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Sayfa 
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Sayfa 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Devlet Orman İşletmelerinin bâzı vergiler

den muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesinin yorumlanmasına da
ir olan tezkerenin geri verilmesi hakkında Baş
bakanlık tezkeresi okundu. Bu hususta Tarım 
Bakanlığının noktai nazarı öğrenilmek üzere 
konu, Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın, Türk 
Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, Türk 
Ceza Kanununun 159 ve 160 ncı maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fi. talepleri üzerine geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
İşçi Sendikaları Kanununa, asgarî ücret işinin 
halli ile Ücretli" Hafta Tatili Kanununun bir an 
evvel çıkarılmasına, işçilerin terfi, terfih, ikra
miye, prim gibi hak ve menfaatlerinin düzen
lenmesine dair sözlü sorusu, kendisi iki Birle
şimde de hazır bulunmadığından, düştü. 

Urfa Milletvekili Hasan Oral'm, kaçakçılık 
hâdisesine isminin karıştılması dolayısiyle ya
pılan idari ve adlî tahkikatın neticelenip neti
celenmediğine dair sorusuna İçişleri ve Adalet 
Bakanları cevap verdiler. 

Bu soruya kapalı oturumda devam olunma
sına dair verilen 15 imzalı önerge üzerine ka
palı oturuma geçildi. Mevzu, kapalı oturumda 
da bir müddet konuşulduktan sonra bu konuş
maların yayınlanması hakkındaki önerge, ka
bul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

üçüncü Oturum 
Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Tababet 

ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 1219 
sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddine mütedair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu, ka
bul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'-
ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere muk-

Bursa Milletvekili Agâh E rozan'm, bucak 
müdürlerinin devir masrafları hakkındaki 5005 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ve 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tekliflerinin reddine dair Bütçe Komis
yonu raporları, kabul olundu. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1946 
malî yılı hesap ve bilançosunun onanmasına dair 
Kanun, kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâ
zı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin reddine dair olan Bütçe Komisyonu ra
poru, kabul olundu. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Bütçe 
Komisyonu raporu, kabul edildi. 

5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indirilen has
tabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta geçen süre
lerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp sayümı-
yacağmın yorumlanmasına mahal bulunmadığına 
dair Bütçe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları 
hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 nci madde
sinin yorumlanmasına lüzum bulunmadığına dair 
olan Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi. 

Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, Türkiye 
Cumhuriyeti Erftekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına dair 
önergesi hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu 
üzerinde bir müddet görüşüldü. 

14 . V . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren Füruzan Tekil 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
Nazh Tlabar 

tazi akaryakıt ihtiyacının miktarına, stokları
nın nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve 

Sorular 
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Marshall yardımından ayrılan tahsisatın yedek 
parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup ol
madığına dair, sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/293) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, 
Ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna ve 
Ziraat Mektepleri programlarının ıslahına dair, 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/294) 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, 
1950 yılında Marmara'nın bâzı havalisinde zu
hur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nispet ve miktarına ve 1951 yılında bu 
haşere ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına dair, sözlü soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/295) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü nakil 
vasıtalarının suiistimalini önlemek için Hükü
metçe ne gibi tedbirler alındığının ve alınmakta 
olduğunun açıklanmasına dair, sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/296) 

T&klifler 
1 — Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın, 

Avukatlık Kanununun 12, 44, 50 ve 54 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/222) (Adalet Komisyonuna) ; 

2 — Samsun Milletvekili Hasan Fehmi us-
taoğlu ve 5 arkadaşının, Millî Korunma Kanu
nunun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi (2/223) (Ticaret, tçişleri ve 
Adalet Komisyonlarına) ; 

3 — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
ın, Orman ve Orman teşkilât kanunlariyle 
4785 sayılı Kanuna ek kanunda değişiklik ya
pılması hakkında Kanun teklifi (2/224) (Ta
rım, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın 
hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istina
den Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledil
diğine, kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla 
tesbit edilip edilmediğine, kıymet takdiri için 
Holânda'ya gönderildiği söylenen bu mücev
herat hakkındaki mütehassıs raporuna ve açıl-
mıyan kasalar muhteviyatına dair, sözlü soru 
önergesi, Maliye, Millî Eğitim Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/297) 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, 
Zonguldak'm Kokaksu mevkiindeki askerî ha
va meydanının Ulaştırma Bakanlığına devri ile 
hava seferlerine anılması hakkında tetkikat 
yapılıp yapılmadığına dair, yazılı soru önerge
si Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/298) 

Seyhan Milletvekili lieşad Güçlü'nün, ithal 
edilen tıbbi müstahzaratın perakende satış fi
yatlarının ne suretle tesbit edildiğine dair, ya
zılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/299) 

Raporlar 
4 — 2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye 

intikal eden Bankınotlar muadili altınların 
Amortisman Sandığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/155) 
(Gündeme) ; 

5 — Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/144) Gündeme) ; 

6 — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Ereğli Havzai Fahmiyesi Ma
den Amelesinin hukukuna mütaallik kanunun 
bâz* maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun, teklifi ve Ekonomi, Çalışma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/97) (Gündeme) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15, 07 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTÎPLEB : Muzaffer önal (Tokad), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 
Efendim, gündeme geçmeden evvel gelen 

kâğıtlar arasında, Tekirdağ Milletvekili Şevket 
Mocan'm, Orman ve Orman Teşkilât kanunla-
riyle 4785 sayılı Kanuna ek kanunda değişiklik 
yapılmasına dair Kanun teklifi mevcuttur. 

Daha evvel Orman Kanunu tasarısı Tarım, 

îçiş'eri. Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rından ibaret geçici bir komisyona havale edil
diğinden bunun da o geçici komisyona havalesi
ni Yüksek reyinize arzediyrum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

zefreye konur. 
Görüşmenin kapalı yapılması gerekli görü

nen mesele çözüldükten sonra açık görüşmeye 
geçilmesi Başkanca Kamutaya teklif olunarak 
karara bağlanır. 

NAZIM AĞAGIKOĞLU (Sivas) — Bu vakte 
kadar nerede idiniz? 

MEHMET SADIK ETİ (Devamla) — Sabık 
zabıt hakkında konuşuyorıim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Sabık 
zabıt hakkında mütalâa, d erm ey an edebilirler, 

MEHMET SADIK ETİ (Devamla) — Yük. 
sek Meclisi bir bid'at temayülüne gitmekten 
korumak için arzediyorum. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konyo) — Bid'atten 
Meclisi Âli münezzehtir. 

MEHMET SADIK ETİ (Devamla) —Hayı r 
efendim. Bid'at yapıldı demedim. Bir usul yan
lışlığı oldu. Bid'at temayülü önlensin -diyorum. 
Bunun tashihini rica ederim. Çünkü bundan 
ıböyle bir teamül haline gelmemesini sağlamak 
maksadiyle huzurunuzu işgal ediyorum. Çünkü 
geçenki o kapalı oturum işini ben tüzüğe uygun 
bulmadım. 

Muhterem arkadaşlar, bu ancak umumi mü
zakereler halinde teklif edilebilir, çünkü sorti 
mekanizması ayrıdır, umumi müzakerelerin ka
rakteri ayrıdır. 

Şimdi Tüzüğün 153 ncü maddesini okuyaca
ğım, 

3. — DEMEÇLER 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık FAV-
nin, yeçen tutanak hakkında demeci. j 

MEHMETSADIK ETİ (Malatya) — Zabtı 
sabık hakkında söz istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, geçen oturumda bir 
milletvekili arkadaşımız Sayın iki Bakana bir 
sual tevcih etmiş bulunuyordu. Bu sualin ce- I 
vabı verilirken muhterem arkadaşlar'mızdan 15 
kişi kapalı oturum talebinde bulundular. Ben J 
o kanaatteyim ki, | 

Divanı Riyaset zühulen bu takriri reye 
koydu ve gizli oturum tahakkuk etmiş bulundu. 
Halbuki bunun İçtüzüğe tamamen aykırı ol
duğunu maddeleri okumak ve mukayese yap
mak^ suretiyle huzurunuzda belirtmeye izninizi 
rica edeceğim. 

Evvelâ Divanı Riyaset 96 ncı maddeye da
yanmıştır. 96 ncı madde ne diyor: «önemli bir I 
işten dolayı Anayasan:n 20 nci maddesinin ikin- I 
ci fıkrası gereğince, kapalı oturum yapılmasını 
Bakanlar yahut 15 milletvekili yazılı olarak 
teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif yapıldığında toplanma salo
nu dinleyicilerden ve gerektiğinde memur ve 
hizmetlilerden boşaltılarak, kapalı oturum tek
lifinde bulunanların gerekçeleri dinlendikten 
sonra» teklifin kabullenmesi veya retlenmesi 
için, görüşmesiz gösterme oyuna baş vurulur. 

Kapalı görüşme yapılmasını istiyenlerin ad
ları tutanak dergisine ve gerekirse Resmî Ga-
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«Bakanın bir soruya, kamu faydası düşünce
siyle, yahut gerekli bilgilerin elde edilmesi için 
belli bir zaman geciktirecekse bunu soru yazılı 
ise, yazılı olarak, sözlü ise, kürsüden bildirir. 
Bakan kamu faydası düşüncesiyle soruyu ister
se kapalı oturumda verebilir. Bu soruya günün
den önce cevap vermek de Bakanın hakkıdır. 

Şimdi görülüyor ki, arkadaşlar geçenki gizli 
oturum tüzüğe ve bu maddeye uygun düşmemek
tedir. Bu gibi usul işlerinde bilhassa canlı kü
tüphane olan Sayın arkadaşım Refik înce'ye 
sordum, kendileri de tereddüt içinde idiler. Bu
nun üzerine Tüzüğü tetkik ettim. O günkü ka
rarın bir zühul neticesi alınmış olduğu kanaatiy
le huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Burada sa-
il ile mesule, hasrü kasrı iktiza eden soru gizli 
oturum mevzu yapılmıştır. 

Sayın Bakan arkadaşımız, kapalı oturum is
temediğini, kapalı oturumda cevap vermek bet-
balhtisine uğradığını belirtmek suretiyle kapalı 

B : 76 14.5 .1951 O : 1 
oturumun aleyhinde bulundular. Demek ki, Ba
kan talep etmemiştir. Milletvekili de talebede-
mez. Çünkü tüzük soru mevzuunda bu hakkı 
ancak bakana vermektedir. 

Bunu kayıt ve tesbit etmek ve zühul neticesi 
olarak Meclis ananeleri arasına yanlış bir te
amül geçmesin diye arzı malûmat ettim. Bunu 
kayıtla iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Arfeadaış'1'aırıım, «nalûımıat ekffi-
nildi. Yalnız bunun üzerinde her hangi bir ka
rar almamıza ve işaret buyurdukları bir yanlış
lığın yalnız buradaki beyanlarının kaydiyle dü
zeltilmesi yoluna gitmeye imkân yoktur. Eğer 
bir tefsir veya Heyetten bir karar talebinde bu
lunuyorlarsa, tefsir için bir önerge verirler ve
yahut bir taleple bulunurlarsa Yüksek Heyeti
niz de bu hususta bir karar alabilir. Binaen
aleyh bendeniz de bu kadarla işaret ederek gün
deme geçiyorum. 

4 . - B A Ş K A N L I K DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Orman İşletmelerinin bâzı ver
gilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 sa-
yılı Kanunun üçüncü maddesinin yorumlanma
sına dair olan tezkerenin geri verilmesi hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/174) 

TARIM BAKAN NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlar, Devlet Orman işlet
meleri nezdinde çalışmakta olan bâzı müstah
demlerin vergi muafiyetine dair olan 4920 sayı
lı Kanunun tefsiri, alâkalı komisyonlardan geç
miştir ve Heyeti Umumiyeye arzedilm'iştir, gün
demdedir, sırası geldiği zaman müzakere mevzuu 
olmasını rica edeceğim. 

Bu itibarla geri isteme tezkeresinin iadesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — iade talebine dair tezkereyi ge
ri veriyoruz. Gündemin birinci defa görüşüle
cek işlerin birinci maddesinde mevcut olan tefsir 
talebi hakkındaki raporu sırası gelince müzake

re edeceğiz. 

2. — İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, 
Millî Piyangonun 1951 yılbaşı keşidesi birinci 
ikramiyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/140) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Piyangonun 1951 yılbaşı keşidesi birin

ci ikramiyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türki
ye Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkındaki 
2/130 sayılı kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına yüksök müsa
adelerini saygılarımla rica ederim. 

istanbul 
Nazlı Tlabar 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın, 
Millî Savunma ihtiyacını sağlamak ve yağ fi
yatlarında bir istikrar yaratmak için 1949 yılı 
sonlarımda Diyarbakır'dan mubayaa edilen sa
deyağın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarı

na ve yüksek fiyatla mubayaasından mütevel
lit maddi azrar hasebiyle suçlular hakkında 
tahkikata tevessül edilip edilmediğine dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/281) 
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5305 numaralı nüshasında okuduğum iki yaz nm 
örneğini ilişikçe sunuyor, bu sözlü soru önerge
me de mesnet yapıyorum. 

Sözü geçen gazeteyle efkâra intikâl ettirilmiş 
olan hâdise vâki ve doğru ise : 

1. Bu mücevherat, altın ve kıymetli eşyalar 
hangi tarihlerde, ne gibi bir kanun, nizam ve ta
limat veya karara istinaden Topkapı Sarayından 
Ankara'ya nakedilmiştir?. 

2. Nakil arasında bahsi geçen mücevherat, 
altın ve zikıymet eşyaların; evsaf ve ecnas iti
bariyle nelerden ve kaç parçadan ibaret olduğu, 
her birinin ayrı ayrı kıymetleriyle birlikte tesbit 
edilmiş midir, edilmişse bu vesikalar nerededir ve 
resmî mahiyetleri nedir?. 

3. Bu emanetler aras.nda gazetedeki yazılar
da bildirilen Kevkebi Dürri Sultan Abdülmecid'e 
ait (Kaşıkçı) tâbir edilen kıymetli elmas, yüzük, 
Yavuz Sultan Selim'in kendi mührü ile mühür
lenmiş ceylan derisi bir torba içindeki altın sik
keler, Şah İsmail'in altın tahtının üstündeki züm
rütler dâhil midir, değil midir?. Dâhil değilse bu 
emanetler şimdi nerede saklı bulunuyor?. 

4. Ankara'ya getirilen emanetler kimlerin 
yediemanet ve muhafazasına tevdi olunmuştur?. 
Halen tamamen mevcut mudur, değil midir? Şa
yet zayi olanlar varsa hangileridir?. Münferit ve 
mecmu kıymetleri nedir?. Kimler tarafından ne 
suretle zayi edilmiş veya zıyaa uğratılmasına se
bebiyet verilmiştir?. Mesulleri ve failleri hakla
rında kanuni yollara baş vurulmuşsa ne gibi ne
ticeler elde edilmiştir?. Baş vurulmamışsa buna m-
gibi mücbir, kanuni sebepler mâni olmuştur?. 

5. Gazetelerde ileri sürülen üç anahtar me
selesi, birinin kaybolmak hâdisesi doğru ise kay
bolan anahtar bulunup kasalar açılmışmıdır?. 

Yukardaki beş sorunun zatıâlileri veya vekil
lerinizden biri veyahut Yüksek Başbakanlık Di
vanının üyelerinden tensip buyuracağınız zatla 
Sayın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını üstün saygılarımla rica ede
rim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzım önen 
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BAŞKAN — Fikret Başaran buradalar mı?. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Burada

yım. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Cevap hazırdır, fakat biv 
defa daha üzerinde durmak ve tetkik etmek isti
yorum. Bu itibarla sorunun görüşülmesinin Cu
ma gününe tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Cuma Birleşimine bırakılmıştır. 

2. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'-
in, iktisadi cihazlanmamız için yatırım mahiye-
tinde ayrılacak tahsisatın bir plâna bağlanıp bağ
lanmadığına ve bu husustaki çalışmalarımı ne 
safhada olduğuna dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/287) 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bu sorunun cevaplanmasmm 30 
Mayıs 1951 Çarşamba günkü toplantısına talikini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — 30 . V . 1951 Birleşimine bırakıl
mıştır. 

3. — Balıkesir Milletvekili Muharrem. Tun
cay'ın, Edremit Körfezi mintakasiyle Erdek 
bölgesindeki zeytin ağaçlarına arız olan hastalık
larla mücadele için ne gibi tedbirler alındığına, 
bu husus için elde kâfi miktarda ilâç bulunup 
bulunmadığıma ve müstahsilları tenvir bakımın
dan ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/288) 

BAŞKAN — Muharrem Tuncay burada mı?. 
(Yok sesleri) O halde gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
bâzı mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın han
gi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Top
kapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, va
sıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı ay
rı tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetler 
arasında büyük kıymeti haiz eşyanın bulunup 
bulunmadığına, zayi olanlar varsa sebebiyet 
verenler hakkında ne muamele yapıldığına ve üç 
anahtarlı olduğu söylenen kasanın açılıp açılma
dığına dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
ve Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/292) 

7 Mayıs 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Yeni Sabah Gazetesinin 3 Mayıs 1951 tarih ve 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, bu 

zikıymet eşya geldiği zaman, o vakit Meclisin 
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idare Âmirlerine teslim edilmiş değildir. O va-
kitki kanun mucibince bunların Maliye Vekâ-
letne teslim edildiği anlaşılmaktadır. Şimdi İda
re Âmiri burada söz söylemek hakkını haiz de
ğildir. Bu eşyalar tesbit edildikten sonra idare 
Âmirlerine teslim edileceğine nazaran, şimdi 
mesul olan makamın izahat vermesi lâzımdır. 

BAŞKAN — îdare âmiri kendisini salâhi-
yetsiz görüyorsa, bu sual bize teveccüh etmez, 
der. Usul de budur. 

İDARECI ÜYE İHSAN ŞERIF ÖZGEN 
(Kütahya) — Efendim; Diyarbakır Milletveki
li Bay Nâzım önen'in sorusu Topkapı Sarayın
daki mücevherata aittir. Topkapı Sarayı doğ-

f* - - - - - • - , 6 _ (jöRÜl 

1. — Devlet Orman İşletmelerinin bâzı ver
gilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tarım, Maliye, İç
işleri ve Bütçe Komisyonları rm)orla,rı 
(3/85) [1] 

BEHZAT BlLGlN (izmir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Bu madde

nin görüşülmesine mahal olmadığı hakkında. 
BAŞKAN — Biraz sonra söz veririm efen

dim. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Efendim rapor üzerinde söz 
istiyen var mı ? Buyurun Behzat Bey. 

BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Efendim, ge
çen birleşimde bu mevzua temas etmiştim. Şim
di yine içtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince 
söz almış bulunuyorum. Yani gündemdeki bu 
maddenin görüşülmesine mahal olmadığını ar-
zetmek istiyorum. 

Madde 89. — Görüşmenin yeri olmadığı, 
gündemde yahut bu tüzük hükümlerine uyma
ya çağrılma, öncelik ve geri bırakılma hakkın
daki teklifler, asıl meselelerden önce gelir 
Böyle bir teklif olursa ancak, yana ve karşı iki 
milletvekili, on beşer dakikayı aşmamak üzere, 

flj 149 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

.im o : ı 
rudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı bi^ müessesedir, müzedir. Binaenaleyh Mec
lis Djivan üyeleri bu soruya muhatap değiller
dir. Soruya Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye 
Bakajnlığı muhataptır. Meclis Başkanlık Diva
nı üyelerinin bu işle alâkası yoktur. 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Eskjşehir) — Halen araştırma ve bir tetkik 
konulu olan bu mevzua ait sorunun 28 Mayıs 
1951 (Pazartesi Birleşiminde cevap verilmek 
için tialikini rica ederim. 

BAŞKAN — 28 . V . 1951 Birleşimine bıra
kılmıştır. 

!)LEN JŞLBR 

söz spyliyebilirler. Sonunda oylama yapılmak 
gerekirse, mesele gösterme oyu ile çözülür. 

Edendim, 4920 sayılı Kanunun üçüncü mad-
desinjn yorumlanması hakkındaki teklif en son, 
ola ra i mensubu bulunduğum Bütçe Komisyo
nundan geçmiştir. 

Encümende de bu yorum mevzuunun mevcut 
olmadığını arzettim. Fakat mütalâam hilâfına 
kararja bağlandığı için keyfiyeti yüksek huzuru
nuzda! arzetmeye mecbur kalıyorum. 

Y< r̂um hakkında, geçen Birleşimde de arzet-
tiğim | veçhile, Tüzük 'ümüzdeki madde muvazzah 
değildir. Çünkü bir hususun yorumu gerektikte 
bakan) veya milletvekili tarafından yapılan tek
lif ürerine müzakere edilir, deniliyor, ilk önce 
yoruldun gerekip gerekmediğini tâyin etmek ica-
bederj 

M^ılûm olduğu gibi yorum her hangi bir ka
nun yeya kanun maddesi üzerinde tatbikatta 
zuhur) eden bir anlayışın kanun vazıının maksa
dına jıygun olup olmaması noktasındaki tered
düdü^ neticesidir. Yani bu tereddüdün izale-
siyle jkanun vazımm ilk maksadının tavzihine 
mâtufftur. Aneak yorum hiçbir zaman yeni bir 
hükünjı vaz'etmez, kanun vazıının kanunu tedvin 
ederken, maddeyi yaparken düşündüğü hükmün 
hali ailisini tasrih eder ve kanunun neşri tarihi
ne kapar geri gidecek bu tefsir muteber olur. 
Binaenaleyh bir yorum mevzuu mevcut olmak 
için iljk evvel kanunu tatbika memur olan idari 
veya ^azai merciin kanun hükmü hakkında bir 
anlayış izhar etmesi ve beri taraftan Hükümetin 
veya ^ıilletvekilinin bu anlayışa muarız buluna-

:o 
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rak bir tefsir talebinde bulunması lâzımdır. Hal- j 
buki mevzuubahis meselede böyle bir muamele 
mevcut değildir. 4920 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi orman işletmelerinde yapılan bâzı işleri 
işçilere ait verginin mevzuu dışında bırakmıştır. 
Başbakanlık tezkeresinde ormanlarda katedilen 
tomrukların yarı mamul hattâ mamul halde 
olanların bu muafiyet şümulüne girip girmedi
ğinde tereddüt edildiği yazılıdır. Şimdi hâdise
yi olduğu gibi ele alırsak 4920 sayılı Kanun mu
cibince vaz'edilmiş bir hükmün ne şekilde tat
bik edileceğini tâyin etmek pek tabiîdir ki Mali
yede tesis edilmiş olan kazai mercilere aittir. Ya
ni bir mükellefiyet mevzuu varsa Maliyenin 
noktai nazarına göre mükellefiyet tatbik edilir. 
Mükellef buna itiraz hakkını haizdir, itiraz Ko
misyonu nezdinde itiraz eder. Temyiz Komisyo
nuna gider. Temyiz Komisyonunun da kararı 
tatmin etmezse, Danıştay'da itirazda bulunur ve 
Danıştay 'm kararı ile katî bir hukuki anlayış tees
süs etmiş olur. Bu meselede işletme muhasibi me
sulleri işçilerden vergi tevkif etmemişlerdir. Mali
ye de bu verginin tevkif edileceği mütalâasında 
bulunuyor. Verginin tutulması lâzım mıdır, de
ğil midir Bu hususta karar vermesi lâzımgelen 
merci B. M. Meslisi değildir. İtiraz Komisyon* 
larıdır, Temyiz Komisyonlarıdır ve nihayet Da-
nıştaydır. Salahiyetli kazai mercilerin kanunun 
tatbikatı hakkında hukuki görüşleri, yani ilk 
tefsir hakları ki, kanunun ilk tefsir hakkı bunu 
tatbik edecek mercilere aittir, taayyün etmeden 
evvel ortada bir ihtilâf mevzuu yoktur ki, yani 
bir görüş, anlayış farkı yoktur ki, bir tefsir ta
lebinde bulunulsun. Binaenaleyh kanaatimce 
ve muhterem Meclisin bu noktiai nazarı 
kabul buyurmasını rica ediyorum, bir tef
sir rnevzuunun mevcut olabilmesi için 
ilk önce kaza mercilerinden veyahut salahiyet
li idari mahkemeden bir anlayışın, bir şekli tat
bikin tezahür etmesi lâzımdır. Bunu teyiden, 
müsaade buyurursanız kısaoa ecnebi müfessir-
lerin bu husustaki görüşlerini arzetmek isti
yorum. 

Bu hususta Hukuku Esasiye Profesörü 
ojen Piyer meşhur hukuku Esasiye eserinde 
şöyle diyor: «Ancak bir kanun meriyette oldu
ğu zamandır ki, Meclis <Hükümetle müştereken 
onun tatbikatta şekli tefsirinden çıkan netice
leri tetkik edebilir. Eğer bu müzakerelerden 
idari mercilerin veya kazai kuvvetin metinler- J 
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de, kanun vazımm arzusuna muhalif bir mâna 
çıkardıkları neticesine varılırsa, Meclis bunu 
bir gündem yoliyle beyan edebileceği gibi, daha 
doğru ve daha emniyetli olarak mânası tatbi
katta bozulmuş kanunları yeni bir metinle dü
zeltebilir. 

Yine aynı muharrir yorum müessesesinin ne 
kadar «ihtiyatlı kullanılması lâzımgeldiği hakkın
da da şunları söylemektedir: 

«Kanun vazıı kendisine ait bir yetki hari
cinde yorum yolu ile her hangi bir müdahaleye 
çağrılmamalıdır. Aksi takdirde her münferit 
hâdise için bir yorum mevzuubahis olacak de
mektir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Bu mevzuda niçin na
zarı dikkatinizi celbetmek lüzumunu hissettiği
nim sebebi budur. Yorum bir tezkere ile doğ
rudan doğruya Başbakanlıktan istenmiştir. Sa
lahiyetli merciin, ne itiraz ve ne de Temyiz ko
misyonlar; hiçbir mütalâa beyan etmemişler
dir. Danıştay dahi hiçbir muhalif beyanda bu
lunmamıştır. Bunlar yani salahiyetli merciler 
görüşlerini hükümleriyle ifade ettikten sonra 
yorumlanması bakımından vazıı kanunun kas
tinin ne olduğu sorulabilir. Bu itibarla bu şe
kilde yorum talebinde bulunmak demek o kaza, 
mercilerinin salâhiyetlerini tecavüz etmek de
mek olur. Kanunun esasına, yani yorum mev
zuu esasına gelince; çünkü esasta da sakattır, 
eğer müzakeresine Muhterem -Heyetinizce ka
rar verilecekse esas hakkında da maruzatta 
bulunacağını. Fakat yorum esası mevcut olma
dığı, ilk önce kazai mercilerden bir karar ve 
hüküm almanın zaruri ,olduğunu arzederim. 

BAŞKAN — Bu hususta verilen önergeyi 
okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemimizin 4 ncü kısmının 5 

nci maddesini teşkil eden 4920 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin yorumlanması hususunun: 

a) Mevzu kazai mercilerin hüküm ve kara
rından geçmediği ve dolayısiyle bu hususta te
kevvün etmiş ve kesinleşmiş bir hukuki anlayış 
karşısında bulunulmadığı, 

b) Esasen yorum talebinde bulunan Hükü
met tezkeresinde de buna mukabil muayyen bir 
görüş ifade edilmediği, 

c) Bu şartlar dâhilinde kanun metninde bir 
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müphemiyetin mevcut olduğu mütalâasına varı- I 
lamıyacağı, 

d) Ve dolayısiyle içtüzüğün 124 ncü mad
desinde musarrah gerekliliğin mevcut bulunma
dığı mucip sebepleriyle gündemden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Behzat Bilgin 

BAŞKAN — Mazhar Şener. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, Behzet Bilgin arkadaşımız burada 
görüşünü izah ederken şuna temas ettiler; de
diler ki; hâdise henüz kazai mercilere aksetmiş 
değildir. Bu sebeple tefsir konusu teşkil etmez. 
Bunu mütaakıp okuduğu yazılarında da şu şe
kilde beyanatta bulundular; tefsir idari veya ka
zai merciler arasında bir ihtilâf olursa Meclise 
baş vurulur, şu halde bu hâdise tefsirin tipik 
bir misalidir. Hakikatta iki şekildeki ihtilâfın 
halli içinde Meclise baş vurulur. Birisi idare 
ile vatandaş arasında bir kanun maddesinin 
tatbikındaıı doğan bir ihtilâf Meclise gelmez. 
Burada haklıdırlar. Bu ihtilâf, vatandaşıla dev
let arasında, idare arasında olsaydı Meclise 
gelmemesi lâzımdı. Bu nevi ihtilâflar, kanun
ların, vâzıı kanunun maksadına göre tatbik ile 
mükellef olan evvelâ kazai mercilerce halledil
mesi ve eğer aynı hâdise dolayısiyle muhtelif 
kazai mercilerden biribirine zıt kararlar çı
karsa, bu takdirde, kanun vâzıınm hakiki mak
sadının ne olduğunun anlaşılması için keyfiye
tin B. M. Meclisine arzedilmesi lâzımgelir. Va
tandaşla idare arasındaki ihtilâfın tefsir mev
zuu olması bundan ibarettir. 

Fakat önümüzdeki mesele, vatandaşla olmuş 
bir hâdiseden dolayı değildir. Bu, tamamen 
idarenin iki şubesi arasında kanunun maksadını 
anlayış bakımından hâsıl olan farkı tesbit et
mek ve kanun vâzıınm hakiki maksadının ne 
olduğunu tâyin etmek kastiyle buraya gelmiş
tir. 

Maliye Vekâleti bir noktai nazarda, Tarım 
Bakanlığı diğer bir noktai nazarda. Şu halde 
Hükümet bu 4920 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desini hangi şekilde, hangi anlayış altında tat
bik edecektir?. Bunda tereddüt etmektedir. 
Bundan tabiî bir tefsir talebi olamaz. 

Bu bakımdan arkadaşımızın önergesinin 
reddi ile komisyonlardan geçen raporların tas
dikini rice ediyorum, i 

19$1 O : 1 
BAŞKAN — Ümran bey, 
ÜMRAN NAZİF YÎĞÎTER (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar, yorum müessesesinin Beh
zat Bilgin arkadaşımızın beyan ettiği şekilde 
tahdidine mütedair elimizde hükme medar ka
nuni bir hüküm yoktur. Bilâkis tefsir müessese
sinin bu şekilde tevsii idari; adlî kaza için de 
yol gösteren bir nurdur. 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki, filân profe
söre göre ancak tatbikatta adlî veya idari her 
hangi bir mahkeme tarafından bâzı kararlar ve
rilir ve bu kararlar arasında bir ihtilâf olursa 
ancak o zaman meclisçe tefsire gidebilir. Takdir 
buyurursunuz ki, bu gibi muhtelif fikirleri, muh
telif içtihatları birleştirme mercii Yüksek Meolis 
değil, kendi umumi heyetleridir. Hâdisede iki 
bakanlık arasında ve maddenin tatbik sekili hak
kında tereddüt husul bulmuştur. Bu itibarla 
ilk müracaat edilecek yer hiç şüphesiz Yüksek 
Meclisin ta kendisidir. Binaenaleyh tefsire ka
nuni bir mâni bulunmadığına göre önergenin 
reddiyle gündem veçhile yoruma gidilmesini 
istirham etmekteyim . 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Müsaadenizle, 
j&laşhar Şener ve Ümran Nazif arkadaşlarımızın 
görüşlerinin, kanaatimce doğru olmadığını kısa
ca a;rzedeyim: 

Mazhar Şener arkadaşım diyor ki; eğer mü
kellefle idare arasında bir ihtilâf olsaydı benim 
söylediklerim doğru idi. Fakat ihtilâf iki daire 
arasındadır. Halbuki gene vatandaşla bir daire 
arasındadır. Mükellef olan işçilerdir. Bu işçiler
den vergi kesilmesi icabediyordu veya etmiyordu, 
bütün hâdise bundan ibarettir. Yani bu vatan
daşlardan vergi alınacak mı alınmıyacak mı? 
Bunun tâyini için kaza mercileri vardır, vergi 
itiraz komisyonları, danıştay ve saire, bu kaza 
mercileri işi tetkik eder vatandaşların hakkını 
verir bir tefsir mevzuu da zaten kalmaz. 

Ümran Yiğiter arkadaşımızın mütalâasına 
da cevap vermek isterim. Diyorlar ki, tefsir 
müessesesini genişletelim, Büyük Millet Meclisi 
iki daire arasındaki görüş farkını da hallü fas
letsin. 

Tefsir bu değildir. Bunun misali vardır, ge
çen gün müzakeresi yapılan memunlarm 55 yaş-
laruida tekaüde sevkedilmeleri hususu Danış
tay'dan geçmiş Hükümeti bu karar tatmin etme
miş, vazıı kanunun maksadı bu değildir. 
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Binaenaleyh, bunu Meclis tefsir etmeli de- I 

meşinden ibarettir. Her hususta mahkeme, ka- i 
nunu tatbik ile birinci derecede mükellef olan i 
mahkeme, bir defa görüşünü tesbit etmeli, ka
nundan çıkardığım mâna budur, demeli ve bu | 
mâna şüpheli görülürse, mahkemenin yanlış 
bir içtihada gittiği görülürse o zaman Meclise ı 
müracaat edilmelidir. 

Yoksa iki daire arasında, kazai mercilerden 
geçmemiş bir husus üzerinde tefsire gitmek 
doğru olmaz. Aksi takdirde her zaman tefsire 
gidilmesi lâzımgelir. Tefsir müessesesinin ruhu, 
mânası bu değildir. Hukukçu arkadaşlarımız 
bu hususta Meclisi geniş ölçüde tenvir edecek 
durumdadırlar. Binaenaleyh, takririmin kabul 
edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
var mı efendim? 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim; 
Behzat Bilgin arkadaşımız yanılıyorlar, ihtilâf 
vatandaş ile devlet arasındadır buyurdular, 
halbuki hakikat böyle değildir. Bu vergiler ke
silmiş olsa idi o zaman doğru idi; o zaman va
tandaş ile devlet arasında olurdu. Fakat henüz 
vergiler kesilmemiştir. Kesmekle mükellef olan 
Orman İdaresi yani Tarım Bakanlığı, bu vergi
lerin kesilmemesi kanaatindedir. Şu halde, ih
tilâf Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ara
sındadır; henüz vatandaşa sirayet etmemiş du
rumdadır. Bu bakımdan biraz evvelki maruza
tımı tekrar ederek önergenin reddini rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz, başka söz isti
yen var mı? (önerge reddedildi sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Behzat Bey. , 

BEHZAT BÎLGlN (izmir) — Söz istiyo
rum. (Reye koydunuz, sesleri) 

Maddenin müzakere edileceği anlaşılıyor. 
Hâdise şudur: Orman idarelerinde tomrukla
ma ameliyesi vergiden muaftır. Bâzı ormanlar
daki nakliyat durumu karşısında bunun nakil 
işlerine de teşmili talep ediliyor. Esasen 4920 
numaralı Kanun Gelir Vergisi ile yürürlükten 
kalkmıştır. Şimdi tefsiri istenilen madde yü
rürlükten kalkmış olan bir kanuna aittir. j 
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İkincisi, Maliye idareleri dört seneden beri 

bu mevzu üzerinde hiçbir muamele yapmamış
lardır. Yani kanun çıktıktan sonra vergi almak 
lâzımgelirse almak, almaftıak lâzımgelirse alma
mak yolunda hiçbir şey yapılmamıştır. Ancak 
kanun yürürlükten kalktıktan sonra bu yorum 
talebiyle Meclis'e gelinmiştir. 

Üçüncüsü, ormanlarda mamul ve yarı ma
mul haline getirme işinin vergi muafiyetinden 
bahsediliyor. Böyle bir ameliyenin muafiyet şü
mulü içine gireceği hiçbir suretle iddia edile
mez. Eğer ameliye bunları mamul hale sokmak 
ameliyesi ise pek tabiîdir ki vergiye tâbi olma
sı lâzımgelir. Ve ancak itiraz halinde ait oldu
ğu komisyonlar bu meseleyi hallü faslederler. 
Yani kanun maddesinin yürürlükten kalktıktan 
sonra bu mamul veya yarı mamul tomruklara 
teşmili bir kanun tefsiri değil, yeni bir hüküm 
koymak vaziyetinde oluyor ki, arzettiğim gibi 
tefsirden murat bu değildir, yeni bir hüküm 
vaz 'etmemektir. 

Bu itibarla yorumdaki esbabı mucibenin şa
yanı kabul olmadığını arzediyorum, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra
poru aynen oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Rapor kabul edilmiştir. 

,2. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
hariçten ithal olunan hububat ve unlarla bun
ların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malze
menin Gümrük ve R\ihtım Resmiyle diğer re
sim, ve.rgi ve harçlardan muafiyeti hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/156) [1] 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-
LlS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
gündemimizin birinci defa görüşülecek işler kıs
mında Başkanlığa daha evvel izah ettiğim se
beplerden dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından hariçten ithal olunan hububat ve unlar
la bunların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve 
malzemenin gümrük ve rıhtım resmiyle, diğer 
resim, vergi ve harçlardan muafiyeti hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporlarının öncelikle ve ivedilik

l i ] 148 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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le görüşülmesini rica ediyorum. Zaten iki, üç I 
maddeden ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim gündemimizde bulu
nan bu tasarının öncelikle ve ifedilikle görüşül
mesi Hükümet tarafından teklif edilmektedir. 
Bu hususta bir de önerge verilmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ilk defa görüşülecek işler kısmının 

(B) bendinin ilk maddesine öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesine delâlet edilmesini rica ede
rim. I 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Önceliği oyunuza* arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı hakkında söz istiyen var mı? 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar, Hükümetimizin buğday ithali dolayısiyle 
Toprak Mahsulleri Ofisinin yapacağı ithalâttan 
ve onunla beraber getireceği zaruri malzemenin 
gümrük resminden muafiyetine dair olan bu ta
sarısı dolayısiyle Sayın Hükümetimizin dikkati
ni çekmek ve Yüksek Meclisinize arzetmek isti
yorum ki; ben kendimi bildim bileli sulh za
manlarında sevgili memleketimiz yer, yer gıda 
kifayetsizliği ve sıkıntıları çekmektedir; başta 
ekmek olmak üzere. Harfo zamanlarında ise bu 
hâdise ağır bir facia şekline girmekte ve memle
ketimizin hemen her tarafında daha harbin ilk 
anlarında açlıklarla karşılaşılmaktadır. Eskiden 
beri devam edegelen bu huzursuzluk, hükümet
lerimizin esaslı bir gıda politikası olmamasından, 
buğday politikası olmamasından, ekmek politi
kası olmamasındandır. Maalesef şu geçen bir 
yıllık yeni iktidarımızın tatbikat ve icraatı da 
gösteriyor ki ve şu son îthal Kanununun acele
ye gelişi isbat ediyor ki, bizim bugün de bir ek
mek politikamız, bir gıda politikamız ve niha
yet bir buğday politikamız yoktur. Evvelâ şunu 
huzurunuzda bir defa kaydu tasrih etmek iste
rim ki, ziraat memleketi olduğumuzu daima ifa
de ediyoruz. Bunu diyelim fakat, aynı zaman
da bilelim ki, biz buğday ihracatçısı bir memle
ket değiliz. Şimdiye kadar toplanmış istatistik
leri tetkik ettim. Biz ihracat da yapsak, pek j 
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malhdut miktarlarda yapıyoruz. Fakat 3 - 5 se
ne yaptığımız bu ihracatın 5 - 10 mislini, bazan 
bir senede ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Hattâ ziraat memleketi karakterimiz henüz bir 
ham madde memleketi karakterindedir. Bu der
dimizi açıkça bilmeli ve üzerinde ehemmiyetle 
düşünmeliyiz. Biz buğday ihracatçısı değiliz. 
Kaldı ki, en normal zamanlarda bile memleke
timizin büyük bir kısmı mısır yemek mecburi
yetinde kalmaktadır. Mısır ihtiyacı da bin bir 
müşkülât arzetmektedir. Memleketimizin diğer 
birçok kısımlarında bilhassa köylerimizde ek
mek vasıfları buğdayla yapılır şekilde değil
dir. întihap bölgem olan Seyhan vilâyetinin 
Bahçe kazası ve dağ köyleri Havraniye, Saim
beyli, Karaisalı'nın Eğner bölgesinde en nor
mal zamanlarda bile ekmek vasıfları Fizyolojik 
şartlara uyacak şekilde değildir. 5 - 10 bin ton 
ihracat yaptığımız zamanlarda bile memleke
timizin muayyen bölgeleri buğday darlığı için
dedir. Hükümetimizden istirham ediyorum, bu 
hususta geçen zamanları tekrarlamıyalım, bir 
gıda politikası takibine geçelim. Bu, sulh za
manlarında zaruri olduğu gibi, harb zamanla
rında da en büyük ihtiyaçtır. Kaldı ki bu du
rum büyük şehrlerimizin beslenmesinde de 
vardır. Belediyelerin; bütün dünyada olduğu 
gibi, hiç değilse ikişer aylık buğday stokları 
yapmalar, lâzımgelirken, belediye teşkilâtımız 
buna mecbur tutulmadıkları için bundan ken
dilerini müstağni addetmektedirler, her şeyi 
Toprak Mahsulleri Ofisi üzerine yüklemekte
dirler. Habuki Toprak Mahsulleri Ofisinin 
mevcut sermayesi bu işi karşılıyacak kudrette 
değildir; âdeta dâvanın azametiyle istihza eder 
derecede küçüktür. Kaldı ki buğday meselesi
ni, gıda politikası bakımından, Birleşmiş Mil
letler F. A. O. teşkilâtiyle elele vererek çalı
şılması icabeden dünya çapında bir meseledir. 
Bu meselede Birleşmiş Milletlerin yardımla
rını da tahakkuk ettirmek lâzımdır. 

Ayrıca memleketimiz içinde sert buğday, 
yumuşak buğday meselesini beslenme politikası 
olarak ele almak lâzımdır. Memleketimizin 
birçok yerlerinde bol buğday olduğu halde ek
meklik vasıfları bulunmadığı için : Bir misâl 
olarak arzedeyim, Seyhan ziraat memleketidir 
fakat ekmeklik buğday ithalâtçısıdır. Bulgur 
ihraç edebilir, fakat ekmeklik buğdayını ve 
ununu diğer vilâyetlerimizden ithal etmek 
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mecburiyetindedir. Onun için büyük istihsal 
bölgeleri, ekmeklik buğday istihsal bölgeleri 
olarak tanınmış olan Konya, Ankara, Eskişe
hir, Manisa, Balıkesir, Urfa gibi ilâhir vilâyet
lerimizde muayyen vasıflı buğday yetiştirmek 
usulünü esaslı bir programa bağlamak lâzım
dır. Artık bu hayati işi gelişi güzele terk et
mekten sakınmalıyız. Bu arada şunu da arze-
deyim ki ; yurdumuzda nüfus başına düşen 
buğday miktarlarını sağlam surette tesbit eden 
tetkikler yoktur. Ekmek istihlâkimiz düşük
tür. Avrupa iktisadi îş Birliği idaresinin ista
tistiklerine göre harbden önceki buğday istih
lâkimiz nüfus başına 180 gramken, harbden 
sonra 160 grama düşmüştür. Bu arada Beynel
milel Parlamentolar Birliğinin son toplantısı 
Ağustos ayında istanbul'da olacaktır. Bu Bir
liğin tetkik edeceği mevzulardan biri de zan-
nedyorum': Dünyada gıda maddelerinin taksi
mi şekli oaeaktır. Meclis olarak ve kendi grup 
ve organlarımız vasıtasiyle bu kongreye bu 
mesele üzerinde gayet önemli bir şekilde hazır
lanmamız, iyi tetkiklerle gidip, kendi derdimizi 
gösterip bu beynelmilel teşkilâttan da deva 
aramaya ve yardım bulmaya çalışmamız lâ
zımdır. 

Şahsan yaptığım küçük bir tetkikin netice
lerini de bu büyük kürsüden arzetmek isterim : 

Nüfusumuz 16 milyonken buğday istihsali
mize nazaran nüfus başına düşen buğday vasa
tisi, senede, 213 Kgr. di. Nüfusumuz 18 milyo
na çıktığı zaman, o zamanki istihsalimize göre, 
bu istihlâk miktarı 271 Kgr. a yükselmiştir. 
Fakat nüfusumuz bugün 21 milyona yükseldiği 
halde nüfus başına kilogram olarak buğday 
istihlâkimiz 120 ye düşmüş vaziyettedir. Demek 
yeter buğday bulamıyoruz. Şimdiye kadar is
tatistik Umum Müdürlüğünün toplamış olduğu 
istihsal istatistikleri de gösteriyor ki, buğday 
istihsalimiz nüfus artışımızla muvazi bir şekil
de yürümemektedir. Nüfus artışımız Allaha 
şükür eskisine nazaran daha hızlıdır. Buğday 
istihsalimiz ise maalesef çok düşüktür. Buğ
dayda ve alelûmum ziraat istihsalinde iklimin 
tesirleri büyüktür. 

Yurdumuzun en esaslı gıdası, köylünün en 
esaslı gıdası, mayası olan ekmeklik buğday 
üzerinde esaslı bir politikaya başlayıp yürümek, 
buğday istihsalini, iklim tahavvüllerinin za
rarlı tesirlerinden korunacak derecede artır-
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inak lâzımdır. Onun için yüksek huzurunuzda, 
sayın Hükümetten, acı duyarak, yalvararak 
istirham ediyorum, bir buğday politikası yap
sın. R'z de böyle sıkıştıkça dışarıya el açmıya-
lım. Dışardan ekmeklik buğday istiyoruz ve 
gayet kötü karşılanıyoruz. Ne biçim ziraat 
memleketisin, bizden aç kaldım diye buğday 
istiyorsun diyorlar. Böyle sıkışık zamanlarda 
pahalı pahalı buğday alıp bu milletin milyon
larını mahvediyoruz, arkadaşlar, (Alkışlar) 

HAMDI BAŞAR (istanbul) — Efendim, 
bendeniz ne kanunun heyeti umumiyesi hak
kında ne de Cezmi Türk arkadaşımızın çok hak
lı ve isabetli tenkid mevzuları hakkında konuş-
mıyacağım. Yalnız bu kanunun serlevhasında 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten it
hal olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük 
ve Rıhtım resimlerinden istisnası mevzuubahis-
tir. Bu sene memlekete, yeter derecede istihsal 
olmamasından dolayı, dışardan buğday getirme
miz ve getirdiğimiz buğdaydan da Gümrük Res
mi almamamız kabili müdafaadır. Fakat buğ
dayların ve unların muhafaza ve naklinde kul
lanılacak çeşitli malzemenin gümrükten istisna 
edilmesinin mânasını anlamadım. Esas itibariy
le bu kadar geniş bir salâhiyet verdiğimiz tak
dirde Toprak Mahsulleri Ofisinin, bütün mu
şamba, çuval ve nakil malzemesinin bu kanu
nun çerçevesi içerisinde memlkete gümrüksüz 
girmesine meydan vermiş olacağız. Buna Yük
sek Heyetinizin müsaade etmiyeceğini ümit 
ederim. 

Bu sebeple gerek başlığının düzeltilmesi, ge
rekse maddesinde tadilât icrası için Yüksek 
Başkanlığa bir takrir vereceğimi arzetmek 
için Yüksek Huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 
Ahmet Hamdi Başar arkadaşımızın söyledik
lerine aynen iştirak ediyorum. Yalnız benim iş
tirakimin sebebi şudur; şimdi bu buğdaylar çu
valları ile birlikte geliyor. Tabiî buğdaylar ye
necek, çuvallar kalacak. Ofis bu çuvalları sa
tacak. Nereye satacak1? Piyasaya satacak. Hal
buki piyasada satılan çuvl ve örtü malzemesi, 
ithalâtçılar tarafından Gümrük ve Muamele ver
gileri ödenerek ithal edilmiştir ve ona göre ma
liyetler teessüs etmiştir. Halbuki Ofis bu suret
le muafen yurda ithal ettiği çuval ve örtüleri 
piyasaya süreceğine nazaran, piyasada iki fiyat 
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olmıyaeağı için, Ofis, vatandaşlar aleyhine hak
sız bir rekabet imkânına sahip olmaktadır. Hal
buki bu, Demokrat Parti iktidarının prensip
lerine aykırıdır. 

Devlet ile serbest çalışan vatandaşlar arasın
da bir rekabet sokulmakta ve devlet lehine bir 
fark temin edilmektedir. Bu muafiyetten isti
fade eden Ofisin, tüccar karşısına bir rakip su
retiyle çıkması, bizim prensiplerimize aykırıdır, 
bu bakımdan arkadaşımın görüşüne iştirak edi
yorum, verdikleri önergenin kabulünü ben de 
rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? (En
cümene encümene sesleri) 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, belki maddesi geldiğinde arze-
dilmesi lâzımdı, bir kelime üzerinde duracağım. 

«Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariç
ten» ibaresi vardır. Halbuki tüccar ithalâtı ya
par, Ofis tüccardan alır. Şu hale göre iltibasa 
mahal vermemek için; «Toprak Mahsulleri Ofisi 
namına hariçten ithal edilen» diye bir teklif 
yapacağım, bu takdirde bir iltibasa meydan ve
rilmemiş olur, mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ahmet Hamdi bey siz Butça 
Komisyonunun müzakeresinde bulunmadınız mı? 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — 
Hayır, bulunmadım. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 

ithal olunacak hububat ve unların Gümrük Res
minden istisnası ile bunların naklinde kullanı
lacak çeşitli malzemenin başlıktan ve metinden 
çıkarılmasını teklif ederim. 

14 . V . 1951 
İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar 

BAŞKAN — Efendim bu önergeyi tümün
den sonra maddelere geçince reye koyacağım. 
(Komisyon namına izahat verecek kimse yoktur, 
taliki lâzım, sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon namına kimse yok 
mu efendim? 

AHMET HAMDI BAŞAR (istanbul) — Hü
kümetin noktai nazarını öğrenelim. 

BAŞKAN — Sözcü için mutlak bir şart yok
tur. Hükümet için vardır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Komisyon 
ısrar ederse? 
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BAŞKAN — Evvelâ Hükümeti dinliyelim, 

gerekirse tehir ederiz. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) —Muhterem arkadaşlar, 
İni mevzuu komisyonda uzun boylu konuştuk. 

Vaziyet şudur: Gemilerle buğdaylar gelirken 
bir takım bölmelerden bâzı kab ve çuvallarda 
geliyor. Bunlar gayet küçük çuvallardır, Ofis 
tarafından satılması kabil değildir. Bu küçük 
kab ve çuvalları satmak Ofis için bir mesele 
teşkil ediyor. Komisyonda arkadaşlar sordular, 
uzun boylu konuştuk ve neticede tasarının bu 
şekilde gelmesinin daha muvafık olacağını tesbit 
ettik. Mahaza arzu • ederseniz komisyon söz
cüsünün gelmesine kadar görüşmeleri birkaç 
gün talik edebiliriz. 

BAŞKAN — Şu halde Hükümetin de teklifi 
veçhile tasamın komisyon sözcüsünün bulundu
ğu gelecek Birleşimde görüşülmesini reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — ivedilikle 
görüşülmesine karar vermiştik. 

BAŞKAN — Hayır, öncelikle görüşülmesine 
karar verildi, ivedilik bilâhara reye konacaktır. 

Ruznameye devam ediyorum. 

3. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma-
S'ina dair önergesi ve Maliye, Geçici ve Bütçe 
Komisyonları raporları (4/56) 

BAŞKAN — Efendim geçen Birleşimde gö
rüşülmesine başlanmış ve yarım kalmış, söz 
sırasiyle devam ediyoruz. 

Ahmet Kocabıyıkoğlu buyurunuz. 
AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 

Sayın arkadaşlar; Llükümet tarafından tefsire 
lüzum yoktur, hüküm katidir, mutlaktır diye 
Meclise sevkediîen 39 ncu maddenin (B) fıkrası 
30 sene hizmet etmiş olan bir memurun hangi 
yaşta olursa olsun istediği zaman kurulları ta
rafından, lüzumunda re'sen tekaüde sevkedilir 
denmektedir. Ben bir hukukçu olmadığım için 
hukuk mantık ve hukuk felsefesi ve hukuk pren
sibi ve hukuk tekniği bakımından belki haklı
dır ama bunun bizim prensiplerimize aykırı ol
duğuna kaniim. Çünkü Demokraside bir kafa
ya, bir çift dudağa bırakılmış hiçbir fikir ve mu
kadderat yoktur. Böyle olduğuna göre bu madde 
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de antidemokratiktir. Hükümetin bu maddeden 
istiane etmesi yerinde değildir, öyle memurlar 
vardır ki, ancak uzun yılların verdiği tecrübe 
ve çalışmalar neticesinde olgunlaşmakla mem
lekete büyük faydalar temin ederler. Bununla 
beraber bu gibi memurlar da ancak o devirlerde 
refaha kavuşmuş bir duruma girmiş olur. Kalan
lar veya otuza yaklaşanlar memlekete tam hiz
met devresinde değişen her hangi bir vekil veya 
bir müdürü umuminin hoşuna gitmek için şim
diye kadar fedakârlığını yapamadığı birçok me
ziyetlerini feda etmek ve bir uşak haline gel
mek suretiyle başındaki âmire hoş görünmek 
mecburiyeti karşısında hizmetlerini memleket 
faydasına göremiyecektir. Bu memlekette me
muriyetin devamı için onun üstünde bulunan za
tın zekâ ve enerjisine göre, zekâ, bilgi ve ener
jisini ayarlamak ve ona hoş görünmek mecbu
riyeti doğacaktır. Çünkü bir gün gelir senin yü-
rüyüşünnü beğenmiyorum, senin kaşın kara gö
zün ela diyerek bir bahane ile tekaüde sevke-
dildiğini görür. 

Size geçen sene aynı maddeye dayanarak 
bir Vekâlette isim vermiyerek teaüde sevkedi-
len bir zatın durumunu arzedeeeğim. Bu teka-
ütlükde hiçbir siyasi ve idari mülâhaza ve mu
cip sebebe dayanmadan yapılmış olduğunu gör
mekle üzüldüm. Şöyle ki; 1925, 1930, 1931, 
1932, 1934, 1935, 1937, 1939, 1941, 1944 senesin
de takdirname ile ve yine 1944 senesinde bir se
ne kıdem zammı ile taltif edilmiş, bu dairede 
bundan başka işinde muvaffak olan memurlara 
yıl sonunda verilen ikramiyeler olarak da: 1934 
de 560 lira, 1944 de 300 lira, 1945 de 1 200 li
ra, 1946 da 600 lira, 1947 1 500 lira, 1948 de 
2 000 lira, 1949 da 1 500 lira ikramiye ile bu 
memur taltif edilmiş bulunmakta ve yaşı da 52 
ve sağlık durumu da mükemmeldir. 

Yine arkadaşlarım, 1950 yılında da muvaf
fakiyetlerine binaen Temmuz 12 de iki derece 
terfi ettirilen bu memur terfiden iki gün sonra 
da tekaüde sevkedilmiştir. Bununla beraber bu 
evsafta olmıyan diğer bâzı memurlar da vazife
lerinde bırakıldığına göre, insan olarak bir 
haksızlığa uğramış olmuyor mu? Bir vatanda
şın haksız olup olmadığını bir kazai merci kara
ra bağlıyacağına göre kaza mercii olan Danışta-
ya müracaat etmek kapılarını kaparsak haksızlı
ğı önleyecek mercii neresi olcaktır. Eğer bu 
madde seyyanen tatbik edilmiş olsaydı memur-
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I da bunu normal bir tekaütlük kabul ederek hak

sızlık addetmiyeceği aşikardır. Bu şekli tabiye, 
bu memuru gerek aile, gerekse cemiyet içerisinde 
düşeceği kötü mevkii düşünmek bir insanlık va
zifesi olsa gerektir. 

Sayın arkadaşlar; yukardaki misalde bu 
maddenin ne kadar şahsi tefsir ve keyfî düşün-

I çelerle tatbik edildiğini göstermektedir. 
1 Bence memurlar arasında bir huzursuzluk 
I ve bir adaletsizlik doğurmaktan başka bir işe 
I yaramıyan bu kanuna dayanarak; bir tasfiye 

faydalı olmaktan ziyade zararlıdır. Eğer Hükü
met bir tasfiyeye doğru gitmek istiyorsa, ki bu 
zaruridir, bir tasfiye kanuniyle gelir, adalet 
ve müsavat da bu şekilde tecelli etmiş olur. Bu 
tefsiri Meclise getiren Sayın Bakan Nuri özsün 
komisyonda bunu: Memur çokluğu karşısında 
azaltmaya matuf alman bir tedbirdir, buyurdu
lar. 

Sayın arkadaşlarım; bu kanunun bu mad
desine ve bu fıkrasına dayanarak tasfiye edilen 
bu memurların kadrosu mevcut olduğuna göre 
onun yerine başka birisinin tâyin edilmesi tabiî

dir. Böyle olduğuna göre bu şekil hareket zaten 
durumu zorda olan Tekaüt Sandığını da müşkül 
duruma sokacağını da nazarı itibare almak lâ
zımdır. Bu kadroya yeniden bir memur tâyin 
ediliyor, bu vazifede maaş alıyor, diğeri tekaüt 
edilmek suretiyle Tekaüt Sandığına ve binneti-
ce Devlete bir yük olmaktadır. Bunun için bu 
maddenin işler bir madde olarak kabul edilme
mesini ve diğer fıkraları da gözönüne alınacak 

I olursa tefsire hacet olmıyacak kadar açık bulun
duğu kanaatindeyim, reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka-

I daşlarım, önümüze gelen mevzu iyice tetkik 
edilmesi lâzımgelen ince bir hukuki meseledir. 

• Bu itibarla bendenizin mâruzâtım hukuki ba
kımdan olacaktır. Yalnız peşinen şunu arzede-
yim ki, izahlarım belki biraz uzun, biraz da 
mücerret olacağı için şimdiden müsamahanızı 
rica edeceğim. 

I - Münakaşa mevzuu olan meselenin doğru 
ı bir şekilde hallolunabilmesi için muasır devlet 
• idaresinin dayandığı mühim esaslardan bazıla-
j rının hatırlanması gerekir: 

1. Bu esaslardan en mühimmi, metafizik 
telâkkilere dayanan gayrimesul devlet fikrinin 

I terkolunarak hukuki devlet veya hukuka bağlı 

. - « w -
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devlet mefhumunun muasır idare ve âmme hu
kukuna hâkim olmasıdır. «Hukuk devleti» tâ
birinin hakiki mânası, devlet içerisindeki bü
tün faaliyetlerin ve münasebetlerin, evvelden 
tesbit edilmiş hukuk kaidelerine göre cereyan 
etmesidir. Böylece gerek idare cihazının içeri
sinde vazife alanların birbirleriyle, gerekse 
bunların yani idare edenlerin idare olunanlarla 
münasebet ve faaliyetleri hukuki müeyyide al
tına alınmış olur. 

Mânasını kısaca tesbit ettiğimiz hukuk dev
leti mefhumu yani her türlü devlet faaliyetle
rinin hukuk kaidelerine tâbi olması fikri tahak
kuk etmiş olmak için şu iki cihetin gerçekleş
mesi lâzımdır: 

Evvelâ; her türlü âmme hizmetleri yani dev
let faaliyeti gerek şekil ve vazife bakımından, 
gerekse esas ve maksat bakımından evvelden 
düzenlenmiş hukuk kaidelerine göre yürütülme
lidir. 

Saniyen; âmme hizmetlerinin görülmesi iş
bu kaidelere aykırı bir şekilde cereyan ederse 
buna sebebiyet vermiş olan uzuvlar veya devlet 
bundan sorumlu tutulmalıdır. 

Sorum deyince de hatıra derhal kazai mura
kabe fikri gelir. Zira sorum meselesinin halle
dilebilmesi ve varsa sorumlunun tâyini idari 
faaliyetlerin kazai bir murakabeye tâbi olması 
ile mümkündür. 

Büyük Fransız Hukukçusu Duguit, bir mem
leketin hukuk devletine sahip olduğunu ifade 
edebilmek için, orada, hukuka aykırı olarak 
alındığı iddia olunan her kararın iptali husu
sunda müracaat dlunıalbileiciek müstakil, bi
taraf ve liyakatli bir İkaza mıericiinin mevcut 
olması gerektiğini belirtmektedir. Filhakika 
böyle bir kaza merciinin mevcudiyeti idarenin 
salâhiyetini suiistimal etmesine, bir içtihat ha
tası şeklinde olsa bile hukuka aykırı hareket
lerde bulunmasına karşı idare olunanların en 
kıymetli, en emin garantisini teşkil eder. Bah
settiğimiz işbu kazai murakabenin idari kaza
ya veya adlî kaza mercilerine ait olmasının 
ehemmiyeti yoktur. Mühim olan eihet idari 
faaliyetleri murakabe edecek müstakil, bitaraf 
bir kaza uzvunun mevcut olmasıdır. 

îşte bu noktai nazardan hareket eden Ana
yasamızın 51 nci maddesi idari dâvalara bak
mak üzere bir Danıştay kurulacağı ve bu mües
sesenin bitaraflığını ve ehliyetini sağlamak kas-
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tiyle de Danıştay Başkan ve üyelerinin önemli 
görevlerde bulunmuş, uzmanlıkları, bilgileri ve 
kültürleriyle belirgin kimseler arasından Bü
yük Millet Meclisince seçileceklerini derpiş et
miş bulunmaktadır. Bu sözlerimizle idari karar
ların idari dâvalara mevzu olabileceği noktası
na temas etmiş oluyoruz. Münakaşa konusu ol
maması itibariyle idari dâvaların vasıf ve ma
hiyetleri üzerinde durmadan sadece hangi ka
rarların idari dâva mevzuu olabileceğini yani 
kazai murakabenin şümulünün ne olduğunu 
tetkik edelim. 

2. Modern idare hukukunun temel prensip
lerinden birisi de, Devlet faaliyetlerinin kazai 
murakabesini ifade eden idari dâvaların umu
miliği prensibidir. Yani Devletin her türlü ta
sarrufları kazai murakabeye tâbi olmak gere
kir. Bununla beraber işbu esasın istisnaları var
dır. Nazariyatta ve tatbikatta hâkim görüş şu
dur ki, teşriî tasarruflarla, kazai tasarruflar, 
yani Büyük Millet Meclisi kararlariyle mahke
me kararları idari dâva mevzuu olamazlar. 
Bunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. Devlet 
idaresinde bundan başka birde Hükümet tasar
rufları veya hâkimiyet tasarrufları denen ve 
devletin hâkimiyet hakkına dayanıp umumi si
yasete taallûk eden kararları vardır ki, bunla
rın da bir dâva mevzuu olamıyacağı, çünkü bu 
nevi kararların mevzuu olan tasarrufların ma
hiyet ve bünye itibariyle evvelden konmuş hu
kuk kaidelerine göre yürütülemiyeceği iddia 
olunur. Meselâ Devletin diğer devletlerle olan 
münasebetleri, dahilî veya haricî siyasetinin şu 
veya. bu istikamete tevcih edilmesi hususunda 
alman kararlar ve yapılan tasarruflar kaza 
merciinin murakabesine tâbi tutulamaz denil
mektedir. Bu fikrin mucip sebebi olarak da 
bu gibi münasebet ve faaliyetlerin ne şekilde 
inkişaf edeceğinin muayyen hukuki kaidelere 
bağlanamıyacağı ileri sürülür ki bu az çok doğ
rudur. 

Bununla beraber Fransa'da ve diğer mem
leketlerde, bu son tasarruf nev'inin yani Hükü
met. tasarruflarının dahi kazai murakabeye tâ
bi tutulmaları hususunda evvelâ doktrin sonra 
da tatbikat oldukça geniş geniş gayretler sar-
f etmişi er ise de bu gayretler henüz muvaffak 
olmuştur, denemez. 

Fakat biz meselemizle alâkalı bulunmaması 
dolayısiyle bu nevi tasarrufların da evvelkiler 
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gibi fiilen kazi murakabeye tâbi olmadığını, bir I 
emrivaki şeklinde kabul ederek, şunu katiyetle 
ifade edebiliriz ki, belirttiğimiz bu üç tasarruf 
(Teşrii, kazai tasarruflar, Hükümet tasarrufla
rı) dışında kalan bütün idari fiil ve tasarruf
lar kazai murakabeye tabidirler. 3546 sayılı 
Devlet Şûrası Kanunun 11 ve 23 nci maddele
ri bu fikrin kanun halinde ifadesinden başka 
bir şey değildir. Filhakika bu kanunun 11 nci 
maddesinin D bendi Anayasanın 51 nci madde
sini teyit ederek Devlet Şûrasının idari dâvala
rı rüyet ve halledeceği esasını koymaktadır. Aynı 
kanunun 23 ncü maddesi ise, bu esasın şümulü
nü tâyin babında idari fiil ve kararlardan do
layı hukuku muhtel olanlarla, menfaatleri ha
leldar olanların Devlet Şûrasına açacakları dâ
vaların mahiyet ve şartlarını tesbit eylemekte
dir. Bu son maddeye göre bütün idari fiil ve ka
rarlar Devlet Şûrasının tetkik ve murakebesine 
tâbidir. Çünkü madde mutlak bir ifade taşı
maktadır. O halde her hangi idari fiil ve kara
rın Devlet Şûrasının kazai murakabesine tâbi 
olmasını kabul için 23 ncü madde dışında ayrı 
bir hükme lüzum olmadığı halde, bu muraka
benin mevcut olmadığını kabul edebilmek için 
bunun hususi hükümlerle sarahaten belirtilmiş 
olması lâzımdır. Yani kazai murakabe esastır. 
Bu murakabeden muafiyet istisnadır. İstisnalar 
ise ancak sarahatle anılaşılır ve istisnai bir hü
küm ancak mevridine münhasır olmak gerekir. 

Binaenaleyh, idarenin her hangi bir tasarru
funun Devlet şûrasmca kazai murakabeye tâbi 
tutulacağı hakkında her hangi bir hüküm ara
maya lüzum yoktur. Bilâkis bu murakabeden 
muafiyet iddia edildiğinde bunu gösteren açık 
bir hükme lüzum vardır. Meselâ Üniversiteler 
Kanununun 7 nci maddesi fakülteler yönetim 
kurulu ile Senatonun bâzı kararlarına karşı 
başka hiçbir mercie baş vurulamıyacağmı açıkça 
ifâde eylemiştir. Hâkimler Kanununda da buna 
mümasil bir hüküm vardır. Müzakere mevzuu-
muz olan 39 ncu maddenin B fıkrası gereğince 
idarece verilecek bir kararın Devlet Şûrasının 
kazai murakabesine tâbi olmadığı hususunda bu 
maddede bir hüküm bulunmadığına göre bu fık
raya mesnet idari kararlar aleyhine bu kaza mer
ciine yolunun açık olduğu aşikârdır. 

" II - Bu umumi girişten sonra sayın Nuri 
ö tsan 'm teklifinde ve Komisyon raporlarında 
tefsirin kabulü lehinde ileri sürülen sebepleri j 
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daha yakından ve hukuk zaviyesinden tetkik ve 
tahlile girişebiliriz. 

Teklif sahibi Nuri özsan Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrasında 
idareye tanınmış olan yetkiye istinaden 30 yılı 
doldurmuş olan bir memurun Jüzum görüldüğün
de emekliye sevkedilmesi muamelesinin Danış-
tayca tetkik edilebilip edilemiyeceği hususunda 
tatbikatta düşülen tereddütlerden bahsederek 
bu yoldaki karar ve muameleler hakkında ilgili
ler tarafından kaza mercilerine baş vurulamı-
yaeağı şeklinde hükmün tefsirini istemektedir. 

Burada istitraden şunu arzedeyim ki, tek
lifte sözü edilen tereddütlerin mevcut olmadığı
nı komisyonlar huzurundaki izahları sırasında 
Devlet Şûrasının sayın başkanı ifade eylemiş 
bulunmaktadır. 

Yani Şûranın bu husustaki içtihadı belli ve 
miüstakardır. Maliye ve Bütçe Komisyonlariyle 
fteçici Komisyon hükmün açık olduğu ve kaza 
mercilerine müracaat edilemiyeceğinin tabiî bu
lunduğu gerekçesiyle tefsire lüzum olmadığını 
ifade etmişlerse de bu ifade tarziyle teklife uy
gun bir tefsirde bulunmuşlar yani idarenin emek
liye ayırmak kararı aleyhine Devlet Şûrasına 
müracaat yolunu kapatmışlardır. Teklifte ve bil
hassa komisyon raporunda bu hususta ileri sürü
len mucip sebepleri şu üç noktada toplamak 
mümkündür. 

1. 55 yaşını ve 30 yıl hizmet müddetini dol
durmuş olanlar nasiıl emekliye ayrılmalarını is
temek hakkına malik iseler idare de bilmukabele 
onları emekliye sevketmek hakkına maliktir. 
Binaeııaleyhı emekliye ayrılmasını istiyen memu
run bu arzusuna idare itiraz edemediği gibi, 
idarenin emekliye sevketme kararma da ilgili me
mur itiraz etmek hakkına malik değildir. Bu 
itibarda kazai murakabeden de bahsolunamaz, 
denilmektedir. 

2. 39 ncu maddenin B fıkrasındaki emekliye 
sev yetkisi, memuru tasfiye veya tecziye etmek 
gibi bir maksada müstenit değildir, sadece âmme 
hizmetinin daha iyi bir şekilde ifasını sağlamak 
maksadına matuftur. Binaenaleyh ilgili memura 
itiraz hakkı tanımaya lüzum ve zaruret yoktur. 

3. Nihayet kanun vâzıı bu fıkrada lüzum 
görüldüğünde demek suretiyle idareye mutlak 
bir takdir salâhiyeti ve geniş bir hareket serbes
tisi tanımıştır. Takdir hakkı bahis mevzuu olan 
yerde de kazai murakabe mevcut olamaz. 
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İşte," komisyonların raporlarında ve teklifte I 

dayanılan gerekçeler bunlardır. 
Fakat bu gerekçeler yakından incelendiği 

zaman hiçbirisinin hakiki bir incelemeye dayan
madığı ve hattâ bu gerekçelerden ilk ikisinin ka-
zai murakabenin lüzum veya ademilüzumu ile 
ilgili bulunmadıkları anlaşılır. 

Bu gerekçeleri birer birer ele alalım. I 
1. Evvelâ 30 hizmet yılını ve 55 yaşını bi

tirmiş olanların emekliye ayrılmalarını isteme
lerine idare itiraz edemediği gibiı aynı vaziyette 
idarenin emeklilik kararına da ilgili memurların 
itiraz hakkı yoktur, deniyor. İdare bakımından 
böyle bir hakkın mevcudiyetini önceden ve mü-
nakaşasız kabul eylesek bile münakaşasız kabul 
eylesek diyorum, çünki aşağıda arzedeceğim gibi 
böyle bir hakkın mevcudiyeti münakaşalıdır. Bir-
kerre yapılan mukayesede eksik unsurlar vardır. 
Ezcümle kanuna göre bir memur hem 30 yıl 
hizmeti hem 55 yaşını bitirmiş olmak şartiyle 
emekliye ayrılmasını isteyebilir. Bu şartlardan 
birisi eksik olduğu zaman yani, ya 30 yıl hizmeti 
veya 55 yaşını doldurmamış bulunduğu zaman I 
memur bu hakka malik değildir. Böyle bir halde 
idare memurun emeklilik arzusunu reddeder. 
Halbuki, idarenin re'sen emekliye sevk etmesin
de bu iki şarttan yalnız birisi yani 30 yıl hiz
met müddetinin dolmuş olması aranmaktadır; 
diğer şartın yani 55 yaşının dolmuş olmasına 
lüzum görülmemektedir. Bu itibarla mukayesesi 
yapılmak istenilen durumların kanuni şartları I 
arasında bir mümaselet yoktur; mumaselet olma
yınca da kıyasın neticesi doğru olarak kabul edi
lemez. Demekki, memurun emekliye ayrılmayı 
istemek hakkına mukabil idareye de emekliye 
sevk hususunda mukabil bir hak tanımak istense 
bile iki taraf için de şartların aynı olması gerekir. 
Şartlar aynı olmadığına göre mütekabil hakla
rın mevcudiyetinden bahse imkân yoktur. Kanun 
bu hakkı tarafeyne tanımış olsa idi bir diyeceği
miz olmazlı. Fakat kanunda mevcut olmıyan bir-
şeyi komisyonlar kıyas yolu ile idareye tanımamak 
istediklerine göre kıyas unsurlarının tamam ol
ması gerekirdi. Halbuki arzettiğim veçhile iki du
rumun unsurları arasında mümasiliyet yoktur. 
Kaldı ki, idare hukukunda ve âmme hukukunda 
idari uzuvlara bir tek kelime ile idareye teknik 
manasiyle sübjektif bir hak tanımak bahis mev
zuu olamaz. Gerçi idare de, kendisine mevdu 
âmme hizmetlerinin yapılması vazifesini tahak- | 
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kuk ettirebilmek için bâzı yetkilere sahiptir. Fa
kat hjunları fertlere tanınan sübjektif haklarla 
kıyas j etmek doğru olmaz. Kanaatımızca bu yet
kiler (Devletin haiz olduğu hâkimiyetin muhtelif 
şekillerde tecellisinden ibarettir. Hakimiyet, ege
meni^ tabirleriyle ifade ettiğimiz bu kudretin 
mahiyet ve karekterinin sübjektif hak şeklinde 
ferdl^re tanınan salâhiyetin bünye ve vasıfların
dan t^mamiyle ayrı olduğunu! kabulde ise bütün 
hukukçular müttefiktir. Muhtelif memleket hu
kukçularının bu görüşü destekliyen fikirlerin
den ajyrı ayrı numune vermek suretiyle müsama
hanızı kötüye kullanmak istemem. Ancak sayın 
hocanıız Sıddık Sami Onar'dan bir iki cümle 
okumjama müsaadenizi rica edeceğim. Muhterem 
profejsör idare hukuku adlı eserinin 47 nci say
fasında ve Devletin hukuki tasarruflarının mahi
yeti Şahsinde ezcümle şöyle demektedir: «Ferd, 
hareketlerinin fayda ve zararını kendisi düşünür 
ve ölçer, hukuk bu faaliyetlerin ancak harici te
sirleriyle meşgul olur. Halbuki Devletin faaliyet
leri sjibjektif birer hakkın kullanılması değilı bel
ki biı̂ er vazifenin ifadesidir.» Müellif aynı sayfâ -
nın hjiraz daha aşağısında: «Görülüyor ki Devletin 
hukulki tasarruflarında ferdi münasebet ve 
tasarjruflara hâkim olan irade, muhtariyet ve 
serbestisi yerine idarenin vazife ve gayeye bağ
lılığı | prensibi mevcuttur.» demektedir. 

Şİı izahlardan anlaşılacağı veçhile, 30 hiz
met filini doldurmuş olan memuru gerektiğin
de tekaüde sevk hususunda idareye tanınmış 
olan i yetki memurun hakkına tekabül eden 
sübjektif bir hak şeklinde telâkki olunamaz. 
Böyle olunca îdare bu yetkiyi kullanıp kullan-
mamjakta serbest değildir. Bilâkis bu yetkiyi 
kullajnmak idare için bir vazifedir. Lüzum et
tiği jıalde kullanılmaması bir ihmal ve suiisti
mal (teşkil eder ve mesuliyeti mucip olur. Bu 
yetkenin tanınmasındaki gaye ve maksat ko-
misyjon raporlarında ve teklif gerekçesinde 
belirjtildiği gibi âmme hizmetinin daha iyi, da
ha ^erimli bir şekilde ifasını sağlamaktır. O 
hald£ idarenin, 30 hizmet yılını bitirmiş bir 
memuru emekliye sevk hususundaki kararının 
bu maksada hizmet edip etmediğinin anlaşıl
ması] için kazai murakabe lüzumunu tanımak
tan (laha tabiî birşey olamaz. Bu lüzum kendi
liğinden anlaşıldığı gibi bunun yerine getiril
mesini menedecek bir hükme de 39 ncu madde 
de rkslanmamaktadır. Memurların meslekten 
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atılmaları münasebeti ile yine kıymetli idare 
hocamız Sıddık Sami Onar, meşhur Fransız 
îdare Profesörü Hauriou'nun bu husustaki gö
rüşlerini hulâsa ederken aynen şöyle demek
tedir : « Bir memurun vazifesinden uzaklaştırıl
masını kanun ancak umumi menfaatler bakı
mından düşünmüş ve bu menfaati ara göre han
gi vakalar karşısında ihraç kararının alınabi
leceğini göstermiştir... Şu halde... Devletin âm
me menfaati gayesi takibetmiyen kararları hu
kuki kıymetini haiz sayılmıyarak iptal edilmiş 
olacaktır.> 

2. Şimdi raporda belirtilen ikinci gerek
çeye geçelim Bilhassa Bütçe Komisyonu rapo
runda, emekliye sevk kararının ne cezai bir 
karar ne de her hangi bir tasfiye kararı mahi
yetinde olmadığı zikrediliyor. Filhakika bizde 
kabul ediyoruz ki (B) bendi gereğince alman 
Tıi" karar cezai mahiyette değildir. Çünkü ce-
zaen emekliye sevk hakkındaki hükümler 39 
neu maddenin F bendinde derpiş olunmuştur. 
Diğer taraftan maddenin (B) bendi belki tas
fiyeyi de derpiş etmemektedir. Fakat kazai mura
kabenin kaldırılması şeklinde burada Meclisçe 
alınacak bir karar bu yolun, yani tasfiye yo
lunun açılmasına sebep olabilir. 

Bu sözlerimle muayyen bir Hükümeti, onun 
uzuvlarını kasdetmediğim gayet tabiîdir. Fakat 
burada teşriî bir karar alırken ve hüküm ko
yarken yalnız bugünkü Hükümeti ve iktidarı de
ğil, yarınki hükümet ve iktidarı da, idari me
kanizmanın bütün elemanlarını da düşünmeye 
mecbur olduğumuz münakaşa götürmez bir ha
kikattir. Bu itibarla teşriî bir uzuv olarak bir 
kaidenin suiistimal edilebileceğini de nazara al-
maklığımız ve ona göre önleyici tedbirler düşün-
mekliğimiz lâzımdır. Bu tedbirlerden en mühi
mi de kazai murakabe şeklinde tecelli eder. Bu 
noktayı böylece belirttikten sonra (b) bendinde
ki emekliye sevk yetkisinin ceza veya tasfiye 
maksadiyle konmamış olmasından bu husustaki 
kararın kazai murakabeye tâlbi olmadığı şeklinde 
bir neticenin nasıl çıkarıldığını anlamakta müş
külât çektiğimi de arzetmek isterim. Çünkü bir 
kararın cezai olup olmaması ile kazai murakabe
ye tâlbi bulunup bulunmaması arasında bir sebep 
ve netice münasebeti yoktur. Cezai bir kararın 
kazai bir murakabeye tâbi olmaması ve cazi ol-
mıyan bir ka ran* da bu murakabeye tâlbi olma
sı pek âlâ mümkündür. Binaenaleyh komisyon 

raporunun bu husustaki gerekçesi tamamiyle 
mesnetsizdir. Bundan başka, raporun muhale
fet şerhinde belirtildiği üzere, (F) fıkrası ge
reğince yani cezaen emekliye sevkedilenlerin 
Danıştaya müracaat hakkı varken bir memurun 
sırf 30 hizmet yılını doldurmuş olması dolayı-
siyle bu haktan mahrum edilmesi hiçbir adalet 
ölçüsüne sığmaz. 

3. 39. maddenin (B) fıkrası gereğince emek
liye sevketme kararının kazai murakabeye tâbi 
olmaması gerektiği hususunda komisyonca ileri 
sürülen ve idarenin takdir hakkına dayanan mu
cip sebep kanaatimce üzerinde en fazla durul
maya değer olanıdır. Bu gerekçe maddedeki 
«kurumlarınca lüzum görülenler» tâbirine da
yanmaktadır. Buna göre idare 30 yılını doldur
muş olanlardan lüzum gördüğünü emekliye ayı
racaktır. Bu lüzumu icalbettiren sebep. ve hâ
diseler kanunda tâyin edilmemiş bulunduğuna 
göre kanun koyucu bir tâbirle idareye hakikaten 
bir takdir hakkı tanımış bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu raporunda da açıklandığı 
üzere kanunun «30 yılını doldurmuş ve kendile
rinden artık istifade imkânları mevcut olmadı
ğına kanaat getirilen memurların tekaüde şevk
lerini icalbettiren saik ve sebepleri tâyin ve tes-
foitten ietinaibederek bütün bunları ve halin icap
larını takdir hususunda idareye mutlak bir sa
lâhiyet ve hareket serbestisi tanımış olduğu aşi
kârdır. Çünkü, idareye böyle bir takdir salâ
hiyetinin tanınmamış olması idarenin dinamik 
faaliyetini felce uğratmaktan başka bir şeye ya
ramaz.» Takdir hakkının hiçbir şekilde kazai 
murakabeye tâbi olmadığını göstermek maksa
diyle raporda kullanılmış olan «mutlak» tâbiri 
hariç, Bütçe Komisyonunun bu noktadaki gö
rüşüne ben de tamamen iştirak ederim. Evet 
kanun idareye bir takdir hakkı tanımıştır. Fa
kat bu, raporda ifade edildiği gibi mutlak de
ğildir. Yani idareye takdir hakkının tanınmış 
olması, ilgilinin Danıştaya müracaatına mâni 
bir sebep teşkil etmez. Takdir hakkının tanın
masındaki maksat şudur: Amme hizmetlerinin 
iyi bir şekilde ifasına mâni olan bütün hal ve 
hâdiselerin hepsini kanunda zikre imkân yok
tur. Bu itibarla tatbikatta çıkacak hal ve hâdi
seleri de nazara almak ve bunların emekliye sevk 
kararını vermeyi mucip olup olmadıklarını tâ
yin etmek hususunda idareye biraz hareket ser
bestisi bırakmak lâzımdır. 

—•«41 — 
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Burada ilk önce şunu tebarüz ettirelim ki, 

takdir hakkının mevcudiyeti idari bir uzvun al
mış olduğu her hangi bir kararın şekil ve salâ
hiyet bakımından kazai murakabeye tâlbi olma
sına hiçbir suretle engel olmaz. Meselâ, bakan
lık tarafından verilmesi gereken bir karar vilâ
yet tarafından verilmiş bulunursa veya bir ka
rarın kanuni formaliteleri tamamlanmamış olur
sa, bu kararın alınmasında idareye mutlak tak
dir salâhiyeti tanınmış olsa bile alâkalı, bu ka
rara karşı şekil ve salâhiyet noktasından pekâlâ 
itiraz edebilir. Bu noktada tereddüde mahal 
yoktur. Hattâ o kadar ki; Dışişleri Bakanlığı 
teşkilâtına ait olan son kanunda tasfiyeye mü-
taallik olan hükümler Danıştay yolunu kapa
mış olduğu halde, Danıştay şekil ve salâhiyet 
bakımından bu yoldaki kararları tetkik mev
zuu yapmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Emekli Sandığı Kanununun 39 
neu maddesinin B fıkrası idareye bir takdir 
hakkı tanımış olmakla beraber idarenin bu 
hususta almış olacağı kararın bir kere şekil ve 
salâhiyet bakımından kazai murakabeye tâbi 
olduğunda şüphe yoktur. Bundan başka, ida
reye tanınmış bulunan takdir hakkının, vaz '-
mdaki gaye dâhilinde veya bu. gaye dışında 
kullanılmış olup olmadığını da Danıştay tetkik 
edebilir. Zira takdir haikkı da yine âmme hiz
metlerinin daha iyi ifası maksadiyle idareye 
tanınmış bulunmaktadır. Bu maksat dâhilinde 
olmak şartiyle takdir hakkının fena kullanıl
mış olduğu iddiası dinlenmez yani takdir hak
kının sadece ve münhasıran vasfına mütaallik 
bir iddia mes-mu değildir. Ancak maksadın ta-
mamiyle dışına çıkılması salâhiyetin suiistimali 
mahiyetini alır ve böyle bir halde artık takdir 
hakkının mevcudiyeti ortadan kalkar, işte, 
takdir hakkının böyle maksat dışı bir suistima-
linin mevcut oylup olmadığının araştırılması 
için dahi idari fiil ve kararın kazai muraka
beye tâbi olması zaruridir. Çünkü takdir hak
kının suiistimal edildiği yerde bu hakkın göl
gesine sığınmak doğru bir şey olmaz. Yukar
dan beri. izaha çalıştığım sebepler dolayısiyle 
39 ncu maddenin (B) fıkrasının tefsirine taal
lûk eden Komisyon raporlarının reddedilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. ÇünJkü Komisyon ra
porları, bu fıkranın yorumuna lüzum olmadı
ğını ifade etmekte iseler de, mu'cap sefeep ola
rak yaptıkları izahlar Danıştaya müracaat hak-
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kim selbedici mahiyettedir. Halbuki kanunun 
metaıi ve Meclis müzakereleri bu husustaki ka
rarlar aleyhine kaza mercilerine memurların 
müracaat hakkını önleyici hiçbir vasıf taşıma
maktadır. Bu itibarla raporun reddi gerektiği 
düşUncesindeyim ve bu hususta bir önerge ha-
zırl&dim. önergemin kalbullünü ıroa ederim. 

'Takdir Yüksek Meclfeinıdir. (Alkışlar). 

&Eçîcî KOMISYON SÖZCÜSÜ MAHMUT 
GOİıOĞLU (Trabzon) — Muhterem arkadaşla
rım^ Geçici Komisyonda bu mevzu üzerinde 
uzunboylu münakaşalar yapıpta şimdi huzu
runuza gelen karara varıncaya kadar geçen sa
fahatı tabiatiyle rapora dercetmeye imkân ol
madı. 

Zannediyorum ki, burada gerek hukuki iza
hat, gerek hissi noktai nazar, gerekse ihtisas 
bakımından yapılan izahlar karşısında orada 
varılan kararımızın, gerekçemizin müzakere sa
fahatını Yüksek Huzurunuzda bir an evvel açık
larsam, müzakerelerin şimdiki tarzı cereyanı 
dahi ziyade gündem maddesinin esâsı içerisin
de kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Her şeyden evvel şu 
noktanın açıklanmasını gerçek olarak lüzumlu 
görüyoruz ki; bugün müzakere mevzuu olan 
husus bir tefsirdir: /Maddei kanunıiyenin âdil 
mi, jdeğil mi doğru mu, yanlış mı ,olup olma
dığı* noktasına matuf bir mevzumuz yoktur. Bu 
hususu açıkladıktan sonra, benden evvel konu
şan kıymetli arkadaşlarımın temas ettikleri nok
talama, temas etmek istiyorum. Sayın Ali Şük
rü Şavlı arkadaşımız bilhassa erbabı meslek 
ve sianatm yaşlarına göre tekaüde sevkedilme-
siniiı doğru olmadığı hususunu beyanla mevcut 
olan) sin tahdidi senelerinin hattâ az olduğunu 
iddfy ettiler. Bu husustaki ihtisaslarına tama
men! hürmetkarız, belki de taraftarız. Fakat bu
nun tefsir mevzuu ile alâkası yoktur. Bir dok
tor 3 0 - 3 5 senede yetişir diyorlar Fakat bu 
mevzuumuzla alâkası olan bir husus değildir. 

Ahmet Kocabıyıkoğlu arkadaşınız Hükümet 
tarafından sevkedilen hu tefsir şeklinde bir 
ifad^ kullandılar. Bu tefsir Hükümet tarafın
dan jdeğil, bir milletvekili arkadaşımız taafından 
getirilmiş bulunmaktadır. Sonra dediler ki ; bu, 
belkj hukuk kaidelerine uygundur fakat, bizim 
prensiplerimize uygun değildir. Tabiî takdir 
buy^rulur ki, bir tefsirde tamamen hukuki esas-

— 242 — 



B : 76 14.5 
lar dâhilinde kalmamız mecburiyeti vardır. Son- I 
ra bu maddei kanuniye antidemokratiktir dedi
ler. Buna da itiraz etmiyoruz; belki öyle olabi
lir. Fakat biz maddei kanuniyenin bu tefsir 
hususunda komisyonumuzda müzakere yayıp 
karar verirken maddei kanuniyenin lehinde ve 
aleyinde zaten bir şey düşünmedik. Maddei ka
nuniyenin kıymeti hukukiyesini hiç nazarı iti
bara almadık. Maddei kanuniyede vazıı ka
nunun maksadının ne olabileceğini araştırdık de
nilebilir. Acaba bu maddei kanuniyede, vazıı 
kanun, antidemokratik bir anlayışa varabilir mi? 

Arkadaşlarım,.takdir buyurursunz ki, bu ka
nunun tedvin edildiği zamanlarda birçok anti
demokratik kanunların çıktığını daima iddia 
etti'k. Mümkündür ki, bu da antidemokratik mad
dei kanuniyelerden birisidir. Fakat biz sadece 
bu maddei kanuniyenin vazıı kanun nazarında 
olan anlamı üzerinde durduk. 

Ahmet Kocabıyıkoğlu arkadaşımız maddei 
kanuniyenin aleyhinde bir hayli izahat verdik
ten sonra bir misalle hüküm ihdas etmek yo
luna gittiler. 

Arkadaşlarım, verilen misal hakikate* gayet 
tipiktir. Fakat bu misâlin verilmiş olması, hak
kı takdrin bu şekilde kullanmanın doğru olaca
ğına dair bir iddiamız bulunduğunu ortaya 
koymaz. Madde, seyyanen tatbik edilmelidir, di
yorlar. Şu halde anlaşılıyor ki, evel emirde mad
dei kanuniye hakkındaki görüşlerinde, evelki 
izahlariyle şimdiki izahları arasında bir aykırı
lık vardır. Demek ki, bu dert maddei kanuniye-
den ziyade, bu maddei kanuniyenin tatbikatında-
dır. Eğer tasfiye yapılmak isteniyorsa yeni bir 
kanun getirilmeli, denildi. Fakat Komisyonumuz 
esasen bu maddeyi bir tasfiye maddesi olarak ka
bul etmedi. Çünkü nihayet bu maddeyi kanuniye 
ile vazifelerinden çıkarılan kimselerin yerleri boş 
kalmıyacaktır. Yerlerine yeniden memur alına
caktır. Binaenaleyh bu, bir tasfiye madesi değil
dir. 

Muhterem Necip Bilge arkadaşımız dediler ki, 
hukuk devleti demek, her türlü devlet faaliyetin
de, evelden tesbit edilmiş ve düzenlenmiş olan 
hukuk kaidelerine bağlı kalınarak hareket edil
mesi demektir. îşte bu muhterem arkadaşa şunu 
söylemek istiyorum ki; Komisyonumuzun bu ka
rara varmasmdaki esas da, evelden düzenlenmiş 
olan ı bu hukuk esasına tamamen bağlı kalmak 
mecburiyeti hukukiyesinden ibarettir. ,Anayasa- | 
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nın 51 nci maddesinden bahsederek ve daha son
raki kıymetli izahlariyle bu hâdisenin bir idari 
tasarruf olabileceğini yani bu husustaki muame
lenin de kazai murakabeye tâbi olduğunu ve Da
nıştay a gideceğini idia ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bir az sonra arzedece-
ğim husustan anlaşılacağı üzere belki de bu hu
susta muhterem arkadaşımızla ayrı şeyler düşün
müş olmadığımız görülecektir. Buna rağmen ka
rarımızın bu noktaya nasıl vardığını izah edece
ğim;. 

Yine Necip Bilge arkadaşımız, kurumlara bu 
madde ile takdir hakkının verilmiş olduğundan 
bahsettiler. Fakat mutlak takdir hakkının veril
mesi doğru mudur, değil midir?. Diye bir sual 
açarak bunun üzerinde beyanı mütalâa ettiler. 
Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu madde aleyhinde 
konuşan bütün arkadaşlarımızın fikirlerine Ko
misyonumuz tamamen iştirak etmekle beraber ne 
yapalım ki, bu maddei kanuniyedeki hakkı takdi
rin mutlak olduğu anlaşılıyor. 

Bu, bir cezai madde değildir dediler. Komis
yonumuz da bunu esasen cezai bir karar, ve mad
de olarak kabul etmiş değildir. Yeni bir hüküm 
koyarken Yüksek Meclisin çok hassas olmasını, 
söylediler. 

Şu noktayı da arzetmek istiyorum ki; mevzu
lunuz bir tefsir mevzuu olmakla, yeni bir hüküm 
koymak yoluna gitmiyoruz. Bu muamelelerden 
dolayı Danıştaya gidilmesi hususunda beyanda 
bulunurken tabiatiyle idareye bir takım hakkı 
takdir tanınır, fakat her hangi bir kazai orga
nın murakabesi de lâzımdır ve bulunmalıdır di
yerek. Meselâ bu muamele o kanuna tamamen uy
gun olarak yapılabilir, ama, salâhiyetsiz bir ma
kam tarafından da yapılmış olabilir. Bu takdirde 
vatandaş, bu salâhiyetsiz makam tarafından ya
pılmış olmasından dolayı idari kazaya gitmesin 
mi dediler. 

Arkadaşlar, bilmiyorum, eğer bu memur salâ
hiyetsiz makam tarafından tekaüt edilmişse 
esasen lâzumülicra, değildir. Binaenaleyh salâ
hiyetsiz makamlar tarafından verilen ve lâzu
mülicra olmıyan kararlar aleyhine de Danış
taya gidilemez. 

Bu sebeple salahiyetli makamlar tarafından 
verilmiş ve lâzumülicra olan kararlar aleyhi
ne açılan kararlardan gayri dâvalar Danıştay-
ca reddedilmektedir. 
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Nihayet dediler ki «Takdir; hukuk çerçeve

si içinde kullanılmışsa Danıştayca esasen bir 
şey yapılamaz.» 

işte muhterem arkadaşlar, meselenin en mü
him noktası burasıdır. 

Hukuk çerçevesi nedir? 
Muhterem arkadaşlar; komisyonun bu me

seleyi anlayış şeklini kısaca arzetmeme müsaa
de buyurmanızı rica edeceğim. 

Bir vatandaş 39 ncu maddenin B fıkrasına 
göre 30 senlik hizmet yılını doldurduğu için, 
tabiatiyle âmme hizmetini yapacak durumda 
olmadığı ele alınarak tekaüde sevkedilmiştir. 
Bu vatandaş Damştaya gidebilir mi, gidemez 
mi? Bir kere bu, bahsimizin birinci kısmıdır. 
Eğer meseleyi sadece bu bakımdan ele alacak 
olursak zannediyorum ki yarı safhada kalmış 
olacağız. Peşinen söylüyorum ki, şimdi verece
ğim izahat meselenin yalnız birinci cephesi
dir. Ondan sonra bir ikinci cephesini daha ar-
zedeceğim. Biz komisyonda şöyle düşündük: 
Bir salahiyetli bakan 39 ncu maddenin B fıkra
sına göre, 30 hizmet yılını doldurmuş bir me
mur vatandaşımızı lüzum gördük, kaydına da
yanarak tekaüde sevkederse yapılan muamele 
salahiyetli makam tarafından verilmiş ve lâzü-
mülicra bir karar olması dolayısiyle, bir idari 
tasarruftur. Binaenaleyh bunun aleyhine Da
mştaya gidebilir. Komisyonumuz bu noktada 
aksi mütalâaya varmadı. 

Şimdi müsaade ederseniz meselenin ikinci 
cephesini arzedeyim: -

Damştaya gidildi, Danıştay dâvayı kabul 
eder mi, etmez mi? Devlet Şûrasının dâvayı ka
bul ettiğini farzediyorum, ne yapacaktır arka
daşlar? Devlet Şûrası dâvayı kabul ettikten 
sonra ne yapacaktır, ne arıyacaktır? Arıyaca-
ğı şudur: Yapılan idari tasarruf kanuni ve hu
kuki esasata uygun mudur, değilmidir? Ve bun
lar nelerdir? 

Bir, c»tuz sene hizmet yılını doldurmuş ol
ması. İkinci bir şey daha arıyacaktır. Evet 30 
hizmet yılını doldurmuştur fakat tekaüde şev
kine lüzum gösterilmiş midir? Eğer iki şart da. 
yani bakan da ben lüzum gördüm tekaüde sev-
kediyorum, demişse o vakit burada Devlet Şû
rası ne düşünebilir? Diyebilir ki, kurul bunun 
tekaüde sevk lüzumunu beyan etsin. Binaen
aleyh şayet görülen lıfzumu tekaüt muamelesin
de salahiyetli makam beyan etmemişse Devlet 
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Şûrası belkide bunu, lüzum görüldü kaydı a$ik-
Unmamış olduğundan, görülen lüzumun beyân 
edilmemiş olduğundan dolayı kararı iptal ede
d i r . 
İ Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim hâ-

djfoenin son safhasına : Salahiyetli makam bir 
l^zum göstermiştir ve bu lüzum ile bir vatan-
djaş tekaüde sevfeedüerek dâva Damştaya gel
miştir. Danıştay bakıyor; otuz seneyi doldur-
IİUŞ, Bakan lüzumu göstermiş. Şimdi, demin 
s|m defa temas ettiğim suale geliyorum; bu gös
terilen lüzumun takdir hakkı kime aittir? Ba
bana mı, Damştaya mı? Bakana ait ise Baka
cın gösterdiği lüzumu artık Danıştay kendisi
nle göre bir hakkı takdir süzgecinden geçire-
riiyecektir. Bir misalle vaziyeti açıklıyayım. 
iju misal zaten bizim konuştuğumuz misaldir. 
$arzedelim ki bir umum müdür bu kanunun 
4iğer madde ve fıkralarında beyan edilen teka-
iide sevk esaslarına girmiyecek şekilde mütefer
rik sebeplerle bir senede 67 gün vazifesi başı
ma gelmemiştir. Ait olduğu Bakanlık da bu 67 
âvm. vazife başına gelmemeyi âmme hizmetinin 
aksamasına sebep diye kabul etmiştir ve bunu 
ljizum olarak kabul etmiştir. Bu lüzuma bina-
e£ı de o umum müdürü tekaüde sevketmiştir. 
ijlmum müdüre karşı bu idari tasarruf aley
hinde dâva açmış, Danıştay bu dâvayı kabul 
«jtmiş, kanuni şartlarını aramış ve karşısına 
Hu (lüzum) çıkmıştır. Ne yapacaktır Danıştay? 
ŞTe diyecektir? 67 gün, bu umum müdür için 
tjekaüde sevk lüzumunu izah edemez. 
j REFET AKSOY (Ordu) — Neden olmasın? 
$al gibi olur. 
| MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Zâtı 

^linizce olur, bendenizce olmaz. (Dâva burada 
fesleri). Binaenaleyh şimdi... 
| KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Hüküm 
İu demektir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Müsaa-
te buyurun, burada siz de izahatta bulunabi-
rsiniz. Bu, münakaşayı mucip bir mesele de-
ildir. Siz pişmişi gösterirsiniz. Zaten misal-
ri ile sabit. 

I Ne ise, devam edeyim. Binaenaleyh arkadaş
larım, takdir hakkı noktasına geldiğimiz za
ğlan... 
j KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bu, pek 
^ök yavan. 

— 2441-
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MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — O hal

de size bir cümle okuyayım da biraz daha te
nevvür ediniz. İşin can alacak noktasına gelin
miştir. Bizim Komisyonumuzca böyle. Belki sizce 
değil. Müzakere sırasında bu muhalefet 
eden arkadaşlarımızdan birisi bize, Danıştay 
Dâva Umumi Heyetinin bir kararını gösterdi. 
Kendıi lehlerine hususları ihtiva eder mânaları 
taşıyan cümleleri muhtevi bir karar. 

Fakat burada bilhassa nazarı dikkatimiz bu 
kararın birinci cümlesine takıldı. Diyor ki ; 
bu Dâva Umumi Heyetinin kararında: (İdare
nin memuru tahvilde veya Bakanlık emrine al
makta olduğu gdbi 30 seneyi ikmal etmek şar-
tiyle re'sen emekliye şevkinde haiz olduğu tak
dir salâhiyetini de yine kanunu, (lüzum) kay-
diyle çerçevelemiş bulunmaktadır. Esasen her 
hangi bir idari tasarrufun takdir unsurunu ih
tiva etmekte olmasının dâvanın bidayeten ade
mi mesmuiyetine değil kabul ve tetkikından 
sonra ihtilâf sırf bu unsura münhasır kalmakta 
ise kazaen müdahale caiz ohnıyacağı neticesi
ni doğurabilir.) 

Şu halde demek ki, Danıştay dâvayı kabul 
ediyor. Bakıyor; lüzum var mı, yok mu? Fakat 
itiraz lüzumun vasfında ise müdahale edilmiyor. 
Arkadaşlarım, asıl kanunun şevki sırasında tasa
rıda bir ibare mevcutmuş, eğer o ibare bugün 
mevcut olsaymış bugün bu ihtilâflara düşülmi-
yecekmiş. Çünki orada deniyormuş ki, «lüzum 
gördüğü takdirde (tüzüğü gereğince) re'sen te
kaüde sevk olunur.» Bu gibi ahvalde elde bir 
tüzük vardır. Lüzumu takdir etmiş, şartları or
taya koymuş. Şimdi, ortada tüzük de yoktur, lü
zumun hududu çizilmemiştir. Vâzn kanunun 
aklma gelen diğer hususlar ayın maddeler halin
de gösterilmiş. 

Fakat burada hal nedir arkadaşlar? Lüzum 
için bir şart, bir esas, bir kıstas yoktur. Şu hal
de Danıştay yolunu tercih etsek bile lüzumun 
vasfına iş geldiği zaman gayet tabiî ki, Danıştay 
birşey yapamaz. Çünkü kanun takdir hakkını 
kime vermiş? Bakana. Danıştay bunu zorla onun 
elinden alamaz. Binaenaleyh lüzum vasfı üzerin
de bir kıstas yoktur. Danıştay kazai murakabe
sini nasıl yapacak? Muhterem arkadaşlarım, şu
nu da arzedeyim ki; bu maddei kanuniye bugün 
için lüzumlu mudur, değil midir. Evet bunu 
derhal arzetmeliyim ki, bu madde aleyhinde söy
lemiş olan arkadaşlarla beraber olmakla berabe-
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riz. Fakat bu hâdise de bir tefsirdir. Binaen
aleyh bu maddeyi tefsir ederken tamamen his 
çerçevesinden ayrı kalmak mecburiyetindeyiz. 
Ben bu maddei kanuniyenin" aleyhinde bulunan 
bütün arkadaşlarla ayrı ayrı görüştüm, ve on
larla da müşterek kanaatteyim, ve bu kanaatim 
değişmemştir, Kanaatimizce belki en doğru iş 
bu maddenin, kanundan çıkarılması olacaktır. 
Eğer böyle bir teklif olursa ve bu da tesadüfen 
bizim komisyonumuza gelirse teklife iştirak ede
ceğiz. Fakat ne yapalım ki bugünkü mevzuumuz 
tefsirdir ve vaktiyle vâzn kanunun bu maddeden 
anlamak istediği mânayı bizim tavzih etmemiz-
dir. Bu mâna da; hakkı takdirin bakanlara mut
lak olarak kabul edildiği yolundadır. Binaen
aleyh komisyonunuz bunun için bu maddenin 
tefsirine lüzum olmadığı kararını verdi. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. (Yok sesleri). 
Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Hikmet Pamukoğlu. 
AKlF HÎKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, benden evvel mâru
zâtta bulunan arkadaşları dikkatle dinledim. 
Zannediyorum ki orta yerde tesbit edilmesi 
icabeden tek nokta işin kanuni değil hukuki ci
hetinin ihmal edilmiş olmasıdır. Tekrar ediyo
rum, kanuni cihetinin değil! Hepimiz biliyoruz 
ki Fransız inkilâbmdan sonra Fransa'da ilk 
Anayasa olan 1791 Anayasası bizim Anayasa
mıza örnek teşkil etmiştir. Bu, dâva da mühim 
bir noktadır. O yıldan zamanımıza gelinceye 
kadar Anayasa hukukunda bugün her devlet
çe kabul edilen ve bizim de Anayasa hukuku
muzun esaslarını teşkil eyliyen kaideler, hiçbir 
zaman burada gerek komisyon sözcüsü arkada
şımızın gerekse rapor lehinde bulunan arkadaş
larımızın noktai nazarını teyit etmekten pek 
uzaktır. Bu ilmî mesele Avrupa'da dahi uzun 
ıızadıya tetkik olunmuş ve neticede şu. noktada 
ittifak edilmiştir: 

Anayasaya liste halinde ilâve edilsin veya 
edilmesin, ferdî hak ve hürriyetlere mütaallik 
umumi kaideler Anayasa içerisinde mündemiç 
farzedilir. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasamızdan sonra, 
hukuki nizamımız bakımından da şu nokta 
ehemmiyetlidir: Hukuki nizamımızda bir hak
kın suiistimalini kanunun himaye etmiyeceği 
münakaşa götürmiyen bir hakikattir. Şimdi 

H6 
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ben heyeti âliyeye bu hususta suiistimal olur 
mu! olmaz mı? diye en yetkili bir şahsın ağzın
dan Meclis kürsüsünde ifade edilen bir cümleyi 
bir az sonra tekrarlıyaeağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız kudreti 
âmmeyi üçe taksim etmiş ve bu kuvvetlerden 
hiçbirinin diğerine faik olmasını da asla terviç 
eylememiştir. Anayasamız 51 nci maddesiyle 
sarahaten Devlet Şûrasını bir istişari organ ve 
aynı zamanda kanunların, eşkâl ve merasimde 
dâhil olmak üzere gaye bakımından, tamamii 
tatbikini murakabe eden mühim bir kontrol 
organı olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla şimdiye kadar vermiş olduğu kararlar 
tatbikatta ekseriyetle hukukçuların vicdanla
rında beliren kararların ta kendisidir. Neden 
acaba şimdi bir tefsire yönelmiş bulunuyoruz? 

Arkadaşlar, biz, Demokrat Parti ekseriyeti 
olarak katiyen böyle bir tefsirle karşılaşmama-
lı idik. Bugün medeniyet kervanının ön safın
da bulunduğumuzu iddia etmekteyiz. Bu iddia
ya sahip bulundukça medeni devletlerce benim
senen temayüllere uymalıyız. Amerika ferdî 
hakları ihlâl eden kanunlar aleyhinde ferde 
kongre huzurunda şikâyet hakkı tanımışken 
biz ferde idari kazaya müracaat hakkını ver
mekten niçin çekiniyoruz, neden korkuyoruz? 
Alâkadar, insan olmak itibariyle yanılır diye 
hukuki nizamı perçinliyen Anayasanın 51 nci 
maddesi de son derece hassasiyet gösterilmiş 
olmasını ve 1931 de takarrür eden tadilâtı da 
dâhil olmak üzere 25 Kasım 1925 tarihli Devlet 
Şûrası Kanununun prensiplerini ehemmiyetle 
tebarüz ettirmek yerinde olur. îdari bir kaza 
olarak, Devlet Şûrasma müracaat lüzumunu tek-
ran etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; prensip olarak Anayasanın 51 
nci ve 103 ncü maddeleri, esasen bu tefsir tale
binin komisyonca dahi reddedilmesini gerektir
mektedir.^ Sonda malûmu âliniz tç tüzüğün 39 
ncu maddesinin ikinci fıkrası mucibince komis
yonlar her hangi bir teklif veya tasarıyı müza
kere etmeden 'evvel, Anayasanın ruhuna ve met
nine tearuz teşkil eyliyen bir husus bulunup 
bulunmadığını araştırmak mecburiyetindedirler. 
Şayet varsa daha maddelerin müzakeresine ge
çilmeden onun reddi icabetmektedir. Acaba vâ-
zıı kanun neden bir taraftan hususi bir kanunla 
bu hususu tebarüz ettirmiş ve diğer taraftan da 
Anayasa bu hususa mütaallik olan kanun madde-
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si üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bunu da 
kâfi görmemiş ve îç tüzüğün 39 ncu maddesine 
hüküm vazetmiştir. Elbette bunu ve bu hassasi
yeti takdir etmek hepimizin vazifemizdir. Biraz 
daha ileriye gideyim: Anayasamızın 83 ncü mâd-
si mucibince, hiçbir fert bağlı bulunduğu mahke
meden başka bir mahkemeye gönderilemez. Ar
kadaşlar, kanun vazıımızı bu kadar sarahatle işi 
ana prensipler içinde mütalâa ederken; 83 ncü 
madde bir vatandaşın bağlı bulunduğu mahke
meden başka bir mahkemeye gönderileıhiyeceği-
ni sarahatle söylerken; hiç şüphesiz ki bütün ih
timalleri göz önüne almış bulunmaktadır. Şimdi 
soruyorum acaba niçin, ve nedenî.. 

Anayasamızın 83 ncü maddesi bu kadar te
ferruatı ehemmiyetle kaydedecek bir vatandaşın 
bağlı olduğu mahkemeden başkasına mesağ ver
memişken, niçin Desrlet Şûrasının gönderilmesi
ne Anayasa ile ve sair kanunlarla tanınmış olan 
kaza hakkını tefsir yolu ile ref cihetine gidiyo
ruz. 

Sayın Gol oğlu burada iki noktaya temas et
tiler. Necip Bilge arkadaşımız da benim kanaa-
tımea işi bir parça teferruata sürükliyerek en 

ince noktalara kadar nüfuz etmeye çalıştılar. Fa
kat bendeniz bunlar üzerinde duracak değilim. 
Meselenin belkemiğini teşkil eden iki nokta üze
rinde Goloğlu arkadaşımıza cevap vermekle ye
tineceğim. 

Bilmiyorum, Goloğlu arkadaşımız yetkili 
uzuvlarca verilmemiş kararlar mabihülicra de
ğil, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakereleri es
nasında bir bakan arkadaşımız bu kürsüden Me
murin Kanunun hükümlerine aykırı olarak 12 
sene müddetle bir .bakanlığın inzibat komisyonu
nun toplandığını beyan ve bunun sebebini anla
yamadığını ve anlıyamıyacağmı açıkça ifade 
ettiler. 

Ben bunun sebebini açıklıyayım: On iki sene 
müddetle o bakanlık içindeki 2 - 3 adam, iste
dikleri memurları istedikleri zaman ve şekilde 
istihdam etmek istemişler ve hattâ bâzılarını da 
sarih haklarından mahrum bırakmışlardır. Ke
za Tasfiye kanuniyle aynı gaye güdülmüştür. 
Eğer bu teşebbüsle bir tasfiye gayesi güdülüyor
sa, bir kanun çıkarılır, muayyen bir tarih konur 
ve seyyanen tatbik olunursa o zaman fedakâr 
memurlar bu vaziyet karşısında memnuniyetle 
mukadderatlarına boyun eğerler. Seyyanen tat-
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bik edelim. Şu seneye kadar hizmetleri olanları, I 
ne olursa olsun, vazifeden uzaklaştıralım, bundan 
kimse teessür duymaz. 

Arkadaşlar, hariciyenin Tasfiye Kanuniyle 
Devlet Şûrasına müraraat hakkı dahi refedil-
mişth. 

Şimdi Goloğlu arkadaşımızın sözünü kabul 
edersek, o zaman yetkili olmıyan uzuvlarca veri
len kararların lâzimüliera olamıyacağı hususun
daki fikre taban tabana aykırı icraata, istesek de 
istemesek de boyun eğmemiz ieabederdi. Çünkü 
bir kısım arkadaşlar bugün 39 neu maddenin B 
fıkrasına göre tasfiyeye tâbi tutulmuş fakat Tas
fiye Kanunu hükümlerine tebean Danıştaya mü
racaat etmek hakkına malik olmadıkları için usul
süz verilen bu kararı Devlet Şûrasına, 51 nci 
maddenin sarahatine rağmen, baş vuramadıkla
rından ibtal ettirememişjerdir. 

Şu halde arkadaşlar, Goloğlu arkadaşımızın 
mütalâaları hakikate uymuyor demektir. 

Sonra, kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası 
(Kurumlarınca lüzum görüldüğünden) hükmü
nü taşımaktadır. Hüküm, yetkili uzvun karar 
vermesini gerektirir. Sonra lüzumun sabit olma
sını icabettirir. Bu kayıtlar biraz evvel arzet-
tiğim inzibat komisyonu 12 seneden beri toplan
mamış olduğuna göre, hiçbir mâna ifade etmez. 

İkincisi; lüzumun sabit olması elbette lâzım 
ve zaruridir. Çünkü hepimiz insanız. İtiraf et
mek durumundayız ki, yanılırız. O halde niçin 
adaletin tecellisinden çekiniyoruz? Devlet Şûra
sından hazer ediyoruz? 

Arkadaşımız Goloğlu Bakanın gösterdiği dü
zümü Danıştay süzgeçten geçirebilir mi, geçire
mez mi diye tereddüt ediyor, 

Arkadaşlar, böyle indî mütalâalarla işi ele 
almıyalım. Elbette geçirir : Biri eşkâl ve mera
sim bakımından, diğeri kanunun takip ettiği ga
ye bakımından olmak üzere böyle bir süzgeçten 
geçirmeye Devlet Şûrası yetkilidir. 

Biraz evvel arzettiğim veçhile Anayasamızda 
bu mesele üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bu 
husustaki yanılma nereden geliyor arzedeyim: 
Mevzuubahis madde; tatbikat bakanından ne gi
bi bir prosedürün tatbik edileceğine temas et
memiştir; yani kanun vazıı, bu kanunu çıkarır
ken, işi ahkâmı umumiyeye bırakmıştır. 

Şimdi ahkâmı umumiyeyi gözden geçirecek 
olursak, şüphesiz ki, her kanun umumi iradenin 
ifadesi olduğuna, hükümet de o kanunu tatbik | 
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ile mükellef bulunduğuna ve Şûrayi Devlet de 
o kanunun tamamii tatbikini bihakkin murakabe 
yetkisine sahip bulunduğuna göre, ahkâmı umu
miye içerisinde Memurin Kanunu başta gelecek
tir. Ondan sonra yetersizlik nizamnamesi ikinci 
merhalede kalacaktır; sicillen tasfiye üçüncü 
merhalede gelecektir. Bu meyanda diğer kanun 
nizamat ve talimat [her bakanlığın kendi teşki
lâtına ait kanunlar vardır ki, hiç şüphesiz o ba
kanlık ve daireler onların ahkâmı ile mukayyet
tirler.] gelir. Bu kanunlar taaddüt ettiğine göre 
yetkili uzuv, kurumlar gösterecekleri lüzumu ne 
ile tâyin edeceklerdir? Hiç şüphesiz bu kanun
larla bu nizamlarla; bu talimatlarla! Bunun ha
ricinde bir hareket kastediliyorsa buna madde
ten ve manen imkân olmadığı aşikârdır. Şu 
noktayı da itiraf edeyim ki; bu fakir milletin 
omuzları artık adedleri çok olan memur kütlesi
nin sikletine tahammül edemiyeeek durumdadır. 
Buna çare bulmak için tasfiye düşünülüyorsa 
seyyanen tatbik edilecek bir kanun tasarısı ha
zırlanır ve Meclise sunulur o zaman görüşürüz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, tabiî tefsirin 
hiç şüphesiz ki aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — «Arkadaşlar, pek 

grift olmıyan bu mevzu hakkında daha evvel 
konuşmuş olan arkadaşlarım mevzuun bütün te
ferruatını Yüksek Meclis önünde enine boyuna 
açıkladılar. Tefsinm reddini ister yolda müta
lâada bulunmuş arkadaşlarımın bütün sözlerine 
iştirak ediyorum. Kısaca bu tdfsirin niçin mu
vafık olmadığı yolundaki görüşümü, arkadaşla
rımın ilişmediği sahalarda kalmaya gayret ede
rek, arzedeceğim. Tefsir istliyen arkadaşınızın 
gerekçesinden birkaç satırı okumakla işe başla
mak istiyorum. 

Arkadaşımız aynen şöyle diyor: 
«Zira kanunun 39. maddesinin E ve F fık

ralarında ehliyetsizlik, yetersizlik, ahlâksızlık ve 
disiplin sebeplerinden dolayı kurumları memur
ları emekliye re'sen sevkedeceklerdir. Böyle bir 
hüküm kanunda ayrıca derpiş olunmuş ve bu
nun için kurumlara yetki verilmiştir. Binaen
aleyh eğer memur ehliyetsiz, ahlâksız ise esa
sen ayrı bir hükme istinaden emekliye ayrı,lab)ile-
cektir. 39 ncu maddenin B fıkrasiyle verilen 
yetkinin yukarda arzölunduğu üzere bu gibi 
maksatlarla ilgisi yoktur. Ve tamamiyle başka 
bir gaye ile tedvin olunmuştur» 
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Demek oluyor h\, bir memur evvelâ, 30 hiz

met senesini bitirmiş memurdan bahsediyoruz? 
kanunun tesbit ettiği disiplin sebepleriyle emekli
ye ayrılacaktır. Bu kadar da değil; ahlâksız
lık, yetersizlik ve kifayetsizlik gibi diğer sebep
lerden dolayı da yine aynı kanunun E ve F fık-
göre emekliye ayrılacaktır. 

Bunun d:şmda ahlâksızlık ve yetersizlik gi
bi gayet umumi mefhum ve sebepler dışında 
bir memuru emekliye sevkettiren hâdiseyi, ah
vali derpiş etmek hakikaten göçtür. Hem o ka
dar güçtür ki ; bu tefsir tasarısını getiren arka
daşımız da bir misal ile olsun bunu ifade ede
memiştir. «Başka bir gaye ile» demiş ve orada 
kalmıştır. Bu, başka bir gayenin ne olduğunu 
açıklamak imkânını bulamamıştır, işte böyle 
bir hali derpiş edip bulmak hakikaten güçtür. 
Olsa olsa Necip Bilge arkadaşımızın hakikaten 
ilmî bir kifayetle ifade ettiği gibi olabilir. Fa
raza bir memur 30 hizmet senesini doldurmuş
tur. Hakkında inzibati bir sebep yoktur, ahlâk
sızlığı, yetersizliği, de yaktur. Fakat buna rağ
men âmme hizmeti bu memurun elinde matlup 
randımanı verememektedir. Bu gibi ahvalde 
onu çalıştıran daire için, âmme hizmetinin yü
rümesi bakımından o memurun kalması fay
dalı telâkki edilmemektedir. Bu gibi ahvalde 
dahi memuru rastgele takdir yolu ile işten çı
karıp ona hiçbir kanuni yollara başvurmak 
hakkını tanımamak demokratik nizam için
de bütün vatandaşlarda olduğu gibi 
memurun da teminatının kanunda olmasını ge
rektirdiği nizam içerisinde her türlü hukuk 
yollarını kapıyarak onu bir paçavra gibi kal
dırıp atmak müdafaa edilir bir tez değildir. 
Bu arzettiğim, hâdisenin hukuk sistemi, hu
kuk mantığı önündeki görünüş tarzıdır. Bu
nun bir de kanun metni ve kanun nizamı önün
de mütalâası vardır ki, hâdiseyi aydınlatır. 

Arkadaşlar; idari tasarrufların aleyhinde 
Şûrayı Devlete müracaat edileceğine dair sara
hat aranmaksızın, Şûrayı Devlete gidilebilir. 
Başka bir tâbirle her hangi bir idari tasarruf 
aleyhinde Şûrayı Devlete gidilmiyeceğine dair 
sarahat olmadığı halde Şûrayı Devlet yolu açık
tır. Binaenaleyh kanun tedvininde, vâzıı ka
nunun maksadı bu nevi tasarruflarla, Şûrayı 
Devlete gidilmesi merkezindedir. Çünkü Şûra
yı Devlete gidilemiyeceğine dair istisnai bir hü
küm sevketmiş değildir. Eğer kanunda «lüzu-
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mu» kelimesini hazfedip sadece «bu şekilde 
emekliye ayrılır» denseydi dahi, istisnai bir hü
küm sevketmedikçe yine Şûrayı Devlet kapısı 
açık kalırdı. Kaldı ki, kanun bu kadarla da 
kalmamış, Şûrayı Devlete gidilmesini icabetti-
rir bir işaret de vermiştir: «Lüzumuna binaen» 
diyor. Eğer bu lüzum icabında kaza mercii 
önünde tartışılamıyacak bir lüzumsa bunu ka
nuna yerleştirmeye lüzum kalmaz. O lüzum 30 
hizmet senesini bitirmiş bir memuru işten çıkar
tacak olan Bakan veya makamın kafasındaki 
bir lüzum ise ve bunun üzerinde hiçbir söz söy-
lenmiyecekse bunun için kanun sevkına lüzum 
kalmaz. Vâzıı kanun, haşiv ve zaitle meşgul 
olmuştur, denemez. Buraya «lüzum» kelimesi 
konulduğuna göre bunun sebep ve mânası üze
rinde durmak lâzımdır. Bu «lüzum» kelimesi 
bir kazaî merci önünde tartışılacağı mânasını 
apaçık ifade etmektedir. Bütün bunları da ge
çelim ve tefsiri bir an için kabul ettiğimizi, ka
bul edeceğimizi farzedelim. Husule gelen man
zara şu olur: îki memur tasavvur buyurun, 
otuz hizmet yılını doldurmuştur. Bunlardan bi
risi hakkında kanunun E ve F fıkralarında sa
yılmış ahval tesbit edilebiliyor, faraza ahlâk
sızdır, yetersizdir, disiplin sebeplerinden biri
si mevcuttur. Bu memur bu sebeplerden dolayı 
tekaüde sevkediliyor, diğeri hakkında da bu 
sebeplerden birisini bulamıyoruz, takdirî bir 
sebep buluyoruz, ikisini de Vekil emekliye sev-
kediyor. Az çok ahlâksız, kifayetsiz diyebile
ceğimiz veya disiplin sebeplerinden birisini ifa
de edebileceğimiz memur Şûrayı Devlete gidi
yor. Bu memurdan daha temiz, daha muhte
rem ve daha iyi durumda bulunan ve bu se
beplerden hiç birisini kendisine atfedemiyece-
ğimiz adam hiçbir yere gidemiyor. Böyle şey 
olur mu? Bu, müdafaa edilir bir tez midir1? 
(Bravo sesleri). Kanun teminatı bu mudur? 

MURAT ALI ÜLGEN (Konya) — Geçen se
ne nerede idin1? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) - - Burada bir 
arkadaşımız, geçen sene nerede idiniz, diye bir 
iğneleme yapıyor. Geçen sene nerede olursam 
olayım. Bu hâdise her türlü geçmiş ve gelecek 
tesirlerden azade olarak, mücerret hukuk mef
humu içerisinde üzerinde durulması lâzımgelen 
bir meseledir. (Bravo sesleri). Arkadaşımız-
dan çok rica ediyorum; bu gibi meselelerde 
böyle gelmiş geçmiş gibi iğnelemeler yapmasın-
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lar. O zaman mantığımızı bir tarafa bırakarak 
hislerimizin tesiri altında kalırız. (Doğru sesle-
ri) . 

Kanunun bana göre gerek ehemmiyeti iti
bariyle, gerek hukuki mânası bakımından bu 
nevi tasarrufların aleyhinde Şûrayı Devlete gi
dilebileceği yolunda olduğu apaçıktır. Bu mev
zuda Şûrayi Devletin, şayet bir ipham varsa bu
nu tamamlar şekilde hattâ hukuki nizamına kıy
met verir şekilde ilmî kifayetini hürmetle se
lâmlarım ve sözüm bundan ibarettir.» (Sağdan, 
soldan alkışlar). 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — «Muhterem 
arkadaşlar, bilhassa Necip Bilge arkadaşımla 
Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımın ilmî ve 
çok elerin olan görüşlerine iştirak ederim. Ben 
bâzı noktaların biraz daha aydınlanmasına gay
ret edeceğim. 

Bildiğiniz üzere Anayasanın 93 ncü maddesi 
memur haklarını özel kanunlarla mahfuz tu
tar. Bu üzerinde durduğumuz Emekli Kanunu 
bunlardan birisidir. 

Bu kanunun 39 ncu maddesi hakkında ihti
lâf şuradan çıkıyor: O devre milletvekili arka
daşınız olmak itibariyle o müzakerelere katıl
mıştım. Emekli Kanunu müzakere edilirken bir 
arkadaşımız önerge veriyor ve önergesiyle ko
misyonun görüşünü tadil etmek istiyor. İstedi
ği de şudur: Geçici Komisyon 30 seneyi ikmal 
eden ve 55 yaşını bitirenleri kurumları re'sen 
tekaüde sevkediyor, diyor. 

O zamanki milletvekili arkadaşımız da şu 
teklifi yapıyor, diyor ki ; 30 seneyi ikmal eden 
kaydına 55 yaşını ilâve etmiyelim. Lüzumuna 
binaen kurumları veya yetkili mercileri tekaü
de sevketmek hakkına sahip olsunlar. Mucip 
sebep olarak da, şunu gösteriyor: Bunun ay
dınlanması lâzımdır. Lüzum nedir, bunu bilme
liyiz. Ben kısaca arzedeyim: Bir memur ruhi ve
ya bedenî bir rahatsızlık çekmektedir, 30 sene
yi ikmal etmiştir. Şimdi rahatsız olduğu için 
bir rapor alıyor, derken bir daha, bir daha ra
por almakta devam ediyor. Bunu yetkili mercii 
veya kurumu 55 yaşını ikmal etmedi diye tut
sun mu?.. Bu muhterem arkadaş artık istir aha-
te hak kazanmıştır, bunu tekaüt etsin, dedi. 

Uzun münakaşalardan sonra Allah rahmet 
eylesin, sözcü arkadaşımız buna iştirak etti, 30 
yıl hizmet etmiş, fakat kolu titrer, eli titrer, bu 
arkadaşı gene kullanalım mı diyor? 
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Demek ki arkadaşlar, meselenin ruhu bu

dur. Bizim Emekli Kanunumuz ne bir ceza ka
nunudur, ne de bir tasfiye kanunudur. Bunda 
mutabıkız. Fakat bunun yanıbaşmda, yaşlan
mış, ruhan, bedenen ıstırap içinde bir memur. 
îşte bu şekilde olanlardan 30 senesini doldur
muş olanlar varsa, lüzum hâsıl olursa mensup 
olduğu müessese onu tekaüt etsin. Konuşmamı
zın temeli budur. 

Şimdi tatbikatta ne oluyor? Arkadaşlar, ge
rek dün, gerek bugün ve gerek yarın şu varit
tir ki, takdir hakkının ölçüsü çok güçtür. Dün 
de, bugün de takdir yolu ile tekaüde sevkedilen 
arkadaşlar arasında haksızlığa mâruz kalanla
rı bilirsiniz, en canlı misali içimizde bulunan 
Ali Şavlı'dır. Büyük Mecliste Dr. Ali Şav-
lı haksızlığa mâruz kaldığı için beyanda bulun
muştur. Tezahürat yaptınız. 

Muhterem arkadaşlar; takdir ölçüsünün mu
hakkak ki, kazai murakabeye bağlanması lâzım
dır. Millet olarak, Meclis olarak huzur içinde 
bulunmamız için, kazai murakabe şarttır. 

Şimdi Emekli Kanunumuzun 39 ncu maddesi
nin B fıkrası budur. Bir de Necip Bilge arka
daşımızın üzerinde durduğu (F) fıkrası vardır. 
Bu fıkra gayet enterasandır. 

E- fıkrasında yazılı olanlar dışında ahlâki ye
terliğini kaybettiğinden dolayı Tüzük hükmüne 
göre sicillerine göre kurumlarınca re'sen tekaüt 
edilir. Tüzük belki de hazırlanmış ve mer'i ola
caktır. Bir memur ahlâki varlığını kaybettiği za
man yaş haddine ve hizmet müddetine bakılma
dan hazırlanan tüzüğe göre tekaüde sevkedilir. 
Ama memura diyoruz ki, bu husus hakkında ka
zai murakabe yolu açıktır, diğerine kapalıdır, Bu
nun izahı çok güçtür. Şimdi bu iş böyle aydın
landıktan sonra bir bakana veya yetkili bir mer
cie takdir hakkı yolunda olsun veya icra yolunda 
olsun, başka bir yolda olsun, salâhiyet vermek 
mevzuu başkadır. Onu murakabeye tâbi tutmak 
mevzuu muhakkak ki, başka bir şeydir. Memur 
diyor ki, beni tekaüde şevkettiler ama garazan, 
ama ihmalen, ama politik maksatla: Ben kaza 
merciine gideceğim. Bunu kapıyamayız. îleri 
memleketlerde, hukuk devleti anlayışına giren 
memleketlerde gerek idari tasarruflar ve gerekse 
takdir kazai murakabenin dışında bırakılmaz. 
Gayretlerimizin neticesi olan demokratik rejimi
miz ve bu idarenin geleceği bu murakabeyi âmir 
kılmaktadır. 

- 2 4 9 — 
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Şimdi biz maddeleri tefsir yoliyle zorlıy araÂ 

tamamen antidemokratik bir sistem tesis etme yo
luna gidemeyiz. O zaman bizim Emeklilik Ka
nuna şu iki damgayı vurmuş oluruz. Hem antide
mokratik bir kanun olmuş olur, hem de bir tasfi
ye kanunu mahiyetini vermiş oluruz ki, buna 
Yüksek Meclisin müsaade edeceğini talimin edi
yorum. | 

Arkadaşlar; bir yerdeki kazai murakabe1 yok
tur, orada insanın şeref ve haysiyeti teminat al
tında değildir. Bu murakabenin dışında bırakı
lan veya kalan her idari tasarruf ve karar temi- | 
nat ve itimat unsurundan mahrumdur. Karar 
mercii keyfi hareket etmekten kendini kurtara
maz. Demokrasi inkişaf ve gayretlerimizin temeli 
bu müesseseyi olduğu gibi muhafaza etmektir. 
Tefsir talebi kabili müdafaa değildir, tecviz edi
lemez. Encümen raporlarının reddi hakkındaki 
arkadaşımızın serdettiği bütün mütalâalara ben 
de iştirak ederek raporların reddini istirham edi
yorum. I 

BAŞKAN — Ferit Melen, (Yok sesleri), Fet
hi Çelikbaş, yok. Mazhar Şener, yok. Celâl Yar- | 
dımcı, yok. Hikmet Fırat, yok. TCefet Aksoy HEk
seriyet yok sesleri). 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. Biz daima 
kontrol ediyoruz. Ekseriyet olmadığı zaman 
bırakırız. 

REFET AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaş
lar, tefsiri talep edilen bu mevzu üzerinde ko
nuşan. arkadaşların beyan ettikleri fikirlerden 
sonra sizleri rahatsız etmek benim için bir az 
mânâsız olacak ama, mâruzâtım daha ziyade 
mantıki esaslara istinat edeceği için kısa arze-
deceğim. 

Tefsir niçin talep ediliyor? 
Tekaüt Sandığı Kanununun tekaüde sev-

ketmek esbabı birtakım paragraflarda sayılır
ken 39 ncu maddenin B fıkrasında da «Lüzu- I 
muna binaen» kaydı üzerinde talep ediliyor. | 
Bu «Lüzumuna binaen» kaydı neye müstenit ! 
olmak lâzımgelir? Hukukçu arkadaşlar bu hu
susta gayet veciz izahlarda bulundular. Ben- j 
deniz şunu arzedeyim ki, eğer «Lüzumuna bi
naen» kaydı bir mahkeme tarafmda'n istizah 
edildiği zaman bu hükmü vermiş olan âmirin | 
vereceği cevap, mantıkan şöyle olması lâzım
gelir : Bu memur liyakatsizdir, kifayetsizdir; j 
bu memur ahlâksızdır; bu memur serkeştir; i 
bu memur geçimsizdir, j 
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O halde; bu kadar kötü vasıfları haiz olan 

bir memur hakkında yapılacak muameleyi 
âmir hüküm, elimizdedir. «Memurlar sicil ve 
mahrem tezkiye nizamnamesi» ne müsteniden 
bir bakanlık veya memurun âmiri re'sen teka
üde sevkedeceği bir memur hakkında bu ni
zamname hükmüne istinat ederek bu memuru 
tekaüde sevkedebilir. Devlet Şûrası da esbabı 
mucibesini yerinde görerekten pekâlâ tekaüt
lük hükmünü tasdik edebilir. Eğer bu memur, 
tekaüde sevkedilecek o adam, ameli manda -
eski tabiriyle arzediyorum - iş göremez bir hal
de ise, sıhhati bozuksa, o adam hakkında da 
yapılacak iş gayet sarihtir, ve eldedir. O da, 
bu adamı derhal bir muayeneye sevkederek 
iş göremiyeceğine dair olan rapor aldıktan 
sonra tekaüde sevkettirm ektir. Bu kadar sehil 
hükümler mevcutken bir meçhule istinadede-
rek (Lüzumuna binaen tekaüde sevkedilmiş-
tir) demek doğru değildir. Çünkü memur bu 
hükmü alınca Devlet Şûrası karşısına çıkıyor. 
Devlet Şûrası bir mahkemedir. Anayasa bütün 
vatandaşlara kaza mercileri kapılarını açık 
bırakmıştır. Vatandaş elbetteki Devlet Şûra
sına gidecek ve «ben şöyle bir haksızlığa mâ
ruz kadım» diyerek müddei sıfatiyle bir iddi
ada bulunacaktır. O zaman müddea aleyh olan 
Hakanlığa Devlet Şûrası soracak, «neye müs
teniden. tekaüde sevk ettin». Tabiî cevap vere
miyor. Bir esbabı mucibe olmadıkça «sen. bir 
memuru bütün haklarından mahrum' ediyor
sun» diyecek, mâkul bir sebep olmayınca o 
vakit, Devlet Şûrası memuru vazifesine iade 
ediyor. Aciz durumda kalan bakanlık bu me
muru tekrar istihdam etmek mecburiyetinde 
kalıyor. Haddi zatında Tekaüt Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin B fıkrası, bu kanun 
tedvin edilirken lüzumsuz yere konmuştur. 
Eğer teklif edildiği zaman «Devlet Şûrasına 
müracaat hakkı yoktur.» Diyecek olsaydı o 
zaman re'sen tekaüt hükmü mutlak olurdu ve 
bir adaletsizlik yolu açılır ve birçok hakların 
ziyama sebebiyet verilirdi. 

Binaenaleyh biz demokrat zihniyet sahibi 
insanlar olarak bu gibi hakların ziyama sebe
biyet vermemek bakımından mevzuun üzerinde 
hassasiyetle durmak zorundayız. Heyetten tef
sir talebinin ret edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz alan daha 11 
arkadaşımız var, Vakit gecikmiş ve ekseriyet 
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de kalmamış olduğundan 16 . V . 1951 Çarşam
ba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşdmi 

5. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, sulama isleri için yapılan ve 
yapılacak olan projelere göre islerin ikmaU ile 
sudan elektrik istihsali için ne kadar paraya ih
tiyaç olduğuna ve Konya ovasında sulanarmyan 
kısım hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun ya
zılı cevabı (6/250) 

12 . IV . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki somlara Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevap verilmesini dilerim. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Sulama işleri için, nerelere ait projeler-
yapılmıştır? 

Projeleri yapılmış işlerin her birinin ikmali 
için kaç liraya ihtiyaç vardır? Bunlardan ne gi
bi menfaatler elde -edilecektir? Bu menfaatlerin 
yıllık para olarak tahmini veya katî ifadesi nedir? 

Henüz projeleri yapılmamış yerler var mıdır? 
Bunların gerek projelerinin ve gerekse projelere 
göre işlenin ikmali için kaç liraya ihtiyaç var
dır. Elde edilecek menfaatin bir yıllık miktarı, 
tahmini veya katî, kaç liradır? 

Bütün bu işlerle kaç hektarlık arazi sulana
bilecektir? 

Su işlerinden nerelerde işe başlanmıştır? 
2. Dağlık bölgeler hariç, tahminen otuz mil

yon dekar genişlikte olan Konya arazisi
nin halen ancak beş yüz bin dekarı sulanabil
mekte olmasına göre kalan kısmının sulanması 
için kaç liraya ihtiyaç vardır? (tahmini veya 
katî). 

Bu mühim iş için bakanlıkça neler düşünül
mektedir? 

3. Memleketin her tarafının sudan elektrik 
istihsali işleri için katî veya tahmini olarak kaç 
liraya ihtiyar vardır? 

Şimdiye kadar nerelerde işe başlanmıştır? Ve 
daha nerelerde yapılması lâzımdır ve mutasav
verdir? Her birinin maliyeti ve bir yılda istih-

kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,55 

sal olunacak .elektrik kudreti ne kadardır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Su İşleri Reisliği 
Say ı : 1-3827 

9 .V.1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17. I V . 1951 tarih ve 6/250-1687-3569 sa
yılı yazı K : 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu tarafından sulama ve elektrik işleri hakkın
da verilen yazılı soru önergesine ait cevapların 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

E. t. E. İdaresi 
24. I V . 1951 

'Memleketimizdeki su kuvvetleri ekiktrik iş-
Heri etüd idaresince sistemli bir şekilde tetkik 
edilmektedir. Bunlar arasında bugünkü ihtiya
ca en uygun görülenlerin proje ve şartnameleri 
tanzim olunmakta, uzak bir istikbalde inşa edi
lecek olanların ilk etüdleri yapılmaktadır. 

Projeleri E. 1. E. İdaresi tarafından hazırla
narak inşasına başlanmış olan başlıca hidrolek-
trifc santralin mecmu takati 174 100 kw ve ke
şif bedeli de 147 900 000 TL. baliğ olmaktadır. 

İlk merhalede inşasına geçilmek üzere E. 1. 
E. İdaresince projeleri hazırlanmış olan hidro
elektrik santraUeriyle enerji taşıma hatlarının 
mecmu takati 176 500 kw ve keşif bedeli yekû
nu da 218 800 000 Türk lirasıdır. 

Bu suretle hali inşada olan veya projeleri 
tamamlanmış bulunan hidroelektrik santralleri
nin mecmu takati 350 500 kw'a ve keşif bedeli 
de 366,7 milyon Türk lirasına baliğ olmaktadır. 

E. 1. E. İdaresinin 15 yıllık etüdlerime göre 
Türkiye su kuvvetlerinden en az 3 milyon kilo
vat takatin ve vasati olarak senede 15 milyar 
kilovat saat elektrik enerjisinin istihsal edilebile
ceği anlaşılmıştır. 
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İlk merhalede inşası derpiş edilen 350 500 

kw takatindeki santraller yurdumuzun 10 sene
lik ihtiyacına kâfi gelecektir. Bunların dışında 
kalan 2 650 000 kw lık su kuvvetlerinin değer
lendirilmesi için ilerde takrüben 3 milyar Türk 
lirasına ihtiyaç olacaktır. 

Su kuvvetlerimizin de millî ekonomimizin 
inkişafına muvazi olarak tedrici surette değer
lendirilmesi lüzumlu olup istihlâkin artışına gö
re inşaat işini ayarlamak gereklidir. Bu bakım
dan mütalâa edildikte, bütün su kuvvetlerimi
zin 50 senede kıymetlendirilmesi uygun görül
mektedir. Bu iş için her yıl ortalama 60 mil
yon lira tahsisi gereklidir, 

1. Sulama işleri için nerelere ait projeler 
yapıldığı ve projeleri yapılmış işlerin herbirinin 
ikmali için kaç liraya ihtiyaç olduğu: 

Ele alınacak işlerin; lüzumu, ehemmiyeti, 
verimlilik derecesi iyice tâyin edilerek bir prog
rama bağlandıktan sonra inşaat safhalarına gö
re tekemmül ettirilmek üzere, projelerinin yapıl
ması lâzımdır. Aksi takdirde sarfedilecek emek
ler tamamen israf edilmiş olur. Bu itibarla in
şaatı ikmal edilmiş olan tesislerden başka bu 
mahiyette olarak yapılmış bulunan projeler, 
1954 senesine kadar yapılması programılaştınl-
r.nş işlere aittir. 

Bu programa göre yapılacak sulama işleriyle 
bunların yerleri ve herbirinin ikmali için lâzım-
gelen para ve diğer mütemmim tafsilât ilişik cet
velde gösterilmiştir. 

2. Bu işlerden ne gibi menfaatler elde edi
leceği: 

Şimdiye kadar ele alman bir kısım sulama iş
lerinde, regülâtörü yapılmış ve ana kanalı kıs
men veya tamamen başlanmış olduğu halde sınai 
imalât, şebeke kanalları ve saire gibi tamamla
yıcı tesisleri yarım bırakılmış veya bunlara hiç 
başlanmamış ve yahut sulama sahası taşkın sel
lerinden korunarak emniyet altına alınmamış
tır. Bu suretle birçok inşaat aksamı eksik oldu
ğundan yapılan tesisler verimsiz bir halele kal
mıştır. Yapılacak işlerle bütün bu noksanlar 
ikmal edilerek başlanmış tesisler verimli bir hale 
konulacak ve bu suretle yeniden (92 600) hektar 
sahayı içine alan arazi üzerinde tam ve noksan
sız bir şekilde sulama şebekeleri vücuda getiri
lerek bu arazinin sulanabilmesi sağlanmış ola 
çaktır. 

Bu işler meyanmda Büyük Menderes Havza-

5.1901 O : 1 
| smdaki Kufi çayının çevrilmesi ve Işıklı Gölü 

sedidesinin yapılması ile (220) milyon metreküb 
ve I Gediz havzasındaki Marmara besleme kanalı 
ve :Marmara göl şeddesi noksanlarının ikmaliyle 

I de (350) milyon metre küb suyun depo edilmesi 
temin edilmiş olacaktır. Işıklı Gölünde toplana
cak sularla Nazilli ovasında ele alınjmış sulama
dan başka, ileride yapılaoak sulamaların suyu 
ve Marmara Gölünde toplanacak su ile de, şebe-

| kesî ikmal edilmiş olan Menemen Ovasının nok-
[ san olan sulama suyu ve aynı zamanda Salihli, 
I Turgutlu, Manisa ovalarında ileride yapılacak 
I sulama tesislerinin suyu temin edilmiş olacaktır. 
| Diğer taraftan Seyhan şeddeleri yapılması 
! ve Seyhan yan dereleriyle Silifke gökderesinin 
! ıslahı ile de bu ovalardaki sulama sahaları taş

kın ve sel sularından muhafaza edilerek yapıla-
j cak sulamaların emniyet altına ^'rmesi sağlan-
j mış olacaktır. 

Sulama tesislerinin kurulması ile her iste
nildiği zamanda torla başına kadar suyun geti-

j rilmesi sağlanmış olacağından kuraklık halinde 
! mahsulün mahvolması ile husule gelecek zarar

lar bertaraf edileceği gibi arazinin sulanabil-
j me^i sayesinde de fazla istihsal ve çeşitli mahsul 

eld^ etmek imkânları da sağlanmış bulunacaktır. 
I Buiıun neticesi olarak elde edilecek olan malî ve 
i iktisadi menfasatlerde; Sulama tesislerinin kurul-
i ması ile arazi kıymetlerinde derhal husule gelen 
i yükselmeden dolayı hektar başına vasati (500) 
! lirai raddesinde bir defaya mahsus olarak elde 
i edilecek kıymet ve fazla istihsal ve çeşitli mah-
j sul • alınabilmesinde!! dolayı da her seneye mah-
| sus: olmak üzere hektar başına vasatr. (260) lira 
î olmak üzere husule gelecek gelir fazlalığıdır. 

S. Elde edilecek menfaatlerin para olarak 
i tahinini ifadesi: 
i Sulanması sağlanacak olan (92 600) hektar 
I arazinin kıymetlerinin yükselmesinden dolayı 
! bir! defaya mahsus olmak üzere elde edilecek 
j kymet artışı (46 300 000) liradır. 
! Fazla istihsal ve çeşitli mahsul alınabilmes'in-
I deri dolayı da her seneye mahsus olmıak üzere 
; husule gelecek gelir fazlası da (28 380 000) lira-
| diri Ancak bütün sahaya şâmil olan bu gelir 
| fazlalığı bir gaye vaziyetidir. Bunun tahakkuku 
j arajzinin hepsinin işlenmesine; halkın sulu zira-
; at yapmaya rağbet ve kabiliyet derecesine, tatbik 
| elilfccek ziraat sistemine, nüfus miktarına, gübre-
; leme ve saire gibi muhtelif şartlara tâbidir. Bu 
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itibarla tedricen husul bulacaktır. 

4. Projeleri yapılmamış olan yerler: 
Münferit ve mahdut bir kısım yerlere ait şe

beke ve sair tafsilâtı ihtiva etmiyen ve ele alın
masına karar verildikten sonra ikmal edilecek 
olan projeler ve birçok yerler için de yapılmış 
etüdler ve tetkik raporları mevcuttur. Ancak 
bir havza içindeki işlerin mahiyeti, yekdiğeriy
le olan alâkaları ve ele alınmasındaki fayda ve 
zaruretlere; bütçe, istikraz, kredi ve sair imkân
lara göre bunların sıralanmasını gösterecek plân
lar hazırlanıp bir program tesbit edilmeden bun
lar hakkında fazla tafsilâta girişmek faidesiz-
dir. Yalnız şimdiye kadar üzerinde çalışılmış 
ve bir araya toplanmış malûmata göre (60) yer
de kurulacak sulama tesisleri ile baraj manzume
lerinden (16) aded baraj için (380) milyon lira 
ve sulama tesisleri için de (490) milyon lira ol
mak üzere yekûn olarak (870) milyon lira sarf 
etmek lâzımgeliyor. Bu malûmat yapılacak olan 
sulama işlerinin vüsat ve ehemmiyetini tebarüz 
ettirmeye kâfidir. 

5. Nerelerde işe başlandığı: 
Marmara ve Işıklı golüyle Seyhan, Eskişe

hir, Konya, Malatya, Erzincan ovaları ve Amas
ya bahçeledinde, cetvelde zikredilen sulama 
işlerinin ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. 

6. Konya ovasının sulanması: 
1905 -1912 seneleri arasında Konya ovasında 

vücuda getirilen ilk tesisler (50) bin hektar 
arazinin sulanması maksadiyle kurulmuştu. 
Halen, ancak 14 bin hektar kadar bir saha üze
rinde bilfiil sulama yapılmaktadır. Sulamanın 
bu kadar az olmasındaki sebepler meyanmda 
en mühimmi nüfusun az oluşu; gübre kullanıl
maması ve tarlaya bakılmaması, mahsul yal
nız hububattan ibaret olduğu için verimin az 
olması ve fazla kazanç sağlanmaması; teknik 
işletme usullerinin uygulanmaması; sulu zira-

.1951 Ö : İ 
at bölgesinin iptidai durumda bulunması ve 
bunlara ilâveten kanalların çoğunun dolmuş 
ve harap olmuş bir vaziyette bulunması ve ku
rak senelerde de Beyşehir gölündeki baraj ar
kasında ihtiyaca yetecek derecede su toplanma-
masıdır. Ele alman tamir ve tesis işleriyle daha 
(2000) hektar arazinin sulanabilmesi temin 
edilmiş olacaktır. İleride yapılacak işlerle de 
bütün şebekenin çalışması imkânları elde edile
cektir. San suyun Beyşehir gölüne çevrilmesiy-
lede baraj arkasında toplanacak suyun en az 
yılda (80) milyon metre küb kadar fazlalaştı
rılması tedbirine tevessül edilmiş olacaktır. 

Konya ovasında yazın sulamalarda istifade 
edilecek ehemmiyetli akar sular bulunmamak
tadır. Bu itibarla daha vâsi mikyasta sulamalar 
yapmak için münferit büyük baraj veyahut ka-
demevari küçük barajlar yapılarak kış suları
nın toplanması veyahut çukur yerlerdeki göl 
ve sazlıklarla yeraltı sularından istifade etmek 
imkânlarını araştırmak icabetmektedir. Şimdi
ye kadar yapılan etüdlerle gerek iktisadi ma
liyetler ve gerekse baraj kurulabilecek yerlerin 
jeolojik vaziyetlerinin müsaadesizliği yüzünden 
bu cihetin ele alınmasına imkân olmadığı anla
şılmıştır. 

Yeraltı sularından istifade cihetine gelince; 
bu hususta faaliyete geçmek için önceden tec
rübe kuyuları açılarak yeraltı sularının mik
tarı ve evsafiyle hangi seviyeye kadar yüksele
bileceği istihsal masrafları neye mal olacağını 
etüd etmek icabetmektedir. Bu etüdleri yapmak 
üzere lüzumlu sondaj ve diğer mühim makinele
rin temini için Marshall yardımından faydala
nılarak beş takım sondaj makinesinin alınması 
için müracaat yapılmıştır. Yakında bunların 
gelmesi üzerine derhal etüdlere başlanarak elde 
edilen neticelere göre yeraltı sularından istifa
de etmek cihetine gidilecektir. 
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1954 senesine kadar programlaştırılmış 

Vilâyet itiba
riyle işlerin 

yeri işler 

İşlerin tah
minî ke§if 
veya ihale 

bedeli 

O : 1 
sulama işleri 

Yeniden te
min edile
cek sulama tlıalo ve eksiltme evrakı 

sahası vaziyeti 

1. — Havza Sulama işleri 
Manisa 

Eskişehir 

Konya 

Malatya 
Amasya 

Erzincan 

Marmara besleme kanalı nok
sanlarının ikmali ve Menemen 

» 

Aydın 

Denizli 

» 

Seyhan 

» 
» 

» 

îçel 

îçel 

şeddesi kapaklarının yapılması 

Marmara gölü tesisleri noksan
larının ikmali 
Nazilli ovası sulama şebekesi
nin tevsii ve ikmali 

İşıklı gölü şeddesi ve kufi çayı 
çevirmesi 
Sarayköy sulama kanalı ıslahı 

Seyhan yan dereleri ıslahı 

Seyhan feyezan şeddeleri 
Seyhan regülâtörüne demir 
kapak takılması 

Seyhan ovası sağ sahil sulama 
tesislerinin ikmali 

Tarsus ovasmdaki sulama şe
bekesinin ikmali 

Silifke ovası sulama tesisleri-

1 700 000 

1 685 000 

3 650 000 

2 044 000 
65i) 000 

300 000 

3 93S 000 

4 000 000 

5 000 000 

1 000 000 

— 

9 000 

— 
— 

— 

— 

— 

18 000 

3 000 

Eksiltme evrakı 
lanmaktadır. 

ihale edilmiştir. 

Eksiltme evrakı 
lanmaktadır. 

ihale edilmiştir. 
Eksiltme evrakı 
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı 
lanmaktadır. 
ihale edilmiştir. 

Eksiltme evrakı 
lanacaktır. 

Eksiltme evrakı 
lanacaktır. 

Eksiltme evrakı 
lanmaktadır. 

hazır 

hazır 

hazır 

hazır 

hazır 

hazır 

hazır-

nin ikmali ve Göksu deresi ıs-
lahı 

Eskişehir ovasında sulama şe
bekesi tesisi 
Sulama şebekesinin tamiri ve 
tevsii ve Sarı suyun Beyşehri 
gölüne çevrilmesi 
Boran yedeğinin ikmali 
Amasya bahçeleri sulama te
sislerinin ikmali 
Erzincan ovası ıslahı ve ter-
fiyle sulama tesisleri 

4 500 000 

3 546 000 

2 198 0Ö0 
85 000 

22J 000 

3 000 000 

10 000 Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 

15 000 ihale edilmiştir. 

2 000 İhale edilmiştir. 
500 ihale edilmiştir. 

500 ihale edilmiştir. 

5 000 Eksiltme evrakı hazır 
lanmaktadır. 

Erzincan ovası sulaması mak-
sadiyle Girlevik santrali te
sisi 1 729 000 

2W — 
ihale edilmiştir. 



Vilâyet itiba
riyle işlerin 

yeri 

Kars 

B : 76 14.5.1951 O : 1 
işlerin tali- Yeniden te
mini keşif min edile-

îşler 

İğdır ovasında sulama tesis
leri 

2. — Münferit sulama işleri: 
Kayseri Uzun yayla sulaması 

» Ürgüp Damas barajı 

Kütahya Kütahya ovasının Porsuk'tan 

sulanması 

Antalya Armutlu Horzum Regülâtörü 

Antalya Fenike ovası sulama eksikleri-

veya ihale 
bedeli 

3 000 000 

42 246 000 

200 000 

600 000 

cek sulama 
sahası 

10 000 

73 000 

300 

200 

ihale ve eksiltme evrakı 
vaziyeti 

Eksiltme evrakı hazır
lanacaktır. 

Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 

500 000 

40 000 

» 

» 

Malatya 

Van 

Elâzığ 

Ankara 

nin tamamlanması 

Aksu ovası sulaması 

Manavgat Ulualan sulaması 

Doğan şehir sulaması (1) nci 
kısım 

Beyarkı sulaması 

Ulu ova sulaması 

Gölbaşı sulaması 

50 000 

400 000 

500 000 

400 000 

350 000 

2 000 000 

10 000 

47 296 000 

800 

5 000 

1 500 

2 000 

2 200 

5 000 

100 

92 600 

1 000 Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 

1 500 Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 

Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 

Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
Eksiltme evrakı hazır
lanmaktadır. 
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6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 

1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine kadar or
dumuzda görülen bulaşık hastalıklarla çiçek, le
keli humma, akciğer veremi, sıtma, dizanteri, 
tifo musap ve vefiyatının ayrı, ayrı miktarları 
ve aynı müddet içindeki, akciğer veremi musap 
ve vefiyatının yıllık miktarı hakkındaki {sorusu
na Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in 
yazılı cevabı (6/267) 

19 . IV . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı üç soruya Millî Savunma 

Bakanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine 
yüksek delâletinizi dilerim. 

1. 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1950 yılma ka
dar Ordumuzda olan bulaşık hastalıklar musap 
ve vefiyatının umumi yekûnları ne kadardır? 

2. Bunlardan çiçek, lekeli humma, akciğer 
veremi, sıtma, dizanteri (Amipli), tifo musap 
ve vefat yekûnları ayrı ayrı ne kadardır? 

3. — Birinci maddedeki müddetler dâhilinde 
Ordumuzda olan akciğer veremi musap ve vefi
yatının beher yıllık miktarları ayrı ayrı ne ka
dardır?... 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 113 

Seyhan 
Cezmi Türk 

13.V.1951 

,1951 O : 1 
2 1 . IV . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/267 -1728/3650 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk tarafından 

verilen, 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarahine 
kadar Ordumuzda görülen bulaşık hastalıklarla 
çiçek, lekeli humma, akciğer veremi, sıtma, di
zanteri, tifo musap ve vefiyatının ayrı, ayrı 
miktarları ve aynı müddet içindeki akciğer ve
remi musap ve vefiyatının yıllık miktarı hakkın
daki yazılı soru önergesine ait malûmatın ilişik 
olarak sunulduğunu saygiyle arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H, Kaymen 

Yazılı soruya karşılık (Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk'e ait) 

Madde 1. — 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 yı
lma kadar Ordumuzda görülen bulaşıcı hastalık
ların musap ve vefiyatının umum yekûnları : 
(Yıllara göre). 

Yılı Musap adedi Vefat adedi 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

75 345 
106 716 
136 352 
144 316 
134 044 
105 906 
78 722 
70 758 
49 006 
34 228 

2 083 
1 968 
2 708 
3 308 
2 327 
2 633 
1 645 
2 008 
1 075 
724 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Madde 2. — (Çiçek, Dekelihumma, Akciğer veremi, Sıtma, Dizanteri A, B, Tifo) musap ve vefat 
yıllık yekûnları: Dizanteri Dizanteri 

Çiçek Lekelihumma Akciğer veremi '(A) (B) T i f o S ı t m a 
Yılı M.(*) V.(*) M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. 

1940 
1941 
1941 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1 
3 

369 
902 
221 
43 
6 
2 
0 
5 

Madde 3. 
ki cetvelin 3 

0 
0 
56 
126 
30 
7 
1 
0 
0 
0 

105 
85 
130 
313 
194 
91 
39 
20 
15 
12 

12 
10 
23 
35 
17 
14 
5 
3 
1 
2 

— Ordumuzda görüh 

2237 
3039 
5119 
5165 
5570 
6211 
5288 
5902 
5244 
4700 

m akciğer 
ncü sırasında gösterilmiştir. 

290 
353 
785 
1091 
687 
905 
818 
1024 
642 
437 
veremi 

111 
338 
419 
387 
323 
247 
173 
96 
86 
97 
musap 

7 
20 
28 
65 
15 
7 
7 
2 
2 
0 

222 
332 
471 
229 
316 
409 
439 
161 
29 
21 

23 
48 
72 
41 
23 
21 
7 
6 
0 
1 

261 
555 
1145 
723 
636 
491 
257 
192 
88 
73 

ve vefatlarının yıllık 

83 
176 
256 
171 
133 
131 
46 
40 
21 
9 

38407 
60853 
92985 
99095 
85436 
57370 
44424 
34834 
18966 
10975 

123 
221 
369 
523 
266 
142 
76 
60 
23 
7 

miktarları yukarda-

(*) - (M = musap) (V = vefat) miktarlarını göstermektedir. 
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7. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün 

1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine kadar 
Millî Savunma Bakanlığı tahsisatından her yıl 
ne kadar tasarruf yapıldığına, aynı müddet 
içinde Sağlık tsleri Dairesi için ne kadar tahsi
sat ayrıldığına ve askerin günlük taymatmdan 
kesinti yapılması hakkında verilen emir suretle
rine dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Köy men 'in yazılı cevabı (6/268) 

19 . IV . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı 3 soruya Millî Savunma Ba
kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine yük
sek delâletlerinizi dilerim. 

1. 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 ye kadar 
Millî Savunmaya verilen tahsisat yekûnlarından 
yapılan tasarrufların beher yıllık miktarları mil
yon lira olarak ne kadardır? 

2. Aynı müddet zarfında Savunma Bakan
lığı Sağlık îşleri Dairesine verilen yıllık tahsi
sat miktarları ne kadardır? 

3. Aynı müddet zarfında askerin günlük 
taymatmdan (Ekmek, yağ, et, şeker) kesinti ya
pılması hakkında verilen emir suretlerinin birer 
nüshası.... 

Seyhan 
Cezmi Türk 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi kalem 
Sayı : 112 13 . V . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 1 . IV . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6/268 - 1729/3651 sayılı yazıları karşılığıdır : 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk tarafından 
verilen, 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1950 tariJıine 
kadar Millî Savunma Bakanlığı tahsisatından 
her yıl ne kadar tasarruf yapıldığına, ayni müd
det içinde Sağlık işleri Dairesi için ne kadar tah
sisat ayrıldığına ve askerin günlük taymatmdan 
kesinti yapılması hakkında verilen emir suretleri
ne dair yazılı soru önergesine ait malûmatın ili
şik olarak sunulduğunu saygiyle arzederim. 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

1951 Û : 1 
Millî Savunma Bakanlığı hesabı 

Madde : 1. 
Normal ve özel 
olarak bütçe- îmhası lâzım-

Senesi ye konulan gelen 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

,294 245 288 
325 168 456 
500 763 107 
542 517 258 
554 276,635 
247 945 566 
365 217 037 
517 832 891 
488 524 885 
519 354 950 

Madde : 2. 

Senesi 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Sağlık îş; Da
iresine verilen 

2 074 783 
1 589 957 
1 244 032 
2 165 368 
1 682 572 
660 ,864 

1 009 800 
1 141 900 
1 323 730 
1 431 515 

3 723 177 
2 533 732 
3 563 047 
3 095 875 
38 652 307 
17 044 601 (7 aylık) 
31 876 353 
13 159 958 
16 676 878 
11 079 522 

(7 aylık) 

1 Ocak 1947 gün ve Lv. iş. D. II. Ş. 1 - 2 1 / 
200150 sayılı, Genel emrinin suretidir. 

Et ihtiyacı : 
Memleketin etlik durumunun müsaadesizliği 

yüzünden birkaç yıldan beri yüz grama indiril
miş olan erin günlük et miktarı 1947 yılı başın
dan itibaren günlüğü 200 gram olarak hesap edi
lecek ve verilecektir. 

Bugüne kadar 150 gram et kesintisine muka
bil verilmekte olan 25 gram kuru sebzenin bu 
maksatla ilâvesine lüzum kalmamıştır. Yalnız is
tihkaka nazaran eksik kalan 50 gram ete mukabil 
günlük yağ ihtiyacma eskisi gibi 5 gram rafine 
veya tur yağ ilâvesine devam edilecektir. Verile
cek olan beş gram yağ, yağ tablosundaki miktara 
dâhildir. 

Erata bütün sene için sığır eti verilecektir. 
Yalnız koyun veya keçi eti sığır etine nazaran 
ucuz olan yerlerde bu etlerden ucuz olanı tercih 
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edilir. Et ihtiyacının mümkün oldukça ucuz olan i 
mevsiminde gelecek yılm ucuz aylarına kadar 
sâri mukavele akdi suretiyle sağlanmasına önem 
verilmeli ve bağıtlarda (yer değiştirme, mevcut 
azalması) gibi hususlara karşı bugünkü duruma 
uygun maddeler konmalıdır. (Hasta ve okur et 
istihkaklarında değişme yoktur. Kanuna göre ve
rilecektir.) 

T. C. 
M. M. V. 

Levazım işleri Dairesi 
Şube : I I 

Sayı : B - 23240 
22 Mayıs 1944 

öz : Et istihkakları
nın 100 gramdan ve-
rimesi H. 

T a m i m 
1. Orduda et istihlâkinin çokluğu diğer ta

raftan halk arasında sarfiyatın fazlalaşması do
lay isiyle memleket ölçüsündeki ihtiyaçla tenasüp 
olmıyan hayvan durumunda gittikçe azaldığı ve 
Ziraat Vekilliğinden alman bir yazıda da teba
rüz ettirildiği gibi sığır mevcudunun azalmasın
dan ötürü çift hayvanı tedarikinde çiftçilerin 
güçlükle karşılaştığı anlaşılmıştır. 

Levazım ve Sihhat işleri dairesi reisleri ile 
ziraat, Ticaret ve Sihhiye vekillerinden gönderi
len müemessiller ile yapılan bir toplantıda etin 
yevmiye 100 grama indirilmesi halindeki kalo
ri ve albumin düşüklüğü yerine nelerin ikamesi 
düşünülmüş ve neticede terkedilen 150 gram et 
yerine 5 gram tur ve rafina yağı ve 25 gram ku
ra sebze (Yevmiye etten eksilen kalori ve albumi-
nin telâfi edebileceği noktasında karar kılınmış) 
ve bu karar Başvekâlette Ticaret, Sıhhiye ve Zi
raat vekilliklerine arzedilmiştir. 

2. Bu karara göre badema et istihkakı hiç
bir zaman er başına yevmiye 100 gramdan fazla 
hesap ve mubayaa edilmiyecektir. 

3. Bu hareket tarzı memleket hayvan mena-
biini korumaya esaslı yardım teşkil edeceği gibi 
ayrıca hâzine lehine kırk küsur milyon raddesin
de mühim bir tasarruf temin etmiş bulunulmakta
dır. 

4. Haziran 1944 tarihinden itibaren bu ter
tibe göre harekete geçilmesinin en ufak cüzüta-
ma kadar emir verilmesi ve bu kararın tatbikma | 
başlandığının bildirilmesini rica ederim. i 

. 1951 O : 1 
5. Bilgi için Genelkurmay Başkanlığına ar-

zedilmiş orduya tamim edilmiştir. 
M. M. V. 

A. E. Artunkal 

Genelge 
T. C. 

M. S. B. 
Levazım İşleri Dairesi 

2. Şube: 2. Ks. 
Sayı : 24/209430 

16/Temmuz/1946 
özeti : Sade yağ alımı Hk. 

1. Sade yağ alım mevsimi gelmiştir. Birlik 
ve kurumlar bu ihtiyaçlarını olağanüstü durum 
dolayısiyle Bakanlıkça sade yağ alımı üzerine 
konmuş olan kayıtlayıcı emirlerinde göz önüne 
alarak mahalden ucuz olan bu mevsimden isti
fade ile ve muhtemel fiyat yükseltmelerini ön
leyici tedbirleri de alarak kimyevi tahlil ile alım; 
işlerine başlamalıdırlar. 

2. Bu alımda bozulma, akma ve saire sure
tiyle meydana gelecek zararları önlemek üzere 
imkân oldukça ihtiyaç miktarının alımını belli 
taksitlere bağlanmasını ve bu meyanda 1947 yılı 
ihtiyacını karşılıyacak olan taksitlerin parasını 
7 . I I . 1946 gün ve 3/3716 sayılı karar gere
ğince sâri mukaveleye bağlanmak suretiyle 1947 
senesi bütçe ödeneğinden vermek imkânları 
aranmalıdır. 

3. illerde iaşe kuvvelerindeki muhtemel 
azalma ihtimallerini önlemek üzere sözleşmelere 
bağlanacak miktarın meselâ, üçte bir nispetinde
ki miktarda lüzumunda eksik alımını sağlıyacak 
kayıtların konulması faydalıdır. 

4. Sade yağ alım fiyatlarının Bakanlıktan 
sorulmasını arz ve rica ederim. 

5. Orduya yayımlanmıştır. 
M. S. B. Y. 

G. Deniz 

T. C. 
M. S. B. 

Levazım İşleri Dairesi 
İL Şube : 2. Ks. 
Sayı : 24/206746 

3 Haziran 1946 
Öz : Kuyruk yağı Hk. 

1. 1 Ocak 1946 gün ve Levazım işleri Dai
resi 18/100346 sayılı 1946 yılı bütçesinin kulla-
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mlmasına ait genel emrin 15 nci sahifesinde 
erata tahsis edilmiş olan haftalık yemek yağı 
miktarında 10 gramda kuyruk bulunmaktadır. 

2. Bâzı birlik ve kurumlardan alman yazı
larda bölgelerinde kuyrukyağı bulunmadığı ve
ya bulunsa dahi piyasadan temin edilen kuyruk-
yağlarmm istihlâk edebilecek bir duruma konul
ması için yapılan masraf ve firelerle elde ©dilen 
sızdırılmış kuyrukyağının maliyeti sadeyağ ra
yiç fiyatını bulmakta olduğu bildirilmektedir. 

3. Bu gibi ahvalde yani sadeyağ rayiç fi
yatı ile kuyrukyağının istihlâk edebilecek duru
ma konuluncaya kadar yapılan masraflarla elde 
edilen maliyet fiyatı; müsavi ve hattâ sadeyağ 
fiyatı birkaç kuruş fazlalık göstermiş olsa dahi 
bu gibi zaman ve yerlerde birinci maddede gün 
ve sayısı anılan emirle bir er için haftada 10 
gram üzerinden tahsis edilmiş bulunan kuyru'k-
yağ yerine aynı miktar yani haftada 10 gram sa
deyağ ikâme edilmesi uygun görülmüştür. Ge
reğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ede
rim. 

4. Orduya yayınlanmıştır. 
M. S. B. Y. 

G. Deniz 

Millî Savunma Bakanlığı Levazım İşleri Da
iresi I I , Ş. 1. Ks. 1 Ocak 1948, 21 - 200200 sayılı 
emir suretidir. 

Yağlar : 
Günlük yağ istihkakı, doğuda 10 gr. sade, 

30 gr. rafine yağ veya zeytinyağı, batıda 5 gr. 
sade, 15 gr. rafine yağ veya zeytinyağıdır.. 

Bu sene bütçesinin tanziminde er istihkakı 
olan yağın beher kilosu için 234 kr. fiyat esas ola
rak kabul edilmiştir. Bu fiyat da, istihkakın 
1/4 ü sade ve 3/4 ü rafine nebati ve zeytinyağı 
esasına göredir. 

Binaenaleyh; birliklerce eski senelerde oldu
ğu gibi vasati yağ fiyatının hesaplanmasına lü
zum olmayıp, erin kanuni yağ istihkakı yukar
da gösterilen fiyat üzerinden hesaplanacaktır. 

Sadeyağı birliklerce mahallinden sağlanacak
tır. Rafine nebati yağ ile zeytinyağı Bakanlık
ça temin olunacak ve icabederse birliklere alım 
yetkisi verilecektir. 

E t : 
1948 yılı başından itibaren erlere kanuni is

tihkak olan 250 gr. üzerinden et hesap edilerek 

.1951 O : 1 
yedirilecektir. Birlik ve kuramlar bu miktarı 
aynen verecekleri gibi bir kısmını da kanunda 
cinsleri yazılı maddelerle mübadeleye de tâbi tu
tulabilir. Bu istihkak, bütün sene için sığır eti 
olarak verilecektir. Yalnız koyun ve keçinin 
sığır etine nazaran ucuz olduğu bölgelerde, ucuz 
et tercih edilecektir, 

T. C. 
M. M. V. 

Levazım İşleri Dairesi 
Şube : 2 

Sayı : 15306 

14 . IV . 1942 

ö z : Yağ ve Şeker Hk. 

1. Geçen kış vukubulan hayvan zayiatı 
dölayısiyle bu yıl yağ istihsali düşünülürse 
ihtiyacın ancak dörtte birini karşılıyacak bir 
haldedir. Bu sebeple Ordunun yağ ihtiyacının 
sertleştirilmiş zeytinyağı (Turyağı) ve (asidi 
sıfıra düşürülmüş) rafine zeytinyağlariyle te
mini zaruri görülmektedir. Bu yağların kalori, 
hazım ve imtisas bakımından süt yağından 
farkı yoktur. Ancak süt yağının diğer nebati 
ve hayvani yağlara tercih edilmesi terkibinde 
(A) vitamininin mevcut olmasından ileri gel
mektedir. Bu vitaminin eksikliği ise göz veya 
barsaklarda bâzı hastalıklara sebebiyet ver
mekte olduğundan; A) Rafine zeytin veya 
tur yağma süt yağı karıştırılmadığı zamanlar
da taze fasulye, lahana, domatis, ıspanak, por
takal, kayısı, şeftali, kiraz, karpuz, balkabağı 
ve bilhassa salata ve havuç gibi sebze ve mey-
valardan âzami istifade edilmesi. 

i 

B) Taze sebze, meyva bulunmadığı tak
dirde karaciğer, böbrek, her türlü yağlı pey
nirler, yumurta sarısı, balık ve bunlarında 
bulunmadığı zamanlarda rafine zeytin ve tur 
yağlarına % 25 süt yağının karıştırılması lâ
zımdır. 

2. Güçlükle az miktarda sebze temin edi-» 
len yerlerde bulunan birliklerin bu ihtiyaçla
rını karşılamak üzere bulundukları mmtaka-
nın elverişli yerlerinde şimdiden teşebbüse 
girişilerek (A) fıkrasında yazılı sebzelerden 
mümkün olanları için sebze bostanları tesis 
ettirilmesi ve erata hiç olmazsa haftada iki üç 
defa (A) vitaminli sebze verilmesi. 
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3. Ordunun bugünkü yağ ihtiyacı yuka

rıda izah edilmiştir. Binaenaleyh 4186 sayılı 
Kanunla kesilen beher yüz gram ekmeğe muka
bil istihkaka ilâve edilen (10) gram yağ ve elli 
gram pirinç kanunun istihdaf ettiği gayeye 
göre ekmek kesintisinden mütevellit kalori 
noksanını telâfi etmek ise de, aynı kanunla bu 
istihkakların diğer maddelerle kabili müba
dele olduğu tasrih edilmiş olduğundan yağ 
hesabının memleket istihsalâtma uygun ve te
dariki ancak mümkün bulunan miktara indi
rilmesi ve kalori noksanının diğer maddelerle 
temini zaruri görülmüştür. 

4. Diğer taraftan memleketimizde mevcut 
şeker fabrikaları norma] zamanlarda da halk 
ve aynı zamanda Ordu ihtiyacını güçlükle kar
şılamaktadır. Geçen yıl pancar ekiminin az ve 
bu yıl ise daha verimsiz bir miktarda olacağı 
anlaşıldığından bu ihtiyacında günde er başına 
10 gram hesabiyle tesbit edilmesi zaruri görül
müş ve Vekâlette buna göre hesaplanarak yıl
lık ihtiyaç karşılığına mukabil ancak mevcut 
fabrika stoklarından yarısı verilebilmiş ve 
tevziatta yapılmıştır. Halbuki gelen ihtiyaç 
listelerinde talepler ihtiyacın çok üstünde gö
rülmektedir. Bu hal âtiyen birlikleri şeker ih
tiyacı bakımından çok sıkışık duruma soka
caktır. Bunun için er başına 10 gramı geçmi-
yec<?k şekilde bilhassa taze meyva, kavun, kar
puz, taze üzüm vermek suretiyle daha az şeker 
sarfını mümkün kılacak tetbirler alınması 
muvafık olacaktır. 

5. 4105 sayılı Kanunla müstahak olanlara 
aynen verilecek, erzakların erat iaşesini aksat
mamak ve bu yazıdaki hususat göz önünde 
tutulmak şartiyle temini ve ayni zamanda böl
gelerin hususiyetlerine göre bal, pekmez, bu
lama şekerli maddelerden de istifade edilme
sini riea ederim. 

6. Ordu Müfettişliklerine arzedilmiş, Müs
takil Kolordulara ve As. Mmtakalarma, İstan
bul, Ankara ve Mektepler Levazım Amirlikle
rine, Hava, Deniz Müsteşarlıklarına, Harita, 
As. Fabrikalar ve Sıhhiye Dairesi Başkanlık
larıma yazılmıştır. 

M. M. V. 
A. E. Artunkal 

1951 O : 1 
T. C. 

M. M. V. 
Levazım işleri Dairesi 

IV. Şube: Ks. 
Neşriyat 

Sayı : 59997 
1 . VI . 1943 

Yukjarda tarih ve numarası yazılı (1943 malî 
senefei Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin kul
lanılması hakkında Umumi Emir) kitabının 50. 

sahifesinden çıkarılan emir örneği. 

T. C. 
M. M. V. 

Levazım işleri Dairesi 
II. Şube 

Sayı : 17508 
11 . II . 1943 

ö z : Şekerden tasarruf yapılması 
hakkında. 

1. Gelecek kampanya mevsimine kadar 
ihtiyacı karşılamak üzere iki tertipte verilen 
şekerin er tayın istihkakı alan subay ve askerî 
memurlara ayda bir kilo ve er başına günde 
(10) gram hesabiyle tesbit ve tevzi edildiği ve 
mamafih yeni yıl şeker istihsalinin bâzı sebep
ler altında eski yıllara nazaran daha az olmak 
ihtimali göz önünde tutularak gelecek kampan
ya mevsimini takip edecek zamanlarda daha sı
kıntılı bir duruma düşmemek üzere memleke
timizde bol ve her zaman bulunabilen pekmez, 
bulartıa, üzüm, incir gibi şekerli maddelerden 
âzami istifade edilerek bunlarla temin edile
cek şleker tasarrufundan yeni seneye de şeker 
devri yapılması 4 . IX . 1942 ve 9 . X . 1942 
tarihinde 2/15768 sayılı umumi tebliğlerle bil
dirilmişti. 

2. ikinci tertibe dâhil ve Turhal fabrika
sından tahsis edilen (440) ton ve Alpullu fabri
kasından tahsis olunup parası ödenerek vagon 
temin edilememesinden dolayı bu fabrika am
barına emaneten bırakılan (250) tdn ki ceman 
(690)* ton şekerin vaktinde alınmamasından ve 
fabrika mevcutlarının aynı zamanda halk ihti
yacım karşılıyacak durumda olmadığı anlaşıl
dığından Hükümetçe verilmesine müsaade edil-
miyeeeği tahmin edilmektedir. 

3. Vekâletin evvelden tahmin ettiği bu ih
timaller ve ikinci maddede bildirilen tertip 
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noksanlığı mevcut şekerlerin daha da tasarruf
lu kullanılmasını katî zaruret haline koymuş
tur. Bu sebeple günde er başına 10 gram hesa
biyle verilen şekerin haftada er başına en çok 
30 : 40 gram hesabiyle ve hastalardan zaruret 
görülenlere hekimin tensibiyle, okurlara gün
de 15 gram hesabiyle verilecektir. Ancak okur
ların bu 15 gramdan tasarruf edilecek kısımla 
on günde bir şeker tatlısı verilebilir. Bundan 
fazla verilecek tatlılar bilhassa pekmez ve bu
lamadan istifade edilmek suretiyle temin olu
nur. 

4. Şeker ihtiyacını tam karşılamak üzere 
verilecek, pekmez ve bulamanın iyi evsafta ol
masına ve kalori bakımından da şeker noksanı
nı karşılıyacak miktarda bulunmasına hassaten 
dikkat olunacaktır. 

5. Bu ve bu gibi tedbirlerle şeker sarfiya
tının bir taksim iki nispetinde indirilmesini ve 
bu esaslar dâhilinde ayarlanmaya göre elde 
mevcut şekerlerin ne kadar müddet (kaç gün
lük olduğu ve hangi tarihe kadar yetişebilece
ği) için ihtiyacı kapatacağının Vekâlete bildi
rilmesini arz ve rica ederim. 

6. Orduya tamim olunmuştur. 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil 
ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında kanun 

Kanun No: 4186 

Kabulü Tarihi: 2 . I I . 
1942 Bş. Tr. 6 . I I . 1942 

MADDE 1. — tcra Vekilleri Heyetinin lü
zum görüldüğü zamanlarda Cumhuriyet Ordu-
suBidaki muhtelif ekmek istihkaklarından kesile
cek beher 100 gram ekmeğe mukabil 50 gram 
prinç ve 10 gram sade yağ esas istihkaka »ilâve 
edilir. 

Bu ilâveler diğer istihkaklar gibi mübadele 
edilebilir. 

MUVAKKAT MADDE — Kanun hükmü 
20/ 1942 tarihinden bu kanunun neşri tarihine 
kadar tahakkuk eianiş olan istihkaka da şâmildir. 

MADDE 2. — Bu kanı&n neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbika 
sîcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

. 1951 O : 1 
4 . I I . 1942 

T. C, 
M. M. V. 

Lv. İşleri Dairesi 
Ş. 2 
Sayı: 295556 

21 . IX . 1943 
1. 1. Teşrin 1943 tarihinden itibaren dâ

hil tatbikata başlamak üzere Cumhuriyet Ordu
sunda er ekmek istihkakı 900 grama çıkarıl
mıştır. 

2. Bu tarihten itibaren ekmek kesintisine 
mukabil mübadele suretiyle verilmekte olan pirinç 
ve yağ kesilecektir. 

3. Şark bölgesi işin kanunen daha elli gram 
ilâvesi ayrıca tebliğ edilecektir. 

4. Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
5. 21 . IX . 1943 gün ve 29556 sayı ile 

orduya tamim edilmiştir. 
M,M, V. 

A. R. Artunkal 

T. C. 
M. M. V. 

Levazım İşleri Dairesi 
Ş. 2. 

Sayı : 2/2766 
16 . I I . 1942 

Ekmek istihkaklarından kesilecek miktara gö
re yapılacak yemek tertipleri hakkında talimat ; 

1. 4186 numaralı Kanunla kabul buyurul-
duğu üzere Cumhuriyet Ordusu ekmek istihka
kından kesilecek beher 100 grama mukabil istih
kaka 50 gram pirinç ve 10 gram sadeyağı ilâve
siyle noksanlaşan gıda ve enerji miktarı telâfi 
edilecektir. Birlik ve müesseselere bir kolaylık 
olmak üzere 150 gram ekmek noksanına mukabil 
verilmesi mümkün bulunan gıda maddeleri hak
kında hazırlanan dört formül aşağıda gösteril
miştir. 

a) İstihkakta 150 gram ekmek yani 105 
gram un kesildiğine göre, günlük istihkaktan 9,20 
nebati albomin, 77 karbon hidrat eksikrek bunla
rın temin ettiği 359 kalori noksan kalacaktır. 
Bunu telâfi için : 

h Günlük rasyona 105 - 110 gram mercimek 
yahut fasulye veyahut nohut konursa günde orta 
olarak 20 - 25 gram albomin 50 - 55 gram karbon 
hidrat verilecek ve bununla 345 - 350 kalori te
min edilmiş olacaktır. 

— «t— 
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2. Günlük rasyona mercimek, fasulye gru- | 

pundan 50 gram konulduğu takdirde 10 - 11 al-
bomin + 25 gram karbon hidrat olmak üzere 160 
kalori temin edilecek ve geri kalan 200 kaloriyi 
ayrıca : 
Kuru incir Kuru üzüm Şeker 

Gram Gram Gram 

90 90 50 
Tahanhelvası Bulama Pekmez 

Gram Gram Gram 

45 45 60 
dan birisi verilecektir. 

3. Mercimek ve fasulye grupu verildiği za
manlarda : ^ 

Günlük et ve rasyonuna 120 gram daha et ilâ
ve edilerek bununla 23 - 24 gram albomin temin 
ve 100 kalori elde etmek ve geriye kalan 259 ka
lori için de: 
Kuru incir Kuru üzüm Şeker 

Gram Gram Gram 

120 120 65 
Tahanhelvası Bulama Pekmez 

Gram Gram Gram 

55 55 75 ten 
birisini vermek lâzımdır. 

4. 150 gram ekmek yerine ve onun tekabül 
ettiği 359 kaloriyi temin için rasyona 50 gram 
mercimek grupu kuru sebze ile 50 gram et bera
ber olarak veyahut beherinden 100 - 120 gram 
ayrı ayrı konulduktan sonra bunlarla temin edi
lecek kalorinin 150 gram ekmek kalorisi olan 359 
dan tarhedilmesi ile meydana çıkan enerji ihti
yacını muhtelif menselerden tedarik edilecek 
yağ miktarı ile temin etmek icabeder. 

b) Bu formüldeki gıda unsurları için konu
lan rakamlar aynı gruptaki münasip gıda mad
deleri ile teşrik edilerek muayyen nispetlerde 
birleştirilebilir. Meselâ : Üzüm hoşafı, incir tat
lısı, etli fasulye grupu, zeytinyağlı fasulye gru
pu.... gibi. 

2. Ekmek istihkakı 150 gramdan fazla ten
zil edildiği takdirde yukardaki formüllere göre 
nispetlerde artırmalar yapılır. Ve aynı hesaplara 
göre enerji noksanı telâfi edilir. 

1951 O : 1 
3. Ekmek noksanının meydana getirdiği gı

da ve enerji eksikliği buna benzer şekildeki mü
badelelerle temin edilebilirse de kıta tabibinin bu 
gibi değişikliklerden htehemehal haberdar edil
mesi tabelâyı imzalaması lâzımdır. 

4. Bu gibi değişiklikler sırasında kalori ile 
beraber, plâstik yani etli ve etin yerini tutabile
cek diğer unsurların (balık, yumurta, ciğer ve 
benzerleri) verilmesi. Ve ecnebi ordularda, yor
gunluk ilâcı namı verilen şekerli maddelerin de 
eksiltilmemesine dikkat edilmesi icabeder. 

5. Yine mübadele sırasında, gıda maddeleri
nin temsili temin ve vücudun ahengini tanzim 
eden vitaminli maddelerin de verilmesi ihmal 
edilmemelidir. 

6. Bütün bu işlerden sonra, erata zevkle ye
mek yedirmek için, usta ahçılar istihdamı ve bun
ların yetiştirilmesi de çok lüzumludur. 

7. En büyük komutandan en küçüğüne ka
dar bu işlere ehemmiyet verilmesini bilhassa rica 
ederim, 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

8. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 1 
Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine kadar silâh 
altında bulunan erlerimizin yıllık hastalanma, 
ölüm ve adlî tıp vakaları ile aynı müddet içinde 
son yoklaması yapılanlardan her türlü sıhhi mu
ameleye tâbi olanların kendi doğum kuvveleri
ne göre yüzde nispetleri hakkındaki sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen''in yazı
lı cevabi (6/269); 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . IV . 1951 

Aşağıda yazılı (3) soruya Millî Savunma 
Bakanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine 
yüksek (delâletinizi dilerim. 

1. 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 ye kadar 
silâh altında bulunan erlerimizin yıllık vasati 
kuvvetlere göre yıllık hastalanma ve ölüm nis
petleri (İKıta hastane ve kıta dışı olanlar dâhil) 
binde hesabiyle ne kadardır? 

2. Aynı müddetler zarfında ordumuzda 
olan adlî tıp vakalarının 10 yıllık umumi mik
tarı ve bundan katil ve intiharların (Subay, 
gedikli erbaş ve er dâhil) her yılki miktarları 
ne kadardır. 
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3. Ayni müddet zarfında son yoklaması 

yapılan müteaddit doğumlu erlerden her türlü 
sıhhi muameleye tâbi olanların kendi doğum 
kuvvelerine göre ve her doğumdaki yüzde nis
petleri ne kadardır. 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 111 

13 . V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1951 Ö : İ 
21 . IV. . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/269-1730/3652 sayılı yazıları karşılığıdır: 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk tarafından 

verilen, 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1950 tarihine 
kadar silâh altında bulunan erlerimizin yıllık 
hastalanma, Ölüm ve adlî' tıp vakaları ile ayni 
müddet içinde son yoklaması yapılanlardan her 
türlü sıhhi muameleye tâbi olanların kendi do
ğum kuvvelerine göre yüzde nispetleri hakkın
daki yazılı soru önergesine ait malûmatın bir 
cetvel halinde ilişik olarak sunulduğunu say-
giyle arzederim. Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 

Yazılı soruya karşılık (Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'e ait) 

Madde 1. — 1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 3950 ye kadar silâh altında bulunan erlerimizin yıllık 
vasati kuvvelere göre yıllık hastalanma ve ölüm nispetleri (kıta, hastane) kıta dışı olanlar dâhil 
binde hesabiyle ne kadardır. 

Madde 2. — Aynı müddetler zarfında Ordumuzda olan adlî tıp vakalarının on yıllık umumi mik
tarı ve bundan katil ve intiharların (subay, gedikli ve er dâhil) her yılki miktarları ne kadardır? 

Yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Hastaneye 
girenler 
Bindesi 

583 
536 
605 
597 
735 
602 
564 
553 
521 
507 

Ö l ü 

Hastane 
dâhilinde 
Bindesi 

7.85 
.4.96 
G.88 
9.25 
6.52 
6.54 
4.62 
5.69 
3.86 
3.17 

m 

TTfiGtnnp -
XJL£L31'C11İV' {—-

haricinde 
Bindesi 

0.44 
0 69 
0.46 
0.52 
0.81 
0.37 
0.42 
0.44 
0.37 
0.35 

Subay 
Aded 

3 
C 
3 
2 
7 
2 
3 
3 
3 
3 

Katil - İntihar 
A 

Gedikli-Er 
Aded 

9 
2 

21 
11 
15 
20 
18 
14 
13 
18 

^ Okur 
Aded 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

•3 ,A 
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Madde 3. — Aynı müddet zarfında sön yoklâmâiî yapılan müteaddit 

türlü sıhhi muameleye tâbi olanların kendi doğum+kırvrderine gö're r ^ 
nispetleri ne kadardır? " „ ^ -

doğumlu erlerden kef 
he¥döğumdMti yüzde 

•'>^l»* = 

Muhtelif 

Yıllar 
1 — . - • i ; 

1940 
1941 

1942 

1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Doğumu 

1920 
1921 

51922 
U923 
{1924 
J1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Sağlam ve 
••: S^nşÛl • 

sağlam Sakat 
•C:?6f , i ^ 

Celp yapılmış ise de 
Celp yapılmış ise de 

.93.22 5 1.53 
92.45 1.47 
91.23 1.43 
88.49 1.14 

Celp yapılmamıştır. 
99,71 v:-,-.-ivil.-tf .-.. 
63.88 1.05 
61.00 0.87 
59.00 0.79 
61.86 0.92 

Daimî 
çürük 

: % • > 

Ertesi Mütehassısa 
yıla terk havale 

% % ;. .. 

istatistiklere geçmemiştir. 
istatistiklere geçmemiştir. 

0.58. 
0.65 
0.63 
0.64 

0.74 
0.58 
0:36 
0.35 
0.47 

2$8rc :? 1.99 
$%fr 2;1& 
4.65 2.06 
7.84 1.89 

5.08 2.46 
3v86 1.80 
3T70 1.85 
3U4 1.91 
2.69 1.64 

Yaş 
tashihi 

• . ' ; • • - • • - f v . / : . 

' * " : »'*' ' 

0 
a 
0 
0 

0.55 
1.17 
1.23: 

0.94' 
oM 

s#İpförte 
yoklarnaya 
gekniyenler 

» ' , > , • -

~ ( * ) 
- ( # ) 
- O 
— ( # ) 

- i') 
27.66 . (••) 
&W{*>) 
33.8Y (•*) 

••' i ' : 

( *).- . (1942 - 1943) yıllarına ait dokümanlara göre bu doğumların yüzde nispetleri yalnız-y-ok* 
lamaya gelenlerin toplamları esas kuvve sayılarak düzenlenmiştir. 

(**) . (1946 - 1949) yıllarına ait dokümanlara göre bu doğumluların yüzde nispetleri umum 
cep toplamı (yoklamaya gelen ve gelmiyenler) esasa löutve sayılarak düzenlenmiştir. 

9. —- Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
1 Ocak 1940 tan 1 Ocak 1950 tarihine kadar, ordu
muzda- görülen zatürrie, uyuz, donma, musap ve 
vefiyatının yıllık miktarı ile aynı müddehiçindeki 
iskorpit ve tavukkarası vakalarının yıllık musap 
miktarı hakkındaki sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı (&/270) 

19 . IV . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı (3) soruya Millî Savunma Ba

kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine yük
sek delâletinizi dilerim : 

1. 1 Ocak 1940 dan 1 Ocak 1950 yılma ka-
dad ordumuzda görülen Zatürrie (Pnömoni) 
musap ve vefiyatının yıllık miktarları ne kadar
dır? 

2. Ayni müddet zarfında uyuz musablariy-
le ; donmadan olan musap ve vefiyatın yıllık mik
tarları ne kadardır? 

3. Aynı müddet zarfında iskorpit ve tavuk

karası (gece körlüğü) vakaladmm yıllık musap 
miktarları ne kadafrtUH u-">!>- ^ ^;*M 

-» Seyhan Milletvekili 
GMmi Türlf**^ 

Millî Savunma Bakanlığı 
Hususi Kalem 
Sayı : 110 13 . V .1951 

Tüdkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 :* IV . 1951 'gün ve Kanunla* Müdüflufü 

6/270 i- 1731/5653* sayılı yazılarıikftrşılığıdir^ 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk tarafÜtöan 

verilen, 1 Ocak 1940? dan 1 Ocaf #950 tarHürie 
kadar ordumuzda görülen zatürrie, uyuz, don
ma musap ve vefiyatının yıllık miktarı ile ayni 
müddet içindeki iskorpit ve tavukkarası vaka
larının yıllık musap miktarı hakkındaki yazılı 
soru önergesine ait malûmata ilişik olarak su
nulduğunu saygıyle arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 
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Yazılı soruya karşılık (Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'e ait) 

Madde 1. — 1 Ocak 1940 tan 1 Oeak 1950 yılına kadar Ordumuzda görülen pnömöni musap ve 
vefiyatının yıllık miktarları ne kadardır? 

Madde 2. — Aynı müddet zarfında uyuz musaplariyle donmadan olan musap ve vefiyatın yıllık 
miktarları ne kadardır! 

Madde 3. — Aynı müddet zarfında iskorpit ve tavukkarası (gece körlüğü) vakalarının yıllık 
musap miktarları ne kadardır? 

Pnömöni Uyuz Avitaminoz Donmalar 

Yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

r r 

M. 

4516 
5096 
5590 
4927 
6046 
7246 
3269 
5316 
2587 
1Ö83 

^ V. 

116 
685 . 
640 
547 
527 
665 
194 
353 
60 
36 

r~ M. 

0 
0 
0 

22043 
15264 
10731 
5594 
5169 
2888 
2002 

C) 
(•) 
(•) 

-\ r V. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

(#) 
(•) 
<•) 

M. 

28 
101 
208 
54 
81 
227 
130 
31 
71 
44 

^ V. 

0 
3 
2 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
0 

1 

M. 

296 
155 
384 
545 
118 
95 
56 
238 
78 
176 

• \ 

V. 

1 
1 
7 
12 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

(*) - Bu yıllardaki uyuz vakaları cilt hastalıkları hanesinde gösterildiğinden müstakillen uyuz 
vakaları tesbit edilememiştir. 

DÜZELTÎŞLEB 

Bu Birleşim Tutanak dergisinin sonuna bağlı basmayazılardan ikisinde aşağıdaki düzeltişler 
yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

149 

148 

1 40-41 Orman ve Maliye Bakanlığı 
adına Gelirler Genel Müdürleri 

Orman Genel Müdürü ve Ma
liye Bakanlığı adına Gelirler 
Genel Müdürü 

4 ncü sayfanın birinci sütununda bulunan imzalar arasındaki Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı (Muhlis Ete) yerine (Zühtü Velibeşe) ve Çalışma Bakanı (N. özsan) 
j'erine (H. Köy men) olacaktır. 

73 ncü Birleşim Tutanak dergisinde de aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 
S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

131 31-32 Komisyona gitmemesini arzu 
edenler... 
Komisyona gitmesi kabul edil-
mistir. 

Komisyona gönderilmesini ka
bul edenler... İndiriniz. Komis
yona gitmemesini arzu edenler... 
Komisyona gitmesi kabul edil
miştir. 
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S. Sayısı: 148 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten ithal olunan hububat ve 
unlarla bunların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer resim, vergi ve harçlardan muafi-
yeti hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyon

ları raporları (1 /156) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . II . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1924,6-784 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunların naklin
de kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer resim, vergi ve 
harçlardan muafiyetine dair Eonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
28 . II . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1950 yılı hububat istihsalinin memleket ihtiyacına yeter miktarda elde edilmemesi neticesi ge
çen yıl olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından memleket dışından bir miktar 
ekmeklik hububat ve unun ithaline mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Dışardan ithal olunacak hububat ve unların mubayaa bedellerine nazaran yürürlükteki güm
rük tarifesine ve diğer vergi kanunlarına göre vergi ve resimlerin alınması halinde ithal olunacak 
mallarla bunların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin maliyetlerinin artacağı ve hal
kın en zaruri ihtiyaçlarını teşkil eden bu maddeler fiyatlarının yükseleceği tabiî bulunduğundan 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yüzden katlanması lâzımgelen zararların telâfisi hususları da ayrıca 
müşküller doğuracağı düşünüldüğünden 1951 takvim yılı içinde hariçten ithal edilecek hububat ve 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin Gümrük ve Rıhtım resimleriyle diğer 
resim, vergi ve harçlardan muaf tutularak ithali zaruri görülmektedir. 
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ticaret Komisyonu raporu 

t . B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/156 
Karar No. 18 

2 . III . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariç
ten ithal olunacak hububat ve unlarla bunların 
naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım resimleriyle diğer resim, ver
gi ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun ta
sarısı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, 
Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Mali
ye Bakanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu 
haldo komisyonumuzca da incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakereler 
sırasında Toprak Mahsulleri. Ofisi Genel Müdü
rü ve Bakanlıklar temsilcileri tasarının kabulü 
lehinde mütalâalarda bulunmuşlardır. 

Bu mütalâalara komisyonumuz da iştirak 
ederek tasarının esasını ittifakla kabul etmiş, 
yalnız ilerde zuhuru muhtemel tatbikat ihtilâf
larını önlemek maksadiyle tasarının birinci mad

desinde ve başlığında bâzı değişiklikler yap
mıştır. 

Başlıkta ve birinci madde metninde yapılan 
değişikliklerle tasarı mevcudun ittifakiyle ka
bul edilmiş ve umumi heyette ivedilik ve önce
likle müzakeresinin teklifi tasvip olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkan V. Bu raporda sözcü 

Kocaeli Ankara 
E. Alican S. Benli 

Bu raporda kâtip 
Trabzon Afyon K. Ankara 

(J. Zamangil S. Kerman II.Bulgurlu 
Kütahya Kütahya Sinob 
N. Alkin A. Kavuncu S. Somuncuoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/156 
Karar No. 39 

2. III. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
ithal olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım Resmi ile diğer resim, vergi 
ve harçlardan muafiyetine dair kanun tasarısı, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, Maliye 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcileri hazır 
bulundukları halde Komisyonumuzda incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakere sı
rasında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları temsil
cileri, gerek hububat ve gerekse mevzuatının mua
fiyetten faydalanmaları noktasında ittifak ettiler. 

Aynı lüzuma kaani olan Komisyonumuz tasarı
nın esasını ittifakla knbul ederek birinci mad
de de tatbikat ihtilâflarını önlemek maksadiyle 
bâzı değişiklikler yapmış olan Ticaret Komisyo
nunun değişikliklerini kabul ederek bununla hu
bubat ve unlarla bu maddelerin mevzuat ve it
hal limanına kadar nakilleri sırasında muhafaza 
iğin kullanılacak malzemenin kabul edilen mua
fiyetten faydalanmalarını sağlamayı istihdaf et
miştir. 

Tasarı, başlıkta ve birinci maddede Ticaret 
Komisyonunca yapılan değişikliklerle ittifakla 

( S. Sayısı : 148 ) 
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kabul edilmiş ve ivedilik ve öncelikle müzakeresi 
tasvip olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Rize 
/. Akçal 

Sözcü 
Giresun 

II. Erkmen 

Kâtip 
Zonguldak 

F. Açıksöz 
Konya 

V. N. Yiğiter 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
Niğde 

.V. Bilge 

Kırklareli 
8. Pekkip 
Malatya 

E. Doğan 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No.' 1/156 
Karar No. 76 

28 .IV . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
ithal olunan hububat ve unlarla bunların naklin
de kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin Güm
rük ve Rıhtım Vergisi ile diğer resim vergi ve 
harçlardan muafiyetine dair Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başbakanlığın 28 . II . 1951 tarihli ve 6/784 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun ta
sarısı, Ticaret ve Maliye Komisyonları rapor-
lariyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakanları 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisi hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

1950 yılı hububat rekoltesi memleket ihtiya
cını karşılıyamadığmdan bu yıl da Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından memleket dışından hu
bubat veya un ithali zarureti hâsıl olmuştur. 

Gerek bu hububat ve unların ve gerekse 
bunların naklinde kullanılan kab ve diğer mal
zemenin Gümrük Vergisine tâbi tutulması tak
dirinde maliyetin yükseleceği tabiî bulunduğun
dan Toprak Mahsulleri Ofisinin zarardan vikayesi 
için 1951 yılı takvim yılı içinde ithal edilecek' hubu
bat ve unun ve bunların naklinde kullanılacak 
malzemenin Gümrük Vergisi ile Rıhtım Res
minden ve ithal esnasında alman diğer vergi ve 
resim ve harçlardan muafiyetini temin maksa-
diyle bu kanun tasarısının hazırlandığı alınan 
izahlardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz; Ticaret ve Maliye Komis
yonunun, tasarı başlığı ile birinci maddede yap
mış olduğu tadilâtı aynen kabul etmekle bera
ber önümüzdeki birkaç ay zarfında memleket 
hububat istihsalinin Toprak Mahsulleri Ofisine 
intikalini göz önünde bulundurarak ihtiyaçtan 
fazla bir mubayaanın yapılmasını bu suretle 
dövizin harice gitmesini önlemek bakımından 
muafiyet müddetinin tahdidini uygun görerek 
bu muafiyetin 1951 yılı Eylül nihayetine kadar 
olmasını teminen maddeyi bu yolda tadilen ka
bul etmiştir. 

Kanunun sevkedildiği tarihten sonra ithal 
olunan hububatın muafiyetini temin maksadiy-
le yürürlük maddesi olan ikinci maddede yü
rürlük tarihi 1 . IV . 1951 olarak ve 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmak üzere Yük
sek Başkanlığa, sunulur. 

Başkan 
îstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 

Bursa 
H. Şaman 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

îstanbul 
F. Sayımer 

Bagkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Afyon K. Ankara 
A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 

Bolu Hatay 
M. Güçbilmez C. S. Siren 

îstanbul îzmir 
C. Türkgeldi B. Bilgin 
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Kastamonu 

M. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Konya 
R. Birand 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Seyhan 
S. Barı 

Urfa 
Dr. F. Ergm 

Trabzon 
C. S. Eyüboğlu 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Van 
Muhalifim, 
F. Melen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten it
hal olunacak Hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer resim, vergi 
ve harçlardan muafiyeti hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından 1951 takvim yılı içinde ithal olunacak 
hulbuhat ve unların ve bunların naklinde kulla
nılacak her türlü kablar ve amıbalâj maddeleri 
ve malzeme Gümrük Vergisiyle Rıantım Resmin
den ve ithal esnasında alman diğer vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu Kanun Maliye, Gümrük ve 
Tekel ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca yü
rütülür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Barbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
R. Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Tte 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Tanım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
ithal olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük 
ve Rıhtım Resmi ile diğer resim vergi, ve harç

lardan muafiyeti hakkında Kanun 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından 1951 Takvim yılı içinde ithal olunacak 
hububat ve anlarla bunların emniyet ve selâ 
metle naklini sağiıyacak her türlü ambalaj mad
deleri, bölme ve örtü malzemesi Gümrük Vergisi 
ile Rıhtım Resminden ve ithal esnasında alman 
diğer vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikihei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
İthâl olunacak hububat ve unlarla bunların nak* 
tinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük 
ve Rıhtım Resmi ile diğer resim vergi ve harç

lardan muafiyeti hakkında Kanun 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından İ 951 Takvim yılı içinde ithal olunacak 
hububat ve unlarla bunların emniyet ve selâ 
metle naklini sağhyacak her türlü ambalaj mad
deleri, bölme ve örtü malzemesi Gümrük Vergisi 
ile Rıhtım Resminden ve ithal esnasında alınan 
diğer vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
ithal olunacak hububat ve unlarla bunların nak
linde kullamlacak çeşitli malzemenin Gümrük 
ve Rıhtım Resmi ile diğer resim vergi ve harç

lardan mua.fiyeti hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından 1951 Takvim yılı Eylül nihayetine kadar 
ithal olunacak hububat ve unlar bunların emni
yet ve selâmetle naklini sağhyacak her türlü 
ambalaj maddeleri» bölme ve örtü malzemesi 
Gümrük Vergisiyle Rıhtım Resminden ve ithal 
esnasında alınan diğer vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . IV . 1951 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 n'cü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 149 
Devlet Orman işletmelerinin bâzı vergilerden muaf tutulması hakkın
daki 4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Tarım, Maliye, İçişleri ve Bütçe Komis

yonları raporları (3 /85) 

T. C. 
Başbakanlık ' 14 . VIII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 6/372 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, orman işletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, 
ölçme, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, 
orman temizleme ve kökleme, odun, kömür yapma ve taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan 
işçilerin gündeliklerinin her çeşit vergi ve resimden muaf olduğu yazılıdır. 

Bilhassa Cenup işletmelerinde bâzı ormanların sarp olması ve orman yollarının kesilen ağaçların 
tomruk halinde nakline elverişli bulunmaması gibi mevziî ve mevkii hususiyetlerinden dolayı 
tomruklar orman içinde ve kesildikleri yerde el hizarlariyle yarı veya tam mamul hale getirildik
ten sonra katır sırtında veya diğer müsait vasıtalarla en yakın istif yerlerine nakledilmek mecbu 
riyetinde kalındığından, zaruretten doğma ve el hizarlariyle çalışılması itibariyle fabrikasyon dı
şında ve ormancılık işleri meyanında görülebilen bu el imalâtında çalışanların faaliyetinin de 
mezkûr madde şümulüne gireceği düşünülmekte ise de, kesim mahallerinde yapılan bu imalât ve 
bunların istif yerlerine taşınması işleri mezkûr maddede sayılan işlere benzemediği gibi ayrı mahi
yette de görülebildiklerinden bu faaliyetlerin sözü edilen madde hükmüne girmediği de mütalâa 
edilmekte olduğundan bu konudaki tereddüdün yorum yoliyle çözülmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Easas No. 3/85 
Karar No. 6 

26 . XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 6/3072 sayılı 14 . VIII . 1950 
günlü Meclis Başkanlığından muhavvel tezkeresi 
Komisyonumuzda incelendi. 

4^20 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair olan bu tezkerede alâkalı Or
man ve Maliye Bakanlıklarının yetkili uzmanları 
dinlendi. 

Neticede bâzı ve bilhassa Cenup orman işlet
melerinde ormanların sarp yerlerinde olması ve 
orman yollarının büyük tomrukların nakline el
verişli bulunmaması yüzünden yapıla gelmekte 
olan ameliyenin ise kabili niakîl bir hale gelebil
melerini teminen küçük tomruklar haline geti
rilmesi gibi bir ameliyeden başka birşey olmadığı 
ve esasen bu şekilde hazırlanan küçük tomrukla
rın da nakledildikleri yerlerde fabrikasyon ame
liyesine tâbi tutularak matlup verginin alınmasını 
sağladığı kanaatine varıldığından zaruretten doğ
ma ve el hizarları ile çalıştırılması suretiyle kü
çük tomruklar haline yalnız nakil için getirilen 
ameliyenin fabrikasyon dışında mütalâa edilmesi 
ve bu el imalâtında çalışanların faaliyetlerinin 
zikri geçen 3 maddenin muafiyet şümulüne gire
ceği mütalâa ve kanaatine varılarak Komisyonu

muzca karar altına bağlanması uygun görülmüş
tür. 

Maliye Komisyonuna gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisvonu 
Başkanı 
Manisa 

/S'. Mıhçıoğlu 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
S. Torfilli 
Bursa 

S. Karacabey 
İmzada bulunamadı 

Oazianteb 
E. Cenani 

Kars 
V. Koçulu 

Kocaeli 
S. Kalemcioğlu 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

A. Kadoğlu 

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 

Afyon Karahisar 
A. Güler 
Denizli 

R. Tavaslioğlu 
İmzada bulunamadı 

Hatay 
T. Sökmen 
Kastamonu 

M. Â. Mühto 
Konya 

A. R. Ercan 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

TARIM KOMİSYONUNUN YORUM TEKLİFİ 
Devlet Orman işletmelerinin bâzı vergilerden 
muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanunun 

üçüncü maddesinin yorumu 

Zaruretten doğma ve el hızarları ile çalışü-
ması suretiyle küçük tomruklar halinde, yalnız 
nakil için, yapılan ameliye fabrikasyon dışın
da olduğundan bu <el imalâtında çalışanların 
faaliyetleri de üçüncü maddenin muafiyeti şü
mulüne girer. 

( S. Sayısı : 149 ) 



— 3 — 
Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M, M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/85 
Karar No. 18 

6.1. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo- ^ 
rumlanması hakkında Başbakanlığın 14 . VIII . 
1950 tarih ve 6/3072 sayılı tezkeresi muhtevi
yatı, Yüksek Başkanlığın havalesi veçhile komis
yonumuzda Tarım ve Maliye Bakanlıklarının 
yetkili Uzmanlarının huzuru ile incelendi. 

Neticede, bâzı Orman işletmeleri bölgelerin
de arazinin sarp olması ve orman yollarının 
tomruk nakliyatına elverişli bulunmaaaası 
tomrukların nakledilebilecek bir hale gelme
lerini sağlamak üzere, orman içerisinde el hızar
ları ile işlenerek azman veya kalas haline ge
tirilmelerinin bir zaruret oduğu, hu ameliyenin 
madde metninde sözü edilen «İmâl yerine ta
şıma» işinin bir fer'i bulunduğu ve esasen işbu 
ihzari ameliye dolayısiyle azman ve kalasların 
fabrikasyon sırasında kanuni resme tâbi tutul
malarına hiçbir mâni bulunmıyacağı kanaatine 
varılmış ve bu itibarla orman içinde sırf nak

liyatı kolaylaştırmak için el hızarlariyle yapı
lan kapak alma ve kalas yapma ameliyesinin 
fabrikasyon dışında tutularak, el imalâtında ça
lışanlara ödenen ücretin, üçüncü madde ile ko
nulmuş olan muafiyetin şümulüne dâhil olacağı
na ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Mal. Ko. Baş 

Rize 
/. Akçal 
Kırşehir 

H. 8. Erkut 
Mardin 

A. Kalav 

Trabzon 
T. Koral 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 
Konya 

U. N. Yiğit er 
Niğde 

Tefsire lüzum 
olmadığına kaniim 

N. Büğe 
Yozgad 

JP. Nizamoğlu 

Kâtip 

Malatya 
E. Doğan 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
R. Sivi§oğlu 

MALÎYE KOMİSYONUNUN YORUM 
TEKLİFİ 

Devlet Orman İşletmelerinin bâzı vergilerden 
muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanunun 

3 ncü maddesinin yorumu 

Nakilde kolaylığı temin etmek maksat ve 
zaruretine münhasır olmak kayıt ve şartiyle, 
tomrukların, el hızarları ile işlenerek azman ve
ya kalas haline getirilmesi ameliyesi fabrikas
yon dışında olduğundan, bu el imalâtında çalı
şanlara ödenen ücretlerde 4920 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki muafiyetin şümulü içerisi
ne girer. 
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İçişleri Komisyonu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 3/85 
Karar No. 20 

30.1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına mütedair Başbakanlığın 14. VIII. 
1950 tarih ve 6/3072 sayılı tezkeresi Yüksek 
Başkanlığın havalesiyle Komisyonumuzda Hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle görüşülüp ko
nuşulduktan sonra aşağıdaki karara varıldı: 

Aynı iş hakkında Maliye Komisyonunun 
bâzı orman işletmeleri bölgelerinde arazinin sarp 
olması, orman yollarının tomruk nakliyatına el
verişli bulunmaması sebebiyle tomrukların nak
ledilebilecek bir hale gelmelerini sağlamak üze
re, orman içerisindeM el hızarlariyle orman em
valinin işlenerek azman, kalas haline getirilme
sinin bir zaruret olduğu, bu ameliyenin madde 
metninde bahsi geçen (imal yerine taşıma) işinin 
fer'î bulunduğu yolundaki beyan ve mütalâası 
bahse konu kanunun üçüncü maddesindeki tas
rih edilen maddenin münderecatına sokulması 
zaruri bulunduğuna, işbu ihzari ameliye dola-
yısiyle azman ve kalasların fabrikasyon sırasın
da kanuni resme tâbi tutulmalarına hiçbir mâni 

bulunımıyacağı kanatine varılmış ve bu itibarla 
işbu el imalâtında çalışanlara, ödenen ücretin 
üçüncü madde ile konulmuş olan muafiyetin 
şümulüne dâhil olacağına ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 

# F. Üstün 
SÖ2CÜ 

Zonguldak 
A. Yurdabayral 

Çoruh 
Z. Vral 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhon R 

.' 
Çorum 

B. Koldaş 
Maraş 

A. Bozdağ 
Ordu 

H. Şarlan 

Urfa 
K. Timurc 

Başkan Vekili 
Bursa 

İV. Yılmaz 
Kâtip 
Amasya 

K. Eren 
Diyarbakır 

N. önen 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

Rifat öçten 
İmzada bulunmadı 

Van 
)qlu t. Akın 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
BütçA Komisyonu 

Esat No. 3/85 
Karar No. 72 

Yüksek Başkanlığa 

28 . IV . 1951 

Devlet Orman İşletmelerinin Bâzı Vergilerden 
Muaf Tutulması hakkındaki 4920 sayılı Kanu 
nun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
14 . VIII . 195/) tarihli ve 6/3072 sayılı Başba
kanlık tezkeresi, Tarım, Maliye ve İçişleri Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza ha
vale olunmakla Orman ve Maliye Bakanlığı adma 
Gelirler Genel Müdürleri hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Yorumu istenen mevzu; yolların müsait olma
ması ve bilhassa Cenup illerimizdeki ormanlarda 

istihsal olunan tomrukların olduğu gibi nakline 
elverişli yolların bulunmaması dolayısiyle nakli 
kolaylaştırmak için bu tomrukların parçalanma
sına zaruret hâsıl olmakta ve bu parçalama işle
rinde istihdam olunacak gündelikçilerin de yev
miyelerinin her çeşit vergiden muaf tutulup tutu-
lamıyacâğı hakkındadır. 

4920 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, «Orman 
işletmelerinin ağaçlama, kesim, tomruklama, ölç
me, imal yerine taşıma, her türlü orman yolları 
ve köprüleri ve su işleri ve su nakliyatı yapma, 
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orman temizleme, kökleme, odun, kömür yapma ve 
taşıma gibi ormancılık işlerinde çalıştırılan işçi
lerin gündelikleri her çeşit vergi ve resimden mu
aftır» hükmünü ihtiva etmesine göre yukarda ar-
zolunan parçalama ameliyesi orman mahsulünü 
mamul bir hale getirmek olmayıp imal yerine ta
şımayı kolaylaştırmayı temine matuf bulundu
ğuna göre ve maddede «imal yerine taşıma» işin
de çalışanların gündeliklerinin her çeşit vergiden 
muaf olacağı hakkındaki sarahate binaen Komis
yonumuz, sırf nakliyatı kolaylaştırmak maksa-
diyle yapılan bu ameliye için ödenen işçi günde
liklerinin her türlü vergi ve resimden muaf ola
cağına ve meselenin yoruma mahal olmadığına 
karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îstanbul 

E. Adakan 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramöğilu 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Eskişehir 
A.. Potuoğlu 

Grümüşane 
K. YÖrükoğlu 

îstanbul 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Antalya 
A. Sanoğhı 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 

A. H. Başar 
İzmir 

C. Türkgeldi Tefsir mevzuu mevcut olduğu 
için 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Dr. 

karara iştirak edemiyorum. 

Urfa 

B. Bilgin 
Konya 

M. A. Ülgen 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

F. Ergin 
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