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Varlık Vergisi mükelleflerinden bâzıları 
hakkında yaptığı muameleye ve aldığı söy
lenilen evin kime ait olduğuna, İstanbul'
da satılan iki apartmanın kimler tarafın
dan, kaça alındığına ve Adana'daki bir 
mükellefin affedilmiş olan vergisi mikta
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Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, Uçak ve 
Motöı Fabrikaları ile Türk Kuşunun bu
günkü durumlarına, Hava Kurumuna ba
ğışlanan paraların miktarına ve nelere 
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kanlıktan sözlü sorusu (6/367) 409 

7. — Konya Milletvekili Kemal Ata
man'm. memleketimize ithal edilen trak
törlerin tek tip olarak tesbit edilip edil
mediğine, ehliyetli ellerle kullanılmasını 
temin için bir kurs açılmasının düşünülüp 

— 382 — 



Sayfa 
düşünülmediğine, ithalâtçıların ne şekil
de yedek parça getirebileceklerine ve Zi
rai Donatıma ait olup muattal halde bu
lunan traktörlere dair Tarım Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/368) 409 
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Hulusi Köymen'in sözlü cevabı (6/369) .409:412 
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ma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı 
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11. — Van Milletvekili izzet Akın'm, I 
sulama teşkilâtı olan yerlerde halktan 
alınmakta olan sulama ücretlerinin mik- | 
t a n ile buna ait tarifenin tatbik şekline | 
ve 1950 yılı iç ;n Van'da tahakkuk etti- ı 
rilen sulama ücretlerine dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
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rahman BoyacıgiUer'in, kültür ataşeleri- j 
mizin durumları ile tâyin şartları ve ça- ı 
lışma tarzları hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik ileri ?nin yazılı 
cevabı (6/324) 416:417 I 

2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başı- | 
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büyük'ün, aşım duraklarının durumuna, 
bâzı köylerle ilçelerden toplanan para ile 
alman boğaların miktarına ve müsavi 
şekilde ilçelere taksim edilip edilmediği
ne, Çorum ilinden toplanan paraların 
miktarına ve verilen boğaların ilce itiba
riyle sayısına dair Tarım Bakanı Nedim 
Ökmen'in yazılı cevabı (6/327) 417:423 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, yapılacak iskele ve barınaklar
dan hangilerinin 1950 ve 1951 yılı prog
ramlarına dâhil bulunduğuna, her biri 
için tahsis ve sarfı derpiş edilmiş olan pa
ranın miktarına, hangilerinin tamamlan
mış veya inşa halinde bulunmuş olduğu
na, Vakfıkebir ve Akçaabat iskelelerinin 
ıslah veya inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/350) 423:424 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
ihsan Sâbiş'in, inönü şehitliğinde yapılan 
tören münasebetiyle Eskişehir Hava teş
kilâtı namma söylenen sözlere dair soru
suna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy
men'in yaz.h cevabı (6/356) 424:425 

5. — Konya M.lletvekili Murad Ali 
Ulgen'in, Âli Askerî Şûra hakkındaki 
sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Köymen'in yazılı cevabı (6/359) 425:427 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali ihsan Sâbls'in, Çanakkale ve Geli
bolu taraflarındaki müstahkem mahaller
de bulunan tanksavar toplariyle diğer, 
topların mevzileri hakkındaki sorusuna 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in 
yazılı cevabı (6/365) 427.429 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man BoyacıgiUer'in, emekli oldukları hal
de Devlet hizmetinde istihdam edilenlerin 
miktarına, mevcut tamimlere rağmen mün- , 
hallere memur tâyin edildiği hakkındaki 
söylentilere, memurların vazifeye devamı
nı ve rasyonel çalışmayı sağlıyacak ne 
gibi tedbirler alındığına dair sorusuna 
Maliye Bakam Hasan Polatkan'm yazılı 
cevabı (6/355) 429:430 



İ. — GEÇEN T 

'Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gı-
da ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve 
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ara
sında Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı 
teknik yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkındaki Kanun tasarısının, Dışiş
leri, Tarım ve Bütçe komisyonlarından beşer 
üye alınarak kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi, kabul olundu. 

Hürriyet şehidi Mithat Paşa'nın kemikleri
nin yurdumuza getirilmesi münasebetiyle istan
bul 'da yapılacak törende Büyük Millet Meclisini 
temsdl etmek üzere bir heyet seçildi. 

Ankara Milletvekili Hâmid Şevket Ince'nin, 
1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun Saba
hattin Akyıldız hakkındaki kararının Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi, talebi üze
rine geri verildi. 

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, 

Trabzon Mlletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden Eeşad Ak-
şemsettin'in istifası sebeplerine dair soruları, 
kendileri oturumda hazır bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Millî Savunma ihtiyaçları için ya
pılacak istimlâkler hakkındaki Kanuna göre 
yapılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle neticelerine 5 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının yıl
lık gelirleri ile gideri miktarına, Sandık men
supları için ev inşasının düşünülüp düşünülme
diğine, Emekli Sandığı ile îşçi Sigortalarının 
tevhidi hususundaki çalışmalara ve bu konuda bir* 
kanun tasarısının hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair sorulan, kendisi iki Birleşimde de hazır bu
lunmadığından, düştü. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Seyhan 
ilinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya geniş öl
çüde izin verilmesinin sebeplerine, Marshall Yar
dımından alınacağı bildirilen D. D. T. nin miktar 
ve tatbikatını ve serbest bırakılan çeltik ekiminin 

rANAK ÖZETİ 

Seyhan ili halkının sağlığı üzerinde yapacağı te
sirlere dair sorusu ile; 

Kastamonu Milletvekili Fahri Keçecioğlu'-
nun, Kastamonu Verem Hastanesinin kifayetsiz 
olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebebine dair 
sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ce
vap verdi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununda ve bu kanuna ek 4862 -
5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı (L) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının, Bütçe, Sağlık ve Sosyal Yardım komis
yonlarından kurulan Karma Komisyonda görü
şülmesi, kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'in, memle
kette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile kaçının 
ihtiyarlık Sigortasına dâhil bulunduğuna, bede
nen çalışanlardan gayrı bu sigortaya girmesi lâ-
zımgelen ve dâhil olan ne kadar vatandaş bulun
duğuna, ihtiyarlık sigortasının bedenen çalışan 
işçi zümresini tatmin edip etmediğine ve bu si
gortanın teknik plânının yaptırılıp yaptırılma
dığına dair sorusuna, Çalışma Bakanı, cevap 
verdi. 

Elâzığ Cüzam Hastanesi hakkında Eizaiye 
mahallesi sakinlerinin dilekçelerine dair Dilek
çe Komisyonu raporu, kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununa göre muhtelif Ba
kanlıklarda ihdas edilmiş olan hizmetlere ait 
kadrolarla yapılan değişiklik ve ilgaların onan
ması hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu, ka
bul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Türk Ceza Kanununun 3038 sa
yılı Kanunla değişen 435 ve 436 ncı maddele
rine fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin reddine dair Adalet Komisyonu raporu, 
kabul edildi. 

Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve 
cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve 
resimlerden muaflığı hakkındaki kanun tek
lifi ile 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 13 ncü 
maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektupların onanması hak-
kındaki kanun tasarısı, açık oya sunuldu. 

Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve 
Ismailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demirci-



oğlu^nun hükümlü olduğu câzanın affına dair 
olan kanun tasarılarının birinci görüşülmeleri 
bitirildi. 

Açık oya sunulan kanun, tasarılarına verilen 
oylarda çokluk bulunmadığı anlaşıldığından ge 
lccek Birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

27 . V I . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top-

Sözlü sorular 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

askerden dönen P. T. T. memurlarının vazifeye 
alınmaması sebebine, posta müvezzileri ile ya
taklı vagonlarda çalışan Türk memurlarının ve 
Devlet Demiryolları katar personellerinin durum
larına ve Polis Teşkilât 'Kanunu tasarısının ha
zırlanıp hazırlanmadığına dair sözlü soru öner
gesi İçişleri, Ulaştırma Bakanlıklarna, gönderil
miştir. (6/374) 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, İstan
bul'da, Paşabahçe İspirto Fabrikasındaki asit 
karbonik tesisatının kurulmasından niçin vazge
çildiği hakkmdaki sözlü soru önergesi Başbakan-

TasaMar 
1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/215) (Bütçe Komisyo
nuna).; 

2. — Memurların suçlarından dolayı hakla
rında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya 
dair kanun tasarısı (1/214) (içişleri ve Adalet 
Komisyonlarma); 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/216) (Bütçe Komisyonuna); 

Teklifler 
4. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba

şar ve 3 arkadaşının, Bir iskân Bankası kurul
masına ve iskân işlerinin icra tarzına dair ka
nun teklifi (2/264) (Tarım, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına); 

5. — izmir Milletvekili Cihad Baban ve 4 ar
kadaşının, Türk vatandaşlığından iskat edilenlere 
vatandaşlık haklarının iadesi hakkında kanun 

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Erzurum Milletvekili Tokad Milletvekili 
M. Zeren M. Önal 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

jf. Kirazoğlu 

lıkla Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/378) 

Yazılı sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-

bis'in, Paris'teki Pastör Enstitüsünde hazırlanan 
gençlik serumu hakkmdaki mütalâa ve tetkik ne
ticesine dair yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/376) 

Afyon Karahisar Miletvekili Ali ihsan Sâbis'-
in, istanbul Kız Lisesi Tarih ve Coğrafya öğret
meni Maide özgeçen'in hastalık ve maaş durumu 
hakkındaki yazılı soru önergesi Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/377) 

teklifi (2/265) (içişleri, Adalet ve Dışişleri 
komisyonlarına); 

Tezkereler 
6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü

nün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/198) (Sayıştay Komisyonuna); 

7. — Orman Genel Müdürlüğünün 1946 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunuk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/199) (Sayıştay Komisyonuna); 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/200) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

Raporlar 
9. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Ver

gi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nın da 
dâhil olup olmıyaeağmın yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/180) (Gündeme); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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10. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali ih

san Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/229) (Gündeme); 

11. — Astsubay Kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (1/193) 
(Gündeme); 

12. — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci mad
desinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 
4 numaralı cetveller sonunda mevcut bükümle
rin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Geçici Komisyon ile Bütçe Komisyonu 
raporları (3/169) (Gündeme); 

13. — Kadrodan çıkarılmış bulunan harb 
gemilerinin satılmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/165) (Gündeme); 

14. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yi-
ğiter'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
398 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(Gündeme); 

15. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Millet-
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ler ve Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası 
arasında, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı 
Teknik Yardımlar teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/213) (Gündeme); 

16. — Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'
in, Boğazlıyan eski Kaymakamı Kemal'in aile
sine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair olan Kanuna ek kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu mütalâ-
asiyle Bütçe Komisyonu raporu (2/18) (Gün
deme) ; 

17. — Zonguldak Milletvekili Fehmi Açık-
söz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair olan 5585 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ile geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, aynı 
Kanunun gemici 8 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/23, 2/70, 2/73) (Gün
deme). 

B Î E Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Nazlı Tlabar (istanbul) 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. Gündeme geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'e 
izin verilmesi hakkmda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/196) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Kamutaya 
Çocuğu hasta olduğu için izin isteğinde bulu

nan Erzincan Milletvekili Cemal Gönenç'e 22. 
V I . 1951 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
izin verilmesi Başkanlık Divanının 21 Haziran 
1951 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

E. Koraltan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Bir 
ay izin verilmesi kabul edilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
yurt içinde ve memleket dışında her hangi bir 
bakanlık hesabına okutulacak talebelerin masraf
larının ödenme şekli hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair önergesi (4/162) 
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BAŞKAN —•• önergeyi okuyoruz. 

27.6 

Yüksek Başkanlığa 
Yurt içinde ve memleket dışında her hangi 

bir bakanlık hesabına okutturulacak talebelerin 
masraflarının ödenme şekli hakkındaki 2/147 sa
yılı Kanun teklifini geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına yüksek müsaa
delerini saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Usulen geri veriyoruz. 

3. — Rize Milletvekili Ahmet Morgü'in, Dev
let Memurları Ayaklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
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pMenmesi hakkındaki 4598 say ıh Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(2/111) (4/161) 

Yüksek Başkanlığa 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifimi ge
ri al:yorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arzederim. 

Rize Milletvekili 
Ahmet Morgil 

"BAŞKAN — Bu teklif bugünkü gündemde 
mevcuttur. Tasvibinize iktiran etmeden geri ve-
rilemiyecektir. Bu itibarla reyinize arzediyorum, 
bu teklifin geri verilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiş ve teklif geri verilmiştir. 

4. — IKINCÎ DEFA OYLANACAK KANUNLAR 

1. — Kör, Sağır ve Dilsizlere mahsus bâzı 
alet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi 
ve resimlerden muaflığı hakkında kanun tek
lifi (2/172) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oya arze-
dilmişti. Nisap olmadığından bu birleşime bıra
kılmıştı. Tekrar açık oya arzediyorum. 

2.— Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 
13 ncü 'maddesinin değiştirilmesi için Belçika 
Elçiliği ile teati olunan mektulann onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/166) 

BAŞKAN — Bu da bir evvelki birleşimde 
açık oya arzedilmiş, nisap olmadığından bu bir
leşime bırakılmıştı. Bu sebepten bu da tekrar 
açık oyunuza arzediliyor. 

Efendim, bir önerge var. Görüşülecek işlerin 
sorulardan önce müzakeresine taallûk etmektedir. 

27 . VI . 1961 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemde 12 soru mevcuttur. Uzun zaman
dan beri Yüksek Meclise gelmesine intizar edi
len hayatî ehemmiyeti haiz kanuni, teklif ve ta
sarılarının, önemine binaen, gündemin ikinci 
maddesindeki (soru ve gensorulardan) önce gö
rüşülmesinin oya arzedilmesini teklif eyleriz. 

Niğde Milletvekili Siird Milletvekili 
Necip Bilge Mehmet Daim Süalp 

BAŞKAN — Önergede belirtildiği gibi, tek
lif ve tasarıların önceden görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Rize Mületvekili Ahmet MorgiVin, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/111) [1] 

[1 ] •. 213 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
âıf. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde biraz evvel
ki kararınızla geri verildiği için, geçiyoruz. 

2. — Refah vapurunda ölen askerî şahısların 
şehit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve ye
timi sayılması hakkında kanun tasarısı ve Mîllî 
Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/161) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 92 nci Birleşim tuta* 
nağmdadır. 
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BAŞKAN — îkinci görüşülmesidir. | 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sayıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 23 . VI . 1941 tarihinde batan 
Refah vapurunda ölen askerî şehıslar şehit, dul 
ve yetimleri de şehit dul ve yetimi sayılırlar ve 
haklarında bu tarihten itibaren şehit dul ve ye
timi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
aynen reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş, tasarı kanuniyet halini almıştır. 

3. — Dinî yayınlar döner sermoyesi hakkım
da kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu rapo-
riyle Millî Eğitim Komisyonu mütalâası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1184) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Ömer Rıza Doğrul. 

ÖMER RIZA DOĞRUL (Konya) — Elimiz
deki tasarının heyeti umumiyesi mühim bir millî 
ihtiyacı tatmin etmeyi istihdaf etmektedir. Di
yanet işleri Başkanlığı neşriyatını döner bir ser
maye ile idare maksadiyle 1951 yılı Bütçesine 
ödenek konmuş ve bu sermayenin işletilmesi için 
bu tasarı hazırlanmıştır. Diyanet işleri tarafın
dan yapılacak yayınların muhatabı, evvelâ bu 
Başkanlğa bağlı olan 'elemanların meslekî bil
gilerini artırmaktır. Yani hatiplerin, imamların, 
vaizlerin muhtaç oldukları eserleri neşretmek
tir. 

[1] 210 sayılı oasmayazı tutanağın sonundâdır. 
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İkinci muhatabı bütün Türkiye halkıdır. Hal

kın dinî ve ahlâki ihtiyacını cevaplandırmak ve 
kültür seviyesini yükseltmek için yayınlar 
yapmak. 

Üçüncü muhatabı ilim adamlarıdır ve ilim 
adamlarını tatmin etmektir. Bu kadar geniş bir 
faaliyet sahası ile karşılaşan Diyanet İşleri 
Başkanlığının, ifa edeceği bu vazife, hakikaten 
ehemmiyetli ve şümullüdür ve onun bütün bu 
muhataplarını tatmin etmesi yorucu, fakat kıy
metli gayretlere, iyi hazırlanmış bir programı 
tatbik etmeye bağlıdır. 

Diyanet işleri Başkanlığı modern bir zihni
yet ve metotla işe bu işe girişir ihtisas ve salâhi 
yet sahiplerinden faydalanır ve bu yolda müs
pet adımlar atarak ilerlerse memleketin en canlı, 
en kıymetli ve en iyi tesirli müesseseleri arasın
da yer alır ve bu müessesenin tekâmül ve inkişa
fını sağlıyacak büyük bir muvaffakiyet kazan
mış olur. 

Diyanet işleri Başkanlığı muhatabı bu kadar 
çok ve bu kadar şümullü olan bir işe girişmeden 
evvel memleket bilginlerinin ve salahiyetli şah
siyetlerinin bir program hazırlamak üzre ken
disi ile el birliği yapmalarını temin ederse de-
ruhde ettiği bu vazifeyi, başarmak yolunda ilk 
muvaffakiyetli adımı atmış olur. Bu adımı at
tıktan sonra onun büyük bir ciddiyet ve gay
retle çalışmasını gerekleştirecek sebepler pek 
çoktur. 

Din öğretimi uzun yıllardan heri ihmal olun
muş ve bu ihmal bir sürü tufeyli ve sahte ilim 
müddeilerinin ortaya çıkmasına, halkı yalan 
yanlış telkinlerle iğfal etmelerine, bir sürü ya
yınlarla fesat ve gerilik tohumları ekmelerine 
meydan vermiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı deruhde ettiği yeni 
faaliyetle ve neşredeceği kıymetli eserlerle, mil
letin saffet ve ihlâsmı istismara yeltenenlerin 
teşebbüsleri boşa gidecek, halk öğrenmek istediği 
mukaddes hakikatleri en doğru şekliyle telâkki 
«tmek imkânını elde edecektir. 

islâmiyet ruhanî ve aklâki bir kuvvet ve kud
ret olarak, bugün dünyanın en büyük, en ileri ve 
en dinamik kuvvettir. Onun bütün özünü belirt
mesi ve bütün feyzini yayması için sarfoluna-
cak her ciddi gayret, halkın ruhunda, kafasın
da ve yaşayışında kendini hemen belirtecek ve 
bu halk, dininin özünden ve feyzinden alacağı 
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ilhamla güzele, iyiye ve doğruya olan samimi 
'bağlığının kutsi bir hava içinde yaşadığını ve 
bu kutsi havanın ona adeta yeni bir can ve güç 
verdiğini hissedecektir. 

Onun için Diyanet işleri Başkanlığının bil
hassa bu işe en büyük ehemmiyet vermesini te
menni ederiz. Halk, uzun yıllardan beri dinî 
irşattan mahrum yaşadığı için derin bir susuz
luk içindedir ve onun bu susuzluğunu gider
mek, onun maneviyatını yeşertmek en şerefli 
başarılardandır. 

Tasarı imam, hatip, vaiz gibi elemanların 
meslekî malûmatını artırmayı da istihdaf etmek
te bütün bu elemanları aydınlatmayı ve ilerlet
meyi gözetmektedir. Daima halk ile temas eden 
ve halka telkinatta bulunan, bu elemanlar din 
öğretiminin ihmali yüzünden acınacak bir hal
dedirler. Bunların ilmî ehliyetini ve kültür se
viyesini yükseltecek her teşebbüsün faydalı ola
cağı aşikârdır. Çünkü halka müspet bir istikâ
met vermek ancak bu sayede mümkün olur. 

Tasarı ilim adamlarını, islâmî tetkikat ile 
meşgul olan ve eser vermek istiyen elemanları da 
ihmal etmemektedir. Bu vadide hem eslâfm ya
bancı dillerle yazdıkları, eserlerin türkçeye 
tercümesi, hem şarkiyat âlimlerinin Avrupai 
bir görüfle kaleme aldıkları etüdlerden istifade 
olunması elbetteki çok hayırlı bir iş teşkil eder. 

Hülâsa tasarı, gayet ciddi ve ehemmiyetli 
bir ilmî ve edebi faaliyetin, memleket halkı için 
son derece istifadeli ve semereli bir çalışmanın 
kapılarını açmakta ve memleketin mühim ve 
derin bir ihtiyacını esaslı bir surette karşıla
maktadır. 

Temennimiz Diyanet işleri Reisliğinin, tasa
rının bütün hedef ve maksatlarını tahakkuk et
tirmeye muvaffak olmasıdır. 

Diyanet işleri Başkanlığı bu işe ilmî bir gö
rüşle ve ihtisasa dayanan sağlam bir kavrayışla 
sarılacak olursa elde edeceği büyük muvaffaki
yet bütün milletin şükran ve muhabbetini kaza
nır. 

Hükümetin teklifi hem koruyucudur, vâfidir, 
hem safidir. Onun için tasarının heyeti umumi-
yesinin kabulünü temenni ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. İ951 O : İ 
Dinî Yayınlar Döner Sermayesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Diyanet işleri Başkanlığı büt
çelerine (Dinî yayınlar döner sermayesi) adiyle 
konulmuş ve konulacak olan ödenekler Diyanet 
işleri Başkanlığınca yapılacak dinî yayın işle
rinde kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden mütevellit 
kârlar 250 bin liraya baliğ oluncaya kadar dö
ner sermayeye ilâve olunur. 

Diyanet işleri Başkanlığınca evvelce bastı
rılmış olan eserlerin mevcutlarından satışına 
müsaade edileceklerin takdir olunacak bedelle
ri ve yapılacak ayni ve nakdî teberrular ayrı
ca bu sermayeye eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — «Dinî yayınlar döner serma
yesi» ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi 
masrafı ithal edilmek üzere, tesbit edilecek ma
liyetlerine % 35 ilâvesiyle, tâyin olunur. Bu 
suretle satışa çıkarılan eserlerin fiyatlarında 
% 25 e kadar iskonto yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, MADDE 3. — «Döner sermaye» muamelâtı 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
ile 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hüküm
lerine tâbi değildir. Ancak, Döner sermayenin 
her yıl sonunda tanzim olunan bilançoları, gi
der ve gelir belgeleriyle birlikte, Sayıştaya 
tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 4. — Kendilerine ek görev olarak 
Döner sermaye saymanlığı veya memurlukları 
verilen maaşlı veya ücretleri memur ve müs
tahdemlere Döner sermayenin gelirinden öden
mek üzere ayda 30 liradan 100 liraya kadar üc
ret verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeci oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu uygulama şekline 
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mütaallik esaslar, Maliye Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

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

Birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — İstanbul Üniversitesi binalarının yapı
mı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bayındırlık Komisyon
ları raporları (1/204) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Madelere geçilmesini kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik teklif edil
mektedir. Tasarının ivedilikle görüşülmesini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı hak
kındaki 4999 sayılı Kanunun birinci maddesin

de değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 27 . I . 1947 tarihli ve 4999 
sayılı Kanunun birinci maddesindeki (Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve Ki
taplığının) ibaresi (Tıp Fakültesi Klinikleriyle 
Enstitüleri ve kitaplığının) şeklinde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar

kadaşlarım; bu üniversite meselesinde sizleri 
hayli yorduğumu biliyorsunuz. Gerek komisyon
larda ve gerek Meclis müzakerelerinde olduk
ça uzun, konuşmalar şeklinde bildiklerimi arz 
ve izaha çalıştım. 

[1] 211 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Enstitülerin yapılması işinden İO milyon li

ra artmıştı; ondan buna kavuştuk. Yalnız ge
rek Tarım Bakanlığının, gerek Millî Eğitim 
Bakanlığının ve gerekse Hükümetin vermiş ol
duğu kararda: Tıp Fakültesi, kitaphkj ve has
taneler diye yazılıdır. Hastanelere o kadar çok 
ihtiyacımız var ki, hastalar açıkta kalıyor, bir 
yatakta birkaç hasta birden yatıyor, sıra bek
lemek mecburiyeti hâsıl oluyor. Her zaman ya
tak adedinin az olduğu mevzuubahis oluyor. 
Bence bu paraların bir kısmı buralara sarfedi-
lecek olursa hastane yataksız kalacak, talebe
lerimize hasta üzerinde pratik yapmak için yi
ne yeter derecede yatak bulunmıyacaktır. Be
nim fikrim bu paraların hastanelere tahsisidir. 
Enstitülere lâzımgelen paralar verilmiştir. Şim
dilik kâfidir. Bu sebepten evvelâ hastaneleri
mizi düzeltelim. Bundan talebelerimiz bol va
sıtaya kavuşsun, bu suretle onların öğrenmele
ri temin edilmiş olur: Ondan sonra enstitülere 
gidebiliriz. Halen enstitülerimiz kâfidir. Fakat 
hasta adedi çok olduğu için bu paranın yalnız 
kliniklere tashisini rica ediyorum. 

Ve bu hususta bir önerge de veriyorum. Tak
dir* yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanımndır. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK^ÎLERÎ 

(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; bu kanun 
büyük bir ihtiyacı, cevaplandırmak üzere huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. Gayemiz, elde 
kalan para ile bilhassa klinikleri yaptırmaktır. 
Şükrü Şavlı arkadaşımızın dediği gibi klinik 
yaptırmak ve yatak adedini çoğaltmak, hem 
hasta tedavisini hem de Tıp Fakültesi talebesi
nin daha iyi yetişmesini sağlıyaeaktır. Gayemiz 
bu paranın büyük bir kısmının kliniklere sar
fıdır. Fakat enstitülerin ve kütüphanelerin de 
bâzı küçük ihtiyaçları olabilir. Esas parayı kli-' 
niklere sarf etmekle beraber bu gibi ihtiyaçları 
da karşılamak icabediyor. îik kanunda bu mev
cuttur. Binaenaleyh bu şekilde kabulünü zaruri 
görüyoruz. Fakat paranuı büyük kısmım klinik
lere sarfında âzami derecede hassasiyet göste
receğiz. Bu şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, mad
de hâkkıM'a verilmiş'bîr'önerge vardır okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
üniversite için tahsis edilen bu paranın yal-
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nız kliniklere sarfını teklif ediyorum. 

Sinob Milletvekili 
Ali Şükrü Şavlı 

KOMİSYON ADINA M. ŞEVKİ YAZMAN 
(Elâzığ) — Efendim mesele Bayındırlık Komis
yonunda konuşulurken biz bu noktayı esasen 
nazarı itibara aldık. Esasen teklife de dikkat 
buyurulursa üniversitelerin başında kitaplık ve 
ondan sonra da klinikler geliyor. Biz inşaat sı
rasında kliniklerin başta olduğunu zikrettik. O 
halde evvelâ klinikler yapılacak ve bu inşaat 
sırasında, Millî Eğitim Bakanının dediği gibi, 
ufak ihtiyaçlar olursa bunların da giderilmesi 
doğru olacaktır. Fakat bütün istinatsız bütün 
paraların kliniklere sarfını da doğru bulma
maktayız. Bu sebeple maddenin aynen kabulünü 
rica. ederiz. 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alın
masını kabul edenler.. Etmiyenler.. önergenin 
nazarı dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Okunan maddeyi reyi âlinize arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

M£DDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum; Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarı kanuniyet 
halini almıştır. 

a. — Muhtaç Çiftçil&re. ödünç Tohumluk ve
rilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/120) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 

[1] 212 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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i edenler.. Etmiyenler.. Maddelere - geçilmesi ka

bul edilmiştir. V V 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç To-
I humluk verilmesi hakkındaki 8-. VII . 1948 ta

rihli ve 5254 sayılı Kanunun 1 . I I I . 1950 tarih
li ve 5580 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desi gereğince T. C. Ziraat Bankasının Tarım 
Bakanlığı emrine açmakta olduğu yıllık kredi 
miktarı, 1950 yılma mahsus olmak üzere, 1950 
yılı kısmı 24 milyon liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1950 ekim yılı içinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi stoklarından veresiye alınarak 
muhtaç çiftçilere dağıtılmış olan 35 bin ton to
humluğun bedel ve masrafları birinci maddede 
yazılı ek krediden ödenir. 

Bu dağıtımdan faydalanmış olanlar, tohum
luğun satmalına bedeline masrafları eklenmek 
suretiyle meydana gelecek yekûn üzerinden 
borçlandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gir-er. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

— 391 — 



B : 95 27. 
6. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayüı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarıs)ı\ ve Gümrük ve 
Tekel ve Bütçe komisyonları raporları (1/180) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen yoktur, maddelere geçilmesini kabul eden
ler.. Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdülüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 2 1 . V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolardan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı olan
lar kaldırılarak yerine bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı olanlar konuşulmuştur. Bu kadrolara tâ
yin edilecek avukatlar hariçte avukatlık yapamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelleriyle birlikte reyiâlinize ar-
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı taihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Güm
rük ve Tekel ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madd-î hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirli
ğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazi-

[1] 214 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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felerine, Devlet dâvalardın takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrolarında bâzı değişik-

| lîkler yapılmama dair olan 4353 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmadı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet, Maliye ve Bü1\çe komisyonları rapor-

j lan (1/172) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
! tiyen var mı?, ivedilikle müzakeresini reyiâlinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. îve-
I dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyi âlinize arzediyo-
I rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere ge-
j çilmesi kabul edilmiştir. 

i Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 

i Devlet dâvalarının takibi usullerine dair olan 
4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

I BÎRÎNCÎ MADDE — 4353 sayılı Kanunun 1, 
j 2, 3,.5, 6, 7, 14, 22, 23, 24, 25, 27 ve 34 ncü mad

deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Teşkilât 
< MADDE 1. — Maliye Bakanlığı Hazine Baş-

I hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğü teşkilâtına ait vazifeler başhukuk müşavi
rinin nezaret ve murakabesi altında hukuk mü- « 
şavirleri, merkez, il ve bölge muhakemat müdür
leri, müşavir avukat ve avukatlar tarafından gö
rülür. 

Hukuk müşavirleri ile Merkez Muhakemat 
Müdürü, Başmüşavirin verdiği işleri görürler. 

j BAŞKAN — Madde hakkında söz itiyen yok-
! tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil-
j mistir. 

Merkezdeki vazifeler 
Madde 2. — Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu

hakemat Genel Müdürlüğü hususi kanunlarla 
Hazine Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan işler
den başka : 

A) Bakanbk makamından veya Bakanlık 
makamının muvafakatiyle Bakanlık dairelerin
den sorulan işlerin hukuki icapları hakkında mü-

j talâa vermek; 

[1] 215 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

•— 392 — 



B : 95 27. 
B) Bakanlık ilgili daireleriyle diğer Ba

kanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen mu
kavele projeleri üzerinde tetkikler yaparak mü
talâa beyan etmek; 

C) Bakanlıklara ve genel muvazene içinde
ki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza 
dâvaları ile icra işlerini, ait olduğu makam ve 
mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Malî hususları ihtiva eden ve Hazineyi 
ilgilendiren idari dâvalara karşı Bakanlıklar ve 
dairelerince hazırlanarak bu kanunun 24 ncü 
maddesi gereğince Maliye Bakanl.ğma gönderi
len müdafaanameler üzerinde icabettiği takdirde 
hukuki mütalâa beyan etmek ve bu dâvaların 
duruşmalarında bu bakanlık ve daireleri Baş 
Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Merkez 
Muhakemat Müdürü, müşavir avukatlar ve avu
katları marifetiyle idari kaza mercilerinde tem
sil etmek; 

E) Adlî ve idari kaza mercilerinden, hakem
lerden, icra daireleriyle noterler tarafından Ba
kanlığa veya Bakanlık dairelerine yap:lacak teb
liğleri Bakanlık veya bu daireler namına kabul 
ederek hukuki icapları hakkında alâkadar daire
ye gerekli tebliğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teş
kilâtının faaliyetini Hukuk Müşavirleri, Merkez 
Muhakemat Müdürü, Müşavir Avukatlar ve Avu
katlar vasıtasiyle teftiş veya murakabe ettirmek; 

Vazifeleriye mükelleftir. 
BAŞKAN — (F) fıkrası hakkında bir önerge 

vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

hakkındaki tasarının ikinci maddesinin (F) 
bendinin aşağıda yazılı olduğu üzere değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
• Şevki Ecevit 

Değiştirge : 
F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teş

kilâtlanın faaliyetini hukuk müşavirleri, mer
kez muhakemat müdürü veya müşavir avukat
lar ve avukatlar vasıtasiyle en az üç yılda bir 
defa teftiş veya murakabe ettirmek vazifeleriy-
le mükelleftir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Komis
yon namına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, 
(F) fıkrası hakkında önerge vermiş bulunan 
Şevki Ecevit arkadaşımızın değiştirge teklifin
de (En az üç yılda bir defa) kaydı vardır. Bu, 
esas itibariyle yerinde bir tekliftir. Yalnız de
ğiştirgelerinde (müşavir avukatlar) dedikten 
sonra (avukatlar) kelimesini çıkarmış bulunu
yorlar. Halbuki (avukatlar) kelimesi Bütçe Ko
misyonumuzda ilâve edilmiştir. Avukatlar içe
risinde de teftiş ve murakabeye zekâları ve ka
biliyetleri itibariyle gayet ehliyetli unsurlar 
olabilir. Bunlar vasıtasiyle de teftiş ve mu
rakabe yaptırmak âmme menfaatine ve masla
hata uygun düşmez. Bunların mesailerinden 
müstağni kalmamak için bu kelime Bütçe Ko
misyonunda ilâve edilmiştir. Komisyondan ge
len bu maddenin bu kısmı baki kalmak şartiyle, 
yani (avukatlar) kelimesi metinde kalmak, şar
tiyle arkadaşımızın (En az üç yılda bir defa) 
kaydını ilâve etmesine komisyonumuz da taraf
tardır. 

Bunu arzetmek için huzurunuza geldim. 
MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FEHMÎ 

AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Arkadaşlar, bu (F) 
fıkrasına böyle bir kayıt konulması Maliye Ko
misyonunda da mevzuubahis edildi. Yani bir 
seneden, iki seneden, üç seneden fazla bir za
man geçmemesi kaydiyle bunların teftiş ve mu
rakabesini mevzuubahis ettik. Yalnız Maliye 
Vekâleti adına gelen temsilciler bunun mahzur
larını belirttiler. Dediler ki: Teftiş için muay
yen bir zaman korsak o zaman içinde mutlaka 
teftiş etmek zaruretiyle karşılaşırırz. Halbuki 
belki teftiş edemiyeceğimiz haller olur. 

Sonra, bunlar üç ayda bir gönderdikleri cet
vellerle işlerini ve yaptıkları işlerin neticeleri
ni muhakemat müdürlüğüne bildirmektedir-

'' 1er. Bunların bu suretle de kontral ve mura
kabeleri yapılmaktadır. Binaelayeh buraya 
muayyen bir müddet konarak teftiş ve muraka
be etmeleri keyfiyetini mecburi kılmak doğru 
olmasa gerektir. 

Maliye Komisyonunun ifadesini, bir sözcü 
olarak beyan ediyorum. 

ADALET Ko. ADINA MÜFÎT ERKUYUM-
CU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, diğer 
komisyonlar namına görüşen arkadaş1 arımız, 
bağlı bulundukları komisyonların noktai nazar-
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larmı arzettiler. Bendeniz de Adalet Komisyonu 
Sözcüsü olarak önergeye karşı arzı ceyap ede
ceğim. 

Verilen önerge hakikatta yerindedir ye mu
ayyen bir müddette teftişe tâbi tutulması arzu
ya şayandır. Ancak tatbikatta, teşkilâttaki nok
sanlık ve müfettiş azlığı dolayısiyle muayyen , 
üç senelik bir müddet içinde teftiş yapmak im
kânı hâsıl olmıyabilir. Bu bakımdan bunu, o teş
kilâtı idare eden makama bırakmak ve muayyen 
bir müddetle takyit etmemek daha doğru olur 
kanaatindeyiz. 

Kaldı ki, esasen buna lüzum da yoktur. Çünki 
3 ncü maddenin D fıkrasında aynen şöyle de
nilmektedir: (île bağlı ilçelerde işleri senede en 
az bir defa teftiş etmek veya il avukatları mari
fetiyle teftiş ettirmek veya hazırlıyacakları ra
porları bakanlığa göndermek). Böyle bir kayıt 
vardiî. 

Bu kayda istinaden Maliye Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği, illerde senede bir defa muntazaman 
teftiş ve murakabe yapacaktır. Senede bir defa 
teftiş ve murakabe yapmak mecburiyeti mevcut 
olduğuna göre, ayrıca üç senelik bir kaydın ilâ
vesini komisyonca lüzumlu görmemekteyiz. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
ŞEVKÎ ECEVÎT (Sivas) — Muhterem ar-

kadarşlar; yaptığım teklifte, üç senelik zammın, 
kanaatimce çok bile olduğuna dikkatinizi çeke
rim. Maliye Komisyonunda bu ciheti görüşmüş 
ve mümessil arkadaşın da ifadesine göre müfet
tiş arkadaşların azlığı ve müşavir avukatların 
kifayetsiz bulunduğu ve teşkilâtm tamamlan
maması, haliyle bu teftişin zamanında yapılma
sının mümkün alamıyacağından bahsettiler. 

Fakat arkadaşlar, bendeniz bu teşkilâtm 
içinde çalışmış bir arkadaşınız olarak arzetmek 
isterim ki, mülhakatta Hazine avukatlarının 
durumu çok hazindir, senelerden beri teftiş ve 
murakabe görmemişlerdir, muamele tamamiyle 
defterdarla Hazine avukatı arasında cereyan 
eder. Bilhassa icra takipleri ve mahkemenin di
ğer hususları tamamen takipsiz kalmaktadır. Bu 
kaydı koydurmak istemekteki maksadım hiç ol
mazsa bakanlık teşkilâtını buna göre ayarlasın, 
en az üç senede bir vaziyeti düzenlemek için 
müfettiş göndersin, ve bunu bir şekle bağlasın 
diyedir. Bu itibarla teklifimin kabul edilmesi 
suretiyle teftişin bir elden, yeknesak bir şekilde 
yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 
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BAŞKAN — Efendim, komisyonla teklif sa

hibi arasında tam bir mutabakat bulunmadı
ğından bu teklifin dikkata alınarak komisyona 
verilmesini oya koyacağım. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Önergenin dikkate alınıp komisyona 
verilmesi kabul edilmiştir. Komisyona verilmiş
ti?. 

İllerdeki vazifeler 
Madde 3. — İller Muhakemat müdürleri: 
A) Defterdarlıktan veya il idare şubele

rinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkın
da mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla genel 
muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza 
dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait olduğu 
makam ve mercilerde takip ve müdafaasını yap
tırmak ; 

C) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mer
cii gösterilmemiş olan Hazineye ait adlî ve idari 
kaza mercileri, hakemler, icra daireleri ve no
terler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ede
rek hukuki icapları hakkında alâkalı daireye 
gerekli tebliğleri yapmak; 

D) île bağlı ilçelerde işleri senede en az 
bir defa teftiş etmek veya il avukatları marife
tiyle teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları rapor
ları Bakanlığa göndermek; 

E) Malî hususları ihtiva eden ve Hazineyi 
ilgilendiren idari dâvalara ait olmak üzere Ge
nel Muvazene içindeki dairelerin hazırlayıp bu 
kanunun 24 ncü maddesi gereğince en büyük 
mal memuruna gönderecekleri müdafaanameler 
üzerinde icabettiği takdirde hukuki mütalâa be
yan etmek; 

F) Bu kanunla kendilerine verilen sair yet
kileri kullanmak; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 
BAŞKAN —r Okunan madde hakkında söz 

istiyen ver mı? Maddeyi aynen reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Vazifelerin ayrılması 
Madde 5. — Hukuk müşavirleriyle merkez 

muhakemat müdürü, müşavir avukat ve avukat
lar' merkezde Baş Hukuk Müşavirliği ve Muha
kemat Genel Müdürlüğüne, illerde muhakemat 
veya bölge muhakemat müdürlüklerine, muha
kemat müdürlüğü teşkilâtı olmıyan ve bir böl
geye tâbi bulunmıyan yerlerde defterdarlıklara 
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veya mal müdürlüklerine bağlıdırlar. Muhake- j 
mat müdürleri dâva ve icra işlerinde ilgili ma
kamlarla doğrudan doğruya muhabere yetkisini ı 
haizdirler. Muhakemat müdürlüğü teşkilâtı ol
mıyan yerlerde defterdar ve mal müdürleri de 
aynı yetkiyi haizdirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. | 

. Merkez memurlarının tâyin usulleri 
Madde 6. — Merkez teşkilâtı kadrolarmda-

ki memuriyetlerden Başhukuk Müşaviri ve Mu
hakemat Genel Müdürü, Maliye Bakanının tek
lifi, hukuk müşavirleri ile merkez muhakemat 
müdürü ve müşavir avukatlar baş hukuk mü
şavirinin inhası ve Maliye Bakanının teklifi üze
rine müşterek karar ile, diğerleri baş hukuk 
müşavirinin inhası üzerine Bakanlıkça tâyin ı 
olunurlar. 

Baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel 
müdürü ile hukuk müşavirlerinin ve merkez I 
muhakemat müdürünün, müşavir avukatlarla 
Hazine avukatlarının tâyin ve terfilerin.de 3656 
sayılı Kanunun altıncı maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

il memurlarının tâyin usulleri 
Madde 7. — îl teşkilâtı kadrolarmdaki me

muriyetlerden birinci sınıf muhakemat müdür
leri baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel 
müdürünün inhası ve Maliye Bakanının teklifi 
üzerine müşterek karar ile ve diğerleri baş hu
kuk müşaviri ve muhakemat g^enel müdürünün 
inhası üzerine Bakanlıkça tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleri ile Hazine avukatları
nın tâyin ve terfileri 3656 sayılı Kanunun al
tıncı maddesi hükmüne tâbidir. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. I 

İnzibati cezalar ve vazifeye son verme 
Madde 14. — Hazine avukatları hakkında 

Memurin Kanununda yazılı inzibati cezalardan 
her hangi biri; Memurin Kanunundaki tertibe 
bakılmaksızın tatbik olunabilir. Lüzum ve za
ruret halinde 15 nci madde hükümleri daire- I 
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sinde vazifelerine de son verilebilir. Memuriyet
ten ihraç cezasının tatbiki Memurin Kanununun 
hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Madeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

idari dâvalarda temsil 
Madde 22. — idari dâvaların açılması, ida

reler aleyhine açılan bu nevi dâvaların takip ve 
müdafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin 
bağlı bulundukları Bakanlıklar hukuk müşavir
lerine ait olup Danıştaydaki duruşmalarda bu 
daireler kendi âmirleri veya hukuk müşavirleri 
ve hukuk müşaviri teşkilâtı olmıyan dairelerde 
ilgili şube âmiri tarafından temsil olunur. Hazi
neyi ilgilendiren işlerde bu vazife Hazine Mü
şavir avukatı veya avukatları tarafından ya
pılır. Lüzumu halinde Maliye Bakanlığının alâ
kalı servisine mensup ve Maliye Bakanlığı tara
fından tensip edilecek bir memur Hazine avu
katı ile birlikte duruşmaya iştirak ettirilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE KOMİSYONU ADINA FEHMÎ 

AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efendim, burada 
matbaa hatası olsa gerek, «idari dâvaların açıl
ması, idareler aleyhine bu nevi dâvaların takip 
ve müdafaası» şeklinde yazılmıştır. Maliye Ko
misyonunun metninde «idari dâvaların açılması, 
idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların takip 
ve müdafası» diye yazılıdır. Buraya (aleyhin
de) kelimesinden sonra (açılan) kelimesinin 
ilâvesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Madde okunurken (açılan) di
ye okundu efendim. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Yemin teklifi ve reddi 
Madde 23. — Miktar veya kıymeti 1 000 li

raya kadar olan dâvalarla kıymeti belli olmı
yan ve sulh mahkemelerinin görevine dâhil 
olan dâvalarda karşı tarafa yemin teklifine ve
ya ceddine muhakemat müdürleri ve olmıyan 
yerlerde bağlı bulunduğu defterdar veya mal-
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müdürünün yazılı muvafakatim almak şartiyle 
Hazine avukatı yetkilidir. 

1000 lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi ve
ya reddi Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Bakanlıklara karşı yemin teklifi halinde yemin, 
merkezde bakanın yetki vereceği ilgili daire 
âmiri tarafından eda olunabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının 23 ncü maddesin
deki 1 000 liraya kadar kelimelerinden sonra 
kerre içerisinde (1 000 lira dâhil) tâbirinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Mardin 
Necip Bilge Kemal Türkoğlu 

NECİP BİLGE (Niğde) — Müsaade ederse
niz, önergemizi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, kanunda yemin teklifi ve reddi ba
kımından 1 000 liraya kadar olan kısımla 
1 000 lirayı aşan dâvalar tefrik edilmektedir. 
( . . . 1000 ]İraya kadar olan dâvalarla kıymeti 
belli olmıyarî ve sulh mahkemelerinin görevine 
dâhil olan dâvalarda karşı tarafa yemin tekli
fine veya reddine muhakemat müdürlerinin ve 
olmıyan yerlerde bağlı bulunduğu defterdar ve
ya mal müdürünün yazılı muvafakati...) Ve 
ikinci fıkrada, (1000 lirayı geçen dâvalarda ye
min teklifi veya reddi Maliye Bakanlığının iz
nine bağlıdır...) Denilmektedir. 

Birinci fıkrada bin liraya kadar olanlar, 
ikinci fırada bin liradan fazla olanlar denil
mektedir, bunda bin lira dâhil midir? 27 nci 
maddede (bin liraya kadar) ibaresinin yanında 
kere içinde bin lira dâhil kelimesi vardır. 27 
nci maddeye mütenazıran 23 ncü maddede de, 
(bin liraya kadar) dedikten sonra (bin lira dâ
hil) ibaresinin konulmasının, iltibası önleme ba
kımından uygun olacağı kanaatindeyim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, (1000 
liraya kadar) tâbiri, bin lirayı da içine almak
tadır. Mamafih her türlü tereddüdü izale etmek 
için arkadaşlarımızın teklifine komisyon iştirak 
eder. Binaenaleyh, (1000 lira dâhil) tâbiri ilâ-
VG edilsin. 
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MALİYE KOMİSYONU ADINA FEHMÎ 

AÇIKSÖZ (Zonguldak) Maliye Komisyonu da 
iştirak eder. 

BAŞKAN —«• Komisyon sözcüsünün de muva
fakat ettiği şekildeki tadil ile maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde teklif veçhile tadil ve o şekilde ka
bul edilmiştir. 

Hazineyi alâkalandıran idari dâvalar 
Madde 24. —• Malî hususları ihtiva eden ve 

Hazineyi ilgilendiren işlerden, merkezde Maliye 
Bakanlığına, il ve ilçelerde en büyük mal me
muruna haber vermesi ve dairelerince hazırla
narak müdafaanamelerin işe ait dosya ve evrak 
ile birlikte bu mercilere gönderilmesi mecburi
dir. Bu nevi işler Hazinenin alâkalı dairelerince 
tetkik olunarak müdafaanamelerde yapılması 
gerekli değişiklikler hakkında Hazinenin 'görü
şü dairelere bildirilir. Bu müdafaaların Hazine 
anlayışına uygun olarak yapılması esastır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, mad
dede bir tertip hatası olduğu anlaşılmaktadır: 
Başta (en büyük mal memuruna haber verme
si...) Denildiği halde cümlenin sonunda (...mer
cilere gönderilmesi..) Denmektedir. Binaenaleyh 
yukardaki (vermesi) kelimesinin (verilmesi) 
şeklinde olması icabeder. 

Bir de (dairelerince hazırlanarak) diye ya
zılmış. Bu da (hazırlanacak) şeklinde olması 
lâzımdır. Bunlar bir tertip hatası olduğu için 
düzeltmek için ayrıca önerge vermiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurun, 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 

ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, madde 
arkadaşımızın söyledikleri gibi tertip edilecek
ken bir hata ile bu .şekilde çıkmıştır. (Vermesi), 
(verilmesi) olacak, (Hazırlanan) kelimesi de 
(Hazırlanacak) olacaktır. Tabı hatası olmuştur. 
Arkadaşımın teklifine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Bu bir tabı hatasıdır. Komis
yon Sözcüsü tashih edilmiş şeklini beyan etti
ler. Bu şekilde maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Sayıştayca veya muhasiplerce kabul edilmiyeıı 
muamele ve tasaruflar sebebiyle açılan idari dâ

valarda husumet 
Madde 25. — Genel muvazene içindeki daire

lerin Sayıştayca veya muhasiplerce kabul edil-
miyen muamele ve tasarrufları sebebiyle alâkalı-
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lar tarafından Dan ştayda açılacak idari dâva
larda husumet Hazineye aittir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlef... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden vali 
ve kaymakamların vazgeçme yetkileri 

Madde 27. — 1 000 liraya kadar (bin lira dâ
hil) bir Devlet alacağı veya bu kıymetteki bir 
hak veya menfaat dâva ve icra yoliyle takip edil
mekte iken takibata devam etmekte veya takibin 
Devlet aleyhine neticelenmesi halinde yüksek de
receli mahkeme veya mercie müracaatta maddi ve
ya hukuki sebeplerle bir fayda umulmazsa avu
katın mucip sebepleri göteren mütalâası üzerine 
muhakemat müdürünün ve olmıyan yerlerde def
terdarlığın teklifi üzerine takipten vazgeçme em
ri vermeye ve dâva ve icra kayıtlarını sildirmeye 
valiler yetkilidir. 

Hazine avukatı bulunmıyan yerlerde yukar-
daki fıkrada vazıh hususlara ait teklifler 

* • 
alâkalı daire amirlerince yapılır. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı olan 
illerde yukardaki yetkiler takip veya dâva han
gi ile ait ise o yer valisi tarafından kullanılır. 

Muhakemat müdürleriyle defterdarların tek
lifleri valilikçe reddolunursa ve bunlar teklifle
rinde ısrar ederlerse keyfiyet Maliye Bakanlığ na 
bidirilir. Valinin tasvip etmediği dâva ve icra 
takiplerinden vazgeçmeye Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

ilçelerde miktar veya kıymeti 300 liraya ka
dar (üç yüz lira dâhil) olan işlerde bu yetkiler 
Hazine avukatının mütalâası ve mal müdürünün 
teklifi üzerine kaymakamlar tarafından kulla
nılır. Kaymakamların kabul etmedikleri teklif
te mal müdürü ısrar ederse valinin vereceği karar 
kesindir. 

Hazine avukatı olmıyan ilçelerde dâva ve ic
ra işlerinin terkinine ait teklifler alâkalı daire 
âmiri tarafından yapılır. 

Bakanlığın emriyle açılan dâva ve icra takip
lerinden vazgeilmesi bakanlığın iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 34. — Mevzu kaimıyan veya yanlış-
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I lıkla açıldığı anlaşılan veya Hazineye ait hak 
I ve menfaati muhtevi bulunmıyan dâvalarla icra 
I takipleri miktar veya kıymeti bin lira ve daha 
I az olduğu takdirde 27 nci maddedeki usul da-
I iresinde ve bin liradan fazla olduğu takdirde 
I Maliye Bakanlığınca iptal edilerek dâva ve icra 
I kayıtları terkin olunur. 
I Bu kabîl işler hakkında verilen kararlara 
I karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
I vazgeçilmesi de yukarıki hükümlere tâbidir. 
I Hazinece müdahale olunan ceza dâvalarında 
I suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs ol-
I madiğinin subut bulması sebebiyle verilen bera-
I et kararları hakkında dahi bu madde hükmü tat-
I bik olunur. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I var mı? 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKU-
YUMCU (Balıkesir)—Efendim bu maddede bir 

I harf eksikliği vardır; maddenin başında «mev-
I zu» yazılmıştır, «mevzuu» olacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
I Efendim ikinci maddenin (P) fıkrası komis-
J yomdan gelmiştir. 
I F) «Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teş

kilâtının faaliyetini Hukuk Müşavirleri, merkez 
Muhakemat Müdürü, müşavir avukatlar ve avu
katlar vasıtasiyle en az üç yılda bir defa teftiş 
veya murakabe ettirmek vazifeleriyle mükellef-

I tiı\» 
BAŞKAN — (F) fıkrası bu şekilde tâdil 

edilmiştir. 
îkinci maddenin tadil edilen (F) fıkrasını 

okunduğu şekilde reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddenin tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde — Genel, katma, özel, bütçeli 
idarelerle belediyelerin ve sermayesinin ya
rısı veya idare ve murakabesi bu dairelere ait 
teşekküllerin mukayyet avukatları kendilerinin 
dâhil bulunduğu teşkilât haricinde olmak üzere, 

I bu daire müessese ve teşekküllerde, mensup ol
dukları dairenin muvafakatiyle, bir munzam 

I avukatlık vazifesi alabilirler. Alman munzam 
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vazife Genel, katma, özel bütçeli bir idarede 
olduğu takdirde maaşı* hakkında 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istyen,. 
BÜTÇE Ko. ADINA MAHMUT GÜÇBİL-

MEZ (Bolu) — Efendim, bir baskı hatası oldu
ğu anlaşılıyor. 

Dokuzuncu satırda (Katma, özel bütçeli...) 
ibaresi var, bu, (katma veya Özel bütçeli) ola
caktır. 

BAŞKAN — «Katma» dan sonra «veya» ilâ
ve ediliyor. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Arka
daşımızın yaptığı tashihten başka küçük bir 
matbaa hatası daha vardır. Birinci satırdaki 
(özel) kelimesinden sonra gelen virgülün tay-
yedilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih olunduğu şe
kilde reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

İKÎNCÎ MADDE — 4353 sayılı Kanunun 
8, 9, 10, 11, 13, 16 ve 39 ncu maddeleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Maliye Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine 4910 sayılı 
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelden ilişik 1 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine, 
ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

İlişik 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmına ilâve olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan kadrolarda aylıkla çalıştırılmakta olanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 
görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle gö
revi başında bulunmıyanlar, kanunla kabul edi
len görevlere tâyin olundukları takdirde işe 
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başlamak kaydi aranmaksızın almakta olduk
ları aylıkların verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu ka
nunla kaldırılan kadrolarda görevli bulunan
lardan aylık ve kadro unvanları değiştirilmemiş 
olanların yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp 
haklarında yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükmü avukatlar hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Mİadde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte müşavir avukat, Hazine 

avukatı veya yardımcı avukat olarak müstah
dem olanlardan bu kanunla alman ve istisnai 
mevki olarak tanınan kadrolara tâyin edilecek
lerin aylıkları hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükmü bu. kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten en çok iki yıl evvel teşkilâttan 
cezaen olmamak üzere, ayrılmış olanlar hakkın
da da tatbik olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka« 
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Serbest Hazine avu
katı olarak çalışmakta iken bu kanun gereğin
ce memuriyete giren Hazine avukatları, Hazine
yi ilgilendirin iyen işlerini üç ay zarfında tasfiye 
etmeye mecburdurlar. Bu müddet içerisinde tas
fiye eîmiyenlerin vazifelerine son verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşri 
tarihinde Hazine avukat namzetliğinde bulu
nanların bu hizmette geçen müddetleri 3499 sa
yılı Avukatlık Kanununa göre avukat yanın
daki staja sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 31.VIIT. 
1951 tarihinde yürürlüğe girer, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen | 

yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu! yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanun halini almıştır. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Cetvelleriyle birlikte. 
BAŞKAN — Evet cetvelleriyle birlikte. 

8. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhu
riyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 
1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait 
A ve B listelerini muhtevi Protokolün onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/181) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

CİHAD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; Türkiye ile Federal Almanya 
Cumcuriyeti arasında mevcut Ticaret Anlaşma
sına ek olarak akdedilmiş bulunan protokol tas
vibinize arzedilmiş bulunuyor. Mâruzâtım, bu 
protokolün ortaya koyduğu bâzı meseleleri tah
lil ederek Hükümetten ilerdeki ticaret anlaş
malarımız için yolumuzu aydınlatacak bâzı tet-
kiklarda bulunmasını temenniye taallûk etmek
tedir. Dâhil bulunduğum Ticaret Komisyonumuz 
bu anlaşmanın tasdikini tavsiye etmektedir, ı 
Benini sözlerim bunun aleyhinde değildir, ben 
de reyimi müspet olarak kullanacağım. Fakat 
bu protokol tatbikatının ortaya koyduğu bâzı 
meseleleri Hükümetin dikkat nazarına arzet-
mek istiyorum. 

Bu protokola göre Türkiye'nin Almanya'ya 
ihraç edecek olduğu mallar (A) listesinde be 
yan edilmiştir. (A) listesinde Türk malların
dan 71 kalem - münferit veya grup halinde -

[1] 216 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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malımız sayılmış olup bunların tam 61 tanesi 
için Almanya'nın bizden serbestçe yani konten-
jansız olarak ithale müsaade taahhüdünde bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Geri kalan sekiz ta
nesi için Almanya birer kontenjan tâyin etmiş
tir. Mesele şu noktada meydana çıkmaktadır: 
Almanya'nın Türkiye'ye tanıdığı bu serbesti 
Almanya'nın umumi mahiyetteki diğer bir ta
ahhüdü ile teyit edilmiş bulunmaktadır. Bina
enaleyh Türkiye'ye 61 kalem malını serbestçe 
ithal hakkını tanıyan iki hüküm vardır. Biri
si, Türkiye ile Almanya arasında bilateral, iki 
tarafı ilzam eden bir anlaşma, diğeri Alman
ya'nın Türkiye dahil 19 memlekete karşı aldı
ğı taahhüt, yani liberasyon listesi yoliyle al
dığı taahhüttür. Böylece bir hak iki yoldan te
min edildiğine göre, birisi sukut ettiği takdir
de ikincisi Türkiye için ne hüküm ifade edecek
tir? Bu, nazari olmaktan çıkmış ve hâdise ola
rak bugün önümüze gelmiş bir meseledir. 
Bildiğiniz gibi, Almanya son zamanlarda libe
rasyon listesinin tatbikatı neticesi ekonomisinin 
tahammül edemiyeceği şekilde borçlanmış, al 
tın ödemiş" ve bu hususta yaptığı talepler üze
rine liberasyon listesinden azade kılınmıştır. 
Şu halde Türkiye'den ihraç edilecek bu 61 ka
lem eşyaya serbest ithal imkânı sağlıyan iki 
anlaşmadan umumi olanı ortadan kalkmıştır. 
Bu takdirde Türkiye bilateral anlaşma gereğin
ce üzüm, incir, fındık ve saire için bu anlaşma
nın Almanya'da temin ettiği serbestiden istifa 
de edebilecek mi? Yani anlaşmamız bu hâdise 
karşısında bir kıymet ifade ediyor mu? Eğer 
bir kıymet ifade ediyorsa o takdirde netice şöy
le olacaktı: 

Hükümetimiz Almanya'ya diyecekti ki, her 
ne kadar mültilateral anlaşmanın ortadan kalk
ması sebebiyle, sair memleketler meyanmda 
Türkiye'ye karşı taahhüdünüz bir müddet için 
sukut etmiş ise de, bilateral anlaşmamız do-
layısiyle Türkiye Almanya'ya fındığı, üzümü, 
inciri ve saireyi serbestçe ithal etmek hakkına 
malik bulunmaktadır. Halbuki böyle olmamış
tır. Almanya birinci hükümden yani liberas
yon listesi hükümlerinden kurtulduktan sonra, 
bütün diğer memleketlere olduğu gibi Türkiye'
ye (bunda Türkiye'yi diskrimine eder bir vazi
yet yoktur) ancak verebildiği nispette kon
tenjanlar verebilmiştir. Şu tatbikata bakılırsa, 
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bilateral anlaşmanın fiilî bir kıymeti yok de
mek oluyor. 

Şu halde bu iki nokta arasında görüşlerin 
tebellür etmesi lâzımgelmektedir. Birinci gö
rüşe nazaran bilateral anlaşmanın elbetteki 
kıymeti vardır. Niçin? Çünkü bilateral anlaş
malar zaten böyle haller içindir. Bir memleke
tin umumi taahhütleri vardır. Dahilî rejimi 
vardır. Hükümetlerin karar alma yetkileri 
vardır. Bütün bu yetkilerin ve imkânların dı
şında bâzı şeyleri mahfuz tutmak için bilateral 
anlaşmalar yapılır. Binaenaleyh, bizim bu ser
besti listemiz yürürlükte kalmalı idi denebilir. 
Bu, bir görüştür. Bir diğer görüş da, tatbikatı 
son zamanlarda yapılan görüştür. Almanya 19 
millete hitap eden taahhüdünden sıyrıldıktan 
sonra, bilateral anlaşmaya göre lüzumlu serbes
tiyi vermemiştir. Çünkü vermesine imkân yok
tu. Bu demektir ki, bilateral anlaşmamızın bu 
gibi hallerde bir kıymet ifade etmiyeeeğini 
kabul etmiş oluyoruz. Ben, şu anda, bu görüş
lerin her hangi birisinin saliki değilim. Kanaat 
izharında istical etmiyerek, sadece meseleyi or
taya koyuyorum. Eğer buna cevap verecek bir 
Bakan hazır bulunuyorsa, sadece meseleyi tet
kik lıîtfunu rica ederim. îlgili Bakanın, hemen 
cevap vererek, bu iki istikametten birisine 
temayül etmesini, derhal angaje olmasını şaya
nı arzu görmem.' Bu suretle mesele ortaya 
atılmıştır; ve bence bu hâdise ticari, akdi mü
nasebetlerde yeni bir şeydir. Tetkik olunma
lıdır. Bu hal, sadece bize menfaatler sağlıyan 
memleketler bakımından değil, bizim başkala
rına menfaatler sağlamış olduğumuz mukave
leler bakımından da mevzubahis olabilir. Al
manya liberasyonu durdurmak zorunda kalmış
tır. Aynı hâdise başka memleketlerde de hadis; 
olabileceği gibi memleketimizde de hadis ol-
mıyacağmı kimse temin edemez. Şu halde, bi
zim elde ettiğimiz veya başkalarına sağladığı
mız menfaatler bakımından, liberasyon taah
hütleri muvacehesinde, bilateral taahhütlerin 
kıymetinin ne olduğunun tâyin edilmesi lâzım
gelmektedir. îşte benim son zamanlarda hadis 
oldu dediğim mesele bu meseledir. Ve hükümet
ten üzerinde durulmasını rica ettiğim nokta da 
budur. 

Bir kerre daha ifade etmek için arzedeyim: 
Ticaret anlaşmalarının serbest listeleri ile libe
rasyon taahhütleri arasındaki münasebetler 

.1951 Ö : 1 
nelerdir? Ve birincisinin ikinciye nispetle hu-
kukan ilzam edici kıymeti nedir, ne ölçüdedir? 
önümüzdeki günlerde her hangi bir anlaşma 
akdedilirken, hükümetçe önceden yolumuzun 
aydınlatılmış olmasını rica ederim. 

Demin de ifade ettiğim gibi, Bakanlarımız
dan her hangi birisi, Dışişleri veya Ekonomi 
Bakanlarından birisi burada olsalardı, derhal 
cevap vermelerini arzu etmiyecektim, ricam 
şu noktada olacaktı : 

Birincisi; meseleyi, yeni anlaşmalarımız ba
kımından yolumuzu aydınlatmak maksadiyle, 
tetkik ettireceğini; 

İkincisi; varılacak neticeye göre yeni anlaş
maları istikametlendireceğkıi burada bulunma
makla beraber ıttıla peyda edecek Bakan vade-
derlerse, benim için netice, matlup hâsıl olacaktır. 
Artık bu dileğimin iti lâlarına vusulünü müm
künse arkadaşlarından, olmazsa zabıtların delâ
letinden rica ediyorum.» 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 dev
resinde mübadele edilecek mallara ait A ve B 
listelerini muhtevi Protokolün onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, 1 Temmuz 1950 ilâ 30 
Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek mal
lara ait A ve B listelerini muhtevi Protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etaıiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

* 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edilmiştir. Tasarının birinci görüşülmesi bitmiş
tir. 
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Açık oyunuza sunulan taşanlara oy vermiyen 

arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullanımlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

9. — Türkiye - Federal Almanya ödeme An
laşmasının üçüncü maddesi ekinde musarrah 
cari tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hak
kında teati olunan mektupların onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret* ko
misyonları raporları (1/182) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen; yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşması
nın 3 ncü maddesi ekinde musarrah tediyelere 
yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki mek

tupların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 15 Ocak 1949 tarihli Türkiye -
Federal Almanya ödeme Anlaşmasının 3 ncü 
maddesi ekinde musarralh cari tediyelere yeni 
bâzı ödemelerin ilâvesi hakkında, 7 Mart 1951 
tarihinde Frankfurt ' ta imza ve teati olunan 
mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Okunan madde hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

[1] 217 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. — Türkiye -Yugoslavya Ticaret Anlaş
masına ek listelerin yürürlük süreterinin uza
tılmasına dair mektupların onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/192) [1] 

BAŞKAN — Tümoi üzerinde söz istiyen 
yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek 
listelerin yürürlük sürelerinin uzatılmasına dair 

mektupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1950 tarihli Türkiye -
Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listelerin 
yüdürlük sürelerinin uzatılması hakkında 13 Ni
san 1951 tarihinde Ankara'da Yugoslavya Bü
yük Elçiliği ile teati edilen mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır, . 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[1] 218 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır'. 
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6. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

i . — Seyhan Milletvekili Sinan TekeUoğlu'-
nun, İstanbul eski defterdarnın Yarlık Vergisi 
mükelleflerinden bâzıları hakkında yaptığı mu
ameleye ve aldırı söylenilen evin kime ait ol
duğuna, İstanbul'da satılan iki apartmanın 
kimler tarafından, kaça alındığına ve Adana'-
daki bir mükellefin affedilmiş olan vergisi mik
tarına dair sorusuna Maliye Bakam Hasan Po-
latkan'ın sözlü esvabı (6/320) 

25 . V . 1951 
%. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanlığınca 
Meclis kürsüsünden sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Eski İstanbul Defterdarı olup halen Ma
liye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi olan Faik 
ökte, Papazyan ile Pozant'a müştereken tarh-
edilmiş Varlık Vergisini bu iki kişi arasında 
taksim etmiş midir! Bu taksim kanuna uygun 
mudur? Bu taksimde her birinin hissesine düşen 
miktar tahsil edilmiş midir? Hangisinden tahsil 
edilmiş, hangisinden tahsil edilmemiştir ? Defter
darın Varlık Vergisi mükelleflerinden bir ev al
dığı söylenmektedir. Bu doğru ise kimin evini 
ve kaça almıştır? Binanın o zamanki kıymeti 
ile satınalman bedel arasında fark var mıdır? 
Varsa miktarı nedir? 

2. İstanbul'da İnönü Mahallesinde Radyo-
evinin karşısında kâin 291 numaralı 10 daireli 
ve asansörlü bir apartman gazete ilânlarında 
Eminönü Mahallesinde kagir bir hane diye sa
tılığa çıkarılmış 600 000 lira kıymetindeki bu 
apartmanı 150 000 liraya alan kimdir? 

3. İstanbul İstiklâl Cad. Karlman Pasajı 
karşısında 347/1 numaralı Singer Apartmanı 
m kim ve kaça almıştır? Bunun ilânı ne şekilde 
yapılmıştır? 

4. Adana'da Hilmi Uran'in tanzim ettiği 
listede Adana'da Yeni Han sahibi Mustafa Sür-
(moli'nin ismi var mıdır? Varsa affedilmiş ver
ginin miktarı nedir? 

MALİYE BAKANI HASAN POLA KAN 
(Eskişehir) — Seyhan Milletvekili Sayın Sinan 

Tekelioğlu arkadaşımızın Varlık Vergisi sırasın
da satılan bâzı gayrümenkullerle Seyhan'da ibfir 
mükellefe ait verginin affı hakkındaki 4 mad
delik sözlü sorularına cevap arzediyorum: 

1. Sözlü sorunun birinci maddesinde, eski 
İstanbul Defterdarı ve -eski Teftiş Kurulu Baş
kanı Faik Ökte'nin Papazyan ile Pozant'a-
müştereken tarhedilmiş Varlık Vergisini bu iki 
kişi arasında taksim edip etmediği, etmişse bu 
taksimin kanuna uygun olup olmadığı, taksim 
neticesinde hisselerine ne düştüğü ve hangi
sinden ne miktar tahsilat yapıldığı, Defterdarın 
Varlık Vergisi mükelleflerinden bir <ev aldığı 
söylenmekte olduğundan bu doğru ise kimin 'evi
ni kaça aldığı, binanın o zamanki kıymeti ile 
satınalman bedel arasındaki farkın ne olduğu 
sorulmaktadır. 

1943 yılma taallûk eden bu muameleler hak
kında yaptırılan tetkikatm neticesi şudur: 

A) Varlık Vergisi Kanununun tatbiki sı
rasında Tarlabaşı Şubesi mükelleflerinden em
lâk alım ve satımı ile iştigal eden Pozant Ye-
remyan ve Hrant Papazyan adlarına 470 hesap 
numarasında 90 bin lira Varlık Vergisi salm-
dığı, mükelleflerden Hrant Papazyan'dan mez
kûr vergiye mahsuben 15 . I . 1943 tarihinde 
% 2 gecikme zammı ile birlikte 1 020 liralık tah
silat yapıldığı bunu mütaakıp Defterdarlığa 
bir dilekçe ile müracaat eden Hrant Papazyan'-
m Pozant Yeremyan'la olan ortaklığının âdiyen 
yapılmış bir anlaşma ve iş birliğinden ibaret 
olup keyfiyetin, yazıhanelerinin ayrı Aİmasiyle 
ve Ticaret Odası ve sicilli ticaret kayıtları ile 
sabit bulunduğunu ve matruh vergiyi müteselsi-
len ödemeye tâbi kılacak bir sebep mevcut olma
dığı cihetle işbu verginin kendilerinden münasefe-
ten aranılmak suretiyle tahsilinin kolaylaştırıl
masını istediği ve vâki davet üzerine gelen Pozant 
Yeremyan'ın vergi ödemek niyetinde olmadığı
nın anlaşılması üzerine defterdarlıkça bu dilek
çesi ile borcunu ödemek hususunda âzami hüs
nüniyet gösteren Hirant Papazyan'm, verginin 
yarısını teşkil eden 45 bin liranın haricinde ka
lan kısmından mesul tutulmaması Pozant Ye-
remyan hakkında kanunun bütün müeyyidele
rinin tatbik edilmesi muvafık olacağı mütalâa 
edilerek o zaman 26 . IV . 1943 tarihli bir yazı 
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ile vilâyet makamına sormuş valilikçe bu mü
talâanın tasvip edilmesi üzerine Hirant Papaz-
yan'ın hissesine isabet eden 45 bin liradan baki
ye kalan 44 bin lira borcunu mütaakip tarihler
de yine % 2 gecikme zamlariyle birlikte sekiz 
kıt 'a makbuz mukabilinde tamamen ödediği 
anlaşılmıştır. 

B) Bahsedilen tefrik muamelesinden son
ra diğer mükellef Pozant Yeremyan'm hissesi
ne düşen verginin tahsilini teminen yapılan ta
kibat neticesinde kendisinden gerek rızaeıi ve 
gerekse haczen muhtelif tarihlerde altı mak
buzla ceman 9 576 lira 57 kuruş vergi ve 140 li
ra gecikme zammı tahsil edildiği ve icrai taki
bat sırasında ticaret yerindeki eşyaların da sa
tıldığı ve bakiye borç için Pozant Yeremyan'm 
Aşkale'ye sevkedildiği, Varlık Vergisi bakiye
sinin terkini hakkındaki 1944 yılında çıkan 
4530 sayılı Kanunun neşri üzerine Pozant Ye-
remyan'dan tahsil edilmiş olan 35 423 lira 43 
kuruşun terkin olunduğu tesbit olunmuştur. 

Ev meselesine gelince bu soru münasebetiyle 
yaptırılan tetkikata göre: 

1. Defterdar Faik lökte refikası Münevver 
ökte'nin, 19 . IV . 1943 tarihinde Cihangir Pür-
telâş Hasanefendi Mahallesi leylek sokağında 
kâin 21 No. lı evi 11 bin lira bedel mukabilinde 
Yunan tebaasından Leonida Demenegas'tan sa-
tmaldığı, evin bedeli kısmen Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasından ipotek tesisi suretiyle öden
diğinden bu eve o tarihte bankanın fen servisi 
tarafından iradına nazaran 12 bin »arsa ve inşa
ya göre ise 12 bin yüz beş lira değer takdir 
edildiği buna göre satış bedeli ile tesis edilen 
ipotek dolayısiyle bankaca tesbit edilen değer
lerden yükseği olan arsa ve inşa değeri arasın
daki fark 1105 liradan ibarettir. 

2. Evi satan Yunan tebasmdan Leonida'mn 
dökmecilik ve hurda demir ticaretiyle iştigalin
den dolayı 3 bin ve sahip olduğu gayrimenkul-
lerden dolayı da 50 bin lira Varlık Vergisiyle 
mükellef tutulduğu, bu vergilerden ticaretine 
taallûk eden 3 000 liranın 50 lira gecikme zam
mı ile birlikte tamamen tahsil edildiği, diğer 
50 000 lira hakkında mükellefin Büyük Millet 
Meclisine müracaatta bulunduğu, gerek mükel
lefin bu müracaatı, gerekse Yunan Sefaretinin 
notası üzerine o zaman Hükümetçe bu gibi mü
racaatları tetkika memur edilen heyet tarafın
dan yapılan inceleme neticesinde, salınan 50 000 

6.1961 0 : 1 
I lira verginin fazlalığı anlaşılarak 12 500 liraya 

indirildiğine dair dosyasında bir fiş bulunduğu 
ve muaddel verginin 100 lira gecikme zammiy-
le birlikte tahsil edilerek bakiyesi olan 37 500 
liranın 4530 sayılı Kanun mucibince terkin edil
diği anlaşılmıştır. 

Faik ökte refikası Münevver ökte 'nin satı-
naldığı ev, biraz evvel arzettiğim gibi, yukarda 
adı geçen mükellef Leonida'nm evidir. Bu evin 
Varlık Vergisinin tahsili için yapılan müzayede
den değil, mal sahibi Leonida'nm kendisinden 
satmahndığı anlaşılmaktadır. 

I I - Sözlü sorunun ikinci maddesinde, is
tanbul inönü Mahallesinde Radyoevi'nin karşı
sında kâin 291 numaralı on daireli ve asansörlü 
bir apartmanın gazetelerde, Eminönü mahalle
sinde kârgir bir hane diye ilân edilmek suretiy
le satılığa çıkarılarak 600 000 lira kıymetindeki 
bu apartmanın 150 000 liraya satılmış olduğun
dan bahisle satmalanm kim olduğunun açıklan
ması istenilmektedir. 

Bu mevzuda istanbul Valiliğinden yapılan 
istizaha alman cevapta; Varlık Vergisi Kanu
nunun tatbiki sırasında Mihran Ohanyan vere
sesi adına tarholunan bir milyon lira Varlık 
Vergisinin tahsilinin temini için Mihran Ohan
yan'a ait olarak satılan gayrimenkuller meya-
nmda radyo evinin karşısında bulunan iki apart
manın da satılmış olduğu, bunlar inönü Mahal
lesinin Cumhuriyet caddesinde eski 177 yeni 
167, 169 numaralı ve 5277 lira gayrisâfi iratlı 
Belvü apartmanı adı verilen apartman ve altın
daki dükkânın tamamı ile yine inönü Mahalle
sinde Cumhuriyet caddesi, Bâbil sokağında eski 
2, 4 yeni 291 numarataj 189 numaralı ve 4171 
lira 50 kuruş gayrisâfi iratlı Mihran Ohanyan 
apartmanı ve altındaki dükkânın tamamının 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde 
satılığa çıkarılarak Beyoğlu ilçesi idare Kuru
lunca 11 . I I I . 1943 tarihinde birinci müzayede
sinin yapılıp askıya alındığı ve 22 . IIT . 1943 
tarihinde icra edilen açık artırma sonunda 
Belvü apartmanının en çok pey süren Arif Baş-
yazgan 'a 156 600 lira ve diğer apartmanını 
Şadı Üstün ve Ethem Dalyanoğlu'na 49 050 1İ-. 
raya katı ihalesi yapılmak suretiyle satıldığı, 
her iki gayrimenkule ait katı ihalenin 22JH. 
1943 tarihinde yapılacağı hakkındaki ilânın 
20, 21, 22 . I I I . 1943 tarihlerinde istanbul'da 

I münteşir Vatan, Yenisabah, Akşam, Sonposta, 
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Tan gazetelerinde ilân edildiği, ancak bu apart
manların satışında yanlışlık yapıldığından ve 
saireden bahsile mükellef Mihran Ohanyan ve
resesinden Margiros Ohanyan tarafından İstan
bul Asliye Beşinci Hukuk Mahkemesine açılan 
dâvaya Hazinece dâvâlı lehine üçüncü şahıs sı-
fatiyle müdahale edildiğinden bu satışlara ait 
evrakın mahkemeye tevdi edildiği ve mahkeme
ce Yargıtaya gönderildiği bildirilmiştir. 

Yargıtayda bulunan dosya üzerinde yapılan 
incelemelerde ise bu dosya içinde yalınız 21.11. 
1943 tarihli Yenisabah ve 21 . III . 1943 tarih
li Akşam gazetelerinin birer nüshalarının mev
cut olduğu görülmüş ve bu gazetelerdeki ilân
larda bir yanlışlık müşahede edilmemiştir. 

Dosyada, Vatan, Sonposta, Tan gazeteleri bu
lunmadığı için bu üç gazetede bir yanlışlık bu
lunup bulunmadığı tesbit olunamamıştır. 

Valiliğin yazısına eklediği (Türk Basın Bir
liği ve Ortakları Resmî ilânlar Kollektif Şir
keti) tarafından verilmiş olan tasdikli bir vesi
kada, katı ihalenin 22 . III . 1943 tarihinde ya
pılacağına dair olan ilânının yukarda adları ve 
tarihleri zikredilen gazete nüshalarında intişar 
ettiği ve ilânlarda satılan gayrimenkullerin kâ
in bulunduğu mahalle isminin (inönü mahalle
si) olarak yazıldığı ve gayrimenkulun cinsinin 
de (kârgir bir hane) değil mâruf adı da zikre
dilmek suretiyle (Belvü apartmanı tamamı ve 
altında dükkân) ve (Mihran Ohanyan apartma
nı tamamı ve altında dükkân) şeklinde yazıl
mış bulunduğu ancak bu gazetelerin mevcudu 
olmadığı zikir ve teyit olunmuştur. Bu mevzu 
Yargıtaym vereceği kararla aydınlanmış olacak-
tlf. 

III - Sözlü sorunun üçüneü maddesinde; İs
tanbul İstiklâl caddesi Karlman pasajı karşısın
da 347/1 numaralı Singer apartmanını kimin 
aldığı ve kaça aldığı ve bunun ilânının ne şe
kilde yapıldığı. sorulmaktadır. 

Bu apartman hakkında valilikten alman ya
zıda; 347/1 numaralı mahal başlı başına bir 
apartman olmayıp bir tek tapu senediyle tasar
ruf edilen ve 3012 metre murabbaı saha üzerine 
mevzu olan 349 numaralı Singer hanının bir 
eüz'ü olduğu ve 18 bap gayrimenkulden teşek
kül. ettiği ve bu hanın 3/4 hissesinin Mihran 
Ohanyan veresesinin Mercan Maliye Şubesine 
o1 an 291 487 liralık bakiye Varlık Vergisi bor
cundan dolayı Beyoğlu İlçesi İdare Kurulunca 
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7 . II . 1944 tarihinde yapılan açık artırma ne
ticesinde en çok pey süren Vehbi Koç'a 254 000 
liraya satıldığa ve Singer hanının satış tarihin
deki gayrisâfi iradının 15 777 lira olup gazete
lerde yapılan ilânlarda 18 parçadan ibaret cüz
lerin kapı numaralarının ve cinslerinin ayrı ay
rı gösterildiği bildirilmiştir. 

IV - Sözlü sorunun dördüncü maddesinde 
bahsedilen Hilmi Uran'm tanzim ettiği listede, 
Adana'da Yeni han sahibi Mustafa Sürmeli'nin 
do âdı vardır. Bu listede, diğer bâzı mükellef
ler mey anında Mustafa Sürmeli adına ticari ka
zancından dolayı tarhedilmiş olan 15 bin lira 
Varlık Vergisinden ancak, 7 500 lirasının emsa
line ve takatine nazaran daha adilâne olacağına 
işaret edilmiş ise de listenin Bakanlığa tevdi
inden evvel mezkûr vergiden 14 760 lirasının 
tahsil edildiği Defterdarlıktan bildirilmiş oldu
ğundan ancak bakiye 240 liranın tahsilinin te
cili cihetine gidildiği ve bu meblâğın da bilâ-
hara neşredilen Varlık Vergisi bakayasının ter
kini hakkındaki 453Ö sayılı Kanuna müsteniden 
terkin olunduğu anlaşılmışıtr. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; hiç şüphe yok ki, çok acı bir ha
kikatin ifadesi olan Varlık Vergisinin kötülük
lerini zikredecek değilim. Bunu Türkiye'de ve 
dünyada bilmiyen kimse kalmamıştır. Yalnız 
bendeniz eski İstanbul defterdarı beyin yazmış 
olduğu bir eseri okudum. Bu eserde, Büyük 
Millet Meclisine ve onun o zamanına ait olan 
Hükümetinin yapmış olduğu âdeta suikastı 
andıran bir ifadesine rasgeldiğim için bu suali 
sormuş bulunuyorum. Bu arkadaş onlarla be
raber müşterek olduğundan dolayı onun hak
kında benim bildiklerimi huzuru âlinizde ve 
Türk Milletinin ve bütün dünya karşısında ar-
zetmeyi bir milletvekili olarak kendime borç 
bildim. 

Arkadaşlar, Faik Ökte denen bu arkadaş 
İstanbul Defterdarı idi. O kanun da buradan 
bir gecede alelacele çıktı. Fakat kanundîîn 
maksat Türk Milletinin düştüğü malî durumu 
ıslah gayesine matuftu. Kanuna göre her vi
lâyette bir komisyon teşekkül edecekti ve bu 
komisyonun içinde en salahiyetli olan defterdar 
da var idi. İşte bu Faik ökte o zaman İstan
bul Defterdarı idi. İstanbul'da ne kadar kötü
lük yapılmışsa, ne kadar haksızlık yapılmışsa 
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bunun vebali bu işle en çok meşgul olan kendi
sinindir. 

Şimdi Türk Milletini âdeta dünyaya jurnal 
ederek kendisinin yazmış olduğu eserle kendi ı 
i akkmdaki büyük kararı kendisi vermiştir. 
işte onları burada, Türk Milleti huzurunda or
taya atmak için elimdeki resmî vesaika göre işi ı 
arzediyorum. I 

Faik ökte 'nin tarhettiği Varlık Vergisi tu- ı 
t a n 350 milyon liradır ve bu vergiyle mükel-
lef olanların adedi 45 bin kişidir. Faik ökte 
yalnız beş bin kişiden para almış, öte tarafım ! 
suverı muhtelife ile ekarte etmiştir. Bu kanu- | 
nün 7 nci maddesi diyor ki ; her vilâyette bir I 
heyet teşekkül eder, bu heyetin başında vali ve j 
bunun içerisinde de en büyük maliye âmiri bu
lunur. . 

Bu heyette bulunacak olan azaları tadat et- j 
mektedir. Bunların verecekleri karar katîdîf, 
hiçbir mahkemeye müracaat etmeye hak vermez, | 
gerek idâri, gerek adlî makamlara müracaat hak- ı 
kını kesmiş olan bu kanunu nazarı itibara almı- j 
yân Faik ökteı 15 gün zarfında mükellef parayı ; 
vermediğinden dolayı Tahsili Emval Kanununa 1 
tevfikan malları satılarak bu vergiyi almak, bir i 
ay zarfında vermiyenler ise Devletin tâyin ede-
ceği yerlere nef edecekti. 

Soruyorum bu Faik ökte'ye» 1942 senesinde | 
yaptığı bîr tarhiyat ile -birçok kimseleri muaf i 
tutuyor, sonra kanunun kötülüğünden, kanunu 
tatbik eden insanların fenalığından bahsediyor. 
Bu meyanda bir arkadaşımızı, Suat Hayri Ür
güplü'yü o kadar kötü bir duruma koyuyor ki, i 
millet muvacehesinde teşhir ediyor. 

Müsaade ederseniz o da bildiklerini ismi geç- | 
tiğî için söylesinler. Müsaade buyurun gerçi tü
züğe uygun olmaz ama ismi dünya muvacehesin- | 
de teşhir edilmiştir. | 

Arkadaşlar gelelim ev işine... Faik ökte def- I 
terdardır. Maliye. Bakanliğinın İstanbul'da en 
büyük memurudur. Vergileri o tarheder, o ciba-
yeİ eder. Soruyorum: 

Elli bin lira borçlandırılmış olan bir insanın 
evini neye istinaden alıyor? i 

Ona soruyorum: tenzilâtı yapan kendisidir. 
Bu iş gayri kanunidir. 50 000 liradan 12 500 ' 
liraya indiriyor. O adamdan 37 000 lira kesil
mesini istiyor. Bundan da 11 000 liraya o ada- ' 
mîn evini alıyor. Neden kendi namına almıyor 
da hanımefendi namına alıyor? ( Kendisi burada 
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yok sesleri) Türk milleti namına söyliyorum. 
Türk milletini teşhir eden bu zatın mahiyeti hâ-
kikiyesini söyliyorum. O vesikayı okuyan insan
lar, Türk milletinin hunhar olduğu neticesine 
varacaklardır, kendilerinin hatasından dolayı 
Türk milleti neden mesul olsun. Kanun çıkar
ken mâlî buhrana düşen bir devletin bundan 
kurtulmak için bulduğu bir; çare idi. 

MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — İftira 
etmeyin, o namuslu adamdır. 

BAŞKAN — Sinan Beyefendi çok rica edi
yorum. Makamını söyleyin, fakat isim üzerinde 
durmayın. Filântarihte defterdardı deyin, ismi
ni söylemeyin, defterdarın muamelâtından bahse
din, isim üzerinde durmayın, o anlaşılır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Öyle 
yapalım artık ben defterdar deyince kim ol
duğunu anlıyacaksmız arkadaşlar (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Anlarlar efendim, anlarlar. 
Sonra sözü başka vadilere dökeriz. Rica ede
rim... 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — öyle 
yapalım. Benim sorduğum sual Faik ökte hak
kındadır. Faik ökte 'nin yazmış olduğu bir ve
sika bugün - Rusyadadır; bütün komünist ma
kamlara dağıtılmıştır. 

Türk Milletini dünyaya teşhir eden bir 
insanın hakkında isim söylemezsem, Türk Mil
leti sonra beni teşhir eder. Mademki isim söy-
lemiyeceğiz, o kitap sahibi diyeyim. 

Arkadaş iftira ediyorsun diyor. Hayır ar
kadaş. Vesaik buradadır, Maliyenin dosyala
rından alınmıştır. 

Tatlısu frenklerihe vergiler tarh etmemek 
hakkını Faik ökte yine ağzımdan kaçtı (Gü
lüşmeler) Nereden almıştır. . 

işte arkadaşlar, maliyenin dosyalarından 
alınmış olan vesikaları okuyorum. Burada Tür
kiye'de olan hiristiyanlardan tam alınmıştır. 
Ecnebilerden dörtte bir, üçte bir alınmıştır 
veya hiç alınmamış, planları da vardır. Bilhassa 
Rus tebaasından olan tatlısu frenklerinden beş 
para dahi alınmamıştır. Şimdi soruyorum, 
bunlar ne suretle tenzil etmiştir, madem ki, ka
nunda müsavat vardır. Hepsine bir olsun. 

BAŞKAN — - Şahsına hitap etmeyin. Şahsı 
kendi karşınızda görmeyin. 
. SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Meselâ 
750 bin lira vergi tarh edilen bir insandan 275 
l)*n lira alınmıştır. Rus tebaasından olan biri-
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sinin on sekiz bin lira vergisi sıfıra inmiştir. 
Yine Rus tebaasından birisinin on bin lira ver
gisi sıfıra inmiştir. Elimdeki vesaiki okuyorum. 
Resmî vesaiktir. 

Eğer Maliye Vekili bu defterdar hakkında 
takibat yapmak isterse bu doneleri verebi
lirim. Buradaki şeylerin heyeti umumiyesi 
Faik ökten'in arkadaşları tarafından yapılmış 
donelerdir. Bakan bizim elimizdeki vesikaların 
birçoklarının mahkemede mevcut olduğunu söy
lediler. Mahkemenin vereceği karara intizar ede
cekler. Ben mahkemenin vereceği karara muta
vaat etmiyecek bir insan değilim. Bizim yegâne 
istinatgahımız mahkemelerin vereceği kararlar
dır. Fakat demin de arzettim, Maliye Vekilinin 
söylemiş olduğu evler görüyorsunuz ki, milyon
larca liralık kocaman bir daireyi ihtiva eden 
bir sahayı ihtiva eder, ne kadar ucuza vermiş
lerdir. Dediğim gibi ilânlar usulüne göre yapa
mamıştır, erken ihaleye çıkarılmıştır. Maliye Ve
kili eğer oraya kuvvetli müfettişler gönderecek 
ve işi tetkik ettirecek olursa Sinan Tekelioğlu'-
nun söylediklerinin doğru olduğunu görecektir. 
Yine o defterdarın almış olduğu o evin parasını 
ben verdim diyor. Bunu şimdi neden saklıyor. 

Sonra Bakan, bu evin kıymetinin sigorta be
deli olan 12 bin lira olduğunu söylediler. Be
nimde bir evim vardır. İpoteklidir. Bence elli 
bin lira kıymetindedir. Halbuki banka on bin li
ra kıymet koymuştur. Binaenaleyh banka kendi 
alacağı parayı nazara alarak ona göre gayrimen
kulu kıymetlendirir, yine bu hususta bir tahkikat 
yapılmıştır. Sonra bu tahkikat üstünkörü bırakıl
mıştır. Maliye Bakanı bu tahkikatı tamamlattı-
rırlarsa bu milletin kötü durumunu ortaya atan 
bu adamların mahiyeti hakikiyesi efkârı umumi
ye nazramda meydana atılmış olur. 

Sonra, Adana'dan Hilmi Uran'm getirmiş 
olduğu 55 kişilik listenin içinde Hilmi Uran 'm ar
kadaşlarından başka kimse yoktur ve bunlar ga
yet zengin insanlardır. Hattâ birkaç tanesi o za
man otomobillerle buraya kadar gelmiş ve ver
gilerini tadil ettirmişlerdir. Binaenaleyh elimiz
de mevcut kanuna göre hiçbir hakkı olmıyan o 
heyetin, Devletin 50 milyon lirasını tenzil ve af 
ettiğini Maliye Bakanı lütfen meydana çıkarır ve 
mesullerini tecziye ederse Türk milleti kendisin
den çok memnun olur. Filhakika ortada bir Af 
Kanunu var ama bu af malî işlere müessir de
ğildir, cezaya müessirdir. 
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CEVDET SOYDAN (Ankara) — Müruru 

zaman var. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale e'.meyiniz. Si

nan Bey sizin de bir dakikanız kalmıştır. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla).— .Peki 

efendim. 
Sürmeli Mustafa'ya 15 bin lira tahakkuk et

tirilmiş ve bunun on bin lirası düşürülmüş. Fa-
Fakat bu adamın bankada kredisi varm.ş bu kre
diden dolayı vermiş olduğu 14 bin lirayı sen 
verdin diye 240 bin lira tenzil etmek adalete uy
gun değildir. 

Halbuki zavallı adamın ki iade edilmemiş
tir. Bu hususta Büyük Millet Meclisine vâki 
müracaatı üzerine Büyük Millet Meclisinden 
yazılan bir yazı vardır, Maliye Bakanlığına 
bu yazıda Maliye Bakanlığına müdellel olarak 
on bin liranın iadesiyle tenzil edilmesi lâzım-
geldiği ileri sürüldüğü halde Maliye Bakanlığı 
iade etmemiştir.. Vaktiyle fazla vergi vermiş 
olanların paralarını Maliye, Bakanlığı iade 
etmiştir. Adalet kâmil olmalıdır. Bu arkada
şın bu parasının iade edilmesi lâzımdır. Bina
enaleyh devletin elli milyon lirasını tenzil et
mek hakkını haiz olan kimselerin isimlerini 
okursam reis bey darılır.* Tahakkuku yapan 
kimse malûmdur. Sonra Faik ökte 'nin Diyar
bakır 'da da bir suçu vardır, o suçundan dolayı 
olan tahkikatı da bir az karıştıracak olursa 
milletin önüne güzel bir mükâfat sermiş olur, 
ki bu suretle o zatın da ne kadar iyi ahlâklı, 
düzgün bir şahsiyet olduğu ve vazifesini ne 
kadar doğru ve hüsnüniyetle yaptığını Türk 
mîlleti öğrenmiş olur. 

BAŞKAN — Müddet dolmuştur. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Ham-

dolsun, benim de sözlerim, bitti. 
SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) Ko

nuşmada ismim geçtiği için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) Muh

terem arkadaşlarım; Türk siyasi ve malî tari-
h'nin bir hatasını ifade eden Varlık Vergisi 
konusunda bir insanın memuriyet ve mesuli
yet hayatının kendisine hasbelvazife öğrettiği 
sırları ifşa etmesini üzüntülü bir mevzu telâkki 
ederim, ve tahmin ederim ki muhterem arka
daşlarım da benden hasbelvazife deruhde etti
ğim siyasi . hizmetlerin esrarını ifşa etmek 
durumuna girmemi arzu etmezler. 
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Memleketin kapanmış, unutulmuş ve unu

tulması için iki parti tarafından da emek sarfe-
dilen bir mevzuunda, bir memur arkadaşın vazi
fe icabı öğrendiği birtakım Devlet esrarını bu 
şekilde ifşa etmesi, vatandaşlar arasında sınıf 
farkı gözetilerek endişe veren bir mâna olması, 
siyasi âlemde itibarımızın tersine çalışırken ve 
birtakım siyasi teşebbüslerle, uğraşılırken, ve 
Mecliste ecnebi sermayeyi celbetmek için kanun
lar ihzar edilirken, bu şekildeki bir eserin yap
tığı tahripkâr tesir hepimizi müteessir eden bir 
hâdisedir. Benim bu mevzuda söyliyeceğim yal
nız şudur : O zaman, kanunun neşredildiği za
man kabinede vazife almış değildim. Kanun 
1942 de neşredilmiştir. Ben bu kanunun neşri 
tarihinde parti başkanı olarak vazifeli idim. 1943 
senesi Martında kabineye dâhil oldum. Tatbika-

. ta gelince : 
Kanunun metni meydandadır. Parti teşki

lâtı vazifelendirilmiş değildir. Kimlerin tahak
kuk ve tahsile memur edileceği kanunla tâyin 
edilmiştir. Hepimizi memnun etmesi lâzımgelen 
bir mevzu Türk memurunun, Türk maliye teş
kilâtının ve bilhassa bu işte vazife alan maliye 
müfettişlerinin bu büyük vargi tarhında tam 
bir ahlâk numunesi olduklarını, dürüst hareket 
ettiklerinin görmektir ki, Faik ökte de eserin
de bundan bahseder. Yalnız bu büyük fazileti 
gölgeliyen ifadelere de teessürle rasgeliyoruz. 
Meselâ; zamanın Maliye Vekilinin telefonla em
ri, hariciye erkânından birinin kart viziti ve 
saire gibi ifadeler bu iffeti gölgeliyen şeylerdir. 

Sınıflar arasındaki farka gelince : Size tam 
bir vicdan huzuru ve bir bilgi ile arzedebilirim 
ki, bu-verginin ağır ıstırabını çeken-ve eserde 
muhtelif sınıflara ayrılmış gösterilen vatandaş
lar dahi vergi verilirken hiçbir gayrimeşru ta
lep karşısında kalmadıklarını * ve nihayet bu 
büyük fedâkârlıklarla, kendilerini ıstıraba sev-
ketmiş olsa dahi bu fedakârlıkları Türk Hazine
sine ödemiş olduklarını, haklarını helâl ettik
lerini, yaralarını unutarak söyledikleri bir de
virde, eseri kalmıyan bir yaranın deşilmiş olması 
bu eski memurun kasten hareket etmişse hakika
ten çok gafil ve çirkin bir hareketidir. 

Doğrudan doğruya şahsımı alâkadar eden 
mevzua gelince : Eserde okumuşsunuzdur : Os
manlı, Merkez, İş, Ziraat bankalarından malû
mat istemiştir. Millî Emniyet teşkilâtından iste
miştir, bâzı teşkilâtta muayyen sınıfların geli-
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; rini bilen insanların yardımını istemiştir. Bu 
i hususta malûmatı olanlar müfettişlere bildikleri-

ni söylemişlerdir. Malî sistemimiz doğrudan 
doğruya iradı gayrisâfiye istinat ettiğinden ki-

ı min zengin, kimin fakir olduğu katiyetle bili-
I nemez; tesbit edilemez. Binaenaleyh bu konun-
i da beyanname istemek, servet beyannamesi top-
j lamak yoluna gitmediklerinden büyük hatalar 
I olmuştur. 
I Verilen emre gelince; arkadaşlar, biliyorsu

nuz ki, bu kanunun neşrinde zamanın Başbaka
nı olan zat son açık ifadesinde metin hilâfına 

i bu kanunun bütün tatbik mesuliyetini kendisin-
de toplıyan bir ikrarda bulunmuştur. Binaen
aleyh, burada böyle bir emir verdiğini ve bu şe-

I kilde tatbikatta bulunmayı emrettiğini söyle-
I dikten sonra burada maliye teşkilâtını topluca 

itham etmeyi ben şahsan doğru bulmam. Ve za-
| nıanmda gördüğüm vaziyet de budur. 

Şunu da ilâve edeyim; yine orada avukatla
rın vergisinin tahsili için iki kişi tavzif ettiğim 
söylenmiştir. Bugüne kadar bu arkadaşlar bile 

I bu işle tavzif edildiklerini bana söylemiş değil
lerdir. Kimseyi de tavzif etmedim. 14 milyon 
lira olarak avukatlar için tanzim edilen listenin 

j haberini alınca baro başkanı Mekki Hikmet 
j beyle temaslarını rica ettim, neticede galiba iki 

buçuk milyon liraya tenzil edilmiştir. Doktor
lar için tanzim edilen liste üzerinde de, doktor 
olması itibariyle Kırdar 'm ilgisiyle büyük ha
talar tadil edilmiştir. 

Verginin hatası, sevabı; memleketimiz için 
hakikaten ağır bir hâdisedir. Fakat bir memu
run muttali olduğu esrarı bu şekilde arzederek 
bütün sefaretlerin bu eserlerden toplıyarak tet
kik etmesini tahrik, sanki bütün Türk camiası-

I na mal olmuş millî bir hata gibi bundan istifade 
etmek fırsatını ihzar eden bu kötü örnek karşı-
smda ben şahsan tam vicdan huzuru ile derin 
teessüfümü ifade etmekle iktifa ederim. Bu me
mur hakikaten çirkin ve kötü bir şey yapmıştır. 

! bunu söylemekle iktifa ediyorum. 
BAŞKAN — Kör, sağır ve dilsizlere mahsus 

bâzı alet ve cihazların Gümrük Eesmi ile diğer 
I vergi ve resimlerden muaflığı hakkındaki Ka-
j nun açık oya sunulmuş, (278) oy zuhur etmiş, 

bunlardan (275) kabul, (2) ret, (1) de çekinser 
vardır. Kanun (275) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 13 
i ncü maddesinin değiştirilmesi için Belçika El-
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çiliği ile teati olunan mektupların onanması 
hakkındaki kanun tasarısına 278 arkadaş oy 
vermiştir. Bunlardan 277 si kabul i i rettir. Bi
naenaleyh kanun 277 oyla kabul edilmiştir. 

2. — Zonguldak 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 paraların mik
tarına ve nelere harcandığıma dair Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı burada yok
lar. Zaten gelecek Birleşime bırakılması için 
haber de bırakmıştır. 

Bu soru önümüzdeki Cuma günü Birleşimine 
bırakılmıştır. 

3. - Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, İçişleri Baka'nlığı müfettişlerinden Reşad 
Akşemsettin'in istifası sebepleri hakkında İçiş
leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/345) 

B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

içişleri Bakanlığı müfettişlerinden Reşad 
Akşemsettin'in istifasının sebepleri nedir? Var
sa istifanamesinin aynen açıklanması. 

İÇİŞLERİ BAKANI IIALÎL Ö ^ Y O R Ü K (iz
mir) — Bu soruyu cevaplandırmak için tetki-
ıkma lüzum, görülen dosyayı tetkika henüz im
kân bulamadım, iki Birleşim sonraya bırakıl
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — içişleri Bakanının teklifi üze
rine soru Pazartesi Birleşimine bırakılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Said Başak'ın, 
bankalar tasarruf mevduatıyım Bankalar Ka
nununun 28 nci maddesinde tesbit edilen nispet
lere uygun olup olmadığına dair sorusuna Mali
ye Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı 
(6/358) 

BAŞKAN — Said Başak buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri). 
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5 . V I . 1951 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizdeki bankaların 3 1 . X I I . 1950 

tarihli bilânçolarına göre kabul ettikleri tasar
ruf mevduatının 2999 sayılı Bankalar Kanunu
nun 28 nci maddesinde tesbit edilmiş olan nis
petlere uygun olup olmadığının Maliye Bakanı 
tarafından sözlü olarak bildirilmesini rica ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Said Başak 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanının. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Memleketimizdeki 48 bankadar, 
41 i mevduat kabulüne salahiyetli bulunmak
ta olup bunlardan yalnız bir banka hariç ol
mak üzere diğerlernin 3 1 . X I I . 1950 tarihli bi
lânçolarına göre kabul ettikleri tasarruf mev
duatı 2999 sayılı Bankalar Kanununun 28 nci 
maddesiyle tesbit edilen limitleri aşmamakta
dır. 

1947 senesi sonunda, kabul eylediği tasar
ruf mevduatı yekûnunun kanunen tâyin olu
nan limitlerin fevkma çıkmış olması dolayısiy-
le Ticaret Bakanlığınnm da müspet mütalâası 
alınarak mezkûr bankaya 19 . I I I . 1948 tarihli 
yazı ile «bahis konusu kanuni hadler fevkmda. 
toplanacak tevdiatın yeni bir nizama bağlanması 

ı mukarrer alduğu ve o zamana kadar muayyen 
devrelerde kanuni had fevkmda toplanması 
muhtemel tasarruf mevduatının % 100 Devlet 
tahvillerine bağlanarak hususi bir hesapta göV 
terilmesinin muvafık olacağı» tebliğ edilmiştir. 

Mâruz bu mütalâa Bankalar Kanununun 28 
nci maddesi hükmüne muhalif olmakla berabe-r, 
Bankalar Kanununun o zaman tadili mevzu-
ubahis olduğundan hazırlanacak tadil tasarı
sında ihtiyaca kifayet etmiyen bu hususun da 
derpiş edilmesine intizaren limit fevkmda ka
bul edilen tasarruf mevduatının tamamen Dev
let iç istikraz tahvillerine yatırılmak sure
tiyle hem fiilî duruma bizzarure intibak edil
miş ve hem de tasarruf tevdiatı sahiplerinin 
hukuku teminat altına alınmak istenmiştir, 

Mezkûr Bankanın 31 . 12 . 1950 tarihli bilan
çosuna göre limit fevkmda kabul edilen tasar
ruf mevduatının miktarı 12 270 516 liradır. 
Piyasada halen Devlet tahvilinin bulunmaması 

I yüzünden Bankanın karşılıklarından ^100 nü 
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Devlet tahvilâtına yatıramadığı da anlaşılmak
tadır. Bakanlığımız her mevzu üzerinde hassa
siyetle durmaktadır. Limit fevkmda kabul edi
len tasarruf mevduatının tedricen kanuni had
lere ircaı lüzumunun da mezkûr Bankaya teb
liğ edilmek üzere bulunduğunu arzederim. 

SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Maliye Bakanının açık beyan
larına ve bilhassa bu Bakanlıkta çalışan arka
daşların geniş anlayışlrma burada teşekkür 
etmeyi bir vazife bilirim. Maksat şudur: 1948 
senesinde halen mer'i ve mevcut olan bir ka
nuna muhalif bir hareket yapılmıştır. Ticaret 
Bakanlığı da maalesef bu şeye muvafakatini 
bildirmiştir. Her ne olmuşsa olmuş, Sayın Ba
kan bunu limit dahiline indireceklerini vadet-
miş olduklarına göre diğer ufak bankaların da 
bundan sonra böyle hareketlere cüret etmele
rini önlemiş ^olmaktadırlar. Tekrar teşekkür 
ederim. 

Bu vesile ile arzedeyim: Bir banka halka 
% 1 faiz farkı vererek esham ve tahvilât topla
maktadır. Bu da Bankalar Kanununun 28 nei 
maddesine muhaliftir. Yani mevcut kanunda 
bir kaçamak mahiyetindedir ve kanunun 26 ncı 
maddesine muhlaiftir. Bunu önlemek için de 
idareten bir tedbir alınması tavsiyesinde bu
lunmaktayım. Sözlerim bundan ibarettir. 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Çukurova'da kadastro islerinim, bir an evvel 
düzene konmasına ve Adana'mn Misis Bucağı 
Abdioğlu Köyünde yapılmakta olan kadastro 
iğinin neden uzadığına ve bu köyde bir jandarma 
karakolunun ihdasına neden lüzum görüldüğüne 
dair Adalet, İçişleri ve Tarım Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/364) 

BAŞKAN — Cezmi Türk buradalar mı? 
(Yok sesleri). Soru sahibi burada olmadığından 
önümüzdeki Birleşime bırakılmıştır. 

6. — 'İzmir Milletvekili Avni \ Başman'm, 
Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bugünkü 
durumlarına, yerleştirilip bir an evvel müstah
sil hale getirilmelerini temin için neler yapıldı
ğına ve neler yapılmasının düşünülmekte oldu
ğuna dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/367) 

BAŞKAN — Avni Başman Buradalar mı? 
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(Yok sesleri). Soru sahibi burada olmadığından 
bu da önümüzdeki Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, 
memleketimize ithal edilen traktörlerin tek tip 
olarak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli eller
le kullanılmasını temin için bir kurs açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, ithalâtçıların ne 
şekilde yedek parça getirebileceklerine ve Zirai 
Donatıma ait olup muattal halde bulunan trak
törlere dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/368) 

BAŞKAN — Kemal Ataman buradalar mı? 
(YQk sesleri). Soru sahibi burada olmadığından 
bu da önümüzdeki Birleşime bırakılmıştır 0 

8. — Sivas Milletvekili Rıfat öçten'in, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığındaki üç yargıcın ahar 
mahallere tâyinleri sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı 
(6/369) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hava Kuvvetleri Komutaıüıfjndaki üç yar

gıcın ahar mahallere tâyinlerine dair aşağıdaki 
hususlasın. Millî Şayunma Bakanlığınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Bifat öçten 

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki üç 
yargıcın ahar mahallere tâyinleri sebebi nedir? 

2. Bu yargıçlardan birinin Eskişehir'de 
yaptığı muhakeme neticesinde ittihaz ettiği ka
rarın komutan tarafından beğenilmemesi üzeri
ne, şahitler huzurunda, bu sebebe binaen refaka
tindeki yargıçların kararnamelerinin hazırlan
ması emri verilmiş midir? 

BAŞKAN — Söz Milî Savunma Bakanı-
nındır. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Sayın arkadaşlarım, Ha
va Kuvvetleri Komutanlığındaki üç yargıcın 
ahar mahallere tâyini sebebi sorulmaktadır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında kabul bu
yurduğunuz bütçedeki kadroya göre 32 yargıç 
vardır. Bu 32 yargıç kadroda yer almasına rag-

! men yargıç mevcudu; beş tanesi hava ve dört 
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tanesi de kara kuvvetlerine mensup olmak üze
re, 9 yargıçtan ibarettir. Demek oluyor ki, Ha
va Kuvvetlerinin adlî işlerini tedvire memur 
edilen yargıç sayısı 9 kişidir. Bu dokuz yargıç
tan Hava Kuvvetlerine mensup olan yargıçlar 
Hava Kuvvetleri Komutanl:ğı karargâhında bu
lunanlar ve her hangi bir hâdise vukubulduğu 
zaman Hava Kuvvetlerine mensup yargıca ihti
yaç görülürse, ihtiyaç görülen mahallere gider, 
kendilerine mevdu vazifeyi ikmal eder ve av
det ederlerdi. 

Fakat Savunma Bakanlığının son yaptırdığı 
adlî teftiş sonunda müfettişlerin verdiği raporlar 
kara kuvvetlerine mensup ,olan yargıçların, he
nüz uzun bir tecrübe geçirmemiş olmaları do-
layısiyle vazifelerini başaramadıkları ve bunla
rın takviyesi lâzımgeldiği anlaşılmıştır. Bu ra
pora istinaden karargâhta böyle hizmete mun-
tazır havacı yargıçların en ziyade hava hâdise
lerinden mümbais adlî işleri çok olan mahallere 
tevzii takarrür etmiş ve bu karara istinaden bu 
4 yargıcı da muhtelif tümenlere ve taburlara 
verilerek gönderilmiştir. 

Demekoluyor ki, 4 yargıcın, öteden beri 
merkezde bulunurlarken, bilâhara şuralara bu
ralara tevzian gönderilmesinin sebeb ve illeti, 
hâdiselerin sevku zaruretidir. 

Bunu bu şekilde arzettikten sonra ikinci su
ale geçiyorum: 

Sualin ikinci kısmi; (Bu yargıçlardan biri
nin Eskişehir'de yaptığı muhakeme neticesinde 
ittihaz ettiği kararın komutan tarafından be
ğenilmemesi üzerine, şahitler huzurunda, bu se
bebe binaen refakatindeki yargıçların kararna
melerinin hazırlanması emri verilmiş midir?) 
Şeklindedir. 

Sayın arkadaşlar, bir hâdise olmuştur, hâ
dise 1950 senesi Eylül ayının 29 ncu günü vu
kua gelmiştir, mahiyeti şudur : Eskişehir Ha-
midiye yolu üzerinde kendisine bir bina hedef 
verilerek uçuş vazifesiyle tavzif edilen bir pi
lot, tayyaresini almış hedefine doğru giderken 
kendisine verilen uçuş vazifesini yapıp kendi 
kıtasına dönmesi icabederken, esasen kendisinin 
Samsun'un Çarşamba Kazasından olması dola-
yısiyle, kendisine verilen uçuş sahasının hudut
larını 460 kilometre tecavüz ederek Samsun is
tikametine tayyareyi tevcih etmiş ve Çarşamba 
Kazasının üzerinde alçaktan bir tur yaptıktan 
sonra tayyaresinde bir motorun sakatlanması 
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dolayısiyle irtifa almıştır. Bu sırada ikinci mo
torun de bütün sıkleti kendisine çekmesi üze
rine o da ateşlenmiş, bu vaziyet karşısında 
Merzifon civarında pilot mecburi iniş yapmış-
tn*. Bu iniş sırasında, yine «pilotage» hatası 
olarak, tayyarenin bir kanadını zedelediği tes-
bit olunmuştur. Bu tayyare maalesef bu yüz
den uçuş kabiliyetini kaybetmiş, bu suretle Ha
zinenin bir miiyon lirası enkaz haline gelmiştir. 
Bu hâdise karşısında vaziyet mahkemeye intikal 
etmiş, mahkemede yargıç ne sebeple bilinmez, 
bütün deliller ortada, sakatlanan tayyare mey
danda iken, pilotun, vazife dışında memleketine 
gitmek kaprisine kapılmasına ve tayyareyi de 
sakatlamış olmasına rağmen, hakkında beraet 
kararı vermiştir. O sırada Tümen Komutanı bu
rada olmadığından, alay komutanı gaflete gele
rek bu beraet kararını temyiz etmemiş ve hü
küm de bittabi katiyet kesbetmiştir. Bu vaziyet 
karşısında hava kuvvetleri komutanı olan zat, 
bu beraet kararını veren hâkimin de hazır bu
lunduğu bir mecliste bu hadiseyi açmış ve o sı
rada, sayın soru sahibinin de işaret ettiği gibi, 
mecliste hazır bulunan diğer general ve.subay
lar yanmda şu şekilde bir konuşma yapmıştır: 
«Bizim hava yargıçlarına büyük bir kıymet ve 
değer verdiğimizin sebebi, havacılığın hususi
yetlerine vâkıf olmalarından dolayıdır. Bu böy
le olduğuna göre, bu hâdise karşısında bir pilo
tun gerek havacılık mevzuatı, gerekse pilotların 
tâbi olduğu yönetmelik dışında vazife sahasını 
tecavüz ederek uzak mesafelere kadar tayyareyi 
götürmesinin, mevzuata, yönetmelik hükümleri
ne aykırı bir keyfiyet olduğu aşikârdır. Aynı 
zamanda tazmini mucip olacak bir suç... Karşı
sında pilotun beraetine karar verilmiştir. 

Demek oluyor ki, yargıç hususunda, hava kuv
vetlerine mensup olsun, kara kuvvetlerine men
sup olsun adalete vusul için bir fark aramak fay
dalı ve isabetli değildir. Hangi yargıç olursa ol
sun bu vazifelerde kullanılabilecektir.» 

Şu halde bizim hava kuvvetlerinde uçuş ne
rede olursa olsun pilotun kendisine verilen vazi
feyi yapması gerekmektedir. Bu şekilde altı yedi 
ay sonra, birinci suallerine cevap arzederken işa
ret ettiğim tümenlerde, alaylarda adlî işlerin ak
samakta olduğu, iyi gitmediği yolundaki teftiş 
raporlarına istinaden bu yargıçları, genç yargıç
ları takviye maksadiyle bunun için Eskişehir'e 

— 410 — 
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Adana'ya, hulâsa nerede ihtiyaç varsa oraya sev-
kedlmişlerdir. 

Binaenaleyh soru sahibi sayın arkadaşımın 
işaret buyurduğu gibi, hakikatta ismi geçen yar
gıcın merkezden başka bir yere tâyininin, vermiş 
olduğu beraet kararı üzerine menfi bir tazyik 
veyahut da fiilî bir tazyik suretinde tavsif edil
mesi için sebep yoktur. Hâdise, arzettiğim gibi 
gayet objektif sebepler altında cereyan eden b*.r 
hâdisedir. Burada şahsi bir sebep ve illet mevzu-
ubahis olamaz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Rifat öçten, buyurun. 
EÎFAT ÖÇTEN (Sivas) — Aziz arkadaşla

rım; askerî adaleti âmiri adlîlerin tahakkümün
den ku'armak iç'.n uğraşıldığı bir zamanda ve 
bu yöne matuf tasarının komisyonlarda konu
şulduğu bir s rada huzurunuza tipik bir hâdise
nin getirilmesine zaruret gördüm. Benim için 
esas hâdise, verilen karardan dolayı nakledilen 
üç yargıç meselesi değildir, 

Askerî adletin âmiri adlîler elinde hangi veç
helere yöneldiğini ve vicdani kanaatlerini kulla
nan hâkimlerin âmiri adlîlerin emir ve ihtirasları 
muvacehesinde ne gibi haksızlıklara mâruz kal
dıklarını şu hâdiseyle izah etmekten hakikaten 
büyük bir zevk duyuyorum. Çünkü bu dâvamız 
esaslı bir zaruretin davasıdır. Buna parmak bas
mak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Bakan üç yargıcın nakli hâdisesi üze
rinde ehemmiyetle durmadı, ikinci hâdiseye 
ehemmiyet verdi. Teessürle ifade edeyim ki, hak 
ve adalet mefhumu itibariyle kendisini şahsan 
kıymetlendirdiğim sayın Bakan, âmiri adlî ta
rafından verilen karardan dolayı bir yargıcın 
muahezesini burada müdafaa etti. 

Arkadaşlar, bir hâkim vicdani kanaatini kul
lanıyor, karar veriyor, bu karar temyiz edili
yor, kesinleşiyor, âmiri adlî Millî Savunma 
Bakanı nezdinde yazılı emir yoluna gidiyor, 
Millî Savunma Bakanlığı, ki kendi Bakanlık
larıdır, bozmayı mucip bir sebep görmüyor ve 
yazılı emir vermiyor. Binaenaleyh böyle dere-
eattan geçmiş, kaziyei muhkeme haline gel
miş bir karara ittiba eden hâkimin, âmiri 
adlî tarafından ve orada, isimlerini şimdi arze-
deceğim şahıslar muvacehesinde muaheze edil
mesinin acılığını ifade gerekir. Hakikaten çbk 
tehditâmiz, yargıca adlî âmir tarafından haka-
retâmiz sözlerin, tevcih edilmesini, mesleki iti
bariyle Millî Savunnma Bakanı desteklememeli 

6.İ95İ Ö : 1 
idi. Muhterem Bakana aynı suallerin sivil bir 
yargıca tevcihini uygun görüp görmiyeceğini 
sorsak, katiyen bu bakımdan hiçbir şekilde 
terviç yoluna gidemez. Fakat işin hususiyeti 
şuradadır : îş askerî adalet mevzuuna gelince, 
sayın Bakan, âmiri adlî haleti ruhiyesi içinde 
onun muahezesini müdafaa etmektedir. Bunu 
üzüntü ile karşıladım. 

Arkadaşlar, mesele, sayın Bakanın dedikle
ri gibi, hakikaten kara kuvvetlerinde uzun za
man kalmış ve bu sahada yetişmesi icabeden 
yargıçların yerlerinin değiştİTİlmesi meselesi 
değildir. Kendilerinin de izah ettiği gibi, ana 
mesele, verilen bir karadan dolayı Hava Kuv
vetleri Komutanının tehevvürle zat işlerine 
emir vermesi ve ilk imzalıyacağım karar bu üç 
yargıcın hakkındaki karar olacaktır, demesi-
dir. 

Kara kuvvetlerinde uzun zaman kalmış olan* 
hâkimlerin burada kullanılması lâzımgeldiği 
şeklindeki iddia da varit değildir. Sayın Baka
na* yanlış malûmat vermişlerdir. Bu yargıçlar
dan biri hava kuvvetlerine altı ay evvel gelmiş
tir. Diğerleri de hava kuvvetleri içinde kalmış 
olarak havacılığa ait bütün hukuki icapları bil
diğinden ve o yolda bu mahkûmiyet kararını 
vermeye gidemediğinden dolayıdır ki, komuta
nın işine gelmemiştir. Çünkü kara kuvvetlerin
den gelecek hâkim, hava işlerinde tamamen 
müptedi olacak ve bundan istifade edilerek de 
şu veya bu türlü bir kararın alınması mümkün 
olacaktır. Sayın Bakan da ifade ettiler komu
tan : ben hakikaten bu işlerden anlıyanı istemi
yorum, anlamıyam getirecek ve onlarla çalışa
cağım şeklinde tehdit savurmuştur. 

Arkadaşlarım, demin de arzettiğim gibi, 
3 - 5 yargıcın başka yere nakledilmesi bizim üze
rinde duracağımız bir mevzu değildir. Memle
ketin herhangi diğer bir sahasında da hizmet 
görürler. Bizi üzen cihet; yargıçların verdikleri 
kararlardan dolayı âmiri adlînin ihtirasına uğ-
rıyarak bu şekilde muamele görmesidir. Bu şe
kilde yargıçların mağduriyetlerine meydan ver
mememiz icabeder. (Doğru sesleri, alkışlar). 

Rahmetli Mareşaldan itibaren son zamanla
ra kadar askerî işlere parmak basmıyor, kanuni 
hükümlerin içinde onları müdafaa edemiyor, 
âdeta çekmiyorduk. 

Nitekim 33 vatandaşın kurşuna dizilmesi hâ
disesi de askerî hükümlere el koymayışımızın, 
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kanuni hükümleri onlar nezdinde mütalâa etme
yişimizin çok acı bir neticesidir. Binaenaleyh 
askerî mevzuatın kanun hükümleri içerisinde 
yürümesini ve bu hükümlerden asla dışarı çık
mamasını temin yüksek Meclisinizin en büyük 
vazifesidir. Askerlik başıboş gider, komutanla
rın istediği kanun gibi telâkki edilir ve yürütü-
lürse, arkadaşlar biz bu mevzuda hiçbir şey 
yapmamış oluruz. (Doğru sesleri). Kaldı ki, 
bizi bir de askerî siyaset ithamı altında bulun
duruyorlar. 

Binaenaleyh, demin de arzettiğim gibi hak ve 
kukuk mefhumuna en büyük saygıyı gösterelim. 
Sayın Bakanın, bu izahattan sonra bu noktalarda 
titizlikle duracağına ve kararnamenin tatbikini 
bundan sonra durduracağına ben tamamen ka
niim. Bununla beraber bunun, bilâhare yürütül
mesini istirham ediyorum. Binaenaleyh, bundan 
sonrası için âmiri adlîlerin Askerlik Kanununun 
hükümleri dışarısına çıkmıyacaklarmı bize gös
tersinler. 

Kendileri bu hakikatleri bize göstermiş olur
larsa biz de bundan tefahür duyacağız. Kara 
kuvvetlerinden alınmış, hava işlerinden anla-
mıyan bir yargıcın veya başka bir yargıcın tâ
yinine işaret buyurdular. Saym Bakana yanlış 
söylenmiş hava kuvvetlerine yine hava kuv
vetlerinde çalışan bir yargıcın inhası yapılmış
tır. Şu halde Sayın Bakanın nakil için ileri 
«sürdüğü sebepler hakikate uygun değildir. Çün
kü yine aynı hava kuvvetlerinden ve Ankara'dan 
bir yargıç inha edilmiştir. Onun için Sayın Ba
kandan istirham ediyorum, bu iş tamamiyle, yar
gıçların verdikleri kararlardan dolayı başlarına 
gelen bir haksızlıktır. Bunu önlemek icabeder. 
Bunu önlemekle de, bundan sonra kısmen olsun, 
askerlik işlerinde kanun hükümlerinin tatbik 
edileceğini ispat etmiş olurlar. (Alkışlar). 

9. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'-
in, İstanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara 
yapılan muameleye, yakalanan dilencilere tah
sis olunan ikametgâh ile Mevlânekapı'daki kim
sesizler yurdunun durumlarına dair İçişleri, 
Millî Eğitim bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/370) 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI TEVFİK ÎLERÎ 
(Samsun) — Efendim, soru birçok hususları 
ihtiva etmektedir ve îstanbul teşkilâtını alâka-
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laridırmaktadır. Elimize yeni gelen soru üzerin
deki tahkikatımız tamamlanmadığından, bay
ramı da nazarı itibare alarak, 11 Temmuza ta
likini rica ediyorum. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (îstanbul) — İçişleri 
Bakanından izahat istiyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Birlikte cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanının isteği 
üzerine 11 Temmuza bırakılmıştır. 

10. — Van Milletvekili İzzet Akm'ın, Van'ın 
Askerliş şubesi bulunmıyan ilçelerinde bu teşki
lâtın kurulması için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy men'-
in sözlü cevabı (6/371) 

BAŞKAN — Van Milletvekili îzzet Akın 
buradalar mı? (Burada sesleri). 

Soruyu okutuyorum : 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vah'm sekiz ilçesinden ancak üçünde asker

lik şubesi mevcuttur. îki veya üç ilce bir as
kerlik şubesine bağlıdır. Çok uzak mesafelerden 
askerlik işleri için şube merkezlerine gelip git
mek zorunda bırakılan vatandaşlar bu halden 
çok muztariptirler. 

Aynı sebeple işlerini zamanında ve muntaza
man yapamadıkları ve çok yoruldukları için şu
beler de şikâyetçidirler. Bütçe müzakereleri sı
rasında da bu husus mevzuufoahis edilmiş ve 
Milli Savunma Bakanlığından askerlik teşkilâtı 
bulunmıyan ilçelerde bu teşkilâtın kurulması 
rica edilmişti. Maalesef bugüne kadar bu teşki
lât kurulrcıa'dığınjdan halkın ıstırapları ve şikâ
yetleri devam etmektedir. Bu husus hakkında 
ne düşünülmekte olduğunun Millî Savunma Ba
kanı tarafından Mecliste sözlü olarak izah edil
mesini saygı ile arzederim. 

Van Milletvekili 
izzet Akın 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Sayın arkadaşlar, asker
lik mükellefiyetine tâbi olan vatandaşların cel-
bü davetleri işleriyle vazifeli şubelerin her ilçe
de açılması, halkın kendisine ait işleri kendi 
ayağında görmesi, umumi arzulara ve demok
ratik düşüncelere gayet uygun bir temennidir. 
Bu bakımdan Millî Savunma Bakanlığı bugün 
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askerlik şubeleri olmıyan kazaları tesbit etmiş 
ve bunun sayısının 54 olduğuna şahit olmuştur. 
54 kazada askerlik şubesi yoktur. Mevcut olan 
personel miktarı, yani askerlik şubelerindeki va
zifeyi tedvir edecek kabiliyet ve ehliyette vazi
feli arkadaşlar bu 54 şubenin bugün açılmasına 
imkân verecek bir sayıda değildir. Bu itibarla 
hem personel hem de tahsisat kifayetsizliği ba
kımından 54 kaza arasında bakanlık bir tasnif 
yaptı. Bu tasnifte nüfus sayısı ölçüye esas ola
rak kabul edilmiştir. 

Nüfusu fazla olan kazalar takdimen ve terci-
han ele alınarak oralarda şube açılmak yoluna 
gidilmiştir. — 

Personel meselesine gelince: personel ihtiya
cını karşılamak için bakanlık bin tane yedek su
bayın alınmasına karar vermiştir. Bugüne kadar 
müracaat eden miktar 500 küsurdur. Bunların 
arasında yapılacak imtihanlar ve denemeler so
nunda ehliyet ibraz edenlerin tâyinleri yapıla
caktır. Bu şekilde, personel vaziyeti müsaade 
ettikçe; demin arzettiğim ölçülere göre, şubeler 
açılacaktır. 

Van'da soru sahibinin işaret ettiği Muratlı 
Kazası da rüçhan hakkını iktisap etmiş olan ka
zalar arasında yer almıştır. Tahmin ediyorum-
ki, sene sonuna kadar burada da bir şube aça
cağız. 

ÎZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Bakanın mühim bir ıstırap kaynağı 
olan şube teşkilâtı eksikliklerini bir an önce ta
mamlamak hususundaki vaitlerini şükranla kay
dederim. Ama bunun için bir zaman tâyin et
mediler. Ne zamana tamamlanacak? (Bu sene için
de sesleri). Efendim bu sene içinde açılacak şu
be yalnız Muradiye Kazasmdadır. Van'ın dört 
kazasında şube yoktur. Bunlar yeni kurulan ka
zalar da değildir; ilk mülki taksimattan beri 
kurulmuş kazalarımızdandır. Bir şube iki üç ka
zanın işine bakmaktadır. Van şubesi merkez 
kazasından başka Gevaş, Çatak, Gürpınar kaza
larının işlerine de bakmaktadır. 

Bakanın bahis buyurdukları nüfus meşe1 esi
ne gelince, Van, nüfus itibariyle belki küçüktür, 
fakat mesahai sathiyesi itibariyle büyük vilâ
yetler arasındadır. Bu vilâyette kaza ve köyleri 
birbirinden uzak mesafelerle ayrılmışlardır. Va
tandaşlar 100 - 150 kilometre gibi uzak mesa
felerden, her mevsimde günlerce yaya yürümek 
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suretiyle, ufak tefek askerlik işleri için şube 
merkezlerine gidip gelmeye mecbur kalmakta
dırlar. Bu halin, onlar için ne kadar büyük bir 
azap teşkil ettiğini takdirlerinize arzederim 
Günlerce işlerinden oluyorlar. Bu memleket hal
kı bilhassa çok, fakir insanlardır. Bu işlerini 
görmek üzere gittikleri zaman yolda ve kala
cakları yerlerde harcıyacak paraları da yoktur. 
Bu yolculuğu, o da eğer varsa, köyünde, evinde1 

torbasına koyduğu birkaç kuru ekmekle yapar. 
Arkadaşlar, Devlet hizmetlerini vatandaş

ların ayağına götürmek için tedbirler aldığımız 
bu devirde birkısım vatandaşları bu şekilde 
tazip etmeye hakkımız yoktur. Nüfus azlığı bir 
mazeret teşkil etmez. Birinci Dünya Harbinden 
evvel 70 - 80 bin. nüfuslu ve o zaman için yal
nız Doğunun değil belki bütün Türkiye'nin sa
yılı şehirlerinden birisi olan Van, bugün 15 000 
nüfuslu bir kasaba haline gelmişse ve bir türlü 
inkişaf edemiyorsa bunda Vanlıların sun'u taksi
ri nedir? Bu memleket Birinci Dünya Harbin
de istilâya uğradı, içinde bâzı vatandaş zümre
lerinin ihanetine mâruz kaldı. Halk katli âma 
uğradı. Nihayet canlarını kurtarabilenler yur
dun her tarafına çil yavrusu gibi dağıldı. Sene
lerce yurduna kavuşmanın hasreti içinde, bir
çok ıstıraplara katlandılar, binnetice telâfisi 
imkânsız mal can kayıplarına uğradılar. Bu 
arada nüfusların yüzde elliden fazlasını kay
bettiler. Bugün dahi sahip olduğu bütün tabiat 
güzelliklerini hâlâ muhafaza eden, birçok tarihî 
hazinelerini, turistik kıymetini sinesinde saklı-
yan Van'ın nüfusu on beş bine inmişse, bir tür
lü inkişaf edemiyorsa bu kabahat her halde 
Vanlılarda değildir. 

Nüfus azlığı mazeret değildir. Şubeler tesis 
edilmezse çekilen ıstıraplar devam edecektir. 
Bu işin bir de askerî mahzurları vardır. Vazife 
hudutları bu kadar geniş sahaya yayılmış olan 
askerlik şubeleri bir seferberlik vukubulursa 
vazifelerini başaramazlar. Seferberlik vukuun
da orduların çabuk harbe hazır olabilmesi an
cak seferberlik işlerinin mümkün olduğu ka
dar çabuk başarılmasına bağlıdır. Yoldan, mu-
(habere vasıtalarından, nakil vasıtalarından ta
mamen mahrum bulunan bu geniş bölgede bu 
işler nasıl başarılaeaktır?. Bu, üzerinde durula
cak bir meseledir. Ben Genelkurmayın plânla
rını bilmem, ancak o havalideki setir kıtaları-. 
nm bu şubelerden ikmallerini yapacaklarını tah-
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min ederim. Bu şartlar altında ilk taarruzu kar-
şılıyaeak olan bu kıtalar ikmallerini yapmadan 
harbe girmek zorunda kalacaklardır. 

Kanaatimce birkaç şube teşkilâtı kurmak; 
geniş kadrolara imkânlara sahip olan, milyon
lara tasarruf eden Millî Savunma Bakanlığı için 
büyük bir külfet teşkil etmez. Hariçten memur 
almaya da lüzum yoktur. Ordumuzda şube işle
ri bir ihtisas işi değildir. Kıtalardan alınacak 
subaylar bu işleri görmektedirler. 

Binaenaleyh Millî Savunma Bakanından ri
ca ediyorum, bu mesele asla gecikmeye taham
mülü olmıyan, bir kısım vatandaşlar için bir ıs
tırap kaynağı olan bir mesele halinde ortada 
durmaktadır. Bunu bir an evvel tahakkuk etti-
rirlerse ancak memnun ve müsterih olacağım. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 

KÖYMEN (Bursa) — Çok sayın arkadaşımın 
bir vatandaş haysiyetiyle deşip de burada ifade 
ettiği ıstırapları bendeniz, bir vazifeli olmak 
sıfatiyle, daha ileri bir üzüntü halinde hisset
tiğimi itirdf edersem kendilerinin da bana 
inanmalarını rica edeceğim. 

Kendilerini tatmin için diyeceğim' ki, bu 
sene zarfında Van Vilâyetimizde askerlik 
şubeleri açılmamasından dolayı mevsimin en 
mihnetli zamanlarında sıkıntıya uğrıyan vatan
daşlarımızı askerlik şubesi açmak suretiyle bu 
sıkıntıdan kurtaracağız. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

11.— Van Milletvekili İzzet Akın'ın, sula
ma teşkilâtı olan yerlerde halktan alınmakta 
olan sulama ücretlerinin miktarı ile buna ait 
tarifenin tatbik şekline ve \1950 tyılı (için Van'
da tahakkuk ettirilen sulama ücretlerine dair 
soruşuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/372) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususatm Bayındırlık Bakanı 
tarafından Mecliste sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ederim. 

1. Sulama teşkilâtı olan yerlerde halktan 
alınmakta olan sulama ücretinin miktarı nedir? 

2. Bu ücretlere ait tarife memleketin her 
tarafında seyyanen mi tatbik edilmektedir? 
Yoksa bölgeler arasında fark gözetilmiş midir? 
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3. Bu tarifenin yeniden gözden geçirilmesi 

j düşünülmekte midir? 
| 4. Van'da (1950) senesi için tahakkuk 
| ettirilen sulama ücretleri çok fakir ©lan bu bölge 
| vatandaşlarının ödeme takati haricindedir. 
| Bunun için ne düşünülmektedir? 
! Van Milletvekili 
I îzzet Akın 

| BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Van Milletvekili 
muhterem îzzet Akın arkadaşımız tarafından, 
sulama teşkilâtı olan yerlerde halktan alın
makta olan sulama ücretlerinin miktarı ile 
buna ait tarifenin tatbik şekline ve 1950 yılı 
için Van'da tahakkuk ettirilen sulama ücret
lerine dair istenilen malûmatı arzediyorum : 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından işletil-
! mekte olan şebekelerin sulama ücretlerine ait 

tarifelerin tesbitinde muhtelif bölgeler nazarı 
itibara alındığı gibi her bölgenin hususiyetle
ri, iklim şartları da düşünülmektedir. Bunun
la beraber aynı bölge dâhilinde sulanan muhte
lif cins mahsullerin gösterdikleri su ihtiyaçla
rı, bâzı mahsullerin himayesi, meselâ yonca 
sulamasında olduğu gibi, düşünceler de göz 
önünde bulundurulmaktadır. 

Sulama tarifeleri, 3483 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi gereğince her sene Bayındırlık, 
Maliye ve Tarım bakanlıkları temsilcileri tara
fından teşkil edilen komisyon marifetiyle tesbit 
edilmekte ve Bakanlar Kurulunun tasdikmdan 
çıktıktan sonra tatbik mevkiine girmektediir. 

1950 yılı sulama ücretleri tarifesi de bu esas 
dâhilinde tesbit edilmiş ve 1 1 . V . 1950 tarihin
de Bakanlar Kurulunun tasvibinden çıkmıştır. 
Bakanlığımız bu tarifenin ancak tatbikim yap
mıştır. 

1951 yılı sulama ücretleri tarifesini tesbit 
için komisyon yeniden toplanmış ve bölgeler 
arasında görülen bâzı nispetsizlikleri giderecek 
şekilde tashihler yapmış ve bâzı mahsul grup
larında, bilhassa hayvancılığı himaye maksa-
diyle, yonca sulamasında mühim miktarda in
dirmeler yapmıştır. 

Bu suretle 1951 yılı için daha âdilâne bir su 
lama ücretleri tarifesini Bakanlar Kurulunun 
tasdikma sunmuş bulunuyoruz. 

ÎZZET AKIN (Van) — Sayın Bakana, ver-
I dikleri izahattan dolayı teşekkür ederim. El-
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bette ki su ücreti olarak bir miktar para almak 
Hükümetin hakkkıdır. Ancak tatbikattaki ada
letsizlik üzerinde durmak istiyorum. Sayın Ba
kan da söylediler. Hakikaten. 1950 senesinde 
adaletsizlik olmuştur. Hem adaletsizlik, hem de 
haksızlık olmuştur. Adaletsizlik şurada: Me
selâ; Van'ın ziraati çok çetin ve verimsiz top-
rağiyle Çukurova ve Ege'nin mahsuldar, be
reketli arazisi bir tutulmuş veya daha az bir 
farkla nazarı dikkate alınmıştır. Halbuki 
bu bölgeler arasında çok büyük farklar vardır. 
Meselâ Van'da hava şartları müsait gitse ve, 
tam zamanında kâfi derecede sulansa bile iyi 
mahsul seneleri de ancak bire 3, 4 veya 5 mah
sul alınabilir. Başka yerlerde bu nispet çok daha 
yükseğe çıkabilir. Van'da muayyen bir toprak 
parçasından, alınacak mahsule, başka verimli 
bölgelerde kıymetli mahsullerin elde edildiği 
bölgelerde aynı miktar araziden alınacak olan 
mahsulün miktar, kalite ve bilhassa kıymeti ara
sında çok büyük fark vardır. Tarife yapılırken 
bu farklar nazarı dikkate alınmam ştır. Van'da 
mahsul bol ve İhtiyaçtan fazla bile olsa, vatan
daş bu fazlalık':an faydalanmak.imkânından mah
rumdur. Çünkü mahallinde pazar yoktur, civar 
pazarlara göndermek için yol ve vasıta mefkut-
tur. Göndermeye kalkarsa astarı yüzünden pa
halı olur. Hükümetin de bu hususta bir yard.mı 
ve alâkası mevcut değildir. Memlekette hububat 
piyasasını tanzim eden ofisin bu bölgede teşkilâ
tı yoktur. Mubayaa yapamaz, bugünkü şatlar al
tında, halen mer'i olan kararnameye göre, muba
yaa yapılmas na imkân yok-ur. En yakın demir
yoluna kadar nak'l ücretini tesbit edilen fiyattan 
düşmek suretiyle satmalması lâzımgelir. Bu ka
rarnameyi vaktiyle yapanlar bu yurdun hudut
ları içinde en yakın demiryoluna yüzlerce kilo
metre uzakta bulunan Van ve Hakkâri gibi vi
lâyetlerin mevcudiyetinden haberdar olmadıkları 
anlaşılmaktadır. En yakın demiryolu İstasyonu 
Kurtalan'dır. Bu istasyona kadar kilo başına 
13 - 15 kuruş .nakliye ücre'â verilmesi lâzımgeli-
yor. O halde Ofis Van'da buğdayı ancak on üç 
kuuşa alabilecektir ki bu şartlar alt nda kimse 
buğdayını satmaz. Bu kadar ağır iktisadi şartlar 
.altındaki bir bölgede yaşıyan vatandaşların ıst-
raplariyle ilgilenmek ve onların dertlerine nüfuz 
ederek tedbirler almak zamanı artık gelmiştir. 
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Hububat için olduğu gibi, meyva ve sair için de 
aynı şey varittir. Meselâ burada 150 kuruşa al-
d.ğımız elmayı mevsiminde Van'da 15 kuruşa 
alabiliyoruz. Bu şartlar altında müstahsilin, 
mahsulleri ellerinde kalırsa hiç şüphe yok ki, va
tandaş artık gelecek sene bunları ekmekte tered
düt eder. Bu suretle ziraatin teşvik ve inkişafı 
için yapt ğımız fedakârlıktan da bu bölge halkı 
faydalanamamaktadır. Sene için tanzim edilecek 
tarifede mahallî şartlar ve hususiyetlerin dikkati 
nazara alınarak ona göre bir şekil verilmesini te
menni ederim. 

Haksız olduğunu da söylemiştim. Bu keyfi
yet 1950 senesi sulama işlerine aittir. Van'da 
1950 senesine kadar sulama işlerini belediye ya
pardı. 1950 senesinde Hükümet bu işi ele alınca 
sulamaya tâbi olan arazi tesbit edilerek alına
cak ücretleri tahakkuk ettirdi. Vakta ki sulama 
mevsimi geldi, su kâfi gelmedi, oradaki memu
run beceriksizliği de buna inzimam edince, su
lama işleri iyi yürütülemedi. Bu yüzden birçok 
vatandaşların tarlasına su veremedi, bahçeler 
sulanamadı. Birçok vatandaşlar ektiği tohumu 
bile alamadı. Meyva bahçeleri kurudu. Baka
nın da bildirdiği gibi o gölgenin kıymetli hayvan 
yemi olan yonca tarlaları kurudu. Bu mmtaka-
mn yegâne kerestesi olan kavak fidanları ku
rudu. Birçok vatandaşlar bu suretle zarara uğ
radı. 

Ücret tahsili zamanı gelince, sulansın sulan
masın, tahakkuk eden paralar istenmeye başlan
dı. Haksızlık bu noktadadır. 

Ben Hükümetten bu muztarip ve çok fakir 
halka biraz da haksız olarak tahakkuk ettirilen 
1950 senesine ait olan ücretlerin alınmamasını 
rica ediyorum. Esasen çok bir şey tutmaz. Mâ
ruzâtım .bundan ibarettir, 

12. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut-
kn'nun, İstanbul limanının tevsii hususunda 
Sahpazan ve Haydarpaşa'nın intihap edilme
sinin hangi sebebe dayandAğma, Salıpazarı ve 
Haydarpa-şa limanlarının tevsii şekline ve mu
hammen inşa-at ve tesisat bedellerine dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/373) 

(Burada yok sesleri) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada bulunma-
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dığmdan sorusu önümüzdeki Birleşime bırakıl
mıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma

dığından 29 . VI . 1951 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşim kapatılmıştır. 

Ka-panma saati ; 18,10 

t>0<( 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, kültür ataşelerimizin durumları 
ile tâyin şartlan ve çalışma tarzları hakkındaki 
sorusuna Millî Eğitim Bakam Tevfik İleri'nin 
yazılı cevabı (6/324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Özeti : Yazılı soru: M.. Eğitim 
Bk. 
Kültür ataşelerinin durumu İL 

1. Yabancı memleketlerde, Türk kültürünü 
yaymak ve memleketimizi tanıtmak üzere Ba
kanlığınızca gönderilmiş bulunan kültür ataşe
lerimizin tahsil dereceleri ile hangi dilleri bil
dikleri, evvelce bu memlekette bulunmuş olup 
olmadıkları, kendilerinin bugüne kadar ki mu
vaffakiyetlerinin neden ibaret olduğunun; 

2. Başka memleketlerin memleketimizdeki 
Kültür ataşelerinin, Britiş Konsül, Amerika kül
tür teşkilâtımn faal durumu muvacehesinde bi
zim bu kabil teşekküllerimizin mevcut olup ol
madığı, varsa faaliyet dereceleri ile şümul saha
sının neden ibaret olduğunun, 

3. Amerika, Fransa, italya, isviçre gibi 
memleketlerde çeşitli alanlardaki bilgi kolların
da tahsil, doktora yapmış profesör, doçent, asis
tan, Öğretmen gibi elemanlarımızın, yabancı 
dillerine derin vukufları, bu memleketlerin kül
tür, ahlâk, teşkilât, gelenek ve göreneklerini ve 
çalışma sistem ve metodlarmı bihakkın bilmele
rine ve bunların bu yerler kültür ataşeliklerine 
tâyin edilmeleri halinde, memleket ve milletimi
ze daha faydalı olacaklarına, bundan başka, il
mî kültürel sahalarda araştırmalarda buluna
rak olgunlaşmalarının temin edilmiş bulunaca
ğına binaen, bu kabîl eşhasın kültür ataşelikle
rine tâyin edilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine ; 

4. Türk kültür ve edebiyatı ile ilmî 
araştırma ve çalışmalarının yabancı memleket

lere tanıtılması, buna mukabil yabancı memle
ketler ilmî araştırma ve çalışmalarının da mem
leketimiz ilim müeseseselerine iletilmesini sağla
mak üzere çalışılmaya başlanmış, buna mütena
zır olarak neşriyata değer verilmiş midir ? 

Yukarda yazılı olan hususların yazılı olarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim* 

4 . Vİ . 1951 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 26 . VI . 1951 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 2/1892 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Kararlar Müdürlüğünden çıkan 8 Haziran 
1951 tarih ve 1975/4180 sayılı yazıları cevabıdır: 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
cıgiller'in, yazılı soru önergesinde bahis mevzun 
edilen hususlar hakkında hazırlanan yazılı ce
vabın iliştirilerek sunulduğunu derin saygılarım-
le arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik ileri 

1. Yabancı memleketlerden Birleşik Ameri
ka, ingiltere, Fransa ve isviçre'de birer kültür 
ateşemiz vardır. Amerika'daki ateşemiz New-
York'ta otunu aktadır. Gazi Terbiye Enstitüsü 
mezunudur, ingilizce bilir. Ateşe olmadan ev
vel bu memlekette bulunmuş değildir, ingilizce-
yi kolejde öğrenmiştir, ingiltere'deki ateşemiz 
Fransızca ve ingilizce bilir. Fransa'da yüksek 
ticaret tahsili yapmıştır, tngilizeeyi Merzifon 
kolejinde öğrenmiştir. Fransa'daki ataşemiz 
yüksek tahsilini Fransa'da yapmıştır, isviçre'
deki ateşeliğimiz münhaldir, 
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Ataşelerimizin bulundukları ecnebi memle- j 

kelerindeki esas vazifeleri talebe müfettişliğidir. 
Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin teftiş ve 
murakabesi, yetiştirilmesi işleri 1416 sayılı Ka
nun ve buna dayalı yönetmelikle çevrilir. Ata
şelerimiz gerek kendi hesaplarına, gerek Hükü
met hesabına tahsilde bulunan talebe ile meşgul 
olur, öğrencileri okula yerleştirerek dövizleri
ni açtırır, alâkalı kurumlarla irtibat temin ede
rek gençlerimizin tahsil plânlarını takibedip et
mediklerini, muvaffak olup olmadıklarını mura
kabe edeç. Sömestr veya sene sonu neticeleri
ni merkeze bildirir, öğrenimi aksak gidenleri 
ikaz eder. yönetmeliğe aykırı harekette bulu
nanları irşat, muvaffakiyetsizlikleri sabit olan
larla hatada ısrar edenlerin dövizlerinin kesil
mesini teklif eder. 

Amerika'da ve ingiltere'de bulunan ateşele- I 
fimiz vazifelerini normal bir muvafafkiyetle I 
yapmaktadırlar. Fransa'daki müfettişimizin 
üzerinde aynı zamanda Ünesco Yönetim Kurulu 
Üyeliği de bulunduğundan İıer iki vazifeyi bir
den gereği gibi yapmaya imkân bulamadığı Bü
yükelçi tarafından bildirilmiştir. Bu iki vazi
fenin ayrılması ve müfettişimizin geri çekilmesi 
mukarrerdir. 

2. Bizim başka memleketlerde memleketi
mizdeki İngiliz, Amerika ve saire Kültür hey
etleri gibi yalnız kültür propagandası ile meş
gul heyetlerimiz yoktur. Ancak, Kıbrıs, Afga
nistan zaman zaman memleketimizden öğret
men istemiş ve bunlar gönderilmiştir. Son za
manlarda Pakistan'a da bir Türkçe öğretmeni 
yollamak mevzuubahis olmuştur. Memleketi
mizin dışında mümkün olan yerlerde küçük 
Türk kültür heyetlerinin kurulması Bakanlıkça 
da arzu edilir. 

3. Kanuna göre Kültür ataşeleri, Millî Eği
tim Bakanlığı müfettişleri arasından seçilir ve 
bunlar müfettişlik haklarını muhafaza ederler. 
Birinci maddede arzedildiği gibi müfettişleri
mizden ikisi yabancı memleketlerde tahsil gör
müşlerdir. Bu gibilerin tercihan gönderilme
leri isabetli olacağı kanaatindeyim. Profesör, 
doçent ve asistanların Millî Eğitim kadrosunda 
müfettişlik vazifesine alındıkları takdirde ayın 
sıfatla ataşeliklere tâyin edilmeleri mümkün
dür. Müfettişlerimiz idari işlerle son derece 
meşgul ve meşbu bulunduklarından bu vazife
yi üzerine alacak zevatın bulundukları mahal- j 
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de ayrıca ilmî araştırmalar yapmaları, bilgi ve 
görgülerini artırmaya çalışmaları mümkün de
ğildir. Esasen üniversite mensuplarının ilmî 
araştırmalar için yabanlı memleketlere gitme
leri 4489 numaralı kanun ile üniversite büt
çelerine konan ödeneklerle temin edilmektedir. 

4. Türk Küİtür ve Edebiyatının yabancı 
memleketlere tanıtılması, buna mukabil yaban
cı memleketler ilmî araştırma ve çalışmaları
nın memleketimiz ilim müesseselerine iletilmesi 
tabiî olarak Üniversiteler Kanunu ile üniversi
telerimize mevdu bir vazifedir. Üniversiteleri
miz gittikçe genişliyen bir çerçeve içinde 
bu iki taraflı ilmi vazifelerini neşriyat yapmak, 
ilmî toplantılara iştirak etmek suretiyle ve sair 
yollarla yapmaktadırlar. Arzu Duyurulduğu 
takdirde üniversitelerimizin ilmî neşriyat bib
liyografyaları ve dilimize tercüme edilen ilmî 
eserlerin birer listesinin takdim olunacağını 
saygılarımla arzederim. 

2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'' 
ün, aşım duraklarının durumuna, bâzı köy
lerle ilçelerden toplanan para ile alınan boğa
ların miktarına ve müsavi şekilde ilçelere tak
sim edilip edilmediğine, Çorum İlinden topla
nan paraların miktarına' ve verilen boğaların 
ilce itibariyle sayısına dair sorusuna Tarım Ba
kanı Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/327) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Tarım Ba
kanı tarafından cevaplandırılması rica olunur: 

1. Mevcut aşım duraklarının idare, masraf 
itibariyle halihazır durumu neden ibarettir? 

2. Bakanlık bu mevzuda yeni her hangi bir 
tedbir almak niyetinde midir? 

3. Aşım duraklarında mevcut boğalardan 
bütün köylülerin istifade ettikleri bakanlıkça 
kabul edilmekte midir? 

4. Birçok köylerden, ilçelerden boğa pa
raları toplandığı halde bunların bâzılarına boğa 
verilmediğinden şikâyet olunmaktadır. Bakan
lık bu hususta ne düşünmektedir? 

5. Bundan birkaç sene evvel Çorum, Me
citözü, Alaca, İskilip, Sungurlu, Osmancık'tan 
yüz bin lirayı aşan bir para toplanmıştır. Bu 
para ile ne kadar boğa alınmıştır? Bu boğa
lar ilçelerden toplanan para miktarlarına müsa
vi olarak ilçelere tevzi edilmiş midir? 
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6. Toplanan bu paradan sarfedilmemiş 

olanı var mıdır? Varsa nerededir? | 
7. Çorum ve kazalarından toplanana para- j 

larm miktarları ayrı ayrı neden ibarettir? j 
8. Keza Çorum ve kazalarına verilen boğa

ların adedleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 
nedir? 

9. Alacaklı kazalar mevcutsa bunların 
hakları ne suretle verilecektir? 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 25 . VI . 1951 
Tarım Bakanlığı 

Özel 
Kalem Müdürlüğü 

2/1117 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamına 
C: 8 . VI . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6/327 - 1982/4188 sayılı yazı ile 25 . V . 1951 
gün ve 6/315 - 1915/1040 sayılı yazılara : 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün 
aşım durakları ve ilçelere tevzi edilen boğalar 
hakkındaki yazılı sorusu ile Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoglu'nun Zirai Dona
tım Kurumu hakkındaki yazılı sorusu tetkik 
edilmiş ve bu hususta hazırlanan not ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün 
yazılı soru önergesine cevaptır. 

I - Meveut boğa bakım ve aşım durakları
nın masraf itibariyle idaresi 442 sayılı Köy ve 
1580 sayılı Belediyeler kanunları gereğince 
kurulan il, ilce ve bucak birlikleri talimatna
meleri dâhilinde idare heyetleri tarafından 
mahallî veteriner müdürlüklerinin direktif ve 
murakabesi altında yürütülmektedir. 

I I - Köy boğalarının müşterek bir hizmet 
olarak müşterek duraklarda fennî ihtimam 
altında bakılmaları hususunda idare ve teknik 
elemanlar tamamen mutabık olup bundan çok 
iyi neticeler alınmaktadır. Bu sebeple bu siste
min devamı uygun görülmektedir. Ancak bir
liklere iştirak eden fakir köylerin iştirak his
selerini hafifletmek üzere köylüye parasız boğa 
vermek ve kış aylarında boğalarının bakılma-
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smı sağlamak suretiyle Bakanlıkça yardım ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

III - Halihazırda 80 - 90 bin baş boğaya 
ihtiyaç vardır. Halen yetiştirme kurumlarımız 
bu ihtiyacı karşılamadığından her köye boğa 
verilememektedir. Bunun için müesseselerin 
damızlık kadrolarının artırılmasına ehemmi
yetle çalışıldığı gibi yetiştiriciliği ileri köyler
den damızlık erkek dana satın alınarak boğa 
miktarının çoğaltılmasına gayret edilmektedir. 
Bâzı birliklerin ilk tesis ve inşaat ve işletme 
masrafları dolayısiyle gerekli boğaların satın 
alınamadığı ve bu sebeple de bâzı köylerin bo-
ğasız kaldığı yapılan tetkiklerde görülmüştür. 
Bu önümüzdeki aşım mevsiminde telâfi edile
cektir. 

IV - Boğa parası verip de şimdiye kadar 
boğa alamıyan köylere Sonbahar'dan itibaren 
Bakanlık boğa tahsis etmiye başlıyacaktır. 

V - 442 sayılı Köy Kanununun 47 ve 48 nci 
maddeleri gereğince sığır ırkının ıslahı gaye
siyle Çorum, iskilip ve Alaca ilçelerinde köy 
birlikleri kurulmuş ve birliğe iştirak masrafı 
olarak da her köy bir hisse vermiştir. Bu para
lar yalnız boğa parası olmayıp tesis ve işletme 
masrafları da buna dâhildir. Bu sebeple köyler
den toplanan paralar ile satın alman boğa 
adedi müsavi değildir. 

Her birlikte toplanan para ve yapılan işlere 
ait tafsilât aşağıda arzedilmiştir : 

1. Çorum merkezinde 1945 yılında bir bir
lik kurulmuştur. Bu birliğe merkez İlçesinden 
120. Sungurlu İlçesinden 127, Mecitözü İlçesin
den 62 ve Osmancık İlçesinden 69 köy de işti
rak ettirilmiştir. Aşağıdaki işler yapılmıştır : 

a) Çorum - Alaca yolu üzerinde Bozboğa 
Köyü civarında 70 baş boğalık bir boğa bakım 
durağı inşa edilmiştir. 

b) Durağın ilâç, malzeme ve demirbaş 
eşyası mubayaa edilmiştir. 

c) 60 dekar yoncalık tesisi için tarla satın 
alınmıştır. 

d) 144 baş boğa ve 20 baş inek mubayaa 
edilmiştir. 

2. iskilip İlçesinde 1946 yılında bir sığır 
ıslah birliği kurulmuştur. Aşağıdaki işler ya
pılmıştır : 

a) İskilip Çankırı yolu üzerinde Akkaya 
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mevkiinde 50 boğalık aşım ve bakım durağı . 
yaptırılmıştır. | 

b) 100 dekar genişliğinde yoncalık için bir 
tarla mubayaa edilmiştir. 

e) 50 baş boğa satm alınmıştır. 
Bu suretle birliğin teşekkülünden 1950 yılı 

Ekim ayma kadar 41 450 lira 37 kuruş işletme, 
tesis ve boğa mubayaasına para sarfetmiştir. 
Banka mevcudu 156 lira 64 kuruştur. 

3. Alaca İlçesi: 
Bu ilçede 1948 yılında 100 köyün iştirakiyle 

bir sığır ıslah birliği kurulmuştur. 
a) Alaca'ya 5 kilometre mesafede Alaca -

Yozgad şosesi üzerinde Kadınpınarı mevkiinde 
20 başlık bir bakım ve aşım durağı yaptırılmış 
ve işletmeye açılmıştır. Ayrıca 80 baş'ık diğer 
bir binanın temel ve duvarları ikmal edilmiştir. 

b) 15 baş boğa ile bir inek mubayaa edil
miştir. İnşaat istimlâk işletme masrafları için 
16 253 lira 81 kuruş masraf yapmış 1950 Ekim 
ayı itibariyle banka mevcudu 1 089 lira 28 ku
ruştur. 

4. Sungurlu, Mecitözü, Osmancık ilçeleri: 
Bu ilçelerde birlik kurulmamıştır. Bu ilçe

lerden toplanan boğa paraları valiliğin emriyle 
merkez birliğine devredilerek bu ilçelerin boğa 
ihtiyacı merkez birliğinden karşılanmaya çalışıl-
mıştır. 

Bu ilçelerin de paralarından tesis, istimlâk 
işlerine masraf yapıldığından buralardan top
lanan boğa paralarına karşılık boğa verilme
miştir. 

5. 1944 yılından bugüne kadar toplanan pa
ra ile halen mevcut para miktarı: 

1951 

Çorum merkez 
İskilip 
Sungurlu 
Mecitözü 
Alaca 
Osmancık 

Toplanan 
Lira 

66 310 
54 897 
34 555 
14 484 
19 425 
6 870 

Mecut 
Lira 

5 072 
— 

792 
90 

1 089 
203 

196 541 7 246 
6. 1944 yılından bugüne kadar satmalmah 

boğa miktarı: 

O : 1 
Boğa İnek Düğe Dana Buzaği 

baş baş baş baş 

Çorum [*] 144 11 11 6 
İskilip 50 • — — — 

11 

Aiaca 15 

209 
7. Çorum İli tarafından köy boğası tedari

ki ve bakım üzerinde yapılan muameleler ve 
alman netice Bakanlığımızca da yeter bir du
rumda görülmediğinden teftişi ele a;inmiştir. 
Bu şekilde tesis, istimlâk, boğa parası ve işlet
me için para verip boğa alamıyan köylerin du
rumu üzerinde Bakanlıkça ehemmiyetle durula
rak yardım suretiyle bu köylere parasız boğa. 
verilecek ve birliklerin durumu ıslah edilecektir. 

Dosya No : 62/1 6 Haziran 1951 
Hususi No : 0131 3919 
Umumi No : 14265 

Tarım Bakanlığına; 
Çiftçilerimizin, nakliyat işlerinde kullanıla

cak kamyon ihtiyacını karşılamak amaeiyle, Tür
kiye mümessili bulunduğumuz İngiltere'de Ford 
Motor Comp. İtd. den müsait fiyatlarla kamyon 
getirtmek düşüncesindeyiz. 

Getirteceğimiz bu kamyonların çiftçilerimize 
peşin bedelle satılmasına, çiftçinin iştira gücü 
bakımından bittabi-imkân yoktur. 

Bakanlığınızla Ziraat Bankası Umum Müdür
lüğü arasında tanzim edilmiş olan protokolda, 
kamyon derpiş edilmemiş bulunduğundan, getir
teceğimiz kamyonların, Ziraat Bankası kredile
rinden faydalanılarak 5 yıl gibi müsait bir va
de ile çiftçilerimize intikal ettirilmesi 4e müm
kün olamamaktadır. 

Çiftçilerimizin süratli nayliye vasıtalarına 
olan ihtiyacının da karşılama yolundaki bu te
şebbüsümüz Bakanlıklarınca da tasvip buyurul-
duğu takdirde, getirteceğimiz kamyonların Zi
raat Bankası kaiıaliyle ve 5 yıl vade ile satıl
ması hususunun adı geçen bankaya bildirilmesi
ni müsaadelerine arzeder, saygılarımızı sunarız. 

Türkiye-Zirai Donatım Kurumu 
Umum Müdürlüğü 

[*] Merkez deposundaki boğalar Çorum, Sun
gurlu ve Osmanttk Hederi köylerine her yıl mü
navebe ile verilmiştir. 
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1. Zirai Donatım Kurumu 4604 sayılı Kanu 

na göre 1 . V I I . 1944 tarihinde teşekkül etmiştir. 
Teşekkülün nominal sermayesi 50 milyon ve 
ödenmiş sermayesi ise 17.541.239,67 liradır. 

Kurum 1951 senesi başına kadar yıllık mu-
amelerini : 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

fce 158.675,62 
te 111.281,62 
da 360.068,05 
de 721.763,37 
de 474.463,86 
da 2.125.819,98 
ide 1.676.223,95 

lira kâr 
lira Ikâr 
lira zarar 
lira zarar 
lira kâr 
lira kâr 
lira kâr ile kapanmış-

tır. 
Bu vaziyete göre, beş yılda 4.546.465,03 lira 

kâr ve iki yılda da 1.081.831,42 lira zarar kay
dedilmiştir ki, neticede ödenmiş ve devre mual
lak sermaye lehine 3.464.633,61 lira kâr tahak
kuk etmiştir. 

2. Donatım Kurumu ilişik listede görüleceği 
veçhile, illerde 13 ü şube, 19 u satış memurlu
ğu, 12 si temsilcilik, 2 si Ankara'da bayilik ol
mak üzere 44 il merkezinde ve 16 sı satış memur
luğu, 66 sı temsilcilik olarak da 82 ilçede teşki
lâtlanmış bulunmaktadır. Ayrıca Umum Müdür
lüğe bağlı olarak Ankara'da bir yedek parça 
ikmal deposu ve İskenderun'da da bir irtibat 
memurluğu vardır. 

Kurumun merkezi de dâhil olduğu halde bü
tün teşkilâtının Mayıs sonu itibariyle, faal kad
rosu 399 memur ve 194 müstahdemden ibaret
tir. Bundan başka icap ve ihtiyaca binaen-büt
çe ile tâyin olunan miktarı aşmamak üzere - ge
çici olarak 44 memur ve 28 müstahdem çalıştı
rılmaktadır. 

Müstahiklere, kadro ile belli aylıktan başka 
diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gi
bi 4621 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hüküm
leri dairesinde rasyonel çalışma primi, fevkalâ
de ikramiye ve 3460 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi hükmüne tevfikan da temettü ikramiyesi 
ödenmektedir. 

Prim ve ikramiyeler rasyonel çalışma, fevka
lâde mesai ve temettü miktarına göre, primde 
müstahhiklerinin aylıklarının % 25 sine ve ik
ramiyelerde ise birer aylıklarına kadar, tahavvul 
ettiğinden senelik tutarının katî olarak verilme
si mümkün değildir. 

.1951 O : İ 
Kurumda prim ve ikramiye ödenmesine 1947 

isenesinde başlanmıştır. 
Dört senelik ödeme vasatisi senelik olarak 

282.025 liradır. 
3. Kurumun, 3460 sayılı Kanunun 26 ncT 

maddesi hükmüne göre tesis edilmiş, hükmi 
şahsiyeti haiz, (Adapazarı Ziraat Aletleri ve 
Makineleri Fabrikaları) Müessesesi vardır. 

Bu fabrika, 2.000 M3 tomruk biçebilecek bir 
katrak atelyesi, bir milyon kilovat elektrik 
istihsal eden bir kuvvet santrali, 600 ton pik 
eriterek ağır döküm işi yapan bir dökümhane, 
demirhane, tornahane ve marangoz, tesviye, 
montaj, boya atelyeleriyle faaliyette bulunmak
tadır. 

Fabrika, muhtelif tip pulluk ve çiftçi araba
sı, tınaz savurma makinesi tırmık, makineli 
yayık, arı kovanı ve ayrıca kurum tarafından 
ithal edilen traktörlerin ağırlıklarını imal et
mektedir. 

Müessese ve fabrikada 500 işjçi, 13 usta, 2 
mühendis, 5 teknik eleman ve 54 memur ve 
müstahdem çalışmaktadır. 

Müessesenin, 1950 yılı geliri 1.103.212 lira 
ve gideri 920.116 lira olup temettüü de 183.096 
liradır. 

Bundan başka Umum Müdürlüğe bağlı ve 
bölgeleri itibariyle şubeler emrinde, tamir, re
vizyon ve seyyar bakım işlerinde çalıştırıl
makta olan : 

Adana şub 
Ankara 
Antalya 
Diyarbakır 
Eskişehir 
istanbul 
izmir 
Kayseri 
Konya 
Manisa 
Samsun 
Urfa 

esinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
nc

i 
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— 
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2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Olmak üzere 6 sabit, 2 seyyar tamirhane ile 
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19 seyyar servis tamir ve bakım arabası vardır. 
Bu tamirhanelerde seyyar servis arabalarının 
kadro, gelir ve giderleri şubeler bünyesinde 
muhasebelendiğinden şube ve binnetice, kurum 
kadrosu ve hesap neticeleri arasında yer almış 
bulunmaktadır. 

4. Zirai istihsalde kullanılan her türlü alet, 
makine, malzeme ve vasıtaların her il içinde 
dahi değişiklikler gösteren şartlara uydurul
ması ve bu işlerin takibi, tedarik ve imali ve 
çiftçinin ayağına kadar götürülmesi, çiftçiye in
tikal ettirilen alet ve makinelerin tamir, reviz
yon, bakımı ve yedekleri ile beslenmesi gibi çok 
mühim ve memleket ölçüsünde faaliyeti istilzam 
eden bu işler ayrı bir ihtisas istemekte ve a y r 
bir teşekkülü zaruri kılmaktadır. Fazla teşkilât
tan kaçınılması için, başka teşekküllerin orga
nizasyonundan faydalanma yoluna gidilmesi ile 
sağlanacak tasarruf, yüzlerce senedir ihmal edil
miş olan- donatım dâvasının ancak yürütülme-* 
mesi bahasına elde edilmiş olur. Esasen bugüne 
kadar yapılmış olan tecrübeler, başka vazifeler 

.1951 0 : 1 
almış bir teşekkülün kendi vazifelerini ifa sıra
sında bu işi de göremiyeceğini göstermiştir. 

Nitekim, Ziraat Bankasınca vaktiyle bu mev
zu ele alınmış ve kısa bir zaman sonra da tas
fiye edilmiştir. Zirai Donatım Kurumu da, ken
disine konsinyater olarak intikal «den Ziraat 
Bankası şube ve ajanlarını beklenilen hareketin 
bu kanallarla temininin mümkün olamıyacağım 
tatbikatta da müşahde etmiş ve Umumi Mura
kabe Heyetinin ısrarlı, tavsiyeleri üzerine de mec
buren tasfiye etmiştir. Zirai donatım mevzuunu 
teşkil eden işlerin, esas işi bankacılık olan bir 
teşekkül elinde tâli bir hizmet olarak ifasının 
Donatım Kurumundan beklenilen hizmetleri te
min edemiyeceği de böylece tahakkuk eylmiştir. 
Bu itibarla Donatım Kurumunun haliyle ipka
sını zirai kalkınma hamlelerimizin kuvveden 
fiîle çıkabilmesi bakımından lüzumlu ve hattâ 
zaruri görmekte olduğumuzu ve Donatım Kuru
muna mütaallik her malûmatı da sözle veya ya
zılı olarak vermeye amade bulunduğumuzu ar-
zederim. 

Zirai Donatım Kurumu teşkilâtı 

Şube müdürlükleri ve bağlı teşkiller 

Şube müdürlükleri 

1 — Adana 

2 — Ankara 

3 — Antalya 
4 — Diyarbakır 

5 — Erzurum 

1 
• 2 

3 
4 
5 

r, -
7 -

8 -
9 -

Satış memurlukları 
tilerde 

— Gazianteb 
— Mersin 

— Çankırı 
— Kastamonu 
— Kırşehir 

# 

— İsparta 
- Van 

— Trabzon 
— Erzincan -

İlçelerde 

1 — Ceyhan 
a 

2 — Polatlı 

3 — Akçaabat 
4 — İğdır 

1 
2 

3 
4 
5 
6 -
7 

Temsilcilikler 
İllerde 

— Antalya 
— Malatya 

— Elâzığ 
— Mardin 
— Tunceli 
— Kars 
— Rize 

İlçelerde 

1 — İskenderun 
2 — Tarsus . 
3 — Kozan 
4 — Ayaş 
5 — Bâlâ 
6 — Beypazarı 
7 — Çubuk 
8 — Iraman 
9 — K. Hamam 

10 — Nallıhan 
11 — Safranbolu 
12 — Taşköprü 
13 — Tosya 
14 — Yerköy 
15 — Ş. Koçhisar 
16 — Eğridir 

17 — Pasinler 
• 
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Şube müdürlükleri 

6 — Eskişehir 

İstanbul 

10 
11 

12 
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Satış memurlukları 

illerde 

— Afyon 
— Kütahya 

— Bursa 

İlçelerde 

5 — Bozüyük 

6 — Çorlu 

0 

8 -

: 1 

İllerde 
Temsilcilikler 

- Kırklareli 

18 

19 
20 
21 
22 
23 -

İlçelerde 

— Bolvadin 

— Dinar 
— Bmirdağı 
— Seyitgazi 
— Sandıklı 
— Bayranne 12 — 

13 — 
14 — 
15 — 

Bursa 
Ç. .Kale 
İzmit 
Tekirdağ 

8 — İzmir 16 — Aydın 

9 —~ Kayseri 17 ~ Niğde 

10 —- Konya 

7 — Kemalpaşa 
S — ödemiş 
9 — Söke 

10 — Aksaray 
11 — Nevşehir 

11 — Manisa İŞ —̂ Balıkesir 12 — Akhisar 
13 — Alaşehir 
14 — Bandırma 
15 — Salihli 
16 — Turgutlu 

24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

— Biga 
— Gebze 
— Geyve 
— Hayrabolu 
— Lüleburgaz 
— Yenice 
— Adapazarı 
— Karacabey 
— İmroz 
— Bayındır 
— Bergama 
— Çivril 
— Çine 
— Karaburun 
— Kiraz 
— Menemen 
— Milas 
— Nazilli 
— Seferihisar 
— Tire 
— Torbalı 
— Boğazlıyan 
— Develi 
— Divriği 
— Suşehri 
— Zara 
— Kadmhan 
— Ilgın 
— Karaman 
— Karapınar 
— Ermenek 
— Edremit 
— Kırkağaç 
— Sındırgı 
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Şube müdürlükleri 

12 — Samsun 
-
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Satış memurlukları 

tilerde İlçelerde 

19 — Tokad 

0 : İ 
Temsilcilikler 

İllerde 

9 — Çorum 
10 — Giresun 
11 — Amasya 
12 — Sinob 

v İlçelerde ' 

59 —Bafra 
60 — Erbaa 
61 — Havza 
62 — İskilip 
63 — Merzifon 
64 — Taşova 
65 — Zile " 
66 — Niksar 

13 — Urfa 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangü'in, 
yapılacak iskele ve barınaklardan hangilerinin 
1950 ve 1951 yıt% -programlarına dahil bulunduğu-
na, her biri için tahsis ve sarfı derpiş edilmiş 
olan paranın miktarına, hangilerinin tamamlan
mış veya inşa halinde bulunmuş olduğuna, Vak
fıkebir ve Akçaabat iskelelerinin islah veya inşası 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazdı 
cevabı (6/350); 

14 . V I . 1951 
T. B. M. M. Başkanlğına 

Aşağıdaki yazılı soru önergesinin Bayındırlık 
Bakanlığına tevdiini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Miletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru : 
1. a) 5414 sayılı Kanun gereğince yapıla

cak iskele ve barınaklar için Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit edilmiş olan 1950 programında 
bulunan iskele ve barınaklar hangileridir?. 

b) Bunlardan her birisine tahsis veya her 
birisi için safı derpiş edilmiş olan para miktarla
rı nelerdir! 

c) Bunlardan hangilerinin inşa veya ıslâhı 
tamamlanmış, hangilerinin ihalesi yapılarak he
nüz inşa halinde bulunmuştur! 

d) Yükardaki c fıkrası dışında kalanların 
durumu nedir!. 

2. a) Aynı kanuna göre tesbit edilmiş olan 
1951 programında hangi iskele ve barınaklar 
mevcuttur?. 

b) Bunlardan her birisine tahsis veya her 
birisi için sarfı derpiş edilmiş olan para miktarla
rı nelerdir! 

e) Bunlardan hangilerinin inşa veya ıslâhı 
tamamlanmış, hangilerinin ihalesi yapılarak he
nüz inşa halinde bulunmuştur! 

3. Trabzon İlinin Vakfıkebir ve Akçaabat 
iskelelerinin ıslâh veya yeniden inşası hakkında 
ne düşünülmektedir! 

T. C. 26 Haziran 1951 
Bayındırlık Bakanlığı 

Demiyollar ve Limanlar 
İnşaat Dairesi 

Sayı : 6779 

T. B. M. M. Başkanlığına 

16 . V I . 1951 gün ve Genel Kâtiplik Kanun
lar Müdürlüğü 6/350 - 2050/4413 sayılı yazıları 
karşılığıdır: 

Yapılacak iskele ve barınaklar hakkında Trab
zon Milletvekili Cahid Zamangil tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 

T. C. 26 . VI . 1951 
Bayındırlık Bakanlığı 

Demiryollar İnşaat Dairesi 
Sayı : 6777 

Sayın Cahit Zamangil 
Trabzon Milletvekili 

Yapılacak iskele ve barınaklar hakkında Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu
nuz 14 . VI . 1951 tarihli yazılı soru önergesi ce
vabı madde sırasiyle aşağıda açıklanmıştır: 

(1 - a) 5414 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak iskele ve barınaklar için Bakanlar Kurulu 
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kararma iktiran eden 1950 yılı programında Şar
köy iskelesi temdidi, Çanakkale, Akçakoca, Taşu-
euj Anamur iskeleleriyle Kefkeh barınağı inşası 
bulunmaktadır. 

b) Bu programda bulunan işlere tahsis edi
len paralar aşağıdadır • 

Lira 

Çanakkale iskelesi 
Şarköy iskelesi temdidi 
Akçakoca iskelesi 
Taşucu » 
Anamur » 
Kefken B,armağı 

1 250 000 
120 000 
150 000 
600 000 
300 000 

2 650 000 

Yekun 5 070 000 

c) Bu programa giren işlerden Şarköy İske
le temdidi inşaatı ikmal edilmiş ve işletmeye 
açılmıştır. Çanakkale, Akçakoca, Taşucu, Ana
mur iskeleleri ihaleleri yapılmış ve inşa halinde 
bulunmaktadır. 

d) Bu programa giren işler arasında bulu
nan Kefken barınağı inşaatı için gerekli şantiye 
ve makina ve vasıtaların tamamlanmasına çalışıl
makta olup bu yıl sonuna doğru bu iş de eksilt
meye çıkarılacaktır. 

2. a) Aynı kanuna göre Bakanlar Kurulu 
kararına iktiran eden 1951 yılı programında 
Mudanya, Rize, Fenike, Alanya iskelesi temdidi 
ve Marmaris iskeleleri inşası bulunmaktadır. 

b) Bu programda bulunan işlere tahsis edi
len paralar aşağıdadır : 

Lira 

Mudanya İskelesi 
Rize » 
Fenike » 
Alanya iskelesi temdidi 
Marmaris iskelesi 

1 250 000 
600 000 
350 000 
450 000 
350 000 

Yekûn 3 000 000 

c) Bu programa giren işlerden ilk dördü 
ihale edilmiş ve Marmaris İskelesi de eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

3. Trabzon İlinin Vakf ikebir ve Akçaabat 
iskelelerinin inşası 5414 sayılı iskele ve küçük 
barınaklar yapımı hakkındaki kanunla ele alına
cak mevzular arasında bulunmaktadır. Bunlar 
birer açık sahil iskelesi olarak inşa edilecek ve 

1951 Ö : İ 
500 tonluğa kadar deniz taşıtlarının yanaşmasına 
elverişli olacaktır. 

Saygılarımla arzederim. Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytin oğlu 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali thsdn 
Sâbis'in, İnönü şehitliğinde yapılan tören müna
sebetiyle Eskişehir Hava teşkilâtı namına söy
lenen sözlere dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köy men'in yazılı cevabı (6/356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığına 

27 Mayıs 1951 do İnönü muharebeleri şe
hitlerinin namını anmak için Bozüyük civarın
da İnönü Şehitliğinde yapılan tören esnasında 
Eskişehir'deki hava teşkilâtımız namına söy
lenen sözler münasebetiyle aşağıda yazılı so
rumlarıma Milli Savunma Bakanı tarafından 
yazılı cevap verilmesini dilerim. 

Afyon, Milletvekili 
Gl. A. İhsan Sâbis 

1. — Bir kurmay hava binbaşısı tarafından 
İnönü muharebeleri hakkında kürsüde izahat 
verirken büyük bir halk kütlesinin ve husu
siyle civarda sakin Çerkez köylülerinin huzu
runda (Hain Çerkeş Btem ve avenesi) tâbiri 
kullanılmış ve hazır bulunan Çerkez köylüler 
bu kelimelerden dilgir olmuşlardır. Geçen se
ne de bu tarzda beyanat yapılmış. (Hain Çer
kez Btem ve avenesi) tâbiri yerine (Hükümete 
karşı isyan etmiş olan hain Etem ve ona ka
pılmış olanlar) şeklinde bir tâbir kullanılsa 
daha uygun olmaz mı? 

2. Tören sonunda Eskişehir'den gelmiş olan 
Hava Generali Hamdullah Suphi ile gö
rüşerek (böyle bir tâbir kullanılmasa daha iyi 
olur Çerkez köylüleri yaralamakta bir mâna 
yoktur) demiştim. (Tarihi hakikatları söylü
yoruz) cevabını verdi. Şimdi Eskişehir'deki 
hava kumandanına yukardaki birinci su
alime uygun bir yazı ile Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından tebligat yapılması münasip 
değil mi? 

27 . VI . 1951 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 161 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 . VI . 1951 gün ve 2063 - 4435 sayılı ya-
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zıları karşılığıdır: i 

înönü muharebeleri şehitlerini anma merasi
minde, Inonü muharebeleri hakkında tarihî va
kaları zikrederken bir hava kurmay subayının 
(Hain Çerkeş Etem ve avenesi) tâbiri kullanma
sından dolayı verilmiş bulunan önerge konusu 
incelenmiş ve teklif hakkında şu kanaata varıl
mıştır: 

A) (Çerkez Etem) tâbiri ve adı, Türk Mil
letinin istiklâli ve bakasmı sağhyan ve bugünkü 
müstakil millet ve Cumhuriyetimizin temelini 
kuran, istiklâl savaşımızın tarihî sayfaları ve 
kayıtları araşma geçmiş hain bir şahsı istihdaf 
etmekte ve yalnızca o şahsa izafe edilmiş bulun
maktadır. Buradaki (Çerkeş) tâbiri o şahsın mâ
ruf olduğu ve her zaman adiyle birlikte zikre
dil egelmekte bulunduğu bir (lâkap) mahiyetin
dedir. Ve hiç şüphesiz her hangi bir kitle ve 
zümreyi istihdaf etmemektedir. Nitekim gerek 
geçmişte ve gerek yakın tarihimizde (Meselâ 
Konyalı Delibaşı, Kürt Mustafa) gibi birçok âsi 
şahıslar buna benzer memleket veya şehir veya 
ırk lâkapları taşımakla mâruf bulunmaktadırlar. 

Binaenaleyh, (Çerkez Etem) e (Çerkez) de-
nilnıemesi hakkında her hangi bir tedbir almaya 
kalkışmak, bir yandan bu şahısla ilgili vaka ve 
hâdiseler hakkında yazılmış ve söylenmiş (Ga
zete, kitap, risale, hikâye, nutuk ilâ....) gibi bir 
çok eserler de artık tarihe malolmuş bir hakikati 
olduğu gibi söylemekten içtinap etmek mânasını. 
verebileceği gibi; öte yandan (Çerkez Etem) adı
nın (Çerkez) ligi temsil ettiği ve dolayısiyle Çer
kezleri gücendirdiği ve binaenaleyh (Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı) gibi ve müttehit bir 
kitle yerine (Çerkezler) gibi ayrı bir zümrenin 
veya kitlenin mevcudiyetini resmen . izhar, ilân 
etmek gibi suitefehhüme de kolaylıkla sebep ola-
biliı. 

Kanaatimizce, Türkiye Cumhuriyeti halkı, 
Türk Milletinden ve Türk vatandaşlarından te
şekkül etmekte olduğu için bu bünyede ırk ve 
din ayrılıkları olsa bile bunlar kanun nazarında 
ve Hükümet makamlarınca tefrik edilmezler ve 
dolayısiyle resmî muamelâtta nazarı dikkate alın
mazlar. Münferit şahısların taşıdıkları lâkap un
van ve mânalar Türk Milletini teşkil eden kit
lenin bünyesi mefhumuna izafe edilemez. 

B) îkinci soruda ise : 
Eskişehir 1 nci Hava Kuvveti Komutanı ile 

. 1951 O : 1 
geçen muhaverenin mahiyeti hususi bir konuş
madan ibarettir. Hususi hallerde, hasbıhallerde 
geçen şahsi mütalâalar, vezife ve makam salâ
hiyetlerine menfi bir tesiri bulunmadıkça res
men müdahaleyi icabettirmez. 

Generalliğe yükselmiş ve uhdesine verilmiş 
vazife ve mesuliyeti müdrik olduğuna şüphe edi
lemez bulunmuş olan Eskişehir 1 nci Hava Kuv
veti Komutanına bu yolda tebligat yapmak, 
Millî Savunma Bakanlığınca, bu komutanın yu
karı maddelerde arzcdilen kanaatlere aykırı, do
layısiyle zararlı bir kanaat taşıdığına inanmış 
olunduğu mânasını verebileceğinden yerinde ve 
uygun bir müdahale olarak kabul edilmemekte
dir. 

Milî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

5. — Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'-
in, Âli, Askerî Şûra hakkındaki sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı ce
vabı (6/359) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı sorularıma Millî Savunma Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak, cevap verilme
sini saygılarımla rica ederim. 18 . VI . 1951 

Konya Milletvekili. 
Murad Ali Ülgen 

1. Âli Askerî Şûra, tesisi tarihinden bugü
ne kadar kanunda tasrih edilen bütün konularla 
meşgul olmuş mudur? özel olarak ordunun teş
kilât, kadro, konuş ve kuruluşları ve buna ben
zer yurt savunmasiyle ilgili konularda Âli As
kerî Şûranın mütalâası alınmış mıdır? Bunla
rın oturum tarihleri ve karar numaraları nedir? 

2. Muasır orduların hangilerinde Âli Aske
rî Şûra veya buna benzer kurumlar vardır? 
Bunların mahiyetleri ve faaliyet şekilleri nedir? 
Bunlarda daimî üyelikler var mıdır? 

3. Âli Askerî Şûrada daimî üyeliğe lüzum 
var mıdır? Daimî üyelere toplantı dışında bir 
görev ye ödev veriliyor mu? 

4. Bugünkü Teşkilât Kanununa göre Âli 
Askerî Şûraya lüzum var mıdır? teşkilât ve fa
aliyet tarzında günün ihtiyaçlarım karşılamaya 
yetecek bir tadilâta veya yeniliğe lüzum yok-
mudur ? 
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T. C. 27 . VI . 1911 

Millî Savunma Bakanlığı 
Hususi Kalem 
Sayı : 163 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

21 . VI . 1951 gün ve 2073/4453 sayılı yazı
lan karşılığıdır: 

Âli Askerî Şûra hakkında Konya Milletve
kili Murad Ali Ülgen tarafından verilen yazılı 
soru cevabının ilişikte sunulduğunu arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen 

Konya Milletvekili Murad Ali Ulgen tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
Yüksek Askerî Şûra hakkındaki bilgiler aşağı
dadır : 

1. Yüksek Askerî Şûra 29 Nisan 1341 ta
rih ve 636 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Bu tşekkül kuruluşundan bugüne kadar or
dunun çeşitli hizmetleri üzerinde incelemeler 
yaparak kararlara varmıştır. Bu kararlardan 
özel olarak belirtilmesi istenilen hususların dahi 
oturum tarih ve karar numaralarının zikredil
mesi suretiyle bildirilmesi uzun zamana müte
vakkıf olduğundan son dört yıla ait (1948 -1951) 
ordunun teşkilât, kadro, konuş ve kuruluşlarını. 
ilgilendiren kararların özetleri tarih ve numa
raları ile ilişik çizelgede gösterilmiştir. 

îcabettiği takdirde 26 senelik kararların da 
evrak mahzenindeki dosyalar incelenerek ce
vaplandırılması mümkündür. 

2. Muasır ordulardan Amerika, İngiltere 
ve Fransa'daki Yüksek Askerî Şûranın mahiyet 
ve faaliyet şekilleri aşağıdaki gibidir: 

A) Amerika: 
Birleşik Amerika'da Yüksek Askerî Şûra ve

ya bunun vazifesini gören başka bir teşekkül 
yoktur. 

Ordu Bakanlığı lüzum gördüğü zaman her 
hangi bir mevzu üzerinde fikir ve mütalâaların
dan istifade edebileceği eşhası davet ederek 
görüşmektedir. 

1949 yılında verilen bir kararla, Haziran ve 
Aralık ayında olmak üzere yılda iki defa yal
nız kara ordusu için toplantı yapılmaktadır. Bu 
toplantılara, ordu Genelkurmay Başkanı, Sahra 
Kuvvetleri komutanları, Ordu komutanları, 
Müstakil Kolordu komutanları, Komuta ve Kur-

6.195İ Ö : İ 
may Koleji komutanları ile Washington Garni-

i zon Komutanı iştirak etmektedir. 
Bu toplantıda yalnız kara kuvvetlerini ilgi-

! lendiren ve mütalâaları ile faydalı olabilecek-
J leri konular üzerinde durulmakta ve bu konu-
| 1ar Ordu Bakanlığınca seçilmektedir. 

B) İngiltere : 
İngiltere'de bizdeki Yüksek Askerî Şûraya 

muadil iki teşekkül mevcuttur. Birincisi Harb 
Konseyidir. Bu 'konseyin başkanı Millî Savun
ma Bakanı, ikinci başkanı bakanlık müsteşarı
dır, Üyeleri sırasiyle İmparatorluk Genelkurmay 
Başkanı, İmparatorluk Genelkurmay ikinci baş
kanı, İmparatorluk Levazımı İşleri Dairesi Baş
kanı, Genelkurmay ikinci başkan muavini, Millî 
Savunma Bakanlığı ikinci müsteşarı (sekreter) 
dır. 

Bu konsey senede dört defa lüzumu halinde 
daha fazla da toplanabilir. Bu toplantılarda si
lâhlı kuvvetler hakkında kararlar alır ve bun
ları Askerî Şûra ile başkomutanlıklara bildirir. 

İkincisi Askerî Şûradır. Bu Şûranın beş 
üyesi vardır. Üyeler sırasiyle İmparatorluk Ge
nelkurmay Başkanı, Seferberlik Dairesi Başkanı, 
Levazım İşleri Dairesi Başkanı, Mühimmat, İma
lât Genel Direktörü, Teritoryal Ordu Genel Di
rektörüdür. 

Bu kurulun vazifesi Harib Konseyinden ve
rilen direktifler üzerine kararlar almak ve 
Harb Konseyine silâhlı kuvvetler hakkında tek-

" liflerde bulunmaktır. 
C) Fransa : 
Fransa'daYüksek Harib ıŞûraSi namı altımda 

bir Askerî Şûra teşkilâtı mevcuttur, Cumhur
başkanlığına bağlı olarak çalışır. 

Kara ordusunun en yüksek istişari organı 
olan Yüksek Harb Şûrasının görevi; ordunun 
barış ve sefer vazifelerinin hazırlanması ile ilgi
li başlıca meseleler hakkında mütalâa ibeyah et
mektir. 

Daimî üyeleri ordu muvazzaf kadrosundan 
her yıl kararname ile tâyin edilen en çok 12 ge
neralden müteşekkildir. 

Yüksek Harb Şûrasının başkanı Silâhlı kuv
vetler (Kara) müsteşarıdır. (Bizdeki Kara Kuv
vetleri Komutanı). Üyelerden en kıdemlisi de 
asbaşjkanlık görevini yapar. 

Şûra üyeleri faal hizmetteki orgeneral, kor
general ve en kıdemli tümgeneraller arasından 
seçilerek bir yıl için tâyin edilirler. Silâhlı 
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kuvvetler, kara kurmay başkanı, denizaşırı 
hava, kara ve deniz kuvvetleri müfettişleri, 
ayrıca, piyade, zırhlı birlikler, süvari, topçu, 
istihkâm sınıflarından . yetişmiş birer general 
de bir yıl için Şûranın daimî üyeleri arasında 
bulunur. 

Başkan olan silâhlı kara kuvvetler müste
şarı tetkika arzolunmuş bulunan meselelerdeki 
ihtisaslarından dolayı kara dairesine mensup 
olan veya olmıyan sivil ve askerî şahsiyetleri 
de istişari mahiyette toplantılara davet edebi
lir. Kara ordusu ikmal başkanı ile kurmay 
başkan yardımcıları bu toplantılara iştirak 
eder ve kendi vazifeleri çerçevesi içinde rapor
törlük vazifesi görürler. 

Yüksek Harb Şûrası Millî Savunma Baka
nının veya Kara Müsteşarının lüzum göreceği 
zamanlarda ve bunların emri ile ve yılda en az 
üç defa toplanırlar. 

3. Bizde Yüksek 'Askerî Şûra daimî üyesi 
bulunmadan da kanunda mevcut hususların; Mil
lî 'Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, 
İkinci Başkanlığı, Kuvvetler Komutanlıkları, 
Ordu komutanlıklarından müteşekkil bir kurul 
tarafından tetkiki mümkün olaipilir. Bu husus
ta gerekli incelemeler yapılmaktadır. 

Halen Askerî Şûra daimî üyeleri manevra, 
plân tatbikatları, harb oyunlarında, 'generalle
rin durumlarının tesbiti hususunda mütalâaları 
alınmak üzere vazifelendirilmektedirler. 

4. Bugünkü Teşkilât Kanununa göre de yu
karda 3, maddede adlan belirtilen makamlara 
komuta eden zevattan ve ayrıca daimî âzası bu-
lunmıyan bir Askerî Şûraya lüzum vardır. 
1948 yılı konuları tarih ve numaraları : 

Toplantı Karar 
Konu tarihi No. 

1951 

1. Askeri Fabrikalar Teşki
lâtı Üz. 
2. Feshedilecek Hâmidiye, 
Mecidiye, Peyk, Berk, Hızır-
reis, Marmra, Giresun gemi
leri ile Birinci ve İkinci İnö
nü, Sakarya, Gür denizaltı 
gemilerinin ve 14, 15 sayılı 
mayin ihraç motorları Üz. 
1949 yılı konuları tarih ve 
numaraları : 
1. Kara, deniz ve hava kad-

13 . 8.1948 — 

12 . 8.1948 

O : 1 

Konu 
Toplantı Karar 
tarihi No. 

ro nispetleri 
2. Avcı teşkilâtı (Memleket 
içi silâhlı savunması) Üz. 
3. Askerî Fabrikalar Teşki
lâtı Üz. 
4. Millî Savunma ve Genel
kurmay makamlarına ait gö
rev ve yetkiler Üz. 
5. Millî Savunma Konseyi 
kanun tasarısı 
6. 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18 
sayılı mayin motörlerinin fe
sihleri Üz. 
1950 yılı konuları tarih ve 
numaraları : 
1. Hava Müdafaa Genel 
Komutanlığının lağvı 
2. Yasak Bölgeler Kanunu 
3. Demiryol ve otomobil sı
nıflarının kaldırılmasına dair 
Kanun 
4. Adatepe, Kocatepe mnh-
riplei ile Duınlupnar Deniz-
altısmm feshi Üz. 
1951 yılı konuları tarih ve 
numaraları : 
1. Hava kuvvetleri teşkilâtı 
ve birlik adları 
2. Hava Harb Okulunun 
açılması Üz. 
3. Yasak Bölgeler 'Kanunu 
4. Kadrodan çıkarılacak 8 
hücumbotu hakkında 
5. Yavuz Gemisinin tamiri 
Üz. 

16 . 7 .1949 4 

4 .7 .1949 8 

28.2 .1949 17 

1949 18 

14 . 2 .1949 3 

17 . 2.1949 6 

4 .1 .1950 6 
9 .1 .1950 20 

4 .1 .1950 4 

7 .1 .1950 19 

18 .1 .1951 18 

18 .1 .1951 19 

17 .1 . 1951 20 

15 . 1 . 1951 12 

15 .1 .1951 8 
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan 

S abis'in, Çanakkale ve [Gelibolu taraflanndaki 
müstahkem mahallerde bulunan tanksavar top-
la,riyle diğer topların mevzileri , hakkındaki so
rusuna Milli Savunma Bakanı Hulusi Köy men'-
in yazdı cevabı (6/365) 

18 . VI . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aldığım bâzı hususi malûmata göre Geli
bolu ve Çanakkale taraflarındaki müstahkem 
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mahallerde bulunan Tanksavar ve diğer top
ların mevzileri, ateş esnasında duman ve sair 
arızalar yüzünden içinde durulmaz ve iş görü
lemez bir hal alıyormuş... bu sebeple aşağıdaki 
sorularıma Millî Savunma Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevap verilmesini dilerim : 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. 

Ali îhsan Sâbis 
1. Bahsedilen kusurlar var mıdır? Bu -ku

surlar tekmil top mevzilerinde ateş edilerek 
tecrübe ile tesbit edilmiş midir? Vaktiyle bu 
hususta (rene!kurmaya müracaat yapılmış mı
dır? Yapılmış ise ne tedbir ittihaz olunmuştur? 

2. Top mevzilerinde kâfi derecede hava
lanma tertibatı yapmak suretiyle mevcut mah
zurların bertaraf edilmesi mümkün değil mi
dir? 

:>. Top mevzilerinde devamlı ateş icrası 
temin edilmediği halde devamlı müdafaa müm
kün olamıyaeağından yeniden Gelibolu ve Ça
nakkale'deki müstahkem mevzilerin bu husus
ta tekrar tetkik ve teftiş ettirilmesi lüzumu 
ve mecburiyeti takdir edilmiyor mu? 

T. G. 27 . VI . 1951 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 162 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

21 . VI . 1951 gün ve 2081/4464 sayılı yazı
ları karşılığıdır: 

Çanakkale ve Gelibolu taraflarındaki müs
tahkem mahallerde bulunan top mevzileri hak
kında Afyon Milletvekili Ali îhsan Sâbis'in 
yazılı sorusuna verilen cevabın ilişik olarak su
nulduğunu arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Tanksavar top mevzileri hakkında yazılı so
ruya cevap: 

1. Bahis konusu mevziler, tanksavar topu 
koruganlariyle tanksavar topu sahra beton yu
valarıdır. Bu korugan ve yuvalar yalnız Gelibo
lu ve Çanakkale bölgelerinde değil diğer tah
kimli mevz-ilerimizde de vardır. 

Bunlar 2 nci Ciha^n Harbinin ilk senesinden 
itibaren küçük çaplı tanksavar toplarına ve bü
yük çaplı tanksavar topu yerine kaim olmak 

6.1951 O : 1 
üzere 7,5 sahra toplarına göre inşa edilmişlerdir. 

Gün geçtikçe bu silâhlar yeni tanklara kar
şı kifayetsiz kalmış ve tedarik edilen daha bü
yük çaplı tanksavar toplarının bu tesislere yer
leştirilmesine karar verilmiştir. 

Barut hakları büyük ve ilk hızları yüksek 
olan bu toplarla bu tesisler içinden yapılan tec
rübelerden atıştan mütevellit şiddetli seda, bü
yük hava tazyiki ve barut gazlarının tesis için
de çalışan top mürettebatı üzerinde zararlı te
sirleri görülmesi üzerine: 

a) koruganlarda: 
Top namlılarının kendi tekerlek ve kundak

larından ayrılarak çelik levhaya bağlı bir mih
ver üzerine monte edilmek ve bu levhayı da 
tesisin mazgal duvarına tesbit etmek suretiyle 
korugana yerleştirilmesine lüzum görülmüş ve 
gerekli etüdler ve tecrübeler neticesinde vücu
da getirilen bir numuneye göre 1950 yılında 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna veri
len siparişle imalâta başlanmıştır. İmalâtı ta
mamlanmak üzere olan 1 nci partisinin koru
gan! ara monte edilmesine başlanacaktır. Bunla
rın montajından sonra atıştan mütevellit muzir 
tesirler tamamen bertaraf edilmiş olacaktır. 
Bundan başka bu koruganlarm teçhizatı meya-
runda top kamasının açılması anında barut gaz
larının korugan dahiline girmesini önliyen van-
tilâsyon tesisatı da mevcut olup koruganlarm 
mühim bir kısınma bu tesisat ikmal edilmiş 
ve geri kalanlar da yapılmaktadır. 

b) Tanksavar topu sahra beton yuvaların
da: 

Bunlar üzerinde de yapılan tecrübeler neti
cesinde (a) fıkrasında adı geçen zararlı tesir
lerin bu yuvalarda da vâki olduğu anlaşılmış, 
bunlara çelik levha ve vantilâsyon tesisatı tat
bik edilmesi mümkün görülmediğinden, atıştan 
mütevellit şiddetli seda, hava tazyiki ve barut 
gazı tesirlerinin yuva dâhiline intikalini asgari 
hadde indirmek için (viziyerlerinin kırılması, 
topun daha ziyade harice sürülmesi gibi) gerek
li tadilât yapılmış ve bundan sonraki yuva in
şaatı. tecrübelere müstenit yeni bir tipe göre 
devam etmiştir. 

Harb silâh ve vasıtaları durmadan tekâmül 
ettiğinden yapılan tahkim tesisleri üzerinden 
birkaç yıl geçtikten sonra bunların ve içindeki 
silâhın kifayetsiz duruma düşeceğini kabul et-

i mek lâzımdır. 
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Korugan ve yuvalar muayyen tiplere göre 

inşa edildiğinden ve birbirinin aynı olan tesis
lerden birinde yapılan atış tecrübesi, diğerle
rinin de mahzurlarını meydana çıkarmıya kâfi 
olduğundan yüzlerce adede baliğ olan korugan 
ve yuvaların her birinde atış tecrübesi yapıl
masına lüzum görülmemiş, her tipten lüzumu 
kadarı üzerinde gerekli atış tecrübeleri yapıl
mıştır. Bununla beraber atış sahaları bakımın
dan barış esnasında içinden atış yapılması 
mümkün olan bir kısım tesislerde ders ve mu
harebe atışları da yapılmaktadır. 

'Silâh ve İtip değişiklikleri dolayısiyle gerekli 
denemeler Genel Kurmayca icabettikçe yaptı
rıldığından birliklerin bu hususta müracaat
larına hacet kalmamaktadır., 

2. Yukardaki 1. maddenin (a ve b) fıkra
larında belirtildiği veçhile koruganlarda hava
landırma tesisatı yaptırılması mümkündür ye 
bugünün tanklarına tesir yapabilecelecek du
rumda olanlarında yapılmış ve yapılmaktadır. 

Sahra beton yuvalarında ise kapı ve maz
galların açık bulundurulması suretiyle tabiî 
Havalandırma ile iktifa edilmek zarureti var
dır. 

3. Tahkimli mevzilerdeki yuva ve koru-
ganlar mütaaddit defalar tetkik ve teftiş edil
miş tatbikat ve atışlarla da denenmiş olduğun
dan yeniden tetkik ve teftişine lüzum görül
memektedir. 

Arzederim. 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, emekli oldukları halde Devlet 
hizmetinde istihdam edilenlerin miktarına, mev
cut tamimlere rağmen münhallere memur tâyin 
edildiği hakkındaki söylentilere, memurların va
zifeye devamını ve rasyonel çalışmayı sağlıya-
cak ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cebdbı 
(6/355) 

T. B. M. Meclisi Say m Başkanlığına 

özeti: Yazılı soru; 
Maliye Bakanlığından E-
mekli oldukları halde 
Devlet hizmetinde is
tihdam erilenler hak
kında. 

1. Emekli oldukları halde, bugün Devlet 
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hizmetinde kullanılmakta olanlar var mıdırf 

2. Bunların miktarı nedir? 
3. Bunlar bu vazifelere hangi sebep ve za

ruretlerle ve kimin bakanlığı zamanında kimle
rin iltimas veya tavsiyeleriyle geldikleri? 

4. Bunların hizmetlerine nihayet verilmesi 
ve yerlerine genç ve enerjik, bilgili vatandaşla
rın alınmaları düşünülmekte midir? 

5. Münhallere tâyin yapılmaması hakkında 
mevcut tamimlere rağmen, birçok Devlet daire
lerine bâzı zevatın telefon emirleriyle memur 
alındığı hakkında halk arasında, Devlet dairele
rinde çalışan memurlar arasında söylenenler 
doğru mudur? Değilse, böyle îbirşey olmadığı Ba
kanlığınız tarafından halk efkârına açıklanacak 
mıdır 

6. Devlet dairelerinin tarafımdan tetkikin
de, birçoklarında memur sayısının fazla olduğu, 
birçok kadm memurların çeşitli sebeplerle oda 
oda dolaştıkları ve çalışmadıkları, kadın ve er
kek memurların laubali hal ve hareketlerde bu
lundukları, işin tanzim edilmemesi, âmirlerin 
emirleri altındaki memurları sıkı bir şekilde tef
tiş ve murakabe etmemeleri, her hangi sebep ve 
bahane ile olursa olsun işlerini ihmal edenlere 
kanun hükümlerini tatbik etmemeleri neticesi 
olarak millet işlerinin zamanında görülmemekte 
olmasına karşı ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

7. Memurların sistemli bir şekilde devamlı 
olarak çalışmaları ve kanunen tâyin, edilen mesai 
saatlerini verimli bir şekilde geçirmek üzere ça
lışma usullerinin İslahı düşünülmekte midir? Ras
yonel çalışmayı sağlayıcı ne. gibi tedbirler alın
mıştır! 

8. Taşra teşkilâtında idare âmirlerinin dahi 
zamanında vazifeleri başıma gelmedikleri ve en 
yüksek mülkiye âmirinin bu haline vilâletin yük
sekçe memurlarının, defterdar, gelir müdürü gi
bi zevatın da uydukları görülmektedir. Bunun 
Önlenmesi derpiş edilmekte midir? Bu sorunun 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim, 

Saygılarımla. Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlılma 
özü : Zonguldak Millet
vekili Abdürrahman Bo-
yarıgiller'in yazılı so
rusu hakkında. 

21 . 6 . 1951 tarih ve 6/355/20,62/4429 sayılı 
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yazınıza ilişik Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyalı güler'in yazılı sorusu her ne 
kadar Maliye Bakanlığına gönderilmişse de; 
muhtevası bakımından sadece Bakanlığımı alâ
kadar etmemektedir. Diğer bakanlıklarda mün-
hallere telefonla memur tâyin olunup olunmadı
ğını Maliye Bakanlığının bilmesine imkân bıı-
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Ummadığı cihetle yazılı sorunun Başbakanlığa 
mı, yoksa Bakanlığımıza mı taallûk etmekte 
olduğu hususunda tereddüt hâsıl olmuştur. 

Keyfiyetin açıklanmasına müsaadelerinizi 
saygıiarımla rica ederim. 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayazılardan 216 S. Sayılı basmayazınm birinci say
fasındaki Başbakanlık tezkeresi, 217 S. Sayılı basmayazıya; keza 217 S. Sayılı basmayazınm birin
ci sayfasındaki Başbakanlık tezkeresi 216 S,, Sayılı basmayazıya aittir. 

Bundan başka, 216 S. Sayılı basmayazınm ikinci sayfasındaki Ticaret Komisyonu raporu yerine 
aşağıdaki rapor konacaktır: 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/181 
Karar No. 35 

23 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 'Haziran 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait «A» ve «B» listelerini muhtevi Protokolün onanması hakkın
daki kanun tasarısı ve ekleri 20 . VI . 1951 tarihinde komisyonumuzda ilgili Bakanlık mümessil
lerinin (iştirakiyle tetkik edilmiş ve neticede memleket menfaatlerine uygunluğu tesbit edilerek tasarı 
ve ekleri aynen, ittifakla kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmek üzere Başkanlığa saygi ile sunulur. 
Ticaret K. Başkanı 

Erzirum 
Said Başak 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

Sözcü 
Balıkesir 

Enver Güreli 
istanbul 

B. Nedim Göknil 
Kütahya 

Mecdet Alkin 

Kâtip 
Ankara 

Salâhattin Benli 
îzmir 

Tarık Gürerk 

Amasya 
Hâmid Koray 
Kastamonu 

Şükrü Kerimzade 

t>m<( 
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Kör, (Sağır ve Dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve reBİm-

lerdsen mtoailığı hakkındaki Kanuna» ikinci defa verilian oylıatfın sonucu 
(Kamıi) kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHİ&AR I 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özgohan 
Ali îhsan Sabi* 
Avni Tan 
Salih Torfiüi 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hamit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şerhi Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Naıifi Şerif Nabei 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vaoid Afena 
Salfthftttin Başkan 

U j e sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıhnıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
278 
275 

2 
1 

190 
19 

[Kabul edenler] 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BÎTLlB 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BUBSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

t Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 

| Ömer Mart 

ÇANKIRI ! 
Kâtım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar ; 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu-
Saip özer 

i Hasan Ali Vural 
DENİZLİ 

Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğİu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 

Ziya, Soylu 
ERZURUM 

Said Başak 
Bıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğİu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potüoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

! Halit Zarbun 
HATAY 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Beşit Tankut 
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İÇEL 

Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes . 
Ahilya Moshıos 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
îsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR I 

Rifat özdeş 
KOCAELİ 

Etem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih .Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziy*ad Ebüzztya | 
Saffet Gürol I 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
Nuri Ocakçıoğhı 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA I 
Samet Ağaoğlu I 
Refik Şevket İnce 
Faruk îlker ' 
Fevzi. Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
.Nafiz KSrez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz ' 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

Kemal Türkoğlu 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Ş"*.rti Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki ^kçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Halil tmre 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zaman gil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıb 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Haaan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksb'z 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 
KONTA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Murad Ali Ülgen 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Fuad Hulusi Demirelli 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHlflAB 
Bekir Oynaganlı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Gelâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (I.) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(t.) 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Yahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Herkmen (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney (1.) 
Zihni Ural (I.) 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügü 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halü Atalay (1. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altıne] 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 

Füruzan Tekil * 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Âvni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
ZühtÜ Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantar el (1.) 
Ahmet Keskin 

Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
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KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaloıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONTA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 

* KÜTAHYA mm W m» mmmm m -*» 

Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen (Î.Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Şefik Tugay 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
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MANİSA 

Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Teşkent (1.) 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(1) 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Mamdi Dayı (I.) 

NİĞDE 
Asım Doğanay (I.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
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Hamdi Şarlan (I.) ' 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (t.) 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzj. Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu (I.) 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SIIRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşüne 1 
istanbul 2 

izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir I 
Muğla 1 

Şevket Moean 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Mustafa özdemir (I.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş (I.) 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 
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Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının 13 ncü maddesinin değiştirilmesi için Belçika Elçiliği 
ile teati olunan mektpjarın onanması hakkında Kanuna ikinci defa verilen oyların sonueu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 278 
Kabul edenler : 277 

Reddedenler : O 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 190 
Açık Milletvekillikleri : 19 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİ8AR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Törfülî 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hamit Koray 
ismet Olgac 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Eamiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 

•Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi ^Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selîm Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ab bas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİfeESUN 
Hanidi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pâmukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
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İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet BahaHır 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Ke<çecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri ürgüblti 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

B : 95 27.6 
KIRŞEHİR 

Rifat Özdeş 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özfoay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Raraos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

JYIARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazh'ar özsoy 

. 1951 Ö : 1 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN ' 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
• Halil İmre 

Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğaıı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Çekinserler] 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAK 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganh 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (t) 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
(î.) 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu (I) 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namik Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(î.) 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Herkmen (t.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney (î) 
Zihni Ural (1.) 

ÇORUM 
Sedat Baran (î) 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (î) 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î) 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 

ESKİŞEHİR 
Ali Fııad ('Vbosoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu • 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 

Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin E rene r 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Zühtü Hilmi Yelibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Rifat Taşkm 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ( Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (t. Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
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KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (I) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
ihsan Şerif Özgen (î. Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Şefik Tugay 

B : 95 
MANİSA 

Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan* 
riöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(î .) 

Ahmet Kadoğlu (I.), 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ham di Dayı (I.) 

NÎĞDE 
Asım Doğanay (t.) 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 

27.6.1951 0 : 1 
Zeki Mesut Sezer 
ITamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yuauf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu (t.) 
Cezmi Türk 

SIÎRD 
Baki Erden 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Mustafa Özdemir (t.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi K,ı 
laycıoğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş (I.) 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşime 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sinob 
Sivaa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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S. Sayısı: 210 
Dim yayınlar döner sermayesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
Komisyonu raporu ile Millî Eğitim Komisyonu mütalâası ve Bütçe 

Komisyonu raporu (1 /184) 

Başbakanlık' - - - 9. V. 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü " . ???'~t'/? V T * •' ,. 

Tetkik Müdürlüğü ' . ' v'''i;'* r v " " ? . ; v 
Sayı: 71-1672, 6/1561 • . . • * » . ; * ? * ••; .-. - > - ̂ ş : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . IV. 1951 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Barbakan 
* " ;•""£" .,; .- .̂-'';': •••. A.Menderes 

GEREKÇE 
Diyanet işleri Başkanlığı yayınlarının döner sernı&ye ite-idaresi maksadiyle 1951 yılı Bütçesi

ne ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu sermayenin işletilmesi için «Dinî yayınlar döner serma
yesi» hakkındaki bu kamın tasarısı hazırlanmıştır. 

Yapılacak yayınlar şu prensipler dâhilinde olacaktır: 
a) Diyanet işleri Başkanlık teşkilâtının meslekî bilgilerini artırmak (Hatipler için hutbe, 

vaizler için vaiz kitapları basmak). 
b) Halkın dinî ve ahlâki ihtiyacına cevap vermek ve kültür seviyesini yükseltmek. 
c) Aydınları ve ilim mensuplarını tatmin etmek. 
Tasarının : 
Birinci maddesi döner sermayenin âzami haddini, nerelerde kullanılacağını ve bağışları; 
ikinci maddesi basılacak kitapların kâr haddi ve iskon.toları; 
Üçüncü maddesi kanunun uygulanma şeklini; 

göstermek maksadiyle hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu \ 24 . V . 1951 

Esas No. 1/184 
Karar No. 59 

Yüksek Başkanlığa 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkındaki 
kanun tasarısı Maliye Bakanlığı ve Diyanet İş
leri Başkanlığı mümessilleri hazır bulundukları 
halde incelendi. 

Söz- alan Diyanet işleri Başkanlığı mümessili; 
tasarının birinci maddesiyle verilmesi kararlaş
tırılan sermayenin kârlariyle baliğ olacağı yüz 
bin liralık döner sermayenin, yapılacak ve ya
pılması istenilen işlere kifayetinin komisyonca 
takdir olunması icap ettiğini; Diyanet işleri 
Başkanlığı yayınlarının üç yönden yapılacağını 
ve bunların; 

1. Teşkilâtın bilgisini arttırmak, 
2. Halkın dinî ihtiyacına cevap vermek ve 

kültür seviyesini yükseltmek, 
3. Münevver tabakayı ve ilim mensuplarını 

tatmin etmek gibi hususlar olduğunu açıkladı. 
Maliye Bakanlığı temsilcisi ise; bütçe duru

muna göre konan tahsisata eklenecek olan kâr
larla bu mütedavil sermayenin ancak yüz bin 
liraya yükselebileceğini ve kârı ile yüz bin lirayı 
aşan sermayenin fazlasının mütedavil sermaye 
olarak işletilmesine lüzum ve zaruret bulunmadı
ğını belirtti. 

Gereğini düşünen komisyonumuz: 
Diyanet işleri teşkilâtı mensuplarının mes

lekî bilgilerini arttırmak ve nüfusunun yüzde 
99 dan fazlası müslüman olan halkımızın dinî 
ve ahlâki bilgilerini yükseltmek, Türk halkman 
ve islâm dini mensuplarının mânevi varlıklarını 

Bütçe Komisyonundan mütalâa serdedilmek 
üzere komisyonumuza havale edilen dinî yaym-

tatmin bakımından gerekli eserleri telif, tercü
me ve tabettirerek peyderpey satmak gibi ge
niş bir faaliyeti istilzam eden vazifeleri ifa ve 
salâhiyetsiz şahısların kazanç veya sair maksat
larla abtsırarak satmakta oldukları eserlerin 
halk arasında yayılmamasını temin bakımından 
küçük broşürler veya cüzler halinde Türkçe 
ditı kitapları ve sahih Kuran bastırabilmesi için, 
J 951 yılı bütçesiyle kabul edilen 50 bin liralık 
mütedavil sermaye ödeneğinin kârından 200 bin 
lirasının daha bu meblâğa ilâvesi suretiyle dö
ner sermaye miktarının 250 bin liraya iblâğına 
Ve tasarının birinci maddesinin bu suretle tadi
line ve diğer maddelerin tasarıda yazılı olduğu 
gibi kabulüne ittifakla karar verildi, 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di bu vurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
î. Akçal M. Daim Süalj) 
Kâtip 

Zonguldak Diyarbakır 
Fehmi A çıka öz M. Remzi Bucak 

Kırşehir Malatya 
11. Sezai Krkut E. Doğan 

İmzada bulunamadı 
Niğde Samsun Sivas 

N. Bilge Şükrü Uluçay Ş. Ecevit 
İmzada bulunamadı 

lar döner sermayesi tesisi hakkındaki 1/184 
sayılı kanun tasarısı komisyonumuzun 15 . VI . 

Millî Eğitim Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/184 
Karar No. 25 

15 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı: 210 ) 
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1951 tarihli oturumunda görüşülerek, aşağıdaki 
mütalâa ve kanaatlerin mezkûr komisyona bildi
rilmesine karar verildi. 

Diyanet İşleri Riyaseti, müftü, vaiz, hatip 
ve imamlar muhtaç oldukları eserleri temin 
edememekten mütevellit elem içindedir. Bu ze
vatın, asrımızın telâkkileri ve anlayışı karşısın
da bâtıl itikat ve hurafelerden kamilen azade 
bir din kültürüne sahip olarak halka müspet 
bir istikamet vermeleri ancak neşriyat sayesin
de mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan mahreç ve memba yokluğu 
dolayısiyle ilmî hüviyetleri gittikçe kaybolan 
müftü, vaiz, hatip ve imamların meslekî kül
türlerini artırmak maksadiyle eslâfın yabancı 
dillerde kaleme aldıkları eserleri Türkçeye nak
lederek bir neşriyat faaliyetine girişmek ve 
Şarkiyat âlimlerinin Avrupai bir görüşle kaleme 
aldıkları etüdlerden bu kabîl zevatı haberdar 

etmek ve onların ufuklarını açmak artık bir 
zaruret haline gelmiştir. 

Bu itibarla: Komisyonumuz bir mütedavil 
sermaye ile dinî neşriyat yapmak imkânlarını 
Diyanet İşleri Reisliğine bahşeden Hükümet ta
sarısını yerinde bulmakta ve raportör Ordu Mil
letvekili Refet Aksoy'un teklifini aynen kabul 
ederek Hükümet tasarısının gerekçesindeki (b) 
bendini şu suretle ifade etmeyi münasip gör
mektedir : 

b) Halkın dinî ihtiyaçlarına cevap vermek, 
dinî ve ahlaki kültürünü yükseltmek. 

Yukar^aki mütalâaların Bütçe Komisyonu
na bildirilmesini saygı ile arzederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı adına Sözcü 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

"Esas No. 1/184 
Karar No. .109 

22 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkında 
Başbakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Başba
kanlığın 9 . V . 1951 tarihli ve 6/1561 sayılı tez
keresi ile sunulan kanun tasarısı Maliye Ko
misyonu raporu ile birlikte komisyonumuza ha
vale olunmakla Maliye Bakanlığı ve Diyanet 
tşleri Başkanlığı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü: 

Tasarı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayın
larının döner sermaye ile idaresi ve 1951 yılı 
Bütçesine konulmuş olan ödeneğin işletilmesi 
maksadiyle hazırlanıp sevkedilmiş bulunmak
tadır. 

Tasarıyı tetkik eden Maliye Komisyonu, Di
yanet İşleri teşkilâtı mensuplarının meslekî bil
gilerini artırmak ve halkımızın dinî ve ahlâki 
bilgilerini yükseltmek maksadiyle neşrolunacak 
kitaplar için bir döner sermaye tesisi hakkın
da 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan (50) bin 

liralık mütedavil sermaye ödeneğinin, kârlar
dan tahassül edecek (200) bin liranın da bu 
miktara iblâğı ile (250) bin liraya çıkarılması 
suretiyle tasarıyı kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının görüşülmesi sıra
sında, mevzuun Diyanet İşleri Başkanlığının va
zife ve salâhiyetlerine taallûk etmesiyle beraber, 
dinî yayınların Millî Eğitim ile olan, yakm alâkası 
üzerinde, durmuş ve tasarı hakkında Millî Eği
tim Komisyonunun düşüncesini öğrenmek lüzu
munu kabul etmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporunda; Diya
net İşleri Başkanlığı müftü, vaiz, hatip ve imam
ların muhtaç oldukları eserleri temin edeme
mekten mütevellit elem içinde olduğunu ve bu 
zevatın asrımızın telâkkileri ve anlayışı karşı
sında bâtıl itikat ve hurafelerden kamilen aza
de bir din kültürüne sahip olarak halka müs
pet bir istikamet vermeleri ancak neşriyat siya
setinde mümkün olacağını, diğer taraftan mah-
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râç ve memba yolluğu dolayı siyle ilmî hüvi
yetleri gittikçe kaybolan müftü, vaiz, hatip ve 
imamların meslekî kültürlerini artırmak mak-
sadiyle eslâfın yabancı dillerde kaleme aldık
ları eserleri Türkçeye naklederek bir neşriyat 
faaliyetine girişmek ve şarkiyat âlimlerinin 
Avrupayı bir görüşle kaleme aldıkları etüd-
]erden bu kabîl zevatı haberdar etmek ve onla
rın ufuklarını açmak itibariyle bir mütedavil 
sermaye teşkili hakkındaki bu tasarının ye
rinde görüldüğünü bildirmektedir. 

Komisyonumuz, halkın dinî kültür ihtiya
cını karşılamak maksadiyle hazırlanan bu tasa
rıyı yerinde görerek maddelerin müzakeresine 
geçmiş ve birinci maddeyi, Maliye Komisyonu
nun da kabul ettiği veçhile döner sermaye
nin, kârların ilâvesiyle, (250) bin liraya iblâğı 
suretiyle ve maddeye kelime ilâvesiyle kabul 
etmiştir. . 

ikinci madde Hükümetin teklifi veçhile ve 
Hükümetin dördüncü maddesi 3 ncü madde 
olarak aynen ve Hükümetin beşinci maddesi 
dördüncü madde olarak ve ibare değişikliği ile 

HÜKMETİN TEKLİFİ 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi hakkında Kanun 
tasarı&t 

MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanl ğınm 
bütçelerine (Dinî Yayınlar Döner Sermayesi') 
adiyle konulmuş olan ödenekler Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yapılacak dinî yayın işlerinde 
kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden mütevellit 
kârlar 100 000 liraya baliğ oluncaya kadar dö
ner sermaye ilâve olunur. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca evvelce bastırıl
mış eserlerin mevcutlar.ndan satışına müsaade 
edileceklerin takdir olunacak bedelleri ve yapıla
cak ayni ve nakdî teberru! ar ayrıca bu sermaye
ye eklenir. 

MADDE 2. — «Dinî Yayınlar Döner Serma
yesi» ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi 
masrafı ithal edilmek üzere, tesbit edilecek mali
yetlerine % 35 liâvesiyle, tâyin olunur. Bu su
retle satışa çıkarılan eserlerin fiyatlarında 
c/c 25 e kadar iskonto yapılabilir. 

( S. Sayısı 

kabul edilmiştir. 
Hükümetin üçüncü maddesi ibare değişik

liği ile beşinci madde olarak 6 ve 7 nei madde
ler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına nrzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Bursa Aydın Çanakkale 

H. Şaman E. Menderes K. Akmanlar 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 
M. Ekinci Ö. F. Sanaç M. Şener 

İstanbul İzmir Kırklareli 
C. Türkgeldi B. Bilgin Ş. Bakay 

Konya Konya Mardin 
R. Bir and M. A. Ülgen R. Erten 

Ordu Seyhan Tokad 
R. Aksoy S. Barı 8. Atmç 

Trabzon Van 
#. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütçelerine (Dinî yayınlar döner sermayesi) adı 
ile konulmuş olan. ödenekler Diyanet İşleri Baş
kanlığınca yapılacak dinî yayın işlerinde kulla
nılır. Bu sermayenin işletilmesinden mütevellit 
kârlar 250 000 liraya baliğ oluncaya kadar döner 
sermayeye ilâve olunur. Diyanet İşleri Başkan
lığınca evvelce bastırılmış eserlerin mevcutların
dan satışına müsaade edileceklerin takdir oluna
cak bedelleri ve yapılacak ayni ve nakdî teberru-
lar ayrıca bu sermayeye eklenir, 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞİ 

Dinî yayınlar döner sermayesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Diyanet İşleri Başkanlığı büt-. 
çelerine (Dinî yayınlar döner sermayesi) adiyle 
-konulmuş ve konulacak olan ödenekler Diyanet 
İşleri Başkanlığınca yapılacak dinî yayın işlerin
de kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden mütevellit kâr
lar 250 bin liraya baliğ oluncaya kadar döner 
sermayeye ilâve olunur.' 

Diyanet İşleri Başkanlığınca evvelce bastırıl
mış olan eserlerin mevcutlarından satışma mü
saade edileceklerin takdir olunacak bedelleri ve 
yapılacak ayni ve nakdî teberrular ayrıca bu 
sermayeye eklenir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunun uygulanma şekli, 
Maliye Bakanlığı ile Diyanet işleri Başkanlığı ta
rafından müştereken hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca tasdik olunacak bir yönetmelikte tâyin olu
nur. 

MADDE 4. — «Döner Sermaye» muamelâtı 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
ile 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hükümle
rine tâbi değildir. Ancak, «Döner Sermayenin» 
her yıl sonunda tanzim olunan bilançoları, gider 
ve gelir belgeleriyle birlikte, Sayıştaya tevdi olu
nur. 

MADDE 5. — Kendilerine ek görev olarak 
döner sermaye saymanlığı ve memurluğu verilen 
Diyanet işleri, aylıklı memurlarına döner serma
yenin gelirinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 
100 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 6. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
H. Koyman 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Sko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakam 
Rtfkt 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R: Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZeyUnoğlu 

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

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

fefcd;.*.-, 

işletmeler Bakanı 
Hakkt Gedik 

Mal. K. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının. 3 noü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. . 

MADDE 7. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Ö. Sayısı: 21Ö) 
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MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 3 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. •— Kendilerine ek görev olarak 
döner sermaye saymanlığı veya memurlukları ve
rilen maaşlı veya ücretli memur ve müstahdem
lere döner sermayenin gelirinden ödenmek üzere 
ayda 30 liradan 100 liraya kadar ücret verilebi
lir. 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulama şekline 
mütaallik esaslar, Maliye Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

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

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci mddcsi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S.-Sayısı: 210) 
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S. Sayısı:211 
istanbul Üniversitesi binalarının yapımı hakkındaki 4999 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Millî Eğitim ve Bayındırlık komisyonları raporları 
(1 /204) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . Yİ . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü - . 

Sayı : 71-1988 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Isıtanbul Üniversitesi binalarının yapımı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
20 . VI . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının 
[gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Üniversitelerimize kaydedilmek istiyen gençlerin sayısı yıldan yıla arttığından istanbul Üni
versitesinin daha fazla öğrenci alabilmesi, öğretim, kariyere adam yetştirme ve araştırma gibi 
görevlerini daha iyi yapabilmesi, verimini artırabilmesi maksadiyle mevcut binaların tamiri, tadili, 
tevsii gerekli binaların yeniden yapılması için 4999 sayılı Kanunla adı geçen Ünversiteye 
40 000 000 liralık ödenek verilmiştir. Bu ödenekten bir kısmı ile Tıp Fakültesine merkez binası 
enstitüleri, kitaplığı yapılacaktı. Bugüne kadar Hukuk ve İktisat fakültelerine tahsis edilen mer
kez binasının betonlaştırılması ve bu binaya ek binalar yapılması işi ikmal edilmiştir. Edebiyat ve 
Fen fakülteleri yapılarının inşaatı da bitirilmek üzeredir. Bu işlerin ikmalinden sonra verilen 
ödenekten tahminen 9 800 000 lira artacaktır. 

4999 sayılı Kanunun gerekçesinde «Tıp Fakültesinin merkezi 11 enstitü ile kitaplığı Çapa'da; 
Cerrahpaşa, Haseki, Gureba hastanelerinin teşkil ettiği üçgenin tam ortasında ve İstanbul Beledi
yesinin yaptıracağı 1000 yataklı büyük hastanenin yanında kurulacak ve bu suretle bir tıp sitesi 
kurulmuş, öğrencilerin dikkat ve enerji kaybetmeleri önlenmiş olacaktır» denilmiştir. Buna göre 
fakültenin klinikler ihtiyacı Cerrahpaşa, Haseki, Gureba hastaneleri ve İstanbul Belediyesinin yap
tıracağı bin yataklı büyük hastane ile karşılanacaktır. Bugün İstanbul Belediyesinin böyle büyük 
bir hastane yaptırmaya malî takatinin olmadığı katî suretle anlaşılmıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesinin halen klinik olarak kullandığı hastaneler şehrin muhtelif yer]erin
dedir. Bu vaziyetin doğurduğu mahzurlar kısaca aşağıda gösterilmiştir. 

1. Çocuk, akıl ve sinir kliniklerinin merkezden çok uzak olması sebebiyle öğrenciler büyük 
zorluklarla karşılaşmakta, klinikler diğer klinikler ve enstitülerle iş birliği yapamamaktadır. 

2. Kliniklerden çoğu yapı ve tesisleri itibariyle bir üniversiteye elverişli değildir. 
3. Bir kısmı üniversite kliniği olmak için lâzımgelcn tesislerden tamamen mahrumdur. Tesis

ler yapılmasına da elverişli değildir. 
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4. Fakültedeki öğrenciler sayısına göre kliniklerdeki yatak sayısı çok azdır. 
5. Tedavi için müracaat eden hastaların bir kısım boş yalak bulunmaması sebebiyle kliniklere 

yatırılmamaktadır. 
6. Hastalıkların seyirlerini, tedavi neticelerini öğrencilere gösterebilmek için ayakta tedavi 

edilebilecek hale gelen hastaların klinikte yatırılması icabetmektedir. Bazan yatakların azlığı mü 
racaat eden hastaların çokluğu sebebiyle bu husus sağlanamamaktadır. 

Yukarda arzedilen sebeplerden dolayı istanbul üniversitesinin Tıp Fakültesi için lüzumlu 
klinikleri de yaptırmasına yetki veren ve 4999 sayılı Kamına ek olan bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/204 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Ko
misyonumuza havale edilen İstanbul Üniversi
tesi binalarının yapımı hakkındaki 4999 sayılı 
Kanunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde ge
rekli müzakereler yapılarak teklifin gerekçe
sindeki sebeplere istinaden bu maddedeki (Tıp 
fakültesi merkez binası ile enstitülerinin ve 
kitaplığının) ibaresinin (Tıp fakültesi enstitü
leri ile kitaplığının ve kliniklerinin) şeklinde 
değiştirilmesine ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonu-

22,m. 1951 

na verilmek üzere 
Millî Eğitim Ko. 

Başkanı 
Edirne 

G. Kprülü 
Ankara 

ö. Bilen 

Bursa 
A. C. Yöntem 

Grümüşane 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 
Sözcüeü Kâtip 

Rize Balıkesir 
A. Morgu T. Pelvan 

Burdur 
Mehmet öabey 

tmzadaa bulunamadı 
Denizli Erzurum 

F. Başaran F. Çobanoğlu 
Kars 

V. M. Kocatürk T. Taşkımn 
Seyhan 

A. N. Asya 
Trabzon 

M. R. Turakçıoğlu 

'¥. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/204 
Karar No. 14 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

22 . VI .mi 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca komisyo
numuza havale edilen istanbul Üniversitesi bina
larının yapılması hakkındaki 4999 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı üzerinde gerekli müzake
reler yapılarak teklifin gerekçesindeki sebeplere 

istinaden ve inşadaki ehemmiyet sırası da goz 
önünde bulundurularak bu maddedeki (Tıp Fa
kültesi merkez binası ile enstitülerinin ve kitap
lığının,) ibaresinin (Tıp Fakültesi klinikleriyle 
enstitüleri ve kitaplığının) şeklinde değiştirilme
sine ve Umumi Heyette ivedilikle görüşülmesine 
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komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur 
Bayındırlık .Ko. Baş. Na. 

Elâzığ 
§. Yazman 
Kâtip 
Urfa 

N. Açanal 
İmzada bulunamadı 

rar verildi. 

Sözcü 
Elâzığ 

Ş. Yazman 

Antalya 
A. Tokuş 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Kars 
• M. Bahadır 

Maraş 
M. özsoy 

Tunceli 
H. Aydm 

Erzincan 
Z. Soylu 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Samsun 

M. (kkefeli 
Urfa 

H. Oral 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi Binalarının yapımı hak
kındaki 4999 sayılı Kanunun 1 nci \maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1 — 27 . I . 1947 tarihli ve 4999 
sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki (Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve ki
taplığının) ibaresi (Tıp Fakültesi Enstitüleri 
ile Kitaplığının ve kliniklerinin) şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2 -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3 — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurtbek . 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeyiinoğlu 

S. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. Özsan 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ-
RİŞÎ 

İstanbul Üniversitesi Binalarınım yapımı* hak
kındaki 4999 sayılı Kanunun birinci ynaddesin-
de değişiklik yapılması hakkında Kanun üasarm 

MADDE 1 — 27 . I . 1947 tarihli ve 4999 
sayılı Kanunun birinci maddesindeki (Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve Ki
taplığının) ibaresi (Tıp Fakültesi Klinikleriyle 
Enstitüleri ve kitaplığı) şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 2 — Hükümet teklifinin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 
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S. Sayısı: 212 
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki 5254 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Bütçe ko

misyonları raporları (1/107) 

TC. 
Başbakanlık 15 . XII.. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Teknik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1715, 6 - 4397 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek olarak tarım 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . X I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meeli-
se sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKLE 

Yurdumuzda 1950 yılı mahsulü, birçok âmiller yüzünden hasara uğramış ve noksan elde edilmiş 
olduğundan çiftçiler, tohumluk bakımından çok muhtaç duruma düşmüşlerdir. 

Bu durumu hisseden Tarım Bakanlığı çiftçilerin bu tohumluk ihtiyacını karşılamak için zama 
nmda her türlü tedbirleri alarak ihtiyaçları teşbit^ettirmiştir. 

Yalnız bu şekilde muhtaç vaziyete düşmüş olan çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5254 ve 
5580 sayılı kanunlarla Ziraat Bankasınca Tarım Bakanlığı adına evvelce açılmış olan 30 000 000 
liralık' krediden bakiye kalan 8 637 563 lira ile 46 ile 23 275 ton buğday tohumluğu tahsis edilmiştir. 

Fakat bu miktar, ihtiyacı karşılamadığından. Bakamlar Kurulundan alınan 22 . IX . 1950, 
13 . X . 1950 gün ve 3/11898, 3/11969 sayılı kararlara dayanarak Devlet Üretme Çiftliğinden 
23 000 ve Toprak Mahsulleri stoklarından 12 000 ton olmak üzere ceman 35 000 ton buğday tohum
luğu ödünç olaTak alınmış ve Ziraat Bankası eli ile 50 il muhtaç çiftçilerine tahsis ve tevzi edilmiş 
bulunmaktadır. 

Devlet Üretme Çiftlikeri ve Toprak Mahsulleri Ofisi,.Bakanlar Kurulunun kararında zikredilen 
yeni bir krediden bedeli ödenmek kaydiyle bu tohumlukları Ödünç olarak Tarım Bakanlığı emrine 
vermişlerdir. 

Bu hububat bedeli, vaktinde Ödenmediği takdirde,her iki kurumun İşletme işlerinde bir hayli ak
saklıklar olacağı tabiî olduğundan bunu önlemek ve 1950 yılına münhasır olmak üzere Ziraat Ban
kasınca Tarım Bakanlığı emrine acilen 1950 yılına ait 10 ÖÛ0 000 liralık krediden 24 000 000 liraya 
çıkarılması için ilişik kamun tasarısı hazırlanmıştır. 



Tarım Kamisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/107 

Karar No. 9 

15 . I . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilme
si hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek olarak Ta
rım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 29 . XI . 1950 toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
gerekçesiyle birlikte Yüksek Başkanlığınızdan 
komisyonumuza gönderilmiş olmakla komisyo
numuzun' 21 . XII . 1950 tarihli toplantısında 
tezekkür edildi. 

Maliye, Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıkları ve Ziraat" Bankası temsilcileri komisyo
numuzca dinlendi. Komisyon üyeleri bu husus
taki fikir ve kanaatlerini belirtti. Gerekçede 
izah ve işaret olunduğu ve temsilcilerin de söz 
ve ifadelerinden anlaşıldığı üzere geniş bir çiftçi 
kütlesinin ihtiyaç ve zaruretlerini gidermeye 
matuf kanun tasarısı komisyonumuzca ittifakla 

, kabul edildi. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 
Tarım K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Manisa Balıkesir Afyan K. 
S. Mıhçıoğlu A. Kocabıyıkoğlu 8. Tor fiili 

Antalya Bolu' Bursa 
A. Tekelioğlu M. Dayıoğlu S. Herkmen 

Çankırı Elâzığ 
K. Atakurt • S. Ergene 

İmzada bulunamadı 
Giresun Kars Kastamonu 

A. N. Duyduk V. Koçulu S. Kant&rel 
Kastamonu Kayseri 
M. Âli Mühto E. Develioğlu 

imzada bulunamadı 
Kayseri Konya . Niğde 

M. özdemir A. Çilingir F. Köşkeroğlu 
Seyhan Tekirdağ 

T. Coşkun Ş. Mocan 

Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyoncu 

Esas No. 1/107 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

26.1.1951 

Komisyonumuza havale olunan (Muhtaç 
Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi hakkın
daki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı) Ko
misyonumuzun 17 .1.1951 tarihli oturumunda 
Maliye ve Tarım bakanlıkları ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası mümessilleri tarafın
dan verilen izahat dinlendikten ve üyelerin 
mütalâları üzerinde konuşmalar yapıldıktan 
sonra aşağıdaki karara varılmıştır: 

Muhtaç çiftçilerimizin tohumluk ihtiyaçla
rını karşılamak üzere 5254 ve 5580 sayılı ka
nunlarla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka

sında Tarım Bakanlığı adına açılmış olan 30 
milyon liralık krediden 1950 yılı bakiyesi ola
rak kullanılan 8 637 563 lira ihtiyacı karşıla-. 
mıya kâfi gelmemesi üzerine Bakanlar Kuru
lunun 3/11898 ve 3/11969 sayılı kararlarına da
yanılarak Devlet Üretme Çiftliğinden 23.000 
ve Toprak Mahsulleri stoklarından 12.000 ton 
olmak üzere ceman 35.000 ton buğday tohum
luğu ödünç olarak tedarik edildiği ve bunla
rın Ziraat Bankası eliyle muhtaç çiftçilere tah
sis ve tevzi olunduğu görülmüş ve bahis konusu 
kanun tasarısı ile 1950 yılma ait Ziraat Ban-
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kası tarafından Tarım Bakanlığı emrine açıl
makta olan yıllık kredi miktarının 1950 yılma 
mahsus olmak üzere 14 000 000 lira ilâvesiyle 
24 milyon liraya çıkarılması derpiş edildiği an
laşılmıştır. 

5254 ve 5580 sayılı kanunlarla Ziraat Banka
sınca Tarım Bakanlığı adına açılmış bulunan 30 
milyon liralık kredi mekanizmasını bozmamak 
ve yalnız 1950 yılma münhasır kalmak hususu, 
tasarının birinci maddesi sonuna (bu suretle 
eklenen 14 milyon lira zikri geçen üçüncü 
maddede yazılı 30 milyon liralık hadde ithal 
edilmez) fıkrası eklenmek suretiyle teyit edil
miş ve ikinci maddedeki (çiftçilere) kelimesi
nin başına (muhtaç) kelimesinin konması lü
zumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan, muhtaç çiftçilere tevzi olu
nan mezkûr 35 000 ton tohumluk buğdayın be-
dellendirilmesinde (5254 ve 5580) sayılı kanun
larda tesbit edilen kredilere istinaden muhtaç 
çiftçilere dağıtılan tohumluk buğdaylar hakkın
da, masraflar bakımından, tatbik olunan usu
lün dışına çıkılarak bâzı masrafların çiftçilere 

yükletilmiş olması komisyonumuzca muvafık 
görülmekle beraber bu hususa mütaallik mua
melelerin tekemmül ettirilmiş bulunması karşı
sında bu cihetin sadece tebarüz ettirilmesiyle 
iktifa olunmuştur. 

Komisyonumuz, yukarda arzoiunan mütalâa
lar belirtilmek, suretiyle Kanun tasarısını itti
fakla tasvip ve kabul eylemiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Ko. Baş. 
Kütahya 

H. Gedik 
Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 
Kocaeli 

E. Alican 

Sözcü 
Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Amasya 
H. Koray 

Kütahya 
M. Alkin 

Sinob 
S. Somuncuoğlu A. 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

C. Zamangü 

Kâtip 
Balıkesir 
E. Güreli 
Gazianteb 
C. San 
Maraş 

R. öksüz 
Kütahya 
Kavuncu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/107 
Karar No. 113 

22 . VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilme
si hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek olarak Ta
rım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
bakanlığın 15 . XI I . 1950 tarihli ve 6/4397 sa
yılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı, Tarım 
ve Ticaret komisyonları raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza havale buyurulmuş olmakla Eko
nomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları ile Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Toprak Mah
sulleri Ofisi temsilcileri hazır olduğu halde ince
lenip görüşüldü : 

.Hükümet gerekçesinde; 1950 yılı mahsulü
nün noksan idrak edilmiş olduğundan tohumluk 
bakımından çiftçilerimizin çok muhtaç durumda 
olduklarını gören Tarım Bakanlığının tohumluk 

ihtiyacını. karşılamak için ihtiyaçları tesbit ve 
5254 ve 5580 sayılı kanunlarla Ziraat Bankasın
ca Tarım Bakanlığı adına evvelce açılmış olan 
krediden bakiye kalan para ile 46 ile 23.275 ton 
buğday tohumluğu tahsis ettirdiği fakat bu mik
tar ihtiyacı karşılıyamadığı için Bakanlar Ku
rulunca verilen kararlara dayanarak Devlet 
Üretme Çiftliklerinden 23.000 ve Toprak Mah
sûlleri Ofisi stoklarından 12.000 ton olmak üze-
re 35.000 ton buğday tohumluğu ödünç olarak 
alınıp Ziraat Bankası eliyle 50 il muhtaç çiftçi
lerine tahsis ve tevzi ittirilmiş olduğu ve Dev
let Üretme Çiftlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofi
sinin, Bakanlar Kurulu kararında zikredilen 
yeni bir krediden bedeli ödenmek kaydiyle bu 
tohumlukları ödünç olarak Tarım Bakanlığı em-
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rine vermiş oldukları belirtiltikten sonra, bu 
hububat bedelinin vaktinde ödenmediği takdir
de her iki kurumun işletme işlerinde hayli ak
saklıklar olacağı tabiî bulunduğundan bunu ön
lemek ve 1950 yılına münhasır olmak üzere 
Ziraat Bankasınca Taran Bakanlığı emrine açı
lan 1950 yılına ait on milyon liralık kredinin 
(24) milyon liraya çıkarılması için tasarının ha
zırlanmış olduğu bildirilmektedir. 

Kornişonumuzda yapılan görüşmelerden son
ra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Hükü
metin teklif ettiği metin üzerinde durulmuş ve 
bilinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Hususi hukuk hükümlerine göre idare olu
nan, malî ve kredi müessesesi bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının malî imkânla
rının nispeten elverişli olduğu bir zamanda 
îbu parayı kolaylıkla ödemesi imkânının temini 
için ikinci maddenin birinci fıkrası sonundaki 
derhal kelimesinin maddeden çıkarılması uy
gun görülmüş ve madde bu suretle kabul edil
miştir. 

Tasarının 3 ve 4 ncü yürürlük maddeleri 

HÜKÜMETİN TBKLIFÎ 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı' 

MADDE 1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç To
humluk Verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 tarih
li ve 5254 sayılı Kanunun 1. I I I . 1950 tarihli ve 
5580 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü madde
si gereğince T. C. Ziraat Bankasının Tarım Ba
kanlığı emrine açmakta olduğu yıllık kredi mik
tarı, 1950 yılma mahsus olmak üzere, 1950 yılı 
kısmı yirmi dört milyon İraya çıkarılmıştır. 

. MADDE 2. — 1950 ekim yılı içinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi stoklarından veresiye alınarak 
çiftçilere dağıtılmış olan otuz beş bin ton tohum-

( Ŝ  Sa; 

Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Vekili 
Burdur 

F.Çelikbaş 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Giresun 
M. Şener 

îzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

SÖzcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Tokad 

8. Atanç ( 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. Oüçbümez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
istanbul 
F. Sayımer 

Kırklareli . 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

7. R. EyuboğV 
Trabzon Van 

8. F. Kalaycıoğlu Muhalifim 
F. Melen 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç To
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 1 . III . 1950 tarih
li ve 5580 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü 
maddesi gereğince T. O. Ziraat Bankasının Ta
rım Bakanlığı emrine açmakta olduğu yıllık 
kredi miktarı, 1950 yılma mahsus olmak üzere, 
1950 yılı kısmı 24 milyon liraya çıkarılmıştır; 

Bu suretle eklenen 14 milyon lira, zikri ge-
çen üçüncü maddede yazılı 30 milyon liralık 
hadde ithal edilmez. 

MADDE 2. — 1950 ekim yılı içinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi stoklarından veresiye alınarak 
muhtaç çiftçilere dağıtılmış olan 35 bin ton 

••212) 
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'BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayık Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç To
humluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 1 . I I I . 1950 tarih
li ve 5580 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desi gereğince T. C. Ziraat Bankasının Tarım 
Bakanlığı emrine açmakta olduğu yıllık kredi 
miktarı, 1950 yılına mahsus olmak üzere, 1950 
yılı kısmı 24 milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 1950'ekim yılı içinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi stoklarından veresiye alınarak 
muhtaç çiftçilere dağıtılmış olan 35 bin ton 
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luğun bedel ve masrafları 1 nci maddede yazılı ek 
krediden derhal ödenir. 

Bu dağıtımdan faydalanmış olanlar, tohumlu
ğun satmalma bedeline masrafları eklenmek su
retiyle meydana gelecek yekûn üzerinden borç
landırılırlar. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F.L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. E. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
E. özyörük 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakam 

E. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

S. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı 
ve Bayın. Bakanı V. 

H. Polatkan 
Bakanı 

Muhlis Mİe 

Ti. K, 

tohumluğun bedel ve masrafları birinci madde
de yazılı ek krediden ödenir. 

Bu dağıtımdan faydalanmış olanlar, tohum
luğun astmalma bedeline masrafları eklenmek 
suretiyle meydana, gelecek yekûn üzerinden 
borçlandırılırlar. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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tohumluğun bedel ve masraflan birinei madde-
de yazılı ek krediden ödenir. 

Bu dağıtımdan faydalanmış olanlar, tohum
luğun astmalma bedeline masrafları eklenmek 
suretiyle meydana gelecek yekûn üzerinden 
borçlandırılırlar. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 213 
Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenme

sine dair* kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /111) 

V *".'• , - T Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına « r ^ ı "•«•*'•"• • — * - * . ~ , 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 

A) Gerekçe: 
Memur, muayyen bir tahsil süresinin külfet ve masrafına katlandıktan sonra Devlet hizmetine 

giren, hayat ve varlığını bu hizmete vakfeden ve istikbalini sadece Devlet kapısına bağlıyan seçkin 
vatandaştır. 

Vazife ile hak karşılıklı olduğuna göre Devletin,, vazife hususunda memurdan istediği gayret 
ve başarı derecesinde onun hakkını korumakta ve istikbalini garanti etmekte dikkat ve hassasiyet 
göstermesi icabeder. 

însan emeğinin mutlaka ölçülü bir değer taşıması, cemiyetlerin medenilik kıstaslarından biridir. 
Her şeyden önce memurun mesaisi, hassas ölçülerle değerlendirilmeli ve emeğinin karşılığı, âdil 

ve kesin mevzuatla teminat altına alınmalıdır. Bunun aksine olarak âdil olmaktan uzak, antidemok
ratik ve keyfî birtakım malî mevzuatla memurun terfi ve terfihine engel olmak, hukuk devleti mef-
humiyle asla telif kapul etmez. 

"Vatandaş devlet hizmeti kabul etmekle ve devlet de vatandaşı memuriyete tâyin etmekle arala
rında bir mukavele yapılmış demektir. Devletin, bir mütaahhit tarafından mukaveleye müsteniden 
yapılan bir devlet işinin bedelini mütaahhide tam olarak ödemesi gibi, cezai bir hüküm veya bir borç 
bahis mevzuu olmadığı takdirde memurun emeğinin karşılığını eksiksiz olarak ödemesi de hukuki 
bir mecburiyettir. 

Bugün maalesef bunun aksine bir realite karşısında bulunmaktayız. Ezcümle: 
4598 sayılı Kânunun 3 ncü maddesinin birinci pragrafında, bir memurun bir üst dereceye terfi 

edebilmesi için bir aşağı derecede üç yıl kalarak bu derece maaşını fiilen üç yıl almış olması şart 
koşulmaktadır. 

Aynı kanunun 4 ncü maddesinde de kadro dışı ancak iki üst derece maaşının alınabileceği tasrih 
edilmiştir. 

Buna nazaran bilfarz 30 lira asıl maaşlı bir memur, terfii hakettiği halde kadro bulunup 
kendisine, verilemezse, 30 liralık kadro içi maaşiyle kadro dışı olarak, üç yıl 35, üç yıl da 4.0 
lira. üzerinden maaş alabilir. Fakat altıncı yıl sonunda kadro temin edilemediği takdirde, 50 li
rayı haketmiş olmasına rağmen, terfi etmemiş gibi 40 lirayı almakta devam eder. 

Memur, bu suretle muayyen olmıyan bir süre içerisinde bir derece eksik maaş almanın doğu
racağı zararla da kalmamaktadır. Zira, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci paragrafı, 
bir üst dereceye terfi edebilmek için bir aşağı maaş derecesini üç yıl fiilen almayı şart koştu
ğuna göre, kadrosuzluk yüzünden bir müddet bir aşağı dereceden maaş alan bir memur, kadro 
bulunup terfi ettirilince, terfi ettiği derecedeki kıdemi, terfie hak kazandığı tarihten değil, o de
rece maaşını fiilen almaya başladığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır. 

Bu keyfiyeti de yukarıki misale tatbik edelim • 
Kadro içi maaşı 30 olup kadro dışı iki üst dereceyi aldıktan sonra kadrosuzluk yüzünden bil

farz 10 ay müddetle terfii geciken bir memur, daha bir üst dereceye yani 60 liraya terfi ede-
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bilmek için, 10 ay sonra bulunup verilen 50 liralık kadroya terfi ettirildiği tarihten itibaren 
üç yıl beklemeye mecbur tutulduğundan, iki derece arasındaki terfi süresi üç yıl olmasına rağ
men, 50 liradan 60 liraya 3 yıl 10 ay gibi bir süre içinde yükselebilmektedir. 

Hulâsa olarak bu memur, hem 10 aylık maaş farkını zarar etmekte ve hem de yükseldiği 
derecede 10 ay daha fazla bir müddet beklemek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Devletin kendi vazifesini yapamayışımn cezasını, hâdisede tamamen masum olan memura iki 
katlı olarak ödetmesi demek olan bu keyfiyetin hak ve adalet kaidelerine tamamen aykırı oldu
ğu aşikârdır. 

Bugüne kadar bu şekilde mağdur edilen binlerce memurun Devlete karşı güveni sarsılmış, 
iş görme şevk, heves ve enerjisi kırılmış bulunmaktadır. 

B) Teklif : 
Bu itibarla 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 

arz ve teklif eylerim. 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygılarımla 

Bizö Milletvekili 
Ahmet Morgu 

RlRE MİLLETVEKİLİ AHMET MORGlL'İN 
TEKLİFİ 

4598 say ıh Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
eMenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Ancak, başarıları tesbit edilerek terfie hak 
kazandıkalrı halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
ettirilemiyen memurların, kadro temininde ter
fileri yapılınca, terfi ettikleri derecedeki kıdem
leri, bu derece maaşını fiilen almaya başladık
ları tarihten değil, terfie hak kazandıkalrı ta
rihten itibaren hesaplanarak üçüncü maddedeki 

(0 derece maaşını fiilen üç yıl almak) kaydın
dan hariç tutulurlar ve terfilerinin geciktirildi
ği süre içindeki zararları yekûnu kendilerine 
tazminat olarak verilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/111 
Karar No. 110 

22 .VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla 

teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde görüşüldü. 

Teklif sahibi, terfie hak kazandıkları halde 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilmiyen memur
ların, kadro temininde terfileri yapılınca terfi 
ettikleri derecedeki kıdemlerinin, bu derece ma-
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aşını fiilen almaya başladıkları tarihten değil, 
terfie hak kazandıkları tarihten itibaren hesap
lanması ve terfilerinin geciktiği müddet zarfın
daki maaş farklarının tazminat olarak ödenme
sini istemektedir. 

Ahmet Morgil 'in teklifi, memurla Devlet ara
sındaki hukuki münasebetin bir hususi hukuk 
mukavelesi mahiyetinde telâkki edilmesi esası
na dayanmaktadır. Filhakika teklif sahibi ge
rekçesinde : 

(Vatandaş Devlet hizmeti kabul etmekle ve 
Devlet de vatandaşı memuriyete tâyin etmekle 
aralarında bir mukavele yapılmış demektir. 
Devletin bir mütaahhit tarafından mukaveleye 
müsteniden yapılan bir Devlet işinin bedelini 
mütaahhide tam olarak ödememesi gibi cezai bir 
hüküm veya bir borç bahis mevzuu olmadığı 
takdirde, memurun emeğinin karşılığını eksik
siz olarak ödemesi de hukuki bir mecburiyettir.) 
Ve daha sonra (30 liralık kadroda iki derece 
terfi eden bir memurun 10 ay sonra verilen 50 
liralık bir kadroya terfi ettirilmesi halinde me-
murun hem 10 aylık maaş farkını kaybettiği gibi 
yükseldiği derecede 10 ayı fazla beklemek mec
buriyetinde kalacağı) misal olarak zikredildik
ten sonra (Devletin kendi vazifesini yapamama'-
sının cezasını, hâdisede tamamen masum olan 
memura iki katlı olarak ödetmesi demek olan bu 
keyfiyetin hak ve adalet kaidelerine tamamen 
aykırı olduğu aşikârdır. Bu güne kadar bu şe
kilde mağdur edilen binlerce memurun Devlete 
karşı güveni sarsılmış, iş görme şevk ve heves ve 
enerjisi kırılmış bulunmaktadır. 

Denmektedir. 
Halbuki, memuru Devlete bağlıyan bağların 

hukuki mahiyetini tahlil eden hukukşinaşlarm 
artık bugün kılâsikleşen nokta! nazarına göre bu 
doğru değildir Filhakika memuru Devlete bağlı
yan münasebet, ne şeklinde ne de esasında bir 
mukavele, bir akit karakterini arzetmemekte ve 
fakat sadece bir statü münasebeti olarak görün
mektedir. Memurun Devlet Karşısındaki huku
ki durumunu tanzim eden ve idare hukukunun 
memur statüsü adını verdiği bu vaziyete hâkim 

prensipler, evvelâ, âmme hizmetinin memurun 
menfaati için değil, fakat bir takım umumî ih
tiyaçların giderilmesi ve korunması, saniyen 
umumi hizmetlerin sürekli olarak ve iyi bir su
rette görülmesi için gereken bütün tedbirlerin 
alınmasına, memurun şahsi menfaatlerinin hiç bir 
zaman mâni olamıyaeağı esaslarından ibarettir; 

Bu esaslar, artık memurun Devlet ve idare 
karşısında sübjektif bir hukuki vaziyeti olma
dığını göstermektedir. 

Devlet ve idarede asıl olan bizzat Devlet ve 
idareyi vücuda getiren içtimai heyetin umumi 
ve müşterek hizmetleri ve bu hizmetlerin sürekli 
olarak ve intizam dâhilinde ifası keyfiyetidir. 
Memuru ancak bu zaviyeden yani âmme hizme
tinin asıl olarak kabul edilmesi esasından müta
lâa etmek lâzımdır. Çünkü memurun hikmeti 
vücudunu âmme hizmetinde aramak gerekir. 
Memur bu âmme hizmetinin görülmesinde çalı
şan beşerî bir vasıtadan ibarettir. Bu beşerî va
sıta yani memur, hizmete karşılık olan kadroda 
bulunur ve binnetice kadro ile hizmet arasında 
sırf hizmetin hüsnü ifası maksadına göre tanzim 
ve kabul olunan bir takım kadrolar gösterilir. 

Bu sebeplere göre teklifin esbabı mucibesi as
la varit sayılamıyacağından Komisyonumuz tek
lifin oy birliğiyle reddine karar vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikba§ E. Kalafat H. Şaman 
Aydın Çanakkale Diyarbaşkır 

E. Menderes K. Akmantar M. Ekinci 
Elâzığ Giresun ÎStânbul 

ö. F. Sanaç ' M. Şener C. Türkgeldi 
îzmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin H. Türe Ş. Bahay 
Konya Konya Mardin 

R. Birand M. A. Ülgen R. Erten 
Ordu Seyhan Tokad 

R. Aksoy . S. Ban S. Atanç 
Trabzon Van 

8. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

»-•-« 
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S. Sayısı: 214 
Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /180) 

T .€. 
Başbakanlık 25 . IV . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : .71/1941,6-1449 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teke] Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı Kanuna bağlı ( I ) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4 . I V . 1951 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzeclerim. 

• ' Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

'3499 sayılı Avukatlık Kanununun beşinci maddesi hükmünün tatbikinin tehiri hakkındaki 5530 
Sayılı Kanun hükmünün 1. I I I . 1951 tarihinde nihayet bulmuş olmasından dolayı Tekel İdaresi 
Avukatlarının mesailerini İdareye hasretmeleri' ve hariçten iş almamaları durumu tahassül etmiştir. 

Şimdiye kadar mezkûr madde hükmünden istifade edilmek suretiyle serbest avukatlara hariçten 
de iş almak imkânı sağlanmış bulunmakta ve bu bakımdan az ücretli kadrolarla ihtiyaç temin edi-
legelmetote idi. 

Tekel İdaresinin iştigal mevzularına göre iş hacmi ve faaliyet sahası günden güne artmış ve 
sık sık" tekerrür eden önemli dâvalarda idare hukukunun lâyıkı veçhile müdafaası, cüz ' i kadro 
ücretleriyle istihdam edilen ve hariçten de iş kabul etmek durumunda bulunan serbest avukatlar
la temini imkânsız bir hale gelmiştir. 

Bu durum karşısında avukat kadro ücretlerinin ihtiyaca cevap verecek şekilde yükseltilmesi za
ruri görülmektedir. 

Bu maksatla hukuk müşavirliği ve muhakemat Müdürlüğü teşkilâtında merkez ve illerde çalışan 
avukatların kadro ücretlerinin, rağbeti cellbedecek derecede artırılması lâzımgelmektedir. 

İdaremizin Uzman Müşavir ve Grup Müdürlüklerine ait kadro ücretleri (750) lira bulunduğu 
halde aynı derecede mühim olan Hukuk Müşavirliği kadrosunun (625) lira üzerinden tesbit edil
miş olması bir ahenksizlik teşkil etmekte bulunduğundan Grup Müdürleriyle Uzman Müşavirler 
kadro ücretlerine muadil bir kadro ücretinin Hukuk Müşavirliği için de kabulü suretiyle bu vazi
feye iştigal mevzuunun ehemmiye'tiyl'e mütenasip yüksek vasıflı elemanların tâyini imkânı elde 
edilmek istenilmiştir. 

Filhakika İdare hizmetinde daha serbest. hareket etmesi gereken ve bilhassa mukavele tadille-



riyle idaird dâvaların istikam ettiği mühim mütalâalarda Tekel İdaresi iein Devlet Şûrasından mü
talâa alınmak yolu da kapalı bulunması bakımından böyle bir tezyit yapılması idare hesabına zaru
ri ve faicteli mütalâa edilmiştir. 

Bütün bu kadro'değîşikîlMerinin istilzam edeceği Öd eri ek için* ayrıca karşılık istenilmemekte Ve" 
bu ihtiyaca mevcut kadrolardan*fb&zıtaiun tıuıarrufu suHti^ks 'karşılanması temin edilmiş bulun
maktadır, l , - J . 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Raporu 

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

Esas No: 1/180 
Karar No. 18 

» ? ^ : 5. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ye Görev
leri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 4896 sayılı 
-Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlı-
ğiBea hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4.TV. 
>1$51 tarihli toplantısında Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Yüksek Başkanlıkça 26.1 V. 
195.1 de Komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı Komisyonumuzun 30 . V . 19151 
günlü toplantısında ilgili bakanlık raümessil-
lerinin^iuzuriyle görüşülüp oylaşıldı. * 

İşbu kanun tasarısının gerekçesine na^arafı, 
tasarıya i ilişik olarak düzenlenmiş bulunan 1 
ve 2 sayılı cetvellerin işbu kanunun mâna ve 
gayesine uygun olmadığı gayeden uzak değiş
melere sebebiyet verebileceği neticesine varıla
rak Komisyonumuzca gerekçeye ve kanun ta
sarısında istihdaf olunan gayeye uygun olarak 
yeniden tadilen düzenlenen cetvellerle birlikte 
tasarının birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 

suretiyle tadilen kabulüne karar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa -sunulur. 
Gümrük ve Tekel Ko. . • ; 

ve-

Başkam namına 
Sözcü 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Kâtip 
Samsun 
/. Işın 
Benizli 

Mustafa Gülcügil 

Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Çorum 
A. Bapbüyük 
Kastamonu 
Ahmet Keskin 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
.Konya < 

A. Fahri Ağaoğlu 
I imzada bulunamadı 

Samsun Trabzon 

. 'Samsun; 
M. F. Ustmğh 

Traîbzon 
H. Bmr M. ÖMemir ' T, Koral 

Yoızgad 
H; ti çöz 
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Bütçe' Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Büfiçp Komisyonu 22 .VI. 1951 

Esas No. 1/180 
Karar No. 111 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve.Görevleri 
halamdaki.,4036-sayılı Kanunun bâzı .maddeleri
nin.4eğiştüilmesine dair olan 4896, sayılı Kanu
na, bağlı . (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzr kararlaştırılıp.-Başbakanlığın 25 . I V . 1951 
tarihli ve 6/1449 sayılı tezkeresiyle sunulan ka^ 
nun tasarısı- Gümrük ve Tekel Komisyonu rapo-
riyle birlikte Komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları temsil
cileri hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun ,5 nei maddesinin 1 . I I I . 1951 tari
hinde yürürlüğe girmesinden dolayı Tekel idare
si avukatlarının mesailerinin idareye hasretmeleri 
-ve hariçten iş almamaları durumu tahassül etmiş 
olduğundan az ücretli kadrolara idarenin iştigal 
mevzularma ve iş hacmma göre liyakatli eleman
ların tâyinine imkân bulunmamasından dolayı bu 
ücretlerin ihtiyaca cevap verecek bir hadde yük
seltilmesi zarureti ile tasarının sevkedilnıiş oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Tasarıyı tetkik eden Gümrük ve Tekel Konı's-
yonu gerekçeyi yerinde görmüş ise de tasarıya 
ilişik bulunan (1) ve (2) sayılı cetvelleri bu ka
mınım mâna ve gayesine uygun olmadığı ve gaye
den uzak değişmelere sebebiyet verileceği netice
sine vararak istihdaf olunan maksada uygun cet
veli yeniden tanzim etmiş ve bu kadrolara tâyin 
olacak kimselerin hariçten iş alamamalar nı te-
minen birinci maddeye bir fıkra eklemek suretiy
le tasarıyı kabul etmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, Gümrük ve Tekel Komisyo

nunun değiştirişini görüşmelerine esas tutmuş 
ve her ne kadar 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 5 nci maddesi hükmünün yürürlüğe girme
siyle avukatların hariçten iş alamamaları esa^ı 
kabul edilmiş ise de mezkûr madde hükmünün, 
katma bütçeli dairelerin işlerinin aksamaması ba
kımından,. tehirini temin edici kanunların sâdır 
olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak 
ücretleri artırılan bu kadrolara tâyin edilen 
avukatların mesailerinin idare işlerine münhasır 
kalmasını teyit edici bir hükmün maddede mev
cut bulunmasının faydadan hali olmadığı ne
ticesine varmış ve adı geçen komisyonun gerek 
metin ve gerek cetveller üzerinde yapmış oldu
ğu tashih veçhile tasarıyı aynen kabul et
miştir. 

Kamutayın onayına-, arzedilmek. üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili, Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 

Bursa Ayd ın Çanakkale 
H. Şaman E. Menderes K. Akmanlar 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 
M. Ekinci ö. F. Sanaç M, Şener 
istanbul Iznrir Kırklareli 

Ö. Türkkeldi- B. Bilgin Bakay 
Konya Konya Mardin 

R. Birana M. A. Ülgen R. Erten 

Ordu Seyhan Tokad. 
R. Aksoy, S. Ban 8. Atanç 

Trabzon Van 
S. F. Kalaycıoğlu F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKL&lr r ^f/ 

Tekel •..Çfen4l..MM#ürlüğ.ü kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4036say üt Kanunun bâzı maddeler 
rinin değiştirilmesine dair plan 4896 sayılı Ku-
nuna bağlı (i) sayılı oetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun tasarısı 

MAttim 1. — Tekel «Genel'Müdürlüğü ku
ruluş ve pför evleri hakkındaki 21 . V . 1941 
tarihli ye '4036'sayih Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 20 ."V : 1946 «tâ
rihti ve 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde gösterilen kadrolardan bağlı (1) sa
yılı öetvelde yazılı olanlar kaldırılacak yerine 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı olanlar konul
muştur. 

MUCİRE Q u-
tytt3#$wğe-«go»er. 

vBu, jkanun , y-ayııau -tarihinde 

MAÖDE 3 — Bu kanun hükümlerini Güm
rük ve Tekel ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Al 'Menderes 

devlet Bakanı . 

Millî "Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F: Köprülü 

Mlllf Eğitim Bakanı 
T. İleri 

r i 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
*"M. Ete 

G. ve "Tekel Bakanı 
R. S'.'Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
•S, Kurtbek 

Devlet Bakanı 
' ;EJagbakan 'Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet'Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişlerTBakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. PöUtkan 

.Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sû. T . "Bakanı 
Dr. E. H. tstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma ^Bakanı 
K. özsan 

işletmeler Bakanı 
H. Gedik 

c ^ t ö i t t K VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ye 0&r&pleri\ 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun *bâz%, maddeleri
nin değistirilemsine dair olan 4Ş&$ sayılı K&nuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — tekel Genel MtiaürliîgüJKuru-
'hış ve Görevleri hakkındaki 21 . V .*W41 tarihli 
ve 4036 sayılı Kanunun 'bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 20 . V . 1946 tarihli-ve! 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolardan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılarak yerine ba'ğlı"(2) sayılı cet
velde yazılı olanlar konulmuştur.' Bu. kadrolara 
tâyin edilecek avukatlar hariçte avukatlık ya
kamazlar. 

M<J*HRE 2. —-îUöİîâimetin^tiaicinftaöfl^i ay
nen i kabul (edilmiştir. , 

tylADDE 3. — ' Hükümetin 3 ncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

(^&$i«rçttkJ8140 



Hüükmetin teklifine bağh cetveller 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Kaldırılacak görevler 

Görevin çeşidi 

J v ' 

Aded Ücret 
l«.İ7iC*'. İ ^ 

3 Hukuk Müşaviri ve Mııhake-
mat Müdürü 

4 Şube; fabrika, atelye, tuzla 
müdür yardımcısı İ5 ! 

9 Avukat, raportör, masa âmiri, 
fen memuru, doktor, dişçi, 
eksper, harmancı, istifdibaşı, 
öğretmen 

30 Avukat, fen memuru, doktor, 
dişçi, eczacı, eksper, hafmenci, 
istifçibaşı, öğretmen * 

9 Memur, muhasip, muhasip 
veznedar, veznedar 

30 Memur, muhasip, muhasip. 
veznedar, veznedar ^; 

33 Memur, muhasip, muhasip 
veznedar, veznedar 

32 Memur, muhasip,, muhasip 
veznedar, veznedar 

3.3 Memur, muhasip, muhasip 
veznedar, veznedar 

%%: 

€25 

550 

250 

12 
7 

5 

4 

2 

4 

225 
250 

225 

200 
\ 

175 

150 

38 

•. ÎV 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Konulacak Görevler 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

2 Hukuk Müşaviri ve Muhake-
mjat Müdürü 

3 Hukuk Müşaviri ve Muhake-
f •:•''• taat ̂ Müdürü yardımcısı 
3 Mlşavir-Avukat 
4 ; 'Teknik şef^ yüksek mühendis, 

yüksek mimar, şef, kimyager, 
müşavir avukat, satış mütehas
sısı, başharmancı 

5 Teknik şef, mühendis, kimya
ger, şef, müşavir avukat, avu
kat^ raportör, başeksper, har-
maaıeı •"•"•_< - . 

6 Mühendis, mimar, kimyager, 
avukat, raportör, - kısım âmiri, 
fen memuru, şarap ve barut 
mütehassısı, eksper, harmancı, 
doktor 

7 Avukat, raportör, kısım âmiri, 
fen memuru, eksper, harmancı 
'doktor 

18 

750 

625 
625 

550 

475 

400 

350 



• bağlı cetveller 

-h$W. 

[1] SAYIL* CETVEL 

Kaldırılan görevler 

D_ 

o o 

4 
4-
ö 
6. 
7 
8 
9 

ıa-
9-

10 
11. 
12 
13. 

• • i . 

Görevin çeşitli 

Bıaimk 'ftıüşayiri ve mijyhake-
mafc. taüdUidi 
Şufe^mMü», yardımcısı 
M&ştıvif avaateat 

'Müşjsuvir; avukat,- avukat 
Avukat 

» 
» -

; » ' 
» 

M t̂ttttiV^uitfMsip, muhasip vez
nedar, veznedar 

» - » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Aded 

i 
1 
1 
2 . 
5 
6 

10 
8. 

10 

4 
4 
4 
2 

20 

78 

Tutarı 

625 
550 
55ft 
475 
4Ö0. 
350 
300 
250, 
250 

250 
225 
200 
175 
150 

1 

[2] SAYILI CETVEL, 

Konulan görevler 

D. Görevin çeşidi Aded Ücret 

2 Hukuk müşaviri ve muhake-
mat müdürü 1 750 

3 Hukuk müşaviri ve muhake-
mat müdür yardımcısı 

3 Müşavir avukat i 
4 » » 
5 Avukat 
6 » 
7 » 

1 
2 
6 

10 
12 
13 

625 
625 
550 
475 
400 
350 

45 

(&>Sa$ısk$<2M>) 



S. Sayısı: 215 
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Mü
dürlüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve mer
kez ve vilâyetler kadrolarında bâzı değişiklikler yapılmasına dair 

olan 4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1 /172) 

T. C. 
Başbakanlık 11 .IV . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı : 71 - 1815, 6/1281 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk. Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine dair 4353 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 'Kurulunun 26 . I I I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
' A. Menderes 

4353 sayılı Kanunu tadil eden kanun tasarısının gerekçesi 

Malum olduğu üzere genel muvazeneye dâhil Devlet dairelerinin her biri tarafından ve mu
kavele ile istihdam ettikleri avukatları marifetiyle takip ettirilmekte olan Devlet dâvalarının bir 
elde toplanması daha 1934 yılında düşünülmüş ve bu maksatla 2573 sayılı Kanun istihsal edilerek 
bu gibi dâvalar Maliye Bakanlığında toplanmıştır. 

2573 sayılı Kanunun neşri üzerine Genel Bütçeye dâhil dairelere ait bütün dâvaların takip 
mesuliyeti Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde toplanmakla beraber dâvaların takip tarzında 
bir değişiklik olmamış, bu iş her tarafta mevcut serbest ve ücretli avukatlarla görülmekte devam 
etmiştir. Ancak, kendisine hariçteki kazancından müstağni kalacak bir menfaat temin edilemiyen 
serbest avukatların ekseriya Hazineye ait dâvaları tâli bir iş gibi telâkki eyledikleri, bunları pek 
nakıs bir surette takip ettikleri ve bu yüzden pek çok Devlet hakkının zayi olduğu öteden beri 
görülen ve bilinen bir husustur. 

Bu itibarla «Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün 
vazifeleri» hakkındaki 4353 sayılı Kanun Hazine avukatlarının memuriyet sıfatını haiz ve bu su
retle mukayyet olarak yalnız Hazine dâvalarına hasrı vücut etmeleri prensibine göre hazırlanmış 
bulunmaktadır. Bu kanun Hazine'de iki nevi avukat derpiş etmiştir. Bunlardan asıl mühim olan
ları memur vaziyetinde Hazineye hasrı hizmet edenler, diğerleri de böyle bir teşkilât yapmaya 
iş durumu müsait olmıyan yerlerde ücreti masarifi muhakeme bölümünden verilen serbest avu
katlar. Bu sonuncular ancak ufak kazalarda bâzı fevkalâde sebeplerle dâva işlerinin birden art
ması halinde derpiş edilmiş olduğundan istisnai bir hale taallûk etmekte, asıl prensip meselesi 
birinciler için mevzuubahis olmaktadır. 
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4353 sayılı Kanun bu nevi Hazine avukatları için iki nevi memba derpiş etmiştir: 
a) Hukuk mezunlarından imtihanla seçilecek ve müşavirlikte yetiştirilecek elemanlar, 
b) Serbest hayattan veya hâkimler arasından alınacak elemanlar. 
Her iki hal için 4353 sayılı Kanun Hazine avukatlığında o zaman sair mesleklerde mevcut güç

lüklere nazaran bâzı tercih ettirici menafi temin etmeği düşünmüştür. 
a) Avukat nemzetleri için hariçte parasız yapılması lâzımgelen namzetliği maaş alarak yap- ' 

mak temin edilmiş, namzetlerin avukat olurken tâbi oldukları imtihanda bâzı kolaylıklar sağlanmış, 
her surfta bir defa da olsa iki senede bir terfi esası kabul edilmiştir. 

b) Serbest hayattan veya hâkimlikten gelecek olanlar için Barem Kanununun 6 ncı maddesin
den istifade imkânı sağlanmıştır. 

Bugün bütün bu menafi, aynı elemanların girebilecekleri sair mesleklere ait kanunlarda yapılan 
tâdil ile tamamen ortadan kalkmıştır. 

Avukatlık Kanunundaki değişiklikle namzetlik müddeti bir seneye inmiş, hâkimlere verilen öde
neklerle Barem Kanununun altıncı maddesine dayanarak verilebilecek maaş farkı kalmamış bilâkis 
mütaakıp terfilerde Hâkimler Kanununun sağladığı avantajlar Hazine avukatlığını hattâ istenilir 
olmaktan çıkarmıştır. 

Bu durum karşısında 4353 sayılı Kanunun bütün Hazine avukatlarını memur kılmak için koy
duğu ilk beş senelik müddet gibi bu müddetin hitamında 5163 sayılı Kanunla alman iki senelik müd
det dahi bittiği ve 5530 sayılı Kanunla 1 . III . 1951 tarihine kadar verilen müddet de bittiği hal
de Hazine Avukatlık Teşkilâtını, işe yarar mukayyet avukatlarla teçhiz etmeğe imkân bulunamamış 
ve bu sebeple serbest avukat istihdamı yetkisi 5747 sayılı Kanunla altı ay daha uzatılmıştır. 

Bugün kadroda mevcut 228 avukattan ancak 98 tanesi maaşlı mukayyet olarak çalışmaktadır. 
Geri ka^an 130 kadroda ise serbest avukat çalıştırılmaktadır. Filhakika bu 130 kadrodan 30 kadarı 
halen münhal bulunmakta ise de bunun sebebi Ankara, İstanbul ve izmir'e hiçbir suretle serbest 
avukat alınmaması hakkında ahiren bakanlıkça ittihaz edilen prensip kararı ve diğer yerlere serbest 
tâyin hususundaki müracaatların, serbest avukat istihdamı müddetinin bitmesine çok az zaman kal
ması hasebiyle - zaruri haller hariç, - reddedilmelidir. 5747 sayılı Kanunla alman ve 1.9.1951 
tarihinde sona erecek olan müddetin inkızasmda bütün bu elemanlar hariçteki kazançlarını terke-
derek yalnız Hazineye bağlanmak veya Hazineyi ter'ketmek durumunda kalacaklardır; 5530 sayılı 
Kanun, 5163 sayılı Kanunun serbestlik için nihai süre olarak koyduğu 18.1.1950 tarihinden 
sonra istihsal edebildiği için mezkûr tarihte bütün serbest avukatlar ayrılmış ve o zaman ancak 5 
adedi mukayyet olmayı talep etmiştir. Bu da serbestliğin kalkması halinde tatmin edilmedikçe 
matlup evsafta mukayyet avukat bulmak güçlüğünü açıkça ifade etmektedir. 

Bu durum karşısında 1.9.1951 tarihini tedbirli karşılamak zarureti zahirdir. 
Evvelce yapılan tetkiklerin de gösterdiği üzere Hazine avukatlarının tâyinimde üç sisteme 

yer vermek mümkündür. 
a) Hazinenin dâvası 'oldukça diğer fertler gibi piyasada mevcut avukatlardan istifade et

mek, hususi avukat istihdam etmek; 
ıb) Abonman mahiyetinde aylık ücretli Serbest avukat kullanmak; 
c) Memur avukatlara yer vermek; 
Bu sistemlerden ilki bugün medeni memleketlerin çoğunda kullanılandır. Ancak bizim için 

ikaibili tatbik olmadığı kanaatindeyiz. Zira fert ile Devlet arasındaki ihtilâflar ve dâvalar, ce
saretle iddia edilebilir Td, memleketimizde dünyanın hiçbir yerinde bulunmıyacak kadar çok
tur. Bu ihtilâfları azaltmak ve kaldırmak kısa zaman içinde (hattâ beş on senede dahi mümkün 
değildir. Meselâ ihtilâfların ara'zi ve gayrimenkule taallûk edenleri ancak yurdumuzda kadast
ronun ikmâliyle 'bertaraf edilebilir ki, bunun ne zaman mümkün olacağını kestirmek imkânsız
dır. Bu itibarla her dâva için hariçten avukat bulup ona vermek bugün için bizde imkânsız
dır. Mümkün olduğunu farzetsek bile Hazineye talhmil edeceği külfet kabili iktiham değildir. 

Kaldı ki Devlet (bir hususi ferdin işlerinde gösterdiği titizlikle dâvalarını serbest avukatlara 
verememıek ve onlar da takip edememek durumundadır. Bunu da tabiî karşılamak lâzımdır. Zi-

( S. Sayısı : 215 ) 
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ra (bar ferdin ancak birkaıç dâvası olabileceği halde Hazinenin bu dâvaları muraikaJbe edecek or
ganının (binlerce dâvayı dağınık avukatlar nezdinde takip ve mura'ka'be etmesi ica/b etmektedir. 

İkinci sistem, - ki abonman mahiyetinde ücretlerle serbest avukat istihdamıdır, - şimdiye ka
dar memleketlerimizde tecrübe edilen, muvaffak olmıyan ve yaplan tetkikata göre medeni memleket
lerde de tesadüf edilmiyen bir usuldür. Mahzurları anlaşılmış olan böyle bir usule rüeu edilemiyece-
ğini düşünmekteyiz. 

Bu itibarla son bir sistem olarak memur avukatlara yer vermek usulünün kabul edilmesi kalmakta
dır ki, 4353 sayılı Kanun da bu esasa dayanmış ve örnek olarak İtalya ve Romanya teşkilâtını almış
tır. Bugün kanaatimizce 4353 sayılı Kanunun; mütaakip kanunlarla bertaraf olan avantajlı durumu 
yeniden ihdas eder şekilde tadili ve avukatlık meslekinin - bir serbest meslek olarak - hususiyetleri de 
nazara alır bir tarza ifrağı suretiyle bu sistemde sebat edilmesi en ziyade nâfi olacağı düşünülmek
tedir. 

Tasarının birinci maddesi değiştirilen maddeleri tesbit etmektedir. Tadil sebepleri sırasiyle aşağıda 
arzedilmştir.: 

1. 4353 sayılı Kanunun birinci maddesine ait tâdil : Namzet avukatlık esasının terkedilmesi ha
sebiyle madde bu maksada uygun bir şekilde değiştirilmiş, hukuk müşavirleri ile merkez muhakemat 
müdürünün başmüşavire karşı olan durumları tesbit olunmuştur. 

2. İkinci maddeye ait tâdil : Maddenin «B» bendinde evvelce mukavele hazırlamak vazifesini 
Baş Hukuk Müşavirliğine vermiş olduğu halde tatbikatta mukaveleler alâkalı dairelerince hazırlana
rak lüzumu halinde Hukuk Müşavirliğinden mütalâa istenildiği için fiiliyata ve icabata uygun ola
rak bu vazifeyi, hazırlanan mukavele tasarısı hakkında mütalâa beyanına hasretmekten ibarettir. «D» 
bendi Kanunun 24 ncü maddesi hükmüne de uygun bir şekilde değiştirilmiştir. Yani malî hususları ih
tiva eden ve Hazineyi alâkalandıran idari dâvalara ait alâkalı Bakanlık ve dairelerce hazırlanan mü-
dafaanamelerin kanunun 24 ncü maddesi gereğince evvelâ Maliye Bakanlığının alâkalı servislerine 
gelmesine ve bu servislerin icabında Baş Hukuk Müşavirliğinin hukuki mütalâasını istemeleri esa-
sina göre fıkra tadil edilmiş ve fıkraya daha çok vuzuh verilmiştir. Bu sebeplerle madde yeniden 
yazılmıştır. 

3. Muhakemat müdürlerinin vazifelerine ait 3 ncü madde kanunun ikinci maddesinin yeni şekli
ne uygun bir şekilde değiştirilmiş ve bu tasarı ile Muhakemat müdürlerine verilen yeni vazifelere 
ait bir fıkra eklenmiştir. 

4. Beşinci madde; bir bölgeye tâbi olan yerlerdeki hazine avukatlarının Bölge muhakemat 
Müdürü ile olan münasebetlerini tanzim eden hükümleri ve muhakemat müdürlerinin muhabe
re salâhiyetini temin eylemektedir. 

5. Altıncı ve yedinci maddelerin tadilleri merkez ve mülhakat kadrolarında mevcut memuri
yetlerden hazine avukatlarına da 3656 sayılı Kanunun altıncı maddesi hükmünden faydalanıla
rak memur tâyin edilmesi salâhiyetini tanımaya matuftur. Bu memuriyetler mukaddema istisna 
mevkii olmadığı cihetle vâki taleplerin ya 80 lira maaş verilerek is'afi veya reddi zarureti hâsıl 
olmakta idi. Bilhassa mukayyet devreye girdiğimiz andan itibaren hazine avukatlıklarını istisnai 
mevki yapmak zarureti kendiliğinden hissedilmektedir. 

6. 14 ncü madde; hazine avukatlığı müessesesini memuriyet şeklinde tesis etmekle beraber ve
kil ile müvekkil arasındaki münasebetleri de göz önünde bulundurmak bu müessesenin Hazine için 
faydalı olarak işleyebilmesi bakımından zaruri görülmüştür. Bu itibarla mevcut 14 ncü madde bu 
esastan mülhem olmuş ise de tatbikatın verdiği tecrübeler karşısında bu esasın ihtiyaçlarımıza 
daha uygun bir şekle sokulması lüzumu hissedilmiş ve bu sebeple madde hükmü tadil edilmiştir. 

Bu maddede sayılanların dışında kalan memurlar hakkında Memurin Kanununun inzibatî ce
zalara ait umumi hükümlerinin tatbiki pek tabiî olduğundan mevcut maddenin son fıkrası muad
del metne ilâve edilmemiştir. 

7. 22 nci madde; bu maddenin esası muhafaza edilmekle beraber tatbikatta bâzı teknik husus
lara taallûk eden işlerde hazine avukatına bu bakımdan salahiyetli kimsenin yardımını sağlamak 
maksadiyle gerekli tadil yapılmıştır. - c . 

( S. Sayısı : 215 ) 



_ 4 -
8. 23 ncü madde; bu maddede eskiden 300 liraya münhasır olan mahallî teşkilâtın yemin ver

me salâhiyeti 1 000 liraya çıkarılmıştır. Yeminin reddi için de maddeye sarahat verilmiştir. 
9. 24 ncü madde; bu maddedeki (Muhakenıat müdürlerine) kaydı çıkarılmıştır. Çünkü bu 

gibi evrakın evvelemirde Hazinenin alâkalı dairesine gelmesi esastır. Maddenin son fıkrası mad
denin esası ile telif edilecek bir şekilde değiştirilmiştir. 

10. 25 nci madde; bu maddenin son kısmı fuzuli görüldüğünden çıkarılmış ve madde yeniden 
yazılmıştır. 

11. 27 nci madde;- evvelce mahallinin 300 liraya maksur olan takipten vazgeçme salâhiyeti 
genişletilerek sulh mahkemelerinin vazife hudutlariyle mütenazır olarak, 1000 liraya çıkarılmış ve 
bu salâhiyetin kullanılış şekli tanzim edilmiştir. 

12 - 34 ncü madde ile mevzuu kalmıyan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan dâvalarda evvelce 
mahallî teşkilâtın haiz olmadığı yetkiler tesbit edilmiştir. 

Ek madde 1 : Bu madde mukayyet avukatlar için umumi olarak munzam vazife esasını koy
maktadır. Avukatlık da 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yazılı mesleklerden sayılması ica-
bedeceğine göre, bilhassa girdiğimiz yeni sistem karşısında, böyle bir esasın kabulü de zaruri gö
rülmüştür. Böyle bir hüküm meslek için kısmen cazip sayılmakla beraber büyük kadrolu avukat 
istihdam edemiyecek olan diğer daireler için de bir tasarruf esası olacaktır. Avukatın bu mun
zam vazifeyi ancak mensup olduğu daire dışındaki teşkilâtta alabileceği tasrih edilmek suretiyle 
munzam vazife esası da tahdit edilmiş bulunmaktadır. 

Ek madde 2 : Yukarda izah edildiği üzere 4353 sayılı Kanunun mukayyet avukat istihdamı 
prensibinin muhafazası zaruri görülmüş olmakla beraber avukat temini mümkün olamıyan ahvalde 
işlerin selâmetle yürütülmesi için bir istisna kabulü zarureti de hissedilmiş bulunmaktadır. Ancak 
bu istisna ilce merkezleri için kabul edilmek suretiyle tahdit edilmiştir. Şurasını bilhassa arzede 
lim ki mukayyet avukat tâyini mümkün bulundukça ilçelerde serbest avukat hiçbir suretle istih
dam edilmiyecektir. : v * * '"*! i ' 

Tasarının 2 nci maddesi : Bu madde 4353 sayılı Kanunun kaldırılan 8, 9, 10, 11, 13, 16 ve 39 
ncu maddelerine taallûk etmektedir. Avukatlık Kanununda yapılan değişiklik ile staj süresinin 
kısaltılması muvacehesinde artık Hazine için stajyer avukat yetiştirmek lüzumu kalmamıştır. Esa
sen bugüne kadar yetişen otuz stajyer avukattan halen altı adedi Maliye teşkilâtında avukat ola
rak çalışmaktadır. Diğerleri teşkilâttan ayrılmışlardır. 

Geçici madde 2 : Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstahdem bulunan avukatların istisnai 
mevki hükümlerinden faydalanmaları için hazırlanmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
başında bulunan avukatlardan bu kanunla alman ve istisnai mevki olan kadrolara tâyin edilecek
lere tâyin edildikleri derece aylığını vermek, girilen yeni rejimin ieabettirdiği bir zaruret olmuş 
ve madde bu sebeple hazırlanmıştır. 

( S . Sayısı : 2İ5 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/172 

Karar No. 37 

16 .V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Baka'nlığı Baş Hukuk Müşavirliği
nin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine 
ve merkez ve vilâyetler kadrolarında bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair olan 4353 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 26 . III . 1951 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilen kanun, tasa
rısı komisyonumuza havale edilmekle Maliye 
Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri hazır olduğu 
halde incelendi: 

Malûm olduğu üzere genel muvazeneye dâhil 
Devlet dairelerinin her biri tarafından ve mu
kavele ile istihdam ettikleri avukatları marife
tiyle takip ettirilmekte olan Devlet dâvalarının 
bir elde toplanması daha 1934 yılında düşünül
müş ve bu maksatla 2573 sayılı Kanun istihsal 
edilerek bu gibi dâvalar Maliye Bakanlığında 
toplanmıştır. 

2573 sayılı Kanunun neşri üzerine Genel 
Bütçeye dâhil dairelere ait bütün dâvaların ta
kip mesuliyeti Maliye Bakanlığı Hukuk Müşa
virliğinde toplanmakla beraber dâvaların takip 
tarzında bir değişiklik olmamış, bu iş her taraf
ta mevcut serbest ve ücretli avukatlarla görül
mekte devam etmiştir. Ancak, kendisine hariç
teki kazancından müstağni kalacak bir menfaat 
temin edilmiyen serbest avukatların ekseriya 
Hazineye ait dâvaları tâli bir iş gibi telâkki ey
ledikleri, bunları pek nakıs bir surette takip 
ettikleri ve bu yüzden pek çok Devlet hakkının 
zayi olduğu öteden beri görülen ve bilinen bir 
husustur. 

Bu itibarla «Maliye Bakanlığı Baş Hukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü
nün vazifeleri» hakkındaki 4353 sayılı Kanun 
Hazine avukatlarının memuriyet sıfatını haiz 
ve bu suretle mukayyet olarak Hazine dâvala
rına hasn vücut etmeleri prensipine göre hazır
lanmış bulunmaktadır. Bu kanun Hazinede iki 
nevi avukat derpiş etmiştir. Bunlardan asıl 

mühim olanları memur vaziyetinde Hazineye 
hasru hizmet edenler , diğerleri de böyle bir teş
kilât yapmıya iş durumu müsait olmıyalı yerler
de ücreti masarifi muhakeme bölümünden veri
len serbest avukatlar, Bu sonuncular ancak ufak 
kazalarda bâzı fevkalâde sebeplerle dâva işleri
nin birden artması halinde derpiş edilmiş oldu
ğundan istisnai bir hale taallûk etmekte, asıl 
prensip meselesi birinciler için mevzuubahis ol
maktadır. 

4353 sayılı kanun bu nevi Hazine avukatları 
için iki nevi memba derpiş etmiştir: 

a) Hukuk mezunlarından imtihanla seçile
cek ve müşavirlikte yetiştirilecek elemanlar; 

b) Serbest hayattan veya hâkimler arasın
dan aâmacak elemanlar; 

Her iki hal için 435& sayılı Kanun Hazine 
avukatlığında o zaman sair mesleklerde mevcut 
güçlüklere nazaran bâzı tercih ettirici menafi 
temin etmeyi düşünmüştür. 

a) Avukat namzetleri için hariçte parasız 
yapılması lâzımgelen namzetliği maaş olaırak 
yapmak temin edilmiş, namzetlerin avukat olur
ken tâbi oldukları imtihanda bâzı kolaylıklar 
sağlanmış, her sınıfta bir defa da olsa iki senede 
bir terfi esası kabul edilmiştir. 

b) Serbest hayattan veya hâkimlikten gele
cek olanlar için Barem Kanununun. 6 ncı madde
sinden istifade imkânı sağlanmıştır. 

Bugün bütün bu menafi, aynı elemanların gi
rebilecekleri sair mesleklere ait kanunlarda ya
pılan tadil ile. tamamen ortadan kalkmıştır. 

Avukatlık Kanunundaki değişiklikle namzet
lik müddeti bir seneye inmiş, hâkimlere verilen 
ödeneklerle Barem Kanununun altıncı maddesine 
dayanarak verilebilecek maaş farkı kalmamış bil
âkis mütaakıp terfilerde Hâkimler Kanununun 
sağladığı avantajlar Hazine avukatlığını hatta 
istenilir olmaktan çıkarmıştır. 

Bu durum karşısında 4353 sayılı Kanunun 
bütün Hazine avukatlarını memur kılmak için 
koyduğu ilk beş senelik müddet gibi bu müddetin 
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hitamında 5163 sayılı Kanunla alman iki sene
lik müddet dahi bittiği ve 5530 sayılı Kanunla 
1 . III . 1951 tarihine kadar verilen müddet de 
bittiği halde Hazine Avukatlık Teşkilâtını, işe 
yarar mukayyet avukatlarla teçhiz etmeye im
kân bulunmamış ve bu sebeple serbest avukat 
istihdamı yetkisi 5747 sayılı Kanunla altı ay 
daha uzatılmıştır. 

Bugün kadroda mevcut 228 avukattan ancak 
98 tanesi maaşlı mukayyet olarak çalışmakta
dır. Geri kalan 130 kadroda ise serbest avu
kat çalıştırılmaktadır. Filhakika bu 130 kad
rodan 30 kadarı halen münhal bulunmakta ise 
de bunun sebebi Ankara, İstanbul ve İzmir'e 
hiçbir suretle serbest avukat alınmaması hak
kında ahiren Bakanlıkça ittihaz edilen prensip 
kararı ve diğer yerlere serbest tâyin hususun
daki müracaatların, serbest avukat istihdamı 
müddetinin bitmesine çok az zaman kalması 
hasebiyle - zaruri haller hariç - reddedilmesi-
dir. 5747 sayılı Kanunla alman ve 1 . 9 . 1951 
tarihinde sona erecek olan müddetin inkıza-
smda bütün bu elemanlar hariçteki kazanç
larını terkederek yalnız Hazineye bağlanmak 
veya Hazineyi terketmek durumunda kalacak
lardır. 5530 sayılı Kanun, 5163 sayılı Kanunun 
serbestlik için nihai süre olarak koyduğu 
18 . 1 . 1950 tarihinden sonra istihsal edebil-
diği için mezkûr tarihte bütün serbest avukat
lar ayrılmış ve o zaman ancak 5 adedi mukay
yet olmayı talebetmiştir. Bu da serbestliğin 
kalkması halinde tatmin edilmedikçe matlup 
evsafta mukayyet avukat bulmak güçlüğünü 
açıkça ifade-etmektedir. 

Bu durum karşısında 1 . 9 . 1951 tarihini 
tedbirli karşılamak zarureti zahirdir. 

Evvelce yapılan tetkiklerin de gösterdiği 
üzere Hazine avukatlarının tâyininde üç siste
me yer vermek mümkündür. 

a) Hazinenin dâvası oldukça diğer fertler 
gibi piyasada mevcut avukatlardan istifade et
mek, hususi avukat istihdam etmek; 

b) Abonman mahiyetinde aylık ücretli 
serbest avukat kullanmak; 

c) Memur avukatlara yer vermek; 
Bu sistemlerden ilki bugün medeni memleket

lerin çoğunda kullanılır. Ancak bizim için ka
bili tatbik olmadığı kanaatindeyiz. Zira fert 
ile Devlet arasındaki ihtilâflar ve dâvalar, cesa

retle iddia edilebilir ki, memleketimizde dün
yanın hiçbir yerinde bulunmıyacak kadar çok
tur. Bu ihtilâfları azaltmak ve kaldırmak kısa 
zaman içinde hattâ beş on senede dahi mümkün 
değildir. Meselâ ihtilâfların arazi ve gayrimen-
kule taallûk edenleri ancak yurdumuzda kadast
ronun ikmaliyle bertaraf edilebilir ki, bunun 
ne zaman mümkün olacağını kestirmek imkân
sızdır. Bu itibarla her dâva için hariçten avukat 
bulup ,ona vermek bugün için bizde imkânsız
dır. Mümkün olduğunu farzetsek bile Hazineye 
tahmil edeceği külfet kabili iktiham değildir. 

Kaldı ki, Devlet bir hususi ferdin işlerin
de gösterdiği titizlikle dâvalarını serbest avu
katlara vermemek ve onlar da takip edememek 
durumundadır. Bunu da tabiî karşılamak lâ
zımdır. Zira bir ferdin ancak birkaç dâvası 
olabileceği halde Hazinenin bu dâvaları mura
kabe edecek organının binlerce dâvayı dağınık 
avukatlar nezdinde takip ve murakabe etmesi 
icabetmektedir. 

İkinci sistem, ki, abonman mahiyetinde ücret
lerle serbest avukat istihdamıdır, - şimdiye ka
dar memleketlerimizde tecrübe edilen, muvaf
fak olmıyan ve yapılan tetkikata göre 
medeni memleketlerde de tesadüf edilmiyen bir 
usuldür. Mahzurları anlaşılmış olan böyle bir 
usule rücu edilemiyeceğini düşünmekteyiz. 

Bu itibarla son bir sistem olarak memur avu
katlara yer vermek usulünün kabul edilmesi 
kalmaktadır ki, 4353 sayılı Kanunda bu esasa 
.dayanmış ve örnek olarak İtalya ve Romanya 
teşkilâtını almıştır. Bugün kanaatimizce 4353 
sayılı Kanunun; mütaakıp kanunlarla bertaraf 
olan avantajlı durumu yeniden ihdas eder şe
kilde tadili ve avukatlık meslekinin bir serbest 
meslek olarak hususiyetleri de nazara alır bir 
tarza ifrağı suretiyle bu sistemde sebat edil
mesi en ziyade nafi olacağı düşünülmektedir. 

Tasarının birinci maddesi değiştirilen mad
deleri tesbit etmektedir. Tadil sebepleri sure
tiyle aşağıda arzedilmiştir. 

1. 4353 sayılı Kanunun birinci maddesine 
ait tadil : Namzet avukatlık esasının terkedilme-
si hasabiyle madde bu maksada uygun bir şekil
de değiştirilmiş, hukuk müşavirleri ile merkez 
muhakemat müdürünün başmüşavire karşı olan 
durumları tesbit olunmuştur. 

2. İkinci maddeye ait tâdil : Maddenin «B» 
bendinde evvelce mukavele hazırlamak vazifesini 
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Baş Hukuk Müşavirliğine vermiş olduğu halde 
tatbikatta mukaveleler alâkalı dairelerince hazır
lanarak lüzumu halinde hukuk müşavirliğinden 
mütalâa istenildiği için fiiliyata ve icabata uygun 
olarak bu vazifeyi, hazırlanan mukavele tasarısı 
hakkında mütalâa beyanına hasretmekten ibaret
tir. «D» bendi kanunun 24 ncü maddesi hükmüne 
de uygun bir şekilde değiştirilmiştir. Yani malî 
hususları ihtiva eden ve Hazineyi alâkalandıran 
idari dâvalara ait alâkalı bakanlık ve dairelerce 
hazırlanan müdafaanamelerin kanunun 24 ncü 
maddesi gereğince evvelâ Maliye Bakanlığının 
alâkalı servislerine gelmesine ve bu servislerin 
icabmda Baş Hukuk Müşavirliğinin hukuki mü
talâasını istemeleri esasına göre fıkra tadil edil
miş ve fıkraya daha çok vuzuh verilmiştir. Bu se
beplerle madde yeniden yazılmıştır. 

3. Muhakemat müdürlerinin vazifelerine ait 
3 ncü madde kanunun ikinci maddesinin yeni şek
line uygun bir şekilde değiştirilmiş ve bu tasarı-
ile muhakemat müdürlerine verilen yeni vazifele
re ait bir fıkra eklenmiştir. 

4. Beşinci madde; bir bölgeye tâbi olan yer
lerdeki Hazine avukatlarının bölge muhakemat 
müdürü ile olan münasebetlerini tanzim eden hü
kümleri ve muhakemat müdürlerinin muhabere 
salâhiyetini temin eylemektedir. 

5. Altıncı ve yedinci maddelerin tadilleri 
merkez ve mülhakat kadrolarında mevcut memuri
yetlerden Hazine avukatlarına da 3656 sayılı Ka
nunun altıncı maddesi hükmünden faydalanıla
rak memur tâyin edilmesi salâhiyetini tanımaya 
matuftur. Bu memuriyetler mukaddema istisna 
mevkii olmadığı cihetle vâki taleplerin ya 80 lira 
maaş verilerek is'afi veya reddi zarureti hâsıl ol
makta idi. Bilhassa mukayyet devreye girdiği
miz andan itibaren Hazine avukatlarını istisnai 
mevki yapmak zarureti kendiliğinden hissedil
mektedir. 

6. 14 ncü madde; Hazine avukatlığı mü
essesesini memuriyet şeklinde tesis etmekle be
raber vekil ile müvekkil arasındaki münasebet
leri de göz önünde bulundurmak bu müessese
nin Hazine için faydalı olarak işliyebilmesi ba
kımından zaruri görülmüştür. Bu itibarla mev
cut 14 ncü madde bu esastan mülhem olmuş ise 
de tatbikatın verdiği tecrübeler karşısında bu 
esasın ihtiyaçlarımıza daha uygun bir şekle so
kulması lüzumu hissedilmiş ve bu sebeple mad
de hükmü tadil edilmiştir. 

Bu maddede sayılanların dışında kalan me
murlar hakkında Memurin Kanununun inzibati 
cezalara ait umumi hükümlerinin tatbiki pek 
tabiî olduğundan mevcut maddenin son fıkrası 
muaddel metne ilâve edilmemiştir. 

7. 22 nci madde; bu maddenin esası muha
faza edilmekle beraber tatbikatta bâzı teknik 
hususlara taallûk eden işlerde Hazine avukatı
na bu bakımdan salahiyetli kimsenin yardımını 
sağlamak maksadiyle gerekli tadil yapılmıştır. 

8. 23 ncü madde; bu maddede eskiden 300 
liraya münhasır olan mahallî teşkilâtın yemin 
verme salâhiyeti 1 000 liraya çıkarılmıştır. Ye
minin reddi için de maddeye sarahat verilmiş
tir. 

9. 24 ncü madde; bu maddedeki (Muhake
mat müdürlerine) kaydı çıkarılmıştır. Çünkü bu 
gibi evrakın evvel emirde Hazinenin alâkalı da
iresine gelmesi esastır. Maddenin son fıkrası 
maddenin esası ile telif edilecek bir şekilde de
ğiştirilmiştir. 

10. 25 nci madde; bu maddenin son kısmı 
fuzuli görüldüğünden çıkarılmış ve madde ye
niden yazılmıştır. 

11. 27 nci madde; evvelce mahallinin 300 li
raya maksur olan takipten vazgeçme salâhiye
ti genişletilerek sulh mahkemelerinin vazife hu-
dutlariyle mütenazır olarak, 1 000 liraya çıka
rılmış ve bu salâhiyetin kullanılış şekli tanzim 
edilmiştir. 

12. 34 ncü madde ile mevzuu kalmıyan ve
ya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan dâvalarda ev
velce mahallî teşkilâtın haiz olmadığı yetkiler 
tesbit edilmiştir. 

Ek madde 1 : Bu madde mukayyet avukatlar 
için umumi olarak munzam vazife esasını koy
maktadır. Avukatlık da 3656 sayılı Kanunun 18 
nci maddesinde yazılı mesleklerden sayılması 
icabedeceğine göre, bilhassa girdiğimiz yeni sistem 
karşısında, böyle bir esasın kabulü de zaruri gö
rülmüştür. Böyle bir hüküm meslek için kısmen 
cazip sayılmakla beraber büyük kadrolu avukat 
istihdam edemiyecek olan diğer daireler için de 
bir tasarruf esası olacaktır. Avukatın bu munzam 
vazifeyi ancak mensup olduğu daire dışındaki 
teşkilâtta alabileceği tasrih edilmek suretiyle 
munzam vazife esası da tahdit edilmiş bulunmak
tadır. 

Tasarının 2 nci maddesi; Bu madde 4353 sa-
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yılı Kanunun kaldırılan 8, 9, 10, 11, 13, 16 ve 
39 ncu maddelerine taallûk etmektedir. Avukat
lık Kanununda yapılan değişiklik ile staj süre
sinin kısaltılması muvacehesinde artık Hazine 
için stajyer avukat yetiştirmek lüzumu kalma
mıştır. Esasen bugüne kadar yetişen otuz staj
yer avukattan halen altı adedi Maliye teşkilâtın
da avukat olarak çalışmaktadır. Diğerleri teşki
lâttan ayrılmışlardır. 

Geçci madde 2. : Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte müstahdem bulunan avukatların istisnai 
mevki hükümlerinden faydalanmaları için hazır
lanmıştır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te başında bulunan avukatlardan bu kanunla 
alman ve istisnai mevki olan kadrolara tâyin 
edileceklere tâyin edildikleri derece aylığını ver
mek, girilen yeni rejimin icabettirdiği bir zaru
ret olmuş ve madde bu sebeple hazırlanmıştır. 

Mealinde bulunan Hükümet geretkçesi mu
vafık görüldüğünden aynen kabul edildikten 
sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 22, 23, 24, 25, 
27, 34 ncü maddeleriyle ek birinci maddesi ufak 
tefek bâzı kelime ve ibare tashihleriyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Avukatlık Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren Kanunun müzakeresi sırasında mez
kûr Kanunun beşinci maddesi hükmünün mer
iyetten kaldırılmasına mütedair bulunan Hü
kümet teklifi Komisyon çoğunluğunca kabule 
şayan görülmiyerek reddedilmiştir. 

Komisyonun bu husustaki görüşüne aykırı 
bir hükmü ihtiva eden ve bâzı ilçelerde maaşlı 
avukat kadrosu karşılığında ücretle serbest 
avukat istihdamı için Maliye Bakanlığına yetki 

veren ek ikinci madde hükmü de tasarıdan çı
karılarak kanun hükümlerinin Avukatlık Ka
nunu hükümleriyle tenazuru temin edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesinde (Avukatlık 
Kanununun dâvavekilliği yapılmasına müsaade 
ettiği yerlerde avukat kadrolarında yedinci 
maddedeki hükümler dâhilinde dâvavekili kul
lanılabilmesi hususunda Bakanlığa yetki ve
ren) hüküm de Komisyon çoğunluğunca muva
fık görülmediğinden bu hükmü ihtiva eden fık
ranın da tayyedilmesine karar verilmiştir. 

Tasarının geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
teferruata taallûk eden küçük bâzı tadillerle 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. lltekin M. Erkuyumcu V. Aserıe 
Amasya Ankara Çankırı 
/ . Olgaç O. §. Çiçekdağ C. Boynuk 
Çoruh Çorum Edirne 

M. Güney (14.) Mad. M. Enginün 
muhalifim 

H. Ortakcıoğlu 
Elâzığ Erzurum Gazianteb 

H. A. Yöney E. Karan O. Kınoğlu 
İstanbul Kars Kars 

A. Moshos L. Aküzüm, A. Çetin 
Konya Kütahya Malatya 

M. Obuz 8. Süruri Nasuhoğlu §. Tugay 
Samsun Seyhan Yozgad 

F. Tikel S. Serçe N.Ü. Alçılı 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/172 
Karar No.60 

28 .V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifele
rine Devlet dâvalarının takibi usullerine 
ve merkez ve vilâyetler kadrolarından bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair olan 4353 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılması hakkın
daki kanun tasarısı Maliye ve Adalet Bakanlığı 
temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi. 

Her iki temsilci de tasarı gerekçesine ilâve 
edecekleri bir hususun mevcut olmadığını be
lirttiler. 

Gereğini düşünen komisyonumuz : 
a) Hazinenin dâvası oldukça diğer fertler 

gibi serbset çalışan avukatlardan istifade et
mek, hususi avukat istihdam etmek; 

b) Abonman mahiyetinde aylık üenetli ser
best avukat kullanmak; 

Gibi usullerin, memleketimizde fert ile Dev
let arasındaki ihtilâf ve dâvaların pek çok ol
ması ve bu suretle Hazineye tahmil edeceği 
malî külfet sebebiyle tatbik sahası bulamıya-
cağı açık olduğundan, son çare olan memur 
avukatlara yer vermek ve Hazine dâvalarının 
ikinci plânda • kalmasını temin etmek için 
alınacak mukayyet avukatlara Barem Kanunu
nun altıncı maddesinden istifade imkânım sağ
lamak suretiyle daha verimli elemanlardan fay
dalanmayı temin etmenin hali hazırdaki duru
mu ıslah bakımından yegâne çare olacağı mü
lâhaza ve mütalâasında bulunmuştur. 

Avukatlık Kanunu ile staj süresinin bir se
neye indirilmesi de, Bakanlık teşkilâtında ye
tiştirilen avukat yardımcıları ve avukatlardan 
temin edilmesi düşünülen faydaları ortadan 
kaldırmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle ve tasarı gerekçesiyle Adalet 
Komisyonu raporundaki mülâhazaları yerinde 
görerek tasarının tümünü ittifakla kabul etmiş
tir. 

Maddelerin müzakeresinde: Başlık ve Hükü
metin madde biri aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin birinci maddesi, imlâ bakımın

dan bir (ve) kelimesi ilâvesi suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin ikinci maddesinde, temsil yetki
sini kullanacak şahıslardan Baş Hukuk Müşavi
rinin durumunu daha açık bir şekilde belirtmek 
maksadiyle (Bizzat veya) tâbiri yerine (Baş 
Hukuk Müşaviri) tâbiri konularak kabul edil
miştir. 

Şevki Ecevit (Sivas) ve Necip Bilge (Niğde) 
bu maddenin (F) bendindeki teftiş ve muraka
benin kaç senede bir veya senede kaç defa ya
pılması hususunun da maddeye ilâvesinin iste-
mişlerse de Maliye Bakanlığı temsilcisi; bu hu
susta maddeye bir hüküm ilâvesinin mümkün 
olamıyacağını çünkü: Katî bir müddet tâyin 
edilip de bilâhara bu kanun hükmünün yerine 
getirilememesinin daha kötü neticeler doğura
cağını belirtmesi üzerine teklif kabul edilme
miştir. 

Adalet Komisyonunun üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun beşinci maddesindeki 
(Defterdarlara veya malmüdürlerine) ibaresi, 
şahıs yerine makam ifade eden (Defterdarlıkla
ra veya malmüdürlüklerine) tarzında değiştiri
lerek Komisyonun beşinci maddesi kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunun 6 ve 7 nci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü maddenin müzakeresinde Şevki Ece
vit (Sivas) ve Necip Bilge (Niğde) maddedeki 
(Lüzum ve zaruret halinde vazifelerine de son 
verilebilir) cümlesine muhalefet ederek bunun 
adalet prensibine uygun bir şey olmıyacağma, 
senelerce çalışarak kendini ve istikbalini has
rettiği bir işten icabında şahsi mülâhazalarla 
çıkarılabileceğini ve buna karşı da 15 nci mad
de hükmüne göre, kanun yolu olan Danıştay a 
müracaat hakkının kaldırılmasını yersiz gör
düklerini belirtmişlerdir. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi ise böyle bir şe
yin bahis mevzuu olamıyacağını zira merkezde 

( S. Sayısı : 215 ) 



— 10 
kurulan, hukukçulardan müteşekkil beş kişilik 
bir kurul tarafından böyle bir karar alınabile
ceğini ve şayet bu yolda hareket edilmezse Ha
zine hukukunun ehilsiz ellerde tehlikeye düşe
ceğini ve icabında bu yolda Danıştaydan müs
pet karar alınarak bu gibi ehilsiz kimselerin teş
kilât dâhilinde istihdamına devam edilmesi gibi 
bir zaruretin belireceğini ve esasen 4353 sayılı 
Kanunda da bu hükmün mevcut olduğunu ifade 
ederek tasarıdaki maddenin aynen kabulünü 
istedi. 

Hükümetin 14 ncü maddesi aynen ve ekseri
yetle kabul edildi. 

22 nci maddenin müzakeresinde maddenin 
son cümlesindeki (Maliye Bakanlığı tarafından 
tensip edilecek bir memur Hazine avukatı ile 
müştereken temsil yetkisini kullanır) hükmüne 
Necip Bilge (Niğde) ve Adalet Bakanlığı tem
silcisi itiraz ederek böyle bir hükmün Avukatlık 
Kanununun ana prensiplerine aykırı olacağını 
belirterek avukat olmıyan bir şahsa temsil yetki
si verilmesinin doğru olmıyacağım söylediler. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi : Esasen idari dâ
valarda daire âmirlerinin temsil yetkisinin mev
cut bulunduğunu söyledi. 

Maddedeki (Müştereken temsil yetkisini kul
lanır) tâbiri yerine (Birlikte duruşmaya iştirak 
ettirilebilir) tâbiri konularak Adalet Komisyonu
nun 22 nci maddesi bu tadille ve ekseriyetle ka
bul edildi. 

Adalet Komisyonunun 23 ncü maddesindeki 
(Muhakemat müdürleri) tâbirinin sonuna imlâ 
bakımından bir (nin) edatı eklenerek komisyo
nun 23 ncü maddesi kabul edildi. 

Hükümetin 24 ncü maddesindeki (Maliye Ba
kanlığına) tâbirinden sonraki (ve) kelimesiyle 
(Hazinenin görüş ve anlayışı) tâbirindeki (ve an
layışı) kelimeleri haşiv sebebiyle maddeden çıka
rılarak Hükümetin 24 ncü maddesi kabul edildi 

Hükümetin 25 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunun 27 nci maddesinin bi-
. rinci fıkrasındaki (Muhakemat müdürlüğüne 

bağlı olan yerlerde doğrudan doğruya) ve (Mu
hakemat Müdürlüğü teşkilâtı) tâbirleri mâna 
bakımından lüzumsuz görüldüklerinden kaldı
rılmış ve (Muhakemat müdürünün) tâbirinden 
sonra bir (ve) kelimesi ilâve edilmiştir. 

( S . 

Beşinci fıkrada ise (miktar ve kıymette) 
tâbiri yerine imlâ bakımından (miktar veya 
kıymeti) tâbiri konularak Komisyonun 27 nci 
maddesi kabul edilmiştir. 

Hükümetin 34 ncü maddesinin birinci fık
rasındaki (miktar - kıymeti) arasındaki (ve) 
kelimesi yerine (veya) kelimesi, (bin liradan) 
tâbiri yerine de (bin lira ve daha) tâbiri ve 
(iptal) kelimesinden sonra (ve) kelimesi yerine 
de (edilerek) kelimesi mâna bakımından de
ğiştirilerek konmuş ve Hükümetin 34 ncü mad
desi bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Hükümetin ek birinci maddesindeki (idare
lerin) kelimesi yerine (idarelerle) tâbiri kon
muş ve (idarelerin) kelimesinden sonraki (ve)-
kelimesi kaldırılmıştır. Son cümledeki (daire
de) tâbiri- yerine maddeye uygunluğu bakı
mından (idarede) tâbiri konularak Hükümetin 
ek birinci maddesi bu şekilde kabul edilmiştir. 

Hükümetin ek ikinci maddesi; Avukatlık 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifindeki, mezkûr kanunun beşinci maddesi 
hükmünün meriyetten kaldırılmasına mütedair 
bulunaft Hükümet teklifi Adalet Komisyonun
ca ekseriyetle reddedildiğinden, Komisyonun 
bu husustaki görüşüne aykırı bir hükmü ihti
va eden ek ikinci madde hükmünü tasarıdan 
çıkaran Adalet Komisyonunun fikirlerine işti
rak eden Komisyonumuz da bu maddenin tasa
rıdan çıkarılmasını uygun görmüştür. 

Hükümetin madde ikisi aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonun madde üçü aynen kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin geçici bir ve ikinci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Plükümetin geçici üçüncü maddesinin başına 
vuzulı bakımından (Serbest Hazine avukatı ola
rak çalışmakta iken) tâbiri ilâve edilerek (ve 
şimdiye" kadar serbest olarak çalışmış bulunan) 
tâbiri ve (ellerindeki) kelimesi çıkarılmış, (iş
leri) kelimesinin sonuna da bir (ni) edatı ekle
nerek Hükümetin geçici üçüncü maddesi bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun geçici dördüncü mad
desi, Hükümetin madde dört ve beşi aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

si : 215 ) 
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di Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Rize 
/ . Akçal 

Kâtip 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 

Bu Rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 

Diyarbakır 
M. Remzi Bucak 

Kırşehir 
H. Sezai Erkut 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
N. Büğe 

Siird 
M. Daim Süalp 

Malatya 
Esat Doğan 

îmzada bulunamadı 

Samsun 
§. Uluçay 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/172 
Karar No. 112 

22 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavrliğinin 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifeleri
ne, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve mer
kez ve vilâyetler kadrolarında bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair olan 4353 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılması hakkında Maliye Bakanlığınca 
hazırlanan- ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve Başbakanlığın 
11 . IV . 1951 tarihli ve 6/1281 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun tasarısı, Adalet ve Ma
liye Komisyonları raporları ile birlikte komis
yonumuza havale olunmakla Maliye Bakanlığı 
Baş Hukuk Müşaviri hazır olduğu halde incele
nip görüşüldü: 

1951 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında 
izhar olunan temenniye uyularak süratle sevke-
dilmiş olduğu komisyonumuzca memnuniyetle 
müşahede edilmiş bulunan bu tasarı gerekçesin
de de tafsilen açıklandığı üzere umumi muvaze
neye dâhil dairelerin dâva ve icra işleri evvelce 
her daire tarafından mukavele ile istihdam olu
nan avukatlar marifetiyle takip ve müdafaa olu
nur iken 1934 yılında Devlet dâva ve icra işle
rinin bir elde toplanması ve idare edilmesi dü
şünülmüş ve bu maksatla 2573 sayılı Kanun ted
vin edilmiştir. 

2573 sayılı Kanunun neşri üzerine Genel 
Muvazeneye dâhil dairelere ait bütün dâvaların 
takip mesuliyeti Maliye Bakanlığı Hukuk Mü
şavirliğinde toplanmakla beraber dâvaların takip 
tarzında bir değişiklik olmamış, bu işler her ta

rafta, mevcut serbest ve ücretli avukatlara gör-
dürülmekte devam etmiş ve bu suretle hariçteki 
kazancından müstağni kalacak bir menfaat te
min edemiyen serbest avukatların ekseriya Ha
zineye ait dâvaları tâli bir iş telâkki eylemeleri 
ve bu dâvaları matlup şekilde takip etmemeleri 
yüzünden birçok Devlet haklarının zayi olduğu 
görülmüş olmakla 1943 senesinde kabul olunan 
4353 sayılı Kanunla mukayyet avukatlık sistemi 
kabul edilmiş ve bu hizmeti de cazip kılmak için; 

1. Stajyer Hazine avukatlığı müessesesi ih
dası, 

2. 5 nci ve daha yukarıki dereceli müşavir 
avukat kadrolarının istisnai mevki olarak kabulü, 

3. Her sınıfta bir defaya mahsus olmak üze
re iki senede bir terfi, 

Gibi esaslar kanunda yer almış bulunmakta
dır. 

Ancak bütün bu menfaatler, aynı vazifele 
ri haiz kimselerin girebilecekleri sair meslek
lere ait kanunlarda yapılan değişiklikler avu
katlık stajının bir seneye indirilmesi, hâkim
lere verilen ödenek; gibi sebeplerle cazibesini 
kaybetmiş olduğundan mezkûr kanunun derpiş 
ettiği mukayyit avukatlık sistemi bugüne ka
dar tatbik edilememiş olduğu ve bu sebeple beş 
yıllık intikal devresi müteaddit kanunlarla 1 
Eylül 1951 tarihine kadar uzatılmış bulunmak
tadır. 

Hazineye ait dâva ve icra işlerinin takip 
ve müdafaası için en uygun sistem olarak ka-
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bulu lâzımgelen mukayyet avukatlığın bizde de 
tatbikim temin için kabul olunan 4353 sayılı 
Kanunun mütaakıp kanunlarla bertaraf edi
len avantajlı durumu yeniden ihdas eder şekil
de tadili maksadiyle hazırlanan tasarı Komis
yonumuzca yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiş ve bu birinci 
madde ile tadili istenilen 4353 sayılı Kanunun 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 22, 23, 24, 25, 27 ve 34 ncü 
maddelerinden birinci maddesi Maliye Komis
yonunun değiştirişi veçhile aynen ve ikinci 
maddesi ise; teftiş ve murakabe işi ile avukat
ları da görevlendirmek maksadiyle, (F) fıkra
sına «müşavir avukatlar» ibaresinden sonra «ve 
avukatlar» kelimesini eklemek suretiyle kabul 
edilmiştir. 3 ncü madde Adalet Komisyonunun, 
5 nci madde Maliye Komisyonunun, 6 ve 7 
nci maddeler Adalet Komisyonunun değiştiriş
leri veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hazine avukatlarının lüzum ve zaruret ha
linde vazifelerine son verilebileceği hakkındaki 
tasarının 14 ncü maddesi, bu işlemin 4353 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi hükümleri daire
sinde uygulanacağını tasrih etmek suretiyle, 
kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun değiştirdiği 22 nci 
madde kelime ilâvesiyle ve 23 ncü madde ay
nen ve 24 ncü madde, maddede yazılı «müda-
faaname projelerinin» ibaresindeki proje keli
mesinin hukuki bir tâbir olmadığı i|Çİn çıka
rılması ve «müdafaanamelerin» şeklinde tashihi 
suretiyle kabul edilmiştir. 

25 nci madde Hükümetin teklifi, 27 've 34 
ncü maddeleri ile ek birinci maddesi Maliye Ko

misyonunun değiştirişi veçhile ve ek ikinci mad
de tasarıdan çıkarılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Tasarının 2 nci maddesi Hükümetin teklifi 
ve 33 ncü maddesi Adalet Komisyonunun değiş
tirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Geçici birinci madde hükmünün avukatlar 
hakkında uygulanamayacağının madde sonuna 
bir fıkra eklenmesi suretiyle ve geçici ikinci 
madde Hükümetin teklifi ve geçici üçüncü mad
de Maliye Komisyonunun ve geçici dördüncü 
madde Adalet Komisyonunun değiştirişleri veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ve 5 nci yürürlük maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başbakanlığa sunulur. 
Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikhaş E. Kalafat H. Şaman 
Antalya Balıkesir Bolu 

A. Sanoğlu E. Budakoğlu M. Güçbilmez 
Çanakkale Diyarbakır Eskişehir 

ÜL. Akmanlar M. Ekinci A. Potuoğlu 
Giresun İstanbul İstanbul 
M. Şener A. H. Başar E. Sayımer 
İzmir Kastamonu Kırklareli 

B. Bilgin E. Türe Ş. Bakay 
Konya Konya Ordu 

R. Birand M. A. Ülgen R. Aksoy 
Seyhan Tokad Trabzon 
8. Ban 8. Atanç C. R. Eyuboğlu 

Trabzon Van 
8. F. Kalaycıoğlu F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye Hakanlığı Ba§ Hukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine dair 4353 
Sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 14, 22, 23, 24, 25, 27 ve 34 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Teşkilât 

Birinci madde — Maliye Bakanlığı Hazine 
Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü teşkilâtına ait vazifeler baş hukuk 
müşavirinin nezaret ve murakabesi altında hu
kuk müşavirleri, merkez, il ve bölge muhake
mat müdürleri, müşavir avukat, avukatlar tara
fından görülür. 

Hukuk müşavirleri ile merkez muhakemat 
müdürü baş müşavirin verdiği işleri görümler. 

-Merkezdeki vazifeler 

İkinci madde — Baş Hukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü hususi kanun
larla Hazine Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan 
işlerden başka: 

A) Bakanlık makamından veya bakanlık 
makamının muvafakati ile bakanlık dairelerin
den sorulan işlerin hukuki icapları hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakan
lıklar tarafından hazırlanıp gönderilen muka
vele projeleri üzerinde tetkikler yaparak müta
lâa beyan etmek; 

C) Bakanlıklara ve genel muvazene için
deki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza 
dâvaları ile icra işlerini, ait olduğu makam ve 
mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek; 

D) Malî hususları ihtiva eden ve Hazineyi 
ilgilendiren idari dâvalara karşı bakanlıklar 
ve.dairelerince hazırlanarak bu kanunun 24 ncü 
maddesi gereğince Maliye, Bakanlığına gönde
rilen müdafaanameler üzerinde icabettiği tak
dirde hukuki mütalâa beyan etmek ve bu dâva
ların duruşmalarında bu bakanlık ve daireleri 
bizzat veya* hukuk müşavirleri, Merkez Muha
kemat Müdürü, müşavir avukatlar ve avukat-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet Dâvalarının Takibi Usullerine dair 4353 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarsı 

MADDE 1. — Hükümetin madde biri aynen 
kabul 'edilmiştir. 

Birinci madde — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRlŞt 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet, dâvalarımın takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair olan 4353 sayılı Kanunda değişik

lik yapılmadı hakkında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Hükümetin madde 1 i aynen 
kabul edilmiştir. 

Birinci madde — Maliye Bakanlığı Hazine 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü teşkilâtına ait vazifeler başhukuk 
müşavirinin nezaret ve murakabesi altında hu
kuk müşavirleri, merkez, il ve bölge muhakemat 
müdürleri, müşavir avukat ve avukatlar tara
fından görülür. 

Hukuk müşavirleri ile Merkez Muhakemat 
Müdürü, Başmüşavirin verdiği işleri görürler. 

Merkezdeki vazifeler 

İkinci madde — Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü hususi kanunlar
la Hazine Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan 
işlerden başka: 

A) Bakanlık makamından veya bakanlık 
makamının muvafakati ile bakanlık dairelerin
den sorulan işlerin hukuki icapları . hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Bakanlık ilgili daireleriyle diğer ba
kanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen mu
kavele projeleri üzerinde tetkikler yaparak mü
talâa, beyan etmek; 

C) Bakanlıklara ve Genel Muvazene için
deki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve 
ceza dâvaları ile İcra işlerini, ait olduğu ma
kam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa 
ettirmek; 

D) Malî hususları ihtiva eden ve Hazine
yi ilgilendiren idari dâvalara karşı Bakanlık
lar ve dairelerince hazırlanarak bu kanunun 
24 ncü maddesi gereğince Maliye Bakanlığına 
gönderilen müdafaanameler üzerinde icap etti
ği takdirde hukuki mütalâa beyan etmek ve 
bu dâvaların duruşmalarında bu Bakanlık ve 
daireleri baş hukuk müşaviri, hukuk müşavir-
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Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 
• Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, 

Devlet dâvalarının takibi [usullerine dair 4353 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

BİRİNCİ MALDE — Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Maliye Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Merkezdeki vazifeler 

Madde 2. — Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu
hakemat Genel Müdürlüğü hususi kanunlarla 
Hazine Hukuk Müşavirliğine verilmiş olan iş
lerden başka : • 

A) Bakanlık makamından veya Bakanlık 
makamının muvafakatiyle Bakanlık dairelerin
den sorulan işlerin hukuki icapları hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Bakanlık ilgili daireleriyle diğer Ba
kanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen mu
kavele projeleri üzerinde tetkikler yaparak 
mütalâa beyan etmek; 

C) Bakanlıklara ve Genel muvazene idin
deki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve 
ceza dâvaları ile icra işlerini, ait olduğu ma
kam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa 
ettirmek; 

D) Malî hususları ihtiva eden ve Hazine
yi ilgilendiren idari dâvalara karşı Bakanlık
lar ve dairelerince hazırlanarak" bu kanunun 
24 ncü maddesi gereğince Mâliye Bakanlığına 
gönderilen müdafaanameler üzerinde, icabettiği 
takdirde hukuki mütalâa beyan etmek ve bu 
dâvaların duruşmalarında bu Bakanlık ve Da
ireleri Baş Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavir-

:-:,216) 
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lan marifetiyle idari kaza mercilerinde temsil 
etmek; 

E) Adlî ve idari kaza mercilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafın
dan bakanlığa veya bakanlık dairelerine yapı
lacak tebliğleri bakanlık veya bu daireler na
mına kabul ederek hukuki icapları hakkında 
alâkadar daireye gerekli tebliğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teşki
lâtının faaliyetini hukuk müşavirleri, merkez 
muhakemat müdürü veya müşavir avukatlar va-
sıtasiyle teftiş veya murakabe ettirmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

İllerdeki vazifeler 

Üçüncü madde — îller muhakemat müdür
leri: 

A) Defterdarlıktan veya il idare şubelerin
den sorulan işlerin hukuki icapları hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla genel 
muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza 
dâvalarının ve bütün icra işlerinin ait olduğu 
makam ve mercilerde takip ve müdafaasını 
yaptırmak; 

C) Hususi kanunlarında ayrıca tebliğ mer
cii gösterilmemiş olan Hazineye ait adlî ve ida
ri kaza mercileri, hakemler, icra daireleri ve no
terler tarafından yapılacak tebliğleri kabul ede
rek hukuki icapları hakkında alâkalı daireye 
gerekli tebliğleri yapmak; 

D) île bağlı ilçelerde işleri senede en az 
bir defa teftiş etmek veya il avukatları marife
tiyle teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları rapor
ları bakanlığa göndermek; 

E) Malî hususları ihtiva eden ve Hazineyi 
ilgilendiren idari dâvalara ait olmak üzere ge
nel muvazene içindeki dairelerin hazırlayıp bu 
kanunun 24 ncü maddesi gereğince en büyük 
mal memuruna gönderecekleri müdafaanameler 
üzerinde icabettiği takdirde hukuki mütalâa 
beyan etmek; 

F) Bu kanunla kendilerine verilen sair 
yetkileri kullanmak; 

vazifeleriyle mükelleftir. 

Ad. K. 

Üçüncü madde — iller Muhakemat müdür
leri : 

A) Defterdarlıktan veya il İdare şubele
rinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında 
mütalâa vermek; 

B) Hazineye ait her türlü dâvalarla genel 
muvazene içindeki dairelere ait hukuk ve ceza 

' dâvalarıüm ve bütün icra işlerinin ait olduğu 
makam ve mercilerde takip ve müdafaasını yap
tırmak ; 

C) Hususi kanunlarında ayrıca te*bliğ 
mercii gösterilmemiş olan Hazineye ait.adlî ve 
idari kaza mercileri hakemler, icra daireleri ve 
noterler tarafından yapılacak tebliğleri kabul 
elerek hukuki icapları hakkında alâkalı daireye 
gerekli tebliğleri yapmak; 

D) ile bağlı ilçelerde işleri senede en az 
bir defa teftiş etmek veya di avukatları mari
fetiyle teftiş ettirmek ve hazırlıyacakları rapor
ları Bakanlığa göndermek 

E) Malî Hususları ihtiva eden ve Hazineyi 
ilgilendiren idari dâvalara ait olmak üzere 
Genel Muvazene içindeki dairelerin hazırlayıp bu 
kanunun 24 ncü maddesi gereğince en büyük 
mal memuruna gönderecekleri müdafaanameler 
üzerinde icabettiği takdirde hukuki mütalâa be
yan etmek; 

F) Bu kanunla kendilerine verilen sair 
yetkileri kullanmak; 

Vazifeleriyle mükelleftirler. 

(S. Sayısı : 215) 
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leri, Merkez Muhakemat Müdürü, müşavir 
avukatlar ve Avukatları marifetiyle idari ka
za mercilerinde temsil etmek; 

E) Adlî ve idari kaza mereilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafın
dan Bakanlığa veya Bakanlık dairelerine yapı
lacak tebliğleri Bakanlık veya bu daireler na
mına kabul ederek hukuki icapları hakkında 
alâkadar daireye gerekli tebliğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teş
kilâtının faaliyetini hukuk müşavirleri, Mer
kez Muhakemat Müdürü veya müşavir avu
katlar vasıtasiyle teftiş veya murakabe ettir
mek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

Üçüncü Madde — Adalet Komisyonunun 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

leri, Merkez, Muhakemat Müdürü, Müşavir 
Avukatlar ve Avukatları marifetiyle idari ka
za mercilerinde temsil etmek; 

E) Adlî ve idari kaza mereilerinden, ha
kemlerden, icra daireleriyle noterler tarafın
dan Bakanlığa veya Bakanlık dairelerine ya
pılacak tebliğleri Bakanlık veya bu daireler 
namına kabul ederek hukuki icapları hakkın
da alâkadar daireye gerekli tebliğleri yapmak; 

F) Müşavirliğe bağlı merkez ve iller teş
kilâtının faaliyetini Hukuk Müşavirleri, Mer
kez Muhakemat Müdürü, Müşavir Avukatlar 
ve Avukatlar vasıtasiyle teftiş veya murakabe 
ettirmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

İllerdeki Vazifeler 

Madde 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 215 ) 
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Vazifelerin ayrılması 

Beşinci madde , — Hukuk müşavirleri ile 
Merkez Muhakemat Müdürü, müşavir avukat 
ve avukatlar merkezde Başhukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, illerde 
muhakemat veya bölge muhakemat müdürlük
lerine, muhakemat müdürlüğü teşkilâtı olmıyan 
ve bir bölgeye tâbi bulunmıyan yerlerde defter
darlara veya mal müdürlüklerine bağlıdır. Mu
hakemat müdürleri dâva ve icra işlerinde ilgili 
makamlarla doğrudan doğruya muhabere yetki
sini haizdir. Muhakemat müdürlüğü teşkilâtı 
olmıyan yerlerde defterdar ve mal müdürleri de 
aynı yetkiyi haizdir. 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

Altıncı madde — Merkez teşkilâtı kadrola
rında yazılı memuriyetlerden başhukuk müşa
viri ve muhakemat genel müdürü, Maliye Ba
kanının teklifi, hukuk müşavirleri ile merkez 
muhakemat müdürü ve müşavir avukatlar 
başhukuk müşavirinin inhası ve Maliye Baka
nının teklifi üzerine müşterek karar ile, di
ğerleri başhukuk müşavirinin inhası üzerine 
Bakanlıkça tâyin olunurlar. 

Başhukuk müşaviri ve muhakemat genel 
müdürü ile hukuk müşavirlerinin ve merkez 
muhakemat müdürünün, müşavir avukatlarla 
Hazine avukatlarının tâyin ve terfilerinde 
3656 sayılı Kanunun altıncı maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

'İl memurlarının tâyin usulleri 

Yedinci madde — îl teşkilâtı kadrolarında 
yazılı memuriyetlerden birinci smıf muhakemat 
müdürleri başhukuk müşaviri ve muhakemat 
genel müdürünün inhası ve Maliye Bakanının 
teklifi üzerine müşterek karar ile ve diğerleri 
başhukuk müşaviri ve muhakemat genel mü
dürünün inhası üzerine Bakanlıkça tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleri ile Hazine avukatla
rının tâyin ve terfileri 3656 sayılı Kanunun 
altıncı maddesi hükmüne tâbidir. 

Ad. K, ' 

Vazifelerim, ayrılması 

Beşinci madde — Hukuk müşavirleri ile 
Merkez Muhakemat Müdürü, müşavir avukat 
ve avukatlar merkezde Baş Hukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, illerde 
muhakemat veya bölge muhakemat müdürlük
lerine, muhakemat müdürlüğü teşkilâtı olmı
yan ve bir bölgeye tâbi bulunmıyan yerlerde 
defterdarlara veya malmüdürlerine bağlıdırlar. 
Muhakemat müdürleri dâva ve icra işlerinde 
ilgili makamlarla doğrudan doğruya muhabere 
yetkisini haizdirler. Muhakemat müdürlüğü 
teşkilâtı olmıyan yerlerde defterdar ve mal-
müdürleri de aynı yetkiyi haizdirler. 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

Altıncı madde — Merkez teşkilâtı kadrola-
rmdaki memuriyetlerden Başhukuk Müşaviri 
ve Muhakemat Genel Müdürü, Maliye Bakanı
nın teklifi, hukuk müşavirleri ile merkez mu
hakemat müdürü ve müşavir avukatlar baş hu
kuk müşavirinin inhası ve Maliye Bakanının 

• teklifi üzerine müşterek karar ile, diğerleri 
baş hukuk müşavirinin inhası üzerine Bakan
lıkça tâyin, olunurlar. 

Baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel 
müdürü ile hukuk müşavirlerinin ve merkez 
muhakemat müdürünün, müşavir avukatlarla 
Hazine avukatlarının tâyin ve terfilerinde 
3656 sayılı Kanunun altıncı maddesi' hükmü 
tatbik olunur. 

II memurlarının tâyin usulleri 

Yedinci madde —-îl teşkilâtı kadrolarmdaki 
memuriyetlerden birinci smıf muhakemat mü
dürleri baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel 
müdürünün inhası ve Maliye Bakanının teklifi 
üzerine müşterek karar ile ve diğerleri baş hu
kuk müşaviri ve muhakemat genel müdürünün 
inhası üzerine Bakanlıkça tâyin olunur. 

Muhakemat müdürleri ile Hazine avukatları
nın tâyin ve terfileri 3656 sayılı kanunun altın
cı maddesi hükmüne tâbidir. 

( S. Sayısı : 215 ) 
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Vazifelerin ayrılması 

Beşinci madde — Hukuk müşavirleriyle mer
kez muhakemat müdürü, müşavir avkat ve avu
katlar merkezde Baş Hukuk Müşavirliği ve Mu
hakemat Genel Müdürlüğüne, illerde muhakemat 
veya bölge muhakemat müdürlüklerine, muhake
mat müdürlüğü teşkilâtı olmıyan ve bir bölgeye 
tâbi bulunmıyan yerlerde defterdarlıklara veya 
mal müdürlüklerine bağlıdırlar. Muhakemat mü
dürleri dâva ve-icra işlerinde ilgili makamlarla 
doğrudan doğruya muhabere yetkisini haizdirler. 
Muhakemat müdürlüğü teşkilâtı olmıyan yerler
de defterdar ve mal müdürleri de aynı yetkiyi ha
izdirler. 

Altıncı madde — Adalet Komisyonunun 6 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Adalet Komisyonunun yedin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

Yazif elerin ayrılması 
î * ? * f w. 

Madde 5. - r Maliye Komisyonunun 5 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncı 

Merkez memurlarının tâyin usulleri 

Madde 6. —Adalet Komisyonunun 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İl memurlarının tâyin usullen 

Madde 7. — Adalet Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayım : 215 ) 
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İnzibati cezalar ve vazifeye son verme 

On dördüncü madde — Hazine avukatları 
hakkında Memurin Kanununda yazılı inzibati 
cezalardan her hangi 'biri, Memurin Kanunun
daki tertibe bakılmaksızın tatibik olunalbilir. Lü
zum ve zaruret halinde vazifelerine de son ve-
rilelbilir. Memuriyetten ihraç cezaisinin tatfbika 
Memurin Kanununun hükümlerime tâlbidir. 

İdari dâvalarda temsil 

Yirmi ikinci madde — İdari dâvaların açıl
ması, İdareler aleyhine 'açılan hu nevi dâvala
rın takip ve müdafaası daire amiplerine veya 
hu dairelerin 'bağlı Ibulundukları Bakanlıklar 
Hukuk Müşavirlerine ait olup Devlet Şûrasın
daki duruşmalarda bu daireler kendi âmirleri 
veya Hukuk Müşavirleri ve Hukuk Müşaviri 
teşkilâtı olmayan dairelerde ilgili sulbe âmiri 
tarafından temsil olunur. Hazineyi ilgilendi
ren işlerde hu vazife Hazine müşavir veya avu
katları tarafından yapılır. Lüzumu halinde 
Maliye Bakanlığının alâkalı servisine mensup 
ve Maliye Bakanlığı tarafından tensip edilecek 
bir memur Hazine avukatı ile müştereken tem
sil yetkisini kullanır. 

Yemin teklifi ve reddi 

Yirmi üçüncü madde — Miktar veya kıy
meti 1000 liraya kadaır olan dâvalarla değeri 
Ibelli olmayan ve sulh mahkemelerinin görevine 
dahil olan dâvalarda karşı tarafa yemin tekli
fine veya reddine Mulhakemat Müdürleri ve ol
mayan yerlerde bağlı (bulunduğu defterdar ve
ya malmüdürünün yazılı muvafakatini almak 
şartiyle Hazine avukatı yetkilidir. 

1000 lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi 
veya reddi Malîye Bakanlığının iznine 'bağlı
dır. Bakanlıklara karşı yemin teklifi halinde 
yemin, merkezde Bakanın yetki vereceği ilgili 
daire âmiri tarafından eda olunıaJbilir. ^ 

Hazineyi alâkalandıran idari dâvalar 

Yirmi 'dördüncü madde — Malî hususları 
ihtiva eden ve Hazineyi ilgilendiren işlerden 
merkezde Maliye Bıabanlıgına ve il ve ilçelerde 

Ad. K. 

On dördüncü madde — Hükümetin on dör
düncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — İdari dâvaların açıl
ması, idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların 
takip ve müdafaası daire âmirlerine veya bu dai
relerin bağlı bulundukları bakanlıklar hukuk 
müşavirlerine ait olup Danıştaydaki duruşmalar
da bu daireler kendi âmirleri veya hukuk müşa
virleri ve Hukuk Müşavirleri teşkilâtı ol-
mıyan dairelerde ilgili şube âmiri tara
fından temsil olunur. Hazineyi ilgilendiren 
işlerde bu vazife Hazine müşavir veya avu
katları tarafından yapılır. Lüzumu halinde 
Maliye Bakanlığının alâkalı servisine mensup ve 
Maliye Bakanlığı tarafından tensip edilecek bir 
memur Hazine avukatı ile müştereken temsil yet
kisini kullanır. 

Yemin teklifi ve reddi 

Yirmi üçüncü madde — Miktar veya kıyme
ti 1000 liraya kadar olan dâvalarla kıymeti belli 
olmıyan ve sulh mahkemelerinin görevine dâhil 
olan dâvalarda karşı tarafa yemin teklifine ve
ya reddine muhakemat müdürleri ve olmıyan 
yerlerde bağlı bulunduğu defterdar veya malmü
dürünün yazılı muvafakatini almak şartiyle Ha
zine avukatı yetkilidir. 

1000 lirayı geçen dâvalarda yemin teklifi ve
ya reddi Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Bakanlıklara karşı yemin teklifi halinde yemin, 
merkezde bakanın yetki vereceği ilgili daire âmi
ri tarafından eda olunabilir. 

Yirmi dördüncü made —. Hükümetin yirmi 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 215 ) 
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On dördüncü madde — Hükümet tasarısının 
on dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — îdari dâvaların açılma
sı, idareler aleyhine açılan bu nevi dâvaların ta
kip ve müdafaası daire âmirlerine veya bu da
irelerin bağlı bulundukları bakanlıklar hukuk 
müşavirlerine ait olup Danıştaydaki duruşma
larda bu daireler kendi âmirleri veya hukuk mü
şavirleri ve hukuk müşaviri teşkilâtı olmıyan da
irelerde ilgili şube âmiri tarafından temsil olu
nur. Hazineyi ilgilendiren işlerde bu vazife Hazi
ne müşavir veya avukatları tarafından yapılır. 
Lüzumu halinde Maliye Bakanlığının alâkalı ser
visine mensup ve Maliye Bakanlığı tarafından 
tensip edilecek bir memur Hazine avukatı ile bir
likte duruşmaya iştirak ettirilebilir. 

Yemin teklifi ve reddi 

Yirmi üçüncü madde — Miktar veya kıymeti 
1000 liraya kadar olan dâvalarla kıymeti belli 
(Oİmıyan ve sulh mahkemelerinin görevine dâhil 
olan dâvalarda karşı tarafa yemin teklifine, ve
ya reddine muhakemat müdürlerinin, ve olmıyan 
verlerde bağlı bulunduğu defterdar veya mal -
müdürünün yazılı muvafakatini almak şartiyle 
Hazine avukatı yetkilidir. 

1000 lirayı geçen.dâvalarda yemin teklifi ve
ya reddi Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Bakanlıklara karşı yemin teklifi halinde yemin, 
merkezde bakanın, yetki vereceği ilgili daire âmi
ri tarafından eda olunabilir. ' 

Hazineyi alâkalandıran idari dâvalar 

Yirmi dördüncü madde — Malî hususları ih
tiva eden ve Hazineyi ilgilendiren işlerden, mer
kezde Mliye Bakanlığına, il ve ilçelerde en bü-

B. İ£. 

înzbati cezalar ve vazifeye son verme 

Madde 14. — Hazine avukatları hakkında 
Memurin Kanununda yazılı inzibati cezalardan 
her hangi biri; Memurin Kanunundaki tertibe 
bakılmaksızın tatbik olunabilir. Lüzum ve za
ruret halinde 15 nci madde hükümleri daire
sinde vazifelerine de son verilebilir. Memuriyet
ten ihraç çezaşmm tatbiki Memurin Kanununun 
hükümlerine tâbidir. 

îdtftri dâvalarda temsil 

Madde 22. — idari dâvaların açılması, ida
reler aleyhine bu nevi dâvaların takip ve mü
dafaası daire âmirlerine veya bu dairelerin bağ
lı bulundukları Bakanlıklar hukuk müşavirleri
ne ait ölüp Danıştaydaki duruşmalarda bu da
ireler kendi âmirîeri veya hukuk müşavirleri 
ve hukuk müşavirri teşkilâtı olmıyan dairelerde 
ilgili şube âmiri tarafından temsil olunur. Ha
zineyi ilgilendiren işlerde bu vazife Hazine 
Müşavir avukatı veya avukatları tarafından ya
pılır. Lüzumu halinde Maliye Bakanlığının 
alâkalı servisine mensup ve Maliye Bakanlığı 
tarafından tensip edilecek bir memur Hazine 
avukatı ile birlikte duruşmaya iştirak ettirile
bilir. 

Yemin tekMfi ve reddi 

Madde 23. — Maliye Komisyonunun 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazineyi alâtolandımn, idari dâvalar 

Madde 24. — Malî hususları ihtiva eden ve 
Hazineyi ilgilendiren işlerden, merkezde Maliye 
Bakanlığına, il ve ilçelerde en büyük malmemu-
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>eiı büyük maltae<muruna hıalber verilmesi ve da-
irelerinee hazn'lanjacaik müdafaaname projeleri
nin işe ait dosya ve evrak ile birlikte bu mer
cilere göndeniknesi mecburidir. Bu nevi işler 
Hazinenin alâkalı dairelerince tetkik olunarak 
müdafaanamelerde yapılması gerekli değişik
likler hakkında Hazinenin görüş ve anlayışı 
dairelere bildirilir. Bu müdafaaların Hazine an
layışına uygun olarak yapılması esastır. 

Sayıştayca veya muhasiplerce kabul edilmiyen 
muamele ve tasarruflar sebebiyle açılan idari 

dâvalarda husumet 

Yirmi ^beşinci madde — Genel muvazene 
içindeki dairelerin Sayıştayca veya muhasip-
lerce kalbul edilmiyen muamele ve tasarruf lan 
sebebiyle alâkalılar taırafındajı Danıştayda açı
lacak idari dâvalarda husumet Hazineye aittir. 

Açılan dâvalarla başlayan icra takiplerinden 
vali ve "kaymakamların vazgeçme yetkileri 

Yirmi yedinci madde — 1000 liraya kadar 
(1000 lira dahil) !bir Devlet alacağı veya bu de
ğerdeki bir hak veya menfaat dâva ve icra yo-
liyle takip edilmetote iken takilbata devam et
mekte veya takibin Devlet aleyhine neticelen-
mead hallinde yüksek dereceli mahkeme veya 
mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle 
bir fayda ummlmazsa avukatın mucip sebepleri gös
teren mütalâası üzerine muhakemat müdürlüğüne 
•bağlı olan yerlerde doğrudan doğruya muha
kemat müdürünün, muihalkemıa't müdürlüğü teş
kilâtı olmayan yerlerde defterdarlığın teklifi 
üzerine takipten vıaızıgeçjme emri vermeğe ve 
dâva ve icra kayıtlarını sildirmeğe valiler yet
kilidir. 

Hazine avukatı bulunmıyan yeklerde yuka
rıdaki fıkrada yazılı hususlara ait teklifler 
alâkalı daire amirlerince yapılır. 

Bölge muhıakemat müdürlüklerine ibağlı olan 
illerde yukarıdaki' yetkiler takip veya dâva 
ihanıgi îl'e ait ise o yer valisi tarafından kulla
nılır. 

Muhalkenrat müdürleriyle defterdarların tek
lifleri valilikçe reddolunursa ve bunlar teklif
lerinde ısrar ederlerse keyfiyet Maliye Bakan
lığına bildirilir. Vadinin tasvip etmediği dâva 

Ad. İt 

Yirmi beşinci madde — Hükümetin, yirmi 
beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi yedinci madde — 1000 liraya kadar 
(1000 lira dâhil) bir Devlet alacağı veya bu 
kıymetteki bir hak veya menfaat dâva ve icra yo-
liyle takip edilmekte iken takibata devam etmek
te veya takibin Devlet aleyhine neticelenmesi ha
linde yüksek dereceli mahkeme veya mercie mü
racaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda 
umulmazsa avukatın mucip sebepleri gösteren mü
talâası üzerine muhakemat müdürlüğüne bağlı 
olan yerlerde doğrudan doğruya muhakemat mü
dürünün, muhakemat müdürlüğü teşkilâtı ve ol-
mıyan yerlerde defterdarlığın teklifi üzerine ta
kipten vazgeçme emri vermeye ye dâva ve icra 
kayıtlarını sildirmeye valiler yetkilidir. 

Hazine avukatı bulunmıyan yerlerde yukar-
daki fıkrada yazılı hususlara ait teklifler alâkalı 
daire amirlerince yapılır. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı olan 
illerde yukardaki yetkiler takip veya dâva hangi 
ile ait ise o yer valisi tarafından kullanılır. 

Muhakemat müdürleriyle defterdarların tek
lifleri valilikçe reddolunursa ve bunlar teklifle
rinde ısrar ederlerse keyfiyet Maliye Bakanlığına 
bildirilir. Valinin tasvip etmediği dâva ve icra 
takiplerinden vazgeçmeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 
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yük mal memuruna haber verilmesi ve dairele
rince hazırlanacak müdafaaname projelerinin işe 
ait dosya ve evrak ile birlikte bu mercilere gön
derilmesi mecburidir. Bu nevi işler Hazinenin 
alâkalı dairelerince tetkik olunarak müdafaana-
melerde yapılması gerekli değişiklikler hakkında 
Hazinenin görüşü dairelere bildirilir. Bu mü
dafaaların Hazine anlayışına uygun (olarak ya
pılması esastır. 

Yirmi beşinci madde — Hükümet tasarısının 
yirmi beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Açılan dâvalarla başlıyan icra takiplerinden vali 
ve kaymakamların vazgeçme yetkileri 

Yirmi yedinci madde — 1000 liraya kadar (bin 
lira dâhil) bir Devlet alacağı veya bu kıymette
ki bir hak veya menfaat dâva ve icra yoliyle 
takip edilmekte iken takibata .devam etmekte 
veya takibin Devlet aleyhine neticelenmesi 
halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie 
müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir 
fayda umulmazsa avukatın mucip sebepleri gös
teren mütalâası üzerine muhakemat müdürü
nün ve olmıyaıı yerlerde defterdarlığın teklifi 
üzerine takipten vazgeçme emri vermeye ve 
dâva ve icra kayıtlarını sildirmeye valiler yet
kilidir. 

Hazine avukatı bulünmıyan yerlerde yu-
kardaki fıkrada yazılı hususlara ait teklifler 
alâkalı daire amirlerince yapılır. 

Bölge muhakemat müdürlüklerine bağlı o-
lan illerde yukardaki yetkiler takip veya dâva 
hangi ile ait ise o yer valisi tarafından k a 
landır. 

Muhakemat müdürleriyle defterdarların tek
lifleri valilikçe raddolunursa ve bunlar teklif
lerinde ısrar ederlerse keyfiyet Maliye Bakan
lığına bildirilir. Valinin tasdik etmediği dâva 
ve icra takiplerinden vazgeçmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir, 

B. K. 
| Kfütf*^—«fcj t f İ ""^5 

runa haber vermesi ve dairelerince hazırlanacak 
müdafaanamelerin işe ait dosya ve evrak ile bir
likte bu mercilere gönderilmesi mecburidir. Bu 
nevi işler Hazinenin alâkalı dairelerince tetkik olu
narak müdafaanamelerde yapılması gerekli deği
şiklikler hakkında Hazinenin görüşü dairelere 
bildirilir. Bu müdafaaların Hazine anlayışına uy
gun olarak yapılması esastır. 

Sayıştayca veya muhasiplerce kabul edil-
miyen muamele ve tasarruflar sebebiyle • 

açılan idari dâvalarda husumet 

Madde 25. — Hükümet teklifinin 25 nci mad
desi aynen *kabul edilmiştir. 

Açılan dâvalarla başlıyan İcra takiplerin
den vali ve kaymakamların vazgeçme 

yetkileri 

Madde 27 . — Maliye Komisyonunun 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ye icra takiplerinden vazgeçmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

ilçelerde miktar ve değeri 300 liraya kadar 
(300 lira dâhil) olan işlerde bu yetkiler Hazine 
avukatının mütalâası ve mal müdürünün teklifi 
üzerine kaymakamlar tarafından kullanılır. Kay
makamların, kabul etmedikleri teklifte m*vl mü
dürü ısrar ederse valinin vereceği karar kesindir. 

Hazine avukatı olmıyan ilçelerde dâva ve ic
ra işlerinin terkinine ait teklifler alâkalı daire 
âmiri taraf nidan yapılır. 

. Bakanlığın emriyle açılan dâva ve icra ta
kiplerinden vazgeçilmesi bakanlığın iznine bağ
lıdır. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraet kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 

Otuz dördüncü madde —• Mevzuu kalmıyan 
veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Hazine
ye ait hak ve menfaati muhtevi bulunmıyan dâ' 
valarla icra takipleri miktar ve kıymeti bin lira
dan az olduğu takdirde 27 nci maddedeki usul 
dairesinde ve bin liradan fazla olduğu takdirde 
Maliye Bakanlığınca iptal ve dâva ve icra ka
yıtları terkin olunur. 

Bu kabil işler hakkında verilen kararlara 
karşı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan 
vazgeçilmesi de yukarıki hükümlere tâbidir. 

Hazinece müdahale olunan ceza dâvaların
da suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs 
olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen be
raet kararları hakkında dahi bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

Ek madde 1. — Genel, katma, özel bütçeli 
idarelerin ve belediyelerin ve sermayesinin yarı
sı veya idare ve murakabesi bu dairelere ait te
şekküllerin mukayyet avukatları kendilerinin dâ
hil bulunduğu teşkilât haricinde olmak üzere, 
bu daire, müessese ve teşekküllerde, mensup ol
dukları dairenin muvafakatiyle, bir munzam 
avukatlık vazifesi alabilirler. Alman munzam 
vazife genel, katma veya özel bütçeli bir daire
de olduğu takdirde maaşı hakkında 3656 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi uygulanır. 

Ad. K. 

ilçelerde miktar veya kıymeti 300 liraya ka
dar (300 lira dâhil) olan işlerde bu yetkiler Ha
zine avukatının mütalâası ve mal müdürünün 
teklifi üzerine kaymakamlar tarafından kullanı
lır.. Kaymakamların kabul etmedikleri teklife mal 
müdürü ısrar ederse valinin vereceği karar ke
sindir. 

Hazine avukatı olmıyan ilçelerde dâva ve ic
ra işlerinin terkinine ait teklifler alâkalı daire 
âmiri tarafından yapılır. 

Bakanlığın emriyle açılan dâva ve icra takip
lerinden vazgeçilmesi bakanlığın iznine bağlıdır. 

Otuz dördüncü madde — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

otuz 

EK MADDE 1. — Hükümetin ek madde biri 
aynen kabul edilmiştir. 
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İlçelerde miktar veya kıymeti 300 liraya ka
dar (üç yüz lira dâhil) olan işlerde bu yetkiler 
Hazine avukatının mütalâası ve mal müdürünün 
teklifi üzerine kaymakamlar tarafından kulla
nılır. Kaymakamların kabul etmedikleri tek
lifte mal müdürü ısrar ederse valinin vereceği 
karar kesindir. 

Hazine avukatı olmıyan ilçelerde dâva ve icra 
işlerinin terkinine ait teklifler alâkalı daire 
âmiri tarafından yapılır. 

Bakanlığın emriyle açılan dâva ve icra takip
lerinden vazgeçilmesi bakanlığın iznine bağlıdır. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve cezada 
verilen beraet kararlarına karşı kanun yollarına 

müracaattan vazgeçilmesi 

Otuz dördüncü madde — Mevzu kalmıyan 
veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Hazineye 
ait hak ve menfaati muhtevi bulunmıyan dâva
larla icra takipleri miktar veya kıymeti bin lira 
ve daha az olduğu takdirde 27 nci maddedeki 
usul dairesinde ve bin liradan fazla olduğu tak
dirde Maliye Bakanlığınca iptal edilerek dâva ve 
icra kayıtları terkin olunur. 

Bu kabîl işler hakkında verilen kararlara kar
şı yüksek dereceli mahkemeye müracaattan vaz
geçilmesi de yukarıki hükümlere tâbidir. 

Hazinece müdahale olunan ceza dâvalarında 
suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs ol
madığının subut bulması sebebiyle verilen bera
et kararları hakkında dahi bu madde hükmü tat
bik olunur. 

EK MADDE 1. — Genel, Katma, özel, büt
çeli idarelerle belediyelerin ve sermayesinin ya
rısı veya idare ve murakabesi bu dairelere ait 
teşekküllerin mukayyet avukatları kendilerinin 
dâhil bulunduğu teşkilât haricinde olmak üzere, 
bu daire müessese ve teşekküllerde, mensup olduk
ları dairenin muvafakatiyle, bir munzam avukatlık 
vazifesi alabilirler. Alman munzam vazife Genel, 
Katma, Özel bütçeli bir idarede olduğu takdir
de maaşı hakkında 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi uygulanır. 

B. K. 

Mevzusuz dâva ve takiplerin terkini ve ce
zada verilen beraet kararlarına karşı ka
nun yollarına müracaattan vazgeçilmesi 

Madde 34. — Maliye Komisyonunun 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Maliye Komisyonunun ek 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ek madde 2. — Lüzum ve zaruret görülen 
ilçelerde maaşlı avukat kadrosu karşılığında üc
retle serbest avukat istihdamına Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu suretle istihdam edileceklerin tâ
yin ve terf ilerinde 7 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — 4353 sayılı Kanunun 8, 9, 10, 
11, 13, 16 ve 39 ncu maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Ka
nuna bağlı 2 sayılı cetvelden ilişik 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik 
2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Avukatlık Kanununun dâva vekilliği yapıl
masına müsaade ettiği yerlerde avukat kadro
larında 7 nci maddedeki hükümler dâhilinde" 
dâvavekili de kullanılabilir. 

İlişik 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmına ilâve olunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan kadrolarda aylıkla çalıştırılmakta olanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte' geçici 
görev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle gö
revi başında bulunamıyanlar, kanunla kabul edi
len görevlere tâyin olundukları takdirde işe 
başlamak kaydı aranmaksızın almakta olduk
ları aylıkların verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu ka
nunla kaldırılan kadrolarda görevli bulunanlar
dan aylık ve kadro unvanları değiştirilmemiş 
olanların (avukatlar hariçtir.) yeniden tâyin
lerine lüzum olmayıp haklarında yukarıki fıkra 
hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADE 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte müşavir avukat, Hazine avukatı 
veya yardımcı avukat olarak müstahdem olan
lardan bu kanunla alman ve istisnai mevki ola
rak tanınan kadrolara tâyin edileceklerin aylık
ları hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Ba madde hükmü bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten en çok iki yıl evvel teşkilâttan ce-

Ad. K. 

MADDE 2. — Hükümetin madde ikisi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelden ilişik rakamla 1 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine 
ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

İlişik 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmına ilâve olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
madde biri aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 2. — Hükümetin geçici 
madde ikisi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Hükümet tasarısının ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Adalet Komisyonunun madde 
üçü aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Komisyonu
nun geçici birinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Adalet Komisyonu
nun geçici ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. K. 

ÎKÎNCI MADDE — Hükümet teklifinin 2. 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Adalet Komisyonunun 
3 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan kadrolarda aylıkla çalıştırılmakta olanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici gö
rev, hastalık, izin gibi kanuni sebeplerle görevi 
başında bnlunmıyanlar, kanunla kabul edilen 
görevlere tâyin mındukları takdirde işe basamak 
kaydi aranmaksızın almakta oldukları aylıkların 
verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği. tarihte, bu ka
nunla kaldırılan kadrolarda görevli bulunanlar
dan aylık ve kadro unvanları değiştirilmemiş 
olanların yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp 
haklarında yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükmü avukatlar hakkında uygu
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçiei 2 
nci maddesi aynen* kabul edilmiştir. 
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zaen olmamak üzere, ayrılmış olanlar hakkında 
da tatbik olunabilir. 

GEÇÎCl MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
memuriyete giren ve şimdiye kadar serbest ola
rak çalışmış bulunan Hazine avukatları ellerin
deki Hazineyi ilgilendirmiyen işleri 3 ay zar
fında tasfiye etmeye mecburdurlar. Bu müd
det içerisinde tasfiye etmiyenlerin vazifelerine 
son verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşri ta
rihinde Hazine avukat namzetliğinde bulunan
ların bu hizmette geçen müddetleri 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununa göre avukat yanındaki 
staja sayılır. Bunlar hakkında Avukatlık Kanu
nunun imtihan hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun 31 . VII I . 1951 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — 
yürütür. 

Barbakan 
A. Menderes 

Millî Savunma Balkanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Balkanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. Salim Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

'& Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakaufı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

Ad. K. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin 
madde üçü aynen kabul edilmiştir. 

geçici 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşri 
tarihinde Hazine avukat namzetliğinde bulu
nanların bu hizmetde geçen müddetleri 3499 
sayılı Avukatlık Kanununa göre avukat yanın
daki staja sayılır. 

MADDE 4. — Hükümetin madde dördü ay-
ıı on kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin madde beşi ay
nen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 
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Mal. K. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Serbest Hazine avu
katı olarak çalışmakta iken bu kanun gereğin
ce memuriyete giren Hazine avukatları, Hazi
neyi ilgilendirmiyen işlerini üç ay zarfında tas
fiye etmeye mecburdurlar. Bu müddet içerisin
de tasfiye etmiyenlerin vazifelerine son verilir. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Adalet Komisyonu
nun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

• MADDE 4. — Hükümet tasarısının madde 
4 ü aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının madde 
5 i aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Maliye Komisyonu
nun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Adalet Komisyonu
nun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 4 neti 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCt MADDE — Hükümetin beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. 

3 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
13 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 
Baş hukuk müşaviri ve muha
kemat genel müdürü 
Hukuk müşaviri 
Merkez muhakemat müdürü 
Başyardımcı 
Yardımcı 

Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

Müşavir avukat 

Avukat 

Avukat namzedi 
Kâtip 

Sayı Aylık 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
8 

14 
2 
6 
5 
5 
3 
3 

10 
5 

125 
100 
100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
30 
20 

D. Görevin çeşidi 

ÎLLER 
Muhakemat müdürü 

» » 

Bölge muhakemat müdürü 

3 
4 
5 
4 
5 
7 Muhakemat müdürü yardımcım 
8 » » » 
4 Müşavir avukat 
5 » » 
6 Avukat 
7 > 
8 » 
9 » 

10 Yardımcı avukat 
10 Dâva kalemi şefi 
11 > » » 
12 Memur 
13 » 
14 » 

Sayı Aylık 

3 
4 

11 
2 
9 
5 
5 

19 
30 
28 
30 
40 
50 
40 

5 
5 

19 
21 
10 

100 
90 
80 
90 
80 
60 
50 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

* 35 
35 
30 
25 
20 
15 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ 
2 Başhukuk müşaviri ve mu

hakemat genel müdürü 
3 Hukuk müşaviri 
3 Merkez muhakemat müdürü 
5 idari işler başyardımcısı 
6 » i» Yardımcısı 
7 Servis şefi 
8 » ı» 
9 » » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
12 Memur 
13 » 
3 Müşavir avukat [*] 

[*] İkisi taşrada kullamlabüir. 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
9 
6 

125 
100 
100 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

100 

4 
5 
6 
7 
8 

3 
4 
5 
4 
5 
8 
4 
5 
6 
7 

Avukat 
» 
'» 
» 
» 

İLLER 
Birinci smıf muhakemat müdürü 
Muhakemat müdürü 

ı» » 
Bölge muhakemat müdürü 

» » > 
Muhakemat müdür yardımcısı 
Avukat 

» 
* 
» 

7 
5 
4 
3 
2 

3 
4 
7 
2 
5 
2 

26 
31 
45 
50 

90 
80 
70 
60 
50 

100 
90 
80 
90 
80 
50 
90 
80 
70 
60 
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D. 

8 
10 
11 

Görevin çeşidi 

Dâva kalemi şefi 
» ,» > 

Sayı Aylık 

80 50 
7 35 
9 30 

D. 

12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Memur 
> 

Sayı 

21 
33 
15 

Aylık 

25 
20 
İS 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

4 

4 
5 
5 
4 
6 

10 
11 

Görevin çeşidi 
t 

MERKEZ 
Avukat 

İLLER 
Muhakemat müdürü 

» » 
Bölge muhakemat müdürü 
Avukat 

» 
Dâva kalemi şefi 

» » » 

Sayı 

1 

1 
6 
4 
9 
1 
2 
4 

Aylık 

90 

ao 
80 
80 
90 
70 
35 
30 

\>9<y 
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Si Sayışı: 216 
Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 
ilâ 30 Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait A ve B 
listelerini muhtevi Protokolün onanması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /181) 

T. G. 
Başbakanlık 25 . IV . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1283, 6 -1451 
['s ~ "" '"' *' "" * Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşmasının 3 neü maddesi ekinde musarrah tediyelere yeni 
bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki mektupların onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakamlar Kurulunca 4 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurujlunca 4 . IV . 1951 tarihli ve 3/12874 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 15 Ocak 1949 tarihinde imzalanan Ticaret 

Anlaşmasına ek, Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında mübadele edilecek malları 
gösteren A ve B listeleri, 10 Ağustos 1949 tarihinde değiştirilmiş, ve yerlerine ikame olunan liste
ler 30 Haziran 1950 tarihine kadar meriyette kalmıştır. 

Bu kere, 1 Temmuz 1950 den 30 Haziran 1951 tarihine kadar muteber olmak üzere, her iki 
tarafça kabul edilecek yeni ithalât ve ihracat listelerini tânzim maksadiyle yapılacak müzakere
leri, Hükümetimiz adına idare etmek üzere, Bakanlar Kurulunun 2 Haziran 1950 tarih ve 3/11317 
sayılı kararı ile Bonn Mümessilimize yetki verilmiş ve Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesine tev
fikan Frankfurt ' ta bir karma komisyon toplanmıştır. 

Karma Komisyonda cereyan eden uzun müzakerelerden sonra, hazırlanan yeni listeleri muhte
vi protokol, 7 Mart 1951 tarihinde imzalanmıştır. 

A listesi Türkiye'nin ihraç mallarını göstermektedir ki bunların ekseri Alman serbest listesine 
dâhil bulunmaktadır. Bu itibarla birkontenjan tesbit edilmemiştir. Yağlı tohumlar, balık, yumur
ta, bakliyat,*kuru yemişler, tütün, pamuk, afyon, palamut bu meyandadır. -Diğer ihraç mallarımız
dan, şarap ve likörlerimize 50 şer bin, palamut hülâsasına 400 000, halı ve kilimlere 200 000, blis-
ter bakıra 1 000 000 A. B. D. dolarlık kontenjanlar tanınmıştır. 

B listesi, Federal Almanya Cumhuriyetinin ihraç mallarını ihtiva etmektedir. Bunların başlıca-
ları ve kontenjanları şöyledir: Sanayide kullanılan kimyevi maddeler 2 000 000, pamuklu mensu
cat 6 000 000, jüt mensucat 1 700 000, cüruf ve Portland çimentoları 1 750 000, Haddehane mamul
leri 3 000 000, eksiz çelik borular 1 000 000, dökme demir borular 2 000 000, çelik inşaat malzeme
si 2 000 000, makine ve yedekleri 2 100 000, demiryolu malzemesi 2 500 000 A. B. D. doları. 

Mezkûr listelerin kabulüne dair protokol menfaatlerimize uygun görüldüğünden ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 7 .VI. 1951 

Esas No. 1/181 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında, 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 
devresinde mübadele edilecek mallara ait «A» 
ve «B» listelerini muhtevi protokolün onanma
sı hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 4 . IV . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri Yüksek 
Başkanlıklarından Komisyonumuza havale Du
yurulmakla, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin 
huzuriyle görüşüldü. 

Sözü geçen mektupların, 5589 sayılı ka
nunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
4 . IV . 1951 tarihli ve 3/12874 sayılı kararla 
onanmış olduğu görülmüştür. 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/181 
Karar No. 35 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Tediye Anlaşmasının 3 ncü maddesi ekinde mu-
sarrah tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi
ne dair teati olunan mektupların tasdiki hak
kındaki kanun tasarısı ve ekleri, 20 . VI . 1951 
tarihinde komisyonumuzda, ilgili bakanlık mü
messillerinin iştirakiyle tetkik edilmiş; millî 
menfaatlerimize uygunluğu görülerek tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmek üzere, 
tasarı ve ekleri sıaygı ile sunulmuştur. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış, tasanyı aynen ve 
oybirliğiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Dışişleri Ko. 

Başkanı Bu R. Sözcüsü Kâtip 
izmir Denizli Denizli 

V. Menteş A. Çobanoğlu A. Çobanoğlu 
izmir izmir Kütahya 

A. Başman C. Tunca A. Gündüz 
Manisa Seyhan 

H. 8. Tannöver B. O. Arık 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 
Erzurum Balıkesir 
8. Başak E. Güreli 

Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 
8. Benli H. Kor ay H. Bulgurlu 

imzada bulunamadı 
İstanbul izmir Kastamonu 

B. N. Göknil T. Gürerk Ş. Kerimzade 
imzada bulunamadı 

Kocaeli Kütahya 
E. Alican N. Alkin 

Ticaret Komisyonu raporu 

33 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
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HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Türkiye ile Federal Almanya CumMuriyeti ara
sında 1 Temmuz İ950 ilâ 30 Haziran 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B 
listelerini muhtevi Protokolün onanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, 1 Temimiz 1950 ilâ 30 
Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek mal
lara ait A ve B listelerini muhtevi Protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
A. Menderes Devlet Bakanı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğhı 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

H. Köymen H. özyörük 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

F. Köprülü H. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. İleri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Muhlis Ete Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

R. 8. Burçak N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

S. Kurtbek N. özsan 
işletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 
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(9 İLA 20 OCAK 1951 TOPLANTILARINA AİT) TÜRK - ALMAN MUHTELİT KOMİSYO
NU PROTOKOLÜ 

1. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ile Almanya Federal Cumhuriyeti ülkesi arasında 1 Temmuz 
1950 den 30 Haziran 1951 e kadar olan zaman zarfında mübadele olunacak malların listelerini te-
karrür ettirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve 
Fransız Askerî Guvernörleri arasında mevcut Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi mucibince bir 
Muhtelit Komisyon toplanmıştır. 

2. Her iki heyet ekli A ve B listeleri üzerinde mutabık kalmışlardır. 
Bu A ve B listeleri, 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesiyle derpiş edilen 

ve son defa 10 Ağustos 1949 tarihli protokolle tesbit olunan A ve B listeleri yerine kaim olacaktır. 
3. Berlin/in Amerikan, İngiliz ve Fransız işgal bölgelerinin devletler hukuku muvacehesinde

ki hususi vaziyeti nazara alınarak, yukarda 2 sayılı fıkrada mezkûr A ve B listelerinin bu işgal 
bölgeleri için de cari olması hususunda mutabakat hasıl olmuştur. 

4. Türkiye Cumhuhiyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Gu
vernörleri arasında akdolunan 15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Guvernörleri arasında akdolunan 
15 Ocak 1949 tarihli Tediye Anlaşmasının - bunların ekleri ve ilâveleri ile beraber - ve keza işbu 
protokol ile eklerinin her hangi bir hükmü yüksek Âıd Taraflardan birinin «Avrupa İktisadi İşbir
liği Teşkilâtı» (OECE) nin âzası olmaş sıf atiyle mevcut hak ve vecibeleriyle tearuz teşkil ettiği 
takdirde, böyle bir hüküm mezkûr âzalığm devammca tatbik olunmıyacaktır. 

İşbu Protokol Frankfurt - Main'da 7 Mart 1951 tarihinde her iki dildeki metinler muadil sa
yılmak üzere ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim edilmiştir. 

I f t ^ f ® ! * ! © ! ® ! ^ ! © , ! * 
Türk Heyeti Başkanı 
N. A. 26 . I . 1951 

N. Ayaşlı 
Parafe edilmiştir. 
İmza edilmiştir. 

(İmza) 

;jp* 
. Alman Heyeti Başkanı 

S. 26 . I . 1951 
Dr. Scröne 

Parefe edilmiştir. 
İmza edilmiştir. 

(İmza) 

A - Listesi 

Türkiye'den Batı - Almanya'ya ihracat 

Not: 
Federal İlânlar Gazetesinin ( = Bundes Anzeiger) 4 . X . 1950 tarih ve 191 sayısında yayın

lanan Federal İktisat Nezaretinin (Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına «ÖECE» ye dâhil mem
leketlerden gelen malların ithalatındaki tahditlerin kaldırılmasına mütedair 3 . X . 1950 tarihli 
tebliği) hükümlerine göre ithali liberalise edilen mallar aşağıdaki listenin kıymet hanesinde «L» 
kısaltılmış işaretiyle gösterilmiştir. 
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Malm cinsi 

Buğday 
Yulaf 
Arpa 
Çavdar 
Yemlik hububat: 

(Burçak, fiğ, kuşyemi) 
Balık yağı i Sanayide kullanılan) 
Keten tohumu (Sanayide kullanılan) 
Kendir tohumu (Tohumluk) 
Yağlı tohumlar: 

(Ayçiçeği tohumu, çiğit, susam, kendir, 
rapitsa, haşaş tohumu, soya fasulyesi, 
yer fıstığı, hardal tohumu, kolza - aspir) 

Zeytinyağı 
Sigala yağı (Sanayi için) 
Defne yağı 
tçyağı (Fennî işlerde kullanılan) 
Küsbe 
Balık unu 
Balıklar: Tam soğutulmuş, tuzlanmış ve 
serve 
Yumurta: Taze ve sanayide kullanılan 

son-

Bakliyat: (Nohut, fasulye, mercimek ve bakla) 
Kuru meyvalar: (Kuru üzüm, incir, fındık, 
dem, ceviz v. s. - meyva çekirdeği - «gıda 
nayii için» ) 
Narenciye: (Limon, portakal ve turunç) 
Anason 
Meyva pülpü ve özü 
Şarap 
Likörler 
Koyun bağırsakları 
Tütün 
Pamuk, ham 
Pamuk döküntüsü (Kabili nesiç) 
Ham yapağı (Kaba elyaflı) 
Kendir elyafı 
Keten elyafı 
Kendir, jüt ve keten paçavraları 
înce hayvan kılları: (Tiftik) 
Kaba hayvan kılları: (Kırkma keeü kılları, 
muz kılları, sığır kuyruğu kılları) 
îpek kozası döküntüsü 
Afyon 
Gülyağı 
Kemik ve kemik kırıntıları 
Deri döküntüsü ve kazıntısı 
Balmumu 

bâ-
sa-

do-

Kıymet $ olarak 

L 
L 
L 
L 

L 
L ' 
L 
L 

L 
L . 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

50 000 
50 000 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
P. M. 
L 
L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
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Malın cinsi Kıymet $ olarak 

Tırnaklar ve boynuzlar L 
Eczacılıkta kullanılan hammaddeler: 

(Meyan kökü, meyan hulâsası, mazı va 
cehri) L 
Meyva çekirdekleri (Kimya sanayii için) L 
Sünger h 
Keçi boynuzu L 
Kitre ve sair zamklar . L 
Borasit cevheri 100 000 
Di oksit manganez L 
Nikotin P. M. 
Palamut L 
Palamut hulâsası 400 000 
Palamut tırnağı L 
Meşe kabuğu ve çam kabuğu h 
Deriler ve postlar, (Kürklü postlar dâhil) h 
Yün ve pamuklu paçavra L 
Hah ve kilim 2Ö0 000 
Asbest L 
Mükelles manyezit L 
Zımpara h 
Lüle taşı li 
Sünger taşı L 
Talk 70 000 
Kaolin L 
Blister bakır 1 000 000 
Simli kurşun cevheri L 
Tutya cevheri, kurşunlu L 
Antimuan cevheri L 
Krom cevheri L 
Manganez cevheri L 
Kitap, mecmua, gazete ve saire L 
Muhtelif 1 000 000 
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B - Listesi 

Bak - Almanya'dan Türkiye'ye ihracat 

Kot: T. C. Besraî Gazetenin 4 Ekim 1950 tarih ve 7622 sayısında yayınlanan 30 Eylül 1950 
tarih re 3/11910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye'nin ;% 60 nispetinde
ki «Serbest İthalât Listesi» ne atfen aşağıdaki listede serbest bırakılmış (=Libe>alisâ) karşılığı 
olarak «L» harfi ve aşağıdaki listede zikredilen malların bir kısmı Liberalise* ve bir kısmı Libe>a-
Üse" olmadığı hallerde de işbu liberalise" edilmemiş kısma dâhil malların kontenjan ifadesi olarak 
<i. n. 1.» işaretleri kullanılmıştır. 

Malm cinsi Kıymet $ olarak 

L 
10 000 
15 000 s. 
100 000 
22 000 s. 

. 500 000 s. 
L 
L 

2 000 000 s. 
L 
h 

250 000 s. 

n. 1. 

n. 1. 
n. 1. 

n. 1. 

n. 1. 

Şeker pancarı tohumu 
Tohumluklar (tarla ve sebze tohumları) 
Damızlık bakariye 
Şerbetçi otu 
Esanslar ve kokular (uzvi ve kimyevi) 
Sunigübre (fosforlu ve azotlu ve potas) 
Uçucu yağlar mürekkebatı 
Tıbbı ve ispençiyari müstahzarlar 
Sanayide kullanılan kimyevî maddeler (alkol 
hariç) 
Transformatör yağı ve beyaz yağ 
Maden kömürü katranından çıkarılan boyalar 
Boyacılık, dokuma, deri ve lâstikçilik sanayii 
yardımcı malzemesi 
Nebatları koruma ve haşeratla mücadele mad
deleri 200 000 
Sentetik maddeler, suniden ve muşamba ve 
sentetik mamulleri 120 000 
Madenî ve toprak boyalar, ezcümle litopan, 
dö titan, oksit dö zenk, demir oksitli boyalar 
matbaa ve resim boyalan, vernik, vernikli 
boyalar ve is 
Fotoğrafçılığa mahsus kimyevi maddeler 
Sentetik ve kromlu debagat maddeleri 
Tenvirat lâmbaları camlan ve gömlekleri 
Jelatin, tutkal ve yapıştırıcı maddeler 
Harnstoff (üre), sanayide müstamel 
Amonyumsulfat 
Hıfzıssıhha müstahzarlan (kozmetik, parfümeri 
kolonya suyu ve sabun hariç) 
Videlâ, güderi, şevro 
Fennî işlerde kullanılan deri mamulleri 
Dikiş, ipliği (tire) 
El işi için yün ipliği 
El işi için pamuk ipliği 
Kadife ve pelüş (pamuktan ve suni ipekten) 

L 
250 000 
60 000 

L 
L 

50 000 s. 
50 000 s. 

25 000 
100 000 

L 
100 000 s. 
30 000 
50 000 
33 000 s. 

n. 
n. 

n. 

n. 

1. 
1. 

1. 

1. 
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Malın cinsi 

Yünlü ve suni ipekli mensucat 
Pamuk dokumaları, ham, kaşarlı, boyalı, basmalı, 
jakarlı ve zervole ve suni ipekle karışık, ve sair 
pamuklu mensucat 
Teknik maksatlarda kullanılan pamuktan doku
malar 
Pamuktan ve yünden döşemelik mensucat 
Şerit ve örme eşya 
Keten ve yarı keten mensucat 
Trikotaj ve örme iplikleri 
Kendir kunduracı ve dikiş iplikleri 
Nakış ve sanayi dikiş iplikleri 
Jütten iplik 
Halat ve ip ve sisal ve manilâ iplikleri 
Sentetik elyaf 
Değirmenler için eleklik tül 
Yünden, pamuktan ve suni ipekten örme ve tri
kotaj eşyası 
Teknik işler ve giyim için yün ve pamuk keçe 
Balık ağı iplikleri 
Kunduracılık, korselik ye sargıcılık için elâstikî 
dokumalar 
Jüt mensucat, jütten çuvallar 
Sentetik olta teli ve fırçacılık elyafı 
Linoleum ve duvar muşambası (stragûla) 
Şapkalar (hasır şapka dâhil) 
Kâğıt ve karton 
Bunun : Sigara kâğıdı 90 000 

Foto ve baryt kâğıtları 50 000 
Renkli kâğıtlar 12 000 
Şeffaf ve tekhik resim 
kâğıdı L 
Pfesspan 6 000 
Her türlü kâğıt ve mu
kavvalar 190 000 

Kâğıt mamulleri 
Kâğıt torbalar ' 25 000 
Duvar kâğıtları 8 500 
Dokumacılık makaraları 75 000 
Kimyevi ve fennî filt
reler 17 000 
Hassas kimyevi poz kâ
ğıtları 5 000 

Kartografi sanayii mamulleri (esham ve saire 
gibi kıymetli kâğıtlar, kara, deniz ve saire ha
ritaları çinko ve bakır klişeleri) 

Kıymet $ olarak 

100 000 s. n. 1. 

6 000 000 s. n. 1. 

115 000 s. 
100 000 
50 000 
100 000 
200 000 
45 000 
25 000 
50 000 
25 000 
20 000 
20 000 s. 

15 000 
75 000 s. 
50 000 

15 000 
700 000 s. 
25 000 
50 000 
50 000 
348 000 

n. 1 

n. 1 

n. 1 

n. 1 

130 500 

100 000 s. n. 1. 
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Malın cînsi 

Ahşap mamulleri: 
Odun lifli, tecritli levha
lar 40 000 
Fırçacılık eşyası 40 000 s. n. 1. 
Spor âletleri 10 000 
Ahşap evler, ahşap ve 
muhtelit inşa tarzlı ev
ler 100 000 
Tahta makaralar, sert
leştirilmiş tahta mekik
ler, kornel ve persi-
mon 75 000 
Pipolar ( Brüyer ağa
cından ) 10 000 
Fennî işler için mantar 
levhalar L 
Mobilya örgüsü için ha
sır ve saz 10 000 
Org, kuyruklu ve kuy
ruksuz piyano ve ak
samı 20 000 
Çekirdek, boynuz, sedef, 
suni boynuz ve suni mad
delerden düğmeler 7 000 s. n. 1. 
Hassas resim, yazı ve 
hesap cetvel ve âletleri 12 000 

Selofan ve mamulleri 
Bütüm 
Oüruf ve portland çimentoları 
Donuk resimli camlar 
Telli camlar 
Ayna ve ayna camları 
Lâboratuvar cam eşyası 
Pencere camları 
Cam ev eşyası 
Cam kaplar, su ve içki şişeleri 
Camdan kimyevi ve tıbbi eşya (ampuller dâhil) 
Fennî işlerde kullanılan çini eşya 
Sıhhi işlerde kullanılan çini eşya 
Porselen ev eşyası 
Fayans eşya 
Duvar kaplaması, karo fayans 
Bileyici maddeler 
Çeşitli taş ve topraktan eşya, alçı ve alçı plâk
lardan mamuller 
Ateş tuğlası, inşaat plâkları, süzgeç malzemesi, 
silikat taşları, toz halinde ateş toprağı ve dinas 
toprağı 

Kıymet $ olarak 

324 000 s. 

50 000 s. 
100 000 

1 750 000 s. 
40 000 s. 
50 000 s. 
40 000 s. 
20 000 s. 

500 000 s. 
50 000 s. 
50 000 s. 
25 000 s. 
50 000 s. 

100 0Û0 
100 000 
80 000 

100 000 
10 000 s. 

20 000 s. 

1 500 000 i. 

n. 

n. 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
n. 

n. 

n. 

n. 

1. 

1. 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
1. 

1. 

1. 

1. 
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Malın cinsi 

Kristal grafit 
Baryum, sodyum, titanyum madenleri 
SıMıi demirden armatürler 
Su verliltmıiş dökümden armatürler 
SıiMıi armatürler 
Zencir ve yay, tel halatlar 
Dökme çelik haddeler 350 000) 
Tekerlek takımları 150 000) 
Maden ve saç mamulleri 
Çelik ve demir saçlar 

Kıymet $ olarak 

L 
20 000 
50 000 

300 000 
200 000 

L 
500 000 

1 100 000 
L (bununla bera
ber kabili teslim 
miktar en çok 1 
milyon dolardır). 

Haddehane mamulleri : (Blok, çubuk, profiller) 
v. s. forje parçalar, yüksek vasıflı çelikler, boru
lar ve müteharrik demiryolu malzemesi 

Teneke 

Kurşun, ham, levha ve boru halinde 
Demirden gayrı madenler ve halitalarının yarı 
mamulleri, ocak ıskaraları ve tecrit malzemesi 
Galvanizli demir tel 
Soğuk haddeli demir şerit 
Dökme demirden banyo tekneleri 
Dökme demirden lâğım boruları 
Radyotör ve kazanlar 
Su tesisatı için dökme demir boruları ve forje 
demirden raptiyeler 
Çelik, demir ve su verilmiş dökmeler 
Eksiz çelik borular (Karyola inşaatına mahsus 
elektrik kaynaklı, soğuk haddeli çelik borular) 
Her türlü iğneler 
Büyük mutfak tesisat malzemesi 
Vida, somun, perçin çivileri ve cıvatalar 
Sobalar ve mutfak ocakları 
Demir ve çelik hazneler ve çelikten tanklar 
Sert çelikten avadanlıklar 
El aletleri 
Ziraat aletleri 

3 000 000 (Ser
best listeye dâhil 
olanlarla beraber 
s p e s i fikasyonu 
teslim imkânları
na göre). 

L (.Bu
nunla beraber ka
bili teslim miktar 
en çok yarım mil
yon £ dır.) 

L 

400 000 s. n. 1. 
100 000 s. n. 1. 
150 000 
40 000 s. n. 1. 
100 000 s.n. 1. 

2 000 000 s. n. 1. 
60 000 

1 000 000 s. n. 1. 
50 000 s. n. 1. 
45 000 
300 000 s. n. 1. 
70 000 s. n. 1. 

150 000 s. n. I. 
80 000 
500 000 s. n. 1 
400 000 s. n. 1. 
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Malın cinsi 

Kasalar ve küçük kasalar 
Her nevi lâmba ve fenerler ve yedek parçalan 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları ve sofra levazımı 
Çelik ve âleminyumdanı bıçakçılık eşyası 
Her türlü çelik inşaat malzemesi. 
Demiryolu makasları 
Madenî hırdavatçılık eşyası 
Metal me&sueat ve ince teller 
Şemsiye levazımı (metal aksam) 
Alüminyum varaklar 
Elektrik kablo ve telleri 
Elektrik enterüptürleri (Cereyan kesme aletleri! 
Elektrik ölçme aletleri l 
Elektrik sayaçları j 
ilmî elektrik aletleri 
Kömür fırçalar 
Radyo ve aksamı 
Tıbbi ve dişçiliğe mahsus elektrik cihazları 
(Röntgen cihazları dâhil) 
Batarya ve akümülâtörler 
Demiryolu elektrik tenvir malzemesi 
Elektrik santralleri yedek parçalan ve aksamı 
Elektrikli avadanlıklar 
Elektrik tesiat malzemesi 
Elektrik tenviratı cihazları ve ampulleri 
Ev işlerinde kullanılan elektrik aletleri 
Çeşitli elektrik tesisat malzemesi 
Türbinler, tank ve kazan tesisleri 
Havagazı ve su sayaçları veya saatleri ve ölçü 
ve rejistpe cihazları 
Dahilî ihtiraklı motörler 
İtfaiye aletleri 
Kazar - atarlar (Bagger'ler) 
İçme ve sulama sularına mahsus sondaj ta
kınılan ve aksamı 
Maden oeakları makinaları 
Ziraat makinaları 
Dikiş makinaları ve parçaları 
Matbaa maMaalan ve parçaları 
Büro makinalan 
Yazı makinalan 
Ev işlerinde kullanılan makinalar 
Çimento işleme ve yapı makinaları 
Sair makinalar 
Makinalar ve yedekleri 
2 tona kadar kamyonlar ve yedek parçalan 
2 tondan yukarı kamyonlar ve yedek parçalan 
Otomobiller ve yedek parçaları 

Kıymet $ olarak 

100 000 
40 000 s. 
50 000 
300 000 s. 

2 000 000 s-. 
400 000 
100 000 s. 

L 
L 

50 000 s, 
L 

150 000 s. 

70 000 
ao ooo 

L 

L 
L 

n. 

n. 
n. 

n. 

n. 

n. 

1. 

1. 
1. 

1. 

1. 

1. 

150 000 
L 

85 000 
L 

100 000 
İSO 000 s. n. 1. 
180 000 s . n. 1. 

L 

L 
L 

50 000 s, n. 1. 
350 000 s. n, 1. 

200 000 8. n, 1. 
410 000 

L 
L 
L 

50 000 s.n. 1. 
L 

50 000 s, n. 1. 
L 

1 100 000s. n. 1. 
1 000 OOOs. n. 1. 

L 
L 
L 
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Malın cinsi Kıymet $ olarak 

Otobüsler ve şasileri 
3 tekerlekli servis otomobilleri 
Römorklar 
Sokak sulama ve hizmet otomobilleri 
Motosikletler, yedek parçaları ve aksamı ve 
yan arabaları (side - carlar) 
Bisikletler, yedek parçaları ve aksamı 
Bisiklet motörleri ve outboard motörler 
Her türlü zatülhareke arabaların aksamı 
Motorlu vasıtalara mahsus elektrik cihazları 
Tarla traktörleri 
Lokomotifler —ve yedek parçaları 
Her türlü demiryolu yolcu vagonları ve yük 
vagonları ve yedek parçaları, otomotrisler, 
römorkler ve yedekleri 
Dekovil ve transportör malzemesi ve yedekleri 
Mikroskoplar ve bunlara müteallik cihazlar 
Hassas mekanik ve fizik aletleri 
Cerrahiye, dişçiliğe ve ortopediye ait aletler 
ve suni dişçi malzemesi 
Fennî ve ilmî maksatlar için kullanılan fotoğ
raf makinaları 
Gözlük camları ve çerçeveleri 
Dürbünler 
Fennî ve ilmî maksatlar gayrısında kullanılan 
fotoğraf makinaları 
Cerrahide kullanılan lâstik eşya 
Fennî maksatlarda kullanılan lâstik eşya 
Tekerlek lâstikleri ve tamir malzemesi 
Sair lâstik eşya 
öerit lâstikten eşya 
Fotoğrafçılığa mahsus kimyevi mamuller (Fo-
'toğraf kâğıtları, filimler, cıajmlar) 
Musiki aletleri 
Mürekkepli dolmia kalemler 
Dolma kurşun kalemler (portminler) 
Kurşun kalemleri 
İnşaat ve onolbilya armatürü, kilitleri 
Gramafon plâkları 
Her türlü spor levazımı 
Saatler 
Kitaplar, atlarslar ve mecmualar 
Maden ocakları can kurtaran takımları ve 
dalgıç takımları 
Vapur inşaatı 
İnşaat işleri hizmetleri karşılığı 
Muhıtelif 

L 
L 

400 000 

L 
L 

100 000 
L 

300 000 s. n. 1. 
L 
L 

2 500 000 s. n. 1. 
600 000 

L 
300 000 s. n. 1. 

70 000 s. n. 1. 
L 
L 

150 000 

100 000 s. 
10 000 s. 

100 000 E. 

L 
50 000 
50 000 
50 000 
150 000 
400 000 s. 
30 000 
35 000 
150 000 s. 

L 

100 000 s. 
L 

30 000 
1 000 000 

n. 
n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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S. Sayısı: 217 
Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesi ekin
de musarrah cari tediyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkında 
teati olunan mektupların onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış

işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /182) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . IV . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı*: 71-1283, 6 -1456 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B listelerini muhtevi protokolün onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunea 4 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen protokolün, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 4 . IV . 1951 tarihli ve 3/12875 sayılı kararla onanmış oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE "• • ~ 

15 Ocak 1949 tarihli Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesi ekinde, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak ahdî hesaba dâhil alacak câri ödemeler tasrih 
edilmiştir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti ile ticari münasebetlerimiz bu ödemelerin genişletilmesini zaruri 
kıldığından, 23 Haziran 1950 tarihinde teati olunan mektuplarda, deniz nakliyatından mütevellit 
masraflar da anlaşmaya ithal olunmuştu. 

Bu kere, 7 Mart 1951 tarihinde Frankfurt ' ta mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşma ile, 
diplomatik, konsolosluk ve sair resmî temsil teşkilâtının masraflarına ve faaliyetlerinden doğan 
hasılata ait tediyeler, transit ticaretinden doğan masraf ve gelirler, fuar ve sergi masrafları, kefalet 
ve teminat mükellefiyetleriyle ilgili tediyeler, reassürans ve mükerrer reassürans sahalarına ait 
(Sold, prim, tazminata iştirak gibi) bilûmum muamelelerle ilgili tediyeler, kanuni veya ahdî mü
kellefiyetlere müstenit nafaka ve yardım tediyeleriyle hastane ücretleri de Tediye Anlaşmasına 
ithal olunmuştur. 

Bu tediyelerin ahdî hesaptan havalesi kabul edildiği takdirde, bilhassa, Batı Almanya'daki 
müterakim konsolosluk hasılatının memleketimize transferi mümkün olabilecek, karşılıklı olarak fuar 
ve sergilere iştirak kolaylaşacak, sigortacılık sahasında iş birliği sağlanabilecektir. 

Bu bakımlardan da menfaatilerimize uygun mütalâa edilen-işl)u Anlaşmanın onanması için 
ilişik kanun tasarısı hazırfemmgtır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/182 
Karar No. 36 

7 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Federal Almanya Ödeme Anlaşma
sının üçüncü maddesi ekinde musarrah câri te
diyelere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkında 
teati olunan mektupların onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 4 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
ve gerekçesi ile ilişikleri Yüksek Başkanlıkların
dan, komisyonumuza havale buyurulmakla, Dış
işleri Bakanlığı temsilcisinin hüzuriyle görü
şüldü. 

Sözü geçen protokolün, 5589 sayılı Kanunla 
süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 4 . IV . 
1951 tarihli ve 3/12875 sayılı Kararla onanmış 
olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 

kanun tasarısının millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış, tasarıyı aynen ve 
oy birliği ile kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

îzmir 
V. Menteş 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
İzmir 

Dr. Cemal Tunca 
Manisa 

H. Suphi Tanrıöver 

Bu Rapor Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

izmir 
A. Başman 

Kütahya 
Asım Gündüz 

Seyhan 
Remzi O. Arık 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komsyonu 

Esas No. 1/182 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

15 Ocak 1949 tarihli Türkiye Federal Alman
ya ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesinin ekinde 
yazılı câri tediyelere bâzı yeni ödemelerin ilâve
sini tazammun eden mektupların tasdikma ait 
kanun tasarısı ve ekleri, Komisyonumuzda, alâka
lı bakanlğm mümessillerinin iştirakiyle tetkik 
edilmiş ve kanun tasarısının memleket menfaat
lerine uygun olduğu tesbit edilerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarı ve ekleri, Meclisin yüksek tasvibine 
arzedilmek üzere, saygı ile sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Erzurum Balıkesir 

Said Başak Enver Güreli 

Kâtip 
Ankara 

Salâhaddin Benli 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

tmzada bulunamadı 
Kocaeli 

Ekrem Alican 

23. VI. 1951 

Amasya 
Hâmit Koray 

îzmir 
Tank Gürerk 

Kütahya 
Mecdet Alkin 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

Cahid Zamangil 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

( S. Sayısı : 217 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşmalı
nın 3 ncü maddesi Skinde musarrah tediyelere 
yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki mektup

ların onanmasına dair kanun~ tasarısı 

MADDE 1. — 15 Ocak 1949 tarihli Türkiye -
Federal Almanya ödeme Anlaşmasının 3 ncü 
maddesi ekinde musarrah cari tediyelere yeni 
bâzı ödemelerin ilâvesi hakkında, 7 Mart 1951 
tarihinde Frankfurt'ta imza ve teati olunan 
mektplar kabul edilmiş ve onanmıştır. . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Köymen H. özyörük 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticâret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarnn Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

Türk Heyeti 
Başkam 

Sayın Başkan, 

Frankfurt/Main, 7 Mart 1951 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında aşağı
daki hususlar üzerinde mutabık kalınmış olduğunu teyit eylemekle şeref duymaktayım: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Guver-
nörleri arasında akdolunan 15 Ocak 1949 tarihli Tediye Anlaşmasının III ncü maddesi eki olup, 
23 Haziran 1950 tarihinde teati olunan mektuplarla bâzı ilâveler yapılan cari tediyelere mütaallik 
liste berveçhi âti genişletilmiştir: 

1. «Diplomatik, konsolosluk ve sair resmî temsil teşkilâtının masraflarına ve faaliyetlerinden 
doğan hasılata ait tediyeler» 

2. «Transit ticaretinden doğan masraflar ve gelirler» 
3. «Fuar ve sergi masrafları» 
4. «Kefalet ve teminat mükellefiyetleriyle ilgili tediyeler» 
5. «Reasürans ve mükerrer reasürans sahalarına ait (sold, prim, tazminata iştirak gibi) bilû

mum muamelelerle ilgili tediyeler» 
6. «Kanuni veya ahdî mükellefiyetlere müstenit nafaka ve yardım tediyeleriyle, hastane ücret

leri» 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Alman Heyeti Başkanı 
Sayın Bay Dr. Kurt Schöne 

Frankfurt/Main 

Nizamettin Ayaşh 
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Alman Heyeti 

Başkam 
Frankfurt/Main, 7 Mart 1951 

Sayın Başkan, 

Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında aşağıdaki 
hususlar üzerinde mutabık kalınmış olduğunu teyit eylemekle şeref duymaktayım: 
Almanya'nın Amerikan, ingiliz ve Fransız Askerî Güvernörleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında akdolunan 15 Ocak 1949 tarihli Tediye Anlaşmasının III ncü maddesi «ki olan 23 Hazi
ran 1950 tarihinde teati olunan mektuplarla bâzı ilâveler yapılan cari tediyelere mütaalHk liste 
berveçhi âti genişletilmiştir: 

1. «Diplomatik, konsolosluk ve sair resmî temsil teşkilâtının masraflarına ve faaliyetlerin
den doğan hasılata ait tediyeler, 

2. «Transit ticaretinden doğan masraflar ve gelirler» 
3. «Fuar ve sergi masrafları» 
4. «Kefalet ve teminat mükellefiyetleriyle ilgili tediyeler» 
5. «Reasürans ve mükerrer reasürans sahalarına ait (Sold, prim, tazminata iştirak gibi) bilû

mum muamelelerle ilgili tediyeler» 
6. «Kanuni veya ahdî mükellefiyetlere müstenit nafaka ve yardım tediyeleriyle, hastane üc

retleri» ( i ş r 1 -
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 
Sayın Bay Nizamettin Ayaşlı Dr. Schöne 

Frankfurt/Main 

( S . Sayısı : 217) 



S. Sayısı: 218 
Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listelerin yürürlük 
sürelerinin uzatılmasına dair mektupların onanması hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /192) 

T. C. 
Başbakanlık v ' 4. VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü < ' < ' " 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-936, 6/1832 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 Ocak '1950 tarihli Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listelerin yürürlük süreleri
nin uzatılmasına dair mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 4 . V . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve 
gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye »dayanılarak Bakanlar Kurulunca 4 . V . 1951 tarihli ve 3/12994 sayılı kararla onanmış olduğu
nu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da memleketimizle Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında imzalanmış olan Ticaret Anlaşmasına ek kontenjan listelerinin yürürlük sürelerinin 12 ay 
olması ve bu sürenin hitamından evvel iki Hükümet temsilcilerinin bunların aynen veya tadilen 
uzatılması hususunda temasa geçecekleri yine aynı Anlaşmaya ilişik bir mektupta derpiş edilmiştir. 

Nitekim Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti bu hususta Ankara'daki Büyük 
Elçiliği vasıtasiyle teşebbüste bulunmuş ve mezkûr listelerin iki memleket arasındaki Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin sonu olan 30 Haziran 1951 tarihine kadar her madde 
için tesbit edilen kontenjanın yarısı için muteber olmak üzere uzatılmasını ve mezkûr tarihten iti
baren de bu listelerin elkli bulundukları Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile aynı şartilar dahilinde 
hitam bulmasını veya temdit edilmesini sağlıyacak bir mektup teatisi yapılmasını teklif eylemiştir. 

Bu mektup teatisi ile iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin inkitasız devamı temin edil
miş ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 5 Ocak 1951 ilâ 30 Haziran 1951 ta
rihleri arasında memleketimize Yugoslavya'dan yapılacak ihracat için tesbit edilmiş olan konten
janların fevkindeki taleplerimizi de hayırhahlıkla tetkik edeceğini taahhüt eylemiştir. 

Diğer taraftan bu Anlaşma ile bahis konusu 'kontenjan listelerinin yürürlük süreleri ve sona 
erme şartları bağlı bulundukları Ticaret ve ödeme Anlaşmalarınmkilerle intibak edeceğinden Yu
goslavya ile aramızdaki ticari münasebetleri düzenleyen ahdî vesikalar arasındaki bir ahenk temin 
edilmiş ve icabında bunların bir kül halinde tetkiki ve gözden geçirilmesi imkânları sağlanmıştır. 

Bu Anlaşma memleketimizin menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden onanması için ilişik ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/192 
Karar No. 38 

19 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına 
ek listelerin yürürlük sürelerinin uzatılmasına 
dair mektupların onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 4 . V . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçe
siyle ilişikleri Yüksek Başkanlıklarından, Komis
yonumuza havale buyurulmakla 19 . VI . 1951 
tarihli toplantımızda incelendi: 

Sözü geçen mektupların 5589 sayılı Kanunla 
süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 4.V.1951 
tarihli ve 3/12994 sayılı kararla onanmış oldu
ğu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda 
kanun tasarısının Millî menfaatlerimize uygun 
olduğu neticesine varmış, tasarıyı aynen ve oy 

birliğiyle kabul etmiştir. 
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
îzmir1 

V. Menteş 
Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
îzmir 

C. Baban 
Konya 

Z. Ebüzziya 
Samsun 
F. Kesim 

Sözcü 
İzmir 

O. Kapani 

Ankara 
8. M. Arsal 

tzmir 
A. Başman 

Muğla 
N. Nadi 
Seyhan 

R. O. Arık 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/192 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

5 Ocak 1950 tarihli Türkiye - Yugoslavya 
Ticaret Anlaşmasına ek listelerin yürürlük müd
detlerinin uzatılmasına dair teati edilen mek
tupların tasdikini mutazammın kanun tasarısı 
ve ekleri, komisyonumuzda alâkalı bakanlık 
mümessillerinin iştirakiyle tetkik olunmuş ve 
neticede; memleket menfaatlerine uygunluğu 
tesbit edilerek tasarı aynen kabul olunmuştur. 

Tasarı ve ekleri, Yüksek Meclisin tasvibine 
arzedilmek üzere, saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum Balıkesir 
8. Başak E. Güreli 

Kâtip 
Ankara 
8. Benli 

İstanbul 
B. N. Oöknil 

23 . VI . 1951 

Amasya 
H. Koray 

îzmir 
T. Gürerk 

Kocaeli 
E. Alican 

Ankara 
* H. Bulgurlu 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Alkin 

( S. Sayısı i 218 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

5 Ocak 1950 tarihli Türkiye - Yugoslavya Tica
ret Anlaşmasına ek listelerin yürürlük süreleri

nin uzatılmasına dair mektupların onanması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 1950 tarihli Türkiye -
Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listelerin 
yürürlük sürelerinin uzatılması hakkında 13 Ni
san 1951 tarihinde Ankara'da Yugoslavya Bü
yük Elçiliği ile teati edilen mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurt o ek 

içişleri Bakanı 
H. Özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
Y. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 
Çalışma Bakanı 
N. Özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti 

Büyük Elçiliği 
Ankara, 13 Nisan 1951 

Bay Elçi, 
Aynı tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 5 Ocak 1950 tarihli mektuba ve Yugoslavya Federatif 

Halk Cumhuriyeti Büyük Elçiliğinin 20 Ocak 1951 tarihli notasına atfen, Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümetinin, Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesinde sözü geçen A ve B mal 
listelerinin yürürlüğünün 30 Haziran 1951 tarihine kadar ve mezkûr listelerde derpiş edilen kon
tenjanların yarısı için olmak üzere uzatılmasında mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kaza
nırım. 

Şurası mukarrerdir ki, bu devre zarfında daha büyük miktarlar hakkında talepler vukubul-
duğu takdirde Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti bunları hayırlhaihlMa tetkik 
etmeye gayret edecektir. 

Bu temditten sonra, yukarda sözü geçen listelerin yürürlüğü, iki tarafın değişiklik yapılması 
hususunda mutabakata varmaları hali mahfuz olmak üzere, ekli bulundukları Ticaret Anlaşma-
Siyle aynı tarzda ve aynı müddetler için uzatılmış sayılacaktır. 

Ekselansınızdan, yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini bildirmenizi 
rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans 
Bay Fatin Rüştü Zorlu 

Dışişleri Bakanlığı 
Ankara 

Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti Büyük Elçisi 

L. Badovanoviç 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Ankara, 13 Nisan 1951 

97055 -1143 

Bay Büyük Elçi, 

Mefadı ^aşağıda yazılı bugündü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Aynı tarihli Ticaret Anlaşmasına ek 5 Ocak 1950 tarihli mektuba ve Yugoslavya Federatif 

Halk Cumhuriyeti Büyük Elçiliğinin 20 Ocak 1951 tarihli notasına atfen, Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümetinin, Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesinde sözü geçen A ve B mal 
listelerinin yürürlüğünün 30 Haziran 1951 tarihine kadar ve mezkûr listelerde derpiş edilen kon
tenjanların yarısı için olmak üzere uzatılmasında mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım, 

Şurası mukarrerdir ki, bu devre zarfında daha büyük miktarlar hakkında talepler vukubulduğu 
takdirde Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti bunları hayırhahlıkla tetkik etmeye 
gayret edecektir. 

Bu temditten sonra yukarda sözü geçen listelerin yürürlüğü, iki tarafın değişiklik yapılması 
hususunda mutabakata varmaları hali mahfuz olmak üzere, ekli bulundukları Ticaret Anlaşma-
siyle aynı tarzda ve aynı müddetler için uzatılmış sayılacaktır. 

Ekselansınızdan, yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini bildirmenizi 
rica ederim.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Bay Ljubomir Radovanoviç 

Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti 

Büyük Elçisi 
Ankara 

>m< 
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