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1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 

1 tncedayı'mn öldüğüne dair Başbakanlık 
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4. — Sorular 
A — Sözlü sorular 
1. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai 

Erkut 'un, Sosyal adalet prensiplerinden 
küçük iş yerlerinin de faydalandırılması 
hakkındaki îş Kanunu hükmünün tatbi
katına ve İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait müesese ve iş yerlerinde çalışanlara 
ödenegelmekte olan prim ve ikramiyelerin 
tevzi şekline dair Çalışma ve İşletmeler 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/321) 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, 
Hava Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, 
Uçak ve Motor Fabrikaları ile Türk Ku
şunun bugünkü durumlarına, Hava Ku
rumuna bağışlanan paraların miktarına 
ve nerelere harcandığına dair Başbakan-
İMan sözlü sorusu (6/331) 
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Sayfa 
3. — Zonguldak Milletvekili Rifat Si-

vişoğlu'nun, Meclis müzakerelerinde ko
nuşan milletvekillerinin sözlerinin radyo 
ile neşri şekli hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/332) 260 

B — Yazılı sorular ve cevaplar 266 
1. — Konya Milletvekili Abdürrah-

man Fahri Ağaoğlu'nun, hırsızlığın ve 
dilenciliğin önlenmesi için cezalarda bir 
değişiklik yapılmasının düşünülüp düşü-
nülmedğine dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu ve İçişleri Bakanı 
Halil özyÖrük'ün yazılı cevapları (6/3J4) 266: 

268 
5. — Görüşülen işler 261 
1. — Kayseri ve Eskişehir Tayyare fab

rikalarına mrütedavil sermaye verilmesi hak
kındaki 3526 sayılı Kanunun kaldırılması- , 
na, döner sermayeye ait mevcut paranın 
Hazinece gelir kaydolunmasına dair kanun 
tasarısı ve Millî Savununa, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/139) 261 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1951 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları he
sabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu (5/33) 261 



Sayfa 
3. — Erzurum Milletvekili Said Başak'-

m, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun 60 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/180) ' 261 

4. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, Hastalık ve Analık Sigor
tası Kanununun 15 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalış
ma Komisyonu raporu (2/211) 261:263 

5. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı 
gereçlerden Gümrük Resmi alınmaması 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Orman 
Kanunu teklifinin, Orman Kanunu tasarısını gö
rüşmekte bulunan Geçici Komisyona verilmesi, 
kabul olundu. 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, dinî 
tahsil müesseseleri açılması ve Vakıflar İdaresi
nin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması hak
kındaki kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Sorulardan önce gündemde bulunan diğer 
maddelerin görüşülmesine dair olan önerge, bu 
Birleşime münhasır olmak üzere, kabul olundu. 

Budur Milletvekili Mehmet Özbey'in, köylü 
kız çocuklarının ilk tahsil yaşı hakkındaki ka
nun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı 
ve dokuz arkadaşının, Köy Okulları ve Enstitü
leri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve aynı Kanuna bâzı maddeler' 
eklenmesine dair kanun teklifinin birinci mad
desi, Anayasa Komisyonuna verildi. 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının 
8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile Fransa 
arasında tatbikim mümkün kılmak üzere teati 
edilen mektupların onanmasına; 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları 
hakkındaki protokolün onanmasına; 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaş
ması hükümlerinin Türkiye ile Belçika arasında 

Sayfa 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/172) 263:265,265 

6. — Urfa Milletvekili Feridun Er
gin'in, Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 
4502 sayılı Kanunla değiştiirlen 5 nci rmad-
deisinin 3 ncü fıkrasının kaldırılmasına ve 
4075 sayılı Kanunla değiştirilen 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Ekonomi, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/52) 265 

im M 

tatbikini mümkün kılmak üzere imzalanan pro
tokolün onanmasına; 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve 
Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 2773 
sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan kamın tasarılarının 
birinci görüşülmeleri bitirildi. 

Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline dair ka
nun tasarısının Bütçe Komisyonundan gelen 6 
ncı maddesi kabul edildi. Geçici madde redde
dildiğinden gereken ödeneğin konulması mak-
•sadiyle tasarı, Bütçe Komisyonuna verildi. 

Askerî Memurlar hakkındaki Kanunun 3128 
sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun tasa
rısı ile 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
sine ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, Nihai 
Protokolü, karar ve dilekleri ihtiva eden vesika
ların onanması hakkındaki kanun tasarısının 
birinci görüşülmeleri bitirildi. 

Jandarma yarbaylığından müstafi Rifat Ay
aydın'm kıdemi hakkındaki kararın kaldırıl
masına dair olan Dilekçe Komisyonu raporu 
kabul olundu. 

Albay Yaşar Sokulu'nun nasbmm düzeltil-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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inesi hakkındaki kararın kaldırılmasına dair I 
Dilekçe Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, bâzı 
mücevherat, altın ve kıymetli eşyanın hangi ta
rihlerde ve ne gibi bir karara istinaden Top- j 
kapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine, va- I 
sıf, cins, miktar ve kıymetlerinin evvelce ayrı 
ayrı tesbit edilip edilmediğine ve bu emanetler 
arasında büyük kıymeti haiz eşyanın mevcut 
bulunup bulunmadığına, zayi olanlar varsa se
bebiyet verenler hakkında ne muamele yapıl
dığına ve üç anahtarlı olduğu söylenen kasanın 
açılıp açılmadığına dair sorusu, kendisi otu
rumda hazır bulunmadığından düştü. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın han
gi tarihlerde ve ne gibi bir karara istinaden 
Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildiğine; 
kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla tesbit edi
lip edilmediğine, kıymet takdiri için Holânda'-
ya gönderildiği söylenen bu mücevherat hak- | 
kındaki mütehassıs raporuna ve açılamıyan ka- .1 
salar muhteviyatına dair sorusuna, Maliye Ba- ] 
kanı cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nm, 
Manyas Kazası köylerinde ineklere tatbik edilen | 
suni tohumlama hakkındaki sorusunu, Tarım 
Bakanı cevapladı. 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut 'un, 
sosyal adalet prensiplerinden küçük i§ yerleri
nin de faydalandırılması hakkındaki îş Kanu
nu hükmünün tatbikatına ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait müessese ve iş yerlerinde ça
lışanlara ödenegelmekte olan prim ve ikramiye
lerin tevzi şekline dair sorusu, kendisi oturum
da hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Ker-
man'm Emirdağ İlcesine bağlı köylerin de pan-
ear ekim mmtakasına ithali hususunda ne dü-
düşünüldüğüne dair sorusuna, İşletmeler Bakanı 
cevap verdi. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm, yurdun 
muhtelif yerlerinde vukuagelen heyelanlara ve 
bu husus için bütçeye konan tahsisata dair so-

Sözlü sorular 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Bir-

rusu, ilgili Bakanın teklifi üzerine 22 Haziran 
Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'un, Ka
radeniz 'in Doğu bölgesi mahsulünün tahsis edile
cek raporlarla doğrudan doğruya ecnebi iskelelere 
sevkının düşünülüp düşünülmediğine dair soru
suna, Ulaştırma Bakanı cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Sivil Havacılık, Hava Endüstrisi. 
Türk Hava Kurumu, Uçak ve Motor fabrikaları 
ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, Hava 
Kurumuna bağışlanan paraların miktarına ve 
nerelere harcandığına dair sorusu, soru sahibi 
oturumda hazır bulunmadığından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, 
Meclis müzakerelerinde konuşan milletvekille
rinin sözlerinin radyo ile neşri şekli hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sorusu, Başbakan ve 
Yardımcısı oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, esası 
Erzurum'da kurulan Et Kombinası teşkilâtı ile 
diğer illerdeki müteferrik teşkilât için şimdiye 
kadar sarfedilen paranın miktarına ve bu işin 
ikmali için ne düşünüldüğüne dair sorusuna, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Adana Por ormanlarmdaki travers işinin kim
lere verildiğine, muhtelif ormanlardan bu şa
hıslara verilen işin miktarına, orman mmtaka-
larmda oturan keresteci, oduncu ve kömürcü
lere ne miktar orman verildiğine ve Kadirli 
Kazasının Yeşilyurt mevkiinin orman haline 
ifrağı için kurulan kooperatifin faaliyetine 
dair sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

18 . V I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 1. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

leşmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyonu
nun çalışmalarından memleketimiz için sağla-

Sorular 

— 257 — 



ilan faydalara, mezkûr komisyonca yayınlanan 
eserlere ve iktisaden geri kalmış memleketle
rin kalkınması için ne gibi tedbirler alınması 
tavsiye olunduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/344) 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad Ak-
şemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/345) 

Zonguldak Milletvekili Abdûrrahman Boya-
cıgiller'in, Millî Savunma ihtiyaçları için ya
pılacak istimlâklar hakkındaki Kanuna göre 
yapılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle neticelerine da
ir sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/346) 

Zonguldak Milletvekili Abdûrrahman Boya-
cıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensupları için ev inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine, Emekli Sandığı ile îşçi Sigorta
larının tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/347) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Cemi
yetler Kanunu bakımından 1950 yılı içinde kaç 
cemiyet veya partinin teftiş ve murakabeye 
tâbi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu sene 
Adana'da yapılan kongrelerinin kanun hüküm
lerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına, 
Ceyhan Kızılay Kongresi ile seçilen idare heye
tinin kanuni durumlarına ve yeni bir Cemiyet
ler Kanunu yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, Adalet ve 
içişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/348) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Seyhan 
İlinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya geniş 
ölçüdo izin verilmesinin sebeplerine, Marshall 
yardımından alınacağı bildirilen D. D. T. nin 
miktar ve tatbikatına ve serbest bırakılan çel
tik ekiminin Seyhan İli halkının sağlığı üzerin
de yapacağı tesirlere dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/349) 

Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'-
nun, Kastamonu Verem Hastanesinin kifayetsiz 
olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığına gönderilmiştir (6/351) 
Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nm, Devlet 

sulama kanallarından istifade edenlerin su üc
retlerine yapılan zam hakkındaki sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/352) 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, memle
kette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile kaçının 
İhtiyarlık Sigortasına dâhil bulunduğuna, be
denen çalışanlardan gayri bu sigortaya girmesi 
lâzımgelen ve dâhil olan ne kadar vatandaş 
.bulunduğuna, İhtiyarlık Sigortasının bedenen 
çalışan işçi zümresini tatmin edip etmediğine 
ve bu sigortanın teknik plânının yaptırılıp yap
tırılmadığına dair sözlü soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/353) 

Yazılı sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-

bis'in, harb malûlü Ali Avni Berberoğlu'na bi
rinci derece üzerinden maluliyet maaşı tahsis 
edilmemesi sebebine ve bu hususta vermiş ol
duğu istida muamelesinin bir an evvel neticelen
dirilmesine dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/336) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, İstanbul 
postanesi ücretli muhabere memurlarından Yu
suf Kelepirci'nin durumuna dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/337) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, pirinç
ten alman Muamele Vergisinin kaldırılması hak
kında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/338) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş 'm, Sungurlu 
İlçesi köylerinden bâzılarının su ihtiyacı için, 
yönetmeliğe aykırı olarak, tahsis edilen paraya 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/339) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, İller 
Bankasında köyler adına toplanan yüzde bir
lerden biriken paranın miktarına ve nerelere 
sarfedildiğine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/340) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, Çankı
rı - Çorum illeri sınırları içinde bulunan Kızıl
ırmak vadisini sulama projesi hakkındaki, ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/341) 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş ?ın, jandar-
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ma kuvvetlerinin İslahına, bâzı subay ve karakol 
komutanlarına motosiklet parası verilmesine, Po
lis Enstitüsü meslekî kursuna tâbi tutulup terfi
leri yapılamıyan polislerin durumlarına ve mua
melât memurlarının ilgası hakkındaki kanun ta
sarısının ne vakit Meclise gönderileceğine dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/342); 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'in, istan
bul'da Adalet Binası inşası için istimlâk edilen 
ev ve apartımanlarda halen kimlerin, hangi ka
nuni mesnede göre oturdukları hakkındaki yazılı 

2. — HAVALE I 

Tasan 
1. — Noter Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/203) 
(Adalet Komisyonuna); 

Teklifler 
2. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'-

ün, Yol Vergisi ve mükellefiyeti hakkında kanun 
teklifi (2/257) (Bayındırlık, içişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına); 

3. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart ve 
Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün., Millî 
Kütüpane hakkında kanun teklifi (2/258) (Mil
lî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
4. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm 

MiUetkilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/191) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

! soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/343); 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil 'in, yapı
lacak iskele ve barınaklardan hangilerinin 1950 
ve 1951 yılı programlarına dâhil bulunduğuna, 
her biri için tahsis ve sarfı derpiş edilmiş olan 
paranm miktarına, hangilerinin tamamlanmış 
veya inşa halinde bulunmuş olduğuna, Vakfıke
bir ve Akçaabat iskelelerinin ıslah veya inşası 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/350); 

Karma Komisyona); 
5. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Kes

kin'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/192) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyona) 

Raporlar 
6. — Erzurum Milletvekili Bahdır Dülger 

ve 3 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/26) (Gündeme) 

7. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması
nın 13 ncü maddesinin değiştirilmesi için Bel
çika Elçiliği ile teati olunan mektupların onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/166) (Gün
deme) ; 

)ÎLEN KAĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğ-lu (Manisa), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVAN! 

1, — Sinab Milletvekili Cevdet Kerim Ince-
dayı'mn öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/190) 

6/1965 
14 . VI . 1951 

iü**r 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'-
nın 29 . V .1951 tarihinde Öldüğünü, İçişleri 

1. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'un, Sosyal adalet prensiplerinden küçük iş 
yerlerinin de faydaandınlması hakkındaki İş Ka
nunu hükmünün tatbikatına ve İktisadi ' Devlet 
Teşekküllerine ait müessese ve iş yerlerinde ça-
ışanlara ödenegelmekte olan prim ve ikramiye
lerin tevzi şekline dair Çalışma ve İşletmeler ba\ı 
kanlıklarından sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madıkları için soru düşmüştür. 

2. — Zongudak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, Hava Endüs
trisi, Türk Hava kurumu, Uçak ve Motor Fab
rikaları ile Türk Kuşunun bugünkü durumları
na, Hava Kurumuna bağışlanan patraların mik-
tarna ve nerelere harcandığına dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/331) 

[N KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Bakanlığından alman 12 . VI . 1951 tarih ve 
23302 -, 64/7216 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN —• Aziz arkadaşımızın hâtırasına 
hürmeten ayakta iki dakika sükûte davet edi
yorum. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi) 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) —• Efendim, Sayın arkadaşımızın bu 
sorusu muhtelif Bakanlıkları ilgilendirmekte
dir, Sayın Başbakan bu soruyu cevaplandırmak 
üzere bendenize emir vermişlerdir, diğer Ba
kanlıklardan tamamiyle malûmat toplanmadığı 
için bunun gelecek haftaya bırakılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Pazartesi günkü Birleşime bı
rakılmıştır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'-* 
nun, Meclis müzakerelerinde konuşan ' milletve
killerinin sözlerinin radyo ile neşri şekli hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/322) 

BAŞKAN — Rifat Bey burada mı? (Yok 
sesleri) Burada buunmadıkları için gelecek Bir
leşime bırakümıştr. 

4. — SORULAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrika
larına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 
3526 sayılı Kamunun kaldırılmasına, döner ser
mayeye ait mevcut paranın Hazinece gelir kay-
dolunmasına dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/139) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Efendim, ilgili bakan oturum
da hazır değldir, İçtüzük hükümlerine göre bir 
defaya mahsus olmak üzere görüşmeyi gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Mart, Nisan ve Mayıs ayları hesabı hakkında 
Meclû Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/33) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

, BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 60 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları >raporlam 
(2/180) [3] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
lere geçiyoruz. 

Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 60 
ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. - r 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me ve İhale Kanununun 60 ncı maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Bankaların verecekleri teminat mektupları 
yekûnu, yatırılmış sermayeleriyle mevcut ihti
yat akçeleri yekûnunun % 50 sini geçmez. Bu 

[11 199 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 200 sayılı basmayazı tutanağın somunda
dır. 

[3] Birinci görüşülmesi 88 nci birleşim tuta-
nağındadır. 

nispet her banka için ayrı ayrı olarak Bakanlar 
Kurulu karariyle yatırılmış sermayeleri ve mev
cut ihtiyat akçeleri yekûnunun % 75 ine çıka
rılabilir. Bu haddi geçiren bankaların verecek
leri teminat mektupları Devlet dairelerince üç 
sene müddetle kabul edilmez. Her teminat mek
tubunda daha evvel verilen teminat miktarları
nın yekûnu gösterilmek mecburidir. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş olan ya
bancı bankalardan aldıkları teminat mektupları 
üzerine mektup veren millî bankaların bu su
retle verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci 
fıkradaki nispete dâhil değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum; kabul edenler.. Etmiyenler. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi reyi
nize arzediyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum; kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kanun kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Ander Vahram 
Bay ar'm, Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/211) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında öz istiyen var 
mı? 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) —Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — Ar

kadaşlar, bu kanun teklifi İktisadi Devlet Te
şekküllerini alâkadar ettiğinden Ekonomi Ko
misyonuna ve aynı zamanda İktisadi Devlet 
Teşekkülleri dolayısiyle Devlet Bütçesini ilgi-

[1] 197 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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lendirdiğinden Bütçe Komisyonuna havalesi ge
rekir. Bu itibarla bu komisyonlara havalesini 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, bu teklifte, üç gün müddetle hasta 
olan işçilere bu müddet içerisindeki ücretleri
nin verilmesi ileri sürülmektedir. Nihayet bu 
sigorta mevzuu geniş ölçüde İktisadi Devlet 
Teşekküllerini ilgilendirir ve dolayısiyle İktisa
di Devlet Teşekküllerine bakan İşletmelere mü
tenazır Ekonomi Komisyonunu da alâkadar 
eder. Ayrıca bu, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin finansmanı ve netice itibariyle Hazineyi il
gilendirmesi dolayısiyle mevzuatımız bakımın
dan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi lâzım-
gelir. Mesele Kamutaya intikal etmiştir, hatalı 
bir şey yapmamış olmak için, tensip ederseniz, 
mevzu Ekonomi Komisyonu ile Bütçe Komisyo
nuna havale edilsin. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Değerli 
milletvekilleri; İstanbul Milletvekili arkadaşım 
Andre Vahram'm Sigorta Kanununun 15 nci 
maddesinin tebdili hakkında vermiş olduğu ka
nun tasarısının Bütçe Komisyonu ile hiç ilgisi 
yoktur. Esasen İşçi Sigortaları Kanunu hüküm
lerine göre bir işçi kazaya mâruz kaldığı takdir
de üçüncü gününden itibaren yevmiyesi kendi
sine verilmekte olduğundan arkadaşımız bu üç 
günlük yevmiyenin birinci günden itibaren olma
sını istemektedir. 

Sizi ikaz maksadiyle bundan 2 - 3 sene evvel 
rastladığım bir hâdiseyi anlatacağım : 

Karabük fabrikalarında betonarme telini ha
yatını tehlikeye sokarak bacağının arasından ge
çiren bir işçi kazaen kızgın demirle ayağını dala-
mıştı. Bu işçi hastaneye kaldırılırken şöyle bağı
rıyordu : Beni hastaneye götürmeyin, belki ben 
orada iyi olacağım ama çoluk çocuğum bugünden 
itibaren üç gün aç kalacaktır. 

Binaenaleyh bir işçi kazaya mâruz kaldığı za
man yevmiyesinin birinci günden itibaren veril
mesini temin maksadiyle bu kanunu Andre Vah-
ram arkadaşımız teklif etmiştir, kabulünü heyeti 
umumiyenizden rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim Muh
terem Yürüten arkadaşımız mevzuun Bütçe Ko-
misyoniyle alâkası olmadığını ifade ettiler. Bü-
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tün İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunlarında, ez
cümle Sümerbank, Etibank ve saire gibi müesse
selerin sermayeleri ikmal edilir edilmez bu serma
ye kârlarının Hazineye irat kaydedileceğine, da
ir hüküm vardır. Bunun dışında ayrıca finensma-
nı Hazineyi, maalesef diyeyim, ilgilendiriyor. 
Bunları teşrihe lüzum görüyorum, çünkü usul 
hakkında konuşuyorum. Teklife karşı ise cephe 
almış değiliz. Arkadaşımız hassasiyet gösterip ko
misyona havalesine muhalif beyanda bulunmak
tadırlar. İşletmeler Bakanlığiyle alâkası dolayı
siyle teklifin bir de bu komisyonlarda tetkik edil
mesi İçtüzüğe de uygun düşmektedir. 

Bendeniz bunu arzetmek için söz aldım, karar 
heyeti umumiyenizindir. 

BAŞKAN — Efendim; yanız usul hakkında 
söz vereceğim, komisyona sevkedilsin mi, edilme
sin mi?. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; bu mevzu Çalışma Komisyonunda gö
rüşülürken şu karara vardık : İşçinin bir yevmi
yesini sigorta idaresi, iki yevmiyesini de İş veren 
ödiyecektir. İktisadi Devlet Teşekkülerine biz bir 
imtiyaz tanımıyoruz, o da bir iş verendir. Diğer 
hususi müesseseler nasıl ki yevmiye İktisadi Dev
let Teşekküllerinin de aynen bunu ödemesi lâzım
dır. Onun için bu kanunun komisyona havalesi 
doğru değildir, heyeti celilece görüşülmesini ri
ca ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI NURl ÖZSAN, (Muğla) 
— Tasarının prensibi hakkında Hükümet ola
rak muhalif değiliz, buna muvafakatimizi ko-

• misyonda da arzetmiştik. 
Burada bunun Bütçe Komisyonu ile alâkası 

var mı, yok mu meselesi mevzuubahis oldu. Ar
kadaşlar, doğrudan doğruya genel bütçeye ^ağ
lı müesseselerde, birtakım iş yerleri mevcut ki 
bunların ödedikleri para miktarı işçi yevmiyesi 
olarak 15 milyon liradır. Katma Bütçeli müesse
selere bağlı iş yerlerinde işçiye ödenen para 
miktarı da 71 milyon liradır. Bu bakımdan büt
çe ile alâkası vardır; çünkü bütçeye bir külfet 
tahmil edecektir. Aksi takdirde, bütçede malî 
portesi tâyin edilmeden, karşılığı bulunmadan 
bu kabul edildiği takdirde karşılıksız borç ma
hiyetini alacaktır. Bu bakımdan Bütçe Komis*-
yonuna havalesinin doğru olacağı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Namık Gedik buyurun. 
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' ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 

GEDİK (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; ge
rek Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımızın, gerek
se Sayın Çalışma Bakanı arkadaşımızın teklif
lerine; kanun teklifinin katma bütçeleri ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerini de alâkadar etmesi 
bakımından ve bunun malî portesinin tâyini 
noktasından iştirak ediyor, tasarının Ekonomi 
ve Ticaret Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan 
geçmesine biz de, Çalışma Komisyonu olarak, 
muvafakat ediyoruz. Tasvibinize iktiran ettiği 
takdirde lütfen bu komisyonlarda da tetkik bu-» 
yurulsüiu 

BAŞKAN — Mahmut* Goloğlu. 
MAHMUT GOLOtaJ (Trabzon)•• — Muhte

rem arka âaşlaram; hâdiseyi iki noktadan naza
ra alırsak bunun Bütçe Komisyonuna gitmeme
si lâzımg* ildiği noktasına varahilieizv Çünki, bir 
kere denin bir arkadaşamızin belirttiği gibi; 
Devlet tesislerinde çalışan isçilerin dunumu ile 
alelade- f îrdî bir iş yerinde çalışan< işçilerin 
durumvı fasında fark olmamak lâğımdır. İş ve
ren hujıısi şahıstır veyahut Devlete, bağlı bir 
müessesedir. Bunun Devlet için bir yük tahmil 
edeç#ğirnetieesme vararak, sırf bu esbabı muei-
be ile, bütün, iş verenleri bu kanımdan kurtar
mak doğru mudur, değil midi?£ 

îkiij&i *noktad#, bu mevzu bütçeyle ilgili mi
dir» değil midir meselesidir. Her hangibir nok
tadan tutup bütçeyle ilgisini anlarsak burada 
koftuşul&n birçok işçilerin bütçe ile bağlı olma
ları lâzımgelir. Mülhak Bütçeyle idare olunan 
yerlerde çalışan işçilere 71 milyon lira işçi ÜCT 
reti ödeşmektedir; kabul. Fakat bu katma büt
çeli idarelerin bütçeleri ne kadardır? Hakiki 
şerBİa$>oleri ne kadardır 1 Bunların, • yaptığı, iş 
ne* kadardı»? Bu» Bütçe Kamisyonundan geçi
yor mu t.0e<|miyQr; 

Şu, hahie-.-bu kadar muazzam meblâğların 
hesabın^ .gçrmiyen' bir komisyon, şır >. ilgisi var-
d^diye amelenin bir günlük ,yevmiy^n4e.,hagr 
şasiyi gftştepkse doğru- olur mu! Müjtcdavil 
şesraayeden, ödendiğine göre- buna Bütçe, Kp-
misyonuftun. balfgqeta.ma.si iâ^ımgelir, 

. BAŞKAN.r-r- önerge vardır, okuyorum. 

Yüksek Başteanh§& 
Ha»tâiik:ve Analık1 Sigortası Kananunun 

15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkıiMİaki 
teklifin ilgisi•. dolayısjyl# İJ&onomi ve- Bütçe 
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IÇ©B(iisyonlâ tt\ft havalesini ara ve teklif ederim. -

Ankara Milletvekili 
Abdullah Gedikoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve Çalışma Komis
yonu da aynı fikirdedir; Bütçe Komisyonu da 
t atebetmektedir. Reyinize arzediyorum. 

Ekonomi ve Bütçe Komisyonlarında bu tek
lifin tetkikini kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde ö komisyonlara gönderilecektir. 

5. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy.'un, Kör
lerin tahsil ve terbiyelerine ait bası gereçler
den Gümrük Resmi alınmaması hakkında ka
nun teklifi ve GÜmvuk ve Tekel, Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/172) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Körlerin tafsil ve terbiyeleriyle alâkal; veya 
münhasıran köyler tarafından kullanılan m&U 
zeme, alet ve eihaBlar*n OKimHik Reaminden 

muaf tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Körlerin tahsil ve terbiyele-
riyle alâkalı olduğu veya münhasıran körler 
tarafından kullanıldığı Millî Eğitim Bakanlı
ğında kabul olunan her türlü malzeme, alet ve 
eihazlar Gümrük Resminden muaf olarak ithal 
olunurlar. 

SANI YAVER (İstanbul) — Efendim, ekse
riyetle körler, dilsiz ve sağırlar aynı mektep
lerde, aynı yerlerde okurlar. Kanun teklifinde 
yalnız körlere ait kısım konmuş. Sağır ve 
dilsizler için -de teknik âlât ve öğretim vasıta
ları vardır. Bunun 'da Meclisçe kabul edilerek 
aynı maddeye ithalini rica ediyorum. 

BAŞKAN — ö.nerg© verirseniz. 
REFET AKSOY (Ordu) — Sayın arka

daşlarım, aramızda talihsiz bir zümre olan bu 
•körlerin talim ve terbiyelerinde fennin son icat
larındanistifadeetmelerini tea»kı için huzuru
nuza . arseniğim ^ kanun teklifinin birinci mad
desi münhasıran körlere malhsusstu. Sebebini ar-

Şaynı. Sani Yavur buyurdular ki> 

[1] 198 sayiU basmayazı tutanağın sonunda-
dm 
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körler, sağırlar aynı mektepte okuyorlar. Tür
kiye'de böyle bir mektep yoktur. Yalnız İz
mir'de dilsiz ve sağırlara ait bir mektep vardır. 
Henüz körlere ait bir mektep aşılmış değildir. 
Bu sağır ve dilsizlere ait olan mektep de Millî 
Eğitim Bakanlığının emrindedir. Sağır ve dil
sizlerin talim ve terbiyesine ait olan cihazlar ga
yet basittir. Dudak harekâtından istifade eder
ler, gözleri gördüğü için basit olarak okurlar. 
Alfabeleri vardır. Bunlarla okurlar, halbuki 
körler, gözle görmek nimetinden mahrum oldukları 
için, son zamanlarda bunlar için icat edilen bir 
talkım makinalar vardır. Bu makinalar vasıta-
siyle yazı öğrenirler ve okumayı da kabartma 
kâğıtlardan istifade ederek öğrenmektedirler. 

Teklif Millî Eğitim Komisyonunda görüşü
lürken, diMz ve sağırların da bundan istifade 
etmeleri için kulaklarına koyacakları işitme ci
hazının Gümrük Resminden muafiyeti komisyon
ca kabul edilmişti. Bültçe Komisyonu bunu za
it addederek yalnız körlere inhisar ettirmiştir. 
Heyeti Celile bunu sağırlara da teşmil edecek 
olursa, benim, teklif sahibi sıfatiyle hiçbir iti
razım olmıyacaktır. Ricam budur. 

SANI YAVER (İstanbul) — İzmir'de dilsiz 
ve sağırlar aynı mektepte okumaktadır. Ma
alesef memleketimizde yalnız İzmir'de bu mek
tep vardır. Halbuki başka memleketlerde bir
çok enstitüler vardır, bendeniz bunlardan bir 
kısmını görmüşüımdür. Bunları ayrı ayrı izah 
ederek sizleri meşgul etmek istemem.. Körleri 
okutmak için çok güzel bir usul vardır, lems usû
lü. Fakat sağır ve dilsizler için ayrıca oral sis
temi kabul olunduğuna göre bir de oröfon cihaz
ları vardır. Bunlarla lisan bile öğretilir. Büt
çe Komisyonu baîber vermiş olsaydı kendilerini 
tenvir eedrdik. Binaenaleyh kanundan hazf edil
miş alan Orofon cihazlarının da gümrükten mu
af tutulmasını rica edeceğim. 

BÜTÇE Ko. BAŞKANVEKÎLİ FETHİ ÇE-
LİKBAŞ (Burdur) — Arkadaşlar, bu teklif, 
teklif sahibi tarafından bilhassa körlerin tahsili 
ve bilgisiyle alâkalı bir mesele olarak Meclise ve
rilmiştir. Fakat iş körlerin tahsil ve terbiye saf
hasından geçtikten sonra şimdiye ka.dar bilinen 
tek mevzuda, saat mevzuunda medeni ihtiyaçla
rının cevaplandırılması olmak ieabederken biraz 
tahsil ve terbiye safhasının dışına çıkarılmıştır. 
Komisyonumuzca sadece körlere inhisar ettiril-
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meşinin sebebi, Bütçe Komisyonunda Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı adına konuşan temsilci arka
daşın, sağırlar ithal edilecek olursa tatbikatta 
bâzı suiistimallere mevzuun yol açabilecek du
rumda olmasını söylemesidir. Aynı zamanda 
tahsil ve terbiye ile alâkalı bir kısım görülme
mesinden ileri gelmiştir. Tahsil ve terbiye ile 
alâkası olsaydı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
temsilcisinin serdettiği mahzurlar nazarı itibare 
alınmazdı, mevzuu Millî Eğitim Komisyonundan 
çıktığı şekille Bütçe Komisyonunca- da kabul 
edilirdi, fakat sağır ve dilsizler için bilhassa 
tahsil ve terbiye işini ilgilendirmektedir. Bu 
sebeple kanun sadece körlere inhisar ettirilmiş, 
sağır ve dilsizler hariç bırakılmıştır. Bu mev
zuda aksi noktai nazar serdedilecek olursa o da 
konuşulabilir. Teklifin dayandığı en mühim 
kısmı, bilhassa körlerin tahsil ve terbiye kısmı 
bu madde ile tamamen bertaraf edilmiş olacaktır. 
Bunu da bilgi olarak arzetmek isterim. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Efendim; 
Muhteem teklif sahibi arkadaşımız münhasıran 
körler için teklif getirmiş olmakla beraber, biraz 
evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımızın buyurduğu 
tahsil ve terbiye bakımından sağır ve dilsizlerin 
de korunmaya muhtaç vatandaşlarımız arasında 
olduğu Millî Eğitim Komisyonunda dikkatimizi 
çekti. Ve bundan dolayı onlara ait âletlerin de 
aynı tarzda muafiyete mazhar olmasını derpiş 
ettik, ve kanun metnine koyduk. 

Şimdi; biraz evvel buyurulduğu üzere sağır
ların tahsil ve terbiyesinin mevzuubahis olamı-
yacağı veya suiistimal edileceği mütalâasına ma
alesef bendeniz iştirak edemiyeceğim. Tasavvur 
buyurunuz ki; küçük ve sağır bir çocuk, ki 
ancak kulağına bir alet konulduğu takdirde 
okuyacaktır. Bu sağır çocuk için olan alet öte
ki çocuğa nasıl tatbik edilebilir? Sağır bir ço
cuğun tahsili, ancak onun durumuna uygun 
olan bir âletle mümkün olabilir. Binaenaleyh 
sağır ve dilsiz olup da himayeye muhtaç çocuk
ların tahsil ve terbiyesinin teşvik edilmesi ar
zusundayım. Körlere yapacağımızın, lütfen 
bunlar için de yapılmasını istirham ediyorum. 

Bu bakımdan muhterem Sani Yaver arkada
şımızın teklifinin, yahut Millî Eğitim Komis
yonu raporunun kabul edilmesini istirham edi
yorum. 

î BAŞKAN — önergeyi okuyoruz; 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ordu Milletvekili Eefet Aksoy'un, körlerin 

tahsil ve terbiyesine ait ithal olunacak âlet ve 
vasıtalarının gümrükten muafiyeti hakkındaki 
Kanunun birinci maddesine sağır ve, dilsizlere 
ait âletlerin de ithalini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Sani Yaver 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi yük
sek heyetinize arzedeeeğiz. Dikkate alındığı tak
dirde başlıktaki «körler» tâbiri yerine «kör, sa
ğır ve dilsizler» tâbirinin konulması ve formüle 
edilmesi için komisyona vereceğiz. 

önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. Formüle edilmesi için komisyona ve
receğiz. 

Efendim, madde komisyondan gelinceye 
kadar gündemin diğer maddesine-geçelim. 

6. — Vrfa Milletvekili Feridun Ergin'in, 
sermayesinin tamammt Devlet tarafından verÜ-
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı Kanunun 4502 sayıh Kanunla değiş
tirilen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldı-
rılrrmsma ve 4075 sayılı Kanunla değiştirilen 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Ekonomi,, Ticaret, Maliye ve Bütçe 
komisyonları roparları (2/52) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Efendim,/ söz istiyen arkadaşlar şunlardır: 
Abdurrahman Boyacıgiller, Rifat Sivişoğlu, 

Mehmet Daim Süalp, Fehmi Açıksöz. 
Efendim, İşletmeler Bakanı Mecliste olma-

.1951 0 : 1 
dığı için İçtüzük hükümlerine göre ve bir defa
ya mahsus olmak üzere konuşulmasını gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

Efendim körler ve dilsizler hakkındaki mad
de yeni şekle göre komisyonca tesbit edilmiştir. 
Arzediyoruz. 

Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil ve terbiyeleriy-
le ilgili veya münhasıran bu malûller tarafın
dan kullanılan malzeme, alet ve cihazların 
Gümrük Resminden muaf tutulması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Kör, sağır ve dilsizlerin tah
sil ve terbiyeleriyle ilgili olduğu veya münhası
ran bu malûller tarafından kullanıldığı Millî 
Eiğtinı Bakanlığınca, kabul olunan her türlü 
malzeme, alet ve cihazlar Gümrük Resminden 
muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka madde bu

lunmadığından 20'. VI . 1951 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,42 
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E '— YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Abdiirmhman Fahri 
Ağaöğlu'nun, hırsızlığın ve dilenciliğin önlen
mesi için cezalarda bir değişiklik yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ada
let Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu ve içişleri Ba
kanı Halil özyörük'ün yazılı cevapları (6/314) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara İçişleri ve Adalet bakan

ları tarafından yazılı olarak cevap verilmesini 
dilerim : 

Hâdise: 
Hırsızlık ve dilencilik suçlarının memleketi

mizin büyük dertlerinden olduğu malûmdur. İs
tanbul'da örfi idare devam ettiği sralarda, hır
sızların ve serserilerin Anadolu'ya sürülmüş ol-
malanrmdan dolayı bu gibi vakaların azaldığı 
ve örfi idarenin kaldırılmasından sonra ise, 
cezaların kâfi olmamasından ve mahiyetleri iti
bariyle de tesirlerini kaybetmiş bulunmasından 
dolayı bu gibi vakaların çok arttığı söylenmek
tedir. 

Müşahadelerime ve kanatlerime göre de, 
hırsızlar için bulundukları yerde hapis cezası 
ve dilenciler için malûm hafif ceza asla kâfi ve 
iyi bir müeyyide değildir. Bunlara mukabil 
uzak ve küçük bir kasabada tatbik edilecek ve
ya boğaz tokluğuna Devlete ait her hangi bir iş 
yerinde tatbik edilecek kâfi derecede uzun 
müddetli sürgün cezası ve ingiltere'de olduğu 
gibi ilâveten tatbik olunacak darp cezası umu
miyetle hırsızlık ve hayvan hırsızlığı ve dilen
cilik gibi memleketimizin büyük dertlerinden 
olan, millî haysiyetimizi rencide eden, kanunla
ra ve Hükümete itimadı sarsan suçların önlen
mesinde pek müessir olacak tedbirlerdendir. 

Nüfusu on binden az kasabalarımız tahmi
nen dört yüz kadar olduğuna göre, her kasaba
ya sürülecek birkaç kişi orada halkın ve Hükü
metin sıkı murakabesi altında her hangi bir fe
nalık yapmaya muktedir olamazlar. Çalışarak 
geçinmek zorunda kalırlar. Kaldı ki tekrar ay
ni suçu işliyenler için daha uzun müddet, mec
buri maden ocaklarında veya Devlete ait başka 
bir müesesede gündüzleri çalıştırılmak ve gece
leri hapis edilmek ve ilâveten daha şiddetli 
darp cezası tatbik olunmak gibi önleyici ağır 
müeyyideler kabul edilebilir. 

Sualler: 
1. İstanbul'da örfi idarenin devamı esna

sında, hırsızların ve serserilerin sürülmesi yü
zünden hırsızlık ve dilencilik suçlarının azaldı
ğı ve örfi idarenin kaldırılmasından sonra bu 
gibi vakaların arttığı doğru mudur 

2. Hırsızlık ve dilencilik suçlarını önlemek 
için cezalarda bir değişiklik yapılması, sürgün, 
darp ve lüzumunda hapis ile birlikte mecburi 
çalıştırmak gibi cezalar ihdası muvafık değil-
midir, bu hususlarda Bakanlıklarımızın müta
lâaları nedir? 21 . V , 1951 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14 . VI . 1951 

O. iş. U. Müdürlüğü 
Özel No. 247 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

25 . V . 1951 gün ve 1914/4029 sayılı yazı
ya K, 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu tarafından Yüksek Başkanlığınıza verile
rek Bakanlığımıza havale buyurulan yazılı so
ru önergesinde: 

Hırsızlık ve dilencilik suçlarının memleke
tin büyük dertlerinden olduğu, istanbul'da sıkı
yönetim zamanında hırsızlarla serserilerin Ana-
doluya sürülmüş olmalarından dolayı orada bu 
gibi vakaların azaldığı kaydedildikten sonra 
hırsızlar ve dilenciler için tatbik edilen müeyyi
deler kâfi gelmediği cihetle bu müeyyidelerin 
artırılması ve bundan başka faillerin Uzak Do
ğu kasabalarına sürgün edilmeleri ve ayrıca 
ingiltere'de olduğu gibi dayak cezası da tatbik 
edilmesi bildirilerek: 

1. istanbul 'da sıkıyönetimin devamı sırasın
da hırsızların ve sercerilerin sürülmesi yüzün
den bu fiillerin azaldığı ve sıkıyönetimin kal
dırılmasından sonra çoğaldığı doğru mudur? 

2. Hırsızlık ve dilencilik suçlarını önlemek 
için cezalarda bir değişiklik yapılması, sürgün, 
darp ve lüzumunda hapis ile birlikte mecburi 
çalıştırmak gibi cezalar ihdası muvafık değil
imdir? 

— 266 — 
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%ky& snruMuğu' görülmüştür. 
I - Birinci soruya İçişleri Bakanlığınca ce

vap verilecektir. 
II -, a) Türk Ceza Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında Bakanlığımızca 
hazırlanan ve halen Adalet Komisyonunda gö
rüşülmekte bulunan tasarıda 491 nci maddenin 
birinci fıkrasındaki hırsızlık suçunun cezası, 6 
aydan üç yıla, bu nfaddenin ikinci fıkrasındaki 
ceza bir yıldan beş yıla, 492 nci maddedeki ceza 
iki yıldan beş yıla ve.493 ncü maddedeki ceza ise 
3 yıldan 6. yıla kadar yükseltilmiş ve bundan 
başka 493 ncü maddedeki hapis cezası mahiyet 
bakımından da ağırlaştırılarak ağır hapis ceza
sına çevrilmiştir. 

b) .Mevzuatımızda hırsızlık suçlarından do
layı sürgün cezası yalnız büyük baş hayvanları 
çalanlar hakkında 5617 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde kabul edilmiş ve diğer hırsızlık suç
larında bu cezaya yer verilmiyerek genel güven
lik gözetimi altında'bulundurulmak tedbiri asli 
cezaya ilâve olunmuştur. 

c) Muasır hukuk telâkkilerine uymadığı gi
bi terbiye ve ıslah mahiyetini de taşımıyan ve 
umumî telâkkilere göre gayriinsani sayılan da
yak cezasının mevzuatımıza ithaline Bakanlığı
mız taraftar bulunmamaktadır. 

d) îş işlemeye salih olduğu halde dilencilik 
yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 544 
ncü maddesinde bir haftadan bir aya ve tekerrü
rü halinde on beş günden iki aya kadar özel idaş-
re ve belediye işlerinde boğaz tokluğunda çalıştır
ma mükellefiyeti konulmuş ve 15 yaşından aşağı 
çocuklara dilencilik yaptıranlar veya velayet 
veya vesayeti altındaki 15 yaşından küçük ço
cukların dilenmesine veya dilencilikte kullanıl
masına müsaade edenler hakkında da 545 nci 
maddede üç aya kadar hafif hapis ve (450) lira
ya kadar hafif para cezası tâyin edilmiştir. 

Dilenciliğin önüne geçilebilmesi için cezadan 
ziyade dilenciliği doğuran âmillerin ortadan kal
dırılması ve bu meyanda yaşlılık, çocukluk veya 
maluliyet gibi sebeplerle çalışamıyacak bir hal
de bulunan yoksul kimseler için yardım mü
esseseleri kurulması icabeder. - Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Çalışma bakanlıklarını da ilgilendiren 
bu konuda gerekli tedbirlerin alınması lüzumlu 
olduğu düşüncesindeyiz. 

Şurasını da ilâve etmek lâzımdır ki; Ceza Hu-

6.1061 Ö : İ 
I ktikumuzda ve eezftlı kanunlarımızda cezanın in

fazı sırasında'mahkûmların çaktırılmaları in-
fazin esasini teşkil etmektedir. Türk Ceza Kanu
nunun 13 ve 14 ncü maddeleriyle Meriyet Kanu
nunun ;4 ncü maddesinde, irifaz sırasında mah
kûmların çalıştırılmaları*esasinin kabul edildiği 

l açıklanmışti r. Ancak bu hükümlerin gereği gibi 
tatbik edilebilmesi için iş esası üzerine müesses ce
za evlerinin adedinin ihtiyacı karşıbyacak bir 
hale getirilmesi lâzımdır. Malî imkânların müsa
adesi nispetinde bu ceza evlerinin sayısı günden 
güne artırılarak bütün mahkûmların istisnasız 
çalıştırılmalarını temin etmek Bakanliğımızin ta-y 

kip ettiği gayeleden olduğu arzölunur. 
Adafct'^Bakanı 
R. «Nasuhioğlu 

•Not ^Çalışma ve yardım -müesseseleri hakkın
da Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlık-
lariyle temasa geçilmiştir. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 Haziran 1951 

Emniyet Genel Müdürüğü 
Şube : 6/A 

Dosya : 63141 - 56 
Numara 32131 

özeti : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25. V . 1951 gün ve 6/314 - 1914/4039 sayılı 

yazıları karşılığıdir. 
Hırsızlık ve dilencilik hâdiseleri hakkında 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu tarafından verilen yazılı soru Önergesine ce
vaben hazırlanan not ilişik olarak sunulmuştur. . 

Yüksek bilgilerine saygı ile arzederim. 
içişleri Bakanı 

H. özyörük 

Soru : 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulmuş olan sözlü soru Önergesinde : 

1. istanbul'da örfi idarenin devamı esna
sında, hırsızların ve serserilerin sürülmesi yü
zünden hırsızlık ve dilencilik suçlarının azaldı
ğının ve örfi idarenin kaldırılmasından sonra 
bu gibi vakaların artığının doğru olup olmadığı, 

2. Hırsızlık ve dilencilik suçlarını önlemek 
I için cezalarda bir değişiklik yapılmasının, sür-
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grin, darp ve lüzumunda hapis ile birlikte mec
buri çalıştırmak gibi cezalar ihdasının muvafık 
olup olmıyacağı sorulmaktadır. 

Cevap : 
1. istanbul'da örfi idarenin devam ettiği 

(1945, 1946, 1947) son üç yıl zarf nida; 
8411 Hırsızlık 
1270 Yankesicilik 
1130 Dolandırıcılık 

ve örfi idarenin kaldırılmasını takip eden (1948, 
1949,1950) üç yıl zarfında ise; 

8709 Hırsızlık 
1625 Yankesicilik 
1310 Dolandırıcılık 

vakaları olmuştur. 
Bu rakamlar mukayese edildiği takdirde, ör

fi idare zamanında İstanbul'da 374 sabıkalının 
uzaklaştırılmış olmasına rağmen zabıta vakala-

6:1 
rında normalin üstünde bir artış görülmemek
tedir. 

Esasen, örfi idarenin kaldırılmasına tekad-
düm eden tarihlerde İstanbul'dan uzaklaştırıl
mış bulunan sabıkalıların tekrar avdet etmesi 
ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli 
mâni tedbirlerin alınmış olması, zabıta vakaları
nın normal bir hudut içerisinde kalmış bulun
masında müessir olmuştur. 

Dilencilik mevzuuna gelince : Üzerinde has
sasiyetle durulan dilencilik vakaları ne örfi ida
re zamanında ve ne de ilgasından sonra nazarı 
dikkati calip bir artış göstermemiştir. 

2. Sorunun ikinci maddesinde mevzubahis 
edilen hususlara gelince : Kanunların tâdili ile 
ilgili bulunması hasebiyle bu konuya ait müta
lâa Adalet Bakanı tarafından Yüksek Meclise 
arzedilecektir. 

\>*<i 

U» 

fiifcafc ı l ı i ı ı l 
T. B. M. M. Bummi 



S* Sayısı: 197 
İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'm, Hastalık ve Analık 
Sigortası Kanununun 15 nci maddesinin,değiştirilmesi hakkında ka

nun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu (2 /211) 

23 , IV . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun ikinci bölümü ödenekler faslında 15 nci 
maddenin tadili hakkında hazırladığım kanun teklifim gerekçesiyle beraber takdim eder ve icabe-
den muamelenin ikmalini dilerim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Dr. Andre Vahram Boyar 

GEREKÇE 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun ikinci bölümünün ödenekler faslı muhte
vasında bulunan 15 nci madde aşağıda gösterilmiştir. 

«Madde 15. — Hastalık yüzünden geçici iş görmezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl için
de en az 160 gün çalışmış ve prim ödemiş bulunanlara geçici iş görmezliğin 4 ncü gününden başlı-
yarak, Pazar günleri hariç, her gün için iş görmezliğin ödeneği verilir. Geçici iş görmezliğin 15 
gün geçmesi halinde ilk üç günlük iş görmezlik ödeneğî  de verilir.» Bu maddenin geçici iş gör
mezliğin 4 ncü gününden hesaba alınması yerine 1 nci gününden hesaba alınmasını ve ödenekle
rin bu surette başlamasını kanaatimce adalete daha uygun görmekteyim. 

Filhakika Hastalık Sigortası teessüs etmeden evvel fabrikalarda ve benzer müesseselerde çalı
şan işçiler hastalık vukuunda geçici iş. görmezlik halinin gerektirdiği ödeneği hastalığın başlangıç 
gününden itibaren almakta idiler. Devlet Sigorta Müessesesi kurulduktan sonra en az eski esaslar 
göz önünde tutularak işçi hakkının korunması beklenirken vaziyet berakis olmuş ve emekçi insan 
geçici iş görmezlik ödeneğini hastalığın mebdeinden itibaren alması lâzımgelirken 4 ncü gününden 
itibaren almaya başlamıştır. Eskiye ve teamüle nazaran bir haksızlık meydana getiren işbu esas 
Hastalık Sigortası Kanununun 15 nci maddesiyle tedvir edilmektedir. Göz önünde duran mevcut 
bu haksızlığın giderilmesi için adı geçen maddenin ilişikte arz ve teklif ettiğim kanun şeklinde ta
dil olunmasını Yüksek Meclisin tasvibine sunarım. 

Çalışma, Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çahşm*1 Komisyonu 13 . VI. 1951 

Esas No. 2/211 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Ba- tası» Kanununun 15 nci maddesinin tadili tek-
yar'ın, 5502 sayılı «Hastalık ve Analık Sigor- lifi gerekçesiyle birlikte komisyonumuza ha-
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Tale buyrulmuş olmakla teklif, Çalışma Bakan
lığı temsilcisinin hazır bulunduğu 1 . VI . 1951 
tarihli toplantıda görüşülmüştür. 

Sözü geçen 15 nci maddenin halihazır şek
line göre, hastalık yüzünden geçici iş görmek-
liğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde, 
en az 160 gün çalışmış ve prim ödemiş bulu
nanlara, geçici iş görmezliğin 4 ncü gününden 
başlıyarak, pazar günleri hariç, her gün için iş 
görmezlik ödeneğinin verileceği, kabul edilmiş 
olmakla beraber, hasta işçinin, hastalığı 15 
gün devam etmediği takdirde ilk üç günlük 
ödeneğe müstahak sayılamıyacağı 'kabul edil
miştir. Bu hale göre, kendi elinde olmıyan has
talık mazereti dolayısiyle üç gün işine devam 
imkânını bulamamış olan işçinin bu tazminat
tan mahrum bırakılması, haklı şikâyetlere* yol 
açmakta olduğu, sosyal güven bakımından gö
ze batan bu boşluğun, işçi sigortaları eliyle 
kapatılmasının dünyadaki diğer sosyal sigor

talar müesseselerindeki örnekler de nazara alı
narak bugün için mümkün olamıyacağı kana
atine varılmış, komisyonumuzdaki bu temayüle 
uyarak tadil teklifi sahibi tarafından verilen 
değiştirge üzerine yeniden mesele görüşülerek, 
teklif bu yolda tadilen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Manisa Aydın 

Dr. N. Körez Dr. N. Gedik 
Giresun K İstanbul 

i>. Köymen S. Yürüten 
İmzada bulunamadı 

İzmir Urfa 
A. T ekon F. Ay alp 

Zonguldak 
A. Boyacıgüler 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ANDRE VAH-
RAM BAYAR'IN TEKLİFİ 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 15 nci maddesinin tadÂlî ha\kkmda Ka

nun teklifi 

MADDE 1 — 5502 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştiril
miştir. 

Hastalık yüzünden geçici iş görmezliğin 
başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 
160 gün çalışmış ve prim ödemiş bulunanlara 
geçici iş görmezliğin birinci gününden başlı
yarak, Pazar günleri hariç, her gün için iş gör
mezlik ödeneği .verilir. 

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Kanunu Çalışma Bakanı 
yürütür. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞl 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nunun 15 nci maddesinin tadiline ait Kanun 

teklifi 

MADDE 1 — 5502 sayılı Hastalık - Analık 
Sigortası Kanununun, 15 nci maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Hastalık yüzünden geçici iş görmezliğe uğ
rayan sigortalılardan, geçici iş görmezliğin baş
ladığı tarihten önceki bir yıl içinde en &z 160 
gün çalışmış ve prim ödemiş bulunanlara ge
çici iş görmezliğin üçüncü gününden başlamak 
ve sağlık yardımları süresince devam etmek 
üzere Pazar günleri hariç, her gün için iş gör
mezlik ödeneği verilir. Geçici iş görmezliğin 
ilk iki gününe ait ödenekler doğrudan doğruya 
iş verenler tarafından ödenir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Çalışma Bakanı 
yürütür. 

( S. Sayısı : 197 ) 



S. Sayısı: 198 
Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, körlerin tahsil ve terbiyelerine 
ait bâzı gereçlerden Gümrük Resmi alınmaması hakkında kanun 
teklifi ve Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 

raporları (2/172) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî camiamızın talihsiz bir unsuru olan körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçlerin Güm
rük Eesminden muaf tutulması hakkında hazırlamış olduğum ilişik kanun tasarısının Yüksek Mecli
sin tasvibine arzolunmasmı saygılarımla rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Refet Aksoy 

GEREKÇE 

Yurdumuzun her sahada kalkınılmasma başlanıldığı şu sıralarda kör vatandaşlarımızın yetiştiril
mesi zaruri bulunmakta ve bunlar arasında tahsil -görmeye başlıyanları da görülmektedir. 

Dünya nimetlerinden istifade etmek imkânmdan mahrum olan bu talihsiz vatandaşlarımızı okut
mak ve terbiye etmek içtimai seviyesi yüksek her cemiyetin tafciî vazifeleri arasındadır. Bu maksat
la yurdumuzda birçok dernekler de teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Ancak kör gençlerin tahsil ve terbiyeleri, hususi surette ihzar ve imal edilmiş bir takım makine, 
alet ve cihazlara ve bunlarda kullanılacak bir kısmı malzemeye ihtiyaç göstermektedir. Ekserisi fakir 
olan bu kör vatandaşların yetiştirilmesi için gereken makine ve eihazlarm pahalı olaû kıymetlerine 
bir de gümrük, muamele ve saire gibi vergi ve resimlerin inzimamı bunların kullanılmasına mâni 
olmaktadır. 

Bu nevi makine ve aletler başka yerlerde başka maksatlarla hiçbir suretle kullanılmıyacağı, esa
sen bugüne kadar yurdumuza getirilmediği cihetle Hazineye malî bir fedakârlık da -tahmil etliyecek-
tir. Ecnebi memleketlerde körler için hususi okullar, kütüpaneler ve vasıtalar temm. edilerek bu za
vallıların umumi hayata intibakları geniş mikyasta temin edilmiştir. Yurdumuzda böjis iâr cereyanın 
inkişafını sağlamak irfan hayatımızda önemi haiz iyi neticeler verecektir. Bu sebeplerle kanun tasa
rısında isimleri yazılı eşyadan vergi alınmaması hayırlı bir hareket olacağı düşünülerek bu tasarı 
hazırlanmıştır. 



Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
(Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/172 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı ge
reçlerin Gümrük Resminden muaf tutulması 
hakkında Ordu Milletvekili Refet Aksoy tara
fından verilip 9 . II . 1951 tarihinde komisyonu
muza havale edilmiş bulunan Kanun teklifi il
gili Bakanlık mümessillerinin* huzuriyle 16 . 
IV . 1951 günlü toplantısında görüşülüp ince
lendi. Ve teklifin aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.. 
Gümrük ve Tekel K. Başkanı 

namına Sözcü Sözcü 
Trabzon Trabzon 

M. Goloğlu M. Goloğlu 

Kâtip 
Samsun 

îömail Işın 
İmzada bulunamadı 

. Çorum 
A. Başıbüyük 

30 .IV . 1951 

Ağrı 
H. öztürk 

Konya 
Muhalifim 

A. F. Ağaoğlu 

Tokad 
M. özdemir 

Trabzon 
T. Koral 

Samsun 
H. F. Ustaoğlu 

Samsun 
H. Üzer 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

îmzade bulunamadı 

Külli Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/172 
Karar No. 20 

23 . 7 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Komisyonundan havalesi ge
reğince komisyonumuza gönderilen, Ordu Millet
vekili Refet Aksoy 'un, körlerin tahsil ve terbiye
lerine ait bâzı aletlerin gümrük resminden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifi. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı mümessilinin huzuru ile incelendi: 

Mezkûr teklif, sadece körleri istihdaf ettiğin
den, nakıs görülerek sağır ve dilsizlerin de talim 
ve terbiyelerini teshil maksadiyle kullanacakları 
aletlerin nazara alınması yolunda mütalâalar 
serdedildi. 

Göz, kulak ve dil gibi tahsil ve terbiyede çok 
mühim rolü olan uzuvlardan mahrum kalan 
vatandaşların tahsillerini sağlıyacak bu gibi alet
lerin gümrük vergisinden muaf tutulması itti
fakla kabul edilerek, mezkûr teklifin birinci 
maddesine «körlerin» yerine «kör, sağır ve dil
sizlerin» ve «maksadiyle» den sonra «resmî te

şekküller» ve «bu derneklerin» yerine «bu te
şekkül ve dernekler» ilâvesinin yapılmasına ve 
«verecekleri salâhiyete müsteniden» kelimeleri
nin çıkarılmasına karar verildi. 

Havalesi gereğince bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı 
Edirne 

Ç, Köprülü 
Ankara 
ö. BiUn 
Denizli 

F. Başaran 
Kütahya 
B. Koçak 

Bursa 
A. Q. Yöntem 

Burdur 
M. özbey 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 
Rize 

A. Morgil 

Sözcü 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Çanakkale 
ö. Mart 

Kars 
T. Taskıran 

Seyhan 
A. N. Asya 

Trabzon 
M. R. Tarakçtoğlu 
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Bütçe Kom 

t. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/172 
Karar No. 103 

Yüksek 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, körlerin 
tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçlerden 
gümrük resmi alınmaması hakkındaki Kanun 
teklifi, Gümrük ve Tekel ve Mîllî Eğitim Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumu
za havale olunmakla teklif sahibi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu hal
de incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi; dünya nimetlerinden istifa
de etmek imkânından muhrum olan kör vatan
daşlarımızın tahsil ve terbiyeleri için hariçten 
getirtilecek her türlü makine ve aletler ile 
körlere mahsus saat ve Braille yazısının yazıl
masına mahsus kâğıt ve kitapların gümrük 
resminden muaf tutulmasını temin etmek mak-
sadiyle tasarının hazırlanmış olduğunu gerek
çesinde bildirmektedir. 

Kanun teklifini inceliyen Gümrük ve Tekel 
Komisyonu teklifi aynen ve Millî Eğitim Ko
misyonu ise; teklifi, yalnız körleri istihdaf et
tiğinden dolayı nakıs görerek sağır ve dilsiz
leri de ithal etmek suretiyle muafiyejt şümulü
nü genişleterek kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
kör vatandaşların tahsil ve terbiyeleri için ha
riçten getirtilecek malzeme ile münhasıran kör
ler tarafından kullanılacak diğer cihazlarında 
gümrük resminden muaf tutlması ve bu su
retle ekserisi fakir olan bu zümreye bâzı hu
suslarda, görmemek suretiyle olsa dahi, mah
rumiyetlerini giderecek saat gibi medeni vası
talardan da istifadelerinin aynı muafiyet şü
mulü içinde mümkün kılınabilmesi esası kabul 
edilmiş ve böyle alet ve cihazlara lüzum his-
setmiyen dilsizler ile gerek yaradılışında ve 
gerek sonradan yaşlarının ilerleme1 eri dolayı-
siyle sağır olanlara da teşdidiseda gibi aletle
rin gümrüksüz ithaline sebebiyet verecek bir 

isyonu raporu 

13 .VI . 1951 

4 
Başkanlığa 

kaydın maddede yer almaması, Hükümet tem
silcisinin de bu hususta verdiği etraflı izahattan 
sonra, uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz, cemiyete terettüp eden in
sani bir vazifenin yerine getirilmesini sağlıyan 
kanun teklifini yukarda arzedilen hususlar da
iresinde yeniden tanzim etmiş ve Kamutayın 
onayına arzetmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunmuştur. . 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikbaş E. Kalafat H. Şaman 
Ankara Balıkesir Elâzığ 

M. Bayramoğlu E. Budakoğlu ö. F. Sanaç 
Eskişehir Giresun Kastamonu 

A. Potuoğlu M. Şener H. Türe 
Kırklareli Konya Mardin 
Ş. Bakay R. Birana Dr. K. Türköğlu 
Ordu Rize Sivas 

R. Aksoy O. Kavrakoğlu H. İmre 
Trabzon Van 

8. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

Körler için ce.bedilecek tedris malzeme
sinin Gümrük Resminden muafiyetine muha
lifim. 

Gümrük 'hizmetlerinde yeni yeni muafi
yetler tesisine yol açacağı gibi tatbikatta da 
kaçakçılığı mucip olacağı cihetle muafiyete 
tâbi tutulmıyarak bu vatandaşların tedrisleri 
için celbedilecek malzeme bedellerine yardım 
olmak üzere 1951 yılı Bütçesinin Maliye Ba
kanlığı kısmının 624 ncü maddesine konan 
ödeneğin artırılmak suretiyle bu işin yapıla
bileceği kanaatindeyim. 

Konya 
M. A. Ülgen 
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OÎJDU MİLLETVEKİLİ RÜ-
FET AKSOY'UN KANUN 

TEKLİFİ 

MADDE 1. — Körlerin tahsil 
ve terbiyelerini sağlamak mak
sadı ile kurulmuş dernekler ve- [ 
ya bu derneklerin nam ve hesa
bına verecekleri salâhiyete müs
teniden diğer şahıslar tarafın
dan* getirilecek her türlü maki
ne, cihaz, âletler ile körlere mah-1 
sus saat ve braille yazısının ya- | 
zurnasına mahsus kâğıt ve kitap- I 
lar, faturaları Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik edilmek şar-
tiyle Gümrük Resminden mu
aftır. | 

MADDE 2. — B,u kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. | 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba- j 
kanlar Kurulu yürütür. i 

- 4 -
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil 
terbiyelerine ait bâzı aletlerin 
GümrükiResminden muaf tutul
ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Kör, sağır ve 
dilsizlerin., tahsil ve terbiyeleri
ni sağlamak maksadiyle resmî 
teşekküller ve kurulmuş dernek
ler, veya bu teşekkül ve dernek
ler nam ve hesabına diğer şahıs
lar tarafından getirtilecek her 
türlü makine, cihaz, âletler ile 
körlere mahsus saat ve braille 
yazısmm yazılmasına mahsus 
kâğıt ve kitaplar, faturaları Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
edilmek şartiyle Gümrük Res
minden muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞtŞTÎRlŞl 

Körlerin tahsil ve terbiyeleriy
le alâkalı veya münhasıran kör
ler tarafından kullanılan mâlze-
me\, alet ve cihazların Gümrük 
Resminden muaf tutulması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE. 1. — Körlerin tah
sil ve terbiyeleriyle alâkalı ol
duğu veya münhasıran körler 
tarafından kullanıldığı Millî 
Eğitim Bakanlğmda kabul olu
nan her türlü malzeme, âlet ve 
cihazlar Gümrük Resminden 
muaf olarak ithal olunurlar. 

MADDE 2. — B,u kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Eğitim ve Gümrük ve Te
kel Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 198 ) 



S. Sayısı: 199 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye 
verilmesi hakkındaki 3526 sayılı Kanunun kaldırılmasına, döner 
sermayeye ait mevcut paranın Hazinece gelir kaydolunmasma dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları ra

porları (1 /139) 

T. C. 17.11.1951 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sapıl : 71 - 1852, 6-582 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mütedavil Sermaye verilmesi hakkındaki 3526 sa
yılı Kanunun kaldırılmasına, döner sermayeye ait mevcut paranm Hazinece gelir kayıt olunmasına 
dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.1.1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına 1938 yılı Millî Savunma Bakanlığı (Hava kısmı) 
Bütçesinin 941 nci levazım ve teçhiztı harbiye ve fenniye fasl ndaki tahsisattan (20 000) liraya ka
dar mütedavil sermaye verilmesi 28 . Haziran . 193 8 tarihli ve 3526 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

imal kudretinde bulunan esaslı Askerî Fabrikaların 5591, sayılı Kanunla İşletmeler BakanLğma 
devri dolayısiyle Orduda Kuvvetler komutanlıkları emrinde kalan ve ancak ordu elindeki silâh, mal
zeme ve araçların tamirine yeter derecede bulunan tamirhaneler ordu dışı siparişler kabul etmemekte 
olduğundan mütedavil sermaye kullanmalarına lüzum ve ihtiyaç kalmamıştır. 

Bu itibarla sözü geçen 3526 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve mütedavil sermaye hesa
bında kayıtlı paraların Hazineye devrini sağlamak amacı ile ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
MİM Savunma Komisyonu 11 . IV . 1951 

Esas No. 1/139 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına sayılı Kanunun kaldırılmasına ve döner ser-
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 mayeye ait mevcut paranın Hazinece gelir kay-
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dolunmasma dair Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanıp Komisyonumuza havale buyurulmuş 
olan kanun tasarısı ile gerekçesi Millî Savunma 
Bakam ve mezkûr Bakanlık temsilcileri huzu-
riyle incelendi. 

Gerek Hükümetin gerekçesinde bahsolunan 
mucip sebeplere ve gerek Millî Savunma Ba
kanının Komisyonumuza vermiş olduğu tamam
layıcı izahlara göre: Orduda kuvvetler komu
tanlıkları elinde kalan bu tamirhanelerin an
cak ordu ihtiyaçlarına kâfi gelecek derecede 
bulundukları ve ordu dışı sipariş kabul etme
dikleri ve binaenaleyh halka karşı bir fayda 
temin edecek vaziyette bulunmadıkları ve halk 
ihtiyacı için İşletmeler Bakanlığına devredil
miş olan Kırıkkale fabrikaları kapılarının da
ima halka açık bulunduğu ve mütedavil serma
ye ile hariçten iş kabulü keyfiyetinin Bakan
lıkça mahzurları görülmüş olduğu anlaşılmış 
ve esasen askerî tesisatın iktisadi bir teşekkül 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 
sayılı Kanunun kaldırılmasına, döner sermaye
ye ait mevcut paranın Hazinece gelir, kaydo-
lunmasma dair kanun tasarısı, Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde 
incelendi: 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi bu fab
rikaların ancak kendi ihtiyaçlarını karşılıya-
bildiğini ve harice iş yapılmaması hususunda 
Bakanlıkça bir prensip kararı alındığını söyledi. 

Esasen Askerî Fabrikaların bir kısmı ikti
sadi Devlet Teşekkülü haline ifrağ edilerek İş
letmeler Bakanlığına bağlı bir Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu kurulduğundan ve bu 
kurumla Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
müesesesi halk ihtiyaçlarına tahsis edildiğinden 
adı geçen fabrikaların sırf askerî maksatlara 
tahsisi hususundaki Hükümet gerekçesi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporunda gösterilen 
mucip sebepleri yerinde gören komisyonumuz 

olmadığı da izahtan müstağni bulunmuş oldu
ğundan Hükümetin teklif ettiği kanun tasa
rısı Komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Ol. S. önhon 
Sözcü Kâtip 

Kastamonu Niğde 
Ol. R, Taşkın H, N. Yurdakul 

imzada bulunamadı 
Afyon K. Bolu Çanakkale 

Ol. A. t. Sâbis Gl.F. Belen S. Endik 
Diyarbakır Kars Kastamonu 
Y. K. Aktuğ H. Tugaç O. Deniz 
Kayseri Rize Sivas 

Ol. t. Berkok K. Balta B. Taner 

tasarının esasını ittifakla kabul etmiştir. 
Maddelerin müzakeresinde başlık, uzun ol

ması sebebiyle değiştirilerek maddeler aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Maliye K. Başkanı Sözcü Kâtip 
Rize Giresun Zonguldak 

İzzet Akçal H. Erkmen 
Konya Mardin 

V. Nafiz Yiğiter A. Kalav 
Muş Siird 

Ferit Kılıçlar M. Daim Süalp 
imzada bulunamadı 

Sivas Trabzon 
Şevki Ecevit Tevfik Koral 

Yozgad 
Fuad Nizamoğlu 

Imzade bulunamadı 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 17 . IV . 1951 

Esas No. 1/139 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 199 ) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 
sayılı Kanunun kaldırılmasına, döner sermayeye 
ait mevcut paranın Hazinece gelir kayıt olunma

sına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kayseri ve Eskişehir Tayya
re fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi 
hakkındaki 3526 sayılı Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Mezkûr fabrikalara verilmiş 
olan dönersermayelerin matlup bakiyeleri Hazi
nece irat kayıt olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. tnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

Qr. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. özyörük 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Pölatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Bakanı 
Ete 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına mü
tedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 sair 
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin . 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

T. P. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/139 
Karar No. 102 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

13 .VI . 1951 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 

sayılı Kanunun kaldırılmasına ve döner serma
yeye ait mevcut paranın Hazinece gelir kaydo-

( S. Sayısı ; 199 ) 



— 4 
lunmasma dair Mîllî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başkanlığın 17 . 
IJ[ . 1951 tarihli ve 6/582 sayılı tezkeresiyle su
nulan kanun tasarısı Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı hazır olduğu halde görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; Kayseri ve Eskişe
hir Fabrikalarına 1938 yılı Millî Savunma 
Bakanlığı (Hava kısmı) bütçesinin 941 nci 
levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye fas
lındaki tahsisattan (20 000) liraya kadar ser
maye verilmesi 3526 sayılı Kanunla kabul edil
diği ve bilâhara 5591 sayılı Kanunla imal kud
retinde bulunan esaslı Askerî Fabrikaların 
işletmeler Bakanlığına devri dolayısiyle Ordu
da Kuvvetler Komutanlıkları emrinde kalan ve 
ancak Ordu elindeki silâh, malzeme ve araçla
rın tamirine yeter derecede bulunan Tamir
haneler ordu dışı siparişler kabul etmemekte 
olduğundan mütedavil sermaye kullanmaları
na lüzum ve ihtiyaç kalmadığı cihetle sözü ge
çen 3526 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve mütedavil sermaye hesabındaki kayıtlı 
paraların Hazineye devrini sağlamak maksa-
diyle tasarının hazırlanmış olduğu bildirilmek
tedir. 

Tasarı hakkında Komisyonumuzda yapılan 
görüşmelerde ziraatimizin inkişafını temin ve 
istihsali artırmak maksadiyle hariçten ithal 
olunan binlerce makine ve traktörün memleke
tin en uzak köşelerine yayılmış olduğu ve bugün 
bunlarda vukua gelen arızaların giderilmesi 
maksadiyle tamirhaneler kurulamadığı ve bun
ların tamir edilmiyerek atıl bir vaziyette kalma
larının istihsale tesir edeceği ve bugün iki vilâ
yetimizde bulunan bu müesseselerden halkımızın 
istifade ettikleri, aksi takdirde en küçük bir ta
mir işi için ihtiyar olunacak zahmet ve malî kül
fetin vatandaşlarımız üzerinde ağır bir yük teş
kil edeceği ve memleketimizin her bölgesinde bu 
sahada hususi eşhas tarafından henüz bir teşeb
büse girişilmemiş olduğu bir zamanda bu kanu
nun yürürlükten kaldırılmasının doğru olmadı

ğı ileri sürülerek tasarının reddine ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

Muhalifim 
F. Çelikbaş 
Kâtip 

Bursa 
Muhalifim 
H. Şaman 
Giresun 
M. Şener 

Konya 
R. Birana, Dr. 

Sivas 
H. îmre S. 

Bu rapor Sözcüsü 
Ordu 

R. Âksoy 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Kastamonu 
H. Türe 

Mardin 
K. Türkoğlu 
Trabzon 
F. Kalaycıoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bize 
C. Kavrakoğlu 

Van 
F. Melen 

Muha'efet şerhi: 
1. Ordu kuvvetleri komutanlıkları elin-

> de olan bu tamirhanelerin ordu ihtiyaçlarına 
hasrütahsisi bizzat mesul makamlar tarafından 
lüzumlu görü1 erek tasarı hazırlanmıştır. 

2. Memleketin Askerî tamirhane olmıyan 
şehirlerinde de pek âlâ hususi teşebbüs erbabı 
tarafından kurulan atölyeler piyasa ihtiyaç
larını karşılayabildiği halde, mahallî vaziyetin 
Kayseri ve Eskişehir'de başka türlü olacağını 
düşünmeye mahal yoktur. 

3. Nihayet, mezkûr tamirhanelerin piya
sa ihtiyaçları için de çalışmaya devam edip et
memesi keyfiyetini bilhassa ordu bünye ve 
ordu ihtiyaçları çerçevesi dâhilinde mûtada 
etmek daha isabetli olur kanaatindeyiz. Bu 
sebeple ekseriyete muhalif kaldık. 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Eskişehir 
A. Poiuoğlu 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Konya 

M. A. Ülgen 

Bursa 
H. Şaman 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

» e « 
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S. Sayısı: 200 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

(5/33) 

Meclis Hesaplarını înoeleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/33 
Karar No. 16 

» ' » 
*"' t i * ' .'• 

13 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Lira 

9 558 347 
3 813 682 

K. 

73 
20 

1951 Mart başında Ziraat Bankasında kalan para. 
1951 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

13 372 029 93 Toplam. 
6 181 148 34 1951 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

7 190 881 59 1951 Haziran başında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1951 Mart, Nisan ve Mayıs aylan gider kâğıtları incelendi. 
1951 Mart ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ziraat Ban
kasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan 
para çıkarıldıktan sonra 1951 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında (7 190 881) lira (59) ku
ruş kaldığı görülmüş ve bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun 
bulunmuş olmakla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata mu
vafık olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yükaek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

8. F. Keçeci 

Büecik 
î. Aşkın 

Mardin 
M. K. Boran 

Sözcü 
Çorum 

H. A. Vural 

Çoruh 
A. Oigin 

Kars 
A. Çetin 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 

Çorum 
H. Yemenicüet 

Denetçi 
Zonguldak 

A. R. încealemdaroğlu 

Denizli 
E. Şahin 




