasını bir anı için doğ
ru faı-zedecek olursak bunun zaruri neticesi ola
rak §u noktaların da kabul edilmesi lâzımgelir. 

1. ' 3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ol
duğu gibi ödeneklerin istirdat edilip edilmemesi 
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bakmandan her hangi bir tefrik yapılmaması iea- | 
beder, Halbuki 3050 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi bu tefriki yapmış bulunmaktadır. Yani 
Ölüm veya genel seçimin yenilenmesi halinde ev
velce verilmiş olan ödenekler istirdat edilmediği 
gibi yeniden seçilmiş olanlara da yeniden ödenek 
verilmesi lâzımgelir. Halbuki bunun haricinde 
başka sebeplerle milletvekilliği sıfatı zail olduğu 
takdirde o kimseye milletvekilliği sıfatının zail 
olduğu ana kadar olan ödenekleri verilir, ondan 
sonra verilmez; almışsa, istirdat olunur. Bu 
kanun aynen şöyle demektedir: «Malî sene ba
şında verilen çek ve tediye emirleri ölüm veya 
genel seçimin yenilenmesi halinde istirdat olun
maz.». Bundan başka ... 

«Tediye edilerek alâkadarlardan takip ve tah
sil edilmek üzere Maliye Bakanlığına bildirilir.» 

Şu madde gösteriyor İri, milletvekilliği sıfatı
nın şu veya bu sebeple ortadan kalkması halinde 
verilen ödeneklerin istirdadı meselesini tefrik et
miş, bir kısmının istirdadını kabul etmiş, bir kıs
mının istirdadının caiz olmadığını ifade etmiştir. 
Mademki Anayasada yıllık Ödenek meselesi bahis 
mevzuudur ve ödenekler de yıllık olarak veril
mektedir. Şu halde 3050 sayılı Konunun 
böyle bir tefrika gitmesi doğru olmazdı. Eğer 
hakikaten bir Anayasa aykırılığı meselesi mev-
znubaMs olacak olursa böyle bîr tefrika gitmek 
bilmem hangi mantıka uyar. Bu kanunun Ana
yasaya aykırı olduğu hususunda her hangi bit' 
iddia ileri sürülmiyor. Bu haltımdan seçimin 
yenilenmesi halinde ödeneklerin çifte olarak ve
rilmemesini temin bakımından yapılan yeni bir 
kanun teklifinin de Anayasaya aykırı olmaması 
lâzımgelecektir, kanaatindeyim. Meselâ milletve
killiği çekilmekle, mahcuriyet veya memuriyet 
kabul etmek gibi bâzı sebeplerle ortadan kalka
bilir. Bu hallerde ödenmiş fazla ödenek geri alı
nır. Burada söyle bir düşünce akla gelebilir: 

Seçimin yenilenmesi veya ölüm halinde mil
letvekilinin kendi kusuru yoktur. Yani her han
gi bir şahsi fiili ve müdahalesi olmadan kendi 
milletvekilliği ortadan kalkmıştır. 

Binaenaleyh bu devre için kendisine verilen 
ödenek istirdat edilmiyeceği gibi yeniden seçil
diği takdirde yine ödenek alınacağı ileri sürül
mektedir. 

Şimdi devamsızlık, bir memuriyet kabul et
mek gibi kendisinin fiili bulunan bir vaziyet ne
ticesinde onun milletvekilliği veya sıfatı kalma-
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mıştır, o halde evvelce fazla aldığı ödeneği iade 
(itmesi lâzımgelir denebilir. 

Fakat meselâ arzettiğim hususlar, arasında 
malıeuriyette milletvekilinin, kendi fiilinin bun
da hır dahli tesiri yoktur. Lâkin madam kî 3050 
sayılı Kanun istisnaları lasrih etmiştir, mahcu-
riyet halinde dahi fazla ödeneklerin istirdadı 
lâzımgelecektir. Kanunun şu hükmüne göre. 

Binaenaleyh fazla alınan ödeneklerin istir
dadı meselesinde milletvekilliği sıfatının zail ol
masında kendisinin kusuru varım, veya yokmu? 
endişesi hâkim olmamıştır. 

Binaenaleyh netice olarak şunu söylemek is
terim ki,- çifte ödenek verilmemesi hususundaki 
bir teklifin bendeniz Anayasaya aykırı olmamak 
lâzııngeldiği kanaatindeyim. 

2. Diğer taraftan çil'1 ödenek verilmesini 
ünliyecek bir teklifin Anayasaya aykırı olduğu 
ileri sürülerek yıllık ödenek verilmelidir, hilâ
fına. bir muamele Anayasaya aykırıdır düşün
cesi kabul edilecek olursa, şu neticeyi de kabul 
etmek lâzımgelir, «Teşri yılı içerisinde seçilmiş 
olanlara milletvekilliğinin başladığı tarihten son
ra değil, yılbaşından itibaren ödenek verilmesi 
lâzımgelir. Yani sene içerisinde Ölüm, istifa ve 
sair suretlerle açıklar vukua geldiği takdirde, 
kısmi seçimlere gidildiği zaman seçilmiş olan 
milletvekilinin milletvekilliği sıfatı başladığı an
dan itibaren ödenek verilmektedir. Halbuki Ana
yasanın 18. maddesine göre ödeneklerin yıllık 
olarak verilmesi kabul, edilecek olursa, milletve
killiğine sadece seçildiği andan itibaren değil, 
senebaşmdan itibaren ödenek verilmesi daha doğ
ru olur. Bu, kabul edilmediğine göre, gerek umu
mi, gerek hususi seçimlerde olsun, yeniden öde
nek verilmemesi hususunda yapılan teklifin ben-
denizce Anayasaya aykırı olmaması icabeder, 
Bundan başka milletvekilleri ödeneklerinin tayin 
ve tesbiti hakkındaki 1757, 4085, 4988, 5142, 5143 
sayılı kanunlarla ödenekler daima ay esası üze
rinden, aylık esas tutularak tesbit edilmiştir. 
1 150 ve 875 lira gibi yani aylık olarak tesbit 
edilmiştir. Binaenaleyh 'böyle olduğuna göre bu 
teklifin de yine Anayasaya aykırı olmaması lâ
zımgelir. 

Sn Us İde kanaatimce Anayasanın 18 uci mad
desi sadece ödeneğin yıllık yekûnu bakımından 
bir kayıt koymuştur. Yoksa ödeneklerin tediye 
usullerini ve şekillerini özel kanunlara bırakmış-
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tır, özel kanunlar ise bunu aylık olarak tcabit 
etmiştir. îşte çift ödenek verilmemesi hususunda 
yapılan bir teklifin Anayasaya aykırı olduğu id
diası mesmu olmamak icabeder. 

Netice itibariyle mademki, böyle bir iddia ile
ri sürülmügtür. Teklifin bir kere de Anayasa Ko
misyonuna tevdi edilmesi lâzımdır. Bu itibarla 
teklifin Anayasa Komisyonuna tevdiini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMl TÜBK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar; gayet hassas bir mevzu üzerinde bulundu
ğumuzu ve bâzı arkadaşların zihabmca; efkâ
rı umumiye tarafından çok zamandır beklenen 
hir konu üzerine geldiğimizi biliyorum. 

Arkadaşlar, ben her teklifte hakikata ve sa
mimiyete değer velren bir arkadaşınızım, hepi
niz gibi. Bu arkadaşımız da daha Meclise ilk de
fa gelir gelmez, ilk teklifini yaptığı zaman 
şahsan kendisi ile ilgilendim. Bu, arkadaş kim
dir, teklifinde samimî midir? Diye düşündüm. 
Matbuat Kanunu müzakereleri münasebetiyle 
de kendisiyle müşerref oldum. Hukuk doktoru 
olduğunu ve Avrupa'da tahsil ettiğini, hattâ 
Demokrat Parti listesine rakip olarak mebus ! 
olduğunu öğrendim. (Gülüşmeler) Gençliğe «zel-
den beri âşıkım, Gençliğin hiçbir suretle 
ezilmesini ve hattâ üzerine toz konmasma üzü
len bir arkadaşınızım. Yıllarca önce Sayın Ni
hat Erim'e salcı diye üzerine yürüdüler, o yü
rüyenler aleyhinde kendi bölgemizde mücadele 
etmişimdir. Gençlerin kusurların," hoş görmeli 
demişimdir. Bu arkadaşı da genç olarak, hukuk 
doktoru, Avrupa'da tahsil etmiş bir arkadaş 
olarak tanıdm. Millî, büyük dâvalarla buraya 
gelmesini beklerken, her nedense küçük işlerle 
iştigal ediyor, yem yem yem onları yemeye ça
lışıyor. (Gülüşmeler ve alk'şlar) Arkadaşlar, ce
bimizde üç beş bin liramız varsa ortaya atmışız, 
üç beş bin liramız yoksa sağdan soldan* borç 
alarak bu savaşa girmişizdir. Tam yokuşun ba
şına ç:kmak üzere, iken bu zat çıkıp ödenekleri 
kestirecek; nefesimiz kesilecek, aldığınız para
larda gözümüz var, bunu verin diyor. Millet 
hakkı var diyorlar. Biz milletin hakkını bilmi
yor muyuz? Millet hakkını en az kendileri ka
dar bildiğimize emin olsunlar ve bu almakta ol
duğumuz parayı kimlerin vergi dîye verdiğini 
de biliyoruz ve içimiz cızlıyor. Mukabelesini he 
ile gösteriyorue Vazifemize devamla gösteri-
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yoıuz, Bunu da takip ettim; bu arkadaşımız 
buranın müdavimi değildir, böyle mevzular ol
duğu zaman geliyor. Bütün Milletvekillerinin 
can attığı Bütçe Komisyonunda, bilhassa genç
ler, oradan bir tasarruf yapalım, burada Hü
kümeti tartaklıyalım, şurada bir eser yaratalım 
diye didiniyorlar bu arkadaşımız, kendi takriri 
hulunur vê ya takılacağı bir nokta olursa geli
yor, olmazsa oraya da uğramıyor. Huzuru mîl
lette ifade ediyorum; bu devamsız arkadaşa al
makta olduğu tahsisat belki çoktur, bize değil. 
Biz öğle yemeklerini daha burada yemek için 
bil mecburiyet hissediyoruz. Çotuğumuzu çocu
ğumuzu bırakarak sabahtan akşama kadar bura
da çalışıyoruz Çünkü görüyoruz ki, milletvekil
liği vazifelerimizi tam yapabilmemiz için daha 
çok şeyler öğrenmemiz, çok şeyler takip etme
miz, daha çok gecelerimizi gündüzlerimize kat
mamız, uykusuz geceler geçirmemiz icabetmftk-
tedir arkadaşlar. (Bravo sesleri) Bu arkadaşı
mız milletvekilliği yolluğuna da dokundular, 
Gensoru önergesini verdiği zaman dokunmadım. 
Sonra öğrendim. Mardin Milletvekili arkadaşla
rınızdan tahkik edebilirsiniz; gidip seçmenle
riyle temas etmesi lâzımdı, sordum: Dediler ki, 
geldi bir hafta Mardin'de oturup geçti gitti 
dediler. (Gülüşmeler) Ben elimden geldiği ka
rar tatillerimi Çukurova'da geçiriyorum. İstan
bul sokaklarında vöya Ankara'da değil. Birçok
ları da böyle sapıyor. Ben öyle arkadaşlar ta
nırım ki,'bölgelerini dolaşırken yollukları yetiş
mediği için dönüp gelmişlerdir. 

Burada hukuktan, kanun maddelerinden 
bahsettiler. Biz buraya elimizdeki avueumuzda-
kîni harcayıp gelmişiz, üstelik bize aldığımız 
Ödenekleri azaltınz diyorlar. Arkadaşlar görü
yorsunuz bu maaşla bir şey artırmak imkânı 
yoktur, Seçim senesi sonunda da 3-5 kuruş pro
paganda sava<>ıa vereceksiniz, şimdiden onla
rı da verin. Binaenaleyh gelecek seçim savaşı 
için şimdiden intihar edin, demektir. Bu iki tek
lifin neticei tabiiyesi budur. 

Arkadaşımız bu demokrat Meclise bir ceza re
jimi tatbik ettirmek istiyorlar. Evvelâ buraya 
gelenler geçim zorluğuna mahkûm olsunlar ve 
iş bulmak için dışarda iş arasınlar. Millî hâki
miyet vazifesini anlayışı ve millî murakabeyi 
kuvvetle ileriye götürmesinler, istedikleri budur. 
İkincisi; gelecek seçim propagandasına girecek, 
maddî kuvvetleri kalmasın, istediği şeyler bun-
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lardır. Bunları kabul ederdim, gene de kabul 
ederim, samimi olmak şartiyle. Arzettiğim gi
bi geceyi gündüze katarak, Meclise benden çok 
gelip gitseydi ve ben Bütçe Komisyonunda âza 
olmadığım halde o da benden genç olmasına 
rağmen, oraya daima uğramaya çalışsaydı onu 
desteklemek vaziyetini de düşünürdüm. Fakat 
bu teklifinde samimi olmadığı İçin buruda yü
züne karşı haykırıyorum. 

Arkadaşlar, asıl dâva bu değildir. Bâzı 
mahdut muhitlerimizde; çok para aldığımızı zan
nettikçe paraya, güzel bir apartmanda oturduk
ça apartmana karşı bir İhtirasla bakma hissi 
vardır. Ama bizim fedakâr köylümüzde bu his 
yoktur. Bu bir histir. Bu his vardır ama bu 
bizim kahraman, feragatli ve mert köylümüzde 
yoktur. Bu hususu kendi secim bölgemde kendi 
seçmenlerime sordum. Onlar iş görün de ne a-
lırsanız alın, o bize dokunmaz, dediler. 

Arkadaşlarım, bütün bu hesaplar neticesin
de üç milyonluk bir tasarruf temin ettiğini söy
lüyor. Biz üç milyonun değil, üç yüz milyon
ların peşinde koşuyoruz. Biz 300 milyonları iyi 
kullanır, suiistimalsin hevcanmasıra temin eder. 
yerinde ve yolunda sarfını temin edersek bu mil
let. milletvekillerine uç milyondan çok daha faz
la da verir. Bunu iyi bilelim. 

Halk efkârı umumiyesi böyle polemiklerle 
kazanılmaz. Malûmu âliniz halk efkârında de-
moskopik etaplar vardır. TTalk efkârı Ankara'da 
ba^ka, Sivas'ta başka. Ad ana'da başka ve köy
lerimizde yine başka etaptadır, istanbul muhi
tinde başkadır, kasabalara kadar başkadır, köy
lere kadar başkadır ve bunların ayrı ayrı debî
leri, . arazları, sondaj vasıtaları vardır. Kendi
lerinin benden daha iyi bilmeleri lâzımdır. Çün
kü evvelce Basın - Yayında çalışmışlardır, 
(Oülmeler). 

Arkadaşlar, bu teklif doğrudan doğruya bu 
Meclisin kompozisyonuna, terkibine taallûk eden 
bir tekliftir, Dolayısiyle Türkiye'de demokrasi
nin tesis edilmesi, idamesi, anane haline geti
rilmesini engelliyen bir tekliftir. 

Arkadaşlar, biz mebusluğun bir ilâve mes
lek, bir ek görev olduğu kanaatinde değiliz, 
Milletvekilliği: maddi varlığı olan imanların 
senede birkaç ay devanı ederek gönül eğlendire
cekleri bir meslek değildir, müstemirren Aana-
yasanın emrettiği gibi ru'h huzuru, vicdan hürri-
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I yeti, fikir hürriyeti ile, İcabında kendi başunızda* 

kilere de karşı çıkabileceğimiz, kuvvetle kargı 
! çıkabilmemiz için, mesnetlerimiz bulunması 
• lâzım gelen bir millî vazifedir. Bu memlekette 
! şimdiye kadar olmamış bir devrimi yapmakla 

meşgulüz. Müessir murakabe, Meclis hâkimiyeti 
tesisi için çalışıyoruz. Bu işler delik cüzdanla 
olmaz. Ovakit mahkûm olmuş bir vaziyete dü
şeriz. Ona buna huyun eğme dorumuna düşeriz. 
Arkadaşlar, kaldı ki Meclis bundan sonra kompo
zisyonu itibariyle daha çok halka doğru gitmeli
dir, Hakikatta da bunu görmek istiyoruz. Bu 
memleketin ekseriyeti küçük çiftçi ve köylü oldu
ğu halde Mecliste bunlardan 'bir tek yoktur. 

içimizde bir tek küçük esnaf yoktur, içimizde 
köyde doğmuş ve köyden çıkıp doğruca bu/aya 
gelmiş bir arkadaşımız yoktur. Niçin bunlar? 

Çünkü onlar; köyün sefalet ve fakirliğinden 
kurtularak, çiftinin çubuğunun verebildiği refah
la bizim harcadığımız 3 - 5 bin liralık bir feda
kârlığı yapacak durumda olmadıkları için bu 
Meclisin içine girememişlerdir. 

Çünkü •b'.ırayii gelenler toprak ağası, büyük 
çiftçi olarak gelebilmiştir. Buraya gelenler fabri
katör olarak gelebilmiştir, hususi yazıhanesi olan 
avukat olarak gelmiştir, hususi muayenehanesi 
olan hekim olarak gelebilmiştir, şu ve bu olarak 
gelebilmiştir. 

Arzım şudur: Bu ödenekleri bu şekilde indir 
mek, gelecek devreden İtibaren bu Meclisin ter
kibini de değiştirecektir arkadaşlar. 

Arkadaşımız bu teklifinde samimî olsaydı 
neye. Fakat samimî olmadığını, ıhaklı bir mesnet 
ile gelmediği ve samimî görmediğim için vicda
nınızın emrettiği şekilde bu teklifi reddediniz 
arkadaşlar diyorum. 

BAŞKAN —. Sıtkı Yırcalı. 
SITKT YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlar; arkadaşımız Cezmi Türk muayyen mese
leler üzerinde ve bilhassa ödeneklerin bizim 
umumi durumumuza uygun olup olmadığı husu
sunda bâzı noktalar ileri sürdü. Ben şahsan rapo
ra iştirak ediyorum. Fakat kendileriyle, bilthassü 
konuşmalarının son kısmı ile katiyen beraber de
ğilim. (Bravo sesleri). 

Elbetteki içimizde fabrikatörler vardır, elbet-
tekî içimizde toprak sahipleri vardır. Fakat ben 
bu partinin içinde çalışmış, mitinglerde bulun 
muş, bu partinin içinde arkadaşlarımla yanyana 
mücadele etmiş bir arkadaşınız olarak; Cezni! 
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Türk arkadaşımın dünü m çabuk unuttuğunu, 
ne çabuk etrafında toplanan insanları bugün bu
rada inkâr yoluna sittiğini görmekle, hayret 
utmekteyinı, taaccüp etmekteyim. 

Arkadaşlar, hepiniz de yakhıen biliyorsunuz, 
teker teker arkadaşlar metelikleri ile. hattû 
kendi yol paralarını da vermek suretiyle, fakiri 
topyekûn bugünkü millî iradeyi tecelli ettirebil
mek için fakiri, zeııyini, çıplağı, işçisi, esnafı... 
beraberce İtareket ettik. Bir Çeşme mitingine 
«ittiğimi!! zaman 150, 200, 300 vererek hatt.'ı 
muhaliflerimiz <> zaman bir bindirilmiş kıta ola
rak farzettiği insanlar olarak hareket ettik, on
lar. bunu bîr ayıp gibi telâkki ediyorlar, ben 
bir şeref gibi zikrediyorum, İcabım kaçağını sa
tarak araba parasını verenleri biliyoruz. Biz, 
yıllardan beri istismar edilmiş olan geniş kütle
nin ıstırabına cevap verdiğimiz için, fabrikatörü 
toprak sahibini, şunu bunu da tefrik etmeden, 
ıtzun yıllardır ıstırap içinde bulunan ve sesini 
duyuramıyan sessiz, büyük köylü kitlesiyle bir
likte hareket halinde buraya gelmiş bulunuyo
ruz. Bunu inkâr etmeye ve tefrik yapmaya hiçbir 
suretle hakkımız yoktur, 

Arkadaşlar bu böyle olmakla beraber, bu ra
porun bir noktası üzerinde bilhassa durmak is
terim : Mademki bu işte bir Anayasa meselesi 
mevzubahistir, medemki Anayasa meselesi olma
sı dolayısiyle bir münakaşa konusu olmuştur, 
o halde raporun Anayasa Komisyonunda müza
kere edilmesi lâzımdır. Bunu Yüksek Heyetiniz
den rica ediyoruz. Bu hususta da bir önerge 
arzediyoruz, bir maddesi bakımından Anayasa 
Komisyonunda raporu bir daha görüşelim. 

BAŞKAN — Ekrem Alican. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, ben sözlerime başlamadan evvel Ri
yaset Makamından bir ricada bulunacağım: Ha
tipler söz aldıkları zaman, kendileri söz sırası
na lütfen riayet etsinler. Ben Sıtkı Yırcalı ar
kadaşımdan daha evvel söz almıştım. Ona be
nim sıramı verdi, benden evvel konuşturdu. 

BAŞKAN — Efendim, üç arkadaş ayrı ayrı 
söz istediler. Söz istiyen arkadaşları aynı za
manda görmemize imkân olmuyor. Ben gördük
lerimi sıra ile yazıyorum. Bir arkadaşı diğer bir 
arkadaşa tercih etmeye hiçbir sebep olmadığı
nı tebarüz ettirmek isterim. 

EKEEM ALÎCAN (Devamla) — Hattâ kâ
tip arkadaş ikaz etti kendisini. Efendim, esasa 
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gelince, benim kanaatime göre Bütçe Komisyo
nu önümüze gelen Kanun tasarısını (Anayasaya 
aykırıdır) diye reddetmekle hatalı bir yola düş
müştür. Anayasanın 18 nci maddesini hep bir
likte okuyalım. (Milletvekillerinin yıllık öde
nekleri özel kanunla gösterilir). Sayın sözcü de
min burada komisyon adına konuşurken bu 
«gösterilir» kelimesini, her halde zühul eseri ola
cak, «verilir» şeklinde ifade ettiler ki «verilir» 
kelimesiyle «gösterilir* kelimesi arasındaki fark 
açıktır. Bu itibarla bugünkü mevzuatta ve teklif 
edilen kanunda Milletvekillerinin yıllık öde
neklerinin tediye şekilleri ortaya atılmaktadır. 
Bu itibarla göstermek başka, tediye etmek baş
kadır. Yıllık olarak gösterilse dahi aylık olarak -
da tediye edilebilir, üç aylık olarak da tediye 
edilebilir veya bu ödenekler her hangi bir su
rette tediye edilebilir. Kaldı ki sayın komisyo
nun mütalaasına iştirak edecek olursak, benim 
hatırımda kaldığına göre, Milletvekili ödenek
lerine en son zammı yapan 5142 sayılı Kanunda: 
Milletvekillerinin ödenekleri 1150 liradır, şek
linde bir hüküm vardır. Ne aylık olduğundan 
bahseder, ne yıllık olduğundan bahseder, ne de 
her hangi bir müddet koyar bu kanun. O halde 
Anayasanın bu âmir hükmü karşısında Millet
vekilleri ödenekleri yıllık olarak gösterildiğine 
göre, o kanunda gösterilen miktarda yıllık 
ödenek demektir. O halde bugüne kadar tahsi
satları aylık olarak ödemişlerdir, farklarını he
pimizden evvelki Milletvekillerinden de geri al
malıdır. Tabiatiyle o kanunun çıktığı tarihten 
sonra verilen tahsisatın, geri alınması icabeder, 
(Gülüşmeler) Bn itibarla Bütçe Komisyonunun 
Anayasaya aykırı diye bu kanunu reddetmesi 
fikrine bendeniz iştirak etmiyorum. 

Diğer cihete gelince; ödeneklerin fazla olup 
i olmadığı meselesinde bendeniz Bütçe Komİsyo-
• niylc iştirak halindeyim. 

| Arkadaşlar, bugün millet ödeneklerin fazlt 
• olduğundan şikâyetçi değil, onların kulaklarına 
I fazla olarak duyurulması dolayısiyle şikâyetçi-
• dirler. Bir seçmene sordum, milletvekili seniı 
i düşüncene ve bilgine göre ne kadar alır, dedim 
I İşittiğime göre 25 bin lira para ahyormuşsunui 
• dedi. Onun için arkadaşlar, Türk milletinin bit 

milletvekiline Ödenen tahssatı bilmesi lâzımdır, 
J Ben de bu tahsisatı burada açıklamak istiyo

rum. 
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1 150 liralık aylık Ödenek, hepimizin bildi

ğimiz ve Bütçe Komisyonu raporunda da gös
terildiği gibi, vergiler çıktıktan sonra elimize 
752 lira para geçmektedir. Bendeniz Bütçe Ko
misyonu rakamını aynen almak istedim. Yolluk 
olarak da bir senede üç bin lira verildiğine gö
re bunlarda ayda 250 lira eder, şu halde bir 
milletvekili ayda 999 lira almakta ve diğer taz
minat da yeni bütçede kaldırıldığına göre bun
dan fazla bir para milletvekillerine ödenemiye-
eek demektir. Bunu Türk Milletinin bilmesi 
lâzımdır. Bugüne kadar emin olun, birçok kim
seler bunu bilmiyorlardı. Dediğim gibi yılda 
25 - 30 bin gibi hayali, sembolik rakamlardan 
bahsediyorlar. 

Bu mütalâamı bu suretle izah ettikten sonra 
bugünkü milletvekilleri ödeneklerine ait mev
zuata biraz temas etmek istiyorum. Bugünkü 
mevzuat çok nakıstır ve üzerinde durulabilecek 
pek çok şeyler vardır. Hattâ 8 nei devre millet
vekillerine 1950 yılı Mayıs ayından sonra 1951 
Şubat ayına kadar verilmiş olan 8 aylık tahsi
satın bugünkü mevzuat muvacehesinde kanuni 
veya kanunsuz olduğunu tesbit etmek gibi 
birçok tefsirlere yol açmaktadır. Huzurunuzda 
bu mevzuatı kısaca gözden geçireyim : 

Evvelâ; 1757 sayılı Kanuna bir göz atalım. 
Bu kanunun birinci maddesi aynen şöyle bir 
hükmü ihtiva ediyor: (Büyük Millet Meclisi 
azasının senelik tahsisatı 4 200 liradır. 

Bu tahsisat her ay başında 350 lira olarak 
tahakkuk ettirilip verilir. 

îçtima senesi esnasında intihap edilenlerin 
tahsisatı Meclise iltihak ettikleri aydan itibaren 
ve mebusluktan ayrılanların nmhassesatı ayrıl
dıkları ay nihayetine kadar hesap edilir.) 

Görüyoruz ki, arkadaşlar; burada senelik 
tahsisat 4 200 lira olarak tesbit edilmiş ve bu
nun aybeay 350 şer lira olarak ödenmesi kabul 
edilmiştir. Bilâhara bu kanunu tadil eden 3050 
sayılı Kanunun ikinci maddesi ŝöyle bir hükmü 
ihtiva ediyor : 

(Madde 2. — 1757 numaralı Kanundaki yıl
lık tahsisat için malî sene bağında verilen çek 
ve tediye emirleri, ölüm veya umumi intihabın 
tecdidi halinde istirdat olunmaz. Ancak bun
lar haricindeki sebeplerden biriyle mebusluktan 
ayrılanların vâdelerinden önce ödenmiş çek ve 
tediye emirlerinin bedelleri Büyük Millet Mecli
since, bunları Ödeyen' bankalara tediye edilerek 
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alâkadarlardan takip ve tahsil edilmek üzere 
Maliye Vekâletine bildirilir). 

Arkadaşlar; burada bir noktaya bilhassa dik
kat nazarlarınızı çekmek isterim. 1757 sayılı 
Kamında [ ' . . . . tahsisat için malî sene başında 
verilen çek tediye emirleri) diye bir ifade var. 
Acaba bu ifade milletvekilleri ödeneklerinin 
mutlaka yıllık olarak verileceğini İfade eder mi? 
Bendeniz bu ifade ile mutlaka milletvekilleri 
ödeneklerini yıllık çek halinde verilmesini anla
mıyorum. « Şayet verilirse » diyor. Bu kanun 
başında şöyle bir başlık taşıyor : 

« Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahları hakkında 1757 numaralı Kanun » 
diyor, « kanunu kaldıran », demiyor. O kanu
na ek kanun diyor. 1757 sayılı Kanunda tahsi
satların aylık olarak verileceği kabul edilmiş
tir. O kanuna ek olarak ortaya atılan bu ka
nun malî yıl başında yıllık olarak verilen çekler, 
tediye emirleri şu, şu şekilde hâdiseler olursa 
şu şekilde muamele görür diyor. 

O halde vâzu kanunun katı bîr hükmü orta
da mevcut değildir. Yani katî olarak mutlaka 
milletvekilleri ödenekleri yıllık olarak verile
cektir diye de bir hüküm yoktur. 

Bu böyle olduğu gibi, yıl tâbiri de mühim 
bir ihtilâf mevzuu halindedir. Biliyoruz ki, 
Meclisin çalışma yılı Kasım ayında başlar, Ekim 
ayında biter ve her sene Kasım başında Anaya
saya göre toplanan Büyük Millet Meclîsi Dev
let Başkanının bir nutku ile açılır. Riyaset Di
vanı ve komisyonlar yeniden seçilir. Binaen
aleyh Mealisin çalışma yılı Kasımda başlayıp 
Ekim ayında biten yıldır, malî yılla ilgisi yok
tur. Yani 3050 sayılı Kanunun ikinci madde
sindeki yıl tabirini kabul etsek ve bunu millet
vekilleri çeklerinin yıllık olarak verileceğini âmir 
bir hüküm olarak alsak dahi (yıl) tâbiri üze
rinde de durmamız lâzımdır. 

Yıl tabiri de Malî yıl değildir, çalışmaya baş
ladığı yıldır ki, Kasımda başlar. Bu hükümlerin 
milletvekillerinin lehine tefsiri Sekizinci Devre 
Milletvekillerine malî yıl sonuna kadar ödenek 
verilmesini ieabettirmiştir. Binaenaleyh haber al
dığımıza göre hâdise Maliye Bakanlığına intikal 
etmiş, Maliye Bakanlığının teknik elemanları yıl 
tâbirinden mutlaka Meclisin işe başladığı yılın 
anlaşılması icabettiği üzerinde durmuşlardır. Fa
kat nedense bn mesele de kabul edilmemiş mil
letvekillerine Ekim ayı sonuna kadar âzami sup-
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leşle dört ay daha fazla - ki bu dört aylıkl kısım 
kanaatimce tamamen uygunsuzdur - Şubat ayı 
sonuna kadar ödenek verilmiştir. 

tşte arkadaşların buna mümasil daha bir ta
kım noksanlıklar mevzuatımızda vardır. Bunun 
için Bütçe Komisvonu bu mevzuu, ceffelkalem 
Anayasaya aykırıdır diye reddedecek yerde, ka
naatimce, bu mevzuatı tâdil ederek daha müte
kâmil bir kanunla huzurunuza çıksaydı, memle
kette mevcut olan karışıklığı önlemek bakımın
dan daha iyi bir hareket yapmış olurdu. 

Mâruaztım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu . 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, ben esas hakkında 
mütalâamı arzetmeden evvel bir hususa dokua-
mak istiyorum. B, M. M, ne gelen her teklif üze
rinde, teklifi yapan iyi veya fena niyetinde de
ğil, teklifin mahiyeti üzerinde durmak lâzımdır. 

Kemal Tttrkoğlu'nun bu teklifinin samimî 
olup olmadığı bizi alâkadar etmez. Bizatihi tek
lif mühimdir. Teklif muvafık mı, değil mi? Bunu 
tetkik edelim. 

Bütçe Encümeninin maddi sebeplere daya
nan mütalâası isabetlidir. Bugünkü hayat şart
l ama göre ve bilhassa bugünkü milletvekilleri
nin çalama mecburiyetlerine göre ödenek ve yıllık 
çok değildir. Ancak bu şartların üzerinde, bizi 
icbar eden daha mühim meseleler vardır. Evve
lâ iki sene evvel partimiz Millete vâdetmiştir. 
Kendisine maletmiştir. Bu sözümüzü yerine ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Daha beş gün evvel 
Konya'da yaptığımız il kongresinde bütün vilâ
yeti temsil eden delegeler bunda ısrarla durmuş
lardır. 

Sonra biz buraya büyük fedakârlıklara kat
lanarak geldik. Daha bir müddet ve icabederse 
partimiz iktidarda kaldıkça bu fedakârlıklara 
devam etmek mecburiyetindeyiz. Bütçe müzake
relerinde şahsan isterim ki bu Büyük Meclis, 
Birinci Büyük Millet Meclisinin gösterdiği has
sasiyeti göstersin. Ve bunun için de her şeyden 
evvel kendimize taallûk eden Ödenekler üzerinde 
durmalıyız. Kanaatimi su suretle hulasa edece
ğim: Bu arzettiğim sebeplerle Kemal Türkoğlu 
arkadaşımızın teklifinin mutlaka reddî isabetli 
değildu-, Maddeleri üzerinde durabiliriz. Me
selâ Başkanlık Divanı Üyelerine tazminat verili
yor. Bu haklıdır, bu teklif reddedilebilir. 
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Yolluk üzerinde duruluyor. Bugünün şart

larına göre bu da kâfi değildir. 
Anayasanın 18 nci maddesine gelince; Ay

nen okuyorum. 
«Milletvekilleri yıllık ödenekleri özel kanunla 

gösterilir» diyor. Bu madde hiçbir zaman beş 
gün veya bir ay vazife görmekle yıllık ödenek 
verileceğini âmir değildir. Buna muhalif yapıl
mış olan kanunlar varsa derhal tadil edilebilir. 
Anayasa sarihtir. Arzettiğim gibi bütün bu ya-
pılmış olan kanunlar ona göre yeniden tanzim 
edilmelidir. 

Hususi kanun yıllık ödeneği tâyin eder. Yıl
lık ödeneğe çalışma ile, istihkak kesbedilir. 

ödeneğe gelince; 875 liradan 1 150 liraya 
çıkarılmıştır. Vaktiyle Demokrat Parti buna 
itiraz etmişti. Hiç olmazsa 1 150 lira bîn liraya 
indirilebilir. Teklifimi takdim edeceğim. Teklif 
Anayasaya muhalif değildir. Kül halinde reddî 
İsabetli değildir. Bunu reddedelim maddeler 
üzerinde Bütçe Komisyonu tetkikat yapsın. Bunu 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz alan ol
madığı için müzakerenin kifayetine dair olan 
önergeyi okutmaya lüzum gömüyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben söz 
istiyorum. Şahsım mevzuubahis oldu. Hem de 
izahat vereceğim. 

BAŞKAN — Ohalde kifayeti müzakere tak
ririni okutayım da ondan sonra. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini teklif ediyorum. Say

gılarımla. 
Balıkesir Milletvekili 

Müfit Erkuyumcu 
BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında

ki önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhtelif önergeler var onları okuta
cağım. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bende
nize SÖK verecektiniz, o vaitle yeterlik önergesini 
okuttunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkındaki önergeyi, siz söz istediğiniz için okut
tum, 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Cevap 
vereceğim, 
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BAŞKAN — Zatı âlînizin şahsına sataşma ol

madı ki. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Nasıl 

olmadı efendim, Cezmi Beyin sözü... 
BAŞKAN — Riyaset, sataşma olmadığı ka

naatindedir. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Direni

yorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız söz istemekte ısrar 

ediyorlar konuşmasını arzu buyuranlar lütfen 
işaret versinler... Konuşmasını kabul etmiyenler.,. 
Söz verilmemesi kabul edilmiştir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ohalde 
bütün sözleri sahiplerine iade ederim. 

BAŞKAN — Başkanlık içtüzük usul ve hü
kümlerine uygun hareket etmek mecburiyetin
dedir. 

önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Bütçe Ko

misyonu raporunun reddini ve kanun teklifinin 
müzakeresine geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoğlu 

Başkanlığa 
Raporun Anayasaya ait hükümlerinin bir 

defa da Anayasa Komisyonunda tetkikini usul 
bakımından uygun görmekteyiz. Raporun Ana
yasa Komisyonuna havalesini teklif ve arzeyleriz, 

Balıkesir Kayseri 
Sıtkı Yırealı İbrahim Kîrazoğhı 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri Ödenekleri hakkında Kemal 

Türkoğlu'nun kanun teklifi ile Bütçe Komisyonu 
raporunun, Anayasaya uygun olup olmadığının 
incelenmesi için, Anayasa Komisyonuna havale 
edilmesini arz ve rica ederim. 

Niğde 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu tarafın

dan yapılan kanun teklifinin bir defa da ihtisas 
komisyonu olan Anayasa Komisyonunda tetkikini 
arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Yusuf Aysal 

Yüksek Başkanlığa 
'Kemal Türkoğlu'nun tekUfinin reddine dair 
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olan Bütçe Komisyonu raporunun reddi Ue, tek
lifin maddeleri hakkında tetkikat yapılmak üze
re Bütçe Komisyonuna iadesini arz ve teklif ey
lerim, 

17 . I . 1951 
Konya Miletvekili 

P. Ağaoğhı 

Uaşkanhğa 
Mevzuu evvelâ Anayasaya ve sonra da Mali

ye komisyonlarınca tetkikini teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
Bedri Nedim Oöknü 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeler 
arasında en aykırı olan teklif Kemal Türkoğlu'
nun önergesidir, Kemal Türkoğlu arkadaşımız 
komisyon raporunun reddiyle maddelerine geçil
mesini istemektedir. Bu takriri tekrar okutaca
ğım. 

(Kemal Türkoğlu'nun önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar.. 'Kabul etmiyenler.. 
önerge reddedilmiştir. 

ikinci derecede aykırı olan teklif, Fahri Ağa-
oğlu arkadaşımızın teklifidir. Yeniden Bütçe Ko
misyonunda keyfiyetin müzakere edilmesine mü
tealliktir. Okutup reyinize arzedeceğim. 

(Konya Milletvekili Fahri Ağaoğln'nun öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Raporun reddi kabul buyurul-
madığma göre bunu oya arza lüzum yoktur. Ay
kırı bir teklif olarak şimdi Maliye Komisyonuna 
havalesini îstîyen bir önerge vardır, onu okuta
cağım. 

(istanbul Milletvekili Bedri Nedim Göknil'-
in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Evvelâ Anayasa ve sonra da 
Malîye Komisyonuna verilmesini mutazammın 
olan teklifi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ' 

BEDRÎ NEDlM GÖKNÎL (İstanbul) — Ev
velâ Anayasa Komisyonuna gitmesi hakkındaki 
teklife iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ Anayasa Komisyonuna 
verilmesini teklif eden takrire arkadaşımızda il
tihak ediyor. 

BEDRİ NEDlM GÖKNİL (İstanbul) — Yal
nız Anayasa Komisyonuna gitmesi hakkındaki 
teklife iştirak ediyorum. 

— 248 — 
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BAŞKAN — Şu halde yalnız Anayasa Ko

misyonuna verilmesini mutazammın olan takriri 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Efendim, müsaade buyurunuz, reyler ayni 
derecede oldu, tedahül oldu, anlaşılamadı. Anaya
sa Komisyonuna verilmesini istiyen takriri bir 
daha okutacağım. 

(Sıtkı Tırcalı ve İbrahim Kirazoğlu'nun öner
geleri tekrar okundu.) 

(Önerge sahibi izah etsin sesleri) (Hacet yok 
sesleri). 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Anayasa 'Ko
misyonu tarafından tekrar müzakere edilmesi 
hakkında olan hükmü oynuza arzediyorum: Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen otu
runuz efendim. Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul edilmemiştir. 

Bütçe Komisyonunun raporunu yüksek oyu
nuza arzediyorum : Kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Komisyon raporu 
kabul edilmiştir. 

5. — Lübnan'ın Frank Sahasından çıkarıl
ması maksadiyle Türkiye Ue Fransa arastnda 
teati olunan mektupların onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve VtsisUri ve Ticaret Komis
yonları raporları (1/59) [1] 

BAŞKAN — İkinci gorüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Tasarıyı açık oyunuza aradeceğimiz için lüt
fen arkadaşlar dağılmasınlar. 

.Lübnan'ın Frank Sahasından çıkarılması mak-
sadiyle Türkiye İle Fransa arasında teati olu
nan mektupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 1946 tarihli Tür
kiye - Fransa ödeme Anlaşmasına ekli Fransız 
Frangı Sahasına dâhil memleketler listesinden 
Lübnan'ın çıkarılması hususunda Fransa Dışiş
leri Bakanlığı île teati olunan mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[1] Birinci görüşülmesi 29 ncu Birleşim tu-
tanağtndadir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ikinci müzakeresi bitmiştir; tümü
nü açık oyunuza sunuyorum. 

6. — Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşma
sının 5 nci maddesinin değiştirilmesi için mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/6?) [1] 

BAŞKAN — İkinci gorüşülmesidir. 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi için mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 12 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 5 nci 
maddesinin konusunu teşkil eden ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Finlan
diya Bankası (Sönmen Pankfci) lehine tanınan 
500 000 A. B. D. dolarlık kredi haddinin 
1 000 000 A. B. D. dolarına çıkarüinası husu
sunu sağlamak üzere 24 Ağustos 1950 tarihinde 
Finlandiya Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler.., Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 29 ncu Birleşim tu-
tanağındadır. 
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Tasarının ikinci müzakeresi sona ermiştir. 

Tümünü aç*k oylarınıza arzediyorum. 

7. — Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme An
latmaları İle 14 Mayıs 1949 tarihli ek Protoko
lün yürürlük sürelerinin uzatılması lıakkında 
yapılan Anlaşmanın onanman hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (150) [İ] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesî-
dir, Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye - İsveç Ticaret va Ödeme Anlaşmaları 
ile ek Protokolün yürürlük sürelerinin uzatil-
ması hususunda teati olunan mektupların onan* 

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - îsvcç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 14 
Mayıs 1949 tarihli Ek Protokolün yürürlük sü
relerinin uzatılması hususunda 12 Mayıs 1950 
tarihinde Ankara'da tsveç Elçiliği ile teati 
olunan mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKA'N — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler .., Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. Kanunun tümünü açık oyla oyunuza ar
zediyorum, 

8. — Damga Resmi Kanununun 32 nci mad
desine 3765 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyU ek
lenen 79 ncu numaranın değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/73) [2] 

[1] .Birinci görüşülmesi 29 ncu Birleşim tu-
tanağınâadır. 

[2] 58 sayth bazmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen vat 

mı? Toktur. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Damga Resmi Kanununun 32 nci maddasine 3478 
sayılı Kanunla eklenen 62 nci numaranın kaldı
rılmasına re 3765 sayılı Kanunla eklenen 79 ncu 
numaranın değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 tarih ve 1324 sa
yılı Damga Resmî Kanununun 32 nei maddesine 
3765 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen 
79 ncu numara aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: . 

Amme menfaatlerine hadim cemiyetlerin her 
türlü muamelelerinde tanzim olunacak bütün 
evrak ve senetlerle ilânlardan, damga resmi bu 
teşekküller tarafından ödenmesi lâzım gelenler, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 23 . V . 1928 tarihli ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun 32 nci madde
sine 3478 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle 
eklenen 62 ncî fıkrası kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 4, — Bu Kanunu Maliye Bakant 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir, 

9. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum,' 
cu ile Bize Milletvekili İzzet Akçal'm, AdUye 
Jlarç Tarifesi Kanununun 98 nci ve 99 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tcMifi ve Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/44) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

[1] 64 sayth iasmayazt tutanağın sonundadır. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, 14 Mayıs seçimini liyakatla ida
re eden şerefli hakimlerimizle alâkalı bir kanan 
tasarısının görüşülmesine başlandığı şu sırada, 
arkadaşların bugün yol tazminatı olarak almak
ta oldukları paranın diğer devlet dairelerinde 
verilmekte olan paralarla mukayesesini yapmak 
suretiyle söze başlamak İstiyorum. 

Arkadaşlar, halen mer'i olan harcirah ka
rarnamesinin hükümlerine göre Devlet dairele
rindeki durum şudur: 

Asli maaşı 150 lira olanların yevmiyesi 9 li
radır. 

Asli maaşı 125 lira olanların'yevmiyesi ke
za 9 liradır, 

Asli maaşı 100 lira olanların yevmiyesi 7,5 
liradır. 

Asli maaşı 90 lira olanların yevmiyesi 6 lira
dır. 

Asli maaşı 80 lira olanların yevmiyesi 5,40 
liradır. 

Ve böylece 3,60 liraya kadar düşmektedir. 
Arkadaşlar bugün Anayasanın 8 nci mad

desine göre Türk Milleti namına hüküm vermek 
salâhiyetini haiz ve Medeni Kanunun birinci 
maddesine göre de bir kanun vâzıı mevkiinde 
bulunan hâkimlerin Harç Tarifesi Kanununun 
98 nei maddesine göre almakta oldukları 200 
kuruş yol masrafmın 500 kuruşa yükseltilmesi 
hakkındaki bu tasarı kanaatimce en isabetli 
ve yerinde bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu tasarı görüşüldüğü sırada 
Ceza işleri Umum Müdürlüğünün halen mer'i 
olan bir tamimi üzerinde durmak ve bu tami
min Adliyede yarattığı huzursuzluğu da burada 
tebarüz ettirerek vaziyeti tashih yoluna gitmek 
mecburiyetinde olduğumuzu arzetmek mecburi
yetindeyim. Ceza îşleri Umum Müdürlüğünün 
15 . VII . 1937 gün ve 5 sayılı tamimi aynen 
şöyledir. «Memuriyeti makamından uzaklaşma
ya mecbur olan hâkimlerle memurlara tarifenin 
98 nci maddesine göre yol tazminatı verilebil
mesi için vazife görmek üzere gidilecek mahal
lin nakil vasıtalarından bîri ile gitmeye mutlak 
ihtiyaç gösterecek kadar uzak olması ve gidile
cek yerin mesafesi nakil vâsıtasına müracaata 
ihtiyaç göstermediği takdirde yol tazminatı ve-
rilemiyeceği» tasrih edilmiştir. 

Arkadaşlar bu tamim dolayısiyle birçok yer
lere nakil vasitalariyle gitmektedir. Ankara'da 
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nakil vasıtaları diğer kasabalara nazaran bol
dur. Samanpazarraa kadar otomobile biner ve 
Samanpazarında iner bundan nakil vasıtası 
parasını alır. Halbuki vasıtası olmıyan yerde 
daha çabuk mesafe katedilir fakat para almaz. 
Bu tamime göre, nakil vasıtaları bol ve çeşitli 
bulunan birçok yerlerdeki hâkimler her yere 
nakil vasıtası ile gitmek imkânını buldukların
dan yol tazminatı almakta olmalarına mukabil 
birçok yerlerde nakil vasıtası bulunmadığı için 
bir iki kilometrelik mesafelere yürüyerek giden 
birçok hâkimlerimiz bu tamim dolayısiyle ha
len tazminat alamamak mevkiindedir ve bu yüz
den birçok hâkimlerimize inzibati cezalar veril
mekte ve hattâ mahkemelere kadar götürülmüş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh üzerinde durduğu
muz 98, 99 neu maddelerin yeniden tadil edil
mesi istenirken bunun da sarahaten ortaya kon
ması komisyon sözcüsü tarafından burada ha
kikî durumun ifade edilmiş bulunması tatbikat
çıları bakımından faydalı olacaktır. Filvaki bu 
hal Ceza Heyeti Umumiyesinin 24 . X . 1938 
gün ve 335 Kararla halledilmiş bulunmakta 
ise de yine madde aynen mevcuttur, tamimin 
hükümleri birçok yerlerde yürümekte devam 
etmektedir. Bu bakımdan komisyon sözcüsünün 
burada hiç değilse bunu zapta geçirmesi lâzım
dır. 

Arkadaşlar, 98 ve 99 ncu maddelerin tadili 
yapılırken burada bir meseleye bilhassa dikkat 
nazarınızı çekmek isterim. Hâkim ve müddei
umumilere yol tazminatı olarak her gün için 5 
lira verilmesini mutazammın olan bu kanunda 
«her gün* kelimesi üzerinde durmak icabetmek-
tedir. Tatbikatta «her gün» kelimesi türlü tür
lü tefsir edilmektedir. Bâzı yerlerde hâkimle 
müddeiumumi tefsir bakımından bu hususta 
ayrı ayrı zihniyette bulunuyorlar, başka başka 
muameleler yapıyor ve başka başka harcirahlar 
tahakkuk ettiriyorlar. Ve Divanı Muhasebattan 
da bu işler geri gelmemektedir. Benim kanaa
time göre «her gün» ün başlangıcı keşfe çıkıldığı 
anda başlar ve saat 24 de sona erer. Bir kısım 
arkadaşlara göre de her gün tâbiri 24 saat
ten ibarettir. Bu itibarla arkadaşların bunu da 
burada son olarak bir şekle bağlaması ve her 
günün başlangıcının sıfırdan mı yoksa hâkimin 

keşfe çıktığı saatten mî başhyacağını teşbit ve 
tavzih etmesini Komisyon Sözcüsünden tavzih 
etmesini rica ederim. 
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Arkadaşlar, önümüzdeki bu tasarının bize 

getirdiği yemlik saat ve dakikanm ortadan kal
dırılmasıdır. Evvelki kanunda her saat ve küsuru 
İğin elli kuruş verileceği yazılıdır. Her saat ve 
kesri için elli kuruş verilmesi keyfiyeti maalesef 
pek çok arkadaşları suizan altında bırakmış 
ve birçok arkadaşların mahkemelere şevki gibi 
bir neticeye de varmıştır. Saati olmıyan bir 
müddeiumumi keşfe çıkış saatini kaydetmedi
ğinden keşifte saatlerce kalmış olmasına rağ
men müfettişler tarafından mahkemeye sevke-
dilmiş ve böylece müddei umumi hâkimlerin 
otoritesinin zedelenmiş olduğunu gördük. Yine 
tasarıda her saat ve küsuru kaydının kaldırıl
mış olmasını çok isabetli görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar ;1934 yknda kabul 
edilmiş olan Harç Tarifesi Kanunu hâkim ve 
savcılara her saat ve küsuru için 50 kuruş ve 
bilâhara çıkan bir kanunla da buna % 50 zam 
yapılmak suretiyle 75 kuruş ve bir gün için âza
mi 300 kuruş yol tazminatı koymuş ve tatbikatı 
da bu merkezde bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milleti namına 
icrayı adalet «den, icabında kanun vaz'etmek 
salâhiyeti bulunan hâkim bir keşifte 75 kuruş 
alırken ehlivukuf olarak yanında götürdüğü 
bir tapu memuruna 15 lira vermek mecburiye
tinde kalmaktadır. 

Ben iyi hatırlıyorum, Mersin'de hâkim bu
lunduğum sırada bir elektrik saatinin bozuk olup 
olmadığını, buradan; cereyan çalınıp çalınmadı-
ğını, tetkik için getirttiğim bir elektrik mühen
disinin yarım saatlik mesaisi için 25 lira takdir 
etmiş olmama rağmen buna az demiştir. 

Arkadaşlar; bugün hâkimleri milletin hakiki 
irade ve arzularını tahakkuk ettiren, memleke
tin itimadını kazanmış en yüksek otorite olarak 
tanırken bunlara vereceğimiz yol tazminatınım da 
şerefiyle mütenasip olması elbette ki en isabetli 
bir hareket olur. Bu itibarla bu teklifi yapan 
arkadaşlarımız adalet unsurlarını memnun etmiş
lerdir. Karlı, yağmurlu havalarda binbir me
şakkat içerisinde dağ başlarında kokmuş, çürü
müş leşler içerisinde geceyi gündüze katarak va
zife gören müddeiumumileri ve aynı yolda olan 
hâkimleri bu mukaddes vazifelerinde hiç değilse 
yırttıkları pabuçlarının bedelini ödersek nihayet 
hakkı ve adaleti tecelli ettirmeş olacağız, 

MÜFİT EBKUYUMCü (Balıkesir) — Söz 
isterim. 
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BAŞ.KAN — Komisyon namına mıî 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Teklif 

sahibi sıfatiyle konuşacağım. 
Arkadaşlarım, yüksek huzurunuza getirilen 

bu kanunu bendeniz teklif ettim. Bu teklifi ya
parken gayem hâkimlere fazla menfaat temin et
mek değildir. Maksadım; ötedenberi hâkimler 
ve Adliye mensupları arasında bir ıstırap mev
zuu olan bu bahsini kesin bir kanun hükmiyle 
halledilmesinden ibarettir. 

Teklifimizin esası şudur : Biz âzami üç lira
dan ibaret olan yol tazminatının 5 liraya iblâğını 
istiyoruz. Bu teklif kabul edildiği takdirde hâ
kimlere fazla bir menfaat temin edilmeyecektir. 
Fakat şimdiye kadar muhafaza edilmekte olan 
saat hesabı tatbikmda birçok dedikoduları mu
cip olmaktadır, bir hâkim şu kadar saat kaldı 
veya kalmadı diye sualler açılmış, hattâ bu 
yüzden hâkim tahtı muhakemeye alınmış ve bir
çok fena vaziyetler hâsıl olmuştur. 

Bendeniz hâsıl olan bu fena durumu izale 
etmek için bu teklifi yapmış bulunuyorum. Ah
met Başıbüyük arkadaşım da izah ettiler, 90 lira 
maaşlı bir Devlet memuru, Harcırah Kararname
sine göre 6,5 lira yevmiye almaktadır. Fakat 
bizim yaptığımız teklif nihayet hâkimler için bu 
miktarın beş liraya çıkarılmasından ibarettir. Bu 
teklifimizin kabulü halinde dahi hâkimler diğer 
memurlarla müsavi seviyeye dahi getirilmiş ol-
mıyaeaktır. Bu itibarla biz ötedenberi alâkalı-
larca tesviye edilmekte olan mahkeme masrafla
rının daha fazla artırılması için fazla bir teklifte 
bulunmadık, beş lira gibi ufak bîr miktarı teklif 
etmiş bulunuyoruz. Kabulünü rica ederim. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın suallerine 
Komisyon Sözcüsü sıfatiyle birkaç kelime ile arzı 
cevap ettikten sonra kürsüden ineceğim efendim. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız dediler ki, ve
saitle gidilen yerlere mî münhasırdır, yoksa ve
saitle gitmediği halde yevmiye beş lira maktu 
tazminat alacak mıdır? Bu husus Ötedenberi Ad
liyede mevzuubahis olmuştur. Ceza Heyeti Umu-
miyesinin bir kararı ile bertaraf edilmiştir. Hâ
kimin yevmiye harcırah alması için vesait ile git
mesine lüzum yoktur. Esasen kanunun tadilini 
teklif ettiğimiz maddesi de bu hususta sarih bir 
hüküm ihtiva etmektedir. Maddeyi okuyorum. 

«Tebliğden başka bir muamele yapmak için 
makamından uzaklaşmak mecburiyetinde kalan 
hâkime yol masrafından başka şu kadar maktu 
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Mr para verilir» deniyor. Bu husus esasen vak
tiyle halledilmiş bulunuyor. Hâkimin vesait ile 
gitmesine lüzum yoktur. Harcırah almak için 
vesaitle gitmesinin kanunda meşrut tutulmadığı
na göre bu zaten halledilmiştir. Hâkimin vesaiti 
ile gitmesine lüzum yoktur. 

Bir de günün mebde ve müntehasının tâyin 
edilmesini rica ettiler. Bendenizce buna da lü
zum yoktur. Çünkü Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu sarih olarak bir günün ne olduğunu tâ
yin etmiştir, tatbikatta da tereddüdü mucip olmı-
yacaktır, 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Lütfen 
söyleyin de zapta geçsin. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Efan; 
dim, arzettiğim gibi maddede gayet sarahat var
dır, beher gün sabah gün doğmakla akşama ka
dar olan zamandır, yanî 12 saattir. Eğer bir 
gece geçer de ertesi güne kalırsa hâkim beş lira 
daha almak hakkını haiz olacaktır. 

RÎFAT ALABAY (Konya) — Saat olursa, 
meselâ bir saatî 

MÜFlT ERKUYUMCU (Devamla) — Saat 
esasını kaldırdığımıza göre saatin hâdisede ehem
miyeti yoktur, hâkim makamından ayrılınca beş 
lira almıya hak kazanacaktır. 

Binaenaleyh ötedenberi adliyeciler için bir 
ıstırap mevzuu olan bu işi hal için Yüksek Mec
lise yapmış olduğum kanun teklifinin kabul edil
mesini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar; Ad-
liye Harç Tarifesi Kanununun 98 - 99 ncu mad
delerinin tadili zarureti hakkında zannediyo
rum ki Adliye de çalışmış olan arkadaşlar bizim
le hemfikirdirler. Biz bu maddelerin tadili tek
lifini yapmamıza hâkim olan kanaat, Hâkimin 
aldığı maaştan keşif gibi bir vazife için ayrıca 
bir para harcamamasını temin maksadına ma
tuftur. 

Harç Tarifesi Kanununun 98 ncî maddesini 
tavzih için "bahsetmek isterim, 98 nci madde ile 
yargıç, savcı, tabibi adlî, hükümet doktoru, as
kerî yargıç ve icra memurunu kasdetmekteyiz. 
Belediye hududu dâhilinde olsun belediye hu
dudu haricinde olsun; vesaitle gidilsin, vesaitsiz 
gidilsin, tek bir keşif ve muamele için alacağı 
para 500 kuruş olarak tâyin edilmiştir. Kâtip 
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ve müstahdemlere verilecek olan para bunun 
nısfıdır. 

« Gün » ün İş günü olduğunu tavzih etmek 
lüzumunu hissetmekteyim. Adalet cihazında ta
ayyün etmiş olan husus da budur, tş günü na
zarı itibara alınır ve iş günü için takdir edilir. 
Bîr yargıç keşif için bir mahalle gidip de ertesi 
günü döndüğü takdirde iki günlük yol tazminatı 
alacaktır. Keşif için gittiği yerde bir saat de kalsa 
yine 500 kuruş alacaktır. 99 ncu madde bunun 
dışındadır. Teklifimizde bunu kasdetmekteyiz. 
Madde de bunu açıkça ifade edecek durumdadır. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti-
yen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza arzediyorum. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyanler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Adliye Harç Tarifesi hakkındaki 2503 sayılı 
Kanunun 98 nci re 99 ncu maddelerinin değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Tebliğden başka bir muamele 
yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur 
olan hâkim veya memura yol masrafından başka 
beher gün için makruan 500 kuruş yol tazminatı 
verilir. 

Kâtip ve sair müstahdemler içirt yukarda 
yazılı miktarın yarısı Ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Daireden uzaklaşmayı icabetti-
ren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça 
işler ayni zamanda yapılır. Bir günde birden 
ziyade iş yapıldığı takdirde beher iş için 400 ku
ruş alınır ve bu miktar bir gün için 1000 kuruşu 
geçemez. 

Görülen işler ayni mahalde ise yol masraf ve 
tazminatı müsavi hisselere; muhtelif mahallerde 
ise yol masrafı mesafe nazara alınarak mütena
sip ve yol tazminatı müsavi hisselere taksim 
olunur. 

Gerek bu, gerekse 98 nci maddedeki yol taz
minatına, 4327 sayılı kanundaki zamlar yapıl
maz. 
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Tazminat ve masraf karşılığı alınan peşin 

paralardan sarfedilemiyerek artan miktarlar sa
hiplerine iade olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul boyuran-
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tKlNCt MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Başbakan, 
Adalet ve Millî Savunma, Maliye ve içişleri Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında sb'z istiyen yok, 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 
Oyların sonucunu arzediyorum: 
Lübnan'ın Frank Sahasından çıkarılması mak

sadıyla Türkiye ile Fransa arasında teati olunan 
mektupların onanması hakkında Kanun tasarısına 
(247) oy verilmiştir. Muamele tamamdır, tasarı 

'(247) oyla kanuniyet iktisap etmiştir. 

Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 
beşinci maddesinin değiştirilmesi için mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hak
kındaki tasarıya (252) oy verilmiştir. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (252) oyla kabul 
edilmiştir, 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile ek Protokolün yürürlük sürelerinin uzatıl
ması hakkında teati olunan mektupların onan
ması hakkındaki tasarıya (257) oy verilmiştir. 

.(257) oyla tasarı kanuniyet iktisap etmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından 19 Ocak Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

^«*> 

10. ~~ Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'mtn memleketimizdeki hastane, sana
toryum r prevantoryum ve dispanser saytsiyle 
yatak adedine ve bunların nerelerde bulunduğu-
na, askerî hastane ve sağlık müesseselerinin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde toplan
masının faydalı olup olmadığına ve daha ne ka
dar hastane ve sağlık müessesesine ihtiyaç bu-
lunduğuna dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam Ekrem Hayri Vstündağ'm yazılı 
cevabt (6/Î54) 

Büyü^ Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak eevab verilmesi
ni saygılarımla rica ederim. 

3 . 1 . 1951 
Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağaoğlu 

1. Memleketimizde halen ve nerelerde has
tane vardır. Her hastanenin yatak sayısı nedir? 
(Bakanlığa bağlı, il, belediye hastaneleri ve hu

susi hastaneler ve sair resmî hastaneler), 
2. Memleketimizde nerelerde sanatoryum ve 

prevantoryum vardır. Her biri kaçar yataklıdır 
(Bakanlığa bağlı, il, belediye sanatoryum ve pre
vantoryumları, hususi ve sair resmî sanatoryum 
ve prevantoryumlar), 

3. Memleketimizde nerelerde dispanser yar
dır. İşleri nedir ve durumları nasıldır? 

4. Hususi müesseseler hariç askerî müesse
seler dâhil bütün sağlık müesseselerinin Sağlık 
Bakanlığı emrinde toplanması daha faydalı ol
mazım? Bunun için kaç Jiraya ihtiyaç vardır? 

5. Yeniden kaç yataklı hastaneye ve sana
toryuma ihtiyaç vardır. İhtiyaç yerleri nere
lerdir! 

Bu ihtiyaçların ne suretle karşılanması dü
şünülmektedir? 

6; Hastane ve sanatoryum yapılmasında, 
memleketin muhtelif bölgelerine göre sıhhi mal
zeme ve vasıtalar da dâhil olmak üzere, lüks ve 
israfa kaçmadan, bir yatak kaç liraya roalola-
bilirf 
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15 .1. 1951 

özeti: Konya Milletve
kili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğln'n,un yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 . 1 . 1951 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

1152/2411 sayılı yazıları karsağıdır: 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu tarafından memleketimizdeki muhtelif sıhhi 
müesseseler hakkındaki altı maddelik yazılı soru 
önergesinin cevapları ilişik olarak arzedilmek-
tedir. 

Sağlrtt ve SosyaiYardmı "Bakanı 
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

1. Memleketimizde mevcut olan hastane
lerle bunların yatak sayıları ilişik bir numaralı 
cetvelde sunulmaktadır. 

2. Halen memleketimizde mevcut sanator
yum, prevantoryum ve verem hastaneleriyle ve
rem paviyoıilarının yerlerini ve yatak sayıları
nı gösteren liste iki numaralı cetvelde arzolun-
muştur. 

3. Sağlık Bakanlığının idare ettiği 184 mu
ayene ve tedavi evi (Dispanser) ile özel idare 
ve belediyelerin idare ettikleri 97 dispanser 
mevcut olup bunlardan Devlete ait olanlar 3 
No. İn cetvelde gösterilmiş, özel idare ve bele
diyeye ait olanlar da aynı cetvele ilâve edil
miştir. Unvanları ayrı olmakla beraber bu mü
esseselerin gördükleri vazife aynıdır. Bunların 
bir kısmında beş, bir kısmında ise 10 yatak bu
lunmakta olup sair hasta bakımı malzemesi de 
mevcuttur. Ancak hasta yatırmak için lâzım-
gelen personel kadroları ve hasta iaşe ve sair 
tahsisatları bulunmadığından buralarda, pek 
nadir haller müstesna olmak üzere, hastalar 
ayakta muayene ve tedavi edilir. Dispanserde 
mevcut olan ilâçlar da hastalara parasız olarak 
verilmektedir. Pek zaruri hallerde hasta birkaç 
gün için dispanser de yatırıldığı zaman iaşe ve 
sair masraflarını bazan hastanın kendisi bazan 
belediye idaresi, bazan da dispanser tabibi tı>-
min etmektedir, 

. Sağlık Bakanlığı idaresindeki muayene ve 
tedavi evlerinin yatak sayısı 920, özel idareler 
dispanserlerinin yatak sayısı 328, belediye dis
panserlerinin yatak sayısı da 130 dür. 

4. Askerî müessseeler de dâhil olmak üze-
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re bütün sağlık müesseselerinin Sağlık Bakan
lığı elinde toplanması her bakımdan daha fay
dalı ve daha ekonomiktir. Ancak bâzı teknik 
sebeplerle bugün İçin bunu yapmak mümkün 
olamamaktadır. Hazarda ve seferde askerî has
tanelerin yatak sayısı hakkında katî bir malû
mat sahibi olmadığımız için, bütün hastanelerin 
Sağlık Bakanlığı elinde toplanması halinde ne 
kadar paraya ihtiyaç olacağı hakkında bir ra
kam vermek tabii mümkün değildir. 

5. Bâzı Garp memleketlerinde yatak sayısı
nın miktarını' 10 000 de 150 ye kadar çıkarabi
len yerler vardır. Komşumuz Yunanistan'da bu 
nispet 21,2 dir. Biz de ise 10,56 dır. Memleketin 
coğrafî vaziyetine göre en küçük bir tahminle 
40 000 hasta yatağına ihtiyaç vardır. Bugün 
Devlete ait yatakların mecmuu 11 726 olup bun
lar için Sağlık Bakanlığı bütçesinden inşaat, 
tesis, tabip ve personel maaş ve ücretleri hariç 
yalnız hasta yatağı ve bu hastaların iaşeye tâbi 
bakım personeli için genel gider olarak 
12 235 387 lira sarf olunmaktadır, özel idareler
le belediyelere ait 4373 hasta yatağı masrafı yu
karda verilen rakama dâhil değildir. Hasta ya
tağı mevcudunu 40 000 e çıkarmak için Sağlık 
Bakanlığı hastanelerine 22 901 yatak daha ilâ
ve etmek lâzımgelir. Bu yatakların maaş ve yu
karda tasrih edilen sair masrafları hariç yalnız 
genel giderleri için aşağı yukarı daha 25 000 000 
liranın Bakanlığımız bütçesine ilâvesi lâzımdır. 

Verem meselesine gelince; bâzı memleketler 
her ölen veremli için 2,5 hasta yatağı hazırla
maktadır. Biz daha mütevazı bîr hesapla verem
den ölen bir kişiye mukabil bir yatak temin 
edersek 40 000 verem yatağına da ihtiyaç ola
caktır.. Bu yatakların hazır olduğunu farzetti-
ğimiz takdirde sade yatacak 40 000 veremlinin 
senelik genel giderleri 43 800 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Bu paranın Devlet bütçesinden ay
rılmasına memleketin malî istitaatınm müsait 
olmıyacağı aşikârdır. Bunun için mesele başka 
bir cepheden tetkika başlanmış olup Bakanlığı
mız da bu işlerle alâkalı mütehassısların teşkil 
ettiği bir komisyon bir sosyal sigorta mevzuu 
etrafında çalışmalara koyulmuş bulunmaktadır: 
Tabiî sosyal sigorta denince bunun külfeti yal
nız iş verenlerle sigortalılara ait olamaz. Mese
le bir sosyal hizmet olduğundan Devletin de 
primlere iştirak etmesi lâzımgelir1. Sosyal sigor
talar için bâzı memleketlerde tatbik edilen usul 
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prim mevzuunu üçe ayırıp bunu Devlet, iş ve
ren ve sigortalı arasında taksim etmektir. Sos
yal sigorta çok ehemmiyetli ve güç bir dâva ol
duğundan sade kendi mütehassıslarımızın var
dıkları netice ile iktifa etmeyip Bakanlığımız 
tetkiklerini bitirdikten sonra Garp memleketle
rinden sosyal sigortayı tatbik etmekte bulunan 
birinden yüksek bir mütehassıs davet ederek 
ayrıca onun fikirlerinden de faydalanmak mu
vafık olacaktır. 

6. Bakanlığımız da bugüne kadar yapılmış 
olan tecrübelere göre teçhizatiyle birlikte bir 
hastane yatağı 15 000 - 18 000 liraya mal ol
maktadır. 

(I) Sayılı cetval 
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Devlet hastaneleri 

Hastanenin adı 

1. Ankara Numune Hastanesi 
2. Afyon Devlet » 
3. Artvin » » 
4. Antakya » » 
5. Amasya » * 
6. Ankara Çocuk » 
7. Bilecik Devlet » 
8. Burdur » » 
9. Bitlis » » 

10. Bolu » » 
11. Çankırı » » 
12. Çorum » » 
13. Diyarbakır Nü, » 
14. Erzurum » » 
15. Erzinean Devlet » 
16. Elâzığ » » 
17. » Akıl, Sinir » 
18. » Cüzam, » » 
19. Edirne Devlet » 
20. Gumüşane » » 
21. İstanbul Akıl » 
22. » Çocuk » 
23. » Haydarpaşa Nü. » 
24. » Bulaşıcı v 
25. İskenderun Devlet » 
26. İzmir Bulaşıcı » 
27. » B. U. Çocuk » 
28. Kastamonu Devlet » 
29 Kayseri » » 

Yatak 
sayısı 

600 
100 
50 

100 
70 
50 
25 
50 
50 

100 
95 

120 
175 
200 

75 
115 
320 
225 
65 
40 

2 494 
310 
300 
'20 
40 
25 

160 
80 

140 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Hastanenin adı 

Manisa Akıl, S. 
Malatya Devlet 
Maraş » 
Rize y> 
Trabzon Numune 
Tokad Devlet 
Mivas Numune 
Şebin Karahisar 
Urfa Devlet 
Yozgad » 
Zonguldak » 

Hastanesi 

Beyoğlu İlk Yardım 

» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yatak 
sayısı 

130 
75 
:1Û 
50 

300 
80 

140 
45 
50 
75 

100 
40 

1 
2 
3 
4 
5 

özel İdare hastaneleri 

Hastanenin bulunduğu yet' 

Adana Memleket Hastanesi 
Adapazarı > » 
Aksaray » » 
Antalya » » 
Aydın » » 

6 Bafra » » 
7 Balıkesir » » 
8 Bartın » » 
9 Bursa » » 

10 Çanakkale » » 
11 Denizli » » 
12 Ereğli Zon. » » 
13 Eskişehir » » 
34 Gazianteb » » 
15 Giresun » » 
16 İnebolu » » 
17 İnegöl » » 
18 İsparta » » 
19 İzmir » » 
20 İzmit » » 
21 İğdır » » 
22 Karaköse » » 
23 Kars » » 
24 Keşan » » 
25 Kilis » » 
26 Konya » » 
27 Kırklareli » > 
28 Kırşehir » » 

7 329 

Yatak 
sayısı 

140 
30 
30 
75 

110 
20 

125 
25 

170 
75 

130 
25 

100 
100 
50 
25 
25 
50 

374 
60 
25 
50 
60 
15 
25 

200 
50 
25 

— 256 — 



B : 31 17. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Hastanenin bulunduğu 

Kozan 
Kütahya 
Manisa 
Mersin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Osmaniye 

yer 

Memleket Hastanesi 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 

Safranbolu » 
Samsun » 

» Zühreviye 
Siird Memleket 
Silifke 
Sİnob 

» 
» 

Sivas* Zühreviye 
Tarsus 
Tekirdağ 
Tosya 
Uşak 
Van 

Memleket 
» 
» 
» 
» 

•» 

> 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
> 
» 
» 

Yatak 
sayısı 

15 
80 

109 
75 
60 
10 
60 
50 
15 
25 

110 
25 
25 
20 
60 
25 
25 
50 
25 
25 
25 

3 143 

Belediyelere ait hastaneler 
Yatak 

Hastanenin bulunduğu yer sayısı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Adana Zührevi 
Akşehir Belediye 
Ankara » 
Bandırma » 
Bergama » 
Edremit * 
Fethiye » 
Beyoğlu » 
Cerrahpaşa » 
Haseki » 
ist. Darülaceze 

* Zühreviye 
îzmir Zühreviye 
Konya Zühreviye 
ödemiş Belediye 
Tire » 
Turgutlu > 

Hastanesi 

» 

» 

» 

> 

> 
» 
» 

» 

25 
25 
50 
20 
20 
20 
20 

100 
528 
417 
200 
100 
100 
10 
20 
20 
12 

$ * 1687 

.1961 0 : 1 
(2) sayılı petvel 

Verem Sanatoryumla rt 

Yatak 
sayısı 

Jleybeliada Devlet Sanatoryumu 520 
Büyükada Musa Kâzım Sanatoryumu 60 
Yakacık Sanatoryumu (Hususi) 86 
Erenköy Sanatoryumu (İstanbul Varem 
Mücadele Cemiyeti) 232 
izmir (Buca) Sanatoryumu 74 
Uludağ Sanatoryumu (Hususi) 147 
Valdebağ Sanatoryumu (Millî Eğitim Ba
kanlığı) 120 

1239 

Prevantoryumlar 

Valdebağ (Millî Eğitim Bakanlığı) 230 
Küçükyalı (Hususi) 16 

246 

Verem Hastaneleri 

Baltalinıam Devlet Kemik Verem Has-
tanesi 
Kastamonu 
Erzurum 
Edime 
Eskişehir 

Devlet Verem Hastanesi 
» 
» 
> 

» 
» 
» 

Kayseri Nuh Nacî Devlet V 
Konya 
Karaman 
Mardin 
İsparta 
Beyoğlu 
Sivas 
Trabzon 
Yedikule 

Devlet V 
» 
> 
» 
•j> 

» 
» 
» 

ereni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
>> 
» 

ereni Hastanesi 
Hastanesi 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
s 

130 
130 
50 
30 

100 
50 
30 
20 
20 

100 
50 
72 
60 

300 

1142 



B : 31 
Verem Pavyonları 

17.1.1951 0 : 1 

Yatak 
sayısı 

Haydarpaşa Numune Hastanesi Pavyonu 135: 
» Sâri Hastalıklar Hastanesi Pavyonu 90 

tzmir » » » » 
Ankara Numune Hastanesi Pavyonu 
Antakya Verem Pavyonu 

150 
50 
20 

445 

İcmali 

Verem sanatoryumları 
Prevanoryumlar 
Verem hastaneleri 

» pavyonları 

1230 
246 
1142 
445 

Genel toplam 3072 

(3) Sayılı cetvel 

Muayene ve t edam evleri 

(Düvlete ait) 

Yatak 
sayısı 

1. Afyon 

2. Ağrı 

3. Amasya 
4. Antalya 

5. Aydın 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 • 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 • 

Buldan 
Dinar 
Emirdağ 
Diyadin 
Doğubayazıt 
Aleşkirt 
Merzifon 
•Akseki 
•Alanya 
Elmalı 
Kaş 
Korkuteli 
Manavgat 
Finike 
Bozdoğan 
Çine 
Karacasu 
Söke 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

6. Balıkesir 

7. Bingöl 

8. Bilecik 
9. Bitlis 

10. Bolu 

11. Bursa 

12. Çanakkale 

13. Çankırı 

ı*. Çoruh 

15. Çorum 

16. Diyarbakır 

17. Edirne 
18. Elâzığ 

19. Erzincan 

20. Erzurum 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
31; 

40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
53 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

— Ayvalık 
— Burhaniye 
— Gönen 
— Bigadiç 
— Sındırgı 
- Kiği 
— Genç 
— Solhan 
— Söğüt 
— Ahlat 
— Akçakoca 
— Gerede 
— Göynük 
— Mudurnu 
— Seben 
—-Gemlik 

Yatak 
sayısı 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
."i 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

— M. Kemalpaşa 5 
—• Yenişehir 
-•• Bayramı:; 
— Biga 
-•- Keofllıat 
— Gelibolu 
— Lâpsek> 
—• Çerkeş 
— İlgaz 
— Borçka 
— Hopa 
— Şavşat 
— Yusufeli 
— Alaca 
— Mecitözü 
— Osmancık 
— Sungurlu 
— Çermik 
— Ergani 
— Tjice 
— Silvan 
— Meriç 
— Karakocan 
— Palu 
— 11 iç 
— Kemah 
— Kemaliye 
— Refahiye 
— Tercan 
— tspir 
— Oltu 

5 
"\ 
5 
5 
5 
; ı 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

• 5 

5 
5 
5 
5 
rı 

!\ 
\ 
f, 
İT 

5 
5 
5 
5 
5 
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B : 31 17.1.1951 O : 1 
Yatak 
sayısı 

21. Eskişehir 

22. Gaziahteb 
23. Giresun 

24. Gümüşane 

25. Hakkâri 
26. Hatay 

27 — İçel 

28. İsparta 

29. İstanbul 

30. izmir 
31. Kars 

32. Kastamonu 

33. Kayseri 

34. Kırşehir 

35. Kırklareli 

36. Konya 

66 — Pasinler 
67 — Tortum 
68 — Mihalıççık 
69 — Seyitgazi 
70 — Nizip 
71 — Alucra 
72 — Görele 
73 — Tirebolu 
74 — Bayburt 
75 — Kelkit 
76— Çolemerik 
77 — Dörtyol 
78 — Hassa 
79 — Kırıkhan 
80 — Beyhanlı 
81 — Yayladağ 
82 — Anamur 
83 — GiilnaT 
84 — Mut 
85 — Eğirdir 
86 — Ş. Karaağaç 
87 — Sütçüler 
88 — Yalova 
89 — Karaburun 
90 — Arapçay 
!>1 — Ardahan 
92 — Çıldır 
93 — Kağızman 
31 _ Poshof 
95 — Sarıkamış 
96 — Araç 
97 — Daday 
98 — Kargı 
99 — Küre 

100 — Taşköprü 
101 — Bünyan 
102 — Develi 
103 — Pınarbaşı 
104 — Ürgüp 
105 — Avanos 
106 — Kaman 
107 — Mneor 
108 — Demirköy 
109 — lÂileburıgaz 
110 — Ereğli 
111 — Ermenek 

5 
5 
5 
,î 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
r> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

37. Kocaeli 

38. 

39. 

Kütahya 

Malatya 

40. Manisa 

41. Maraş 

42. Mardin 

43. 

44. 

45. 

46. 

Muş 

Muğla 

Niğde 

Orda 

47. Samsun 

48. Siird 

49. 

50. 

51. 

Seyhan 

Sinob 

Sivas 

112 — 
113 — 
114 — 
115 -
116 — 
117 — 
118 — 
119 — 
120 — 
121 — 
122 — 
123 — 
124 — 
125 — 
126 — 
127 — 
128 — 
1<29 — 
130 — 
131 -
132 — 
133 — 
134 — 
135 — 
136 — 
137 -
138 — 
139 — 
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 — 
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -

V it ak 
sayısı 

Gebze 
Geyve 
Hendek 
KsEsnraçael 
Karasu 
Emet 
Gediz 
Besni 
Pütürge 
Hekimhan 
Demirci 
Eşme 
Gördes 
Soma 
Afşin 
Göksün 
Andırın f 
Pazarcık 
Cizre 
Gercüş 
Midyat 

• Savur 
Bulanık 

- Malazgirt 
- Bodrum 
- Datça 
• Köyceğiz 
- Milas 
- Güşehir 
- Ulukışla 
- Fatsa 
- Mesudiye, 
- Perşembe 
- Ünye 
- Havza 
- Lâdik 
- Terme 
- Beşiri 
- Eruh 
- Kurtalan 
- Şırnak 
- Bahçe 
- Ceyhan 
- Ayancık 
- Gerze 
- Kangal 
- Suşehri 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
Tt 

5 
5 
•> 
5 
r, 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
î> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
n 
5 
5 

• 5 

5 
5 
0 

5 
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52. 
53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 
59. 

60 

1. 
2. 

3. 

4. 

Rize 
Tekirdağ 

Tokad 

Trabzon 

Tunceli 

Urfa 

Yozgad 
Van 

— Zonguldak 

B : 31 

159 — Şarkışla 
160 — Zara 
161 — Pazar 
162 — Çorlu 
163 — Malkara 
164 — Erbaa 
165 — Niksar 
166 — Reşadiye 
167 — Maçka 
168 — Of 
169 — Vakfıkebir 
170 — Çemişkezek 
171 — Hozat 
172 — Pertek 
173 — Plümür 
174 — Mazgirt 
175 — Birecik 
176 — Siverek 
177 — Sürüç 
178 — Viranşehir 
179 — Boğazlıyan 
180 — Erciş 
181 — Gevaş 
182 — Devrek 
183 — Çaycuma 
184 — Ulus 

Yekftn 

184 X 5 = 920 

özü İdare dispanserleri 

Afyon 
Ankara • 

•* V ı - " 

Burdur 

Bilecik 

1 — Sandıklı 
2 — Aya§ 
3 — Balâ 
4 — Beypazarı 
5 — Çubuk 
6 — Haymana 
7 — Keskin 
8 — Kırıkkale 

17. î 
Yatak 
sayısı 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

10 
5 
5 

10 
5 

9 — Şerefli Koçhisar 5 
10 — Nallıhan 
11 — Polatlı 
12 — Bucak 
13 — Tefenni 
14 — Yeşilova 
15 — Gölpazarı 

5 
5' 
5 
5 1 
5 \ 
5 i 

.1951 C : 1 

5. 

6. 
1 

i ' 

1 7-
İ 8 . 
i 

1 9' 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Edirne 

Erzurum 

Eskişehir 
Gümüşane 

İsparta 

İstanbul 

Kastamonu 

Kırklareli 
Konya 

ir 

Kütahya 
Sivas 

Tekirdağ 

Tokad 

Trabzon 

Yozgad 

Yatak 
sayısı 

16 — İpsala 5 
17 — Uzunköprü 5 
18 — Aşkale 5 
19 _ Hınıs 5 
20 — Sivrihisar 5 
21 — Şirvan 5 
22 — Torul 5 
23 — Uluborlu 5 
24 — Yalvaç 5 
25 — Ağva 5 
26 — Büyükçekmeee 5 
27 — Çatalca. 5 
28 — Istiranca 5 
29 — Karacaköy 10 
30 — Kemerburgaz 5 
31 — Mahmutbey 4 
32 — Ömerli 4 
33 — Şamandıra S 
34 „ Silivri 12 
35 — Azdavay 5 
36 — Cide 5 
37 — Babaeski 5 
39 — Bozkır 5 
40 — Beyşehir 5 
41 — Cihanbeyli 5 
42 — Çumra 5 
43 — Htfdım 5 
44 — Ilgın 5 
45 — Karapınar 5 
46 — Saiteli 5 
47 — Simav 5 
48 — Gürün 5 
49 — Divriği 5 
50 — Hafik 5 
51 — Koyulhisar 5 
52 — Yıldızeli 5 
53 — Hayrabolu 5 
54 —• Saray 5 
55 — Şarköy 5 
56 — Artova 5 
57 — Taşova 5 
58 — Zile 5 
59 — Akçaabat 5 
60 — Sürmene 5 
61 — Sorgun 5 

328 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

B : 
, Belediye Dispanserleri 

Akhisar 
Bayındır 
Bor 
Bornova 
Buca 
Çeşme 
Dikili 
Dursunbey 
Eyüb 
Menemen 
Mersin 
Kemalpaşa 
Kula 
Kuşadası 
Torbalı 
Urla 
Sarıyer 
Salihli 
Seferihisar 

31 

Belediye Dispanseri 
» 
> 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

> 

» 

» 
» 
» 

» 

17.1 

Tatak 
sayısı 

' 5 
10 
5 

5 
5 
5 
3 

10 
— 
— 
— 

7 
J 

.191 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
-31. 
32. 
33, 
34. 
35. 
36. 

51 0 : 1 

Ankara (Zühreviye) Dispanseri 
Antakya 
Antalya 
Erzurum 
Gazianteb 
Kastamonu 
Kayseri 
istanbul 
Beyoğlu 
Galata 
Üsküdar 
Tophane 
İzmir 
İskenderun 
Samsun 
Urfa 
^nguldak 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

* 
» 
» 

> 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

> 
» 
» 

Yatak 
sayısı 

• 

— 
5 

15 
15 

10 

5 
— 
10 
10 

130 

t>9<i 

DtJZELTÎŞLEB 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 62 sayılı basmayazının ikinci sahifesinin sonundaki, 
istanbul Milletvekili Al H. Başar'm muhalefet şerhinin üçüncü satırında bulunan mazbataya 
kelimesi Anayasaya olarak düzeltilecektir. 

29 ncu Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltirler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sahife Satır Yanlış Doğru 

43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
45 
45 

1 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
4 
4 

28 
5 
6 
6 

32 
33 
33 
3 

4 - 5 
7 

21 

Menemenciovhı 
4 Mayıs 1949 
notasındaki 
Türkiye - Fransız 
tetkikinin da 
artırıldığı 
13 . IX . 1950 
suretle 
Türkiye Hükümeti 
Eylül 1950 
Anlaşması 

Menemencio ğlu 
4 Kasım 1949 
notadaki i 
Türk - Fransız 
tetkikinin de 
arttırıldığı 
13 . IX . 1951 
Surette 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 
15 Eylül 1950 
Anlaşmaları 



B : 31 17.1.1951 0 : 1 
Lübnan'ın Frank Sahasından çıkarılması makaadiyle Türkiye ile Fransa arasında teati olunan 

mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHLSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
fsmet Olgaç 

ANKARA 
SaULhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât tltekin 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğkı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreti 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

Uj re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

487 
247 
247 

0 
0 

223 
Atçık Milletvekillikleri : 17 

(Kabul edenler] 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahr i Belen 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 
ihsan Karasioğkı 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 

Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğhı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Engİnün 

ELÂZIO 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİN04N 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Ssnıih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuraneî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Do#an Kaymen 

GtUMUŞANE 
Cevdet Bay bura 
Halis Tokdemir 

Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbını 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaz&noğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tteşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Mehm*t Aldemir 
Cİhad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halil öcyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
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Zühtü Hilmi Velibeşe 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğhı 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsnıail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Snaid Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOOAELt 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alîcan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Teredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Abdi Çilingir 

B : 31 17. 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kûzbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA. 
Necdet Alkjn 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Flikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir Özbay 
Taılfi Sayman 

MANÎSA 
Sam et Ağaoğlu 
Şenıi Ergin 
Refik Şevket ince 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaioğlu 

MAEDtN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

1.1951 0 : 1 
NİĞDE 

Hadi Arıbas 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RtZE 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri. Mete 

SAMSUN 
Haşini Alışan 
Tevfik Heri 
Fîruz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

.Hasan Fehmi Usta oğlu 
SEYHAN 

Arif Nihat Asya 
Tovfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serce 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
Server Sonrjncuoğlu 

StVAS 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tunta^ 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk; ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyühoğhı 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun AyaTp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 



B : 31 17.1.1951 0 : 1 
[Oya katilmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kermau 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrcvi 
Halis öztürk (t.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu (t.) 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Bağıştan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tolcuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan (1.) 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Ifocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut GÜçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmaular 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin (1.) 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcu$il 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKnt 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kemal Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (1.) 

EDİRNE 
Cemal Goprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abİdin Potuoğlu 

GA2İANTEB 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdiirrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Hüseyin Frrat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nîhad Reşad Belper 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahîlya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat S özer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 

Sani Yaver 
Senıhi Yürüten (I.) 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Benzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfİ Menteş 

KARS 
Abbas Çetin 
Tezer Taskıran 
Hüseyin Cahit Yalgın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş ( t Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman BÖlükbaşt (1.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoftlü 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Himmet Ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kuyumcu (I.) 
Süleyman Sururi Naıuh* 
oğlu 
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MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
ismet İnönü 
Nuri Oeakcıoğlu 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Ferzi Lûtfi Karaoa-

'manoğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbonoğlu 
Nafiz KSrez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Sizim Taşkent 
MtüJİs Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Okmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Buna 1 

B : 31 17.1 
Cevdet Öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal (t.) 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RlZE 
Kemal Gaita 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Eerkman 
ismail Işın 
Hadi üzer 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

.1051 0 : 1 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Alî Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Beti! 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 

vekillikleri] 
istanbul 2 
izmir 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu (1.) 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tathoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tneealemdar-
oğlu (î.) 

SivaB 1 
Zonguldak 1 

— 
İT 
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B : 31 17.1.1951 0 : 1 
Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinin değiştirilmesi iğin mektup teatisi su

retiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanuna verilen ayların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih TorfiM 
Abmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
•Eamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 

Cevdet Soydan 
ANTALYA 

Burhanettin Onat 
Ahmet Tckclioğlu 

AYDIN 
§evki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Ascna 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Sıtkı Yırcah 

ü pe sayısı 487 
Oy verenler 252 

Kabul edenler : . 252 
Reddedenler 0 
-Çekİnserler • o 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık Milletvekillikleri : 17 

[Kabul edenler] 
BİLECİK j Saîp Özer 

Keşşaf Mehmet Kurkut Hasan Ali Vural 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet öz^ey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selîm Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

• Refet Tavashoğlu 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hamit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğuı 
Meımş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatknn 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 

Doğan Köymen 
OÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura >;; 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit ZaTbun 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur : ..:.;, 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu •••'-• 
Şahap Tol ' - , 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL ....-.;; 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
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Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Ustündağ 

KARS 
Fefzi Akta? 
Lâtif Aktfettm 
Mehmet Bahadır 
Abbas jÇetin 
Veyis Kogulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugac 

KASTAMONU 
Tahsin Coskan 
Öçlıp. Deniz 
Sait Kantarel 
Ftjhri Ke^ecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 
Haradi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail* Berkok 
Emin DeveUoğln 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

• KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sttkı Pikkip 
FajkLÜstun 

KIRŞEHİR 
Halil Sfeflad Erkut 

KÖOAELt 
EthemVassaf Akan 
Ekrem-Alican 
Hamdi'Basak 
Salih Kalemciüğlu 
Saim Önhon 
LÛtf i Tökoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
ASaogla 
Rifat Alabay 
Ziya"Barlas 

B : 31 17.1 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
Süleyman Snt-ıırİ Nasuh-
oğht 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay . 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înre 
Muhlis Tümay . 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioglu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

L. 1981 0 : 1 
NİÖDE 

Hadi Anbaş 
Necip BUge 
Asım Doğanay 
Fahri Köskerefclu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyel 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

P.tCT. 

İzzet Ak$al 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Hagim Alışan 
Tevfik Heri 
Finiz /Besim 
Ferid Tüzel 
Şükrü ühtçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf-Ziya Eker 
Salim Serçe 
CezmiTürk 

8ÜRD 
Baki-Erden 
Mehmet Daim SÜalp 
Şefik Tttrkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Server âanaoouoğln 

SİVAS 
EruüiDuat Damalı 
tlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Eoevit 
Nurettin-Ertürk 
Rifat Öçten 
BahaOtn «maer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun .Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celal öncel 
Rejit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi AçıksSz 
Cemal Kıpçak 
Rifat Srrişoğlu 
Avni Yırcdateyrak 
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B : 31 17.1.1951 O : 1 
[Oya kattlmıyanlarj 

AFYON KARAKtflAE 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu (t.) 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Bİnerbay 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazİfi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş. 

AYDIK 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKEStB 
Salâhattin Başkan (I.) 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbîlmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin (1.) 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet BaşıbÜyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Taysı (t.) 

EDİRNE 
Cemal GÖprülü 
Rükneddin Nnsuhioglu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaj 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebcsoy 
Abidin Potuoğlıı 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZlANTEB 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Koeatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tanknt 
Cavit Yurtman (t.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 

Sani Yaver 
Senini Yürüten (1.) 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibese 
(Bakan) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali MUhto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (LÜ.) 
Ali Rıza Kılıçkade 
tbralıim Kirazoğhı 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak . 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Güraoy 
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Ahmet Kavunca (I.) 
ihsan Şerif özgen <t.Ü.> 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Nnri Ocakcıoğhı 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
eğİn (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Rörez 
Sodİ Mıhcıoğla 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över (î.) 
Kâtım Taşkent 

MAKAS 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Boşer 
Cemal Hünal (1.) 
Nadir Nadi 

NÎÖDE 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
itelet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittin Özkefeli . 
Hadi TJzer 

Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Oümüşane 1 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Bemzİ Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Resad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelİoğlu 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOEAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Nuri Turgut Topco&u 

İstanbul 2 
İzmir 1 
Kırşehir 1 
Mufla 1 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu <t) 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URTA 
Feridun Ergin 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avnİ Doğan 
Yusuf Karshoğlu 
Hfisim Tathoğlu (t\ 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
Rİller 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu ( t ) 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

İT 

[Açık MİUetvekİlUklerij 



B : 31 H U 1961 O : 1 
Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile Ek Protokolün yürürlük sürelertoin 
ması hususunda teati .. olunan (mektupların onanması hakkındaki kanuna verilen oylaruı sonafflı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Ozçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgac. 

ANKARA 
Şalâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğhı 
Ömer Bilen 
Hamdî Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket tnee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat, 
Ahmet Tekelio?lu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKEStR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Gürelî 

u: re sayısı 487 
Oy verenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : o 
Çekinserter 0 

Oya katılmıyanlar 213 
Açık Milletvekillikleri J 7 

[Kokul edenler] 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEOtK 
Keşşaf Mehmet Korkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoftlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUK 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Kagıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Koymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat tyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sarp özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Arif Altın almaz 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazmaı» 
Hâmit AH Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memis Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinnplu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoglu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 

..-.'-.-

: \ 
Hayrettin Erkmen»,; j 
Tahsin İnanç 
Doğan Koymen 

GÜMÜŞAN*. V 

Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir ../,..,,. 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

tÇBL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaızanöğjuv :." 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
S alam on Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Ham di Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topen 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Basman 
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Muhiddin Eren«r 
Sadık Gi* 
Tank Gttrerk 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca. 
Ekrem Hayri ÜstündaJ 
Zühtü Hilmi Velibtee 

KARS 
F m i Akta» 
Latif Aküzüm 
3rm Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugae, 

KASTAMONU 
Tahsin Coakan 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri K««ecio&lu 
Hayri Tosunoglu 
Hamdi Tür» 

KAYSEEt 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri TJrgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkttt 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfİ Tokoğlu 
HösnÜ Türkand 

B : 31 
KONTA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Hıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Eorbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
SametAğaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înee 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

MUÖLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

17.1.1981 O : 1 
MÜŞ 

Haindi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎODB 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Fahri KÖskeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyel 
Feyzi Boztepe 
Naşjt Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Hacim Aligan 
Terfik Heri 
Finiz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü üluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdogan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Server Sonrammoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rif at öçten 

Bahattin Taner 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tunta§ 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celfil Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcüı 
Faik Erbaa 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açdcsoz 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya ı katûmty anlar] 

AFYON KARATTtSAR 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğln 
Gazi Yiğitbaşı 

AÛRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu (t.) 

ANKARA 
Salâhattin Betili 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah. Gedikoğlu 

ANTALYA 
Nazİfİ Şerif Nabei 
Akif Sanoğîtı 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Bdskan (t.) 
Esat Budakoğhı 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kâhpsızoğta 
Ahmet Kocsbtyıkoğlu 
Yatıya Felv*n 
Muharrem t Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin' îüan 

BOLU 
Mahmut GfîeJbSmez 
İhsan -Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erosan 
Sadettin Karacabey 

Mithat San 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmantar 
Süreyya Endik 
Bfedİ Enttstün 
Emin Kalafat 
tasan KarasiCfğha 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin (î.) 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zİhni Ural 

ÇORUH 
Ahmet Başıbüyûk 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcüfcil 
Fikret Karabüdak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktnğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı.(t) 

EDİRNE 
Cemal Göprüln 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZİĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk*Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç, 
Şemsettin Gimakay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raid Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğtu 
Emrullah Nutka 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidİn Potuogln 

GAEtANTEB 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlû^t.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuktiğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğhj 

GÜMÜSANE 
Vasfi Mahir KiJcatürk 

HAKKÂRt 
Selim Seren (1) 

HAffAY 
Abdullah Çilli 
; Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit- Tankttt 
Cavit Ytırtman '(I.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Cumhur* 
başkam) 
Nihad Reşad Bsbîer 
Mithat Besker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad'Keçeci 
Ahıfy» Mosfros 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Süzer 
Hüsntt Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten ( t ) 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 

Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Tezer Taskıran 
Hüseyin • Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerintzade 
'Ahmet Keskin 
Muzaffer ÂliLiMtrhto 
Rifat Tagkın 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (ti C.) 
Ali Rıza KtlıçMaie 
ibrahim Kirazöğlu 

KIRKLABELI 
ŞJefik Bafcây 
Mahmut EtfcH "(1) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman BÖltikbasıHİ) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaleidğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yîhtfaz 

KONYA 
Kemal' Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi BtrSmd 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzz^ya 
Himmet *öiçni»n 
Murad Ali'Ülgen 

KÜTAHYA 
Necdet'AIkîn 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan: Gflrsoy 
Ahmet^Kavutrcu ( t ) 
Süleyman Süruri Nasuh 
oğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk İlker 
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Adnan Karaosraanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıüver (t.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Kadoglu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztfirk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz TJras 

MUÖLA 
Yavuz Baser 
Cemal Hflnal ( t ) 
Nadir Nadi 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik l 
Borsa 1 

NİĞDE 
Neeip Bİlgt 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 
Ferit Eeer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf- Topaloğlu 

BİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlo 
Ahmet Morgil 
Zeki Bıza Sporel 

SAMSUN 
Nacİ Berkman 
İsmail Isın 
Muhittin Özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 

Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Resul Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

StNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
Nuri Sertoglu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS . 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 

-Sedat Zeki Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zİhni Betil 
Nuri Turgut Tapeoglu 

TRABZON 
| Naci Altuğ 

îstanbul S 
İzmir 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu (t.) 
Süleyman Fehmi Kfc-
layeıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Arai Doğan 
Yusuf Karshoğlu 
Hâşim Tatiıoğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala* 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Bagol 
Abdürrahman Boyaoı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu ( t ) 

Sivas 1 
ZbnfnMafc 1 
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S. Sayısı: 58 
Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesine 3765 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen 79 ncu numaranın değiştirilmesi hakkın

da Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/73) 

T. C. 
Başbakanlık 3 XI , 1950 

Mummelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - Î68S, 6/3887 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Ea^kantijına 

1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesinin 79 ucu fıkrasının cujnştirilmesi hak
kında Maliye Bakanlığınca lıazjviftiıan ve Sakan lar Kurulunca 2 . XI . 1950 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaşnnlatı Kanun tasariBimn gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

ÖEBEK0E 

1324 sayılı Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve hu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair bulunan 765 sayılı Kanunun 5 ci maddesiyle mezkûr kanunun 32 nci 
maddesine eklenen 79 ncu fıkra île Halk Partisinin her türlü muamelelerinde (unzim olunacak 
bütan evrak ve senetlerle ilanlardan Damga Resmi mükellefiyeti bu partiya teveccüh edenler 
resimden muaf kılınmıştır. 

Memleketin tek parti ile idare emdiği bir devrede kabul olunan bu muaflık hükmü o günkü 
İcaplara göre mahzurlu görülmemiş olmasına rağmen bugün memleketin çok pırtili bir devreye 
jntikat etmesinden sonra Halk Pr.rhsinin her türlü muamelelerine ait bütün evrak senet ve ilân
lar Damga Resminden muaf tutılurken diğer partilere ait evrakın Damga Resmine tâbi tutulma
sını intaç eden, bir partiye munnasır ve imtiyaz mahiyetini haiz böyle bir hükmün devam ettiril
mesinin, hakkaniyet, adalet ve partiler arasında müsavat esasl&rîyle telifi kabil bulunmamakta
dır. 

Demokratik bir rejimde vatandaşlar arasında olduğu gibi partiler arasında da eşitlik esas ol
duğuna ve İm muafiyetin bütün partilere teşmilinin Damga Resmi Kanununun narımı esaslarına 
ve vergide umumiyet prensipine t»ygun düşnıtyeceğine göre, mezkûr 79 ncu fıkranın münhasıran 
Halk Partisinin Damga Resmi muafiyeti ile ilgili hükmünün kaldırılması uygun pörülmüs ve bu 
maksatla hazırlanan Kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur, 
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MftUye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye KM,İ$yönu f 26r. XI'. 1930 

Esas No. 1/73 . . ' . . . - . • : 
frâtflr Nö.6 

Yükselt Başkanlığa 

] 324 sayılı Damıara Resmi Kanununun 32 nci 
maddesine «1765 sayılı Kanunun 5 nci maddesiy
le eklenen 79 numaralı bendin değiştirilmesine 
dair olup Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale 
edilmiş bulunan tasarı incelendi: 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere sıra
sında Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksoz, 
yukarda sözü geçen 32 nci maddeye 3478 sayı
lı Kanunla eklenen 62 nuırtirralı ttentfîn ilgası 
cihetinin ele tasarıya ithali teklifinde bulundu. 
Hazır bulunan yetkili Hükümet temsilcisinin 
hu husustaki fikri sorularak muvafık mütalaa 
beyan etmesi üzerine, esasen müzakere konusu 
olan maddeye taallûk eden mezkûr teklif, ko
misyonumuzca ekseriyetle benimsenerek tetkiki
mi girişildi. 

Menafii umumiyeye hadim Cemiyetlerle 
Halkevleri tarafından tertip edilen eğleneelere 
ait duhuliye biletleri ve hu teşekküllerin tesis 
maksatlarına uygun olan ilânlarının Damga 
Kesininden muafiyetine müfaa'Irik olan bahse 
mevzu 62 nci fıkranın biletlerden alınacak Daûı-
gn Resmi hakkındaki hükmü 1 . VTT . 1948 ta
rih Ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
51 nci maddesiyle kaldırılmış ve bu müesseseler 
aynı kanunim 27 nci meddesi gereğince eğlence 
resminden muaf kılınmışlardır. Diğer taraftan 
Damga Resmî Kanununun 32 nci maddesinin 79 
numaralı bendinin âmme menfaatine hadim ce
miyetlere ait ilânların Damga Resminden muaf 
bulunduğunu tasrih etmesi, 62 numaralı bendin 
ilânlara ait hükmüne mükerrer bir mahiyet ver
mektedir. Şu hale göre, muahhar bîr kanunla 
hukuki mevcudiyetine nihayet verilmiş bulunan 
mezkûr bendin Damga Resmi Kanunu metnin
den çıkarılmasının teknik ve pratik bakımlardan 
faydalı olacağı neticesine varılmıştır, 

Meselenin esasına gelince; umumi menfaate 
hadim eemiyet vasfını haiz bulunmıyan ve hattâ 
hükmi şahsiyetten * mahrum bir halde ve Cum
huriyet Halk Partisinin bir tabii olarak işletilen 

halk evlerinin, umumi menfaate hadim cemiyet
lere tanınmış vergi ve resim muaflıklarından 
faydalanmalarının hukuki icaplara olduğu ka
dar, verginin umumiyet esasına da aykırı düş
tüğü kanaatine varan Komisyonumuz, Hükümet 
tasarısına birinci madde olarak «23 . V . 1928 
tarihli 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 
32 nci maddesine 3478 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesiyle eklenen 62 nci fıkrası kaldırılmıştır.» 
hükmünün ithaline ekseriyetle karar vermiştir. 
Halkevlerinin bugünkü durumları hukukî esas
lara* uydurularak bir hükmi şahsiyet halinde 
kuruldukları ve bu teşekküllere umumi menfa

atlere hadim cemiyet vasfı tanındığı takdirde, 
pek tabiidir ki, 62 numaralı bendin kaldırılması 
ile bugün tâbi olacakları ilân resminden 79 nu
maralı bent gereğince muaf kalacaklardır. 

1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 32 nci 
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nci madde
siyle eklenen 79 numaralı bende gelince: Hükü
metçe hazırlanan gerekçede belirtildiği veçhile, 
memleketimizin tek parti ile idare edildiği bir 
devrede kabul edilen bu hükme göre Cumhuri
yet Halk Partisi her türlü muamelesinde Damga 
Resminden muaf bulunmaktadır, idaremizin 
çok partili sisteme intikal ettirilmesiyle, siyasi 
partilerden yalnız birinin böyle bir muaflıktan 
faydalanması bir imtiyaz mahiyetini arzetmekte, 
vergi umumiyet ve adaletine aykırı düştüğü gibi 
partiler arasında müsavat kaidesini de ihlâl et
mektedir. Bu sebeple, mezkûr bendin «Amme 
menfaatlerine hadim Cemiyetlerin her türlü mu-
amelerinde tanzim olunacak bütün evrak ve 
senetlerle ilânlardan Damga Resmi bu teşekkül
ler tarafından ödenmesi lâzımgelenler» şeklinde 
değiştirilmesine ittifakla karar verilmiştir! 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Rize Giresun 

/. Akçal H. Eritmen 

( S. Sayısı : 58 ) 
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ZouguHak Kırşehir 
F. Açtksöz Muhalefet şerhi ilişiktir 

H, 8. Erkvt 
Konya Mardin 

Ü. N. Yiğiter A. Kalav 
Niğde Samsun 
N. Bilge 8. Ulttçay 

İmzada bulunamadı 
Siird Sivas 

M, &. Süalp Ş. Ecevit 
Trabzon Zonguldak 

Muhalifim S. Sİvişoğlu 
T. Koral 

Muhalefet şerhi 
1. — Damga Kanununun 32, maddesinin 

62 m?i fıkrasında halkevlerine tanınmış olan 
muafiyetin kaldırılması hakkında komisyon 
üyelerinden Fehmi Acıksöz'ün tekliflerinin gö
rüşülmesine aşağıdaki sebeplerle muhalifiz : 

a) içtüzüğün 29, maddesi gereğince, ko

misyonlar ancak kendilerine havale edilmiş iş
leri görüşebilirler. 

b) Fehmi Acıksöz'un teklifi, Tüzüğün 31. 
maddesine göre gündeme ithal edilmemiştir, 

c) Halkevlerinin de menafii umumiyeye 
hadim hayır cemiyetleri gibi sosyal hizmetler 
ifa eden kolları ve çalışmaları mevcut bulun
duğundan, vâzn kanunca da muafiyetten İsti
fade ettirilmiştir. Bu sebeple diğer cemiyetle
rin faydalandığı bu hakların ve muafiyetin 
halkevlerinden alınmadı adalet prensipleriyle 
de kabili telif değildir. 

ç) Komisyon, Damga Resmi Kanununun 
ıslahını istihdaf eden bir çalışma yapıyorsa, 
o takdirde kanunun bütün hükümlerini ele al
mak gerekir. Böyle olmadığına göre, Hüküme
tin teklifinde ileri sürdüğü esbabı mucibe ile 
komisyonda yapılan teklifin tevhiden görüşül
mesi ve 62. maddedeki muafiyetin kaldmlnıa-
sımn doğru olmadığı kanaatiyle alman karımı 
muhalifiz. 
Trabzon Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Tevfik Koral H. Sezai Erkut 

Sütçe Komisy^u $&$& 

T. B. M, M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/73 
Karar No. 19 

'2,1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

1324 sayılı Damga Resmi Kanunumun 32 nci 
maddesinin 79 ncu fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 3 . XI . 1950 tarihli ve 6/3887 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun ta
sarısı Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Malîye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 32 nei 
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nci madde
siyle eklenen 79 ncu fıkraya &Öre «Cumhuriyet 
Halk Partisiyle âmme menfaatlerine hadim ce
miyetlerin her türlü muamelelerinde tanzim olu
nacak bütün evrak ve senetlerle ilânlardan,. 
Damga Resmi bu teşekküller tarafından öden

mesi lâzımgelenler» in muaflığı kabul edilmiştir. 
Memleketin tek parti ile idaresi zamanına 

ait bulunan bu muaflığın devamında bir zaruret 
bulunmadığı ve siyasi partilerin, âmme menfaa
tine hadim cemiyetlere kıyasen bu kabîj muaf
lıklardan faydalanmaları doğru olmıyaeağı gibi 
evvelce tesis edilmiş İm ve buna benzer siyasi 
partiler arasında müsavatsızlığı ifade eden hü
kümlerin bilhassa demokratik bir rejim içinde 
devamını teeviz de mümkün olmadığından bu 
tasarı ile Hükümet, sözü edilen muaflığı kal
dırmak suretiyle bu teşekküller arasında eşitlik 
sağlanmasını temin etmek istemiştir. 

Maliye Komisyonu, tasarıyı esııs itibariyle 
kabul etmiş, ve ayrıca 3478 sayılı Kanunun 10 
nen maddesiyle yine 1324 sayılı Kanunun 32 nci 

( >î. Kayısı : 58 ) 



maddesine eklemiş olan 62 nci fıkra ile halkev
leri için tesis edilen muaflığın da, bu evlerin 
umumi menfaatler» hadim cemiyetlerden olma-
malan hasebiyle, kaldırılması hakkında üye
ler tarafından yapılan teklifi ekseriyetle kabul 
ederek tasarıya bunu temin ede.dek yeni bir 
madde eklemiş bulunmaktadır. 

Siyasi partiler arasında eşitlik temini de
mokratik nizamın esası olması itibariyle Komis
yonumuzca uygun görüldüğünden Malîye Ko
misyonu metni ayniyle kabul edilmiş ve ancak 
başlıkta ufak bir değişiklik yapılmış ve ilga 
maddesi ikinci madde olmak üzere değiştiril
miştir. 

Komisyonumuz, eşitlik nizamını bozan ve ev
velce yalnız Halk Partisi lehine tesis edilmiş 
İm kabil hükümler diğer kanunlarda da mevcut 
ise bunların da bir an evvel kaldırılmaları için 
Hükümetin gerekli incelemelerde bulunmasını 
tavsiye ve temenniye şayan görmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman-
Balıkesir 

E. Buddkoğlv 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Başkan V. 
Burdur 

P. Çelikbaş 

Afyon K. 
A, Veziroğhi 

Bolu 
M. GüçbÜtnez 

Erzincan 
N, Pekcan 

Sözoü 
Çanakkale 

E, Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 
K, Akmanlar 

Giresun 
M. Şener 

4 — 
istanbul Kastamonu Konya 

C. TürkgeUi T. Cogkan M. Â. Ülgen 

Ordu Seyhan Sivas 
R. Aksoy 8. Bara • H. tmre 

Tokad Trabzon 
S. Atanç S. F. Kalayaoğht 

imzada bulunmadı 

Tek Parti devrinde ihdas edilmiş olan bu 
istisnanın kaldırılması, çok Partili rejimde 
Partiler arasında eşitlik teinini maksadına 
istinat ettirilmek istenmektedir. 

Siyasi Partiler arasında eşitlik, bunları 
vergiye tâbi tutma yerine hepsini aynı istisna 
hükmünden istifade ettirilmek suretiyle de 
temin olunabilir, Netekim, 1946 yılında Reeep 
Peker Hükümeti tarafından Yüksek Meclise 
sunulmuş bulunan yeni Damga Resmi kanun 
tasarısında bu yola gidilmişti. 

Siyasi Partiler, demokrasinin lâzımı gayri-
müfarikı olan derneklerdir. Himayei Hayva
nat Cemiyetinin bile muaf tutulduğu bir re
simden siyasi Partilerin istisna edilmemesi bu 
tasarının ne türlü bîr düşüncenin mahsulü ol
duğunu gösterir. Bu tasan kanuniyet kesbet-
tiği takdirde kanunlarımız arasına tam mâna-
siyle antidemokratik karakterde bir kanun 
ilâve edilmiştir olacaktır. 

Van Milletvekili 
F. Melen 

"(S. Sayısı: 58 î 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ324 sayüı Damga Resmi Kanununun 32 nci 
maddesine 3765 sayılı Kanunun 5 nai maddesiyle 
eklenen 79 ncu numaranın değiştirilmesi hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1 — 23 . V . 1928 tarih ve 1324 sa
yılı Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesine 
3765 sayılı Kanunun ö nci maddesiyle eklenen 
7!) ncu mimara aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerin her 
türlü muamelelerinde tanzim olunacak bütün 
evrak ve senetlerle ilânlardan, damga resmi bu 
teşekküller tarafından, ödenmesi lâzımgelenler, 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
Dışişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
ve Dışişleri B. X. 
Z. H. Velibese 

• O, ve Tekel Bakanı 
N. özsm 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtheh 

îşletraçler 
Muhlis 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 

II. Özyörük 
îçişlerî Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakam 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. tyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
Bakanı 
EU 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEft tŞTtRİş t 

1324 myıh Damga Resmi Kanununun 32 nci 
maddesinin 62 nci fkrastnm kaldırılmasına re 

79 ncu fıkranın değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2 3 . V. 11*28 tarihli ve 1324 sa
yılı Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesine 
3478 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle eklenen 
62 nei fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Ayni kanunun 32 nci maddesi
ne 3765 sayılı Kanunun ü nci maddesiyle eklenen 
79 ııeu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Amme menfaatlerine hadim cemiyetlerin her 
türlü muamelelerinde tanzim olunacak bütün ev
rak ve senetlerle İlânlardan, Damga Resmi bu 
teşekküller tarafından ödenmesi İnzımgelcnler. 

MADDE 3, — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürarlüğe girer. 

MADDE 4, — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, 

( S. Sayısı : 38 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN mtâtŞTtRt$t 

Damga Resmi Kanununun 3$ nci maddesine 347$ 
sayılı Kanunla eklenen 62 net numaranın k<ddı-
nlmawna ve 3765 sayû-ı Kanunla eklenen 79 nen 
numaranın değiştirilmesine dair Kanuntamrıxı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliro Komisyonunun birinci 
maddesi ikinci mad&e olarak kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddeci 
ayniyle kabul edilmiştir. 



tf 
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S. Sayısı: 59 
Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt ve 6 arkadaşının Çifteler 
Çiftliği arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlanma

sı hakkında Kanun teklifi Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/1) 

Yüksek Başkanlığa 

Çifteler Çiftliği arazisinin şagilleri adına bedelsiz olarak tapuya bağlanması hakkındaki Ka
nun teklifimiz gerekçesiyle ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica 
ederiz. 

Eskişehir Milletvekilleri 
Muhtar Başkurt General Ali Fuad Cehesoy İsmail Hakkı Çevik Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu Kemal Zeytinoğlu Gümûşane Milletvekili 
Cevdet Baybura 

GEREKÇE 

Hassa Hazinesine ait olup 1326 senesi Bütçe Kanunu ile evvelâ Maliyeye, bilâhare Maliye ile 
Evkaf arasında tahaddfis eden anlaşmazlık dolayısiyle hakem kararı ile Evkafa intikal etmiş ve 
eski tapu kayıtlarında miktarı bir iki bin dönüm meradan ibaretken bilâhare Maliyenin kanuni 
hiçbir mesnede dayanmıyarak tapuya yazdığı bir tezkere ile bir taraflı olarak hudutları genişle
tilen ve miktarı yüz binlerce dönüme iblâğ edilmiş olan Eskişehir'deki Çifteler Çiftliğine 1293 tari
hinden 1329 tarihine kadar Kırım, Bulgaristan ve Rumeli'nden muhacir olarak gelen ve Hükümetçe 
iskân edilen yurttaşların adedi on binden fazladır. 

Bu yurttaşlar 1926 senesine kadar bu eraziye hüsnüniyetle el koyarak kendi malları gibi ihya 
ve ziraate salih hale ifrağ ederek Medeni Kanunda yazılı iktisap sebepleri tahakkuk etmiş olma
sına rağmen hakem kararı ile Evkaf İdaresine devredildikten sonra bu dairece bir tazyik altına 
alınmışlar ve bugüne kadar devam eden tazyik, katîlesmış olan tasarruf haklarını tehdit edici bir 
hal almıştır. Halbuki eski Arazi Kanunu ile mer'i Kanunu Medeni hükümlerine göre arazü mevati 
mesağı şer'iye binaen ihya ederek onu kabili istifade bir hale getiren şagilin arazi tapusuz ise he
men, tapulu ise 15 sene sonra kendi adına tapuya raptettirme hakkı sabit olduğu gibi Medeni Ka
nunun kabul ettiği esaslı kaidelere göre de sicilde kayıtlı olmıyan bir gayrimenkul fasılasız ve niza-
sız hüsnüniyetle ve malik sıfatı ile 10 sene yedinde bulunduran ile tapuda kayıtlı olan gayrimen-
külleri 20 sene müddetle fasılasız ve nizasız hüsnüniyetle ve malik sıfatı ile yedinde bulunduran 
şahıslara o gayrimenkulu kendi adrna tescil ettirme hakkı kabul edilmiştir. 

Kaldı ki, bahismevzuu arazî şagilleri bu araziyi ihya ettikleri gibi 30 seneden fazla vergi ve 
aşarını vererek ellerinde bulundurmak suretiyle eski ve yeni hükümlere göre zilyet oldukları top
rakların hakikî sahip ve maliki olmuşlardır. 

İzah edilen fiilî ve hukuki durum dolayısiyle bu toprakta yaşıyan ve onu malı gibi elinde bu
lunduran vatandaştan artık hiç kimsenin hiçbir nam ile bir şey istemiye hakkı kalmamıştır. 

Senelerden beri müzmin bir hal alan ve halk ile Hükümeti birbirine karşı uğraştıran bu ihtilâ
fın önlenmesi için bağlı kanun teklifimizin kabulünü Yüksek Kamutaydan saygılarla dileriz. 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUHTAR 
BAŞKURT VE 6 ARKADAŞININ TEKLİF! 

Çifteler Çiftliği arazisinin şagilleri adına be
delsiz tapuya bağlanması hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Eskişehir'de Hazineden Ev
kafa devredilmiş olan Çifteler Çiftliğine ait ve 
şagilleri yedinde bulunan işlenmiş arazi ile teşek
kül etmiş olan köylerin mera olarak kullandıkları 
arazi bedelsiz olarak zilyedleri adına tapuya tes
cil olunur. 

MADDE 2. — Şagillerinden şimdiye kadar 
tahsil edilmemiş olan ecri misil ile bedeli misil 
ve emsali mükellefiyetler bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren hiçbir suretle hiçbir 
kimseden istenmez. 

MADDE 3, — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde zilyedleri adına 

tapu muamelelerinin ikmali mecburidir. 

MADDE 4. — Adı geçen arazinin tapuya 
bağlanması için bir gûna harç ve resim alınma
yacağı gibi hiçbir suretle pul ve benzeri mükelle
fiyetler de istenmez. 

MADDE 5. — Bu çiftliğe ait olup da bedeli 
misli ödenerek şagili adına tapulanmış olan ara
zinin sahipleri verdikleri bedeli geri alma ta
lebinde bulunamazlar. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Maliye Komisyonu raporu 

T, B, M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/1 
Karar No. S 

28 .VI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

2% . V . 1950 tarihinde komisyonumuza hava
le buyurulan, Eskişehir Milletvekili Muhtar 
Başkurt ve altı arkadaşının «Çifteler Çiftliği 
arazisinin şagilleri adına, bede'siz olarak tapu
ya bağlanması» hakkındaki Kanun teklifi 
20 . VT . 1950 Salı günkü oturumumuzda, teklif 
sahiplerinden Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tııoğlu. Evkaf Genel Müdürü ile Toprak ve İs
kân Genel Müdürünün huzurlariyle okunup gö
rüşüldü. 

Teklifin. Evkaf İdaresine ait bir gayrimen
kulun, bilâbedel şagiVmne verilmesi mevzııun-
da olması ve Evkaf İdaresine ait malların Dev
let malı olmadığına göre, teklifteki hükümler, 
Anayasanın 71 ve 74 ncü maddelerinde yazılı 
mülkiyet hak1 arına tecavüz mahiyetinde oldu
ğundan bu teklifin reddine, ve fakat mezkûr 
arazinin bugün dahi; Evkaf İdaresi tarafından 

evvelce takdir edilen (dekan, 150, 100 ve 50 
kuruş) kıymet bedeli üzerinden şagillerîne tef-
fizi kabil olduğu anlaşıldığından, sadece, teffizi 
yaptıranlardan ecrimisil aranmaması hususun
daki 4941 sayılı Kanunu tadil eder mahiyette 
bir tasarının Hükümet tarafından getirilmesin
de fayda mülâhaza eden, Komisyonumuz, bu te
mennimizin, komisyonumuz mazbatasında da 
belirtilmesine oy birliği île karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Baş. 
Seyhan 

R. Güçlü 
Denizli 

E. Şahin 
İmzada bulunamadı 

Sözcü Kâtip 
Koeaeli Zonguldak 
E. Alican F. Açiksöz 

Diyarbakır 
M. R. Bucak , 

İmzada bulunamadı 
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•Giresun 

ff. Erkmen 

• Kırşehir 
H. S. Erkut 

imzada bulunmadı 
Malatya 

E. Doğan 

Muş 
F. Kütglar 

Kırklareli 
3. Pekkip 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
imzada bulunmadı 

Mardin 
A. Kalav , 

imzada bulunmadı 
Bize 

î. Akçal 

Sivas 
Ş. Ecevit 

imzada bulunmadı 
Tekirdağ 

T. Z. Tuntaş 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
imzada bulunmadı 

Samsun 
S- TJluçay 

Sivas 
8. Z. ör» 

Trabzon 
T, Koral 

Zonguldak 
JB. Sivisoğlu 

imzada bulunmadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/1 
Karar No. Sİ 

1İ . 1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Çifteler Çiftliği arazisinin şc güleri adına 
bedelsiz olarak tapuya bağlanması hakkında 
Eskişehir Milletekili Muhtar Başkurt ve altı ar
kadaşı tarafından yapılan Kanun teklifi Ma
liye Komisyonu raporiyle birlikte komisyonu
muza verilmekle teklif nahiplerinin davetlerine 
rağmen bulunmamaları hasebiyle Vakıflar Ge
nel Müdür vekili hazır olduğu lıalde görüşül
müştür. 

Tapılan incelemelere ğSre, Çifteler Çiftliği, 
esasen Büyük Abdipaşa mahlulüııden iken Pa
dişah İkinci Mahmut tarafından İkinci Zibii-
fer Kadına ihsan edilip bunun vefatı üzerine 
mahlûlen Padişaha ait diğer çiftliklerle bera
ber 24 Safer 1240 tarihinde bairade vakfa tah 
sis ve ilhak edilmiştir. Hazine ile Vakıflar îda 
resi arasmda bu yerin mülkiyeti hakkında ta 
haddüs eden ihtilâf 21 Mart 1320 tarihinde ev 
velâ mülga Evkaf, sonra da istanbul ve Eski 
şehir Hukuk Mahkemelerine intikal etmiş ve 
bilâhara umumi mülhak ve hususi bütçelerle ida
re edilen daireler ve belediyelerle sermayesi
nin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilâfların tahkim yoliyle hal'i hakkında ka
bul edilen 3533 sayılı Kanun gereğince iş, Yar
gıtay Birinci Başkanlığınca hakem olarak seçilen 
Yargıtay İkinci Başkanına havale edilmiş ve 

mesele idare aleyhine halledilerek (Çiftlik arazi
sinin hukuku tasarrufiyesine Hazine canibin
den vâki müdahalenin önlenmesine ve kaydın 
bu suretle vakıf namına tashihine) 22 Mart 1939 
tarihinde karar verilmiştir. 

Binaenaleyh, bu çiftlik arazisinin, teklifin 
gerekçesinde beyan edildiği veçhile arazii me-
vattan olmayıp vakfın malı olduğu, bu itibar
la, Maliye Komisyonunda belirtildiği veçhile 
bedelsiz olarak sagillerine verilmesinin Anaya
sa hükümlerine aykırı bulunduğu anlaşılmış
tır. Kaldıki, bu yerlerin dekarı elli, yüz' ve yüz 
elii kuruş gibi pek cüzi bedellerle sagillerine 
verilmekte ve şimdiye kadar hemen hemen üçte 
ikisinin bn suretle muamelelerinin ikmal edil
diği ve bu kadar cüzi bir bedelin tazyik edici 
bulunmadığı açıklanmıştır. 

Şu hale göre Anayasaya aykırı olan bu tek
lifin içtüzüğün 37 nci maddesi gereğince red
dine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

ff. §aman 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbas 

Afyon K. 
A. V&roğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
N, Bayramoğlv, 
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Balıkesir 

E. Bvdakoğhı 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

istanbul 
il Türkg&H 

Bolu 
M. Giiçbûmes 

Erzincan 
N. Pekcan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Çanakkale 
K, Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

Konya 
M. A. Ülgm 

Ordu Seyhan 
R. Aktoy S. San 

Tokaç! 
Ş. Atanç 8. 

İmzada bulunmadı 
Van 

F. Melen 

Sivas 
H. îmre 

Trabzon 
F, Kalayctoğlu 
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S. Sayısı :G0 
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Milletvekilliği ödenek ve 
yolluklarına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanunla
rın kaldırılmasına ve 3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/16) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletvekilleri ödenek ve yolukları ve Başkanlık Divanı üyeelri ile murakıp üye tazminatına 
ait kanunlardan bâzısının kaldırılması ve 3050 sayılı Kamınım 2 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması için hazırladığım Kanım teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

içtüzüğün 70 nci maddesi uyarınca ivedilikle görüşülmek üzere gereğinin yapılmasını saygıla
rımla rica ederim, 

• - • • ' ' • 21 . Vİ . 3950 
Mardin Milletvekili 
Dr. Kemal Tiirkoğhı 

GEREKÇE 

Kanunlar, içtimai ve hukuki zaruretlere dayanırlar. Devlet hayatını tanzim eden kanunların 
çoğu hakîki icap ve zaruretlere istinaden çıkarılmış olmakla beraber, maalesef baz-an bunların 
cbşmda kalan birtakım hissî veya siyasi mülâhazalarla tedvin edilmiş bulunanlara da raslanmak-
tatiır. Teklifimizle kaldın imalarını veya hükümlerinin değiştirilmesini istediğimiz kanunları bu 
sonunculardan addeylemekteyiz. 

756 ve 1169 sayılı kanunlar, milletvekili olup da Mecliste id-ari vazifeler alınış bulunan Baş
kanlık Divanı üyeleriyle Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonundan murakabe vazifesini göre
cek zata, ödeneklerine ilâveten ayda 150 şer lira ücret veya huzur hakkı verilmesini tesbit etmiş 
bulunmaktadırlar. Her iki kanunun gerekçelerinde ileri sürülmüş bulunan idarei dahiliye, muame
lâtı tahririye ve hesabiye ile iştigalden dolayı fazla ücrete istihkak mülâhazasını bugünkü dü
şüncemizle kabili teklif görmemekteyiz. Devletin teşri uzvu olan Meclisin her üyesi asıl vazifesinin 
dışında şu veya bu tarzda munzam vazife görmektedir. Her hangi bir komisyonun üyesi zaman 
zaman az veya çok idare veya muhabere işleriyle de meşgul olmak -durumundadır. Teşri görevini 
yapabilmek için nasıl bir milletvekili umumi toplantılar haricinde fakat asli vazifesinin tabiî bir 
neticesi olarak birtakım tetkik ve temaslarda bulunmak, raporlar yazmak zorunda ise. komisyon
larda yer almıyan bir kâtip veya idareci üye de aynı şekilde Meclisle ilgili bir işi görmek zorunda-
dırki, bundan dolayı ayrı bîr üeı-ete müstahak olmaması icabeder. 

Bu itibarla millet kesesinden fazla para sarfım önlemek maksadiyle bu iki kanunun kaldırılması 
teklif olunmuştur. 

: Lağvı teklif olunan diğer iki kanun, birincilere nispetle daha ciddî ve âcil bir karar ittihazım 
gerekli kılmaktadır. 5142 sayılı Kanun Milletvekillerinin aylık ödenek miktarını 675 liradan 1350 
liraya; 5143 sayılı Kanun da yolluğu 1 500 liradan 3 000 liraya çıkarmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini doğrudan doğruya alâkadar eden ve aynı günde kabul edilip 
birbirini mütaa-kıp sayıları taşıyan bu iki kanım öyle zamansız, teklif ve tasvip olunmuşlardır ki, 
yalnız bu hâdise/Türk efkârı umumiyesinin, o zımanki milletvekilleri aleyhine dönmesine kâfi gel
miştir. - ikinci Cihan Harbi karşısında memleketimizde memur ve hizmetlilerin maaşına zam yapıl-
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dıkça milletvekillerinin de faydalandırılmış olmasına rağmen sonradan yalnız teşri uzvu mensup
larını alâkadar eden 5142 ve 5143 sayılı kanunların çıkarılması halk üzerinde nahoş tesirler yaratmış 
memleketin ağır nazarlarını Meclisin üstüne çevirmiştir. 

Bu kanunlar, milletvekillerinin temsil Ödeneği alan ikinci derece Devlet memurlarına nazaran 
aşağı durumda kaldıkları, memurların üç senede bir terfi ettiği halde milletvekillerinin terfie tâbi 
olmayışları ve nihayet milletvekillerinin dışarda başka iş alamamaları sebeplerine istinat ettiril
mekte idi. Halbuki milletvekillerinin Devlet memurlariyle mukayesesi asla caiz değildir. Millet
vekilliği, ne seçiliş ne ödenek, ne de emeklilik bakımlarından memuriyete benzememektedirler. 
Mahiyetleri tamamen ayrıdır. Milletvekillerinin hariçte iş alamamaları iddiası da varit olamaz. 
Bilâkis onlar öteden beri mesleklerini ifada kanunen serbest bırakılmışlardır. 

Bu iki kanunun kaldırılmasiyle Milletvekilliğinin memuriyete benzetilmesi zihniyeti değiştiril
miş, Milletvekillerinin her şeyden ve herkesten önce şahsi menfaatlerini düşündükleri hakkında 
yerleşmiş bir kanaat varsa bu kükünden silinmiş olacaktır. Bu kanunlar geçen Mecliste uzun mü
nakaşalara yol açmış muhalefet topluca aleyhte kırmızı oy kullanmış olduğu gibi iktidara men
sup bir çok milletvekilleri de ağır tenkitlerde bulunmuşlardır. 133 e mukabil 227 oy gibi nispe
ten zayıf bir ekseriyetle kabul edilen bu kanunların halk arasında, matbuatta ve hattâ Meclis 
koridorlarında ogün kadar bugün de münakaşa mevzuu oluşu bunların bir ihtiyaca karşılık olarak 
çıkarılmış olmadıklarını göstermektedir. Amme vicdanın ve millî iradenin ifadesi olmak vasfını haiz 
bulunmıyan kanunlar ergeç değiştirilmeye veya tamamen kaldırılmaya mahkûmdurlar. 

Teklifimiz işte bu içtimai zaruretle ve gününde kırmızı oy veren bugünkü iktidarın galip tema
yülüne uygun olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Kanun teklifimizin ikinci maddesi, her teşrii dönemin son yılında bîr kısım milletvekillerinin a/ni 
aylar için iki defa Ödenek almalarına mâni olmsk maksadını taşımaktadır. Meclisin yenileme karan 
vermesi halinde milletvekillerine ödenmiş bulunan Ödeneklerin istirdat edilmemesi ve yeniden seçile
ceklere tekrar ödenek verilmesi keyfiyeti hem bütçelere ağır yükler talımil etmiş, hem de hiçbir ka
nuni ve meşru sebep yok iken hemen lıcr defasında seçimlerin vaktinden evvel yapılmasına sebep ol
muştur. Vefat eden veya tekrar scçilraiycn milletvekillerinden, ödenmiş bulunan yıllık ödeneklerinden 
bakiye kalan kısmının İstirdat edilmemesi şu veya bu şekilde müdafaa edilebilirse de bir insanın ay
nı müddet içinde gördüğü hizmete mukabil iki katlı ödenek almasını hiçbir vicdan ve mantık tecviz 
etmez. 6 ncı Dönemden 7 nci Döneme tekrar seçilen 202 milletvekili 350 şer liradan beş aylık; 7 nci 
Dönemden 8 nci Döneme gelen 132 milletvekili 600 zer liradan dört aylık fazla ödenek almışlardır. 8 
nci Dönemden 9 ncu Döneme seçilen 75 milletvekili de vaziyetin ayni şekilde devam etmesi halinde 
1 150 şer liradan 9 aylık haksız para almış olacaklardır. Bunu önlemek maksadiyle esas prensibin halli 
için teklifimizin ikinci maddesi; bugünkü milletvekillerinin hiç olmazsa teşri yılı başlangıcı olan Ka
sım ayından Şubat sonuna kadarki, aylara ait ödenekleri alamamalarını teminen de geçici madde ha
zırlanmıştır. Ağustosa kadar ödenekler verilmiş bulunduğu ve teklifimizin kanuniyet iktisap etmesine 
kadar Eylül ve Ekim aylıkları da ödenmiş olacağı için bunların istirdadı cihetine gidilmemiştir. Bu 
hususta bir karar almak Yüksele Meclisin takdirine bırakılmıştır. 

Teklifimizin doğuracağı maddi ve manevi neticeler : 
1. Meclisteki parti ekseriyetine dayanılarak çıkarılmış ve fakat âmme vicdanini daima rahatsız 

etmiş olan kanunlar kaldırılmış olacaktır. 
2. Meclisin mânevi şahsiyeti ve milletvekillerinin itibarı münakaşa mevzuu olmaktan çıkarılacak

tır, 
3. Cumhuriyet devrinde yeni başlamış olan demokratik idarenin almak zorunda bulunduğu ta

sarruf hareketine Meclisten başlamış olacak ve bu hem Meclisin feregat ve fedakârlığını gösterecek 
hem de hareketin ciddiyetini ve devamlılığını ifade edecektir. Böyle bir zihniyetin doğuşu Hükümeti 
de esaslı tasarruflar zorunda bırakacaktır. 

4. Tasarruf edilen paralar bütçe açığının kapatılmasında veya memleketin yıllardan beri şefkat 
eli bekliyen bin bir derdinden hiç olmazsa bir kaçmın görülmeğinde kullanılabilecektir. 

C 9. Sayım : 60 ) 
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MARDÎN MtÜLETVEKÎLl miiMAT, frÜRKOG-

LU'NUN KANUN TEKLİPt 

756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı Kanunların kaldı
rılmasına ve 3050 sayılı Kanunun ikinci madde

sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Divanı 
Riyaset azasına her içtima senesi için bin se
kiz yüz lira tazminat itasına dair 27 Şubat 1926 
tarih ve 756 sayılı, Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni âzasından murakabe vazifesini ifa 
edecek zata ayda mâktuan yüz elli lira ücreti 
huzur verilmesi hakkındaki 25 Haziran 1927 
tarih ve 1169 sayılı, Milletvekilleri ödenekleri
ni 1150 liraya çıkaran 23 Aralık 1947 tarih ve 
5142 sayılı ve Milletvekilleri yolluklarım bir 
misli artıran* 23 Aralık 1947 tarih ve 5143 sayılı 
Kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcirahlan hakkındaki 1613 sayılı 
Kanunda değişiklik yapan 1757 sayılı Kanuna 
ek 18 Haziran 1936 tarih ve 3050 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

1757 sayılı Kanundaki yıllık tahsisat için 
mâlî sene başında verilen çek ve tediye emirle
ri ölüm veya genel seçimin yenilenmesi halin

de istirdat olunmaz. Bundan başka sebeplerden 
biriyle Milletvekilliğinden ayrılanların vâdele
rinden önce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin 
bedelleri Büyük Millet Meclisince, bunları öde
yen bankalara tediye edilerek alâkadarlardan 
takip ve tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlı
ğına bildirilir: 

Genel seçimin yenilenmesi halinde tekrar Mil
letvekilliğine seçilenlere aylıklarım aldıkları 
zamana ait ödenek verilmez. 

GEÇtCt MADDE — 8 nçi Dönemde Millet
vekili iken 14 Mayıs 1950 genel seçiminde tek
rar Milletvekilliğine seçilmiş olanlara 1950 Ka
sım başından 1951 Şubat ayı sonuna kadar olan 
dört aylık ödenek verilmez, 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun Büyük Mitleet Mec
lisi tarafından yürütülür, 

* 

r e* et 
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Bütçe Komisyonu raporu '; 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu. • İ3.I.1951 
Esas No. .2/16 
Karar No. 18 ' ' • ••"• - ' . - ' - • - •'•- . 

. Yüksek Başkanlığa 

Mardin Slilletvekili .Şayia Kemal Türkoğlü'-
nu'n,7.56', 1109, 5142 ve Eyl43 sayılı kanunların 
kaldırılmasına ve'3050 sayılı Kamınım içinci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan; Kamın 
teklifi'Komisyonumuzda üye bulunan teklif sahir 
bînîrı huzuriyle görüşüldü. 

Teklif sahibi Kemal Türkoğlu'nun tadil veya 
lağvını ;ist«diği kanunlar -; • 

1- .-•27 Şubat 1926 tarik .ve.. 756 sayılı Ka
nun - Büyük Millet Meclîsi Riyaset Divanı Aza
sına her toplantı senesi için tazminat itasına 
daîrttfr.'-''''":•'•' '" !: " ' 

"'2'. '25f Haziran 1927 tarih ve İl69 sayılı Ka
nun' - Meclis Hesaplarım'inceleme Komisyonu 
âzasından murakabe vazifesini ifa- edecek zata 
ücreti huzur verilmesine dairdir. -

• 3. 23 Aralık 1947 tarih ve 5142 sayılı Ka
nun - Milletvekilleri ödeneklerinin- tezyidine-
dairdir. -

"4. 23 Aralık 1947 tarih ve 5143 sayılı Ka
nun' - Milletvekilleri yolluklarının artırılması 
hakkındadır. - i 

5. 1757 sayılı Kamına ek İS Haziran 1936 
tarih ve 3050 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dairdir. 

Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun tek
liflerinde yer alan mevzular doğrudan doğruya 
Yüksek Meclise taallûk eden. konular olmak iti
bariyle Komisyonumuz bu mevzuları her türlü 
siyasi ve polemik mülâhaza ve tesirlerden kur
tararak tamamen objektif bir görüşle, realitelere 
uygun olarak, teknik bîr zaviyeden mütalaa 
etmeyi faydalı ve lüzumlu görmüş ve bu mak
satla tâli bir komisyon teşkiline karar vermiştir. 

Tâli komisyonun Meclisimizin, geçen Toplan
tısının son günlerine raslıyau tetkikleriyle bu 
tetkikleri neticesinde tanzim edilen ihzari raporu 
esas ittihaz eden Komisyonumuz; bu kere yaptığı 
nihai incelemelerden sonra vardığı neticeleri aşa
ğıda tesbit etmiş bulunmaktadır. 

A1! Bütçelerde âzami tasarrufa riayet ede
rek, Devlet masraflarının asgari hadde indiril

mesi Meclis Heyeti Umumiyemizin göz Önünde 
bulundurduğu ana prensiplerden olması itiba
riyle teşriî vazifenin de, mümkün olan asgari 
masrafla yapılması tabiîdir. Yalnız bu mülâha
zaya yer verirken yapılan tekliflerin Anayasamız 
muvacehesindeki durumları üzerinde de durma
mız icabeder. Hepimizce malûmdur ki, bugünkü 
Anayasamız, müstemirren münakit bir Meclis sis-
temine dayanmakta ve milletvekillerinin ödenek
leri de yıllık olarak verilmektedir. 

— Anayasa madde : 18 — «Milletvekillerinin 
yıllık ödenekleri özel kanunla gösterilir.» 

Anyasaıım bu sarih hükmü muvacehesinde 
Mardin Milletvekili Sayın Türkoğlu'nun 1757 
sayılı Kanuna ek 1936 tarih ve 3050 sayılı Ka-
nuuıııı ikinci maddesinin tadiline dair olan tek-
1 irin'iıı İçtüzüğün 37 nci maddesi hükmü muci
bince Anayasaya ımı^aycreti bakımından, esası
nın te'kikma girişilmeden reddi H-abctmcktcdir. 

B) Milletvekillerinin, ödenek, tazminat ve 
yolluklar gibi muhtelif namlarla almakta bulun
dukları nıebaliğin bugünkü vazifelenilin icabı 
olarak, katlanılan külfetler ve btı uğurda ihtiyari 
zaruri masraflar karşısında fazla olup olmadığı
nın ve her hangi bir indirime ıtıitlelumuml bıılıı-
mıt) bulunmadığının isabetle tesbit edilebilmesi 
için, milletvekillerinden beklenilen çeşitli hiz
metlerin ifasındaki, düne nazaran olan aşikar 
değişikliklerin göz önünde bulundurulması ve 
mevzuun bu görüşle mütalâa edilmesi lâzımgelir. 

Demokrasi ve serbest seçim mücadelesi usulü
nün teessüs etmesi, milletvekillerinin maddî kül
fetlerinin de bîzzarure artmasını intaç ettiği 
inkâr edilemez- bir hakikattir. Fiilî vaziyet im. 
şekilde olmakla beraber Milletvekillerinin dünkü 
dıırumlariyle bugünkü durumları arasında şu 
cihetten de mühim bir fark vardır. Dünün neva
ma memuriyeti andıran Milletvekilliği sıfatının 
yanımla bir de devamlılık İfade eden bir vasfı 
vardı. Cumhuriyetin ilk senesi olan 1923 ten son 
serbest seçimin yapıldığı 1950 tarihine kadar 
müstemirren Milletvekilliği yapmış birçok zevat 

(^:Say^ı : ı ' .60 :-)-



-vacdır. Fakat bugünün durumu katiy-en: buna 
\ Jtenzememektedâr. . . : .- . . , 

'" Bugüne kadar devam eden milletyekillerin-
deki devamlılık vasfının çeşitli şekillerde tecellî 
eden birçok da maddî., kazançları mevcut idi ki 
bulundukları yerde, yani Ankara'da yerleşmek 
ve günün şartları içersinde mevcut imkânlardan 
faydalanmak kabilye yakı idi. Halbuki bugünün 
serbest seçim rejiminin nispeten istikrarsız vazi
yeti içersinde muvakkatliğin tevlit ettiği birçok 
munzam masraf ve külfetler .ortaya çıkmıştır. 
• . Buıdardaa,başka milletvekillerinin,,yol^ mes
ken tazminatı .ye ödenek namlariyle ellerine ge
çen gelinin, hizmet karşılıkları Devletten maaş, 
ücret, tazminat, ödenek, temsil tahsisatı gibi 
namlarla para alan birçok yukarı dereceli me
murlar ile bir arada mütalâa etmeyi de göz 
önünden uzak bulundurmamak lfu-ımdır. 

Bu konuda mukayeseli bir neticeye varabil
mek için de milletvekillerinin bugün ellerine 
geçen para mîktariyle bundan yirmi sene veya 
bir az daha yakin tarihlerde el.enııe geçen pa
ra miktarının karşılaştırılması faydalı görül
müştür. 

7 Mart 1931 tarih ve 1757 sayılı Kanuna 
göre tesbit edilen milletvekilliği Ödenek mik
tarı (350), 

1 Ocak 1946 tarih ve 4085 sayılı Kanuna göre 
tesbit edilen miktar (600), 

1 Oeak 1947 tarih ve 4988 sayılı Kanunla 
tesbit edilen miktar (875), 

1 Ocak 1948 tarih ve 5142 s:, yılı Kanunla 
tesbit edilen miktar (1 150) lira di .\ 

Mukayese için yukardaki ödenek miktarla
rından en düşük miktar olan (350) lira ele alın
dığı takdirde, harbden evvel tıomal sene addte-
dilen 1938 senesinde bu ödenekten milletvekil
lerinin ellerine geçen miktar (255) liradır. 
Bugün ise ele geçen miktar (7?î2; liradır. Res
mî hayat pahalılığı endeksine gı^en eşya fiyat 
lan 1938 de 100 addedildiği rakdirde 1950 
sonlarında bu miktar 488 dir. Bu vaziyete 
göre 1938 senesinde 255 lira ile satınalınabile-
cek her hangi bir iş veya eşya için bugün 
(1 244) lira 40 kuruş vermek lâzımdır. 

Bu mukayese de gösteriyor ki. 1938 deki 
geçim seviyesinin bugün için de temini bakımın
dan milletvekillerinin ellerine geçen miktar 

(492,40) 4ir,a nçkşımdnv 
Bunu ifade ederken şu noktayı d^ bilhassa 

işaret etmek yerinde.; olur, Yukardaki cetvelde 
işaret,edilmiş olan,, (600), (875) ve,(l 160) lira 
ödemekler için çıkarılmış olan kanunlar 1 Ocak 
1946, 1 Ocak 1947've 1 Ocak 1948 gjl^ bir bi
rini takip eden tarihleri taşımaktadır. Umumi 
efkârın hassasiyet ve hoşnutsuzluğunu şmcip 
olan cihet de bu bir birini .koyalşayan ar
tışlardı!. -\ 

Bu itibarla hayat şartlarının bugünkü du
rumu karşısında geçimi ancak temin edebilen 
bugünkü miktarları, Kemal Türkoğlu'nun tek-
Ikfi dairesinde. (87-5) liraya indirdiğimiz; tak
dirde Büyük Millet Meclisinin appak irajd sa
hipleriyle ileri zenginlerden terekküp etmrçı bir 
meclis manzarası arzedeceğini de işaret etme
den geçmek istemeyiz. 

C) Riyaset Divanı üyelerine Ödenen taz
minat ile Murakıp üye huzur ücretine ait olan 
tekliflerin de, bu tazminat ve ücretin ihdasını 
mucip olan esbap lâyıkı veçhile tetkik edilme
den nazarı dikkate alınması mahzurlu mütalâa 
edilmiştir. Her ne kadar Riyaset Divanı üyele
riyle Murakıp üyelerin de her hangi bir millet
vekili gibi teşrii vazifeleri yanında bir hizmet 
ifa etmekte oldukları ifade edilebilirse de, İç
tüzüğün bu milletvekillerine bâzı sarih vazife
ler yüklemekte bulunduğu da meydandadır. Fil
hakika meselâ idareci Üyeler sırf bu vazifele
ri icabı olarak Meclisin ara verme zamanların
da nöbetle Hükümet merkezinde oturmak mec
buriyeti altında bulunmaktadırlar, (içtüzük 
madde 207) bu şartlar dâhilinde, komisyonu
muz Sayın Kemal Türkoğlu'nun teklifine işti
rak etmemiştir, 

Bu vesile ile, komisyonumuz, doğrudan doğ
ruya Yüksek Meclise ve üyelerini alâkadar 
eden mevzular hakkında vâki olacak teşriî te
şebbüslerde politika oyunları ve bununla ilgili 
hissi ölçülere yer verümiyerek bilhassa objektif 
esaslar dâhilinde hareket olunmasını teşriî mü
essesenin itibarını masun tutmak bakımından 
lüzumlu ve binnetke temenniye şayan görmüş
tür. 

Yukarda arzolunan sebepler dolayısiyle, Sa
yın Kemal Türkoğlu'nun teklifleri, kendi mu
halefeti ve komisyondu hazır bulunan diğer 

(S, Sayısı: 60) 
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üyelerini» ittİfakİyİe reddedilmiştir. 

Kamtitâyın tasvibine arzedilmek Üzere Yük-
üek Başkanlığa sunalar. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

5. Adakan F. Çelikbaj E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon E. Aydın 

H. gaman A, Vmroğlu E. Mendtrts 
Çanakkale Giresun Gümüaane 

6. Akmantar M. Şenel K. Yörükoğlu 
İmzada bulunmadı 

İstanbul [*] İstanbul İzmir 
A, H. Başar F. Saymer B. Bügvn 
Kastamonu Kastamonu Kırklareli 
T, Cofkan ff. Türe 8. Bakay 

Konya 
M. A, Ülgen 

Bize 
O. Eavrakoğlu 

Tokad 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
8. Ban 

Trabzon 

Konya 
R, Birand 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Sivas 
H. îmre S. Atanç C. B. Eyuboğlu 

imzada bulunmadı 
Trabzon Urfa Van 

8. F. Kalayctoğlu Doç. Dr, \F. Ergin F. Melen 

t*] 3050 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair kanun teklif etmenin Anayasa hü
kümlerine mugayir olmıyacağı kanatindeyim. 
Komisyon mazbatasının bu noktasına muhalifim. 

İstanbul 
A. E. Ba§ar 



S. Sayısı: 61 
İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve 7 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ejc Kanun 

teklifi ve Maliye ve Biitge Komisyonları raporları (2/27) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet prensipleri üzerine müesses bulunan demokrat idaresinden evvel Devlete intikal etmiş 
bilusnum imtiyazlı şirketlerin Hükümetçe satmabn masını mütaakip emeklilik hak ve vecibelerinin an
cak 10 yıllığı tanınmış diğer müddetleri hükümsüz addolunarak kabul olunmamıştır, 

İstiklâl Savaşını müteakip çalıştıkları bu mües seselerde bulunan bugünkü emektarlarla diğer va
tandaşların hizmetlerinin Hükümete intikal tarihine kadar geçen müddetlerinin sayılmaması ve ni
hayet belediyelere intikal tarihinin dahi yeni olma sına göre 5434 sayüı Kanunla bunların on yıllık 
hjgmet müddetlerinin emekli olarak tanınması yas. haddini artık doldurmak üzere bulunan hu me-
murlarm «tekaütlük hakkını idrake imkân vermem ektedir. Bu itibarla Sayın Başkanlığa sunduğumuz 
ek haramla bu mağduriyetin giderilmesine izharı mâdalet olunmasını üstün saygılarla .arzeyleriz. 

.İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Rize 
İhmn Mhml F.N.Çamlibel A. Vahram Bayar SanİYmer AhUyaMûshos "Kemal Batta 

Kocaeli Kocaeli 
E. Vittssaf Akan Salih Kalemcioğlu 

İSTANBUL MtLLSTVEKİLt Üİ8AN AfrM-
NEL VB 7 ARKADAŞININ KANON TEKIifcFt 

5434 sayik Kanıma ek kanun teklifi 

1. Devletçe satınalınan imtiyazlı şirket
lerden satınalmdığı tarihten itibaren geçmiş 
hizmet müddetleri on yılm haricinde olmak 
üzere ve aynı esaslar dairesinde hizmet müd
detlerine eklenir. 

2. Bu şirketlerde satınalınma tarihînden 

önce geçen hizmet utfUttrttorini dahi borçlan
mak İBtiy«fiter yine ayn<ıa>©n>beş> yılı geçmemek 
ve o mftddat «atfenda aldıklarııpanJtaı yücete 
yirmi nisbetinde borçlanmak aartiyle ayma his-
met müddetlerine eklenir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. H. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/27 
Karar No. 10 

9 . X/ I . Î9SO 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili İhsan Altmel ve yedi ar
kadaşı tarafından hazırlanan ve Yüksek Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale 'buyurulan 
Türkiye "Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkında
ki 5434 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi, Maliye 
Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilcileriyle tek
lif sahiplerinden îstanfbul Milletvekilleri Sani 
Yaver ve Andre Vahram hazır bulundukları (hal
de incelendi. 

Devletçe satmalınan imtiyazlı şirketlerde ça
lışanların, [bu müesseselerdeki 'hizmet müddet
lerine on yıldan fazlasının (da, borçlanma sure
tiyle, tekaütlük hakkının iktisabında hesalba ka
tılmasını temine matuf olan İşbu teklif »hakkın
da mütalâasına müracaat olunan Maliye Bakan
lığı ve Emekli Sandığı temsilcileri şu hususları 
(belirtmişlerdir : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nei maddesi gereğin
ce, satmalınan müesseselerin emekliye tâibi hiz
metlerinde (bulunanların geçmiş hizmetleri ka
bul edilmiş ve bu müesseselerin aylık ücretli sü
rekli vazifelerinde 'geçmiş hizmetlerin ise, borç
lanma suretiyle tekaüde tâibi hizmetler araşma 
alınması, ancak borçlanma suretiyle eklenen 
müddetlerle bu madde gereğince eklenecek müd
detler toplamının on yılı geçmiyeceği esası vaz'-
edilmiştir. 

Bu suretle muhtelif kanunlarla kurulmuş (bu
lunan emekli sandıklarını (bir araya toplıyan 
5434 sayılı Kanun, (borçlanma hakkında muhte
lif kanunlarda yer alan en yıllık müddet esası
nı da muhafaza etmiştir. Bu esasın müzakere 
mevzuu olan kanun teklifi şümulüne girenler 
için bozulması mahzurlarına gelince; bunların 
mahdut bir zümre için imtiyazlı bîr durum ya
ratılması ve Emekli Sandığına karşılıksız ağır bir 
külfet yüklenmesi olarak telhisi mümkündür. 
Filhakika İnhisarlarda, Ziraat Bankasında, Bele
diyeler ve bunlara bağlı müesseselerde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde, Genel Bütçeye dâhil 
ücretli hizmetlerde, belediye başkanlıklarında, 

katma bütçeli dairelerin ücretli vazifelerinde ça
lışanlar borçlanma suretiyle ençok on yıllık müd
detten faydalanabilmektedirler. Umumiyet arze-
den bu prensibin Devlet tarafından satmalınan 
imtiyazlı şirketler müstahdemleri lehine bozul-
uıasmı mucip bir sebep görülememektedir. Kal-
dıki, teklifin kanuniyet kesbetmesi halinde, hiz
metlerinin on yıldan fazlasının sayılması gere
kenlerle, Emekli Sandığına temin edilecek ivaz
lar arasında muadelet tesisi kabil olmıyacaktır. 

Zira, vaz'ı teklif olunan hükümden faydala
nacak bir şahsın bilfarz aylık ücreti iki yüz lira 
olduğu bir yıl için borçlanacağı meblâğ 480 lira 
iken, tekaütlüğe istihkak kesbedeceği tarihteki 
ücreti beş yüz lira farzedilirse, bir yıl îçin Sandı
ğın kendisine ödeyeceği meblâğ üç binj liraya 
baliğ olacaktır. İştirakçinin, hizmet müddeti 
boyunca ödeyeceği hisselerle terfi farklarını ne-
malandırmak için lüzumlu müddetin Sandığa 
temin edilememiş olduğu da göz Önünde bulun
durulursa, esasen malî durumu bir aktüer tara
fından tetkik edilmemiş bulunan bu müessesenin, 
çekemiyeceği bir yük altına sokulması neticesi 
hâsıl olacağı açıkça meydana çıkar. 

Bu mülâhazalar karşısında, müzakere mevzuu 
olan kanun teklifinin mahdut bir zümre lehine 
rüçhanh bir durum yaratmakta ve Emekli San
dığına ağır malî külfetler tahmil etmekte olduğu 
neticesine varan Komisyonumuz, teklifin red
dine ittifakla karar verdi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bize Giresun Zonguldak 

/. Akçal H. Erhmen F. Açiksöz 
Diyarbakır Konya Mardin 

M. R. Bucak V. N, Yiğİter A. Kalov 
Niğde Seyhan Siİrd 

N. Bilge Z. Akçah M, D. Süolp 
Sivas Trabzon 

§. Ecevit T. Koral 

(S . Sayısı: 61) 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/27 
Karar No. 20 

12 .1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili ihsan Altınel ve yedi 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifleri Maliye Komisyonu raporiyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle teklif sahiplerinden 
İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve Maliye 
Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Bu teklif ile; Devletçe satın alınmış bulunan 
imtiyazlı şirketlerde çalışanların, o müesseseler
de geçen hizmet müddetlerinin on yıldan fazla
sının da borçlanma suretiyle emeklilik müddet
lerine eklenmesi istenmektedir. 

Maliye Komisyonu, 
1. Muayyen kimseler için rüçhanb bir va

ziyet ihdas etmesinden, 
2. Sandığa yeni malî birtakım külfetler tah

milinden, 
3. Emekli Kanununun bir esasa göre kabul 

ettiği borçlanın* müessesesinin tesisi prensiple
rine aykırı bulunmasından dolayı husule getire
ceği mahzurlar karşısında teklifi reddetmiş bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmeler 
neticesinde, adı geçen Emeklilik Kanunundan 
evvel muhtelif Tmekli sandıkları kanunlariyle 
tesis edilen ve 5434 sayılı Tmekli Kanununda da 
yer alan borçlanma müessesesi için ancak geriye 
doğru 10 yıllık bir hudut tâyin edilmiş ve bütün 
sandıkların ve bunların birleştirilmesi suretiyle 
teşkil edilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının hesapları bu esasa istinat ettirildiği, esa

sen bir emekli sandığının normal teşekkülü 
dışında, memleketimizin tekaüde tâbi müessese
lerinin birleşmesinden veya yeni şekiller alma
sından doğan bâzı hususi vaziyetlerin icabı ola
rak tamamiyle istisnai olmak üzere kbaul edil
miş bir hükmün, hiçbir hesaba müstenit olma
dan, hudutlarının genişletilmesinin doğru olma
dığı ve Maliye Komisyonu gerekçesinde ileri 
sürülen sebeplerin tamamiyle varit bulunduğu 
anlaşıldığından her an genişleme istidat ve teh
likesini arzeden bu teklifin reddine Komisyonu
muzca karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 
E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H, Şaman 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Ordu 
R. Aksoy 

Tokad 
S. Atanç 

imzada bulunmadı 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikba§ 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez K.Akmanlar 

Erzincan Giresun 
N. Pekcan M. Şener 

Kastamonu Konya 
T. Coşkan M. Â. Ülgen 
Seyhan Sivas 
8. Ban H. tmre 

Trabzon 
S. F. Kalayutoğlu 

*m* 

( S. Sayısı: 61) 
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S. Sayısı: 62 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Büyük Millet Mec
lisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanu
na ek 3050 sayıh Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/11) 

;frr*{»t«.L- ü-ı«hi-.•»**:.*?•»•»{.: t ~ , , ( .A |« ; . . Ankarat İS VI . 19S0 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun teklifi için gerekli seherler: , - , - :; 
„ TBütçemizdeki. açığı kapatmak ijjn tasarruf tedbirlerine, .büyük ehemmiyet vermek lâzımgel-
djğ^den Mi^efyekülerm^ aşağıdaki Kanun projesini telsJif ediyorum; ive
dilik ve yeğlikle müzakeresini arzfderim. 

Afyon KaraHisar. -Milletvekili 
Alİ İhsan Sâbis 

Afyon Karahisar MtJetvekİli Ali İhsan Sâbis'in Konim teklifi 

3050 numaralı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki surette değiştirilmiştir; 

. 1 • 1757 sayılı Kanundaki yıllık tahsisat için Mali sene başında verilen bir senelik çek ve 
tediye emirleri bundan sora her öç ayda bir ve ancak' üçer aylık olarak tanzim ve ita oluna
caktır, ÖJüm halinde bu üç aylık çek ve tediye .«mirleri istirdat olunmaz; fakat umumi intiha
bın yenilenmesi hafinde yeni Mec'isin işe başladığı aydan sonraki çek ve tediye emirleri iptal ve 
istirdat «lunur. Gerek başka seberkrle ve gerek yeniden seçilmemek suretiyle milletvekilliğinden 
ayrılanlara da eyyejce verilmiş olup, ayrıldıkları tarihten sonraki aylara ait çek ve. tediye emir-

lerj.ıaynı suretle,iptal ve istirdat, olunurı Bankalarca henüz: ödenmemiş olan çeklerin iptali ban-
kaJara.tebliğ oluur,,ödenmiş olan çekler bunları Ödiyen bankalara;tediye edilmekle beraber alâ
kadarlardan takip-ye .tahsil edilmek; Üzere Maliye Vekâletine bildirilir.. 14 Mayıs 1950 de yapılmış 
olan, seçimde tekjçar seçilmiş bulunan Sekizinci Devre Milletvekillerine evvelce 1951 Şubatı sonuna 
kadar; verilmiş olan çekler dikkate, alınarak bunlarjn.yeni dönem ödeneklerinden mahsubu yapılır. 
Ve böyle tekrar seçilmiş ; miUetvekiUerine . aynı müddet için iki defa ödenek verilmez. 14 . V . 
1950 seçiminde yeniden şegnmemjş Sekizinci Devreye mesu p eski milletvekillerinin 1950 Mayıs 
ayından, sonraki müddete ait çek ve tediye emirleri yukarda yazıldığı tarzda tamamen iptal ve 
istirdat~oinnur. 

2. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 
3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

{ Afyon Karahisar Milletvekili Emekli General 
AU İhsan Sâbis 



Bütçe Komisyonu raporu 
t. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/11 
Karar No. 33 

12 . I , İ93İ 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanuna ek 
3050 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesine dair Yüksek Meclise sunduğu Kanun 
teklifi Komisyonumuza havale Duyurulmakla 
teklif saihübinin huzunyle incelenip •görüşüldü, 

Yapılan bu teklife göre : 
A) 1757 sayılı Kanunun Milletvekili öde

neklerinin yıllık tediyesi hakkındaki hükmü
nün değiştirilerek üç ayda flbir ve üçer aylık ola
rak verilmesi, 

B) Umumi seçimin yenilenmesi halinde ye
ni Meclîsin işe başladığı aydan sonrası için ön
ceden verilmiş olan ıçek ve tediye emirlerinin ip
tali, 

C) Yeniden seçilmemek suretiyle veya baş
ka her hangi 'bir sebeple Milletvekilliğinden ay
rılanlara verilen tediye emirleri ve çeklerin ip
tali, 

D) ödenmiş çekler için bankalara tediye 
yapılmakla /beraber sahiplerinden istirdadı, 

E) Sekizinci Dönem Milletvekillerinden 
Dokuzuncu Devre Milletvekilliğine seçilenlere 

1951 Şubat sonuna kadar verilmiş olan çeklerin 
Dokuzuncu Dönem ödeneklerinden mahsubu, 
seçilmemiş olanların ellerindeki çeklerin ve te
diye emirlerinin iptali istenilmektedir. 

Yapılan görüşmelerde; işbu teklifin Anaya
sa bükümlerine aykırı olduğundan evvelâ bu 
noktadan incelenmesi gerektiği ileri sürülmüş
tür. 

Anayasanın 18 aei maddesi, (Milletvekilleri
nin yıllık ödenekleri Özel kanunla gösterilir) 
hükmiyle milletvekilliği ödeneğini, yıllık bir 
ödenek olarak tesbit ve ancak yıllık Ödenek 
miktarının özel kanunlarda gösterilmesini em
retmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Anayasamızın bu sarahati kar
şısında milletvekili Ödeneklerini üç aylık ola
rak tesbit eden bir hükme bağlamanın mümkün 
olmadığı ve teklifin diğer hükümleri de buna 
mütenazır olarak tesis edilmek istenildiği ve 

diğer taraftan İçtüzüğün 37 nci maddesi gere
ğince de komisyonlar, kendilerine havale edil
miş tasarı veya tekliflerin, ilk önce, Anayasa
nın metnine ve ruhuna aykırı olup olmadığını 
incelemek ödevinde olup, bir tasarı veya tekli
fin Anayasaya aykırı olduğunu görürlerse, ge
rekçesini açıkça bildirerek maddelerin görüşül
mesine geçmeden onu reddetmeleri İcabettiği 
açıklanmıştır. 

Yukarda izah edilen sebep komisyonumuzca 
da yerinde görülerek Anayasa hükmüne aykırı 
olan işbu teklifin görüşülmeksizin reddine ka
rar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Aydın 

E. Menderes 
Giresun 

M. Şenel 

istanbul 
F. Saytmer 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Tokad 

Kâtip 
Bursa 

ff. Şaman 
Bolu 

M, Oüçbümee 
Gümüşane 

K. Yorükoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 
M. S. Eti 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Trabzon 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

İtirazım var 
A. H. Başar 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
fl. Birana 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Sivas 

H. tmre 
Trabzon 

S. Atmç C. B. Eyüboğlu S. F. Kalayaoğhı 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
Van 

F. Melm 

Kanun teklifinin esası tekrar seçilen millet
vekillerine ikinci defa tahsisat verilmemesi ol
duğuna göre mazbataya muhalif bir durum ol
madığı ve tasarının komisyonda müzakere edi

lebileceği kanaatindeyim 
İstanbul Milletvekili 

A. If. Başar 

( S. Sayım : 62 ) 



S. Sayısı: 63 
Erzincan Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları 

İnceleme Komisyonu raporu (5/20) 

Tutanakları hoeteme Korateyotra raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/20 
Karar No. 42 

32.1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan milletvekilleri seçim .tutanaklarına 
vâki itiraz üzerine Komisyonumuzun karariyle 
mahallen tahkikat icrası kararlaştırılmıştı. 

Mahalline gönderilen üç kişilik heyetin yap
tığı tahkikat sonunda Komisyonumuza oy birli-
ğiyle tanzim ve tevdi ettiği raporda : 

Ihç ve Refahiye kazalarında yapıldığı iddia 
edilen idari baskının vatandaş iradesi üzerinde 
mutlak bir tesir icra etmediği kanaatini tahassul 
ettirdiğini ve siyasi partiler adaylarının isim ve 
şöhretlerine göre birbirlerinden farklı oy alma
ları hali de seçmenlerin her iki parti adayları 
üzerinde şahsan tevakkuf etmiş ve oyunu o şekilde 
kollanmış olduklarını ifadeden sonra partiler 
adaylarının aldıkları oy miktarlarının tetkikına 
geçilmekte ve «C. H. P. adaylarının en fazla oy 
alanlariyle D. P. adaylarının en fazla oy alan
ları arasında 13966 ve yine O. H. P. adaylarının 
en az oy alanı ile D. P. adaylarının en fazla oy 
alanı arasında 7524 fark mevcut bulunduğunu 
ve bu iki kazada C. H. P. adaylarının aldıkları 
oyların üçte ikisi bulunan 6112 oyun D. P. aday
ları oylarına ilâvesi halinde dâhi C. H. P. aday
larından en az oy alan aday ile D. P. adayların
dan en fazla oy alan aday arasındaki farkı ve te-
fazülu kapatmamakta olduğunu yani daha ileri 
bir hesapla C, H. P. adaylarından en az oy alan 
birisi hariç bu iki ilçede C. H. P. adaylarına kul
lanılan 07ların tamamı D. P. adaylarına ilâve 
edilse dahi aradaki oy farkını karşılayamamak
ta bulunduğunu tebarüz ettirerek mâruz ve 
müdellel durum muvacihesinde Erzincan Mil
letvekilleri seçim tutanaklarını kabul etmeme

ye değer ve mutlak bir ifade ile izahı mümkün 
her hangi bîr yolsuzluk müşahede edilemedi
ğinden bu tutanakların onanması oybirliğiyle 
teklif edilmekte bulunmuştur. 

Komisyonumuzca tetkik edilen tahkik heyeti 
raporuna ve komisyonumuzun edindiği kana
ate göre Erzincan Milletvekilleri seçiminin 
bozulmasını mucip bir kanuni sebep mevcut 
olmadığından Erzincan Milletvekilleri seçim 
tutanaklarının tasdiki lâzımgeldiğûıe oybirli
ğiyle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine srzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ko. Başkanı ve bu Rapor 
Sözcüsü 

Afyon K. 
K. özçcbcm 

Afyon K. 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 
Bolu 

V. Yöntem 
Edirne 

C. Köprülü 
Kare 

E. Oktay 

Malatya 
H, Doğan 
Ordu 

H. Şarlan 

Burdur 
M. Özbey 
Gümügane 

ff. Tokdemir 
Kırşehir 

H. S. Erknt 
îmzada bulunamadı 

Niğde 
F. Ecer 
Trabzon 
T. Koral 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

tmzada bulunamadı 

Bursa 
N. Yılmaz 

Hatay 
T. Sökmen 
Kütahya 
R. Koçak 

Ordu 
Z. M. Sezer 

Trabzon 
H. Orhan 

Yozgad 
. Doğan 

M « • » -rt-





S. Sayısı: 64 
Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ile Rize Milletvekili izzet 
Akçal'm, Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 nci ve 99 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe 

Komisyonları raporları (2 /44 ) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2503 sayılı Adlîye Harç Tarifesi Kanununun 98 ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmesi hak
kında hazırlanan Kanun tasarısı Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere ilişik olarak takdim 
olunmuştur. 

Gereğinin yapılması saygı ile riea olunur. 
Balıkesir Milletvekili 

Müfit Erkuyumcu 

(JtiKEKVK 

î) . VI , Ht;!4 tarih ve 2500 sayılı Adliye İlan, Tarifesi Kanununun t)8 nci maddesi {tebliğden 
başka bir muamele yapmak için Makamından uzaklaşmaya mecbur kalan Yargıç veya memurun yol 
masrafuıditıt başka her saat ve küsuru İçin 5(1 kının* vol tuzmîmılı verilir. Bu ıniktur bir gün için 
200 kuruşu seçemez. Kâtip ve sair müstahdemler için yukarda yazılı miktarların yarısı verilir.') 
şeklinde bir hüküm sevk etmiş ve sonradan meriyete giren 4327 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
bu miktarlara % 50 nispetinde zam yapılması kabul edilmiştir. 

Tatbikatta keşif, delil tesbitİ ve meşhut suçların tahkiki gibi Adlî işlerin yapılması için Ma 
kamlarından ayrılan yargıçlarla diğer adalet mensuplarına lıarîçte sarf ettiği mesai mukabili olarak 
sözü geçen hükümlere istinaden bir gün İçin en fazla 300 ve kâtiplerle bunların sınıfında bulunan 
diğer memurlara da 150 kuruş gibi cüzi bir yol tazminatı tediye edilmektedir. Mahallinde geçen 
müddete göre değişebilen bu miktarlar da katî değildir. Yargıç veya memurların hariçte geçir
dikleri müddet üç saati geçmedikçe bahsi geçen miktarları almaya kanunen hakları yoktur. Kanu
nun yol tazminatının saat hesabiyle ödenmesini esas prensip olarak kabul etmesi dolayısiyle alına-
eak tazminat miktarları hariçte geçen müddete göre değişebilmekle ve meselâ keşif için dairesinden 
ayrılarak bir saat sonra- dönen Yargıç'a 75 kâtibine de 37,5 kuruş yol tazminatı ödenmesi gerek
mektedir. 

Kanunumuzda yol tazminatı miktarının hesabı için kabul edilen usul sakat ve tazminat miktar
ları da onu alacak adliye müntesiplcrtnİn meslek! haysiyetleriyle mütenasip olmıyaeak derecede 
azdır. 

Yol tazminatının ödenmesi İçin kabul edilen usul ve prensip sakattır çünkü tazminat miktarı
nın saat hesabına göre hesap edilmesi vazıfeten Makamından ayrılan Yargıç veya memura ayrılış 
ve dönüş saatlerini, saat ve zabıt tutmak suretiyle tesbit etmek külfetini tahmil etmektedir. Tazmi
natın tutarının kanunun sarih ibaresi karşısında başka türlü tesbit edilmesi imkânsızdır. Verilecek 
cüz'i bîr tazminat için adalet mensuplarına böyle bir külfetin tahmil edilmesi muvafık olmasa 
gerektir. 

ödenmesi kabul edilen tazminat miktarları pek azdır. Zira yargıçlar için üç kâtip ve sair me
murlar için âzami 1,5 liradan ibaret olan tazminatmîktarının bugünkü iktisadi şartlar ve hayat 
pahalılığı karşısında onu alan memur veya yargıcın o günkü masraflarını karşılıya bilecek bir kıymet 
İfade etmesine maddeten imkân yoktur. Adımı.m da anlaşılacağı gibi yol tazminatı adliyecilere 
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hariçte vazife gördükleri sırada yaptıkları fazla masraflara karşılık olarak verilmektedir. Halbuki 
verilen tazminat miktarlarının bugünkü hayat palıalılığı karşısında yapılan masrafları karşılaması 
ve faraza merkezden u z a k t ı r mahalle incelemeye giden bir memurun bir gün için aldığı 1,5 lira 
ile o günün öğle ve aksam yemeklerini temin edebilmesi imkânı yoktur. 

Miktarı esasen az olmakla beraber 2503 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1934 .senesindeki 
iktisadi hayat şartlarına göre belki de normal bir tazminat telâkki edilebilecek olan 1,5 ve :; liradan 
ibaret tazminat miktarlarının içinde bulunduğunun: pek ağır hayat şartları önünde memurların 
günlük masraflarına tekabül edebileceği tasavvur ve kabul edilemez. Bu böyle olunca verilecek 

tazminat miktarlarının şimdiki yaşama şartları göz önünde tutularak memurun hîç olmazdı inceleme 
gününde yapmış olduğu masraflara kifayet edecek normal bir hadde çıkarılması da ınGImıı bir 
zaruret halini almaktadır. 

Kabul edilen yol tazminatı miktarları Adliye mütttesiplerinin meslekî şerefleri ile de asla 
mütenasip değildir. İnceleme sırasında seçtiği bilir kişiye en az 15 lira ücret takdir eden yargıcın 
aynı incelemede en fazla üç lira tazminat alabilmesinin onu manen rencide edeceği şüphesiz ve 
tabiîdir. 

Görülüyor kî, Adliye Harç Tarifesi Kanununun kalbul ettiği tazminat miktarları pek az ve 
tahakkuk ettirilmeleri için kabul edilen usul de sakattır. 1934 senesindeki İktisadî hayat şartları
na göre tedvin olunan bu hükümler bugünkü ihtiyaçları karşılamadıklarından değiştirilmeleri 
ieabeder. Esasen bu değiştirmenin yapılması Devlet için fazla malî bir külfeti mucip olmıyaeaktır. 

Tatbikatta adliyecilerin makamlarından uzaklaştırılmalarını gerektiren keşif ve incelemelere 
ekseriya şahsi haklara taallûk eden hukuki dâva ve ihtilâflarda lüzum hâsıl olmakta ve bunların 
masrafları da alâkalı şahıslar tarafından tediye olunmaktadır. 

Açtıkları dâva veya icra takiplerinde Devlete ağır harçlar vermekte ve birçok masraflar ihti
yar etmekte olan fertlerin bu arada adaleti tevzi için bîr yığın külfete ve vesaiti nakliye sıkın
tılarına katlanarak mahalline gelen yargıç veya memura yapacağı masraflara mukabil kabul edi
lecek mâkul ve maktu bir ücreti ve tasarıda tesbit ettiğimiz 5 lira gibi cüzi bir tazminatı seve
rek tediye edeceklerine şüphe yoktur. Gerçi yapılacak tadilât ceza soruşturma işlerinde yargıç ve 
savcılara Devlet bütçesinden verilen meşhut suç tahsisatının bir miktar artırılmasını gerektirir
se de bu gibi işlerin hukuk işlerine nispeten pek mahdut olması ve bu yüzden Adalet Bakanlığı 
Bütçesine yapılacak cüzi ilâvenin de dâvanın sonucunda haksız çıkan suçlu veya davacıdan alı
nacak ilâm harçlariyle karşılanmasının da mümkün ve tabiî bnbınması hasebiyle bütçeye yapıl
ması gereken ilâvenin değiştirilmesi zaruri olan kamımın değiştirilmesine engel teşkil etmemesi 
lâzımgelir. îşte hazırlanan tasarının Yüksek Kamutaya teklifini gerektiren sebepler bunlardan 
ibarettir. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 30 , XI , 1950 
Esas No. 2/44 

Karar No. 7 
Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ile 
Bize Mileltvekili izzet Akçal'm Adlîye Harç 
Tarifesi Kanununun 98 ve 99 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi Komis
yonumuza 'havale buyurulma'kla Adalet Bakan

lığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 
Teklif sahibi ve bu konuda komisyon üyele

rinin mütalâaları ve Adalet Bakanlığının noktai 
nazarını ibelirten temsilcinin sözleri dinlenildi. 

9 . VI . 1934 tarih ve 2500 sayılı Adliye Harç 

4 
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Tarifesi "Kanununun 98 nci maddesi (Tebliğden 
başka t i r muamele yapmak için makamından 
uzaklaşmaya mecbur kalan yargıç veya memu
run yol masrafından başka her saat ve kusuru 
için 50 kuruş yol azminatı verilir. Bu miktar bir 
gün için 200 kuruşu geçmez. Kâtip ve «air müs
tahdemler için yukarda yazılı miktarın yarısı 
verilir.) Şeklinde bir hüküm sevketmiş ve sonra
dan meriyete giren 4327 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle (bu miktara % 50 nispetinde zam 
yapılması kalbul edilmiştir. 

Tatibikatta keşif, delil tespiti ve meşhut suç
ların tahkiki gibi adlî işlerin yapılması için ma
kamlarından ayrılan yargıçlarla diğer adalet 
mensuplarına hariçten sarfettiği mesai mukabili 
olarak sftzü geçen "hükümlere istinaden bir gün 
için en fazla 300 ve kâtiplerle bunların sınıfın
dan bulunan diğer memurlara da 150 kuruş gi
bi cüzî (bir yol tazminatı tediye- edilmektedir. 
Mahallinde geçen müddete göre değişebilen bu 
miktarlar da katı değildir. Yargıç, veya memur
ların hariçte geçirdikleri müddet üç saati geç
medikçe bahsi geçen miktarları almaya kanu
nen 'baklan yoktur. Kanunun yol tazminatının 
saat 'hesabiyle ödenmesini esas prensip olarak 
kabul etmesi dolayısiyle alınacak tazminat mik
tarları hariçte geçen müddete göre değişebil
mekte ve meselâ keşif için dairesinden ayrıla
rak'bir saat sonra dönen yargıca 75, kâtibine de 
37,5 kuruş tazminatı ödenmesi gerekmektedir. 

Kanunumuzda yol tazminatı miktarının he
sabı için kalbul edilen usul sakat ve tazminat 
•miktarları da onu alaea'k adliye müntesiplerinin 
meslekî haysiyetleriyle mütenasip olmıyacak 
derecede azdır. 

Yol tazminatının ödenmesi için kabul edilen 
usul ve prensip sakattır. Çünkü tazminat mikta
rının saat hesabına göre hesap edilmesi vazîfe-
ten makamından ayrılan yargıç veya me
mura ayrılmış ve dönüş saatlerini, saat ve za
bıt tutmak suretiyle tesbit etmek külfetini tah
mil etmektedir. Tazminatın tutarının kanunun 
sarih ibaresi karşısında başka türlü tesbit edil
mesi imkânsızdır. Verilecek cüzi bir tazminat 
içijn adalet mensuplarına böyle bir külfetin tah
mil edilmesi muvafık olmasa gerektir. 

Ödenmesi kabul edilen tazminat miktarları 
pek azdır. 

Zira yargıçlar için üç, kâtip ve sair memur
lar için âzami bir bu-eıık liradan ibaret olan 

tazminat miktarının bugünkü iktisadi şartlar 
ve hayat pahalılığı karşısında onu alan memur 
veya yargıcın o günkü masraflarını karşılıyabi-
lecek bir kıymet ifade etmesine maddeten im
kân yoktur. Adından da anlaşılacağı gibi yol 
tazminatı adliyecilere hariçte vazife gördükleri 
sırada yaptıkları fazla masraflara karşılık ola
rak verilmektedir. Halbuki verilen tazminat 
miktarlarının bugünkü hayat pahalılığı karşı
sında yapılan masrafları karşılaması ve faraza 
merkezden uzak bir mahalle incelemeye giden 
bir memurun bir gün için aldığı bir buçuk lira 
ile o günün Öğle ve akşam yemeklerini temin 
edebilmesi imkânı yoktur. 

Miktarı esasen az olmakla beraber 2503 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1934 sene
sindeki iktisadi hayat şartlarına göre belki de 
normal bir tazminat telâkki edilebilecek olan bir 
buçuk ve üç liradan ibaret tazminat miktarlarının 
İçinde bulunduğumuz pek ağır hayat şartlan önün
de memurların günlük masraflarına tekabül edile
ceği tasavvur ve kabul edilemez. Bu böyle olunca 
verilecek tazminat miktarlarının şimdiki yaşama 
şartları göz Önünde tutularak memurun hiç ol
mazsa inceleme gününde yapmış olduğu masraf
lara kifayet edecek normal bir hadde çıkarıl
ması da mühim bir zaruret halini almaktadır. 

Kabul edilen yol tazminatı miktarları adliye 
müntesiplerinin meslekî şereflerîyle de asla mü
tenasip değildir, inceleme sırasında seçtiği 
bilirkişiye en az 15 lira ücret takdir eden yargı
cın ayni inceleme de en fazla 3 lira tazminat ala
bilmesinin onu manen rencide edeceği şüphesiz 
ve tabiîdir, 

("Jörülüyor ki. Adliye Harç Tarifesi Kanu
nun kabul ettiği tazminat miktarları pek az ve 
tahakkuk ettirilmeleri için kabul edilen usul de 
sakattır. 1934 senesindeki iktisadi haynt şart
larına göre tedvin olunan bu hükümler bugün
kü ihtiyaçları karşılamadıklarından değiştiril
meleri İcabeder. Esasen bu değiştirmenin, ya
pılması Devlet için fazla malî bir külfeti mucip 
ohmyaeaktır, 

Tatbikatta adliyecilerin makamlarından 
uzaklaştırılmalarını gerektiren keşif ve İncele
melere ekseriya şahsi haklara taallûk eden hu
kuki dâva ve ihtilâflarda lüzum hâsıl olmakta 
ve bunların masrafları da alâkalı şahıslar tara
fından tediye olunmaktadır, 
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Açtıkları dâva veya İcra takiplerinde Dev

lete ağır haralar vermekte ve birçok masraflar 
ihtiyar etmekte olan. fertlerin bu arada adaleti 
tevzi için IHI" yışııı. külfete ve vesaiti nakliye sı
kıntılarına katlanarak mahalline itelen yardır 
veya memura yapacağı masraflara mukabil ka-
]>ı.ı.l edilecek mâkul ve maktu bir üereli ve tasa
nda tesbit ettiğimiz beş lira gibi cüzi bir ta*-
rninatı severek tediye edeceklerine şünhe yok
tur. Gerçi yapılacak tadilât ce/a soruşturma 
işlerinde yargıç ve save.ıiara Devlet Bütçesinden 
verilen meşhut suç tahsisatının bir miktar ar
tırılmasını gerektirirse de bu gibi işleri» iuıkıık 
islerine nispeten oek mahdut olması ve bu yüz
den adalet. Belcin lığı Bütçesine, yapılarak eüzi 
ilâvenin de dâvanın sonucunda İşıksız çıkan 
suçlıt veya dâvamdan alıu-a.eak ilânı harclariyle 
karşılanmasının da mümkün ve i {dm huluuma-
sı hasebiyle bütçeye yapılması şerçken ilâve
nin değiştirilmesi zaruri ulan kaıuuıuu değişti
rilmesine engel tenkil etmemesi. hVtınıgelir. me
alinde bulunan teklif sahibinin gerekçesi uyanın 
görülmüş ve mütan!uben maddelerin müzake
resine geçilmişti t*. 

Tasarının 1 ve !>S ıtci maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

9Ü ucu maddenin müzakeresi sırasında Ka
nisiyim üyelerinden bîri aynı mahalde mütaad-
dit keşif ve teikik muamelelerinin yapılması ha
linde verilmesi teklif edilen 500 kurusun kâfi 

olmadığım ileri sürmüş ve bu miktarın 750 
kurusa iblâğını teklif etmiştir. Bu teklif 
komisyon çoğunluğun e a kabul olunarak maddeye 
(Aneak ayni malıahie ikiden fazla kes.it ve tet
kik işi yapılırsa alınan miktarlar 710 kuruşa ib
lâğ olunur) şeklinde bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Yine ayni maddenin konuşulması esnası uda 
başka başka mahallerde yapılan keşif v t uv.lk 
muameleleri için ödenmesi teklif edilen 1 ">nlt 
kuruşun fazla oldnğıuıa işaretle bunun 1 000 ku
ruşa indirilmesinin istenmesi üzerine bu teklif de 
oya konularak çoğunlukla kabul edilmiş ve tasa
rıdaki 1. 500 kuruşluk miktar 1 000 kuruşa indi
rilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri teklif sahihinin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiş olmakla havalesi 
gereğince Bütçe Komisyonuna, tevdi edilmek üze-
ıv Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
A tıkara 

O. T. Hti'kin 
Ankara 

O. .Ş', (!içekd<t<j 

l'Mirue 
M. Evf/İnihı 

Kars 
,S*. Atnhn 

Mardin 
M. K. liorav 

f^özeü 
Balıkesir 

}[. JC i'kuyumcu 
Ankara 

H. Ş. İner 

Elâzığ 
/ / . t. Ytmvy 

Kf.nya 
.1/. Obuz 

Samsun 
'". Tügel 

K a t i p 
Balıkesir 
l7, Asena 

Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

İs tanbul 
A. Mofth-tm 

Kütahya 
S. JS*. Naauh'Offlu 

Yozgad 
.V. t\ Mrıh 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. H. M. M. 
livtrr. Kor.üatKmv, 

Ems No. â/U 
Karar S o. :i;î 

Yüksek Başkanlığa 

12 . I . 1.951 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkııyunıcu ile 
Rb:e Milleti ekili İzzet Akçal'ın, Adliye Tlarç 
Tarifesi Kanununun 98 ve 99 ııeıı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Yüksek Meclise sunu
lan Kanun teklifi Adalet Komisyonu raporîyle 
birlikte komisyonumuza verilmekle teklif sa
hipleri ile Adalet ve Maliye Bakanlıklarının 
yetkili temsilcileri hazır oklukları halde incele
nip görüşüldü: 

250'! sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 

ÎW nei maddesinde (Tebliğden başka bir mua
mele yapmak için nıakanımdan uzaklaşmıya 
mecbur olan Hâkim veya memur; yol masrafın
dan başka, her saat ve küsuru için 50 kuruş 
yol tazminatı verilir. Bu miktar, bir gün için 
200 kuruşu geçemez. Kâtip ve sair müstahdem
ler için ytıkardakî fıkrada yazdı miktarların 
yansı verilir) ve İM) ucu maddesinde ise ( Da
ireden uzaklaştırmayı icabettireu birden ziyade 
is olursa mümkün oldukça bu işler aynı zaman-
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da yapılır. Bu suretle yol masrafı ve tazminatı, 
muhtelif İşler aynı mahalde ise ınüs>avi hisselere 
ve eğer muhtelif mahallerde iseler mesafe naza
ra alınarak mütenasip hisselere tnksira olunur. 

tik önce alınan masrafın fazlası sahiplerine 
iade olunur) denilmektedir. 

Yukarda arzedilen 98 nci maddeye göre ke
şif ve delil tesbiti ve meşhut suçların tahkiki 
gibi İşler için makamından ayrılan hâkimlerle 
diğer adalet müntesiplerîne halen yol tazminatı 
olarak bir gün için 200 ve 4327 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle yapılan % 50 zam İle üç 
yüz kuruş ve diğer memurlara ise bunun yarısı 
verilmekte ve iş, bir günden az ise bu tazminat 
maddedeki nispetlere göre hesap ve en az 
37,5 kuruş olarak ödenmekte olduğundan tek
lif sahipleri, 1934 yılının şartlarına göre he
sap edilen ve hâkimlere diğer memurların o gün 
sarfedecekleri fazla masrafların karşılığı olan 
bu paraların bugünkü iktisadi şartlara uyma
ması, hâkimin işe başladığı saati ve intihasını 
tesbit ve bunu bir zabıtla tevsik etmek ve tes-
bit edüen müddet üzerinde bazan münakaşalar 
ve şikâyetlerle karşılaşmak gibi vaziyetini sar
sıcı hallere mâruz kalmak ve nihayet bunun 
tahsilinde de birtakım formaliteleri ikmal güç
lüklerine tahmil etmek suretiyle hâkimlik ma
kam ve sıfatının şeref ve mehabetiyle mütena
sip olmıyan halleri ortadan kaldırmak üzere 
bu yol tazminatının sabit bir rakam olarak ifa
desini ve bunun (500) kuruş olmasını, kâtip
lerle sair müstahdemlere yarısının verilmesini 
teklif etmektedirler. 

99 nen maddede ise bir günde birden ziya
de iş yapıldığı takdirde görülen işlerin bir ma
halde olması halinde 98 nci madde teklifine 
göre almanak yol tazminatının işler arasında 
müsavi şekilde taksimi ve işler ayrı mahaller
de iseler her iş için bu tazminatın ayrı ayrı 
alınması, ancak miktarının (1 500) kuruşu geç
memesi hususlarında bir değişiklik teklif edil
mektedir. 

Adalet Komisyonu 98 nci madde için yapı
lan teklifi ayniyle ve 99 ncu maddeye dair tek
lifi de (1 500) kuruşluk âzami haddi fi 000) 
kuruşa indirmek ve aynı mahalde görülen iki
den fazla iş bulunduğu takdirde yol tazminatı
nı (750) kuruşa çıkarmak suretiyle tadileıı 
kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, yapılan tartışmalardan ve 

( S. Saj 

alınan izahlardan sonra esas itibariyle tasarıyı 
kabule şayan görmüştür. 

Tasarının bütçeye olan tesiri bakımından 
yapılan İncelemelerde ise; 

Hâkimin yukarda izah edilen maksatlarla 
makamından uzaklaşacağı hallerin ya hukuk 
dâvaları münasebetiyle olacağı, bu takdirde ise 
davacının gerekli harç ve masrafları evvelden 
yatırmak zorunda olması hasebiyle bütçeye bir 
külfet tahmil etmiyeceği, yahut ceza kovuştur
maları sebebiyle yapılacak masraflar olup bun
ların da bidayette Adalet bütçesinin ilgili ter
tibinden ödenerek yine bilâhara mahkûmdan 
tahsil edileceği alınan izahlardan anlaşılmıştır. 

Şu hale göre bu ikinci kısım giderlerden bir 
kısmının tahsilsizlik sebebiyle karşılıksız kala
cağı düsünülebilirse de bunun da yıllık tutarı
nın mühim bir yekûna baliğ olmıyacağı netice
sine varılmıştır. 

Bu tasarı ile değiştirilen 98 nci madde ko
misyonumuzca da teklif veçhile ayniyle kabul 
edilmiştir. 

99 ncu maddede Adalet Komisyonunun tek
life nazaran yaptığı değişikliklerden; 

A) Aynı mahalde ikiden fazla iş yapıldığı 
takdirde (750) kuruş alınması hakkındaki de
ğişikliği komisyonumuz kabul etmemiştir. Bu
nun yerine, 

B) Bir günde birden ziyade iş yapıldığı 
takdirde beher iş için (400)" kuruş alınmasını 
ve bunun miktarının (1 000) kuruşu geçmeme
si esasını da tesbit etmiştir. Bundan başka bu 
değişen maddelere göre ödenecek yol tazminat
larının 4327 sayılı Kanundaki zamların dışında 
bırakılması esası da kabul edilerek 99 ncu mad
deye buna dair bir fıkra eklenmiştir. Son fık
rada da vuzuhu temin edecek bir değişiklik ya
pılmıştır. 

Bu tadillere göre yeniden hazırlanan Kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çflikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Balıkesir Bolu 

//. Şaman E. Budakoğlu M. Oüçbtlmez 
Diyarbakır Kskişehİr Giresun 
M. Ekinci A, Pofuoğlu M. Şener 
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istanbul istanbul İstanbul 
A. II. Başar F. Hayımer O. Türkgeldi 

Kastamonu Kastamonu Kırklareli 
T. Çoşkan II. Tür?, Ş. Bakay 

Konya Malatya Mardin 
M. A. Ülaen M. tf. Eti K. Türkoğiu 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MÜFİT ERKU- | 
YUMCU İLE BİZE MİLLETVEKİLİ ÎZZET j 

AKÇAL'IN KANUN TEKLÎFl 

2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 
ve 99 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 

Kanun tasamı 

MADDE 1. — 2503 sayılı Adliye Harç Tari
fesi Kanununun 98 ve 99 neu maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 98. — Tebliğden başka *bir muamele 
yapmak İçin makamından uzaklaşmaya mecbur 
•olan (hâkim veya memura yol masrafından baş
ka maktuen 500 kuruş yol tazminatı verilir. 

Kâtip ve müstahdemler için yukarda yazılı 
miktarın yansı verilir. 

Madde 99. — Daireden uzaklaşmayı icabetti-
ren birden 'ziyade iş olursa mümkün oldukça İş
ler aynı zamanda yapılır. Bu suretle görülen iş
ler ayın malhalde ise alınan yol masrafı ve taz
minatı müsavi hisselerle yapılan işlere taksim 
edilir. Yapılan İşler başka mahallerde ise yu'kar-
da yazılı miktar <her işte ayrı ayrı tahsil olunur. 
Bu suretle alınan 'miktarlar (bir gün içirt 1500 
kuruşu geçemez. 

Peşin alınan yol masrafından sarfiîdümiye-
rek artan miktarlar sahiplerine iade odilir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Baştbakan, Adalet, Millî Savunma, Maliye 
ve Dâfhiliye Bakanları memurdur, j 

Ordu liîzu Seyhan 
F. Aksoy O. Kavrakoğlu S. Ban 
Sivas Tokad Trabzon 

II. İmre S. Atam; <S\ F. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunmadı 

lir fa Van 
7Jtv. Dr. F, Ertjin F, Melen 

ADALET KOMİSYONUNUN D E Ğ I Ş T I E I Ş I 

2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 98 
iv 99 ncu maddelerinin değiştirilmeni hakkındaki 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

Madde 98. —. Teklif aynen kabul edilmiştir. 

Müdde 99. — Daireden uzaklaşmayı icabetti-
ren birden ziyade iş olursa mümkün oldukça işler 
aynı zamanda yapılır. Bu suretle görülen işler 
aynı mahalde ine alınan yol masrafı ve tazminatı 
müsavi hisselerle yapılan işlere taksim edilir. 
Annak aynı mahalde ikiden fazla keşif ve tetkik 
işi yapılırsa alman miktarlar 75/) kuruşa iblağ 
olunur. 

Yapılan işler başka mahallerde ise yukarda 
yazılı miktar her İşte ayrı ayrı tahsil olunur. 

Bu suretle alman miktarlar bir gün 1 000 
kuruşu geçmez. 

Pe^İn alman yol masrafından sarfedİlmiye-
rok artan miktarlar sahiplerine iade edilir, 

MADDE 2. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Teklif aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Adliye Harç Tarifesi hakkındaki M03 sayüt 
Kanunun 98 ve 99 ncu maddelerinin değişti

rilmesi hakkında Karnin teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir, 

Madde 98. — Tebliğden başka bir muamele 
yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur 
olan hâkim veya memura yol masrafından başka 
beher gün için maktuan 500 kuru.; yo] tazminatı 
Verilir, 

Kâtip ve sair müstahdemler için yukarda 
yazılı miktarın yarısı ödenir. 

Madde 99. — Daireden uzaklaşmayı ica-
bettiren birden ziyade iş olursa^ mümkün olduk
ça işler aynı zamanda yapılır. Bir günde bir
den ziyade iş yapıldığı takdirde beher iş için 400 
kuruş alınır ve bu miktar bir gün için 1000 ku
ruşu geçemez. 

Görülen işler aynı mahalde ise yol masraf ve 
tazminatı müsavi hisselere; muhtelif mahallerde 
ise yol masrafı mesafe nazara alınarak mütena
sip ve yol tazminatı müsavi hisselere taksim olu
nur. 

Gerek bu, gerekse 98 nci maddedeki yol taz
minatına, 4327 sayılı kanundaki zamlar yapıl
maz. 

Tazminat ve masraf karşılığı alınan peşin 
paralardan sarfedilemiyerek artan miktarlar sa
hiplerine iade olunur, 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan, Adalet, 
ve Millî Savunma, Malîye ve İçişleri Bakanları 
yürütür, J 

( S. SnyTsı 




