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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlik Divanının Kamutaya 

sunuşları 409 
1. — Turizm Endüstrisini Teşvik Ka

nunu tasarısının geri verilmesi hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/217) 409 

2. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku'nun, Hazine, hususi muhasebe ve 
belediyelerden halkevleri namına alınarak 
Cumhuriyet Halk Partisi hesabına geçirilen 
paraların geri alınması hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/178) 409 

5. — Görüşülen işler 409 
1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren 

ve Ankara Milletvekili Salâhattin Benli '-
nin, gayrimenkuîe tecavüzün define dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/191) 409:425 

2. — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyonu raporu 
(1/194) 425:438 

3. — Uluborlu îlcesi merkezinin Senir-
kent Kasabasına ve Senirkent Bucağı mer
kezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırıl-
masrna, ilce adının Senirkent, Bucak adı-

Sayfa 
nın da Uluborlu olarak değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/229) 438:442 

4. — Takıflar Genel Müdürlüğü Teşki
lâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 2821 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/216) 442:443 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Me
teoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 3127 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri Komis-. 
yonu raporu (1/228) 443 

6. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunla
rın köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık me
murları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve 5012 
ve 5082 sayılı kanunların kaldırılması hak
kındaki 5210 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirTmesine ve 5, 6 ve 7 nci mad
delerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ile Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, 5210 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (B) fıkrası ile 5, 6 ve 7 nci maddele
rinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/175, 
2/231) 443:444 



Sayfa 
7. — Hariçten satmalman buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Ulaştır
ma, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/164) 444 

8. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzake
re Hakkı Prensiplerinin uygulanmasına 
mütaallik 98 numaralı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesi» nin onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ra
poru (1/183) 444 

9. — «Ücretli îş Bulma Büroları hak
kındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 ta
dili) » nin onanmasına dair kanun tasarısı 
ve Çalışma Komisyonu raporu (1/20.1) 445 

Birinci oturum 
Tütün Ekicileri ve Ortaklıkları ve Birlikleri 

hakkındaki Kanun tasarısının Bütçe, Gümrük, 
Tarım ve Ticaret Komisyonlarından üçer üye 
alınarak kurulacak Geçici Komisyonda görüşü'-
mesi, kabul olundu. 

Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nm, Yol 
Vergisinin hakiki ihtiyaca cevap verecek şekil
de yeni esaslara göre ıslah ve tadilinin düşü
nülüp düşünülmediğine ve bu verginin kaldırıl
ması halinde bütçede hâsıl olacak açığın ne su
retle kapatılacağına dair olan sözlü soru öner
gesi ; 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, or
manlar içindeki işletme binalarının Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına devri hakkındaki 
Kanun teklifi; 

İzmir Milletvekili Cihad Baban ve dört ar
kadaşının, Türk Vatandaşlığından iskat edilen
lere vatandaşlık haklarının iadesi hakkındaki 
Kanun teklifi; 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 445 
A — Yazılı sorular 445 
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-

m, İstanbul'da Adalet Binası inşası için 
istimlâk edilen ev ve apartmanlarda halen 
kimlerin, hangi kanuni mesnede göre otur
dukları hakkındaki sorusu ve İçişleri Ba
kanı Halil özyörük'ün yazılı cevabı 
(6/343) 445:448 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak'in Ku-
rucaşile bucağına ait yolun inşası ve Cide 
ile Bartın'a bağlanması Zonguldak ilin
deki köylerin içme suları ile yolları için 
gönderilecek ödeneğin bir an önce sağlan
ması ve Devrek çayı yatağının emin bir 
hale konması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlıı'nun yazılı cevabı (6/408) 448:449 

7. — Sunuklar ve telgraflar 449 

oğlu'nun, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci ve ikinci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
sine dair olan 5585 sayılı Kanuna ek Kanun tek
lifi, talepleri üzerine geri verildi. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Haindi Başar 
ve 3 arkadaşının, İskân Bankası kurulmasına ve 
iskân işlerinin icra tarzına dair kanun teklifi
nin Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
Tarım Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Sorulardan önce gündemde mevcut kanun 
teklif ve tasarılarının görüşülmesi hakkındaki 
önergeler, bu Birleşime münhasır olmak üzere, 
kabul edildi. 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kal
dın1 ması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Mes
lek Okulu ve kursları hakkındaki Kanuna ek 
Kanunla 

Gelir Vergisi Kanununun 24 neü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 

• » * • » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Tedip ve tesrii banketleri sırasında yabancı 
memle&ettere iltica ve 5677 sayılı Af Kanunun-
dan istif a4e ile memlekete dönen yoklama H&çağı, 
balçaya, şa^h ,e|radm askerlik muamelelerinin 
tehirine dair kananlar kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturym 
Qay£İmen,kule Tecavüzün Define dair kanun 

teklifinin ,görüg\^mgşi, Pazartesi Birleşimine bı-

J# Kan^nuja\*n 5518 aayılı ,Çanunla değjştiri-
Len % nçi ^d^eşjnin A fı^r^sınuı değiştirilmesi 
ve C f arasının .kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi Bü^çe Kondisyonuna yerildi. 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî 
Eğitim .Ballandığına çlevrine; 

Tütün ve müskirattan alılacak Müdafaa Ver
mişi ^aJ&ındaki 2460 sayılı Kanunun (B) ve (C) 
fıkralarının dşğjstiçUmesine ve bu kanunu değiş-
tiren/bâzı hükünüerin yürürlükten kaldırılmasına; 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleştir
mek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleketler 
abasında imzalanan (bir Avrupa Tediye Birliği 

Sözlü sorular 
İzmir Milletvekili Necdet Incekara'nın, j 

memnu mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye 
intikal eden İzmir Vilâyetindeki arazinin mik
tarına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve han- ı 
gi esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair j 
sözlü soru önergesi Maliye Bakanlığına gön- I 
derilmiştir. (6/430) 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, sar
kıntılık suçlarını irtikâp edenlere karşı İstan
bul Valiliğince tatbik edilmesi düşünülen usul 
hakkındaki sözlü soru önergesi İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/431) 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, | 
1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolayı- ı 
siyle müsebbipleri hakkında yapılan tahkika
tın ne safhada olduğuna ve Hükümetin; bu 
hususta ne düşündüğüne dair sözlü soru öner
gesi Adalet, İçişleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/432) 

Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, son 
günlerde İskenderun'da vukubulan hâdise ile | 

| Kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa 
j Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşma

nın muvakkat tatbikma dair olan Protokolün 
! onanması hakkında kanun tasarısı; 
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
I ve Memurları Kanununda ve bu Kanuna ek 4862, 

5087 ve 5194 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvel-
leriyle 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına clair olan 
Kanun tasarılarının birinci görüşülmeleri biti
rildi. 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasa
basına ve Senirkent Bucağı merkezini de Ulu
borlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce admın 
Senirkent, bucak admm da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının tümü üze
rinde de bir müddet görüşüldükten sonra 
30 . VII . 1951 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanyekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili Çorum Milletvekili 

M. Zer en S. Baran 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
İV, Tlabar 

I Hacıbektaş kaymakamının vazife başında ya
ralanması sebebinin neden ileri geldiğine, suç-

I luların yakalanıp yakalanmadığına ve bu gibi 
hâdiselerin tekrarlanmaması için ne gibi ted-
birler alındığına dair sözlü soru önergesi Içiş-

| leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/433) 
I Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman'm, Elâ

zığ Halkevinin ve bu arada ibütün halkevlerinin 
hukuki durumu hakkında Hükümetin ne dü
şündüğüne ve bu durumun ıslâhı bakımından 
ne gibi tedbirler alınacağına dair sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/434) 

I Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşı'nm, 
| bütçeye konan tahsisatla Raman petrollerinin 
i millî menfaate uygun ve verimli bir şekilde iş

letilmesinin ve kısa bir zamanda işletmeye açıl-
masının mümkün olup olmadığına, şahsi te
şebbüsle ecnebi sermayenin kabul olunup olun-
mıyacağına dair sözlü soru önergesi Başbakan
lığa ve İşletmeler Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/435) 

[ Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 

Somlar 
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33 vatandaşın katlinden hükümlü Mustafa Muğ
lalı'nm üç ayda bir muayenesinin yapılıp ya
pılmadığına ve bu fiilden sorumlu başka kim
selerin bulunup bulunmadığına dair sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa ve Adalet, Millî Savunma 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/436) 

Yazık sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'in, memleket içi ve dışında kendi branş
larında eser veren, ilmî araştırmalarda bulu
narak bunları yaymhyan doçent, profesör ve 
ordinaryüs profesörler olup olmadığına, ıbu araş
tırmaların ihalk tabakalarına aksettirilmesi için 
yapılan çalışmalara, Türk âlimlerinin bilgileri
ni artırmak üzere Garp üniversite ve araştırma 
kurumlarına gönderilmelerinin düşünülüp düşü
nülmediğine, eser vermiyen ve ilmî çalışmaya 
ehemmiyet vermiyenler hakkında ine düşünüldü
ğüne ve teknik üniversite ve fen fakülteleri
nin araştırmalarından diğer okulların faydalan
dırılıp faydalandırılmadıklarma dair yazılı soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/426); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Harcirah Kararnamesinin yeni şartla
ra uygun bir hale getirilmesinin düşünülüp dü-

Teklifler 
.1. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'

ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair olan 5585 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/287) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifi (2/288) (Ekonomi, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 
3. — tskân Kanununun bâzı maddelerinin 

kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dai: 

sürülmediğine ve memurların nakil, tahvil ve ye
niden memuriyete tâyinlerinde eşyalarının bedel
siz olarak Devlet taşıtlarından istifade edilerek 
nakli için hazırlanması muhtemel harcirah ka
nununa bir hüküm konmasının derpiş edilip edil
mediğine dair yazılı soru önergesi Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/427); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Safranbolu, Kars ve diğer il ve ilçe
lerdeki askerî kışlaların harabiyetten kurtarıl
ması için mahallî belediye veya özel idarelere 
devri ile bunlardan faydalanılmağının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
içişleri, Maliye, Millî Savunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/428); 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Türk Tarih Kurumu için ayrılan öde
neğin bugüne kadar verilmemesi sebebine, kazı
lar ve ilmî araştırmalarda bulunmak üzere ha* 
riçten gelecek heyetlerle müştereken çalışmak 
için anlaşmalar yapılıp yapılmadığına ve hafri
yatına başlanılmış olan Antalya, Ankara ve iz
mir kazılarının ikmali için ayrılan ödeneğin bir 
an evvel verilmesinin sağlanmasına dair yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/429) 

olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 5227 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili Ha
lil Nuri Yurdakul ve 6 arkadaşının ve Tunceli 
Milletvekili Hıdır Aydın'in, iskân Kanununun 
tadili hakkında 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve ya
saklığı kaldırılan yerlerle idareten boşaltılmış 
bölgelerde köy tesisine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/223, 2/22, 2/249) 
(Gündeme) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTÎPLEB : Muzaffer Onal (Tokad), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

I BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI 

1. — Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
tasarısının geri verilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/217) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

6/2493 26 . VII . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

18 . VII . 1951 tarihli ve 71-1910/6-2418 sa
yılı yazı ile takdim kılınmış olan Turizm En
düstrisini Teşvik Kanunu tasarısının geri veril
mesine müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'-
nun, Hazine, hususi muhasebe ve belediyelerden 
halkevleri namına alınarak Cumhuriyet Halk 
Partisi hesabına geçirilen paraların geri alınması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine da
ir önergesi (4/178) 

27 . VII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Hazineden, belediyelerden ve hususi muhase
belerden halkevleri namına alınan ve Halk Par

tisi hesabına kaydedilen paraların sahiplerine 
iadesi hakkında olup Anayasa Komisyonunda 
bulunan kanun teklifimin geri verilmesini say
gılarımla rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
önergeler var efendim. Okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun ve tasarıların sorulardan önce konu

şulmasını arz ve teklif ederim. 
Burdur M. V. 

Mehmet özbey 

B. M. M. Başkanlığına 
Bugünkü gündeme ait olmak üzere, kanun

ların sözlü sorulardan evvel görüşülmesi husu
sunun karar altına, alınmak üzere umumi heyetin 
tasvibine arzedilmesini teklif ederiz. 

Rize Rize 
İzzet Akçal Mehmet Mete 

BAŞKAN — Efendim; önergeler aynı mahi
yettedir. Tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunların görüşülmesine önce başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, gayri-
menkule tecavüzün define dair kanun teklifi 
ve İçişleri v« Adalet komisyonları raporları 
(2/191) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmalar de
vam ediyordu. Söz alan arkadaşımızın isimlerini 
okuyorum: Salâhattin Benli, İsmet Olgaç, Cez-
mi Türk, Sinan Tekelioğlu, Yusuf Karslıoğlu, 
Emrullah Nutku, Mehmet Daim Süalp, Zihni 
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B : 106 30. 7 
"Üral, Mustafa özdemir. I 

Salâhattin Benli. 
SALÂHATTÎN BENLt (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; halen meriyette bulunan 2311 
numaralı «G-ayrimenkule Tecavüzün Defi'ne da
ir» Kanun 18 senelik tatbikat devresinde, gerek 
halkımız ve köylümüz tarafından gerekse ida
re âmirlerimiz tarafından pek çok şikâyetlere 
ve ihtilâflara sebep veren bir kanun olduğu 
Yüksek Heyetinizce de malûm olan bir hakikat
tir. Bu kanunun esas ve prensip itibariyle mem
leketimizin bünyesi ve zaruretleri icabı lüzum
lu bir kanun olduğuna kaniiz. Ancak halen 
meriyette bulunan ve fakat tatbikatta pek çok 
noksanlıkları ve boşlukları dolayısiyle tatbik 
kabiliyetini kaybetmiş olan, ihtiyaç ve maksadı 
temin edemiyen 2311 numaralı Kanunun yerine 
'kaim olmak üzere bu yeni kanun teklifi yük
sek tasvibinize arzolunmuştur. îdare âmirlerimi
zin ilk ve esas görevleri idareleri altında bu
lundurdukları mahallin asayiş ve emniyetini, âm
me nizamını korumak ve bu arada ferdin tasar
ruf emniyetini de temin etmektir. Bu kanun 
her şeyden evvel fiilî tasarruf hakkılı himaye 
eder ve aynı zamanda, her gün emsaline esefle 
şahit olduğumuz asayiş ve emniyete müessir, 
kanlı müessif hâdiselerin doğmasını önlemeye 
matuf idari tedbirlerin alınmasını temin eder. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun memleketi-
mjizin bünyesi itibariyle içtimai durumumuzun do
ğurduğu zaruret ve ihtiyaçların neticesi lüzumlu 
ve zaruri bir kanundur. Maksat ve ruhu gayrimen-
kule tecavüz ve müdahale suretiyle ref'edilen j 
zilyedliğin iadesi, bozulan huzur ve nizamın I 
süratle düzeltilmesidir. 

Bu kanunla alınacak kararlar idari tedbir 
mahiyetindedir. Gayrimenkul mülkiyeti hakkın
da nihai hükümler değildir. Gayrimenkul üze
rindeki bütün haklar için gayrimenkul tasar
rufu hakkında; gayrimenkul mülkiyeti hakkın
da, hüküm verme salâhiyeti mahkemelerdedir. 
Son söz mahkemelerindir. J 

Muhterem arkadaşlar; Yeni teklifin ehem
miyetini belitmek için şunu arzedeyim ki, 2311 
numaralı Kanun, pek çok noksanlık ve aksak
lıklarına rağmen memleketimizin büyük bir ih
tiyacına ve zaruretine cevap vermiştir. 

Memleketimizde gayrimenkul ihtilâfları çok 
geniş bir yer aldığına göre, bu kanun geniş bir | 
tahakkuk sahası bulmuştur ve hattâ pek çok il- I 
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çelerimizde idare âmirlerimizin başlıca meşka-
lesi olmuştur. Bu vesile ile, burada, Yüksek Hu
zurunuzda, şerefli vo feragatli idare âmirlerimi
zin bu çalışmalarını takdirle, minnetle anmayı 
bir borç ve vazife bilirim. 

Vatandaşlarımız, gayrimenkul tecavüzleri 
karşısında formalite ve usul bakımından çok 
geç ve güç netice alman adlî mercilere baş vur-
maktansa, külfetsiz ve çabuk netice almak ve 
bir an evvel huzura kavuşmak yolunu ihtiyar 
etmekte ve idari mercilere baş vurmaktadırlar. 

Arkadaşlar, arazi ihtilâfları ve kavgaları 
yurdumuzda gayrimenkullerin tescil muamelesi
nin her türlü ihtilâfı halle medar olacak esas 
ve şekillerde tesciline kadar maalesef yıllarca 
sürüp gidecektir. Bu ihtilâflardan doğan büyük 
huzursuzluğun ve ıstırabın yurtta son günlerde 
pek çok sebeplerden dolayı artmış olduğu da 
bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek tasviplerinize 
arzedi'lmiş olan bu kanun teklifi prensip itiba
riyle bu mülâhazalar etrafında hazırlanmış eski 
kanundaki noksanlıklar ve boşluklar tatbikata 
uygun şekilde tanzim edilerek hedef tutulan 
maksat ve faydayı sağlıyacak şekildeki hüküm
ler vazı ve teklif edilmiştir. 

Kanun teklifinin mevzuu: 
İdari makamlar zilyetlik hakkı ve mülkiyet 

hakkını araştırmadan yalnız zilyetlik sıfatını 
bakmak, mevcut, vaziyetin bulunduğu halde mu-
muhafaza hak ve salâhiyetine sahiptirler. Ve 
alınan kararlar mülkiyet ve zilyetlik hakkını 
ihlâl ve onlara asla müessir olamaz. Mezkûr tek
lifte bu vaziyet sarih ve vazıh şekilde belirtil
miştir. Bu suretle eski kanundaki zilyetlik hak
kının araştırılmasından ve eski hale iade mese
lelerinden doğan ihtilâflar halledilmiş ve aynı 
zamanda Medeni Kanunumuzdaki zilyetlik ah
kâmı tamamiye mahfuz bulundurulmuştur. 

Eski kanunda cezai müeyyidelerin çok hafif 
olması hedef tutulan faydayı sağlıyamadığı, 
meni kararlarının âmeli bir kıymeti kalmaması 
bakımından, müeyjddenin şiddetlendirilmesi ile 
ihtiyaç ve maksadı temin edeceği kanaati hâsıl 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlarla bera
ber tasarıda şu hususlar da dercedilmiş oldu
ğundan, yıllarca vatandaşların şikâyetlerine ve 
ıstıraplarına sebep olan hallerin önlenmiş oldu
ğuna kaaniiz. 
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Tecavüzü menedilen kimse; tecavüzü başka

ları tarafından temadi ve teselsül ettirdiği, her 
hâdisede görülen bir hakikat idi. Bu gibi mu
vazaalı hareketlere mâni olunmuştur. 

Takibatın vali ve kaymakamlar tarafın
dan yapılmaması hallerinde ihtilâfın hukuki 
mesnetlerini az çok inceliyebilecek bilgiye sa
hip memur sıfatını haiz kimselere tahkikatın 
yaptırılması; ekseri jandarma erleri tarafından 
yapılan tahkikatın yanlış ve noksan neticelere 
varmak gibi mahzurlar önlenmiş, tahkikata bil
gi ve ehliyete dayanan doğru bir yol verilmiş
tir. Ve aynı zamanda mezkûr tahkikatın idari 
makamlarca kısa bir zamanda ikmali için de hü
küm vaz 'olunmuştur. 

idari mercilerden verilen kararlara riayet 
etmiyerek gayrimenkule tekrar tecavüz ettiği 
takdirde; evvelce arzettiğim gibi eski kanunda
ki müeyyideler şiddetlendirilmekle beraber hu
zur ve asayişi bozanların bir an evvel cezalandı
rılmalarını sağlamak maksadı ile; bu dâvaların 
niyetinde sair dâvalara tercihan ve süratle in
tacı hedef tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; yıllardan beri vatan
daşlarımıza büyük bir huzursuzluk ve ıstırap 
veren arazi kavgalarının yüksek heyetinizin 
bugün alacağı kararla nihayet bulacağına ve bu 
suretle memlekette ve bilhassa köylerimizde hu
zur ve sükûnun devam edeceğini kaaniim. 

BAŞKAN — ismet Olgaç. 
İSMET OLGAÇ (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar; memleketimizde ekseri şehirlerin ve 
bilhassa arazisinin kadastrosu yapılmamış oldu
ğundan gayrimenkul hudutları dolayısiyle birçok 
ihtilâflar hâsıl olmakta ve bu yüzden köylerimiz
de döğme, yaralama gibi çok defa ölümle netice
lenen hâdiseler vukübulmaktadır. 

Gayrimenkullere tecavüzleri süratle menetmek 
ve bu suretle muhtelif şahıslar arasında vukuu 
melhuz kavga ve cinayetleri önlemek maksadiy-
le 1933 senesinde halen mer'i bulunan 2311 sa
yılı Kanun kabul edilmişti. Bugüne kadar ge
çen uzun seneler zarfında 2311 sayılı Kanunun 
tatbikatında iyi netice vermediği görülmüştür. 
Nüfusunun % 80 i ziraatle iştigal eden vilâ
yet, kaza, nahiye merkezlerinden uzak, medeni 
makil vasıalarının kolaylıkla iştliyebileceği düz 
gün yollardan mahrum binlerce köyü bulunan bir 
memlekette vatandaşların huzurunu ve asayişi te
min bakımından bu nevi ihtilâfların süratle ön-

7.1951 0 : 1 
lenmesi hususunun ehemmiyeti izahtan vareste
dir. işte bu maksatla 18 sene evvel vaz'edilmiş 

! olan 2311 numaralı Kanun yeter hükümleri ih
tiva etmediğinden gayenin tahakkuku mümkün 
olamamıştı. Bu itibarla bugün müzakeresine 
başladığımız bu kanun tasarısının hazırlanması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Tasarı üzerinde içişleri ve Adalet komisyon
larında ilim tatbikatına dayanan esaslı çalışma
lar yapılmış ve halen mer'i bulunan 2311 numa
ralı Kanunun tatbikatta kavrıyamadığı hâdise
ler de nazara alınarak lüzumlu hükümler vaze
dilmiştir. Bu kanunun halen mer'i olan kanun
dan başlıca farkları şunlardır : 

2311 numaralı Kanuna göre gayrimenkule 
vâki tecavüzler jandarma erleri tarafından tah
kik ve tetkik edilmektedir. Kâfi derecede bilgi
ye sahip olmıyan jandarmanın yaptığı tahkika
ta dayanarak kararların iyi netice vermiyeceği 
aşikârdır. Yeni tasarıda ise; tahkikat vali ve 
kaymakam tarafından bizzat veya vazifelendire
cekleri memurlar ve nahiye müdürleri tarafın
dan yapılacaktır. Görülüyor ki, vali ve kay
makam tahkikatı bizzat yapmadıkları takdirde 
vazifelendirecekleri memurlara yaptıracaklar
dır. Jandarma memur olmadığından bu nevi 
tahkikatı yapamaz. Nahiye müdürleri ise biz
zat meşgul olacak bir hususta başkalarını vazife-
lendiremezler. 

Tahkikat 15 gün içinde karara bağlanacak
tır. Aksi halde sebepleriyle birlikte üst makama 
bildirilecektir. 

2311 numaralı Kanunda müeyyideler hafif 
olduğundan ve tecavüzü menedilen yere bir baş
kası tecavüz ettiği takdirde yeniden tahkikat ya
pılıp karara varıldığı ve bu tahkikat uzun zaman 
aldığı için köylerimizde ekseriyetle tecavüzü me 
nedilen kimsenin oğlu ve kardeşleri veya yaki-
ninden biri tekrar tecavüz etmekte ve bu teca
vüzler teselsül etmekte olduğundan mağdur olan
lar haklarını aylarca ve hattâ bazen senelerce 
elde edemediklerinden asayişi bozan hâdiseler 
vukübulmaktadır. Yeni tasarıda bu haller ön
lenmiştir. Yeni tasarıda en mühim noktalardan 
biri de tecavüzü menedilen kimse bu gayrimen-
kulde ekim, tesis ve sair değişiklik yapmış ise 
ancak umumi hükümler dairesinde mahkemeye 
müracaat edebilir, kaydının konulmasıdır. Bu 
suretle 2311 numaralı Kanunun halledemediği 
mühim bir noktaya temas edilmiştir. Memle-
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ketimizde bugüne kadar mütecaviz gayrimen
kulu sürmek, ekmek ve üzerine tesisat yap
makla hak sahibini müşkül duruma sokmakta 
ve hak sahiplerini mahkemeye müracaata mec
bur etmekte idiler. Kazalardan uzak bulunan 
köylerde oturanların mâruz kaldıkları tecavüz 
dolayısiyle mahkemelerde hak takibine koşma
larının müşkülâtı aşikârdır. Külfetin ekseri
yetle suiniyet sahibi olduğu mefruz bulunan 
mütecavize yüklenmesi daha âdilânedir. 

Tecavüzü menedilen kimse tekrar tecavüz 
ederse iki aydan altı aya kadar hapis cezasına 
mahkûm edilecektir. Tecavüz edenlerden biri
nin silâhlı olması veya adedlerinin 10 kişiden 
fazla olması hallerinde ceza altı aydan iki se
neye kadar yükseltilmektedir. Bu gibi mühim 
hükümlerin son senelerde makineli ziraatin ta-
ammümü de arazi ihtiyacım bir kat daha ar
tırmış olduğundan fennî vasıtalar sayesinde 
sürme ve ekme işlerinin süratle yapılması ha
sebiyle tecavüzlerin fazlalaşmış bulunduğunu 
görüyoruz. Asayişin ve vatandaşların huzuru
nun temini bakımından bu gibi ihtilâfların sü
ratle hallinin bir zaruret olduğu aşikârdır. 

Arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle 
memleketimiz için lüzum ve ehemmiyeti muhak
kak olan bu kanunun kabulünü rica ederim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş
lar, cümleten maksudumuz bir ama rivayetler 
muhtelif. Benden önce konuşan iki arkadaşım, 
memleketimizin dün ve bugün en büyük ıstırap
larından olan gayrimenkul mülkiyetine tecavüz, 
bilhassa toprak tecavüzüne taallûk eden bu ka
nunlar üzerinie gayet kıymetli beyanlarda bu
lundular. Ancak bu işi, bu dâvayı deşerken 
hâlen mer'i olan kanunun büyük işler gördü
ğünü söylediler. Şimdi huzurunuzda tetkik 
edilmekte olan yeni tasarı onun eksiklerini ik
mal ederek daha büyük ve daha faydalı işler 
görecektir, dediler. Maksudumuz bir, fakat 
vasıtalara kıymet takdirinde arkadaşlarımla 
hemfikir değiliz, önce kısaca şu iki noktaya 
temas ederek arzedeyim ki, sayın Salâhattin 
Benli arkadaşım 2311 numaralı Kanundan bah
sederken onun fiilî tasarrufu, hukuku himaye, 
emniyet ve asayişi muhafaza ettiğini beyan bu
yurdular. Bu fiilî tasarruf hakkından neyi kas
tettiklerini anlıyorum. Fakat ondan evvel hak
kı tasarrufa ehemmiyet vermek lâzım değil mi
dir? 
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îsmet Olgaç arkadaşım da gayet güzel esba

bı mucibe ile mütalâa beyan ederken bugünkü 
acıklı realiteye temas buyurdular. Yeni trak
törler sayesinde sürmek ve ekmek işi süratlendi-
rildiğinden tecavüzler arttı, dediler. O halde 
bu kadar süratle tecavüzlerin arttığı bir devre
de ve zamanda, 30 günlük bir zilyedlik ve fiilî 
tasarrufla bir adama zilyedlik hakkı nasıl bah
şedilir? Bu, mevcut nizamı karıştırmaktan baş
ka bir şey midir? Bir adamın hakkına tecavüz
le, mutasarrıf olan ve traktörle süren bir kim
se, zilyedlik hakkını iktisap ediyor. 

Arkadaşlar, arzetmek istiyorum ki, bugün 
yurdumuzun en büyük ana dâvasından birisine 
temas etmiş bulunuyoruz. Halkımızı temsil 
eden ve ilk defa olarak hakiki şekilde temsil 
eden yüksek Meclisinizin halkımızın dilek ve ıs
tıraplarına eskisinden daha çok alâka ile cevap 
vermeye çalışacağını biliyorum, işte bu yüksek 
his ve hasletlerinize güvenerek size bu mâruzâ
tımla biraz tafsilât vermek istiyorum. Kısaca 
arzedeyim ki, bu 2311 numaralı Kanun 1933 yı
lında bu Meclisten geçerken müstaceliyet kara-
riyle görüşülmüş ve ancak 3 milletvekili üstün
de söz söylemiş ondan sonra kifayeti müzakere 
takriri verilmiş ve sadece zamanın İçişleri Ba
kam kalkmış, emniyet ve asayişten bahsederek 
daha fazla müzakereye mahal kalmadan bu ka
nun çıkmıştır. Bu kanun 18 yıldanberi tatbikat 
halindedir. Fakat Adalet istatistiklerimizi tet
kik ederseniz 18 yıldan beri toprak suçlarının 
ve bunlardan doğan faciaların bir nispeti adedi-
ye değil, bir nispeti mütezayide ile gittikçe art
makta olduğunu görürsünüz. 18 sene evvel 25 
bin olan bu suçlar 40 bine, 70 bine, ve 100 bine 
çıkmıştır. Bunlar hükümlülerdir. Dâvalar ta
biî daha fazla. 

Bu yüzden cerh ve katilden mahkûm ve mev
kufların, hapishanede sürünenlerin adedi git
tikçe artmıştır. Bir içtimai ıstraba cevap ver
mek için çıkarılan kanun ıstırapları böyle mi 
dindirir arkadaşlar? 

Türkiye'de bir toprak dâvası vardır: Bunun 
esasından halli büyük ve esaslı bir kanunun işi
dir. Mevcut mevzuat bugünkü toprak dâvası
nı halledecek durumda değildir. Bunu tebarüz 
etirmek için memleketin muhtelif bölgelerinden 
rakamlar vereceğim: 

Bugün Ankara'da işlenen arazi ve tarlalar 
I umumi nüfusa nazaran adam başına 8 dönüm-
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dür. Ziraatte çalışan nüfusa nazaran ise adam 
başına 42 dönümdür. Buna mukabil orduda iş
lenen arazi, nüfus başına 2 dönüm, ziraat nüfu
su başına ise 6 dönümdür. Bu iki uç arasında
kiler de şöyledir: 

Eskişehir'de nüfus başına 10 dönüm, çiftçi 
başına 56 dönüm, 

Konya'da nüfus başına 18 dönüm, çiftçi başı
na 65 dönüm, 

Erzurum'da nüfus başına 7 dönüm, çiftçi ba
şına 17 dönüm, 

Edirne'de nüfus basma 9 dönüm, çiftçi başı
na 34 dönüm, 

Afyon'da nüfus başına 11 dönüm, çiftçi başı
na 32 dönüm, 

Elâzığ'da nüfus başına 5 dönüm, çiftçi başı
na 22 dönüm; 

Diyarbakır'da nüfus basma 14 dönüm, çift
çi başına 54 dönüm, 
ve ilâhiri.... 

Bununla bir fikir vermek istiyorum ve arzet-
mek istiyorum ki, memleketimizde esasen bugün
kü toprak verimi ve işletmeciliği bakımından ge
rek nüfus başına ve gerekse çiftçi başına düşen 
toprak çevresi çok mahduttur. Bunun neticesi 
olarak da dâvalar, kazalar, belâlar çok olacak
tır. Ancak kanunun, mevzuatın mükemmeliyeti 
iledir ki, bu ıstırapları, vakıaları, facialari ön-
liyebiliriz. Kanunlarimiz, mevzuatımız mükemmel 
olmazsa ve hele kanunlarımız ve mevzuatımız va
kıaların aksine ve aleyhine çıkarılmış olursa bu
günkü açıkli ve feci durum bütün etrafı ile mey
dana çıkar. 

Arkadaşlar; 2311 numaralı Kanun da böyle 
memleketin ana toprak durumu iyice tetkik edil
meden çıkarılmış, sadece emniyet ve inzibat dü
şünülmüş, sadece polis ve zaptiye zihniyetiyle 
hareket edilmiş olduğu içindir ki, bu kanun çıka
rılmış olmasına rağmen, cemiyetin ıstırabı din-
memiştir, bilâkis artmıştır, facia azalmamıştır, 
bilâkis çoğalmıştr. 

Aziz arkadaşlarım, bu 2311 numaralı Kanun 
mevcut ve müktesep hakları çiğneyerek vakalar 
çıkmasına saik ve âmil olduğu gibi, Devlet arazi 
ve .emlâkinin de şunun, bunun elinde, şunun bu
nun tesir veya himayesiyle tebah olup gitmesi
ne âmil olmuştur, ve olmaktadır. Topraktan or
mana, köy evlerinden ve gömlerden hanlara kadar 
bir hânı yağma vesile ve vasıtası olmuştur. Bir 
halk idaresinin ilk temsilcileri olarak; köylüleri-
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mizi İstıraptan iztıraba atan bu mevzuatı değiş
tirmemiz lâzımdır. Yoksa bugün dâhi köylümüz 
Bismark'm dediği gibi : «Çalman ineğini araya
yım derken Devlet kapısında evini de kaybeden 
adam» durumuna düşmekten korkuyor. Ekseriya 
kendi kendilerine ihkakı hakka kalkışarak; 

Medeni kanun bu sahadaki maddesinden de 
ümitlenerek mahvı perişan oluyorlar. Hapisane-
lerde sürünüyorlar. Yeniden vaz'edilecek haklı, 
âdil ve süratli bir toprak reformuna kadar, bu ka
nunu yeni bir zihniyetle yeniden esaslı bir şekil
de inşa ve ihya ediniz. Yoksa bu acıklı derdin de-

! vasi olmıyan bu muhtelif tasarıları kabul ederek 
ımvcut vaziyeti aksine tahkim etmekten sakınınız. 
Ya bu kanunu tamamiyle kaldırınız veya olduğu 
gibi kalsın, demeye, belki bizden sonra buraya 
gelecekler bu acıklı derde bir deva bulurlar deme
ye dilim varmıyor. 

Size daha ziyade mevcut kanun üzerinde 
beyanlarda bulundum. Çünkü halen müzakere 
etmekte olduğumuz kanun tasarısı ile halen 
mer'i olan kanun arasında büyük bir fark gör
müyorum arkadaşlar. 

Onları da size bir iki nokta ile arz ve izah ede
ceğim. Yalnız o izahata geçmeden evvel madde
leri sırasında tafsilen yapacağım teferruata ait 
beyanları şimdilik bir yana bırakarak şunları 
arzetmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlar; bugünkü vaziyeti birkaç 
; vakıa ile huzurunuzda canlandırmak istiyorum. 
j Bunlar bizim bölgemizde ve bize civar böl

gelerde bilfiil geçmiş vakıalardır. Ve sureti 
| umumiyede şu da vardır ki, toprağı küçük olan 

yerlerde bu dâvalar ve facialar nispeten azdır. 
Çünkü oralarda toprak hududu iyice tahkim 
edilmiştir ve herkes Kanunu Medenideki zilyet
lik hakkına dayanarak, icabederse kendi gücü 
ile ba gibi tecavüzleri defetmektedir. Halbuki 
toprağı geniş şekilde taksim edilmiş bulunan 
yerlerde sınırlar belli olmadığından bu dâvala-

ı n n ihtilâfları çok daha geniş olmaktadır. 
Birinci vakıayı arzediyorum: Bir vâris ve-

i raset ve intikal dâvası açıyor. Yedi sene uğra
şıyor zilyed aleyhine hüküm alıyor. Tarlasını tes
lim ediyorlar. Beş altı ay sonra tarlasına başka şa
hıslar tarafından tecavüz ediliyor. Mahallin kay
ın akanıma müracaat ediyor, ne yapalım zilyeddir 
diyorlar, mahkemeye müracaat edin ceva
bını alıyor. Başka bir vaka: 1933 yılında çıkmış 
olan bu kanuna dayanarak bir parti ocak başka-
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hı başkasına ait bir tarlayı işletiyor, bu ocak 
başkanı, gözden düşüyor bu sefer yerine geçen 
bir başkası işletiyor. Asıl mal sahibine mahke
meye müracaat et diyorlar. Bunun sonu neye 
varacaktır arkadaşlar?.... 

Üçüncü acıklı bir vakıa da şöyledir: Bir ara
zi tevzi komisyonu köylülere batak bir yeri da
ğıtıyor. Ellerine krokilerini de veriyor. Fakat 
siyasi nüfuz sahibi ve bucak merkezinde oturan 
bir açıkgöz traktörle bu araziyi sürüyor. Köy
lüler vaktinde müracaat ediyorlar sonra jandar
ma onbaşısı nahiye müdür vekili olarak bir hay
li zaman tahkikat yapıyor.. Toprağı elinde bu
lunduran traktörle sürendir deyip ona veriyor. 

Tafsilâtına girmeden şu küçük noktaya da 
temas edeyim ki Kanunu Medenideki zilyedlik 
hakkı başkadır - hukukçu arkadaşlarım daha 
iyi bilirler - yedinde bulundurmak tâbiri başka
dır. Jandarma onbaşısının yedinde bulundurma 
tâbiri bir anlayışı vardır. Tasarının eski şekli 
ilk defa Meclisten geçerken, Adalet ve İçişleri 
Komisyonunun zabıtları o meyanda Adliye En
cümeni mazbata muharririnin söylediği sözler -
icabederse burada açıklıyabilirim - bu kanu
nun, Kanunu Medeninin ruhuna uygun ve zil
yedlik haklarını temin ve takviye ettiğini söy
lüyor. Fakat kanun çıktıktan sonra tatbikatta 
tamamen tersine oluyor; artık sadece yedinde 
bulunduranların hukuku mevzuubahis oluyor. 
Yani zilyedlikle yedinde bulundurma tâbiri ara
sında tatbikatta büyük bir fark oluyor. İşte bu 
suretle arazi tevzi komisyonu ile ellerinde kroki 
bulunan köylülerin toprağını bir açıkgöz sürü
yor; jandarma onbaşısı diyor ki, şimdi yedinde 
bulunduran budur. 

Bir aydan beridir onun elindedir, sizlere ve
rilemez, siz mahkemeye gidiniz diyor. KöyMer 
krokileri ellerinde kendi topraklarına girince/ 
mütecaviz oluyorlar, kavga çıkıyor, neticede 23 
nüfus çoluk çocuk elli kilometre uzakta mahke
meye gidiyor, tevkif ediliyor ve yedisi mahkûm 
ediliyor. Tabiî zabıtaya karşı gelmekten... 

Tapulu arazisini işleten mal sahibi tapusunu 
ibraz etmesine rağmen idareten başkasının zil-
yedliğine karar vermek doğru mudur, değil mi
dir? Takdirinize bırakıyorum. Bu tasarı meskût 
geçiyor ve yeni bir şey getirmiyor. 

Diğer bir misal. Acıdır. Bir vali muavini 
açıkgöz bir partili ile birleşiyor, bataklık bir-

arazi üzerinde anlaşıyorlar. Bataklığı 
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I meydana çıkacak araziyi beraber işletmeye 

karar veriyorlar. Bataklık kurutuluyor. Yeni 
çıkan arazi köylünün olmasına rağmen vali mu
avini ile o adam zilyed oldukları için ellerinde 
kalıyor. Memurlar ticaret yapamaz fakat toprak 
işletebilirler. Malûm Memurin Kanunu hüküm
leri böy.le. Bizim bölgemizde, Yüreğir'de bir ih
tiyar köylü bir nahiye müdürüne bu kanunun 
tatbikatından acı acı şikâyet ettiği zaman ihti
yarın Cingöz Recai dediği müdür bey, «Baba 

baba* Hükümet bize bu kanunu niçin verdi bili
yor omusunuz? Az maaşlı olduğumuz için, sı
kıntı çekmesin, geçimini çıkarsın diye bunu bize 
verdi» diyor. 

Arkadaşlar, umumi olarak dünkü ve bugünkü 
tasarının en sakat ve tehlikeli noktalarından bi
risi de bir aylık mehildir. Bir adam bir araziyi 

I bir ay işgalinde bulundurursa zilyedliği iktisap 
etmiş olur. Bu bir ay niçin konulmuştur? Ben 
eski; ve yeni kanunda bu bir aylık mehlin sebe-

j bini' bir türlü bulamadım. Bu bir aylık mehil 
j her bakımdan gasıbı kuvvetli, hak sahibinin de 

zayıf bırakıyor. Bu mehil niçin veriliyor? Köy
lünün tapulu veya tapu derecesinde ona yakın 
vesikalarla haklarını ele almıyor. Niçin köy 

I ihtiyar heyetlerine, niçin köy derneklerine so-
I rulmuyor? Şehirlerde niçin mahalle ihtiyar he-
I yetlerinden ve mahalle ileri gelenlerinden tah

kikat yapılmıyor, niçin tahkikatın şekli tesbit 
edilnuyor? Uzaklardan gelen adamlar bir köy
de ve şehirde ikamet etmedikleri halde köyün 
arazisi içinde zilyed oluyorlar. Mevcut kanun-
lardakinden Önceki arazi kanunnamesinin ya
ni 1276 tarihli Arazi Kanunnamesinin 45 nci 
maddesi mucibince bir köyde oturan bir kim
se arazisini başka bir köye satarsa bir yıl için-

j de aşıl kendi köylüleri o toprağı bedeli muka
bilinde almak hakkına sahip edilir. Bu suret
le dışardan gelecek her türlü müdahaleler ön
lenmiş oluyordu. Arkadaşlar, bu kanunun su
reti ümumiyede eski kanundaki zihniyetle ha-

I zırladığı, emniyet ve asayişi koruyayım derken 
Medeni Kanunun ruhuna mugayir tatbikat ya

lı pıldığmı, birinci kanunun gerekçesinin de Me-
1 deni [Kanunun ruhuna uygun ve o zamandan 
I bu zamana kadar yapılan tatbikatta Medeni 
I Kanunun ruhunun aksi şeklinde tatbik edildi-
j ğiniş$mcülik arz ile iktifa ediyorum. Arkadaş-
I larım'îarzu ederlerse, kâfi derecede delâil mev-
f çutur; müdafaasını yaparım. Bir misal olarak 
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arzediyorum. Bilhassa 1933 tarihinden bugüne 
kadar çıkan Temyiz kararları ve umumi içti
hatlar bu kanun tatbikatının ne kadar feci ve 
ne kadar acı olduğunu göstermektedir. Bu iti
barla bendeniz bu kanunun tekrar Adalet Ko
misyonuna havalesiyle yeniden tetkikim rica 
ediyor ve şimdi Yüksek Başkanlığa takdim 
edeceğim değiştirgelerin orada müdafaasını 
yapacağımı arzeylerim. Yok, bu kanunun bura
da müzakere ve intacı kararlaştırılırsa, mad
delere taallûk eden bu değiştirgeleri de şim
diden takdim etmiş oluyorum. Sırası geldiğin
de müdafaası için her zaman emrinize hazır bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Seym 

arkadaşlar, her gezdiğimiz, her dolaştığımız yer
de 2311 sayılı Kanunun yaralarını sarmak için 
sargı bezi aradık, bulamadık. Arkadaşlar, bu ka<-
nun Anayasaya aykırıdır, hakkı mülkiyete bura
da tecavüz vardır. Elimizdeki Kanunu Medeniye 
göre tarif edilmiş olursa bu kanun zilyedlik esa
sına müstenit değildir. Kanunu Medeniye göre 
zilyedlik acaba nerede olabilir? Zilyedlik ancak 
sahipsiz arazide olur. Malûmu âlileri Devletin iki 
kısım arazisi vardır : Birisinden Devlet men
faat görür, birinden görmez. Bir kimse Devle
tin arazîsine tesahup etmek isterse 20 sene bilâ-
niza ve bilâ fasıla o araziyi işletecek:-imar ede
cek. ,x o .suretle zilyed olacaktır. Şayed arazi 
Devletin istifade ettiği arazi ise; tapusuz arazi
de 20 sene tapulu arazide ise en az 10 sene bilâ-
niza ve bilâ fasıla o arazi üzerinde irlemek lâ
zımdır. Bu kanunun maddelerini tetkik edecek 
olursanız acaba böyle bir kayda tesadüf eder 
misiniz? Hakkı mülkiyet Anayasanın tahtı ke
falet ve zamâm altına alınmış bir hak değil mi-
dir? 1933 senesinde bu kanunun hangi hava 
içinde çıktığını biliyor musunuz? Bendeniz mü
saadenizle arzedeyim : Arkadaşlar, memleketi
mizde mevcut olan ekalliyetlerden bir çokları, 
kimisi mübadeleye tâbi tutularak kimisi de, 
memleketimizde yaptıkları kötülüklerden ür
küp emval ve emlâkini bırakarak hudut hari
cine çıktılar. Bu arada bilhassa eşhası nıüte-
gayyibenin terketmiş oldukları araziyi bâzı 
açıkgözler ellerine geçirdiler. Tabiî o za
manlar kudreti ellerinde olduğu için 1933 sene
sinde bu kanunu lütfen çıkardılar. Fakat be
nim en çok hayretimi mucip olan şey, şudur, 
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ben, bu kanun için en yüksek makamata ka-
dar müracatla, (Bu kanunu ortadan kaldıra-

• hm, Memleketin İktisadi bünyesini kemiriyor, 
I kavgalara gürültülere sebep oluyor) dedim. 
| Fakat teklifi yapanlar benim iddiamın aksini 

öne sürerek kendi tekliflerini daha da kuvvetle 
kaleme aldılar. Bu suretle de gâsıplar bütün 
bu malları ellerine geçirdiler. 

I Zilyedlik de bu değil midir? Çünkü 30 gün 
deniyor. 30 günde bir araziyi işleyen zilyed 

1 olacak. İyi ama Medeni Kanunda bir kimse bilâ-
niza bir araziyi 20 sene işletirse ona zilyed ol
mak hakkını kazanır hükmü nerede kaldı? Böy
le bir kanun ana kanuna aykırı hüküm taşıya
bilir mi? 

Hanı ya her şeyi mahkemelere terketmiştik ? 
Onların verdikleri kararlar en makbul ve mute-

I beri olacaktı? Şimdi bir de valiler, kaymakara-
I 1ar ve nahiye müdürlerine haklar veriyoruz, 

onlar da gidip görecekler. Oraya gittikleri vakit 
müşkülât çekmesinler diye harcırahlarını artı
rıyoruz. Tabiî onların suiistimal yapacaklarına 
ben emin değilim ama kanunda suiistimal yapa
cak şekilde hükümler konuyor, 30 gün deniyor. 
Medenî Kanundaki on senelik, yirmi senelik 
müddetler 30 güne iniyor. 

Sonra arkadaşlar, Devletin, bilhassa bizim 
Adana mıntakasındaki zararı bu noktadan ya
rım milyar liraya baliğ olur. Demek ki adaleti 
tecelli ettirecek olan şu kanun halkın istifade 
etmesi lâzım gelen yarım milyar lira değerindeki 
arazinin gâsıplara devrini temin edecek ve bu
nu da Demokrat Partinin ilk Büyük Millet Mec
lisi yapacaktır. Yapacak mı?.. Benim kanaati
me göre yapmıyacak, yapamaz, yapamıyacak! 
Çünki, milletin hakiki iradesini ellerine alarak 

I gelmişlerdir. Bu kanunu iyice tetkik ederlerse, 
mükemmel surette 1933 de nasıl ve niçin kimler 
için çıkmış olduğunu göreceklerdir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, şimdi bu kanunun 
I heyeti umumiyesi tetkik edilecek olursa görüle-
I çektir ki, demin arkadaşımızın söyledikleri gibi, 
I bir jandarma onbaşısı tapuya müstenit bir ara-
I zi için başka bir kimseyi zilyed tanımak hakkı-
I m haiz olacaktır. Bu hakkı nereden buluyor aca-
I ha? Biz veriyoruz bu hakkı. 
I Şimdi, tam elimize gelmiş olan bu 2311 sayılı 
I Kanunu tamamiyle hükümden ıskat edersek 
I memlekete daha çok, ve daha büyük bir hizmet 
I etmiş olmaz mıyız acaba? 
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Bu kanunun mutlak surette hakkı yerine 

getirdiğine inaiıaınayız. Görülüyor ki 30 günlük 
bir müddet veriyor, ana kanun olan Kanunu 
Medeni ise sahipsiz arazi iç!n 20, tapulu arazi 
için 10 sene müddet veriyor. Tapulu arazi sahi
binin mutlak surette zilliyed aleyhine mahkeme
ye müracaat etmesi, ve zilyedin bilâ niza 10 se
ne araziye sahip olduğu takdirde orada kalabil
mesi hakkı tanınıyor. Bizim yapmış olduğumuz 
bu son tadil de 30 gün zarfında... (Bir sene ses
leri) Bir sene olsun, olur mu? Olmaz.. Ittıla ta
rihinden itibaren âzami bir sene.. Elimizde bir 
ana kanun vardır, Devletin bir esas kanunu var
dır. Bir de bu kanuna bir nizamname rabtede-
cekmiş'z, nizamnameye göre icrayı ahkâm ede-
cekmişiz. Tapulu arazimi Ahmet alacak, mah-
kemeyo müracaat edeceğim, kim bilir kaç sene 
uğraşacağım, malıma sahip olacağım. Benim ma
lımı. kim bana lütfen peşkeş çekebilir? Benim 
elimde bir gayrimenkulun mülkiyetinin bana ait 
olduğunu gösterir esas senet, tapu senedi var
ken her hangi bir kimse malımı 30 gün elinde 
bulundurdu, diye ona nasıl verilebilir. 

Binaena^vh bu kanun baştan başa sakattır. 
Yen' kaırın da bundan yirmi sene evvel yapıl
mış olan kanunun lütfen noksanlarını ikmal ed'-
yor. Yani kim bu zi'yedlerin tecavüzüne karşı 
koyarca ceza veriyor, kaymakama, va'iye de 
harcırahların- temin ediyor, değişiklik bundan 
ibarettir. 

tşte arkadaşlar; bu kanun böyle dar bir za
mana getirilerek müstaceliyet kararı ile çıkacak 
bir kanun değildir. Bugün bizim bölgemizde bir
çok kimse ere tevzr arazi komisyonu yer ver
miştir, bu yer tamamiyle gâs p ^ r m elindedir 
ve şimdi bunlar zilyed vaziyet :ndedirler. Hak 
sahipleri susmamışlar, Devlete, mahkemeye 
müracaat etmişler, fakat bir neticeye varama-
nrşlardu-. Devlet muhacir getirmiştir, iskân 
için arazi vermiştir; fakat arazi gâsıpların elin
dedir. B?n burada 's:m söylemek istemem, fakat 
yüz bin dekar araziyi kendine mal eden kahra
manlar vard r. Demek ki, bu kahramanlara bu 
kanunla yeni bir salâhiyet vermiyoruz. Nasıl 
Af Kanununda yaptığımızı bunda da yapalım 
mı! O zaman acemilik devresi vardı. Şimdi bü
tün ac kliği ile arzediyorum ki, bu kanun sa
kattır. 

Cezmi Türk gibi, bu knunun Adlet Kmisvo-
nıma gitmesini hattâ Tarım ve îçiş^ri komis-
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yonlarından müteşekkil bir komisyona verilme
si lâzımdır. Bu kanun, Anayasaya ve Kanunu 
Medeniye aykırı o1 an kısımları ç ıkartarak ye
niden getirilmelidir. Bu kanun şu şekilde çıka
rılırsa memlekette birçok katliâmlar olabilir. 
Yüksek Meclisin bu kanunu sakat bir şekilde 
çıkaracağın: zannetmiyorum. Arzettiğim şekilde 
yani Anayasa ve Medeni Kanuna aykırı hüküm
ler kaldırıldıktan sonra Yüksek Heyete gelirse 
memlekete çok daha hayırlı hizmetl-er etmiş 
o'uruz. 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Sayın 
ark ıdaşlar, 2311 sayılı Kanunu, onun tüzüğünü, 
o kanunun yerine konulmas' istenen şimdiki ta
sar-yi okudum. Geçmişte vali ve kaymakamlar
dan bâzıları ve bucak müdürlerinin çoğu bir
birine uymaz, birbirini tutmaz kararlarını dü
şündüm. Bu tasarıya evvelki kanunla o'mıyan 
bâzı hükümler konmuştur. 

Bu tasarı da esas maksadı temin edememek
tedir. Hele hüviyet itibariyle aynıdır. Uygulı-
yaicak idarecilerden farzı muhal olarak diye
lim, görevini kötüye kullanmak istiyenler 
olursa mümkün olduğu kadar bunlara mâni 
olacak daha vazıh hükümler yoktur. 

Bir gayrimenkul beş kişinindir. Zilyed olan 
da bu beş kişidir. Şayian zilyedlerdir. Bu zil-
yedlik tecavüze uğrarsa beş hissedardan yalnız 
birisi tecavüzün def i için müracaat ederse ne 
olacaktır? Tasarıda buna dair hüküm yoktur. 
Hattâ o beş kişiden biri veya birkaçı, biz his
semizi tecavüz edene verdik, dese ve fakat fe
rağ etmemiş olsalar ne olacaktır? 

Sonra, bir köyün merasına diğer köy teca
vüz ederse ve zilyedliği tecavüze uğrıyan köyün 
muhtarını karşı taraf elde eder de tecavüzün 
de f i için müracaat etmezse halktan bir veya 
birkaçı tecavüzün de f i için müracaatta bulu
nursa ne olacaktır? Sarahat yoktur. Gerçi 
umumi hükümlerin yardımiyle hallederler, fa
kat yine evvelki gibi her biri bir çeşit muamele 
yapar. Bu hususlar kanunda tasrih edilmelidir. 
Tekrar tecavüzlerde sulh mahkemelerince ceza 
verilir, deniliyor. Zilyedliği tekrar tecavüze uğ
rıyan bir kimse bu tecavüzün def i için tabiî 
müracaat edecek ve tecavüz evvelki karara gö
re refedilecek, ancak mütecavizin tecziyesi için 
zilyedliği tecavüze uğrayan kimsenin müracaa-
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tına hacet olmadan ve savcı tavsit edilmeden, 
onun iddianamesine ihtiyaç göstermeden kara
rı veren idareci bir tutanakla doğrudan doğru
ya sulh ceza mahkemesine tevdi etmelidir. 
Sulh ceza hâkimi de celpname ve saire demeden 
işe savcıyı karıştırmadan derhal zabıta mari
fetiyle icabedenleri ihzar etmeli ve kararını 
vermelidir ve lüzum gördüklerinin muhakeme
sini mevkufen yapmalıdır. 

Bu cihetler göz önünde tutularak sarih hü
kümler konulmak icabeder. Tasarıda, tahkik 
memurlarının harcırahlarının ve müracaatçı
lar tarafından Maliye veznesine yatırılması, 
verilmediği takdirde tahkikata geçilemiyeceği 
yazılıdır. Böyle olunca artık her gayrimenku
lun başına harcırah almak için behemehal gi
dilmeye lüzum gösterilir. Halbuki bu gibi te
cavüzlerin yüzde 75 i tarafları ve ihtiyar hey
etlerinden iki kişiyi getirip ifadelerine müra
caatla da halledilir. Yani birçokları gayrimen
kulun başına varılmadan ve hattâ başkalarına 
sormaya bile hacet kalmadan tarafların ifade
leriyle zilyedlik tâyin edilir. 

Arkadaşlar, harcırah meselesi üzerinde du
rulmaya değer. Hepinizce malûmdur ki müra
caatçılar kim olacaktır1? Fakirler, mazlumlar, 
kimsesizler, olacaktır. Elbette ki tecavüz eden
ler zalim, gaddar olanlardır. Kanun tanımı-
yan, kendi zorbalığına güvenen kimselerdir. 
tahkikata geç'lemezse müracaatçı parayı ya-
tırmadığı takdirde zavallı fakirlerin hali ne 
olur? Takdir buyurun. Sayın arkadaşlarım; bu 
gibi hâdiselerin asayişle alâkası vardır, Kanun 
kuvvetine, Kanun yoluna baş vurmayıp kendi 
güç ve kuvvetiyle başkasının zilyedliğini ihlâl 
eden bir adam aynı zamanda asayişi ihlâl edi
yor demektir. Harcırahı Hazineye vermeli, ne
ticede haksız çıkandan almalıdır. Sekiz on 
sene tasarruf edilmeyip metruk bir halde bu
lunan ve fakat birinin üzerine tapusu olan 
b :r gayrimenkulu diğer bir kimse tasarrufa 
başlarsa tapusu olan adam zilyed sayılarak 
bu kanuna göre tecavüzü def ettirebilecek mi 
yoksa mahkemeye mi baş vuracaktır? Bu da 
meskütünanhtır. iştirak halinde veya müşte
rek olarak bir gayrimenkulun sahiplerinden 
yalnız birinin müracaatiyle her cüzünde hakkı 
olduğundan tamamından tecavüzün define ka
rar verilmelidir. Bu hususa ait hüküm yoktur. 
Nahiye müdürlerinin kararma karşı vilâyet 
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merkezinde valiye, ilçelerde kaymakama itiraz 
hakkı verilmesi iyi olmuyor kanaatindeyim. Bir 

i hafta içinde tetkik edilip bir karara bağlana-
I bilir. Sonra vali, kaymakam ve bucak müdür-
! leriııin görevlerini kötüye kullanmaları halinde 
, veya gayrimenkulun zilyedi herkesçe meşhut 
1 ve mütevatır iken başkasının zilyedliği ka

bul edildiği takdirde ne olacaktır? Buna dair 
i hüküm vaz'edilmelidir. 

Evvelki Kanun zamanında bâzı idareciler 
tarafından mahkeme neticesine kadar iki tara
fın da el sürmemesine ve tasarruf etmemesine 
dair karar verildiği görülmüştür ki çok yan
lıştır. Yeni kanun zamanında bu cihete gidil-

I memesi için bundan men edici hüküm konma
lıdır. Çünkü maksat bir gayrimenkulun muattal 
kalmaması ve zilyedin işgal etmesidir. 

Eski kanunun uygulama şekillerini gösteren 
bir tüzük vardı. Bu kanunda da uygulama şekli 
altı ay içinde çıkarılacak bir tüzükle tesbit olu
nacağı bildiriliyor. Halbuki evvelki kanunda 
çıkarılan tüzüğün bir faydası olmadıktan başka 
bilâkis karışıklığı mucip olmuştur. Haddi za
tında tüzüğe hiç de lüzum yoktur. Çünkü her 

! hangi bir kanunun uygulanması ihtisas ve tek-
I nik bir iş olursa nadiren tüzüğe ihtiyaç hisse

dilir. Sonra tüzüklerin birçoklarına kanuna uy-
; mıyaıı hükümler konuluyor ki asla caiz değil

dir. 2311 sayılı Kanunun birinci maddesi (bir 
j kimsenin yedinde bulunan gayrimenkule baş-
j kası tarafından ilâ... ) denildiği halde uygula

ma şeklini gösteren tüzüğün birinci maddesin
de (malik sıfatiyle aslan veya irtifak, irtihan, 
icar ve saire gibi bir hakka istinat suretiyle 

i feran zilyed bulunduğu gayrimenkule başkası 
fprafından ilâ... ) denilmektedir, işte kanun
daki mutlakiyet takyit edilmiş ve idarecilerin 
türlü mânalar vermesine ve çeşitli işlemler ya
masına imkân verilmişti. Halbuki yukarda da 
«rzeylediğim veçhile hem tapusu olan, hem de 
zilyed bulunan bir adamın gayrimenkulüne 
tecavüz vukubulsa da bir ay içinde hakkını 
kullanmazsa artık mahkemeye kendisinin git-

| mesi kanun icabı iken tüzük işi başkalaştır-
mıştır. Binaenaleyh tüzüğe lüzum göstermeden 
kanun açık, seçik olursa daha iyi olur kanaa
tindeyim. Arzettiğim hususlar üzerinde yeni
den tetkikat yapmak üzere Adalet Komisyonu
na iade edilse ve yarın komisyonda hep bera-

1 ber bir defa tetkik etsek muvafık olur kanaa-
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tindeyim. Çarşamba birleşiminde de kanun çı
kar. Fazla bir vakit geçmiş olmaz. Bu gibi mü
him kanunlardan bâzıları aceleye getiriliyor 
ve sonra sıkıntı çekiliyor. Maruzatım bundan 
ibarettir. Bunun için bir önerge takdim ediyo
rum. Takdir yüksek Kamutayındır. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, millî varlığımız üzerinde şim
diye kadar büyük rahneler açtığını gördüğümüz 
bu mevzu üzerinde, arkadaşlar lehte ve aleyhte 
konuştular. Hiç şüphesiz ki, gayrimenkule vâki 
olan tecavüz yüzünden tahaddüs eden hâdiseleri 
önlememiz şarttır. 2311 sayılı kanun bunu, bu
güne kadar hiçbir suretle menedememiş, yani o 
kanun vazifesini görememiştir. Çok ehemmiyetli 
olan bu hâdiselerin önlenmesi için çıkarılması 
lâzım gelen bu kanun, çok temenni ederim ki, 
Meclisin tatilinden evvel kolaylıkla çıksın. Fakat 
arkadaşlar, ben tasarıyı gördükten sonra, şahsan 
bu tasarının 2311 sayılı kanun kadar dahi mü
essir olamıyacağı kanaatindeyim: Bir defa zil-
yedliğin hukuki bünyesi hiçbir suretle bu ka
nunda nazar: dikkate alınmamıştır. Zilyedlik 
ancak Medeni Kanunun tarif ettiği şekilde hü
küm ifade edebilir. Aksi takdirde sahibi olma
dığı malı yedinde bulundurması daima mütecaviz 
durumda olması demektir. Halbuki bu kanun, 
görüyoruz ki, bugün mütecaviz olanları himaye 
etmektedir. 

Sonra arkadaşlar, bu kanunun mülkiyet hu
kukuna hakikaten tecavüz eden noktaları var
dır. Meselâ 3 ncü maddede gayrimenkul üzerine 
tercihe şayan bir hakkı olduğunu iddia etse bile 
mahkemeye müracaat eylemesi lâzımdır diye ko
nan kayıt, tapu senedini ibraz eden adamın da
hi mütecaviz karşısında mahkemeye gitmesini 
icbar eden bir hüküm ifade ediyor. O itibarla, 
arkadaşlar, biz vatandaşlara hizmet için hüsnü
niyetle ve süratle bu işi halletmeye uğraşırken 
büsbütün başka ıstıraplara sebep oluruz korkusu 
içindeyim. 

Sonra arkadaşlar; gayrimenkule vâki olacak 
tecavüzün men'i gibi hukuki işlerin nahiye mü
dürlerinin ellerine bırakılmasına bendeniz taraf-' 
t ar değilim. Bu iş valiler ve kaymakamlar ta-
fmdan tahkik edilmelidir ki, ancak bir netice alı
nabilsin. Biliyorsunuz ki, nahiye müdürlerimizin 
içinde henüz hukuk mezunu bulunmadığı gibi, 
hukuk mezunu olanlar da pek azdır. Bu itibarla 
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• böyle hukuki bir mevzuu onların eline bırakmak 

ve onların verdikleri kararları kesin karar ha 
1 inde kabul edip tahkim etmek de yanlıştır. 

j Hattâ kaymakamın yaptığı tahkikat sonunda 
j verdiği karar da kesin olmamalı, hiç olmazsa 

vilâyat tdare Kanununa bir itiraz hakkı tanıma-
I hdır. 
| Bilhassa arkadaşlar, bendeniz böyle alelacele 

hazırlanmış bir tasarıyı hemen kanun haline 
I getirmeye taraftar değilim. Buı*u Adalet En

cümenine verelim, bir sürpiriz olmasın, üzerin
de birkaç gün daha uğraşalım, zannederim bu 
kanunu gene tatilden evvel çıkarmak mümkün 
olur. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, görüştüğümüz kanun teklifi, 
2311 sayılı Kanunun boşluklarını doldurmak 
maksadiyle iki arkadaşımız tarafından yapılmış-

I tır. 2311 sayılı Kanunun 18 sene evvel tekevvün 
ettiği zamanki safahatını Cezmi Türk arkadaşı
mız izah ettiler. O zaman müstaceliyetle ve sırf 
asayiş ve emniyeti korumak maksadiyle, birçok 
boşlukları havi olarak, çıkarılmış ve tatbikatta 
da muvaffak olmamış bir kanundur. Arkadaşı
mız bunun ispatını şu suretle ileri, sürdü; gittik
çe arazi dâvalarının, toprak dâvalarının sayısının 
artması bu kanunun âdil ve kifayetli olmadığını 
gösterir, dedi. Hakikaten çok doğru. Gönül is
terdi ki, cemiyeti yakından ilgilendiren ve içti
mai yara halini alan bu konuda Hükümetin 
hassasiyetle bu kanunun üstünde durarak da
ha etraflı, daha etütlü bir tasarı ile gelmesini 
temenni ederdim. Fakat Hükümet bunu yapma
yınca kendi görüş zaviyelerinden tesbit edebil
dikleri noksanlıkları gidermek maksadı ile iki 
arkadaşımız harekete geçmiş, bir teklifi kanuni 
getirmişlerdir. Bunu şükranla karşılarız. 

Yalnız, bendenizden evvel konuşan arkadaş
larımızın tebarüz ettirdikleri gibi bu tasarının 
noksanlık ve boşlukları mevcuttur. Biz kanun 

I •enfilâsyonundan müştekiyiz, mütemadiyen ka
nunlar artmaktadır. O halde yeni yapacağımız 
kanunları çok esaslı, ince bir tetkikten sonra 

I getirmeliyiz ki, bir daha tâdil ve tağyir mecbu-
I riyeti olmasın. 
I Biraz evvel tetkiklerini yapan arkadaşları-
I mız şayet komisyonlara gelip noktai nazarlarını 

orada ileri sürselerdi ve teklif sahibi arkadaşla-
I rımıza yardım etselerdi daha iyi hareket etmiş 
I olurlardı. Fakat ne yazık ki, bunu yapmamışlar-
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dır. Ama mademki biz bugün bu noksanlıklara 1 
şahit olduk, o itibarla bunları hal ve fasletmeden, 
bunları kanuna geçirmeden bu kanunu çıkarma
malıyız. Nitekim Yusuf Aysal arkadaşım çok 
mühim noktalara temas ettiler. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Bendeniz ko
nuşmadım. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Yusuf 
Karslıoğlu arkadaşım mühim noktalara temas 
ettiler, şayian zilyedlikte veyahut da iştira ve 
müşterek mülkiyet halinde ihtilâflar zuhur eder
se bu ihtilâfları giderecek metinler konmamıştır. 
Parasını yatırmadan tahkikata geçilemiyeceği 
hakkındaki hüküm biraz ağırcadır. Bu işte mağ
dur mevkiinde o1 anlar daha çok mazlum ve fakir 
vatandaşlarımızdır. 

Sonra bir aylık mühlet üzerinde durdular. 
Filvaki bu, tecavüzün vukuuna ıttıla kesbettikten 
sonra başlıyor. Yani arazi, gayrimenkul teeavüze 
uğramış ise sahibi itti1 a kesbettiği tarihinden 
âzami bir ay zarf mda dâva açmak mecburiyetinde
dir. Şayet ittilâ yoksa bir seneye kadar bu müd
det nzatılabiliyorsa da bu, gayrikâfidir. 

Harcirah Hazineden veriliyor, gayet doğru 
söylediler, dâva halledildikte haksız taraf kimse 
harcirahm ve bütün masrafların ondan istihsal 
edilmesi lâzımdır. Bu hüküm de metinde yoktur I 
ve buna benzer birçok noksanlıklar vardır. 

Benim de ricam ve temennim, kanunu noksan
sız, ama mümkün olabileceği kadar noksansız çı
karabilmek içm, şahit olduğumuz boşlukları dol
durmak maksadiyle teklifi tekrar Adalet Komis
yonuna gönderelim ve bunu mükemmele yakın 
bir şekilde çıkaralım. Adalet Komisyonu bunu 
kabul ederek teklifi geri alırsa çok isabetli bir iş 
yapmış olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Zihni Ural. 
ZÎHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar; 2311 sayılı Kanunun yerine bu kanunun 
görmekte olduğu, telâfi etmekte bulunduğu ihti
yaçları daha verimli bir şekilde görmek ve telâ
fi etmek için iki arkadaş tertiplediği teklif, iç
işleri ve Adalet 'Komisyonlarından geçerek yüksek 
huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Tasarı üzerin
de bâzı arkadaşlar lüzumu, yoktur mahiyetinde 
izahlarda bulundular ve dediler ki : Medeni Ka
nun zilyedlik bakımından kurduğu esasalara mu
halif olarak mülkiyet haklarını takyit etmekte 
bulunduğundan bu tasarının yerinde olmadığını 
ve hattâ buna lüzum dâhi bulunmadığını işaret i 
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ettiler. Arkadaşlar bu lüzumu öne sürerken dedi
ler ki; bu kanun çıktıktan sonra mahkemelere 
intikal eden hâdiseler daha fazlalaşmıştır. Bence 
bu şekildeki iddia yerinde değildir. Çünkü 2311 
numaralı Kanunu ve onun yerine konulmak iste
nen kanun tasarısını, gayrimenkuldeki tecavü
zün men'ine dair Kanun değil, men'i muaraza 
kanunu şeklinde mütalâa etmek en doğru bir ha
reket olacaktır. 2311 numaralı Kanun çıktıktan 
sonra mahkemelere intikal eden hâdiselerin faz
lalaştığını iddia ederken bu kanun çıkıncaya ka
dar muarazalar neticesinde yaralanmış ve hattâ 
bu yüzden ölmüş insanların ve bu şekildeki vaka
ların istatistiklerine bakılırsa görülecektir ki, 
2311 numaralı Kanun çıktiktan sonra bu gibi 
müessif vakalar hemen hemen önlenmiştir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bilâkis Zihni 
Bey. 

ZÎHNİ URAL (Devamla) — Bu arkadaşları
mızın itiraz etmelerine rağmen istatistikler mey
dandadır. Bunu pek âlâ tetkik edilebilirler. 

Yani netice olarak arzedeyim ki, bu men'i 
müdahale kanunu değildir, gayrimenkul üzerin
de men'i muareze kanunudur. Bu şekilde mü
talâa etmek en doğru olacaktır. 

Yalnız arkadaşlar, 2311 sayılı Kanun tam 
mânasiyle mevzuu ihata etmediğinden bu tasarı
yı bu mevzuu tam mânasiyle ihate ettirmek ga
yesiyle getirdik yolundaki iddialarına ve içişle
ri Komisyonundaki görüşmelerde bâzı noktala
ra vâki itirazımı prensip bakımından burada 
arzedeceğim, " 

Yusuf Karslıoğlu tasarı üzerindeki mütalâa
larını çok vazıh bir şekilde izah ettiler. Tekrar 
etmiyeceğim, yalnız 2311 numaralı ^Kanunla bu 
tasarının prensip bakımından, aradaki madde
lerin tesbiti bakımından o kadar fark olmadığı
nı ben de kabul etmiş bulunuyorum. Meselâ ta
sarı sahibi arkadaşlarımız esbabı mucibelerinde: 
(Bugüne kadar devam etmiş olan kötü hâdise
leri giderecek ve 2311 sayılı Kanunun hedef ve 
mevzuunu tam mânasiyle kavrıyacak şekilde bu 
teklifi hazırlamış bulunuyoruz) diyorlar. 

Bu teklifin müzakeresi neticesinde Adalet 
Komisyonunca hazırlanan birinci madde, doğ
rudan doğruya tecavüzün men'i ve gayrimenku
lun zilyedine teslim edileceğini göstermektedir. 
2311 sayılı eski kanuna göre ise, zilyedi bulun
duğu gayrimenkule müdahale ve tecavüz edilen 
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şahıs, müdahalenin men'ini istediği takdirde 
doğrudan doğruya her iki taraf arasındaki va
ziyet tetkik edilir, asıl müdahil mahiyetinde 
üçüncü bir şahıs araya çıkarsa o şahsın da der-
meyan ettiği mütalâalar tetkik edilir ve netice 
ve icap ne ise o yolda karar verilir. Halbuki ar
kadaşlar tarafından teklif edilip İçişleri ve 
Adalet Komisyonunca kabul edilen şekilde, mü
racaatçı müracaat ederse müdahalesi menedi-
len şahıstan sonra her hangi bir suretle üçüncü 
şahıs olarak alâkalının birisi çıkarsa son fıkra 
hükümlerine göre mademki bir kararla müda
hale menedilmiştir, o karar hiçbir tahkikata 
tâbi tutulmadan doğrudan doğruya onun da 
müdahalesi menedilmiş oluyor.. Bu zilyedlik 
bakımından idare âmirlerinin bu zilyedlik tak
dir hükmüne son vermiş bulunuyoruz. Hepsinin 
müdahalesini menedince üçüncü şahsın ne ka
bahati olabilir. Belki de doğrudan doğruya hak, 
müdahil olmak istiyen 3 ncü şahısta veyahut 
idari karar çıktıktan sonra gelecek üçüncü şa
hıstır. Fakat teklifte kabul edilen şekle göre 
üçüncü şahsın müdahalesi reddediliyor. 

Size açık bir misal arzedeyim; geçmiş bir 
hâdisedir bu. Muris vefat ediyor, evlâtları ay
rılıyorlar, fakat gayrimenkul hissei şayia şek
linde tasarruf ediliyor. Kardeşlerden birisinin 
anası başka. îki kardeş muvazaa suretiyle 2311 
numaralı kanuna göre, birisi birinin aleyhinde 
müracaat ediyor ve tabiî birisinin müdahalesi 
menediliyor. Üçüncü kardeş çalışmaya gitmiş
tir. Üçüncü kardeş geliyor ki bir kararla baba
sından intikal etmiş olan mallar kardeşine bıra
kılmış. Gidiyor, kaymakama müracaat ediyor. 
Bu mallar ayrıldı, fakat bunlara biz arada hissei 
şayia şeklinde tasarruf ediyorum diyor. Kayma
kam tekrar tetkik ediyor, bakıyor ki, iddia doğ
rudur, tutuyor ikinci bir kararla murisin ismini 
de zikretmek suretiyle diyor ki bu kardeşler 
arasında müşterek bir maldır, tâ ki dâva edi
lip beynelverese usulen taksimi yapılıncaya ka
dar müşterek mal olarak kalmasına karar ve
rilmiştir. 

2311 sayılı Kanunun hükümleri buna müsa
ittir. Arkadaşlarımızın teklifi ile kabul edilen 
birinci maddede doğrudan doğruya bu iki kar
deş arasında vâki olan bu muvazaa neticesinde 
onlardan ayrı olan üçüncü kardeşin müracatı 
için bu madde üzerine kendisinin zilyed bu
lunmasına imkân ve ihtimal kalmamış oluyor. 
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I Burada prensip olarak mademki idare âmir

lerine bir takdir hakkı veriliyor, bu takdir 
hakkının yerinde kullanılması lâzımdır. 

Sonra prensip bakımından gene üçüncü 
maddede, birçok yerlerde bugün sakat bir şe
kilde devam ettirilen « tenbih » kelimesi aynen 
kabul edilmiş oluyor. Bütün şikâyetlerde 
Anayasanın 82 nci maddesi hükümleri muci
bince yazılı tebliğ yapılır dediği halde, 2311 
numaralı Kanun « tenbih edilir » dediği için, 
prensip olarak konulmuş olan bu şekil sakat
tır. Birçok şikâyetlerde doğrudan doğruya 
idari kararı karakollara tenbih ediniz doyor-
lar. Bu, kabili itiraz değildir, amma kabili 
şikâyetir. Şikâyet olması için de doğrudan 
doğruya idari kararın suretini alacak ki mev
zuu bilsin de ona göre şikâyette bulunsun. 

Netice olarak bu nokta, İçişleri Komisyo
nunda da izah ettiğim şekilde, prensip bakı
mından dahi 2311 numaralı Kanundan daha 
iyi bir şekilde ifade edilmiş değildir, arkadaş
larımız da aynı şekilde fikirlerini beyan etmiş-

I 1er ve bu tasarının tekrar Adalet Komisyonuna 
iadesini istemişlerdir. Ben de aynen onlara iş
tirak ediyorum. İcabederse orada da fikrimi 

I tekrar erzederim. 

MUSTAFA ÖZDEMİR (Tokad) — Muhte 
rem arkadaşlar, huzurunuza bendeniz, tasarıda 

I noksan bulduğum bir noktayı işaret etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

I Huzurunuza gelen bu tasarıyla ilgası teklif 
edilen 2311 numaralı Kanunun tatbiki sırasında 
vazifedarlarca vu'kubulan bâzı yanlış içtihat ve 
kanaatler dolayı siyle mukaveleye müstenit o,1 sun 
veya olmasın bilûmum müstecirler veya ortakçı
lar da gayrimenkul üzerinde işlemiş bulunmala
rı itibariyle zilyed telâkki edilmiş ve bu da neti
ce itibariyle birçok ihtilâflara ve yanlış kararla
ra yol açmıştır. 

Bu itibarla tasarının birinci maddesine «gay
rimenkul üzerinde icar veya ortakçılık suretiyle 
tesis edilmiş bulunan işlemeler zilyedlik sayıl
maz» diye bir fıkra ilâvesini faydalı görmekte
yim. Bunun için de bir önerge takdim ediyo
rum. Nazarı dikkate alınmasını rica ederim; 
takdir Yüksek Heyetindir. Maddelere geçilirse 
maddeler hakkında, fikir ve mütalâalarımı da ay
rıca arzedeceğim. Teklifimin kabulünü tekrar 

I istirham ederim. 
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MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, 2311 sayılı Kanunun kifayet
sizliği sebebiyle memleketimizin birçok bölgele
rinde ve bilhassa kendi bölgemde arazi ve gayri
menkul ihtilâfları fevkalâde fazladır ve bu yüz
den gerek hukuk ve gerekse ceza mahkemeleri bu 
ihtilâflarla meşbudur. Diğer arkadaşlarımın an
lattıkları gibi, bu yüzden katil vakaları da pek 
ziyadedir. 

Şimdi bu işi birkaç noktadan mütalâa etm?k 
icabeder: 

Bunlardan birisi; bir şahsın, diğer bir şah
sın arazisine, gayrimenkulüne müdahalesi; 

Diğeri, bir şahsın bir tüzel kişiye ait mese
lâ bir köy şahsiyeti hükmiyesine ait arazi ve gay-
rimen'kule müdahalesi; 

Üçüncüsü de, tüzel kişiliğin karariyle, mese
lâ bir köy şahsiyeti hükmiyesini temsilen ihtiyar 
heyeti karariyle diğer bir köyün arazisine mü
dahale olunması.... 

tşi bu noktalardan ele alacak olursak, aşi
kâr olarak görülür ki, asıl mühim mesele tüzel 
kişilerin tecavüzü meselesidir. Köyün orta mal
larına, mera ve yaylalara vâki tecavüzlerin do
ğurduğu neticeler, şahsi tecavüzlere nazaran 
çok daha ehemmiyettedir. Bu kanun tasarısını 
tetkik ettiğimiz zaman bilhassa tüzelkişilerin 
arazisine vâki tecavüzler için esaslı hükümler 
olmadığı göze çarpmaktadır. Meselâ birinci 
maddesinde: 

«özel ve tüzel kişilerin yedlerinde bulundur» 
dükleri gayrimenkullere başkası tarafından vâ
ki tecavüz» den bahsedilmektedir. 

Dördüncü maddesi ise: Vâki olacak tecavü
zün önlenebilmesi için, tecavüzden evvel zilyed 
olan kimsenin müracaatta bulunması hüküm al
tına alınmıştır. KÖy orta malına vâki tecavüzün 
bertafaraf edilmesi için ise köyü temsilen muh
tarın müracaatı lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, muhtarla mütecaviz 
teşriki mesai ederse bu takdirde vâki tecavüzü 
bu kanunla önlemek imkânı kalmıyacaktır. De
mek oluyor.ki, bu kanun heyeti umumiyesiyle 
bir kere tüzel kişilere ait gayrimenkullere vâki 
tecavüzleri önliyecek bir tedbiri ihtiva etme
mektedir. Halbuki demin de arzettiğim gibi, bu 
nokta çok mühimdir. Bilhassa üzerinde durdu
ğum şu nokta üzerinde komisyon sözcülerinin 
ve Hükümetin neler düşündüğünü öğrenmek ar-
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zusundayım. Bu memlekette köy arazisine vâki 
müdahalelerden doğan huzursuzluk çok büyük
tür. 

Şahsi kanaatim, bu tasarı ile mevzuubahis 
huzursuzluk giderilemez. Aksini ümit ediyorlar
sa izah etsinler, kabul edelim. Fakat bu hali ile 
huzursuzluğun giderileceğini ümit etmediğim 
için bu bakımdan da tetkiki için yeniden Ada
let Komisyonuna gitmesi noktasından yapılan 
teklifi destekliyorum. 

BAŞKAN — Fehmi Açıksöz, buyurun. (Yok 
sesleri) Hüseyin Fırat! 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar
kadaşlarım; müzakere buyurduğunuz kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu ile Adalet Komis
yonunun bu teklifi değiştirişleri ihtiyaçları kar
şılayacak durumda değildir. 

1. Bu kanunun tatbikatının idare makam
larına terkedilmesi mühim bir hatadır ve hu-;,, 
kuk prensiplerine aykırıdır. Gayrimenkule ta
sarruf iddialarını tazainmun eden ve vatandaş
lar arasında birçok ve esaslı maddi ihtilâfların 
doğmasına sebebiyet veren bu kanunun tatbika
tının bu iki mühim sebeple adliyeye verilmesi 
lâzımdır. Tamamen fertler arasındaki ihtilâfla
rın halli hedefini güden bu kanunun tatbikatı
nın idari makamlara terki yukarda da arzetti
ğim gibi hukuk prensiplerine uygun düşmez. 
Bu kanunun her türlü politik cereyanlar dışın
da bulunan adlî makamlara tevdii demokrasinin 
de bir icabıdır. 

2. Bu kanunla kasdedilen zilyedliğin tasrîh 
edilmesi lâzımdır. Zilyedlik birçok sebeplerden 
ileri gelir. Ya müstecirdir, ya ortaktır veyahut-
ta maliki bulunduğu iddiasiyle elinde tutmakta
dır. Kanaatimce yalnız bu kanuna göre üçün
cü şekilde zikrettiğim zilyedin himaye edilmesi 
lâzımdır. Bu cihet tasrih edilmediği takdirde 
müstecir veya ortak olarak çalışmakta bulunan
lar hakkı mülkiyet sahibi şahsı daima müşkül 
duruma sokabilir. Esasen bugün tatbikatta bu
lunan ve ihtilâfların çoğalmasına sebebiyet ve
ren durum kanunda bu hususların zikredilme-
mesinden ileri gelmektedir. 

Üçüncü ricam da bu kanuna göre tecavüzler 
tekerrür ettiği takdirde cezaların şiddetlendiril-
mesidir, bendeniz buna taraftarım. 

Bu sebeplerle kanun teklifinin komisyona 
iadesini istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — VacidAsena; komisyon adına 

konuşacaktır. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 
kanun teklifi komisyonumuzda görüşülürken 
görüşme tarihine kadar geçmiş olan hâdiseler 
de aynı zamanda tetkik mevzuu olmuştur. Gö
rüyorum ki, kanunun aleyhinde konuşan hatip 
arkadaşlarımız tamamiyle hislere karşı hitap edi
yorlar. Yüksek Meclisten, bir noktaya işaret 
ederek rica edeceğim ki, mâruzâtım mantık ru
hiyle takip edildiği takdirde bu kanunun ehem
miyeti tamamiyle anlaşılmış olacaktır. Mute-
riz arkadaşlardan Sinan Tekelioğlu bu kanu
nun Anayasaya muhalif olduğunu ileri sürdüler. 
Fakat se"bep zikretmediler, belki de bundan iç
tinap ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun tasarısı 
veya teklifinin, İçtüzüğün 37 nci maddesi ge
reğince her hangi bir komisyonda tetkik mev
zuu olduğu takdirde, mevzuun Anayasaya ay
kırı olup olmadığını komisyon evvelemirde der
piş eder ve müspet neticeye vardıktan sonra 
müzakerelere geçer. Eğer mevzuun Anayasaya 
muhalif olduğunu anlarsa tasarının müzakere
sinden sarfınazar eder. Bu, gayet sarih, üze
rinde tereddüdü mucip olmıyacak, münakaşayı 
intaç etmiyeeek bir tüzük hükmüdür. 

Bu noktayı belirttikten sonra bu kanunun 
ruhunun doğrudan doğruya Kanunu Medeni
den iktibas edilmiş bulunduğunu arzeylerim. 
Maruzatımı daha fazla tebarüz ettirmek için 
Kanunu Medeninin zilyedliğe taallûk eden 
maddeleri üzerinde birkaç açıklamada bulun-
maklığım için müsaadenizi bilhassa rica edece
ğim. Bu izahat muhakkak ki hâdiseye salim 
bir reviş ve cereyan vermiş olacaktır, bu ka
naatle sözlerime devam ediyorum. 

Kanunu Medeninin 887 nci maddesi, bir şey 
üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan kimse o şe
yin zilyedidir, diye sarih bir tarif yapmıştır ve 
tarifj yaptıktan sonra mütaakıp olarak sevke-
dilen hükümler meyanmda yine Kanunu Mede
ninin; 893. ncü maddesinin ihtiva ettiği esaslar 
şayanı nazardır. Arkadaşlar, bu madde zilye
din bütün gâsıp ye tecavüz fiillerini, hattâ kuv
vet ;ku,llanmak suretiyle defi hakkında sahİD oldu
ğunu beyan etmektedir. Fakat biz memlekette 
tapu vaziyetinin vatandaşları tatmin edecek bir 
faaliyet sahasına intikaL etmediğini yaptılımız i 
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tetkikat neticesinde ve fiilen geçirdiğimiz mes
lekî jıayatm bir neticesi olarak anladığımız için
dir \i, bunun uzun bir zamana mutavakkıf ol-
masijve memleketimizde arazi kavag1 arının, bil-

. hassa büyük hâdiselere sebebiyet vermesi bakı-
mmc|an, bunları önlemek düşüncesiyle bu kanu
nun : kabulü cihetini istilzam ve raporumuzu o 
yolda tanzim ettik. 

Bu mâruzâtım meyanmda temas etmek istedi
ğim bir cihet daha vardır ki, bu kanun teklifi 
hakkında Adalet Encümeni tarafından hazırla
nan gerekçeyi baştan sonuna kadar ince bir tet-
kika mâruz bırakıldığı takdirde mâruzâtımızın 
sıtkı daha ziyade meydana çıkmış o^caktır. Bu 
gerekçe zilyedliği tarif ederken şöyle diyor, mü
saade ederseniz bu kısmı aynen okuyacağım. 

Zi^edlik umumi mânada menkul ve gayri
menkul sayılan bir mal üzerinde (Fiilî tasar
ruf) olarak ifade edilir ve bu tasarruf zilyed 
olan kimseye o malın maliki sıfatını izafe ve 
bir karîne teşkil etmez ise de zilyedliği her ne 
suretle olursa olsun bir tecavüze mâruz kaldığı 
takdirde ve bu hakkı mahza Medeni Kanunun 
geniş mikyasta siyaneti altında bulunması hase
biyle bunun sadece izalesini, ref'ini istemesi zil
yed için kabul edilen bir esasdır. Şüphe yoktur-
ki bu sadette adli kazaya aksetmesi varit olan ih-
ihtilâj mevzuunun tetkikinde (Mülkiyet hakkı) 
veya ^(Zilyedlik hakkı) bu mevzuları araştırıl
madan ya^ız (Zilyedlik) sıfatına bakılır ve 
bunun ispatı halinde münazaalı şey zilyed lehi
ne hüküm altına alınır. Fakat bu karar, yukarda 
işaret «dilen (Mülkiyet hakkı) ile (zilyedlik) hak
kını ihlâl ve onlara asla müessir olamaz. 

Arkadaşlar görülüyor ki, Kanunu Medeniden 
istidlal, istimbat ederek zilyedlik hakkının alel 
it1 ak korunması için âcil bir tedbirin bu kanun
da yejr almasını düşündük ve hükümlerini de 
bu esajS üzerine tanzim ve tasdiki âlinize sevket-
miş bulunuyoruz. Bu Kanun doğrudan doğruya 
arkadaşımızın dermeyan ettiği itiraz veçhile 
Anayasaya muhalif ise bu takdirde 4 Teşriniev
vel 19|f6 dan beri meriyette bulunan Medeni 
Kanunun da Anayasaya muhalif olması lâzım
dır ; a|:si takdirde kendileri tezada düşmüş olu
yorlar. îleri sürülen itirazlar meyanında sayın 
doktor arkadaşımız Cezmi Türk'de bu kanunun 
polis ye zaptiye zihniyetiyle tedvin edildiğini 
işaj-çt ettiler. Kendilerini mes^k bakımından 
mülâhaza ederek, Kanunu Medeni hükümleri 
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hakkındaki izahatımın tatmin -edeceğine kaani 
bulunuyorum. Bu kanun polis ve zaptiye zihni
yetiyle değil, "Kanunu Medeninin vatandaşa ta
nıdığı zilyedttk hakkmm himayesi bakımından 
teklif edilmiştir. Bu cihete ait olan maruzatım 
bundan ibarettir. 

Bir kısim arkadaşlarımız, kanunun esas iti
bariyle vatandaş ihtiyacına kâfi bulunmadığı
nı da yine bir itiraz noktası olarak Yüksek 
Meclise arzettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu daha belirt
mek isterim ki, iyi bir kanun fena bir tatbik sa
hasında vatandaşa müsmir olamaz. Aksi mülâ
haza üe her hangi bir kanun muhtevası, kanu
nun cemiyet hayatının bir muhassalası olması 
bakımından ihtiyaca tekabül'etmemiş olâa dahi; 
hükümlerine mü'âyemet verilecek, ana hukuk 
prensiplerinin ölçüleri dairesinde tatbik edildi
ği takdirde asla aksaklık vücuda getirnîez ve şi
kâyeti mucip olmaz, ıstırap yaratmaz. Binaena
leyh kanunun iyi niyetle tatbiki bütün mahzun
ları ve fena âkibetleri bertaraf eder. Müzakere 
mevzuu olan kanunun her halde bu memlekette, 
bu yurtta iyi bir tatbik sahası bulacağına hepi
niz kaani olacaksnız. 

Arkadaşlar, şu ciheti de arzetmek istiyorum 
ki, bugün bilhassa Türk köylüsü tapulama va
ziyetinden müştekidir, müşteki olduğu kadar da 
büyük iztırap içindedir. 

Bugün Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
ile yapmış olduğum bir konuşma neticesinde 
bundan evvel kabul edilmiş olan ve gerekçede 
mevzuubahs edilen Tapulama Kanununun bü
tün köylerde tatbikinin 20 senelik bir zamana 
mütevakkıf olduğunu öğrendim. Düşününüz ar
kadaşlar, Türk köylüsü, ancak kendi âlin teri 
ile ıslatt:ğı toprağının nimetinden, tapulama 
vaziyetinden mahrum kalması bakımından isti
fadeden uzak bulunuyor ve nimetin kendisine 
temin edeceği haklardan istifade edemiyor. 
Binaenaleyh, bu ıstırap saikiyle bunların 
herhangi fena bir tasavvur ile harekete geçecek
leri ve netice itibariyle de bâzı nahoş yollara 
başvuracaklarını inkâr edilemez. îşte her han
gi bir vatandaşın, yanlış bir düşünce mahsulü 
olarak, bu yola sülük etmesini menedecek ted
birler karşısında kaldığı takdirde muhakkak ki, 
tecavüzi harekete kendisini meylettirmiyecek, 
mümkün olduğu kadar kanun yolunda harekete 
kendisini mecbur tutacaktır. 
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Bâzı arkadaşlarımız bu kabul edilecek salâ

hiyetin doğrudan doğruya adlî m&Kkemelere 
tevdi edilmesi lüzumunu belirttiler ve bu nok
ta üzerinde ısrarla durdular. Sayın arkadaşlar, 
Kanunu Medeni hükümlerine münafi ve vatan
daşın adlî kazaya müracaatına mâni bir hüküm 
sevkediîmiş değildir. Bilâkis her hangi bir in
zibati mülâhaza düşüncesiyle asayişsizliğe arka
daşlarımızın üzerinde ittifakla durdukları gibi 
mukateleye müncer olan hâdisatı menetmek için 
bu kanunu bâzı zabıta hükümlerini ihtiva ettiği
ni arzedersem mevzuu daha ziyade tebellür et
tirmiş olacağım. 

Arkadaşlar, kanun hükümleri arasında harcı
rahtan da bahsettiler. Filhakika yeni sev-
'kedilem kantin maddesinde iş sahiplerine 
ihtiyarı lâzım gelen masraflarının tahmili 
derpiş edilmiştir. Bunun saik ve âmilini mü
saadenizle teşrih etmeye çalışacağım : 

2311 numaralı Kanun yerine ikame edilmek 
istenen bu kanuna bu hükmün konulmasında 
güdülen maksat şudur : 

2311 numaralı Kanunun tatbikatında; va
tandaşın, hakkının ihlâline müncer olan bir va
ziyetin ıslahı için idari makamlara dilekçe ver
mek suretiyle yapmış olduğu müracaat üzerine, 
idari makamların bir vasıta temin etmelerine 
elbette imkânı yoktur. Bu sebeple müracaat ve 
şikâyeti yapan kimse, doğrudan doğruya, bu 
tahkiki yapmaya memur edilen memurun her 
türlü nakil vasıtasını ve daha doğrusu münaza-
ah yere kadar gitmesini temin ediyor ve buna 
ait olan masrafları berveçhi peşin yapıyordu. 
Fakat kanunun noksan olarak bıraktığı hü
küm dolayısiyle de bu masrafların karar altına 
alınmasına imkân bulunamıyordu. Vatandaşın 
bu mevzuda sarfettiği paranın da aynı zamanda 
haksız çıkan tarafa tahmili yine mâdelet icabı 
olduğundan bu hüküm kanun meyanmda zikre
dilmiş ve buna bilhassa lüzum görülmüştür. 
Harcırah kararnamesinin zikri belki Yüksek 
Mecliste menfi tesir husule getirmiştir. Fakat 
şu muhakkaktır ki, bu hareirah kararnamesi 
hükmünü bu madde meyanina koymadığımız 
takdirde, bundan evvel olduğu gibi, müşteki 
durumundaki, hakkının yerine getirilmesini is-
tiyen vatandaşı açık bir masraf tediyesine tâbi 
tutacak ve şüphesiz ilerde bilim temin etmekten 
mahrum bırakmış olacağız, ki madde bu düşün
ce ile sevkedilmiştir. Maddenin mevcut hüküm-
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ler itibariyle asla mahzuru yoktur, bilâkis ka
nunun tatbikatında kolaylık temin edecek, ya
pılan masraflar inzibat altına girecek, muhtemel 
suiistimali önliyecektir. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir noktayı be
lirtmek istiyorum. Bu kanunun mevcut hüküm
lerle teçhiz edilmesinin ihtilât vücuda getireceği 
mülâhazasını arkadaşlar dermeyan ettiler ve bir 
itiraz merciinin kabulü lâzımgeldiğini belirtti
ler. 

Arkadaşlar, itiraz merciinin kabulü takdi
rinde bu kanunla düşünülen neticenin elde edil
mesi imkânsız bir vaziyete düşer. Aledderecat, 
bu itiraz dereceleri Danıştaya kadar uzamak su
retiyle vatandaşı bir ıstırap mevzuundan kur
tarmak yerine diğer bir itiraz mevzuuna düşür
müş olur, maksut netice de sağlanmış olmaz. 

İdari kararlar neticesinde hakkının ihlâl 
edildiğine kaani olan her hangi bir kimse doğ
rudan doğruya umumi hükümler dairesinde ad
lî makamlara baş vurmak suretiyle hakkım dai
ma yerine getirebilir ve bu hakkı yerine getire
cek mevzularda da bu kanunun bir müdahalesi 
mevzuubahis olamaz. Kanun mücerret, memle
kette bir mukateleye kadar varan vatandaşlar 
arasında huzursuzluk tevlit eden asayişsizliği 
mahza önleyici esasları ihtiva ediyor. Başka hiç
bir hukuki hüküm kurmamaktadır. Bu itibarla 
kanunun esas itibariyle kabulüne karar veril
mesini Yüksek Meclisten rica ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayeti

nin reye arzını teklif ederim. 
(Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

BAŞKAN — Efendim, söz alan arkadaşlar 
mevcuttur, lehte ve aleyhte de konuşulmuştur, 
önergeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Reye konulmuş ve kifayeti mü
zakere kabul edilmiştir. (Aksi reye konulmadı 
sesleri). 

Koydum, zaten kabul edenlerde ekseriyet var
dı, neticeyi de tebliğ ettiğim için arkadaşımıza 
söz veremedim. 

Şimdi diğer önergeleri de okutuyorum. 
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Yüksek Başjkaailığa 

Müzakeresi yapılan tecavüzün define ait ta
sarının takdim ettiğimiz değiştirgeler de dikka
te alınmak üzere Adalet Komisyonuna iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili Seyhan Milletvekili 
Yusuf Ziya Eker Cezmi Türk 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim sebeplerden dolayı tasarının 

Adalet Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
rim* 

Yozgad 
Y. Karslıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tadili teklif edilen 2311 numaralı Kanun ta

sarısının ehemmiyeti aşikârdır. Acele etmiye-
lim. Bu tasarının Anayasa, Adalet ve Tarım 
komisyonlarına havalesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Yusuf Ziya Tuntaş 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan gayrimenkula tecavüzün 

define dair kanun teklifi ciddî ve asıl ihtiyaç
lara cevap olmakla şayanı şükrandır. Ancak bu 
teklifte kıymetli arkadaşlarımın belirttikleri gibi 
ehemmiyetli noksanlar vardır. 

Yapacağımız tadil teklifinin de nazara alın
ması suretiyle teklifin Adalet Komisyonuna iade 
•buyrulmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
(Muzaffer Ali Mühto 

B. M. M. Başkanlığına 
Teklifteki ihtilâfın idari makamlarca tetkiki 

sistemini yargıçlara tevdii şeklinde tadilât yapıl
mak ve incelemelerde bulunulmak üzere Adalet 
Komisyonuna iadesini talep ve arzederiz. 

Konya Seyhan Tokad 
U. Nazif Yiğiter S. Tekelioğlu Ahmet Gürkan 

Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Men'i müdahale 

kanunu tasarısını Adalet Komisyonuna iadesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İbrahim Subaşı 

BAŞKAN — Efendim teklifler iki kaydı ih
tiva etmektedir. Bir kısmı tasarının yalnız Ada-
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let Komisyonuna iadesini, ikinci; aykırı teklif 
ise: Anayasa, Adalet ve Tarım komisyonlarına 
gitmesini tazammun etmektedir. 

Tarım, Anayasa komisyonuna gönderilmesi n i 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir, reddedilmiştir. 

önergelerle birlikte nazara alınmak üzere 
Adalet Komisyonuna gönderilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Adalet Komisyonuna 
gönderilmesi kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

*'. — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyonu raporu (1/194) [1] 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-
LlS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuza Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nu tasarısı diye bir tasarı gelmiş bulunuyor. 
Mevzuun ehemmiyetine binaen bu tasarının 
öncelikle ve ivedilikle müzakere edilmesini rica 
ederim. (Kabul sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü ya

bancı sermayeyi teşvik kanunu tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesini reyi âlinize arzediyorum.. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz? Bu, 
görüşmesiz oya konulmak icabeder. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Baş
lanmış kanun varken yeni bir teklifle başla
nan meseleyi tehir etmeye hakkımız yoktur. 
Uluborlu kanunu görüşülecekti. (Doğru ses
leri) 

BAŞKAN — Güzel. Fakat bu teklifi reyi
nize arzedeyim. Onu da ayrıca tezekkür ede
riz. 

[1] 258 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Yabancı sermiyeye ait tasarının öncelikle 

görüşülmesi teklif ediliyor. Bunu oyunuza ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, usul hakkında zati âlinize söz 
veriyorum. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen
dim bir meselenin müzakeresi başladıktan 
sonra bırakılmış olması için sebep görmedim. 
Vakit gecikir, şu olur bu olur, ekseriyet olmaz, 
O başka. Binaenaleyh geçen gün Uluborlu işi
ne başladık, müzakere ettik, vakit geçti, talik 
edildi. Demek ki vakit olsaydı devam edilecekti 
bu işe. Bu arada Hükümetin teklifi geldi. Ga
yet doğru, öncelikle müzakere edilsin. Edilsin. 
Ama öncelik demek, başlanan işten evvel değil, 
başlanan işten sonra gelecek işlerin önüne ika
me etmek demektir. Tensip ederseniz Ulubor
lu işi başlamıştı, ona devam edelim. 

BAŞKAN — Heyeti celileniz her toplantı 
gündemine daima hâkim veziyettedir ve gün
dem, ihtiva ettiği maddeler itibariyle o günkü 
birleşimde heyeti celilenizin nazara aldığı bir 
keyfiyettir. Nitekim bugün yapılan bir teklif 
üzerine, sorulardan evvel kanun tasarılarının 
müzakeresini tasvib buyurdunuz. O suretle mü
zakerelere devam ettik. İçtüzüğün 74 ncü mad
desinde «Bir kanun tasarısı veya teklifinin 
gündemde bulunan öteki maddelere öncelene-
rek görüşülmesi istendikte bunun gerekçesi 
bildirilmelidir, öncelikle görüşülmeyi, yalnız 
veya bir komisyon istiyebilir. Bu istem, yazı olmak 
şarttır) denilmektedir. Bu maddeye tevfikan Ya
bancı Sermayeyi Teşvik kanunu tasarısını diğer 
maddelerden daha evvel müzakeresini tasvibinize 
arzettim, kabul buyurdunuz. 

Refik İnce arkadaşımızın mütalâaları muhik-
tir. Fakat o, geçen güne aittir. Şimdi verdiğiniz 
kararla teklif tasvibinize iktiran etmiştir. O hal
de şimdi yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununun müzakeresine geçiyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi gerekçede ya

zılı olarak beyan edildiğine göre ivedilikle görü
şülmesini tasvip buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 
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Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu 

MADDE 1. — Memleket ekonomisinin kalkın
masına yarıyacak mahiyette olmak, Türk hu
susi sermayesine açık işlerden bulunmak, her 
hangi bir inhisar ve imtiyazı tazammun etme
mek şartiyle ve sanayi, enerji, maden, bayındır
lık, ulaştırma ve turizm sahalarına yatırılmak 
üzere getirilecek yabancı sermaye bu kanunda 
yazılı hak ve menfaatlerden faydalanır. 

Memlekete getirilecek yabancı sermayenin 
birinci fıkrada yazılı vasıfları haiz olup olma
dığını 7 nci maddede yazılı Komite tesbit eder. 

Şu kadar ki, Komitece bu vasıfları haiz ol
duğu tesbit edilen yabancı sermayenin bu ka
nundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim yabancı sermayenin teşviki için hazır
lanmış olan bu kanun tasarısının birinci madde
sinde (Dışardan getirilecek yabancı sermaye) 
kaydı vardır. Acaba buradaki getirilecekten mak
sat nedir?. Yani kendiliğinden gelecek değil de 
Hükümetçe veyahut başka müesseselerce celbedi-
lecek sermayeden mi bahsedilmek isteniyor?. Bu 
noktanın Hükümetçe veya Komisyonca tavzihini 
rica edeceğim. 

EKONOMİ VE TİCAEET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Hükümetinizin serbest ik
tisat mevzuuna verdiği ehemmiyet dolayısiyle 
muhtelif memleketler bizde iş yapmak için mü
racaatta bulunmaktadırlar. Paramız bu hususta 
kâfi olmadığı, ne Devlet, ne de hususi teşebbüs
lere yetmediği için, memleketin bir an evvel kal
kınmasını sağlamak üzere hariçten gelecek ve ge
tirtilecek sermayelere bâzı kolaylıklar /ubgedece
ğiz. Gerek kendiliğinden bize vâki olacak müra
caatlara ve gerek bizim bir takım propaganda ile 
getirteceğimiz sermayelere racidir. Binaenaleyh 
her iki hususu da içine almaktadır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bir sual soracağım. Bu maddede ma
denden bahsediliyor. Bu, imtiyazlara sâri midir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) — Efendim, biraz evvel 
göreceğiniz veçhile buraya gelecek sermaye, hu
susi teşebbüse nazaran daha imtiyazlı bir vazi
yete girmiyecektir. Buna mukabil Maden, Kanu-
nununda hususi teşebbüsler ve stratejik mahiyet 
arzetmemek üzere ecnebi sermaye bundan fayda-
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I lanaeaktır. Ecnebi sermaye hususi inhisarlara 

malik olmıyacaktır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELI 

(Balıkesir) — Maddede tertip hatası olarak 1 c 
tashih vardır. Şöyle çıkmıştır: «Memleket ekoi -
misinin kalkınmasına yarıyacak mahiyette c 
mak, Türk hususi sermayesine açık işlerden bu-

I lunmak, her hangi bir inhisar ve imtiyazı tazam
mun etmemek şrtiyle» deniyor. Üst satırdaki 
«açık işlerden bulunmak» tâbiri «açık işlerde ku l 
lanılmak» şeklinde olacaktır. Bu şekilde tashihi
ni rica ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — «geti
rilecek» tâbirinden maksat nedir? 

KOMISYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELI 
(Devamla) — Sermaye yalnız nakid olarak gel-
rnior. Birçak alet ve edevat da gelebilecektir. Ve 
bu sermaye kendiliğinden gelecek değil, Türki-
yedeki hususi teşebbüs sahipleri ecnebi firmalar
la temas edip bu sermayeyi celbetmek hakkına 
malik olacaktır. Bu bakımdan «getirilecek» tâ
biri konulmuştur. 

BAŞKAN — «Açık işlerde kullanılmak» 
şeklindeki tashihle maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyan Karahisar) — 
Efendim, ikinci maddenin (c) bendinde «imti-

I yaz» dan bahsediliyor. Bu imtiyaz, şümullü bir 
kelimedir. Bunun içerisine maden imtiyazları da 

ı giriyorsa ki, birinci maddede madenden bahse
dildiğine göre, bunun da girmesi lâzımdır, şu 

I halde Sayın Bakandan soruyorum, Türkiye dâ
hilinde maden aramak ve bu madenleri bulmak 

j takdirinde imtiyazına sahip olması mânasına ge
liyor demektir. Bu böyle ise, hariçten gelecek 
yabancı sermayedarların eline memleket maden
lerinin imtiyazının geçmesi neticesi tevellüt et
mez mi? Bunlar bendenizi düşündürdüğü için 
sayın Bakandan ve alâkalı arkadaşlardan bu su
ali sormaya mecbur oldum. 

Maden imtiyazlarının yabancı eline geçmesi 
bendenize, millî bünyemiz bakımından mahzur
lu olsa gerektir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre, 
! birinci maddede yazılı teşebbüslerin kurulması 
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veya kurulmuş olanların tevsii veyahut işler 
hale konulması için hariçten getirilecek aşağı
daki unsurlar sermaye sayılır: 

a) Döviz olarak getirilecek nakdî sermaye; 
b) Tesisat, makine, alât, edevat ve bunla

rın birlikte getirilecek yedek parçaları ile lü
zumlu inşaat malzemesi; 

c) imtiyaz, ihtira beratı, alâmeti farika gi
bi gayrimaddi haklar, 

Ayın ve gayrimaddi haklar olarak getirile
cek sermayenin transfere esas olacak kıymeti, 
giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe mem
leketin parası üzerinden, yedinci maddede yazılı 
Komitece seçilecek eksperler marifetiyle tesbit 
olunui'. 

Eksperler raporu Komite kararı ile tekem
mül eder. 

EMRULLLAH NUTKU (Erzurum) — Ar
kadaşlar, bendeniz maddenin yazılışında iki 
hata gördüm, her halde tapı hatası olacak. 
Maddenin (B) fıkrası (tesisat, makine, alât, 
edevat ve bunların birlikte getirecek yedek par
çaları...) şeklindedir. (Bunların birlikte geti
recekleri) şeklinde olması lâzımdır. 

Sonra, aşağıdan beşinci satırda bir hata da
ha var, (üzerkinden) yazılmış, (üzerinden) ola
caktır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 
(Balıkesir) — Evvelâ Kemal özçoban arkadaşı
ma cevap vereyim. Madde dikkatle okun arsa 
görülür, hariçten sermaye olarak gelecek olan 
unsurlar tadat edilmiştir. Binaenaleyh, hariç
ten gelecek imtiyaz, ihtira beratı v. s. de ser
maye sayılacaktır. Yoksa burada kendisinin 
alacağı bir imtiyaz mevzuubahis değildir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Bir misal? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ 

(Devamla) — Her hangi bir patent halinde bu
lunan bir imtiyazdır. 

BAŞKAN — Efendim Emrullah Nutku arka
daşımız (bunların birlikte getirilecek) fıkrasına 
itiraz ettiler ama, fıkra doğrudur, bir yanlışlık 
yoktur, (üzerkinden) kelimesi ise okunurken 
(üzerinden) diye doğru olarak okunmuştur. 

Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan getirilmiş yabancı sermayenin: 
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a) % 10 nu geçmiyen ve Gelir ve Kurum

lar vergilerine esas olan vesikalara göre taay
yün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarının; 

b) Birinci maddenin son fıkrasında zikre
dilen Bakanlar Kurulu karariyle başka türlü 
tesbit edilmedikçe, giriş tarihinden itibaren, na
kit olarak gelenlerin en az üç sene sonra, ayın 
veya gayrimaddi hak olarak gelenlerin en az 
beş sene sonra tamamının veya bir kısmının; 

Girişinde esas olan yabancı para cinsi ve 
miktarı üzerinden harice transferi tahdide tâbi 
değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu 
sermayenin % 10 unu aştığı takdirde aşan mik
tar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar 
içinde, transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çı
karılabilir. Bundan daha fazla olan neticeler 
ana sermaye ile beraber ve aynı hükümlere 
tâbi olarak transfer olunabileceği gibi, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Ka
nuna müstenit kararnameler hükümlerine tev
fikan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
alacaklı namına yatırılarak muayyen malların 
ihracı suretiyle de harice çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) —Ne e-arip talihi

miz var, kimi sevsek serbestci çıkıyor. Seveni, 
Sa.vm Ticaret ve Ekonomi Bakanımızdan da biz 
birçok şevler heklivnruz, insaallah başaracaklar
dır. Demin lütfettiler, ticarette, serbestli bir 
rilım'vetle ecnebi sermayeyi cretirece^i/. dediler. 
Büvük Allahtan temenni ederim, istedikleri ffi-
bi bu ecnebi sermave yurdumuza p-elsin. Bekle
nenleri va/nsm. Bendeni /e bu is biraz -plâtonik 
gelmektedir. Çünkü busrün siyasi emnivet saha
sı, iktisadi emnivet sahası olmıvan yurdumnza 
vabancT sermayeyi celbetmek bir hayli müşkül 
bir istir. Bunlar üzerinde durmuyorum. 

Bu üçüncü madde metnindeki acık kapı be
nim hoşuma eritmiyor, gönlümü, vicdanımı, fik
rimi ve kalbimi tatmin etmivor arkadaşlar. 

Bir defa. p-eleeek sermayenin her sene °fn 10 u-
nu dışarı yollamasına, müsaade edilivor. Bu gü
zel. Ondan sonra diyor ki, bu gelecek serma
ye. nara üç sene sonra tamamını dışarıya çıka
rabilecek. 

Bu şu demektir ki. bu sermave birinci sene 
% 33 4- 10 = 43. ikinci sene 43. üfüneü sene 
43 kâr vanacak. tasfive yanacak demektir. Ya
hut bugün getireceği milyonları üç sene sonra 
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para şeklinde, mal şeklinde dışarıya çıkarabile- I 
cek. 

Maliyeci arkadaşlarım dîha iyisini bilirler; 
bugün dünyada döviz kaçakçılığı öyle ince bir 
sanat, ilim haline gelmiştir ki, bu çeşit sermaye
leri getirmek, bu* çeşit sermayeyi ince yollar bu
larak çıkarmak arada büyük döviz kaçakçılığı 
yaptırır. 

Sözlerimi mazur görün arkadaşlar, devletçi
yim, diyen parti sesini çıkartmıyor, mutedil dev
letçiyim diyen parti de bunu getiriyor. Bu iki 
partinin mütehassısları konuşmayınca zaruri 
olarak ben konuşmak mecburiyetinde kalıyorum 
ki, üç senede sermaye çıkartmak meselesi üze
rinde ilerisi için tehlike görüyorum. Biz Bretton 
Woods Anlaşmasını kabul ettik, Türk parasının 
kıymetini düşündük, 7 Eylül kararlariyle ser-
bestçilik yapacağız dediler ve birkaç sene içinde 
acık pazar haline düştük. Bunları biliyorsunuz. 
Iktisaden iflâs etmiş bir duruma getirildik, sa-
Vık iktidar tarafından. Şimdi yüksek iktidarınız 
da siyasi ve iktisadi emniyet şartlarının bulun. 
madiği memleketimizde plâtonik bir serbest aşk
la, propaganda ile sermaye getireceğiz demeleri 
temennisine hissen iştirak ediyorum, objektif 
olarak değil. Bu maddede bir tehlike görüyorum. 
Tek kişi olduğum için yalnız dikkatinize arzedi-
yorum. 

BAŞKAN — Hamdi Başar. 
AHMET HAMDI BASAR (İstanbul) — 

Ecnebi sermayesinin memleketimize gelerek iş 
yapmasını arzu etmiyecek kimse yoktur ve haki
katen ecnebi sermayesinin de memleketimizde bu 
kanunla derpiş edilen bâzı imtiyazlar ve mua
fiyetler istediğine de şüphe yoktur. Ancak, biz 
bu kanunla muafiyet verirken memleketin kendi 
iktisadi ve malî bünyesinin üstünde bâzı haklar 
tanırsak gelecek olan ecnebi sermayesi bu hak
ları kendisine ileride temin edemiyeceğimiz şüp
hesi ile, gelmekten korkar. Yani biz büyük im
kânlar, ileriki senelere matuf büyük muafiyetler 
bahşettiğimiz zaman, ecnebi sermayesi; bunlar 
bunu vermek istiyorlar, ama iki üç sene sonra 
bunları veremezler ve veremeyince de benim em
niyetim tehlikeye düşer gibi bir korku altında 
kalır. Bendeniz bu itibarla üçüncü maddede ec
nebi sermayesine tanınan ve memleketten döviz 
olarak ihraç etmek hakkının % 10 olarak yani [ 
kararın, getirdiği sermayenin her sene % 10 unu 
döviz olarak ihraç etmek hakkındaki vermek is- | 
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tefliğimiz serbesti ile getirdiği parayı nakit ola
rak getirmiş ise üç sene sonra tamamen çıkarı 
ycjir, plasman olarak, tesis sermayesi olarak, sir
kelilere iştirak payı olarak getirmiş ise beş sene 
sonra götürür hükümlerini çok yüksek buluyo
rum. 

Bugün dünya piyasasında sermaye için iste
nen emniyet hakkı bu nispetlerden daha azdır. 
Bu itibarla ciddî ecnebi sermayeye çıkarabileceği 
kâr haddini % 6, bilemedik âzami, devlet tah-
villerimizdeki had olan % 7 tesbit edersek; ya
ni ecnebi sermaye konduğu paranın % 7 sini 
sejrbest döviz olarak, getirdiği döviz olarak çıka
rabilirse bu bizim için yapabileceğimiz âzami 
fedakârlıktır ve sermayedara % 10 yerine % 7 
gibi mâkul bir had koymuş olmamız dolayısiyle 
d$ha emniyet vericidir. Bu itibarla bendeniz 
bu maddenin A fıkrasındaki % 10 un % 7 ye 
indirilmesini ve B fıkrasındaki nakit olarak 
girecek sermayelerin de en az üç sene sonra 
memlekete döviz ihracını tanımamıza yerine ay
nı veya gayrimenkullere yatırılmış olan serma
yeler için tasarıda tanılan beş senenin de 7 se
ne olarak tadilini teklif ve bu hususta bir tak
rir arzetmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, en çok kalkındırmaya mec
bur olduğumuz keyfiyet, iktisadiyatımızdır. 
ikinci Dünya Harbi boyunca İtalya'da manga
nez, kömür ve krom olmadığı halde bütün dün
yâ mütehassısları sermayedarları gelmiş, İtal
ya'da iş görmüşlerdir. Türkiye'ye davet edil
dikleri zaman Türkiye'nin durumunun müsait 
olmadığını söylemişlerdir. Arkadaşlar % 10 u 
çok görüyorlar. Halbuki bizim şeraitimizin dün
ya mevzuatı şeraitine uygun olmadığını görü
yoruz. Binaenaleyh % 10 un çok görülmeme
sini ve bu maddenin kabul edilmesini rica ede
ceğim. Evvelâ emniyet verelim, gelsinler, bi-
zijmle beraber çalışsınlar, ondan sonra % 6 ve 
daha aşağıya indirebiliriz. Şimdiki vaziyetimiz 
caziptir. 7 Eylül kararları ve Varlık Vergisin
den sonra dünya bizden soğumuştur. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, bu kanunun, ecnebi serma
yesinin memleketimize gelmesini teşvik ede
cek en esaslı maddesi budur. Biz bugün ec
nebi sermayenin hasretini çekerken konmuş 
olan hadleri indirme hususundaki Hamdi Be-
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yin teklifini pek isabetli bulmuyorum. Hamdi 
Bey, doğrudan doğruya tahvillere verilen fa
iz haddini düşünerek faizin % 7 ye indirftme-

^sini buyurdular. Fakat arkadaşlar, bir tahvil 
için alınan faiz rahat rahat oturularak alınan 
faizdir. Buraya ecnebi sermayesi-gelecek, me
sai sarfedecek. Yalnız mesai değil, öğreticilik 
yapacak, bizim iktisadi varlığımıza hizmet ede
cek ve ona gene böyle yüzde 7 gibi kısır bir fa
iz verilecek. Bu doğru değildir. Bu hususta 
çok geniş olmamız lâzımdır. 

Sonra, diğer arkadaşımız buyurdular ki, bu 
sermaye gelecek, üç sene sonra gidecek. 

Arkadaşlar, bunu burada kayıtlandırmak, 
bir sermayenin hemen gelip üç sene sonra gi
deceğini söylemek demek değildir. Bunlar üç 
sene sonra bu memleketi beğenmezlerse, ikti
sadi durumumuzu beğenmezlerse, verimli bul
mazlarsa tekrar sermayelerini geri götürmekte 
bir had tâyin etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'ye gelecek sermayeye, esaslı iş 
yapmak için gelen sermayeye, üç sene şurada 
iş yapacaksın, demek varit değildir. Fakat biz 
gelecek sermayeye emniyet vermek için böyle 
geniş kayıtlar koymaya, tahkim etmeye mecbu
ruz. Tasavvur buyurun, aynı sermaye ile gelip 
de tesisler kurmak istiyen bir kimsenin hemen 
bu maddeye Uyarak beş sene sonra buradan ka-
çacağmı düşünmek abestir. Biz istiyoruz ki, bu
raya gelen sermayedar, bu memlekette kendi 
sermayesi için iyi saha bulmadığı takdirde ser
mayesini geri çekebilsin. Fakat gelen muhakkak 
gidecektir gibi bir endişeye düşmiyelim ve bu 
maddede hiçbir tahdit yapmıyalım. Ben biraz 
daha geniş düşünmek suretiyle bu maddeyi ta
dil etmek isterdim ama madem ki aleyhinde ko
nuştular hiç, olmazsa bu maddeyi aynen kabul 
edelim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; hakikaten yabancı sermayenin 
memleketimize gelmesi hususunu Bağlıyacak 
Olan bu madde tasarının en mühim maddesidir. 
Bu hususta isabetli bir fikre varabilmek için 
evvelâ (Â) fıkrasındaki yüzde 10 transfer hak
kının bizimle aynı durumda olan sermayeye 
muhtaç memleketlerde kabul olan transfer nis
petlerinin tetkika tâbi tutulup tutulmadığının 
bilinmesi icabeder. 

Muhterem Hamdi Başar arkadaşımız nispe-
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| tin yüzde 10 dan aşağı olması hakkirida bir fi-
I kir ileri sürdüler. Eğer rakip memlelfcitler daha 
| münasip bir transfer nispeti kabul etmişlerse 

bu takdîMe bu kanunun yürümesi şansı azalı
yor demektir. ÎBu itibarla, beynelmilel sermaye 
piyasalarından memleketimize sermaye celbedil-
nıek için, bizim gibi hususi kanunlar çıkaran ve 
bizim gibi muayyen şartlar İçinde bulunan 
memleketlerin bu alandaki durumunu bilmemiz 
lâzımdır. 

Çünkü biz bu memleketlerle, beynelmilel 
sermaye piyasalarından sermaye celbetmek ba
kımından rekabet halinde bulunacağız. 

(B) fıkrasında da getirilen sermayenin üç 
veya beş senede tamamının da her hangi bir 
tahdide tâbi olmaksızın çıkarılabileceği hakkın
da bir hüküm var. 

Sayın Emrullah Nutku arkadaşımızın sözleri 
hilâfına, beynelmilel şartlar veya memleketimi
zin şartlarında yabancı sermayenin emniyetini 
ihlâl eder görünecek bâzı hareketler, bâzı ema
reler olursa pekâlâ sermaye üç sene sonra çıkar 
gider, beş sene sonra gitmek ister. Bu, muhte
mel bir vakıadır; buna abes demek doğru değil
dir. Bu itibarla acaba üç sene sonunda, beş se-

I ne sonunda her hangi bir sahaya yatırılmış olan 
sermayenin toptan, kül halinde, muazzam mik
tarlar halinde dışarı çıkarılmasının istenişi mil
lî paranın kıymeti üzerinde tesis iera etmiyecek 
midir? Bunun aksini düşünmek mümkün değil
dir. Bu itibarla kül halinde, muazzam yekûnlara 
baliğ olan rakamlar halinde yabancı memleket
lere döviz şevki hakikaten millî paranın üzerine 
tesir eder. Bu itibarla bunun nihayet yıllık mu
ayyen kısımlarının, âzami hadlerinin tesbit ve-

I ya kısa sermaye çekişinin tanzimi lâzımdır. Ak
si takdirde hakikaten müspet netice umduğu-

' muz bu mevzu yarın millî paranın kıymetini kö-
; tü durumlara sokar. Bunu bertaraf edecek bir 

tedbir düşünülmüş müdür? Düşünülmemiş mi
dir? Düşünülmüşse maddenin bu şekilde şevki
ni mucip sebeplerinin neler olduğunun izahını 

i bendeniz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Hamdi Başar buyurun. 
AHMET HAMDÎ BA$AB (İstanbul) — Bi

raz daha tavzih etmek zaruretini duydum. Bu 
bahiste galiba ölçülerimizde bâzı arkadaşlarla 
anlaşmamız lâzım geliyor. Bir memleket ecnebi 

I sermayesini ne gibi şartlarla çeker ye ecnebi 
I sermaye piyasası olur, bahsi başka bir iştir. 
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Bu, kanaatimce sadece bu kanunla halledilmesi 
mümkün, olmıyan bir mevzudur. Fakat ecnebi 
sermayesi çeken, memleketler birtakım faydalar 
istihsal eden memleketlerdir, ama o memleket
ler birtakım zararlara da göğüs germek mecbu
riyetindedirler. Bu zararları izah etmiyorum. 
Fakat zararlardan iki tanesine dokunacağım: 

Ecnebi sermaye getirmiş olan memleketlerde 
hâsıl olması tabiî olan durumlardan biri, bu 
ecnebi sermayeyi icabında memleketten parasını 
alıp götürmek ve kazancını istediği gibi götür
mek şeklinde verilen imtiyazlar ve haklardır. 
Bunun memleketin millî parası üzerinde yapaca
ğı büyük ve fena tesirlerdir. Yani şöyle düşü
nelim ; bu kanundan sonra Türkiye 'ye akın akın 
300, 400 milyon dolarlık ecnebi sermayesinin 
geldiği ve işe yatırıldığını tasavvur edelim. Bu 
işe yatırılan ecnebi sermayesi ilk seneden itiba
ren % 10 kârını alır. Yani 30 milyon dolarını. 
Biz dolar olarak ödemeye mecbur isek, acaba 
bu memleket o gün 30 milyon dolar tediye et
mek mevkiinde olabilecek midir, imkânını bu
labilecek midir? Olursa vermeyiz diyemeyiz, 
çünkü kanun çıkardık, vereceğiz, vermek mec
buriyetindeyiz. Eğer biz bunu elimizde imkân 
yoksa vermemeyi kabul ediyorsanız ben de ka
bul edeceğim. Fakat o vakit sermayeye emniyet 
veremeyiz. 30 milyon dolar vereceğiz, altınımızı 
satarak vereceğiz, şunu yaparak vereceğiz, her 
ne şekilde olursa 30 milyonu vereceğiz. 
' ikinci sene gelecek 30 milyon daha vereceğiz. 
300 milyonluk sermaye gelmişse. Eğer bu serma
ye 500 milyonluk gelmişse o zaman 50 milyon 
vereceğiz. Bunları o günkü malî zaruret ve 
ihtiyaçlarımızın çerçevesi içinde ödiyeceğiz. 
Maliye Bakanı, Maliye ile meşgul olan iktisat 
organları biz bu dolarları öderiz diyorlarsa, o 
zaman onların fikirlerine iltihak ederiz. Bu 
sahada kötü bir duruma düşersek o zaman ec
nebi sermayesini yapamayacağımız geniş vait-
lerle memlekete alanlari,; bu kanunla tanıdığı
mız muafiyetleri temin edem-ez duruma düşer
sek ne olacaktır? Sonra, arkadaşlar; nakit 
olarak gelen sermaye üç sene gibi kısa bir 
müddet içinde tanınan transfer hakkı hangi öl
çülerle karşılıyacağımızı Fethi Çelikbaş arka
daşımızın dokunduğu bir ufak hâdise, bir siya
si hâdise, bir şu veya bu Hükümetin bir ted
biri, Gelir Vergisi Kanununda, Usul Kanunun
da kabul ettiğimiz bilfarz bir yeni esas, her 
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I han,gi bir hâdise bu likit halinde olan ve trans

fer için 24 saatlik bir zamana ihtiyaç gösteren 
paraları bir günde memleketen dışarı çıkar
mak gibi bir hâdise olur. Bunu karşılamak 
için ne tedbirimiz ve ihtiyatlarımız var. Bili
yorsunuz, ki, bankaların bile böyle hallerde yani 
halkın mevduatı birden çektiği zamanlarda 
o mevduatın karşılanması için Merkez Banka
sı şu veya bu kaynaklar vardır; onun gibi bir 
memleketin bu taahhüde giriştiği zaman kasa
sında altınları ihtiyat dövizleri, şunları bunla
rı saklamış olması lâzımdır. Girdiği zaman çok 
memnun olduğumuz yabancı sermayenin 
üçüncü senede memleketen çıkması halinde 
malî sıkıntıları ve baskıları göz önüne ge
tirmemiz lâzımdır. Ne olacaktır halimiz? 

Ama denecek ki, efendim üç seneyi siz beş 
seneye çıkarıyorsunuz. Bu tehlike beş sene son
ra başgöstermiyecek mi? Doğru, fakat hiç ol
mazsa üç seneye nazaran bir fark ifade eder ve 
gelen sermayenin beş sene zarfında memlektte 
müsmiriyet derecesi anlaşılmış olur. Hiç olmaz
sa üzerinde beş sene düşünürüz. Bu itibarla 
Türk parasının ilerde korunması zaruretleri kar
şısında bugün geniş vaitlerde bulunmıyalım. Bu
gün yapabileceğimiz vaitlerin samimiyetini ger
çek sermayenin kanunda veya komitece âzami 
haddi tesbit edilmek ve memlekete muhtaç oldu
ğu sermayeden fazlasını artık almıyorum demek 
hakkını da tanımağı muvafık buluyorum. Şim
di Hükümete açık bir imkân veriyor. Bize üe 
yüz milyon değil üç milyar sermaye gelse alaca
ğız gibi bir durum vardır. Hayır, bizim de ka
bul edeceğimiz sermayenin âzami haddini, plafo-
nunu tesbit etmeli, plafonu tesbit hangi sahala
ra, hangi miktar sermaye akınına, bu memleke
tin imkân verdiği, plânları, programları tesbit 
olunmalıdır. Madencili'k sahasına artık gelecek 
sermaye ve imtiyazları tanımıyoruz, diyebilme
liyiz. 

Sonra arkadaşlar; bir mühim nokta da % 7 
olarak kâr haddini tesbit ettiğimiz vakit arka
daşlar galiba bir noktayı bu kanunda göz önüne 
almadılar. Kârdan tanıdığımız % 7 transfer 
hakkı dışında kalan kâr bakiyesi yani kâr, mese
lâ % 15 ise bunun % 8 i yine Türk parası ola
rak memlekette tasarıya göre kalıyor. Eğer bu 
parayı çıkarmak icabediyorsa, bu parayı ana 
sermayenin çıkarılması usulüne göre çıkartmak 

I mümkündür. Bu münasebetle bir noktayı arze-
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deceğuru Mümasil memleketler misal getiriliyor. I 
Sayın arkadaşım Muhlis Ete Filistin % 10 veri
yor, biz vermezsek gelmez diyor. Bu mütâlâa
ya iştirak edemem. Filistin öyle piyasadır ki, bu 
piyasa kambiyo tanditleriyle devlet sermayesi 
döviz tahditlerine tâbi olması bakımından bütün 
Avrupa memleketlerine nazaran en geniş tatbik 
edilen memleketlerdendir. Filistin, Lübnan gibi 
serbest piyasalar, tamamen değil de azçok ser
best piyasalarla mukayesemiz doğru değildir. Fi
listin Orta Doğu memleketlerinde en yüksek ma
lî piyasa merkezidir. Malî piyasa yerlerinin 
şartlarından belki % 1 ine bile sahip olmıyan 
Türkiye'nin, borsada birkaç fiktif muameleden 
başka muamelesi olmıyan Türkiye'nin durumu 
aynı değildir. Yapacağımız, istitaatımız dâhi
linde olan vaitleri yapalım ve sermayedar bu
nu görsün ve bizim samimiyetimize inansın. Ken
disi her ne pahasına olursa olsun memlekete çek
mek için, yapamıyacağımız^ bizim için gayri-
kabili tahammül gibi gözüken vaitleri yapmadığı
mızı görsün ve buraya gelsin. Bendeniz % 7 
transfer haddinin gayet kâfi olduğunu, nakit 
olarak gelecek sermaye için 5 ve diğerleri için 
7 sene olmasının gayet normal olduğunu arzeder, 
teklifimin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Enver Güreli. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜREİJÎ (Balıkesir) — Arkadaşlarım, maruza
tım biraz uzunca olacağı için özür dilerim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; kanunun, hangi se
bepler altında hazırlandığını mucip sebeplerimiz
de sarahaten zikretmiştik. Rapor geç dağıtıldığı 
ve henüz okunması mümkün olmadığı için orada 
gösterilmeyen bâzı hususlardan bahsedildiğine 
muttali olmaktayız. Binaenaleyh boşuna münaka
şayı önlemek ve yüksek heyetinizi tenvir bakı
mından kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, gerekçemizde çok etraflı bir 
şekilde açıkladığımız gibi, bugün Türkiye serma
ye bakimmdan buhran çekmektedir. Bunun se
bepleri ve menşei, bugün memlekette tabiî ser
vet kaynakları için durmadan yeni iş sahaları 
açamamaktan ve millî sermayenin gayrisâfi bir 
vaziyette olmasındandır. Bu yüzden günden gü
ne tezayüt göstermesi lâzımken olduğu gibi duran 
millî gelir hesaplarına bakalım, acaba millî gelir
deki 1947 den bugüne kadarki artış nüfusumuz
la mütenasip midir?. Hayır arkadaşlar. Hayat se
viyesi günden güne yükseleceğine düşmektedir. I 
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Bu kanun tasarısını sevketmekteki maksat, hayât 
seviyesini artırmak ve memlekette yeni4 * iş saha
ları bulmak ve her bakımdan memleketi refaha 
götürmektir. Bu bakımlardan yabancı sermaye
nin Türkiye 'ye gelmesini arzulayoruz.' Fakat is
tiyoruz ki, bu yabancı sermaye bu memlekette 
tarihte bize çok acı hâtıralar yaşatmış olan Ba
ron Hirsh'inki gibi olmasın. Biz,' siyasi maksat
lara gizlenmiş olan sermayeyi karşımızda görmek 
istemiyoruz. Hüsnüniyetle çalışan bir yabancı 
sermaye bu memlekette iş sahaları açmak isti- / 
yoruz. Komisyon tasarısını Hükümet tasarısiyle 
mukayese ederseniz meselede ne kadar hassas dav-
ranıldığını, millî sermayeyi köstekleyici bütün 
hükümlerin nasıl çıkarıldığını göreceksiniz. An
cak millî sermayeye tanınan menfaatlerin yaban
cı sermayeye tanınabileceği açıkça zikrettik. Ba
kın birinci maddeyi beraber okuyalım; 

(MADDE 1. — Memleket ekonomisinin kal
kınmasına yarıyacak mahiyette olmak, Türk 
hususi sermayesine açık işlerden bulunmak, her 
hangi bir inhisar ve imtiyazı tazammun etme
mek şartiyle ve sanayi, enerji, maden, bayındır
lık, ulaştırma ve turizm sahalarına yatırılmak 
üzere getirilecek yabancı sermaye bu kanunda 
yazılı hak ve menfaatlerden faydalanır. 

Memlekete getirilecek yabancı sermayenin 
birinci fıkrada yazılı vasıflari haiz olup olmadı
ğını 7 nci maddede yazılı Komite tesbit eder. 

Şu kadar ki; Komitece bu vasıfları haiz ol
duğu tesbit edilen yabancı sermayenhı bu ka
nundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kuru
lu yetkilidir.) 

Şu hâlde Türkiye kapılarını bütün yabancı 
sermayelere açmış, buyurun efendiler, çalışın, 
diye bir kayıt yok. Bu kanunda yazılı 
halleri, vasıfları haiz olan bir yabancı sermaye
nin Türkiye'ye girmeye hakkı yoktur. Bu hakkı 
takdir Bakanlar Kuruluna verilmiştir.. Niçin 
Bakanlar Kuruluna verilmiştir? Neden Bakanlar 
Kurulunu böyle ağır bir mesuliyetle karşı kar
şıya bırakıyoruz? Arkadaşların endişesi de bu
rada idi. Tasavvur buyurun, 500 milyon dolar
lık bir sermaye ile gelse ve üç sene sonra mem
leketten çıkıp gitmek istese.... Elbette gelen dö
viz bankanın kasasında durmıyacak, tedavüle 
konacaktır. Talep vukuunda sermayedara, dövi
zi ödemediği takdirde memleket iflâs etmiş ola
caktır. Şu halde bunun üzerinde Bakanlar Ku
rulu, duracaktır. Böyle bir halde üç senelik^ 
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kayıt konmıyacaktır. Nitekim arkadaşlarımızın 
üzerinde durdukları bu maddeyi dikkatle okur
sak orada, Bakanlar Kurulundan bahsetmek 
suretiyle, üç senelik kayıt vaziyeti tesbit edile
cektir denilmektedir. Nihayet Bakanlar Kurulu 
bu miktar 500 milyonluk bir miktar ise onun 
20 sene memlekette çalışmasını şart koşacaktır, 
üç sene olarak getirtmiyecektir. 

Gaye, bugün rüşeym halinde bulunan millî 
sermayeyi öldürmemek, fakat tabiî bulunan ser
vet kaynaklarını işletmek, memleketin millî ge
lirinde bir fark vücuda getirmek o 'acaktr . Ser
mayedar şayet kısa bir zamanda sermayesini çı
karmak isterse böyle bir şeye Hükümet razı 
olmıyacaktır. Tediye muvazenemizde 300 mil
yona yakın bir açık vardır, Bakanlar Kurulu 
bunu nazara alarak memleketten çıkarmıyacak-
tır aksi takdirde bu bir hiyanet olur. Bakanlar 
Kurulunun bunun için bir tediye plânı yapması 
lâzımdır ve buna göre her yabancı sermayenin 
Türkiye'ye girişinde bir şart koşacaktır. Niha
yet kanunda yazılı vasıfları haiz ve memleketin 
ileriki tediye plânına ve memleketin hakikaten 
kalkınmasına matuf bir gayeye bağlanmış ise 
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Girişinde esas olan yabancı para cinsi ye 
miktarı üzerinden harice transferi tahdide tâbi 
değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu 
sermayenin % 10 unu aştığı takdirde aşan mik
tar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar 
içinde, transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çı
karılabilir. Bundan daha fazla olan neticeler 
ana sermaye ile beraber ve aynı hükümlere 
tâbi olarak transfer olunabileceği gibi, Türk 
parasnm kıymetini krouma hakkındaki kanuna 
müstenit kararnameler hükümlerine tevfikan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ala
caklı namına yatırılarak muayyen malların ih
racı suretiyle de harice çıkarılabilir.) 

Hamdı Başar arkadaşımız diyor k i : Bunları 
normal tahvil fiyatlarına indirmek, kâr haddi
ni % 7 kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; biz elbette bunları yaparken bir
çok unsurları nazarı itibara aldık. Amerika'da 
sermaye tesdsindeki fiyatların ne olduğunu ko
misyondaki arkadaşlarım nazarı itibara aldılar. 
Hamdı Beye sorarım: Bizim memleketteki nor
mal kâr haddi nedir? Hiç olmazsa memleket 

Y°m^mmfsxhM^haddini kabul etmek 
lâzımdır. Kaldı ki, bu mevzuda salahiyetli ban-
f* .mmmMmAmûfc ile yapman 
j n u j ı a ^ ^ e , ^s^on^n^k ^ ^ k ^ ^ a r söylendiğini, 

ifade et$££n£ajft$j fc^JU^11 ^ e l e n b i r J^' 
pancı--se^ma^evj|(^ej'il, normal konjonktür için-
r e - s ^ t o [ ( ^ f e ^ h a n c ı s e r m a y e y i düşünüyoruz. 
r ^ f i t e ^ b ^ e ^ ^ u ^a^11^ ettik- Bununla be
raber, .çjaf̂ ,. ;fazla kâr ederse elbetteki harice çı
kar actakür!. Fakat bu kârı o sene çıkaramıyacak-
t ı r . ^ ^ n ^ ü böyle bir vaziyet tediye bilançosunu 
sarsar.. Eğer Devlet daha birinci senede % 30 a 
müsaade ederse bunu karşılamaya gücü yetmez. 

Biz sermayedara iki şık bırakıyoruz, diyo
ruz k i ; 

Deblokaj yapın, yani Merkez Bankasına 
Türk parası olarak yatırın, bunu mal olarak ve
ya ilerde sermayenizle birlikte transfer olarak 
çıkarın. 

Mal canın yongasıdır. 
Bizim stratejik durumumuz vardır diye, 

Türklere yardım olsun diye kimse parasını Tür
kiye'ye göndermez. Bu, olsa olsa dostluk kanalı 
ile ve devletler tarafından olur. Fakat anonim 
sermaye bu memlekete gelip de kendisine veri-
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len % 5 ile, % 6 ile çalışmaz. Doğrudan doğru
ya iktisadi hâdiselerin ve zaruretlerin tesirin
de olacaklardır. Eğer piyasayı müsait görüyor
sa, rizikosuna tahammül edecekse memlekete 
gelecektir. 

Bunları genişletmek mümkündür. Nitekim 
Hükümet tasarısında bir madde vardır. Tâli 
Komisyon kabul etmemiştir. Orada daha mü
reccah hükümler konmuştur. 

Türk Parasını Koruma Kanununun 13 ncü 
maddesine müsteniden çıkan bir 31 nci madde 
vardır. Transfer için hudut yoktur. 5185 sayılı 
Kanunda çizilmiş bir hudut yoktur. Biz bu had
di % 10 a indirmiş bulunuyoruz. Tediye plânı
mızda en ufak bir hatamız Türkiyeyi manen if
lâsa götürebilir. Bu itibarla % 10 normaldir. . 
Harb konjonktürü Amerika'da bugün % 15 ten 
% 18 e yaklaşmaktadır. Şu halde bütün mer
kezi siklet Hükümetin bu vadide basiretli hare
ket etmesine vabestedir. Yani her gelen serma
yedara kanun uygun olmıyacaktır. 

Binaenaleyh demin de arzettiğirn hususları 
tekrar ederek diyebilirim ki, memleket ihraca-* 
tını tezyid veya ithalâtı tenkis ettirici yabancı 
sermaye şıkkını tercih ediyoruz ve buna göre 
tasarıya hükümler vaz 'etmiş bulunuyoruz. Yok
sa bir tuğla fabrikasını kurup dâhilde satış 
yapmak suretiyle buradaki yerli sermayedarın 
hakkı olan kârı dışarıya götürecek diye bir ka
yıt yoktur. Buunun kararını Bakanlar Kurulu 
verecektir. 

BAHADIE DÜLGER (Erzurum) — Efen
dini, önümüze gelmiş olan kanun mazbata mu
harririnin de arzetmiş olduğu gibi, Geçici Ko
misyondan geçmiş ve fevkalâde müstacel şekilde 
birçok arkadaşlarımızın hattâ bu işle uğraşan 
arkadaşlarımızın bile tetkikmdan lâyıkiyle geç
memiştir. Bizim Meclisimizin bugüne kadar çı
kardığı kanunlar arasında bunun kadar tesirli 
ve şümullü olacak ve bunun kadar ileriye mü
essir, memleketin bünyesine ve istikbaline mü
essir bir kanun yoktur. Şu ana kadar üçüncü 
madde üzerinde yapılan münakaşalar iktisatçı 
arkadaşlarımızın dahi bu mesele üzerinde ta
mamen aydınlanmamış olduğu, tam bir kanaat 
kespetmemiş olduğunu gösteriyor. 

Arkadaşlar; iktisadi birtakım imtiyazlar 
vermek ve kolaylıklar göstermenin neticelerin
den bizim memleketimiz koskoca bir imparaor-
luğu tasfiye etmek mecburiyetiyle kurtulmuş-
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[ tur. Şimdi onun kadar değil, fakat ecnebi ser

mayeye bizim malî imkânlarımız çerçevesi için
de birtakım haklar, vermek suretiyle bir ka
nun çıkarıyoruz. Bunun üzerinde dikkatli ol
mak, çok titiz davranmak mecburiyetinde oldu
ğumuzu ben vicdanen hissediyorum. Onun için 
ben şöyle bir teklif yapacağım. 3 neft maddenin 
•esaslarını biz tamamiyle kavrayamadık. Bu esas
lar bizi tamamiyle tatmin etmedi. Malî bün
yemize ne dereceye kadar müessir olur ve istik
balde bizi nasıl mükellefiyetlere doğru götürür; 
bunun şümulünü kavramaklığımız, anlamaklı-
ğımız lâzımdır. Onun için diyorum ki, bu 
maddeyi burada konuşulan esaslar dairesinde 
bir kere daha mütalâa etmek üzere Geçici Ko
misyona iade edelim, arkadaşlar. Bu kanunun 
ehemmiyeti dairesinde basiretli hareket -etmiş 
oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Geçici Komisyonca 
I en ziyade açıklanması icap eden üçüncü mad

dedir. Fakat Bahadır Dülger arkadaşımın bu
rada neyi anlıyamadıklarını ben de anlıyama-
dığımı itiraf ederim. 

Maddede üç esas vaz'edilmiştir. Bu esasla
rın bir tanesi, sermayenin bir kârı vardır; bir 

I de faizi, dividantı vardır. Bu para isterse faiz 
olsun ne olursa olsun bunlar sermayederın hak
kıdır. Çünkü oraya para kazanmak için geli
yor. Sermayenin % 10 unu geemiyen ve Gelir 

i Vergisi kayıtlarına müstenit bulunan Dividant 
ve faiz bakımından her sene çıkarılabilecek 
bir had var. Bunun haricinde, tasavvur buyu
run, müessese % 25 kazandı, sermayenin;% 25 i 
nispetinde bir kâr elde edebildi, bu kârın an
cak % 10 unu götüre bilecek. Bakanlar* kurulu 
kararı başka suretle tesbit edilmemişse serma
yenin nakit olarak çıkarılması, demin arzetti
ğirn misal üzere, eğer 20 sene sonra olabilecek
se birikmiş olan' faizleri de 20 sene sonra götü
rebilecektir. Yoksa birinci sene %' 25 kârını 

I alıp gidecek diye bir kayıt yoktur. ' 
] Bir de deblokaj sistemi vardır. Zaten bu 

kanunu getirmenin sebebi, ticaret hayatımızda 
ithalatımızın ihracatımızdan fazla ' oluşudur. 
Döviz olarak ödediğimiz getirdiğimizden fazla-

I dır. Elbetteki bu muvazenesizliğin giderilmesi 
ve disponibilitemizin artırılabilmesi ve iş saha-

} larmın açılablmesi için bu kanunu getirmiş 

— 433 — 



İB : 106 30.7 
bulunuyoruz. Bu gelen paraları biz o sene der
hal memlektin iştira kabiliyetine göre sarfe- j 
deceğiz ve bunun döviz olarak birinci sene % 
10 dan fazla harice çıkmasına izin vermiyece- j 
giz. Parasını kanun gereğinee ve deblokaj sis
temiyle götürebilir. 

Yüzde 10 nispetine gelince, demin de arzet-
tim, yabancı sermayeyi memleketlerine getiren 
diğer milletlerin mevzuatı tetkik edilmiştir, 
Amerika'nın rakamları da tetkik olunmuş, 
memleketimizin durumu gözden geçirilmiştir. 
Amerika'nın harb konjonktürü çok yüksek ol
duğu görülmüş ve tâli komisyondaki münaka
şalardan sonra yüzde 10 nispeti en yugun mü
talâa olunmuştur ve bu karar Tâli Komisyon
da ittifakla alınmıştır. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ben ar
kadaşlarım gibi o kadar kitabi izah etmiyece-
ğim. Yalnız dünyada iki türlü Devlet vardır, 
müstehlik devletler, müstahsil devletler. Biz, 
müstehlik devletlerdeniz. Arkadaşlar konuşma
larında yüzde 10 dan bahsettiler. Her sene it
halâtımız fazlalaşıyor. Acaba yabancı serma
yeye müsaade verdiğimiz takdirde, buyurduk
ları gibi, kendi ithalâtımızı tenkis ettiğimiz za
man ne kadar bir tasarrufta bulunmuş olaca
ğız? Hesabını yapmışlar mıdır? Bir de fayi-
zit fabrikası var. Bu fabrika öyle bir fabrika
dır kr, bir, iki senede amorti eder. Sermaye
sizlikten yapılamıyor. Yani ormanlardaki dö
küntüleri, kırıntıları fabrika ile hamur hali
ne getirmek ve o maddeyi yapmaktır. Bu, Tür
kiye'de yapılamıyor. Metre karesini 13, 14 lira
ya alıyoruz. Bunun gibi daha pek çok şeyler 
vardır. Artık bundan sonra yabancı bir serma
ye Türkiye 'ye gelip de demiryolu yapmıyacak-
tır, Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi ka
pitülâsyonlar olmıyacaktır, böyle bir şey mev-
zuubahis değildir, bizim işletemediğimiz ham 
madde kaynaklarımızı kendi kurdukları mü
essese ile işletecekler ve normal kazançla, Tür
kiye'ye ithal ettikleri sermayenin, kendi hak
larını yüzde 10 unu alacaklardır. 

Arkadaşlar, burada uzun boylu saymayaca
ğım, arkadaşlarımız endişe ediyorlar, belki J 
haklıdırlar, bendeniz endişeye yer vermiyorum, 
iktisadi inkişafımız icabı olarak kıskanç olmı-
yalım, bizlerin işletemediği servetleri işletsin
ler, biz her sene dünyanın dövizini veriyoruz. 
100 milyon sermayede 10 milyon tutar, 1948 - I 
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1949 senesinde eski O. H. Partisi iktidarı yal
nız çimento yüzünden harice 60 milyon lira ver
di. Daha ne dövizler veriliyor. Ufak sanayiin 
başaracağı işler için harice muazzam meblâğ
lar ödüyoruz. Buna karşılık yeni kanun neti
cesinde ödiyeceğimiz para hiçbir zaman bu ye
kûnlara ulaşmıyacaktır. 

BAŞKAN — Enver Güreli, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Bahadır Dülger arka
daşıma arzı cevap edeyim: En son çıkan 1951 
bülteni elimizdedir. Bu faizler borçlu cari hesa
bı ve birinci sınıf müşterilere tatbik edilen nis
petlerdir. Tabiatiyle müşterinin iştira kaabili-
yeti zayıf olursa bu faizlerin üstünde faiz tatbik 
ediliyor. İtalya 7,5, Holânda 5.5, Almanya 7,5, 
İngiltere 4,5, İsviçre 4,5, Belçika 6, Fransa 6,5. 
Bunlar uzun vadeli, bir sene vadeli borçlu cari 
hesap ve birinci sınıf müşteriye tatbik edilen fi
yatlardır. Bunları tutan sermayenin kârının ne 
olması lâzımgeldiğinin takdirini sizlere bıra
kıyorum. 

BAŞKAN — Şefik Bey, siz de bir şey mi so
racaktınız'? 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — O halde söz sırasına riayet ede
lim efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; mevzu bidayetteki ehemmiyetini, 
yeter derecede vuzuhla ifade edilmediği için 
veya bendeniz maddeyi böyle anladığım için, 
muhafaza etmektedir. 

Bir kere komisyonun, hakikaten harb kon
jonktürü devresine raslıyan yüksek kâr nispet
lerini nazarı itibara alarak normal telâkki edil
mek lâzımgelen transfer haddi nispetini tâyin 
ederken tuttuğu yol, takdir buyurursunuz ki 
doğru değildir. Kendileri dediler ki Amerika 
Birleşik Devletlerinde harb konjonktürü dola-
yısiyle kâr haddi % 18 e yükselmiştir. Bir mem
leketin harb konjonktürü dolayısiyle tahakkuk 
ettirdiği yüksek kâr haddi; iktisadi, normal 
şartlar içerisinde çalışmak maksadiyle celbedil-
mesini - istediğimiz sermayenin transfer imkânı
nı tesbit ederken mukayeseye zemin teşkil et
memelidir. Bu husus hareket noktası itibariyle 
hesaplı telâkki edilemez, bu bir. 

İkinci soru da ise, bendenizin arzım §u idi; 
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gerçi Bakanlar Kuruluna aksini teşbit etmek 
kararı verilmiş ama bunun bendenizin sorumla 
alâkası yoktur, ihtilâfımız şuradadır. Memle-
lekete sadece bir tek teşebbüs, bir tek firma ya
bancı sermayeyi getirecek değildir. Mütaaddit 
teşekkül ve firmalar yabancı sermayeyi getire
cektir. Ve bunlara bidayette arzu edildiği veç
hile on sene sonra resülmalinin tamamen çıka
rılması hususunda Bakanlar Kuruluna salâhiyet 
verilebilir. Bu da mümkündür. Benim öğrenmek 
istediğim nokta şudur: Muayyen bir senede 
birden bire ani olarak yabancı memleketlere 
transfere edilecek, naklolunacak döviz miktarı 
tediye bilançomuza nispetle oldukça mühim bir 
yekûn teşkil ederse bu, millî paranın kıymetine 
tesir icra etmiyeeek midir? Kendileri gayet gü
zel olarak ifade ettiler. Memleketimizde tediye, 
bilançosunun, döviz bilançolarının, buna muvazi 
olarak önceden tesbit ve takibedilmesi lâzım ge
lir dediler. 

Fakat; arkadaşlar, bu mevzular bugün de ye
ter bir vuzuhla herkesi tatmin edecek bir şekil
de ele alınmış değildir. Bizim idare teşkilâtımız 
bugün bunları henüz ele alamamıştır. Ben ida
renin bugünkü tarzı, tediye bilançosuna ra
kamlarının sıhhati, millî gelir rakamlarının sıh
hati, döviz bilançosunun sıhhati hakkında te
reddüde düşmüşken, henüz hangi makam tara
fından sıhhatli olarak tesbit edileceği malûm ol-
mıyan, bu sahada, bir tahminde dahi bulunamam. 
Hazine Umum Müdürlüğü birtakım rakamlar 
teşbit ediyor, bu da noksandır ve binnetice sıh
hatli olmaktan uzaktır. Böyle bir vaziyette 
Hükümete külliyen bir salâhiyet tanınamaz. 15 
sene sonra 100 milyon dolar memleketten bir an 
içinde dışarı çıkarılmak istenebilir. Böyle bir 
halde Millî paranın kıymeti sarsılmıyacak mı
dır? 

Halbuki komisyon sadece Devletin malî iti
barının sarsılacağı noktasından hareket etmiş
tir, şimdi esbabı mucibeyi okuyabildim, ora
da gördüm, endişem yalnız Devletin malî itiba
rının muhafazası keyfiyeti değildir. Bundan 
çok daha mühim olarak paranın kıyme
tinin ve bununla birlikte memleket dâhilinde 
iktisadi ve içtimai nizamın ve ahengin muhafa
zasıdır. Binaenaleyh, bu maddenin üzerinde 
durulması kanatini muhafaza ediyorum ye bu 
işin geçici komisyonda bir kere daha tezekkür 
edildikten sonra yüksek heyetinizde görüşül-
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meşinin muvafık olacağı düşüncesiyle bir teklif 
sunuyorum. (Muvafık sesleri). 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Arka
daşlar, bugün zannedersem deminden beri iki 
kanun üzerinde duruyoruz. Bu kanunu da ikin
ci olarak komisyona havale etmek istiyoruz. Bâzı 
ufak tefek kusurlar olabilir. Biz bu ufak kusur
ları burada tadil ederek çıkartabiliriz. îş çıkara
madığımız için üzülüyorum. 

Yabancı sermayenin memleketimize gelmesi 
faydalı mıdır, değil midir? Bunu hepimiz takdir 
ederiz ki çok faydalı bir şeydir. Osmanlı Ban
kası da eski bir ecnebi sermayedir. Memleketi
mizde 33 yerde şubesi vardır. Bu bankanın ne
rede şubesi varsa orada ticari sahada hiç sıkın
tı çekilmez. Bandırma'daki Osmanlı Bankası şu
besi hemen hemen iki ve hattâ üç bankanın işini 
görmektedir ve memleketi iktisaden tutuyor. Bu 
bankanın çalışma sistemi çok pratiktir. 

Bunlar az adamla çok iş yapmayı da biliyor
lar. Her bakımdan tasarruf ve iktisada gidiyor
lar. Memlekete ecnebi sermayesi ne kadar çok gi
rerse, memleket ondan çok istifade edecektir. 
Amerikalılar bugün hava meydanları yapmakta
dırlar, bu yüzden binlerce fakir halk istifade 
ediyor. îki lira yevmiye bulamıyan fakir vatan
daşlar 6 - 8 lira yevmiye almaktadırlar. Aynı 
zamanda işsizliğin de önüne geçmiş olacağız. 
Malûm olduğu üzere, işsizlik hakkında Hüküme
te birçok müracaatlar ve birçok tazyikler yapı
lıyor. Ecnebiler madenlerde adam çalıştıracak
lar, birçok yerlerde bu gibi çeşitli işlerde çalı
şacak ameleyi hem çalıştırmasını, hem koruma
sını bilirler. Hulâsa memlekete, halka çok fay
dalı olacaktır. 

Gelecek sermaye evvelâ itimat ve emniyet 
görmek ister. Bugün üç. mektup aldım, bunların 
üçü de maden kanunlarından şikâyet ediyordu. 
îşte yerli sermaye bu yüzden ıstırap çekiyor ve 
tam randımanla çalışamıyorlar. Bugünkü ka
nunlar yerli sermayeyi de, yabancı sermayeyi d;ı 
müşkül duruma sokmaktadır. Başka memleket
lere; başka devletlere nazaran % 10 nispeti çok
tur, 3 sene müddet de azdır. Fakat bize göre 
değil. Bizim kanunlarımıza ve mevzulanmıza 
göı-e bu şartlardan başka bir şartla bize ecnebi 
sermayesi gelmez. Memleketimizin menfaati na
mına bunları bu şekilde kabul etmeye mecburuz. 
Çünkü vergilerde zorluk, maden işlerinde zor
luk, orman işlerinde zorluk. Hulâsa ediyorum, 
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Duhlıfcftt elden gelen kolaylığı yapmak lâzımdır. 
Hem çok acele lâzımdır. Benim mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Emrullah Nfctku. 
BMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, komisyon sözcüsü konuştuk
tan-sonra ben tatmin olunduğumuza kaani olmakla 
beraber Geçici Komisyonda şu maddenin bir da
ha- görüşülmesinde fayda olduğuna ben de kaani 
oldum. Ancak, arkadaşların bâzılarında tered
düt var. Uzun konuşmak istemiyorum. Onlara 
kısa, kısa cevap vereceğim. 

Arkadaşlar, ecnebi sermaye Türkiye'ye ban
ka kurmak veya faizle para vermek için gelecek 
değildir.. Bunu anlıyoruz. Bilâkis gelecek ser
maye bu toprağa yatıracak, memleketi imar ede
cek, yaptığı tesislerin yollarını ikmal edecek, bu 
memlekette birçok vatandaşların iş bulmasını te
min edecektir. O itibarla biz gelecek olan ser
mayeye; yabancı sermayeye karşı kıskanç ve bi
raz da inhisarcı davrandığımız takdirde kanun 
yapmaktan ne çıkar? Kanunu yaparız, bu had
leri çok aşağı indiririz, bundan ne çıkar. Mak
sada ulaşmayız ve yabaneı sermaye de buraya1 

gelmez, yoksa kanunda kısma yapmak mümkün
dür. Ama bunun böyle bir heyeti umumivede 
görüşülüp de karara varılacak şey olmadığına 
ben de şimdi kaani oldum. Bunun geçici komis
yonda, bu mevzu ile alâkadar arkadaşların da 
iştiraki suretiyle, bir daha gözden geçirilmesine 
ben de taraftar oluyorum. Bu şekilde karar ver
menizi rica ederim. 

ŞEFÎK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar, ben bu kanunun birinci maddesi üze
rinde durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şefik Bey, birinci madda ka
bul edilmiştir. Şimdi üçüncü madde üzerinde 
konuşmaktayız. 

ŞEFÎK BAKAY (Kırklareli) — Affedersi
niz öyleyse.... 

SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, ben mevzu üzerinde umumi konuşa
cağım ; müntehiblere 1950 de yaptığımız vait-
leri yerine getirmek için birinci şart memleketi 
kalkındırmaktır. Yoksa 25 sene süren Devletçi
lik neticesinde hâsıl olan vaziyet Hükümetimize 
ve iktisadımıza her türlü hareket serbestisini 
nezetmiştir. Nefes payı bırakmamıştır. 

Kalkınmanın yegâne çaresi sermayeyi hareke-
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te getirmektir. İlcnebl sermâyesini memlekete 
sdkmaktır. Memlekette istihsali artırmak te ay
ni zamanda iş bölümünü artirmâkİâ beraber 
eiıek kıymetini de yükseltecektir. OfisiyaÜse 
amele, mendöh yani ihtisas sahibi olacaktır. 

Ecnebi sermayesinin memlekete gelmesi ay
nı zamanda yerli sermayenin de cesaretlenmesini 
intaç edecektir. 

Biz Demokrat Hükümet, ecnebi sermayesi 
için kapitilâsyon yapacak değiliz. Zinhar yap-
mıyacağız. Bizim yerli vatani sermaye için ka
pitilâsyon yapacağız. Bizim sermaye o zaman 
görürsünüz, ne kadar cesaret ve salâbet göste
rir, her işe girer. 

Kambiyo krizi olacakmış dediler, bâzı arka
daşlar. 

Arkadaşlar, bir sarayın kapılarına nöbetçi 
koysanız, ve gireni bir daha çıkarmasanız, o sa
ray bir hapisane olur. Kimse oraya girmez. Bir 
zindanı her zaman girip çıkmaya amade bulun-
dursanız, o zindan zmdanlıktan çıkar herkes 
oraya girer. Bizi bu kötü vaziyete sokan, düşü
ren yaptığımız muazzam himayeler, mübalâğalı 
kpntrollar, tahditlerdir. Ve müsaadenizle ilâve 
edeyim; Varlık Vergisi faciasıdır. Bu hem dâhil 
hem de hariç sermayeyi korkutmuştur. Mem
lekete giren parayı çıkarabildiğimiz ve bilâ te
reddüt çıkaracağımız anlaşılsın; müşkülât ora
dadır. Bu niyetimizde, bu umdemizde sadık ve 
sabiti kadem olacağımıza dair vereceğimiz itmi
nandır. O itminanı verdik mi para buraya akar 
ve akınca memlekette teraküm eder, hattâ bu
rada kalır, yerleşir. Emniyet duyarsa sopa ile 
kovsanız gitmez. Bu emniyeti temin ettiniz mi 
kriz ihtimali kalmaz. Kâr haddi meselesi de ben
ce kendiliğinden hallolunacaktır. Bir memleket
te sermaye ne kadar çok olursa kâr nisabı faiz 
ona göre alçalır. Bütün mesele sermayenin ha
riçten gelmesi ve* onun çözeceği hareket ondan 
daha çok fazla yerli sermayenin harekete gel
mesidir. 

BAŞKAN •— Enver Güreli buyurun. 
; GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER 

0ÜRELİ (Balıkesir) — Fethi Çelikbaş arkada
şım ; Bakanlar Kurulu muayyen müddet göste
rir de, memlekette bulunan sermaye, her hangi 
bh* tehlike karşısında, âni olarak Hükümete mü
racaat edip transfer haklarını kullanmak ister
se Hükümet, müşkül duruma düşer dediler ve 
Türk parasının kıymeti tezelzüle uğratılır gibi 
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bir durum karşısında Bakanlar Kurulu ne dü
şünüyor diye bir sual sordular. Biz, taksitlerin 
kaç ayda geleceğini hesaplayıp ona göre müsa
ade edeceğini tahmin etmiştik. Arkadaşımın fik
rine iştirak ediyorum. Vuzuh vermek için mad
deyi komisyona alalım. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin revizyona 
tâbi tutulması ve redaksiyonunun ona göre ya
pılması için komisyona istendiği bildirilmekte
dir. Diğer maddelerin üçüncü madde ile ilgisi 
varsa müzakeresini yapmıyalım. 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Diğer mad
delerin müzakeresine devam edelim. 

BAŞKAN — Hamdı Başar arkadaşımızın 
değiştirge^. de vardır. Onu da birlikte vereceğiz 
efendim. Komisyon üçüncü maddeyi alıyor, ye
niden tetkik edeceklerdir. 

Mütaakip maddelere geçiyoruz. 

MADDE 4. —• Birinci maddede yazılı iş ve 
istihsal sahalarında yerli sermaye ve teşebbüslere 
sağlanmış ve sağlanacak olan her türlü hak, 
muafiyet ve kolaylıklardan aynı şartlarla, mü
masil iş kollarında çalışan yabancı sermaye ve 
teşebbüsler de istifade eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre 
Türkiye'ye sermaye getirmiş olan yabancı müte
şebbislerle bunların yabancı vekilleri ve teşeb
büsün kurulup işletilmesi için 7 nci maddede ya
zılı komitece lüzumu kabul edilecek yabancı mü
tehassıs ve ustalar hakkında etüd, montaj devre
lerine de şâmil olmak üzere, 2007 ve 2818 sa
yılı kanunlarda yazılı mükellefiyet ve memnuiyet-
ler uygulanmaz. 

Yedinci maddede yazılı komitece bu kanunun 
şümulüne giren işlerle meşgul bulunduğu kabul 
edilen yerli teşebbüslerin yabancı mütehassıs ve 
ustaları hakkında da yukardaki fıkra hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı vasıf
ları haiz olduğu yedinci maddedeki Komite ta
rafından tesbit olunan teşebbüslerde (Tarım dâ
hil) kullanılmak üzere yabancı memleketlerden 
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yapılacak uzun vadeli borçlanmaların resülmal 
ve faizleri üçüncü maddedeki esaslar dairesinde 
ayni maddede yazılı transfer kolaylıklarından 
faydalanır. 

Bundan başka, bu kabil borçlanmalara, umu
mi yekûnu 300 milyon Türk lirasını geçmemek 
üzere, Bakanlar Kurulu karariyle, teminat mu
kabilinde kefalet etmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Bu şekilde temin, olunan sermayenin üçüncü 
maddeye tevfikan harice transfer edilen miktarı 
için kefalet kendiliğinden düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbikiyle ilgili 
işleri görmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı Müsteşarının Başkanlığinda; Hazine Umum 
Müdürü, İşletmeler Bakanlığı İşletmeler Daire
si Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Umum Müdürü ve Başbakanlık Umumi Mu
rakabe Heyetinden seçilecek daimî bir üyeden 
mürekkep bir Komite kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, 

7 nci maddede, komisyon başkanının Ticaret Ba
kanlığı müsteşarından olacağına dair bir kayıt 
bulunmasını, hem zait ve hem de günün şartla-
rina uygun olmıyan bir keyfiyet olarak müta
lâa ediyorum. Üçüncü„ maddenin müzakeresi sı
rasında cereyan eden uzun müzakerelerden an
laşılmıştır ki, ister gelen sermayenin elde ede
ceği kârın % 10 unun dışarı çıkması esnasında, 

| isterse üç sene zarfında dışarı çıkması sırasın
daki döviz vaziyeti yalnız ve yalnız Maliye Ba
kanlığını alâkadar eder. Bu itibarla reisin kim
den olacağı zikredilmeksizin maddenin Maliye, 

j Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma Bakanlığı mü-
j messillerinden mürekkep olacağı şeklinde tashih 

edilmesi için bir tadil teklifinde bulunuyorum. 
j Nihayet onlar kendi aralarından birini başkan 
I yaparak veya başkan yapmadan da vazifelerini 
{ görebilirler. Bu itibarla hüsnüniyet asıl olmakla 
I beraber, her zaman için bir vekâlet müsteşarı-
; nın bu mevzuun icabettırdiği bütün bilgilere sa-
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hip olduğunu, kabul etmek, biraz ileri bir nikbin- j 
lik olur. Bu itibarla bu ihtiyata iştirak ettiğiniz 
takdirde maddenin teklif ettiğim şekilde kabu
lünü rica ederim. Şöyle olacaktır: 

«Maliye, Ekonomi ve Ticaret, İşletmeler Ba
kanlıklarının alâkalı umum müdür ve daire re- ı 
islerinden mürekkep birer daimî temsilcileri ile 
Merkez Bankası Genel Müdüründen müteşekkil 
bir komite kurulmuştur.» 

Maddenin bu şekilde tashihi maksadı daha 
güzel ifade eder. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Madde Ko
misyona iade edilsin, tetkik edelim. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu kanu

nun tatbikatında devamlı olarak idarede vazife 
görecek olan organ, bu komitedir. Kanunun mü
him maddesi ise, demin arzettiğim gibi, üçüncü 
maddesidir, döviz girmesi ve çıkmasiyle alâkalı 
maddesidir. 

Bunun yanında bir de aynen ithal olunan 
sermayeye kıymet takdiri keyfiyeti vardır, o da 
bu komiteye verilmiş vazifelerdendir. 

Bütün bu hususlar nazarı itibara alındığı 
takdirde, hakikaten 7 nci maddenin, komiteye 
verilen vazifelerle ahenkli bir kuruluşa sahip 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zannederim mad
deyi geri almak istediler. İstiyorlarsa fazla bir 
şey söylemiyeceğim. Konuşurlarken bana da ha
ber verdikleri takdirde, komitenin kendisine ve
rilen vazifelere mütenazır bir kuruluş bünyesine 
sahip olması bakımından noktai nazarımı orada 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon 7 nci maddeyi geri 
istedi. 

Bu itibarla havalesi mecburidir. Değiştirge
lerle birlikte yedinci maddeyi de ,üçüncü mad
de gibi, komisyona havale ediyoruz. 

MADDE 8. — Komite kararlarına karşı, il
gililerce tebliği tarihinden itibaren, 30 gün için
de itiraz olunabilir. 

İtirazlar Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve İş
letmeler bakanlarından müteşekkil bir heyet 
tarafından 15 gün zarfında karara bağlanır. Bu 
karar kesindir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok.. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinden fay- | 
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J dalanın ak üzere yapılacak müracaatlar için mer

ci Ekonomi ve Ticaret Bakanlığıdır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok.. Maddeyi ka

bul edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I MADDE 10. — 5583 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1567 sayılı Kanuna 
müstenit 13 sayılı kararın 31 nci maddesi ve 
5583 sayılı Kanunla tanınmış haklar mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.. 11 ve 12 nci maddele
ri okumuyoruz. 3 ve 7 nci maddeler komisyon
dan geldiği zaman okunacaktır. 

Güîıdeme devrim ediyoruz. 

3. — Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent 
Kasabasına ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent, Bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasar ıstı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/229) 

BAŞKAN — Bu tasarının bundan evvelki 
birleşimde müzakeresine başlamıştık. Tümü üze
rinde görüşmelere devam ediliyordu. Söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Refik Şevket İnce, 
•Vasfi Mahir Kocatürk, 
Hamdi Orhon, 
Hamdullah Suphi Tanrıover, 
Burhanettin Onat, 
Sait Bilgiç, 
Süreyya Endik, 
Hüsnü Akşit, 
Siman Tekelioğlu, 
Mehmet Daim Süalp, 
Reifet Aksoy, 
Kemal Demiralay, 
Emrullah Nutku, 
Zeki Akçalı. 
RŞFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; öyle zannediyorum ki, hepi
miz üzerimize yapılan hususi ve dostane tesir
lerle, okuduğumuz kitaplar ve broşürlerle Se
nirkent ve Uluborlu tarihinin, coğrafyasının ve 
topografyasının mütehassısı olduk. Arkadaşla
rımın da bu meseleye alâkaları, söz istiyenlerin 

I çokluğu ile tezahür etmektedir. Mahiyet itiba-
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riyle bir kazanın nahiye olması ve nahiyenin ka- I 
za olması gibi bir vaziyet karşısında bulunuyo
ruz. Şimdiye kadar bu Meclisten çıkan kanun
larla birçok kazalar teşkil olunduğuna dair ma
lûmatınız var. Halbuki hiçbirisinde bu asabiyet 
ve bu alâka yoktu. Neden? 

Bir defa Uluborlu'ların gösterdiği hassasiyet 
çok yerindedir. Çünkü kendileri doğduktan 
sonra değil, birçok batından beri sahip olduk
ları Devlet teşkilâtından mahrum kalıyorlar. 
Müktesep ve tarihî bir haktan mahrum kalma
nın feryadı istilzam ettiği muhakkak. | 

Bunun yanıbaşmda Senirkent, neşvünema 
bulmuş, terakki etmiş bir müess'ese. Birçok 
esbabı mucibe ile, artık ben nahiye adını taşı-
yamam, bucak olamam, bana kaza hakkını ve
riniz, diyor. 

Bütün bu teşkilâtın hikmeti, vatandaş iş
lerini çabuk görmek, ayağında görmek gayesi 
olduğundan dolayı, gerek bu gayeyi kaybede
nin feryadı ve gerek bu gayeye vusul arzusunu 
gösterenin tabiî temayülünü hüsnü telâkki et
mek mecburiyetindeyiz. Fakat burada mesai
sinden daima şükranla bahsettiğim Bütçe En
cümeninin neden alâka göstermediğine şaşıyo
rum, Bir kaza merkezi bir yere naklolunuyor. 
Uluborluların dediği gibi, 200 seneden beri ka
za olan bu yerde mahfuz birçok defter var
dır, bunların nakli ne ile olacaktır? Sonra, 
birçok memurların nakli lâzımdır ve bunlara 
gittikleri yerde mekân tutmak lâzımdır. Bun
ların istilzam ettiği külfetler Devlet Hazine- ı 
sinden para sarfını icabettirecektir. 10 kuruş 
için kıyamet koparan Bütçe Komisyonunun bu 
meselede neye hassasiyet göstermediğini bir ke
re soralım. Ben kendilerinden rica ederim, ev
velâ bu meseleyi halletsinler. 

İkincisi; Uluborluların bildirdiğine göre bu 
mesele İçişleri Bakanlığında bir tetkik heyeti
ne havale edilmiş ve tetkik heyeti bu kaza 
merkezini değiştirin, yolunda mütalâa derme-
yan etmiş. Binaenaleyh İçişleri Bakanının da 
bizi bu hususta tenvir etmesi çok faydalı olur. 

Farzedelim ki, Bütçe Komisyonu tetkik et
ti ve İçişleri Bakanı da izahat verdi, biz de mev
cut eksiğimizi tamamladık, vaziyet ne olacak
tır? 

Benim görüşüme ve bildiğime göre bu mem
leketin mülki taksimatı bozuktur, öyle bozuk
luklar vardır ki, bir kazayı açarken rastgeldi- | 
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ğimiz köyler ittisal peydah ettiği kazaya mer
but olacak yerde bu açılan kazaya tâbidir. 
Hemen yakınındaki bir köyü o kazaya bağlı
yacağımız yerde yeni açtığımız kazaya bağla
maktayız. Vilâyetler hududu da böyledir, teş
kilâtı da... Bir defa hepimiz kıyası nefsedelim, 
kendimizin doğup büyüdüğü yerden bir teşki
lâtın kaldırılmasından müteessir veya orada ye
ni bir teşkilâtın kurulmasından mütehassis ol
maz mıyız? Binaenaleyh bu işte öyle bir for
mül bulmalıyız ki ne şiş yansın, ne kebap. Bir 
kısım vatandaşları memnun etmek yolunda di
ğerlerinin teessürünü mucip olma ihtimali var
dır. Bir kazanın yerinin değiştirilmesinin is
tilzam edeceği masraf yekûnu, ki o kazada otu
ran vatandaşların ıstırabına meydan verecek 
mânevi sarsıntıya nispetle az olduğuna göre, 
ben teklif ediyorum arkadaşlarıma ki, evvelâ 
usul bakımından bu tetkikat yapılsın, teklif 
Bütçe Komisyonuna gitsin. Kabul olunmazsa 
ve tensip buyurursanız Uluborlu Kazası tarihî 
mevcudiyetini muhafaza etsin, Senirkent de 
hakettiği kazalığa sahip olsun. Bu hususta 
vereceğiniz karar, tam isabetli bir karar ola
caktır. Takririmi veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Vasfi Mahir Kocatürk... (Yok 
sesleri). 

Hamdi Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; sayın arkadaşımız İnce, meseleyi 
o kadar güzel izah ettiler ki onun izahatına 
ilâve edilecek şey, yalnız gönüllerimiz ve reyle
rimiz olsa gerektir. 

Arkadaşlar; bir kaza merkezini bir yerden 
alıp başka bir yere vermek mevzuu ile karşı 
karşıya değiliz. Uluborlu denilen yer üç bin 
sene tarihi medeniyetinin izlerini bünyesinde 
taşıyan bir yerdir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Onların 
hepsini biliyoruz. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Tekrarın
da fayda vardır zannmdayım bendeniz. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
vanı buyurun. Siz de lütfen müdahale etmeyi
niz efendim. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Roma'nm 
medeniyet izlerini taşır, Bergama medeniyeti
nin. Selçuk ve Osmanlı medeniyetinin izlerini 
taşır, Hamit oğullarının merkezi olmuştur, 
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MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Vilâyet 

merkezi yapalım o halde. 
İLAMDI ORHON (Devamla) — Burada ya-

siyan 4 500 vatandaş vardır, ince arkadaşımı
zın buyurdukları gibi bu kaza merkezini alıp 
Senirkent gibi hakikaten inkişaf yolu tutan 
bir yere getirmek büyük rahne açar. istenilen 
şey, B. M. Meclisinin derinlemesine gitmesi 
ihtimali olan rahneyi önliyerek ayrılığa müsaa
de etmemesidir. 

Senirkent,'e gidenler bilirler; Uluborlu'dan 
geçiyorsunuz. Uluborlu'yu yetim yapacaksınız. 
Senirkeıı'i sevindireceksiniz. Buna gönlümüz 
razı olmuyor. 

Senirkent'e gelince, elimize tevzi edilen bro
şürler hakikaten şayanı dikkattir. Tetkik ettik. 
Yerini bilmiyorum, serpilen, gelişen iktisaden 
bünj^esi kuvvetlenen bir yurt parçasıdır. Bunun 
tek çaresi, ince arkadaşımızın da buyurdukları 
gibi; tasarıyı Bütçe Encümenine havale edip 
iki ayrı ilce merkezi yapmak, her iki tarafı da. 
sevindirelim. Bu işlerde ufak bir ihtisası olan 
bir arkadaşınız olarak arzedeyim ki, bugün Ulu
borlu'da bütün tesisler mevcuttur. Orta mektep, 
Ziraat Bankası, Tekel idaresi ve sairesi vardır. 
Burayı bucak yaptığınız takdirde bunlar hara-
biyete yüz tutacak, Hazinenin malı ve Uulubor-
lu'larm alınteri ile meydana gelmiş olan bu te
sisler mahvolacaktır. Senirkent'in de mahkemesi, 
orta mektebi mevcuttur, gayet ufak bir tesisle. 
ufak bir himmetle tamamlanabilecektir, senevi 
50 bin liralık bir masrafa muhtaçtır. Çünkü ka
zaların mevcut her şeyleri vardır, nahiye müdü
rü, kaymakam, jandarma çavuşu kumandanla 
tebdil edilecektir, nüfus memuru ve sairesi zaten 
vardır. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi ihtiyar edilecek 
külfet 50 bin liralık bir şeydir. Bütçe Komisyonu 
bunu ele aldığı zaman bilhesap görecektir ki, 
50 bin liralık bir şeydir. Bu suretle her iki ta
rafın mânevi ve maddi vaziyetlerini korumak 
mümkündür. Kaza yapmadığımız takdirde tama
men iktisaden ve manen yok olup gitmeye ve 
tarihin derin sayfalarına gömülmeye mahkûm 
olur. Buna Yüksek Meclisin vicdanının razı ola
cağına kani değilim. 

BAŞKAN — Bürhanettin Onat. (Yok ses
leri) 

Rifat Sivişoğlu. 
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j BAŞKAN — Bürhanettin Onat. (Yok ses

leri). 
Rifat Sivişoğlu. 
RIFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım; günlerden beri hepimiz 
I telgraflar alıyoruz, broşürler ve beyannameler 

okuyoruz. Uluborlular yüzlerce kilometrelik 
mesafelerden kafile halinde Ankara'ya geldik
lerini matbuat sayfalarında takip ediyoruz. 

1 öyle tahmin ediyorum ve öyle anlaşılıyor ki ; 
Uluborlulu kardeşlerimizin Hükümetin bu ha
reketiyle politik bir maksat güttüğü fikrini, 
Hükümeti zan altında bulundurmaktan tama
men tenzih ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin getir
diği kanun tasarısının esbabı mucibe lâyihasını 
okuduğunuz zaman kahraman ve fedakâr Senirket 
Nahiyesinin kazalığına yani ilce haline, ifrağına 

I rıza göstermemek mümkün olmuyor. Bu nahiye 
merkezi her hali ile, mülki teşkilât bakımından ka-
zalığa lâyıktır vesselam. Buruda müttefikiz. 
Lâkin ilci a u'lık kaza mcıkezi Uluborlu teşkilâ
tı mülkiye kazalığmdan nahiye haline indiril
mek suretiyle beliye mânasına gelen kazaya uğ-
ratılmaya müstahak mıdır! Değil midir? Bunu 

I eni konu incelememiz lâzım. Eğer durum yeni 
| teşkil edilecek ilce için Uluborlu ve Senir

kent'ten birisinin merkez olarak seçilmesi me
selesi olsaydı, kahraman, mütekâmil ve müte
rakki Senirkent tercih edilir ve böylece işin 
içinden sıyrılıp çıkmak kolay olurdu. Fakat 
mesele böyle değildir. 200 yıllık Uluborlu'dan 
kaymakamlığı kaldırıp Senirkent Nahiyesine 

j ve Senirkent'ten, de 50 yıllık müdürlüğü alıp 
Uluborlu'ya vermek ve böylelikle 200 yıllık 
âmiri 50 yıllık memurun emrine terkedivermek 
gibi acaip bir durum karşısındayız . 

200 yıllık kaza merkezini bir an içinde na
hiye haline getirivermek. 
Uluburlu halkını 200 yıldır görüp alıştıkları. 
ecdadından miras buldukları kaza teşkilâtını kal
dın vermek, 200 senedir karşı karşıya bulunduk
ları kaymakamlarından mahrum cdivermek, zan
nedildiği ve göründüğü kadar basit değildir, çok 
acıdır arkadaşlarını. 

Uzun yıllardan beri valilik yapan bir şahsı 
kaymakamlığa indirmek ve o valinin maiyetinde 
çalışan bir zatı da onun basma vali yapmak ka-

; bilinden bir iş olsaydı, izzeti nefsini korumak 
j için bir istifa; işin halline kâfi gelebilirdi. Hal-
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buki kazahktan nahiyeliğe indirilmek istenen 
Uluburlu'lar için istifa mümkün değil, terki 
dâr mümkün değil, terki diyar mümkün değil. 
îşte durumun acılığını izah için bu misal kâ
fidir 

Birinci Cihan harbinde yüze yakın ihtiyat 
zabiti veren, çok zengin tarihî maziye sahip or
ta mektebine malik, hastane binası hazır olan 
Uluburlu kazası gayrimamur da değildir. Halkı 
çalışkandır. Eğer Ullburlu-kazası, bilfarz, şim
diye kadar ümran asarı gösterememişse terakki 
ve inkişaf hamleleri atamamışsa kabahati oranın 
halkında değil, oranın arzında değil, milleti ida
re edenlerde aramak lâzımdır. 

Şimdiye kadar bu milleti idare edenler, baş
larını şöylece geriye çevirip oraları görmek is-
tememişlerse bunun cezasını Uluburlu'lafa çek-
tirmiyelim. Bunun vebali, günahı, mesuliyeti 
bizden evvelki hükümetlere ait olduğunu ÜİU-
burln'lar da pekâlâ bilirler. 

Yukardan aşağıya düşmek çok acıdır. Faraza 
haksız terfie mazhar olarak yükselmiş bir kim
seyi eski mertebesine indirmek istediğimiz za
man «efendim, hakkı mükteseptir, hakkı mükte
septir,» diye kiyameti koparanlar çok olur. İşte 
Uluburlu'lar için de 200 yıllık müktesep bir 
hak vardır. Bugün bu hakkı almak istiyoruz. 

Uluburlu kazası şimdiye kadar inkişaf gös
terememişse ve göstermesine de imkân yoksa bu 
vaziyet belki oranın terfian vilâyet haline geti
rilmesine mâni teşkil eder, eder ama tenzilen 
nahiye yapılmasına asla âmil olamaz ve olmama
lıdır. Bizim nazarlarımız geride değildir, ilerde
dir. Binaenaleyh 200 yıllık kaza merkezini na
sıl olur da geriye doğru götürürüz. Böyle bir hal 
çok kötü örnekler ve huzursuzluklara yol açabi
lir. Uluburlu'lan iktisaden daha fena duruma 
düşürebilir. Kahraman Senirkent'i hemen kaza 
haline ifrağ edelim. Lâkin, demokrasi kahramanı 
olmak istidadmdaki Uluburlu'yu asla nahiye 
haline irca etmiyelim. Ne Hükümetin esbabı mu
cibe lâyihasında, nede içişleri Komisyonu rapo
runda Tetkik Kurulunun 9 . V . 1951 tarih ve 
31 : 315 numaralı kararından hiç bahsedilmemek-
tedir. Halbuki tetkik kurulu kararı bendenizin 
arzettiğim gibi Uluburlu'nun kaza olarak 
kalması ve Senirkent'in kaza haline getirilmesi 
ve binnetice birçok mahzurların bertaraf edil
mesi icabedeceği merkezindedir. 

Bir kazanın vilâyet haline getirilmesi veya 
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i yine kaza olarak bırakılması tabiî görülebilir 

ama bir kazanın nahiye haline ve geriye doğru 
götürülmesi hiç de tabiî görülemez. 

Kahraman Senirkentlileri sevindirmek ister
ken Uluborluları yerindirmek revayı hak değil
dir. Ve bunu Demokrat Parti Hükümeti de, asil 
Senirkeııtliler de asla arzu etmezler. Senirkent'-
ni lâyik olduğu kazalık mevkiine şimdiye kadar 
ulaştırılmamış olması da acıdır. 

Binaenaleyh bu tasarıyı bu şekli ile kabul et-
miyelimde kaza merkezinin Uluborlu'dan kaldı
rılmaması ve Senirkent'e de kendisine bağlı 
köyleri ihtiva etmek ve icabediyorsa daha müna
sip köyler de bağlanmak suretiyle yeniden bir 
kaza teşkili esbabının aranması daha uygun ola
cağından bu sebeple ya tasarının Hükümet ta
rafından geri alınmasını rica ediyor veya ko
misyona iade olunmasını ve Senirkent'in acele 
olarak arzusuna bu yoldan kavuşmasının temi
nini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Emin Kalafat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

KALAFAT (Çanakkale)" — Efendim, bu ana 
kadar konuşan arkadaşlarımız kaza merkezinin 
Uluborlu'dan Senirkent'e nakledilmesinden zi
yade, ikisinin ayrı, ayrı iki kaza merkezi yapıl
masından bahsettiler. Sayın içişleri Bakanı dahi 
Hükümet namına buna iştirak ettiğini ifade et
mektedir. Yüksek Meclisde ayni karara vardığı 
takdirde tasarının geri alınması lâzımdır. Bu 
itibarla evvelâ Yüksek Meclisin bu husustaki 

I kararını belirtmesini teklif ediyorum. (Usul 
hakkında söz istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Usul hakkında Emin Kalafat'a 
söz vermiştim. Şimdi müzakereye devam ediyo
ruz. 

NECtP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka-
I daşlar, sayın Refik Şevket ince arkadaşımız 

tekliflerinde aynı zamanda bir de şu hususu 
I ileriye sürmüştü: Bu mesele malî neticeler doğu-
I racak bir mesele olduğu için bir kere de Bütçe 

Komisyonunca tetkiki icabetmektedir. Binaena
leyh zannımca bu husus usule taallûk etmekte-

I dir. Eğer Bütçe Komisyonuna havalesi kabul 
edilecek olursa buradaki müzakerenin fazla bir 

I kıymeti olmıyacak demektir. Bendeniz bu hu
susa taallûk eden teklifin reye konulmasını rica 

I ediyorum ve bir önerge de vermiş bulunuyo-
I mm. 
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BAŞKAN — Verilmiş bir önerge vardır, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet aydınlanmıştır, Uluborlu'nun eskisi 

gibi kaymakamlık kalmasını, 
2. Senirkent Nahiyesinin inkişafı göz önün

de tutulmasını onun da kaza haline gelmesini 
arz ve teklif -ediyorum. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

BAŞKAN — Yalnız müzakerenin kifayetine 
taallûk eden kısmını oyunuza arzedeceğim. Baş
ka önergeler de vardır, müzakerenin kifayeti 
kabul edildiği takdirde onları da okuyup oyu
nuza arzederim. 

(Olamaz sesleri) (Kifayet aleyhinde konu
şacağız sesleri.) 
Kifayet aleyhinde ilk sözü Mehmet Daim Süalp 
almıştır, kendisme söz veriyorum, 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, eğer kifayeti müzakere takriri
ni kabul edecek olursak, muhterem Refik Ince'-
nin temennisi ve takriri kabul veya ret edilirse 
bir daha bu mevzu üzerinde konuşamayız. Hal
buki Necip Bilge arkadaşımızın teklifi, müza
kereye son vermek değil, bu teklifin, yani Büt
çe Komisyonuna havalesi teklifinin usule uy
gun olduğu ve önce bu teklifin oya arzedilmesi 
yolunda idi. Binaenaleyh, kifayeti müzakere 
takririnden 'evvel bu teklifi oya arzederlerse 
diyeceğimiz yok. Fakat kifayeti müzakere tak
riri oya arzedreeekse, henüz lehinde ve aley
hinde tamamiyle konuşulmamıştır. Bu itibarla 
müzakerenin kifayetine kaani değilim. Kifayeti 
müzakere takririnden evvel Refik înce'nin, ko
misyona havalesi, takririnin oya arzedilmeşini 
rica ederim. Maruzatım bundan .ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika müsaade 
buyurursanız arzedeyim. Meselenin tümü üze
rinde geçen birleşimden itibaren müzakere açıl
mış ve görüşülmeye devam edilmiştir. înce ar
kadaşımız tümü hakkında konuşurken bir de 
önerge verdiler, tabiatiyle tümü üzerindeki gö
rüşme yapıldıktan sonra önergeyi okutacağım. 
Mamafih Meclisi Âli meselenin usule taallûk 
eden kısmının esas ve prensip olarak halli teza
hürünü gösterdiğinde,Riyaset Divanı bunu yüksek 
tensibinize her zama arzedebilir; işin malî por
tesini nazarı dikkate alarak Bütçe Komisyonu-
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1 na havalesini arzu buyurursa tasvibinize arzet-

ınek her zaman için mümkündür. 
işin Bütçe Komisyonuna havalesini tensip 

I buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Tasarı Bütçe komisyonuna veril
miştir efendim. 

Gündeme devam ediyoruz : 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
ı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına da

ir olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/216) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkında
ki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 

3821 sayılı Kanuna ek kantin 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 13 . V . 1940 günlü ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
5 421 liralık ek ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Münakale olduğu için cetveli 
de okuyacağız: 

B. Lira 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylıkları 5075 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 346 

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

[1] 246 sayılı Basmayazt Tutanağın sonun-
J dadır. 
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6. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 

köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memur 
lan ve ebeleri evleri inşa Bitirilmesiyle ilgili 
maddelerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sa
yılı kanunların kaldırılması hakkındaki 5210 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılma 
sına dair kanun tasarısı ile Burdur Milletve
kili Mehmet özbey'in, 5210 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (B) fıkrası ile 5, 6 ve 7 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/175, 2/231) fi] 

Maddeyi eetvelleriyle birlikte oylarınıza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyî kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro
loji İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu (1/228) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3127 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Umum Müdürün, meteoroloji 
bilgisiyle ilgili yüksek tahsil görmüş olması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
»edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

[1] 253 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 5, 6 ve 7 nci maddeelrinin kaldırıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5210 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Köy okulu binaları ve müştemilâtı ile öğ
retmen evlerinin ve köy sağlık memuru ve köy 
ebeleri için bölge merkezlerinde kurulacak ev
lerin inşası, Millî Eğitim ve Bayındırlık bakan
lıkları tarafından tesbit veya tasdik edilecek 
tip plânlara ve Millî Eğitim Bakanlığınca iller 
için hazırlanacak inşaat programlarına göre 
özel idare bütçelerinden ayrılan ödenek ve ge
nel bütçeden il özel idarelerine bu maksatla 
yapılacak yardımlarla veya bu yardımlar kar
şılığında temin olunacak ayniyat ile valilerce 
sağlanır. Bu inşaat için köy halkına hiçbir mü
kellefiyet tahmil edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 5210 sayılı Kanunun 5, 6 ve 
7 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is't^ypı 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 

[1] 254 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
j dadır. 
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edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kahı:l 
edenler... Kabul etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Hariçten satınalınan buharlı ve motor 
lü gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirtecek eşyanın Gümrük Resminden istisnam 
hakkındaki Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/146) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul buyuran
lar.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Hariçten satnalınan buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için geti
rilecek eşyanın Gümrük Resminden istisnası 
hakkında 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi

nin Tüzatılmasma dair Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerden sa
tmalınan gemilerle, memleket içinde yapılan 
benzerleri için getirtilecek eşyanın Gümrük 
Resminden muaf tutulması hakkındaki 3339 sa
yılı ve.,21 Mart 1938 tarihli Kanunun 4890 sayılı 
Kanunla 1950 Bütçe yılı sonuna kadar uzatılmış 
olan yürürlük süresi, bittiği tarihten başlıyarak 
1955 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

[1] 255 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

8. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzakere Hak
kı Prensiplerinin Uygulanmasına mütaallik 98 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu raporu (1/183) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yok? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı 
prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 98 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından, 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş 
olan «Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hak
kı prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 98 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» 
onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[1] 256 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 

— 444 — 
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9. — «Ücretli İş Bulma Büroları hakkındaki 

96 numaralı Sözleşme (1949 tadili)» nin onan
masına dair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyo
nu raporu (1/201) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyen var-
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

«Ücretli îş Bulma Büroları hakkındaki 96 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (1949 

tadili) Î> nin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından 1949 yılın
daki Cenevre toplantısında kabul edilmiş olan 
«ücretli iş Bulma Büroları hakkında 96 numa
ralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» onan
mıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu onama ile, Sözleşmenin 
kazanç gayesi takibeden iş bulma büroları ile bir
likte ücretli iş bulma bürolarının bir nizama 
bağlanmasını derpiş eyliyen TTI ncü bölüm hü
kümleri kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlerde lüzum hâsıl olduğu tak
dirde 2 nci maddede zikredilen III ncü bölüm 
hükümleri yerine, kazanç gayesi takip eden 
ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırıbna-
sım ve diğer iş bulma bürolarının bir nizama bağ
lanmasını derpiş eyliyen II nci bölüm hükümleri
ni ikame3re Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Vaktin ademi müsaadesine binaen Çarşamba 

RÜnü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,5 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR 

1. — Çorum Milletvek'li Baha Koldaş'in, İs
tanbul'da Adalet Binası inşası için istimlâk edi
len ev ve apartîmanlarda halen kimlerin, hangi 
kanuni mesnede göre oturdukları hakkındaki so
rusu ve İçişleri Bakam Halil Özyörük'iin yazılı 
cevabı (6/343); 

10 . VI . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

İstanbul'da Adalet Binası için istimlâk edi
len yapılardan bilece sunduğum cetvelde yazılı 

[1] 257 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dw. 

olan apartman ve evlerde bekçi sıfatiyle defter
darlık büyük, küçük memurlarının ücretsiz ola
rak yıllardan beri oturduğu ve bu suretle bile bi
le Hazine haklarının zıyaa uğratıldiği mektuplar
la bana bildirilmektedir. 

Bunlardan her biri üzerinde yerinde istan
bul Vilâyetince inceleme yaptırılarak ne zaman
dan beri hangi kanuni esaslara dayanılarak han-
<d memurlara tahsis edildiğinin; bunlar hakkında 
evvelce veya yeni alınmış bir karar olup olma
dığının içişleri Bakani tarafndan yazılı olarak 
eki ile bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 
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kaç kattan 
Sokağı Numarası ibaret 

Işık 23 

21 

19 
17 

15 

13 

11 

Cebeciler 17-1 

17 

Arsa 
3 
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Kimlerin oturduğu ne suretle 

Feyyaz Bayazıt 
Yedi emin bekçi • sıfatiylı 
Bayındırlıkta memur 
Yediemin bekçi sıfatiyle 

Cevdet Şener îst. Müd. 
Süreyya özsavaş 
Yediemin bekçi sıfatiyle 
Zehra Erok 
36 lira kira ile 
Sefer Çolak Darphanede memur 15 senedir oturu? 
Hakkı Tanır Maliyede memuı 
Bekçi sıfatiyle 
Rasim Kayaer Maliye meınurra 
Bekçi sıfatiyle 
Edip Kuter Vali emeklisi 
Rüknettin Tüzün doktor 
Hulusi Subaşı emekli 
Yediemin bekçi sıfatiyle 
İsmail Kandık yüzbaşı 
Baha Bilirsoy tapuda memur 
İhsan Ülkü ticaretle 
Yediemin sıfatiyle 
Hüseyin Özgen garson 
Ayşe Akdemir dul 
Mürvet Dirican dul 
Emin Gügörsün boşta 
Kemal Üstünsay avukat 
Bir ay evveline kadar ev sahibi Kemale kira veriliyormuş 
Mehmet Etgü Nikâh Me. 
Mehmet Eminbilen emekli 
Muharrem Tağu işçi 
Ali Perinoz 
Ev sahibidir 

Mal sahibi 

Nafıanm 

Maliye 

Nafıanın 

Vilâyetten 

Nafıadan 

Kemal 

Ali Pernaz 

15 
13 
11 

9 
7 

Garaj 
2 
5 

3 

Boştur. 
Şevki Çiloğlu 
Muhip Erdal komisyoncu 
Mehmet Baytekin otelci 
Abdülkadir öze^i 
Cahit öngelen Maliye Müşaviri 
Hazineye ait olduğu 
Türk Kadın Birliği 
Baki odacı 
îzzet odacı 
Zezi Ürenay emekli Bsş. K. 

Hazineye ait 

Millî emlâk 

— m 



B : 106 30. 7.1051 0 : 1 
kaç kattan 

Sokağı Numarası ibaret Kimlerin oturduğu ne suretle 

Cebeciler Ayşe Vecize dul 
Hatice Çimensu 
îki talebe kiracı olarak 
Fikriye Hoşgörür dul 
Hayriye dul 
Rıza Uygur şekerci 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

îller îd. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı: 22308-141/8786 

özü : İstanbul Adalet Sarayı 
için istimlâk edilen binalarda 
oturanlar hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

15 . VI. 1951 gün ve kanun Md. 6/345 -
2030/4276 sayılı yazı karşılığıdır. 

İstanbul Adalet Sarayı inşası için istimlâk 
edilmiş olan ev ve apartmanlarda kimlerin ne 
suretle oturduklarına dair Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş tarafından verilen soru önergesi 
üzerine, İstanbul Valiliğinden alınan ve ge
rekli izahatı ihtiva eden yazı örneğinin ilişik 
olarak sunulduğunu saygıyle arzederim. 

27 . VII. 1951 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 

İstanbul Valiliğinin 16 . VII. 1951 tarih ve Yazı 
İş. K. 3935-1151 sayılı yazısı örneğidir. 

içişleri Bakanlığına 
İstanbul Adalet binası inşası için istimlâk 

edilmiş olan ev ve apartmanlarda kimlerin ve 
ne suretle oturdukları konusu tetkik olundu. 
Defterdarlığın bu husustaki işarına nazaran: 

1. Sultanahmet'te inşa edilecek Adalet sa
rayı için istimlâk edilen ve peyderpey Hazine 
adına tescilleri yapılan binalar, ilk önce sara
yın hemen inşasına başlanacağından kiracı ve 
mal sahiplerinden icra yoliyle ve birçok güç
lüklerle tahliyeleri yapılmış ve tahliyeleri ya
pılanlardan bir kısım binalar enkaz halinde 
satışa çıkarılmış iken sarayın bu sahada yapıl-

Mal sahibi 

Mal sahibi 

Millî emlâke 

masından sarfınazar edilmesi üzerine yıkım işi 
durdurulmuş ise de, Bakanlar Kurulunun ikin
ci bir kararı ile sarayın yine bu sahada yapıl
ması takarrür etmiş ve faaliyete geçirilmiş bu
lunmaktadır. 

İstimlâki mütaakıp tahliye ettirilen binalar 
yıkılmcaya kadar kiraya verilmeyip, sökülüp 
götürülebilen kısımların çalınmasını önlemek, 
muhafazalarının ve istendiği zaman derhal tah
liyelerini temin etmek maksadiyle Bayındırlık 
Müdürlüğü tarafından yediemin sıfatiyle bâzı 
kimseler yerleştirilmiştir. 

Bu yedieminlerin ilişik listede görüleceği 
üzere 4 ü 30 ilâ 60 lira maaşlı maliye memuru, 
6 sı bayındırlık sürveyyanı, şoför ve odacısı, 
biri mülga il idare kurulu üyesi, biri il idare 
kurulu başkâtibi, biri tapu sicil muhafız mua
vini, biri subay ve 4 ü de resmî sıfatı olmıyan 
şahıslardır. 

Bilâhara bu yedeminlerden bir maliye me
murunun 19 . I I . 1951 de tahliye ettiği kat, Göç
menlere Yardım Derneğinin muvakkaten işga
line terkedilmiştir. 

Adalet sarayı inşaatının uzaması sebebiyle 
Maliye Bakanlığı ile yapılan muhabere sonun
da yedeminlerin bu sıfatları 1. VIII. 1950 ta
rihinden itibaren kaldırılmış ve kendileriyle 
kira mukavelesi yapılmak istenmiş ise de, in
şaat zaruretleri dolayısiyle mukavele müddeti 
dolmadan yıkılmaları lâzımgelen binaların tah
liyelerini temin için yapılacak kontratlara ne 
gibi şartların ilâvesi lâzımgeldiği tetkik etti
rilmiş, alman hukuki mütalâa sonunda, mu
kavele hitam bulmadan, icabında tahliyelerini 
temin maksadiyle mukaveleye dercolunacak her 
hangi bir şart ve kaydın 5020 sayılı Kanun 
karşısında bir kıymeti hukukiyesi olmıyacağı 
anlaşılmış ve keyfiyet Maliye Bakanlığına arze-
dil mistir. 

Bakanlık, bu durum karşısında binaların ki» 
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raya verilmesine imkân olmadığını, işgalden 
mütevellit ecrimisil talep edilmesini emretmiş
tir. (Bu kanuni mahzurlardan dolayı halen ki
racıları tarafından tahliye edilen iki ev de ki
raya verilmeyip boş ve mühürlü olarak tutul
maktadır.) 

Bunun üzerine yedieminlikleri kaldırılan bu 
kimselerden yukarda- tebarüz ettirildiği veçhile 
1 . VII I . 1950 tarihinden itibaren Millî Korun
ma hükümleri dairesinde tahakkuk ettirilen ecri
misil, tazminat şeklinde tahsil olunmaya başlan
mıştır. 

Bu kimselerin mezkûr binaların Bayındırlık 
Müdürlüğünce yediemin olarak yerleştirildikleri 
tarihten 1 . VIH . 1950 ye kadarki işgalleri için
de bakanlığın emri mucibince kira istenmişse de 
hiçbiri ödememiş ve bunlardan biri aleyhine dâva 
açılması yoluna gidildiğinde, Muhakemat Müdür
lüğü gayrimenkullerin bu şahıslara yediemin ola
rak oturmak kaydiyle teslim edilmiş bulundu
ğundan fuzuli işgal vaziyeti olmadığı ve vukubu-
lan işgalin idarenin rıza ve muvaffakatiyle olma
sı itibariyle 1 . VIII . 1950 ye kadarki müddet 
için ecrimisil veya kira bedeli namiyle birşey ta
lep edilemiyeeeği ve bu itibarla dâva açılmasında 
bir fayda bulunmadığı mütalâasında bulunmuş
tur. 

Muhakemat Müdürlüğünün mütalâası bakan
lığa arzolunmuş, henüz bu hususta yapılan muha
bere neticelenmemiştir. 

Kamulaştırılmayı mütaakıp tahliye ettirilme
miş olan binalarda ise eskiden beri ikamet eden 
71 aded mal sahibi ve kiracıdan da Millî Korun
ma Kanunu hükümleri dairesinde kira alınmak 
suretiyle ikmetlerinin devamına müsaade olun
muştur. 

2. Önerge örneği ile eki liste, ilişikte geri 
sunulmuştur. 

İstanbul Valisi Y. 
İmza 

2, — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldaklın Kurucaşile bucağı
na ait yolun inşası ve Cide ile Bartın'a bağlan
ması Zonguldak İlindeki köylerin içme suları ile 
yolları için gönderilecek ödeneğin biran önce sağ
lanması ve Devrek Çayı yatağının emin bir hale 
konması hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabi (6/448) 

. 1951 O : 1 
Yazılı soru - Bayındırlık 
Bakanlığından. 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

1. Zonguldak İlinin Bartın İlcesine bağlı 
Kurucaşile Bucağı yoldan mahrum olduğu için 
halk çok sıkıntılı bir hayat yaşamaktadır. Bu yo
lun inşası ve Cide ile Bartın'a bağianması derpiş 
edilmekte midir?. 

2. Zonguldak İlindeki köylerin içme suları 
ve köy yolları için gönderilecek ödeneğin tesrii ve 
bu hususların önceden sağlanması düşünülmek
te midir?. 

3. Devrek Çayının taşkınlığından dolayı ka
za her zaman tehdit altında kalmaktadır, bu teh
likenin giderilmesi için dereye mahmuz inşası ve 
esaslı,şekilde dere yatağının emin bir hale konma
sı düşünülmekte ve bu mevsimde bu ihtiyacın gi
derilmesi derpiş edilmekte midir?. 

Bu hususların yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 16 VII . 1951 

Abdürrahman Boyaeıgillor 
Avukat 

Zonguldak Milletvekili 

T. e. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 Temmuz 1951 

Hususi Kalem 
Sayı :294 

Büyük Millet, Meclisi Başkanlığına 

19 . VH . 1951 tarih ve 6/408 - 2250/4873 sa
yılı yazi karşılığıdır : 

Zonguldak'ıh Kurucaşile Bucağı yolunun in-
şasi ile Cide ve Bartın'a bağlanması, Zonguldak 
köylerinin içme su ve yol işlerine ait ödeneklerin 
bir an.Önee gönderilmesi ve Devrek Çayı yatağı
nın emin bir hale konması hakkında Zonguldak 
Milletvekili Abdürrahman Royacıgiller tarafın
dan yerilen yazılı soru önergesine ait ha
zırlanan cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arzederim, 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 

1. Kurucaşile - Bartın ve Kurucaşile - Cide 
yolları Devlet ve il yolları programına dâhil 
olmadığı gibi vilâyetçe tertiplenen köy yolları 
programına dâhil değildir. İl ve köy yollarının 
yapılmasma; yardjm olmak üzere bu yü Zongui-, 



B : 106 30.7 
dak îline Bakanlıkça 110 bin lira yatırıl
mıştır. Bu yardım ödenğinin hangi yollara 
«atfedileceğinin kraarlaştırılması -»aliliğin ten
sibine bırakılmıştır. Kurucaşile yolunun yapılma
sının diğer yollara nazaran ön plâna alınması 
valiliğin kararına bağlıdır. 

2. 100 000 lira muhammen keşif bedelli Dev
rek Çayı ıslâhı 1951 senesi münferit su işleri 

. 1951 O : 1 
programına alınmıştır. Halen şubece projeleri 
hazırlanmakta olan bu iş 1951 senesi içinde ihale 
edilecektir. 

3. Halkın yapacağı su işlerine yardım terti
binden şimdiye kadar Zonguldak îline 25 000 li
ra gönderilmiştir. 

Bugünlerde ayrıca 20 000 liralık ikinci bir 
ödenek gönderilecektir. 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — İlce merkezi olarak asırlık mazisi bu
lunan ve bir kültür ocağı olan Uluborlu'dan 
ilce merkezinin alınarak Senirkent'e nakli için 
hazırlanan kanun tasarısının kabul edilmemesi 
temennisine dair telgraflar. 

Afyon Karahisar'da mukim Uluborlulu Hü
seyin Salman, 

İstanbul'da Uluborlular adına Mehmet Al-
tınel, 

İstanbul Gedikpaşa Demokrat Parti semt oca
ğı idare heyeti üyelerinden Osman Akbatur, 

Uluborlu Demokrat Parti kurucularından 
emekli öğretmen Abdullah Şener, 

Uluborlu'da yapılan mitingde toplanan dört 
bin kişi adına Mehmet Yakar, 

Uluborlu Belediye Başkanvekili Sait De-
miudal, 

Uluborlu uç mahallesi muhtarı Mehmet Ku
rucu, 

Uluborlu Beledye Başkanı Nusret Erbil, 
Uluborlu'yu Kalkındırma Derneği İzmir 

Şubesi, 
Uluborlu merkez ilçesi 18 mahalle muhtarı, 
Uluborlu'dan Süleyman Telaşe, 
Uluborlu'dan Hüseyin Damgacı, 
2. — Uluborlu ilce merkezinin Senirkent'e 

nakli hakkındaki kanun tasarısı Büyük Millet 
Meclisince kabul edildiği takdirde Genel Bütçe
ye yük olmaksızın icabeden bütün masrafın Se
nirkent Belediyesi tarafından karşılanacağına 
dair telgraflar. 

Senirkent Belediye Başkanı, 
Senirkent Noteri Hasan özav, 





S. Sayısı: 246 
Vakıf Ur Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda dsgİŞİk' 
lik yapılmasına dair olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/216) 

T. C. 
Btybrtanlık 3.U.U5Ç 

.Sim.-' 7A.-Xffl*fi.-m 
Büyük Millet Meclisi Yü}csek B ^ y ı ^ ı ı ı a 

V*kıfi#r Umum MüdürKiğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sftyıh Kanuna«kolarak hazırlansın ve Bakanlar Kurulunca 20.1.1850 tarinmde Yüfckek Meclise 
sunulması kawurlaçtınlaa ka»un taaaroınm gerekçe ve Uiçikkr-iyle birlftt« 8Uttulduğunu sa.ygılarmv 
kt*Kze&röro. 

Daşjbftlfean 
•-1 =•» e i -• i - ^ v ""* $. OiSm^m 

GEREK^S 

ty^ltollfllltâaM vakıa Om^a, Bsaıötammm bevliye servisine ait yatakların azlığından, doktor kad-
'4p6w|» fcifayetsizlij^B&n, bu sebepl* baltaların bu servisten matlûp şekilde istifade edemedikle-
rÛttiv'MiBUfi sık «&mi&aeftat ve şfeây^ler vukubulmaktadır. 

¥api&& incelemede ajill feçen s^rv^in bir mütehassıs doktor ve bir asistanla çalıştığı, yılda bü
yüt İ8ÖÇJİ& U0 ka ı̂up jmeîiyjRt yaptfeaafeifc olması dolayısiyle mevcut doktorların şarfettikleri enerji
ye r^pıen ihtiyacm^rşjılanamadığı ania§^4ığı cihetle bevliye servisinin çalışma sahasını genişle-
tçibüm^si için bu ^ryise ^ir mütehassıs yardımcısı, ikinci bir asistan ve bir ameliyathane hemşire
sinin. yfötfti zaruri ş M i ^ e k ilişik feanun tasarısı tanzim edilmiştir. 

$$ve nedJAecek ka4)^ipn ödeneğine §e%ce : 
1^50 yılı Bütçe»? düzenlenirken 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-

nujj 45 pci ma4<Jeşjne jpöre yap^ması gereken yükseltmeler henüz tamamlanmamış olduğundan tak
ribi olarak yapılan hesap neticesinde; Araljk 1949 sonuna kadar emekliye ayrılacaklarda hesaba 
kajtjtog^ JUÎŞti^çle emekli, ^u^, ve yetim ablalarının (610 000) liraya baliğ olacağı tahmin edildi
ğinden 221 nci bölüme bu miktar ödenek komnuştuj. 

Bu ^erre arkası alman yükseltmeler sonunda tesbit olunan miktar ile Aralık 1949 sonuna kadar 
emekliye ayrılanların emekü aylıkalrı yıllık tutarının âzami (590 000) liraya baliğ olacağı anla
şıldığından sözü geçen kadroların ilâvesi dolayısiyle memurlar aylığı ve emekli kesenekleri maddele
rine ilâvesi gereken (9 266) liranın 221 nci bölümden alınması mümkün görülerek bunun temini için 
tasarıya geçici bir madde konulmuş ve bir de aktarma cetveli eklenmiştir. 



Bütçe Komisyonu raporu 

#. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/216 
Karar No. 135 

23 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkın
daki kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
3821 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan ve Baş
bakanlığın" 3 i I I . 1950 tarihli ve 6/438 sayılı 
tezkeresi ile Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol ve Va
kıflar Genel müdürleri hazır oldukları halde gö
rüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; İstanbul'daki vakıf 
Guraba Hastanesinin Bevliye Servisine ait ya
takların azlığından, doktor kadrosunun kifayet
sizliğinden, bu sebeple hastaların bu servisten 
matlup şekilde istifade edemediklerinden bahsi-
le sık sık müracaat ve şikâyetler vukübulmakta 
olduğu ve yapılan incelemelerde adı geçen servi
sin bir mütahassıs doktor ve bir asistanla çalış
tığı, yılda büyük küçük 700 kadar ameliyat ya
pılmakta olması dolayısiyle mevcut doktorların 
sarf ettikleri enerjiye rağmen ihtiyacın karşılan
madığı anlaşıldığı cihetle Bevliye Servisinin ça
lışma sahasını genişletebilmesi için bu servise 
bir mütahassıs yardımcısı, ikinci bir asistan ve 
bir ameliyathane hemşiresinin ilâvesi zaruri gö
rüldüğünden dolayı tasarının sevkedilmiş oldu
ğu bildirilmektedir. 

Gerekçede serdolunan sebepler komisyonu
muzca varit görülmekle beraber, idari ve malî 
bakımdan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 
olan bu müessesenin doktor kadrosu ihtiyacının 
bir an evvel temini hususu ilgili Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca Vakıflar Genel Müdürr 

lüğünden istenildiği hakkında Vakıflar Genel 
Jdüdürlüğünün verdiği tamamlayıcı izahattan 

sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve birin
ci madde cetveli ile birlikte Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir; 

Birinci madde ile eklenen üç kadronun öde
nek karşılığını temin eden geçici madde ve ili
şiği cetvel, tasarının ikinci maddesinde yapılan 
tadile göre kanunun yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe gireceği cihetle 7 aylık tahsisatı icap 
ettireceğinden dolayı buna göre değişiklik ya
pılmak suretiyle ve üçüncü madde Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek. üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Antalya Balıkesir Boltar 

A. Sanoğlu E. Budakoğlu M. Güpbilmez 
Çanakkale Eskişehir İstanbul 

K. Akmanlar A. Potuoğlu A. H. Başar 
İstanbul Intanbul İzmir 

F. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 

B. Türe Ş. Bakay M. Â. Ülgen 
Mardin Ordu • Seyhan 

Dr. K. Tütkoğlu R. Aksoy 8. Batı 
Sivas Tokad Trabzon 

H. fmre S. Atanç C. R. Eyuboğlu 
Trabzon Van 

S. F. Kalay cıöğlu F. M eten 

( S. Sayısı : 246 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkın
daki kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 

382i saydı Kanuna sk Kanun tasarısı 

MADDE 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 13 . V .1940 günlü ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 9 266 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Barbakan 
Ş. GüncÜtay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. pideli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr.F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
F%ad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr.K. Bayüit 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşad Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birtıl 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı haktyftda 
ki Kanunda değişiklik yakmasına dair olan #&2I 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
5 421 lirahk ek ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

{&®s?Wtm) 
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jffükümet teklifinin 1 nci maddesine b<tğh 

CETVEL 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Sayı Lira 

9 Bevliye mütehassısı yardımcısı 1 40 
11 Bevliye aaistam 1 30 
12 Birinci sınıf hemşire 1 25 

Hükümetin teklifinin geçici maddesine bağı,' 

CETVEL 

B. M. Ödeneğin 

201 1 Merkez memurları aylıkları 
209 1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı 

2 % 1 ek karşılıklar 
221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Düşülen 
Lira 

9 266 

Eklenen 
Lira 

8 700 
479 
87 

Toplam 9 266 9 266 

Bütçe Komisyonu geçici nıadcUmıe b(tğh 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 
'iiMi»wwm I I H U M . I ' ' »mn'mmnıı 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylıkları 5 075 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Oumhu^ysti Emekj Sandığma y a p ı ş ı k 
ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile arUş farkları karşılığjı 
2 % 1 ek karşılıkları 
4 Sandık yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

#enel toplam 

280 
51 
15 

346 

5 421 

<& Sayı» : 246^ 



S. Sayısr:253 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3127 $ayib Kanunun 15 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun taeansı ve içişleri Komisyonu 

raporu (1/229) 

* 

T. C. 
M§bakanhk 18.VJI.1951 

Muamelât G$nel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say\ : 71 - 2084, 6/2410 
Büyük mm Meclisi Yüksefc başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 3127 sayılı 'Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesine dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
14. VII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arzedftjın, 

Başbakan 
A. Menderes 

* ... . .;...•.• • .w^ . • . .^ ; •yüfc . i i *>A»- J . ' • • - ' 

Me«feewok̂  İşleri Ge»ei Müdürlüğüne tâyin edilecek zatta aranılacak vasıfları tesbit eden 3İ27 
sayılı I£a»*!öMi $5 nci maddesinin sevkettiği hüküm, tatbikatta birçok morluklara yol açmaktadır. 

ffifljtffittt.îyfe iiknik vaatfam Ibafclı fcafon madde metnine göre idare, mua/yen tek bir şahsı tâyin 
etmek *«p*i£>9t8 «ayılı Kanun geseğjnee bulunduğu barem derecesinde kadro «uz olarak üst berece ÎTVH-
af$j& 4&M§ ?M Mkâffrt ayni X8fİYtfJAfe bjubıjışii iki şahsın arasında birini tercih etmek zorunda "kal
makta, Umum. Müdürlük için hgr fcakfmdan daim mJMt ve d*ka üs&m yas^arj haiz f ı s l a r ara-
mâfâk Wff tjg£rifc yakmaya imj$ân̂  Ĵ ulajtrıajnajjjbadır. 

J^ÖPiFO^ji î ş W gibi beynelmilel mahiyette (önem taşıyan bir idarenin mesuliyet mevkiine geti
rilecek şajisin tâyininde sadece teknik vasıfları rçazarı itibara alarak bu kadar dar ve stkı kayıtlarla 
bağlı %atmj$nın. doğurduğu menfi netigelçr hissedfrlneye başlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla idareye isabetli bir tâyin yapabilmek imk6üWrrtı t>«kşetmek üzere mfM^ocııtı değişti-
rih»eSB»e İhsasa örülmüştür. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

ÎT. B. M. M. 
îçisUri Komisyonu 25. VII. 195i 

Esas No. 1/228 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci madde* 
İğleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifelen -inin değiştirilmesine dair olup Yüksek Başkan-

http://18.VJI.1951
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lıktan komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı ve gerekçesi Hükümet temsilcisi
nin huzuru ile incelendi. 

Adı geçen teşkilâtın bilinen önemi kargısın
da halen yürürlükte olan 3127 sayılı Kanunun 
15 nci maddesiyle derpiş edilen vasıfları haiz 
umum müdürlerin bulunmasında Hükümetçe 
tesadüf edilen ' zorlukların bertaraf edilmesini 
sağlamak maksadiyle hazırlandığı anlaşılan bu 
tasarının komisyonumuzca da aynen kabulü4 ço
ğunlukla uygun görülerek Yüce Kamutayın 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verildi. 

İçişleri Ko. Bu Rapor 
Başkanı Başkan V. Sözcüsü 
Kırklareli Bursa Niğde 
F. Üstün N. Yılma» F. Ec*r 

Balıkesir 
8. Başkan 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Çoruh 
Z. üral 

İsparta 
K. Demiralay 

İmzada bulunmadı 

Çorum 
B. Koldaş 

İsparta 
T. Tola 

Kütahya 
Y. Aysal 
Mardin 

C. ftztürk 
İmzada bulunmadı 

Ordu 
Muhalifim 
H. Şarlan 

Urfa 
R. K. Timuroğlu 

Manisa 
F. İlker 

Ordu 
F. Boztepe 

Tokad 
N. T. Topcoğlu 

Van 
/. Akın 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3127 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

« Madde 15. — Umum müdürün, meteorolo
ji bilgisiyle ilgili yüksek tahsil görmüş olması 
lâzımdır ». 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

€K ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. fe So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üsfündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 

ı • t 

( S. Sayısı : 2S3 ) 



S. Sayısı: 254 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen evi, köy 
sağlık memurları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili mad
delerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'in, 5210 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasiyle 5, 6 ve 7 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî Eği

tim, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1 /175, 2 /231) 

3803, 4274 ve 445Ö sayılı kanunların köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memurları ve ebeleri 
evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı kanunların 
kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 1 nci maldesînin değiştirilmesine ve 5, 6 ve 7 nci 

maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı (I/*75) 

T. e. 
Başbakanlık 11 . IV . 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1955, 6/1280 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise sunuması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5210 sayılı Kanunun 1, 5, 6 ve 7 nci maddeleri gereğince köylerde yaptırılacak okul binaları ile 
öğretmen, sağlık memuru ve ebe evlerinin yapım işlerinde köyün erkek halkından yaşları 18 - 50 
arasında bulunanlara bedenen veya vasıtalariyle çalışma mükellefiyeti tahmil edilmişti. Fakat in
şaat mevsimi köylerde istihsal faaliyeti ve zirai çalışma zamanlarına tesadüf ettiğinden köylünün 
işinden ahkonularak okul malzemesinin naklinde ve inşaat işçiliğinde çalıştırılması mümkün olma
maktadır. Bu yüzden 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre taahhüde bağlanan inşaat mütaahhit-
lerce zamanında ikmal edilememekte ve binnetice yarım kalan birçok binalar, kışın tesiriyle harap 
ve yapılan masraflar heder olmaktadır. 

Bundan başka, şehir halkına, bu türlü bir mükellefiyet tahmil olunmamışken kendilerinin bu 
işte ayrı bir muameleye tâbi tutulması köylü-yurttaşların haklı olarak şikâyetlerine ve sızlanmala
rına yol ağmaktadır. 
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Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasiyle 

5j 6 ve 7 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun teklifi (2/331) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3803, 4274, 4450 sayılı kanunların köy okulları ile öğretmen, sağlık memuru ve ebeleri ev
leri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerin değiştirilmesi 5012, 5082 sayılı kanunların kaldırılması 
hakkındaki 5210 sayılı Kanunun birinci maddesinin « B ^ fıkrasiyle 5, 6, 7 nci maddesinin (kaldı
rılması hakkındaki Kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sinmiyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim, 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

GEREKÇE 

5210 sayılı Kanunun 5 nci ve 6 ncı maddeleriyle okul binası veya öğretmen, sağlık memuru ve 
ebe evleri yaptırılacak köylerde erkekleden yaşları 18 - 50 arasında (olanlar için,bu inşaatta bizzat 
veya vasıtalariyle. çalışmak mükellefiyeti kafcül edilmiş ve bu mükellefiyet okullara eklenecek ders
hane,* yemekhane, çamaşırlık, işlik ve depo gibi yapılan banlarla ilgili yollar ve şu yollarının, ya
pılması ve onarılması gibiişlere de teşmil edilmiş mezkûr jpaükellef iyetin. ye bizzat çalışarak veya 
yerine bir ehlinin rızasiyle çalışmasını sağhyarak ifa edebileceği işe gelmiyenlerle işten kaçanlar
dan mahallî rayice göre işçi ücreti alınacağı ve bu ücretlerin gerektiğinde Tahsili Emval Kanu-

r\ to
nuna göre alınarak köy sandıklarına yatırılacağı, mükellefiyete tâbi kimselerin çalıştırilmasında ka
yıtsızlıkları ve işi aksatacak fena halleri görülen muhtar Ve ihtiyar heyeti üyeleri hakkında 424;7 
sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne göre muamele yapılacağı (Köy Kanununun 27 nci, mad
desinde yazılı ceza) kayıt ve işaret olunmuştur. Fakat : 

1. 5210 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde çalışma mükellefiyetinin köylünün başlıca istihsal 
faaliyeti zamanlarının dışında ve yılda yirmi günü geçmemek üzere düzenleneceği tasrih edilmiş 
ise de çeşitli mahsullerin elde edildiği bölgelerde bu mahsullerin hasat zamanlarının Jar,k.k< ve bu 
itibârla da köylü halkın aralıksız olan hareket ve faaliyette olduğu, zirai istihsal maddelerinin 

.az çeşitli olduğu yerlerde ise çok kere hayvancılığın gelişmiş, zirai istihsal miktarlarının yüksek 
olduğu bu sebeplerle de inşaata ve hazırlıklarına elverişli mevsimlerin, köylümüzün devamlı ve 
geceli gündüzlü olarak ve her türlü vasıtalarını âdeta seferber ederek çalıştığı mevsimler olduğu, 
birçok köylerimizde hususiyle Doğuda ve yüksek yerlerdeki köylerde inşaata elverişli mevsimin 
esasen çok kısa ve istihsal mevsimi ile iç içe olduğu ezcümle yaylacı köylerde bu mevsimde hal
kın köyünden uzaklarda ve yükseklerde olduğu ve böyle bir mevsimde köylünün yirmi gün gibi 
hiç de küçümsenemiyecek bir müddet için asli işin den^uzakjaştırılmasını istihsal hacmi ve binne-
tice memleket ekonomisi üzerinde büyük tesirler yapabileceğini düşünmek ve göz önüne almak 
iktiza etmektedir. { 

2. Şehir ve kasabaların muhtaç olduklar* ok ullarm inhası, gelirinin önemli bir böİttmü köyv 
lüden alman vergilerden ibaret olan özel idarelere bırakmışken köy okullarının, köy yolları 
ve benzerleri gibi birtakım işlere eklenerek köylümün bejâenî ve maddi fedakârlıklarına terkedil-
mesi hiçbir veçhile adalete uygun görülmemek gerekir, , 

3. Bir yandan ilk öğretimi mecburi kılan ve bunuş Devletçe sağlanacağını tasrih eden 
kanunlar dururken öbür tarafta ilk okul binalarının öğretmen ve hususiyle sağlık memterları ve 
ebeler için yapılacak evlerin inşasında köylüye küçümsenemiyecek ölçüde birtakım mükellefi
yetler tahmil edilmiş olmasında açık olarak tezada düşül^süs olduğu ^dilmektedir! 

4. Esasen 5210 sayılı Kanunun bu hükümlerinin her ^eşit angaryeyi meneden esas TeşMIât 
Kanunumuzla da telif edilemez bir halde olduğu son yıllarda yapılan köylerimizin ' büyük bir 

( S. Sayısı : 254 ) 
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ekseriyetinin haklı şikâyetlerine yol a<Jfığı görülmüştür. Bin bir ihtiyaçla kıvranan ileri me
deniyetin her türlü nimetlerinden mahrum bulunan cefakeş köylümüzü bu ve buna benzer sıkın
tılardan kurtarmak huzur ve refaha kavuşturmak zamanı gelmiştir. Şehir ve kasabalarda 
bütün vatandaşlarımıza sağlanan her türlü hürriyet ve müsavatın da köylerimizde teşmili, vo 
antidemokratik olan bu kanunun kaldırılması çok yerinde olacaktır. Yukardaki haklı düşünce
lerle 5210 sayılı Kanunun bu mevzuda ilgili hükümlerinin kaldırılmasını istihdaf eden bu kanuu 
tasarısının kabulünü rica ederim. 

BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET ERKA-
ZANCI'NIN TEKLİFİ 

52İ0 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B fikrâst 
ile) 5, 6 ve 7 nci maddelerinim kaldırılması hak

kında kanun tasarısı 
MADDE 1 — 5210 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin B fıkrası ile ayni kanunun 5, 6 ve 
7 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
MİM Eğitim Komisyonu 
Esas No. 1/175-2/231 

Karar No. 24 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz 5210 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesini, 5 nci, 6 nci ve 7 nci 
maddelerinin kaldırılmasını mutazammıri Hü
kümet tasarısını 6 . VI . 1951 tarihindeki top
lantısında Millî Eğitim Bakanlığı mümessilleri
nin huzuru ile tezekkür etti. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, tekli
fi de aynı gayeyi istihdaf ettiğinden, her ikisi-
ninde tevhiden görüşülmesi tensip edildi. Ya
pılan görüşmeler sonunda: 5210 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin, köylüye hakikaten adalet 
ölçülerini taşan ve fayda sağlamıyan bir külfet 
tahmil etmiş olduğu müşahede olunmakla Hü
kümet tasarısınıö komisyonumuzun, meşhut ola
cağı veçhile, değiştirişiftden sonra ittifakla ka-

6 . VI . 1951 

bulüne karar verildi. 
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Baş. 

Edirne 
C. Köprülü 

Ankara Çanakkale 
ö. Bilen ö. Mart 
Denizli Erzurum 

F. Başaran F. Çooanoğlu 
Hatay İzmir 

Sözcü 
At" 

K. Küf rem 
Çankırı 
K. Arar 

Gümüşane 
V. M. Hocatürk 

Kars 
H. R. Tankut H. E. Âdıvar T. Taskıran 

İmzada bulunamadı 
Rize 

A. Morgu M. R. 
rrabzon 
Tarakçıoğlu 

(S . Sayısı : 254) 
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Içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/175, 2/231 

Karar No. 42 

16. VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetin 3803, 4274, 4459 sayılı kanunlar
daki köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık me
murları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle il
gili maddelerinin değiştirilmesine ve 5012, 
5082 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 5210 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi ve 5, 6, 7 nci maddelerinin kaldırılmasına 
mütedair kanun tasarısı ile Burdur Milletve
kili Mehmet özbey'in, 5210 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 5, 6, 7 nci 
maddelerinin kaldırılması hakkındaki teklifle
ri komisyonumuza havale buyurulmasiyle Hü
kümet temsilcisiyle teklif sahibinin iştirakiyle 
görüşüldü. 

Hükümet tasarısı ile kanun teklifi aynı 
mahiyette olup aynı gayeyi istihdaf ettiği ve 
5210 sayılı Kanunun birinci maddesinin köylü
ye hakikaten büyük külfetler tahmil eylediği 
ve adalet ölçülerini aşan bir karakterdeki bu 
kanunun fiiliyatta beklenen faydayı da sağla
madığı kanaatine varılarak, Millî Eğitim Ko
misyonunun mazbatasının kabulüne ittifakla 
karar verilerek havalesi gereğince Bütçe Ko

misyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. 
Başkanı 

Kırklareli 
E. Üstün 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 

İsparta 
Tahsin Tolca 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 

Balıkesir 
S. Başkan 

İmzada bulunmadı 
Elâzığ 

A. Demirtaş 

Niğde 
F. Ecer 
Tokad 

. 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Çorum 
B. Koldaş 

Kütahya 
Y. Aysal 

Maraş 
Ahmet Bozdağ 

İmzada bulunmadı 

Nuri Turgut Topcoğlu 
İmzada bulunmadı 

Van 
/. Akın 

Sivas 
R. öçten 
Trabzon 
E. Orhon 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/175 
Karar No. 137 

25 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

3803, »4274 ve 4459 sayılı Kanunların köy 
okulu, öğretmen evi, köy Sağlık memurlaft ve 
ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili madde
lerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı Ka
nunların kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve 5, 
6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair Mil
lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 

Başbakanlığın 11 . IV .1951 tarihli ve 6/1280 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in aynı 
mevzua dair olan kanun teklifi birleştirilerek 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Ma
liye "ve. Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; 5210 sayılı Kanu
nun 1, 5, 6 ve 7 nci maddeleri gereğince köy-

( S. Sayısı : 254 ) 
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lerde yapılacak okul binalariyle öğretmen, 
Sağlık memuru ve ebe evlerinin yapım işle
rinde köyün erkek halkından yaşları 18 - 50 
arasında bulunanlara bedenen veya vasıtala-
riyle çalışma mükellefiyeti tahmil edilmekte 
ise de, inşaat mevsimi köylerde zirai çalışma 
zamanlarına tesadüf ettiğinden köylünün işin
den alıkonularak okul malzemesinin naklinde 
ve inşaat işçiliğinde çalıştırlması mümkün ol
madığından bu yüzden 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre taahhüde bağlanan inşaat, mü
teahhitlerce zamanında ikmal edilememekte ve 
binnetice yarım kalan birçok binalar kışın te
siriyle harap ve yapılan masraflar heder ol
makta ve ayrıca şehir halkına bu türlü bir 
mükellefiyet tahmil olunmamışken köylülerin 
bu işte ayrı bir muameleye tâbi tutulmalarının 
haklı şikâyet ve sızlanmalara yol açtığı bildiril
mektedir. 

Şehirlerde ikâmet eden vatandaşlarla köyler
de yaşıyan vatandaşlar arasında bir müsavatsız
lık ve adalet ayrılığı yaratan ve Anayasanın sa
rih hükümlerine rağmen Türk köylüsüne kanun 
tahakkümiyle bir angarye tahmil eden bu adalet
siz hükmün kaldırılmasının en uygun bir hareket 
olacağı şüphesiz bulunduğundan İçişleri ve Millî 
Eğitim komisyonlarınca kabul edilen Hükümet 
tasarısı Komisyonumuzca da kabule şayan görül
müş ve Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ancak kırk bini mütecaviz köylerimizde büt

çelerden yapılacak yardımlar ile koy okulları in
şası bir zaman meselesi ve Türk köylüsünü kültür 
sahibi yapmak millî gayemiz olduğu cihetle köy
lerimizi mümkün olan kolayLk ve süratle bir 
okula sahip kılmak için, köylerinde okul yapıl
masını istiyenlerin kendi arzu ve rızalariyle be
denen çalışmalarının, nakdî ve aynî teberruda 
bulunmalarının bir memleket hizmeti olacağını 
ifade ve bunu rapora dereetmeyi Komisyonu
muz uygun görmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. Güçbümez 
Giresun 

M. Şener 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

H. îmre 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul 
A. H. Başar 
Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Elâzığ . 
ö. F. 8anaç 

İstanbul 
F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

M. Â. Ülgen Dr. K. Türkoğlu 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Tokad 

S. AUnç S. 

Seyhan 
Dr. 8. Ban 

Trabzon 
F. Kalaycıoğlu 
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HÜTKÜMETÎN TEKLİFİ 

52J.0 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı 

MAPPE 1. — 5210 sayılı Kanunun 1 nci 
ma&desi aşağıdaki şekilde .değiştirilmiştir: 

B&y ftkulu bin«l&rı ve müştemilâtı ile öğret
men evlerinin ve köy sağlık memuru ve köy 
ebeleri içi» bölge merkezlerinde kurulacak ev
lerin inşası, Millî Eğitim ve I£ayın<ljrîı& Bakan
lıkları tarafından tesbit veya tasdik edilecek 
tip plânlara ve MilK Eğitim Bakanlığınca iller 
için lıazırlanacak inşaat programlarına göre 
özel îdare bütçelerinden ayrılan ödenek ve Genel 
Bütçeden İl özel idarelerine bu maksatla tah
sis edilecek nakdî ve aynî yardımlarla valilik-
leree sağlanır. Bu inşaat; için köy halkına hiç
bir mükellefiyet tahmil edilmez. 

MADDİ 2. — 5210 sayılı Kanunun 5, 6 ve 
7 n«â maddeleri kaldırmıştır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Başbakan 
A M*n4ems 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı -
H. KÖymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtlek 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yar&m«.ısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakki Gedik 

MİLJ^ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ
RİR 

5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 5, 6, 7. maddelerinin kaldırılması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDÎJ 1. — 5210 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Iföy okulu binaları ve müştemilâtı ile Öğ
retmen evlerinin köy ve sağlık memuru ve köy 
ebeleri için bölge merkezlerinde kurulacak ev
lerin inşası, Mil a Eğitim ve Bayındırlık Bakan
lıkları tarafından tesbit veya tasdik edilecek 
tip plânlara ve Millî Eğitim Bakanlığınca iller 
için hazırlanacak inşaat programlarına göre 
öz.ej; idare bütçelerinden ayrılan ödenek ve ge
nel bütçeden il özel idarelerine bu maksatla 
yapılacak yardımlarla veya bu yardımlar kar
şılığında temin olunacak ayniyat ile valilerce 
sağlanır. Bu inşaat için köy halkına hjçbjr mü
kellefiyet tahmil edilemez. 

MADDE 2. — 5210 sayılı Kanunun 5, 6 ve 
7 nei maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarjjıinde 

Bu kanunu Ba-kaaiar Kural» 
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S. Sayısı: 255 
Hariçten satınalınan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette ya
pılan mümasilleri için getirilecek eşyanın Gümrük Resminden is
tisnası hakkındaki Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Maliye ve Bütçe 

komisyonları raporları (1 /164) 

r. e. 
Başbakanlık 24 .111 . 1951 

Muamelât Umum müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü * . . . . . . . . • , , „ • < , 

Sayt : 71 - 1908, 6 - 1044 . - « - - . - -
f Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3339 saayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanları Kurulunun 8 . I I I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A.Menderes 

GEREKÇE 

Malûmları olduğu üzere Devlet müesseseleriyle Türkler ve Türk sermayesiyle kurulan şirketlerce 
dışardan satınalınan veya yurtta yapılan benzerleri için getirilecek eşyanın 1940 Bütçe yılı sonuna 
kadar gümrük resminden istisnası ilk önce 20 Haziran 1936 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 
3044 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir. Mütaakıben 28 Mart 1938 tarihinde yayımlanan 3339 sayılı 
Kanun bu muafiyetten faydalanmak imkânı had ve şümulünü biraz daha genişleterek 1940 Bütçe 
yılı sonuna götürmüş olduğu gibi 4084 sayılı Kanun işbu 3339 numaralı kanun hükümlerini 1945 
ve 4890 sayılı Kanun da 1950 Bütçe yılı sonuna kadar uzatmış bulunmaktadır. 

Yekdiğerini takip eden bahis mevzuu kanunların yayımını gerektiren sebep ve tesirler eskisine 
nazaran daha da artmış olarak bugün de mevcuttur. Uzun harb ve buhran yıllarında tevdi edilen 
vazifelerin başarılması uğrunda bir hayli yıpranmış bulunan Millî Ticaret filomuzun yenilenmesi 
birâhtiyaç olarak belirtilmiştir. 

Fertçe ve Devletçe büyük fedakârlıklar ihtiyar edilerek hariçten satınalınan gemilerimizin çalış
maları ve yaşamaları için lüzumlu ve memleket dâhilinde tedariki gayrimümkün bulunan teçhizat 
ve malzeme, gümrük resminden istisna edilmediği takdirde memleketimizde cüzi faizle denizcilere 
kredi sağlıyan'bir müessese de mevcut olmadığından yüksek faizler ödiyerek para tedarik eden ve 
bu yüzden ağır borçlara katlanan armatörlerimizin gemilerini bağlamak ve hatta harice satmak zo
runda kalacakları muhakkaktır. 

Bu sebeple, v armatörlerimize, borç taksitlerinin ödenmesini mümkün kılacak bir süre kazandırmak 
amaciyle muafiyet şekli ve şartlarını belirten 3339 sayılı Kanunun bu husustaki hükmünün 1960 malî 
yılı sonuna kadar uzatılması uygun ve zaruri görülmektedir. 



— 2 — 
öümriık ve Tekel Komisyonu raporu 

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

Esas No. 1/164 
Karttr No. 13 

30. IV. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Yalmneı memleketlerden satınalman gemi
lerle memleket içinde yapılan benzerleri için 
getirilecek eşyanın Gümrük Kesininden ayrık 
tutulması hakkında 3339 sayılı Kanunun 4890 
sayılı Kanımla 1950 bütçe yılı sonuna kadar 
uzatılmış olan yürürlük süresinin bittiği tarih
ten başlıyarak 1960 malî yılı sonuna kadar uza
tılmasına dair olan ve 28.III 1951 de Komis
yonumuza havale edilmiş bulunan Hükümet ta
sarısı, ilgili bakanlık mümessillerinin huzuriyle 
konuşulup incelendi. 

4890 sayılı Kanunla yürürlük süresi 1950 
bütç** yılı sonuna kadar uzatılmış olan 3339 sa
yılı Kanun süresinin teklifte olduğu gibi 1960 
malî yılı sonuna kadar değil tadilen 1955 yılı 
sonuna kadar uzatılmasına karar verildi. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı namına 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Kâtip 
Samsun 

İsmail Işın 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Bagıîbüy&k 

Tokad 

Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 

&m 
H. (tetürk 

Konya 
Muhalifim 

A. F. Ağaoğlu 
Samsun 

M. özdemir H. F. Ustaoğhı 
Samsun 
H. üzer 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Trabzon 
T. Koral 

İmzada bulunamadı 

Ulaştırma Komisyonu rapora 

T.B.M.M 
Uİ4§Urma Komisyonu 
Esas No. l/m 

Karar No. 12. 

* 3 . V .İMİ 

Yüksek Başkanlığa 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 8 . III . 1951 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan ve 30 . IV . 1951 gününde ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
Komisyonumuzun 11 . V . 1951 günlü toplan
tısında Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanlık
ları mümessilleri huzuriyle okunup incelendi. 

Gümrük ve Tekel Komisyonunun değiştir
diği şekilde birinci maddede zikredilen müdde
tin 1960 değil 1Ö55 olarak tesbiti komisyonu
muzca da uygun görüldüğü cihetle tasarının bu 

şekilde tadiliyle onanmasına oybirliğiyle karar 
verilfli. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Ulaştırma Ko. Başkanı 
Sözcü 
Konya 

H. ölçmen 

fcâtip 
Atnasya 

G. Topçu 

Na. Sözeli 
Konya 

ff. ölçmen 

Antalya» 
Ahmet 'Böktış 

İmzada bulunamadı. 
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Bilecik G&m&Br Muğla Ordu 
M.*Korkut H. Bozbağ Y. Başar H. Akyol 

İstanbul Malatya Tokad Tunceli 
'F. Naf ifc Çamlıbel L. Sayman Fevzi Çubuk H. İt. Rv$u 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Mal|ye Komisyonu Baporu 

T. %. n. m. 
Maliye Komisyonu ü.Vl\1951 

IBtorNö: T/164 
Karar tfo.m 

Yüksek Başkanlığa 

Haristen satmalman buharlı ve motorlu ge
milerle meml«kette yapılan mümasilleri için 
getirilecek eşyanın Gümrük Resminden istisna
sı hakkındaki Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ilgili bakanlık 
temsildim hasır bulundukları halde incelendi. 

Dlaçtırma Bakanlığı temsilcisi; harb yılla
rında memleketimize gemi ithal edilemediğini 
ve elde mevcut gemilerin de birhayli yıprandı
ğını belirterek yeni gemiler mubayaasına zaru
ret bulunduğunu, bunun ifiin de, 4890 sayılı 
Kanunla yürürlük süresi 1950 Bütçe yılı sonu
na kadar uzatılan 3339 sayılı Kanunun yürür
lük süresi hitam bulmuş olduğundan birhayli 
Gümrük Resmi ödemenin iktiza edeceğini söy
ledi ve sözlerine ilâveten 1946 dan beri on dört 
tanesi Devlet Denizyollarına, 42 tanesi ise ar
matörlere ait olmak üzere 56 gemi alındığını, 
bu gemilerin 22 sinin bedelinin, verilmesi ikti
za eden 10 milyon liralık Gümrük Resminden 
temin edildiğini açıkladı. 

Bu durum karşısında muhalefet edecekleri 
bîr noktanın mevcut olmadığını söyliyen Güm
rük ve Tekel Bakanlığı temsilcisinden sonra 
gereğini dtişünen komisyonumuz: 

Hükümet gerekçesini ve Ulaştırma Bakanlı
ğı temsilcisinin iteri sürdüğü mucip; sebepleri 
yerinde görerek tasarının esasını ittifakla ka
bul etmiştir. 

Tasarının birinci maddesindeki on yıllık 
uzatma süresinin iktisadi şartların muhtemel 
inkişafını nazara alarak Ulaştırma ve Gümrük 
ve Tekel komisyonlarında yapılan tadilât gibi 
beş seaeye indirilmesi uygun gürüteüş ve Hü
kümetin diğer maddeleri aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Bu Rapor 
Başkanı Sözcüsü , Kâtip 

Rize Siird Zonguldak 
/. Akçtd M. D. Süalp F. Açıksöe 

Diyarbakır K»ny» 
M. R. Btteak II. Nazif Yiğiter 

İmzada bulunamadı 
Muş Niğde Sivas 

F. Ktfaçlor N. Büğe §. jg«ev& 
Trabzon Zonguldak 
T. Eeral E. Stvi^ğtu 
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Bütçe Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 25 .VI. 1951 

Esas No. 1/164 
Karar No. 136 

Yüksek Başkanlığa 

Hariçten satınalınan buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirtilecek eşyanın Gümrük Resminden istis
nası hakkındaki kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24 . III . 
1951 tarihli ve 6/1044 sayılı tezkeresiyle sunu
lan kanun tasarısı, Gümrük ve Tekel, Ulaştır
ma ve Maliye komisyonları raporlariyle birlikte 
komisyonumuza havale olunmakla Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma ve Maliye komisyonları rapor
lariyle birlikte, komisyonumuza havale olun
makla Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlık
ları temsilcileri hazır oldukları hade incelenip 
görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; Devlet müessesele
riyle Türkler ve Türk sermayesiyle kurulan 
şirketlerce dışardan satınalınan gemilerle yurt
ta yapılan benzerleri için getirtilecek eşyanın 
Gümrük Resminden muafiyetini temin eden ve 
1936 yılından beri 3044, 3339, 4084 ve 4890 sa
yılı kanunlarla da teyit edilmiş bulunan sebep 
ve tesirler, bugün eskisine nazaran daha fazla 
olarak mevcut olduğundan 3339 sayılı Kanu
nun ihtiva ettiği muafiyet hükmünün 1960 yılı 
sonuna kadar uzatılması maksadiyle tasarının 
sevkedilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Tasarıyı inceliyen Gümrük ve Tekel Komis
yonu ise 4890 sayılı Kanunla yürürlük süresi 
1950 Bütçe yılı sonuna kadar uzatılmış olan 
3339 sayılı Kanun süresinin Hükümet teklifinde 
olduğu gibi 10 sene değil 5 sene yani 1955 yılı 
sonuna kadar uzatılmasını muvafık görmüştür. 

Beniz ticaretimizin rakip memleketlere naza

ran gerek sermaye, gerekse teçhizat re teknik ba
kımlardan geri halde bulunduğu cihetle böyle 
bir muafiyetin devamı zaruretini doğurmakta
dır. Bu konuda şartların önümüzdeki 5 sene 
zarfında iktisadi ve ticari faaliyetlerin inkişafiy-
le gelişmesi ümit olunabilir. Bu neticeyi elde 
edinceye kadar ise deniz ticaretimizin teçhizini' 
teşvik etmek doğru olur düşüncesiyle Komisyo
numuz tasarıyı, Gümrük ve Tekel Komisyonu
nun değiştirişi veçhile ve maddedeki «ayrık» ke
limesinin «muaf» olarak değiştirilmesi suretiyle 
kabul etmiştir. 

2 ve 3 ncü maddeleri Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilen kanun tasarısı Kamuta
yın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan 
fstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Giresun 

M. Şener 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R. Birana 
Ordu 

R. Aksoy 
Sivas 

H. tmre 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

A. H. Başar 
Kastamonu 

E. Türe 
Konya 

M. Â. tflgen 
Rizîe 

O. Kavrakoğlu 
Tokad 

S. Atanç 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Seyhan 
Dr. 8. Ban 

Trabzon 
S. F. Kalayctoğlu 

( S. Sayısı : 285) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3339 soyut Kanunun yürürlük 
süresinin uzaMmasına dair ka

nun tasamı 

MADDE 1. — Yabancı 
memleketlerden satınahnan ge
milerle memleket içinde yapı
lan benzerleri için getirilecek eş
yanın Gümrük Resminden aynk 
tutulması hakkındaki 3339 sa
yılı ve 25 Mart 1938 tarihli Ka
nunun 4890 sayılı Kanunla 1950 
Bütçe yılı sonuna kadqr uzatıl
mış olan yürürlük süresi, bitti
ği tarihten başlıyarak 1960 Ma
lî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye, Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yar. 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

U. özyörük 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibe§e 

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

N. özsan 
Tarım Bakanı 

- 6 -
GÜMRÜK VE TEKEI^ KOMİS

YONUNUN DEĞlŞtTlRİŞl 

3339 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Yabftncı mem
leketlerden satın alınan gemiler
le memleket içinde yapılan benr 
zerleri için getirtilecek eşyanın 
Gümrük Resminden ayrık tu
tulması hakkındaki ,3$39 sayılı 
ve 25 Mart ®8 ' fa r i | l i Kanu
nun 4890 sayılı Kanunla 1950 
Bütçe yılı sonuna kadjar uzatıl
mış olan yürürlük süîesi, bitti
ği tarihten başlıyarak 11955 Ma
lî yılı sonuna kadar uzjatılmıştır. 

MADDE 2". — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU
NUN DEĞÎŞTÎRÎŞI 

3339 sayik Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S . Sayı»; 255) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

3339 sayık 'Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük ve 
Teke Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul 

edilmiştir. 

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
ĞlŞTÜtlŞt 

3339 sayık Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı mem
leketlerden satın alınan gemiler
le memleket içinde yapılan ben
zerleri için getirtilecek eşyanın 
Gümrük Resminden muaf tutul
ması hakkındaki 3339 sayılı ve 
25 Mart 1£38 ta«hli Kanunun 
4890 sayılı Kanunla 1950 Büt
çe yılı sonuna kadar uzatılmış 
olan yürürlük süresi, bttiği ta-' 
rihten başlıyarak 1955 Malî^yılı 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edimiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. S a y ı » : # & ) 
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Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

( S. Sayısı: 255 ) 



S. Sayısı: 256 
«Teşkilâtlanma* ve genel müzakere hakkı prensiplerinin uygulan
masına mütaallik 98 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» 
nin onanması hakkında kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ra

poru (1/183) 

T.JO. ' '"" ' ^ 
fkt§bakanhk ' '• ' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 7 . V . İ95İ 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1958, 6-U20 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1949 yılında Cenevre'de akdettiği 32 nci toplantısında 
kabul edilmiş olan «Teşkilâtlanma ve genel müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına mü
taallik 98 numaralı sözleşmenin onanması hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 11 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sının, gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
M ,->r>ja A. Menderes 

Milletlerarası Çalışma Konferansının 1949 yılında Cenevre'de akdedilen 32 nci toplantısında 
kabul edilen Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına mütaal

lik 98 No. lu Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin gerekçesi 

Sözleşmenin hedefi bir sendikaya üye olmak veya üye olmamaktan ötüarü .işçilerin işe alın
masında veya işten çıkarılmasında farklı muamelelere tâbi tutulmamalarj ve gerek işçi gerek 
iş veren -sendikalarının kuruluş ve faaliyetlerinde birbirlerine her hangi bir şekil ve vasıta ile 
müdahale etmemelerini sağlamaktır. 

Sözleşme 16 maddeden terekküp eylemekte olup 6 maddesi esasa 10 maddesi şekle taallûk 
eylemektedir. 

Madde 1 : 1 . İşçiler çalıştırma hususunda malik oldukları sendika hürriyetini ihlâl edecek 
fark gözetici her türlü harekete karşı tam bir himayeye mazhar olacaklardır. 

2. Böyle bir himaye gereğince bir işçinin çalıştırılmasını bir sendikaya girmemesi veya 
bir sendikadan çıkması şartına tâbi kılmak; bir sendikaya üye olmak yahut sendika faaliyetle
rine çalışma saatleri dışında ve iş verenin muvafakati ile de çalışma saatleri içinde iştirak et
miş olmak, işçinin işinden çıkarılmasına veya başka şekillerde izrar edilmesine bir sebep teş
kil eyliyemiyecek ve bu gibi fark gözetici hallerde işçi gerekli himayeyi görecektir. Esasen 
5018 numaralı İşçi ve îş Veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hakkındaki Kanunun 9 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasında bu prensip kabul edilmiş bulunmakta ve « hiçbir kimse her hangi 
bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya veyahut üyelikten çekilmeye veya çekilmemeye zor
lanamaz » denilmektedir. 

Madde 2 : İşçi ve iş veren teşekkülleri kuruluşlarında, işleyişlerinde ve idarelerinde bir
birlerine karşı müdahale hareketlerinde bulunmıya teşebbüs eyledikleri takdirde müdahaleye 
mâruz teşekkül tam bir himayeden faydalanacaktır. t ^ 



Bir işçi teşekkülünü bir işverenin veya bir iş veren teşekkülünün kontrolüne tâbi kılmak 
ve iş veren veya iş veren teşekküllerinin nüfuzlarına girecek işçi teşekküllerinin ihdasını tahrik 
eylemek veya bu gibi teşekkülleri malî vasıtalarla veya başka bir şekilde desteklemek bu mad 
deye göre müdahale hareketlerinden sayılacaktır. Bundan maksat meslek teşekküllerinin hakiki 
mahiyetlerine halel getirmemek ve bir tarafın gayesine vasıta olmamasını sağlamaktır. 

Madde 3 : Bu madde bundan evvelki maddelerde tarif olunan teşkilâtlanma hakkına riayet 
edilmesini sağlamak üzere icabettiği takdirde millî şartlara uygun teşekküller kurulmasını 
âmirdir. Memleketimizde böyle bir teşekkülün kurulmasına lüzum bulunmamaktadır. Teşkilâtlanma 
hakkına riayet ve vâki olacak müdahalelerin önlenmesi mevcut ilgili makamlarca sağlana
bilecektir. 

Madde 4 : Çalıştırma şartlarını ihtiyari müzakereler yoliyle tanzim eylemek üzere işçi ve iş 
veren teşekkülleri arasında genel sözleşmelerin ihtiyari müzakere usullerinin geliştirilmesini ve 
kullanılmasını sağlamak için icabetmekte ise Millî şartlara uygun gerekli tedbirler alınacaktır. 
Mevzuatmz ihtiyari müzakereler yolu ile ve işçilerle iş verenler arasında çalışma şartlarını tesbit 
eylemek üzere genel sözleşmeler akdedilebileceğini derpiş eylemektedir. Borçlar Kanununun 
316 ncı maddesinde iş sahibi kimselerin veya cemiyetlerin, işçilerle veya cemiyetleriyle yaptıkları 
mukavelede hizmete mütaallik hükümler vaz'olunabilir denildiği gibi 5018 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi de işçi ve iş veren sendikalarının üyeleri adına genel sözleşmeler akdedebilecekleri™ 
tasrih eylemektedir. 

Madde 5 : Bu maddenin birinci fıkrası bu sözleşme de derpiş olunan teminatın silâhlı kuvvet
lere ve zabıta kuvvetlerine ne ölçüde uygulanacağı millî mevzuatla tâyin edilecektir demektedir. 
Bu ölçüyü tâyinde millî mevzuat tamamiyle serbest olup hiçbir kayda tâbi değildir. Yani bu ölçü 
•sıfır da olabilir. Binaenaleyh silâhlı kuvvetler ve zabıta kuvvetleri bakımından burada bizi bağla
yıcı bir hüküm karşısında bulunmamaktayız. 

Maddenin ikinci fıkrası Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasanın 19 ucu maddesinin 8 nci 
paragrafında yazılı prensiplere uygun olarak bu sözleşmenin bir üye tarafından onanması, silâh
lı kuvvetlerle zabıta kuvvetleri mensuplarına evvelce bir kanun, karar ve teamülle tanınmış 
haklara bir halel getirmeyeceğini belirtmektedir. Yani bu Sözleşme hükümleri daha ileri mükte
sep hakları ihlâli tazammun etmemektedir. 

Madde 6 : Bu Sözleşme Devlet memurları durumları ile ilgili olmayıp onların millî mevzuatla 
tesbit edilmiş olan haklarına veya statülerine bir halel getirmiyecektir. 

Madde 7, 8 : Bu maddeler Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Bürosunca tesciline ve tescil
den on iki ay sonra onayan üye memleket hakkında yürürlüğe gireceğine dairdir. 

Madde 9, 10 : Bu maddeler, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35 nci maddesi ge
reğince vesayet altındaki topraklara malik üye memleketler bu Sözleşmeyi bahis mevzuu toprak
lara ne şekilde uygulıyacaklarma dair olup memleketimizi doğrudan doğruya ilgilendirme
mektedir. 

Madde 11, 16 : Tamamiyle ışekle ait mûtat maddelerden ibaret olan bu maddeler Sözleşmenin 
feshine, yürürlüğe girmesine, tatbikat hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosunca hazırlanacak 
on yıllık raporlara, Sözleşmenin ne şekilde tamamen veya kısmen tadil edileceğine dair hüküm
leri ihtiva eylemektedir. 

Netice : Sözleşmenin koymuş olduğu hükümler mevzuatımıza uygundur. Tarafımızdan tasdik 
edilmesi için kanuni bir mâni bulunmadığından hem milletlerarası bir vecibeyi yerine getirmek 
hem de işçi ve iş veren sendikalarının birbirlerinin kuruluş ve faaliyetlerine müdahale edememele
rini sağlamak bakımından tasdiki faydalıdır. 

,( S. Sayısı : 256 ) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esat No. 1/183 
Karar No. 14 

25 . VII . 19S1 

Yüksek Başkanlığa 

Teşkilâtlanma ve genel müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numara
lı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onanma
sına dair olan kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olup, komisyonumuzun 13 . VII. 
1951 günü birleşiminde Bakanlıklar temsilcile
rinin de iştirakiyle müzakeresi yapılmıştır. 

.Sözleşmenin hedefi sendikaya üye olup, ol
mamaktan mütevellit işçilerin, işçilerin işe alın
masında veya işten çıkarılmasından farklı mu
amelelere tâbi tutulmamalarını, gerek işçi ve 
gerek iş veren sendikalarının kuVuluş ve faali
yetlerinde birbirlerine her hangi bir şekil ve 
vasıta ile müdahale etmemelerini sağlamakta
dır. Sözleşmenin koymuş olduğu hükümler millî 
mevzuatımıza tamamen uygun olup aynı zaman
da işçi ve iş veren sendikalarının birbirlerinin 
kuruluş ve faaliyetlerine müdahale etmemeleri
ni sağlaması ve bu sahadaki faaliyetlerimizi 

daha rasyonel bir hale getirmesi bakımından 
memleketimiz için faydali olacağı kanaatiyle 
ve yeni Sendikalar Kanunu hazırlanırken, Hü
kümetin bu sözleşmenin hükümlerini göz önün
de bulundurması temennisiyle tamamlanışlariy-
le ittifakla kabul edildi. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Baş. Bu rapor sözcüsü 
Manisa Zonguldak 

Dr. N. Körez fl. Başol 
Burdur Giresun îstanbul 

M. Erkazancı D. Köymen î. Altmel 
İstanbul istanbul Kastamonu 
yi. Topçu S. Yürüten F. Keçeeioğhı 

imzada bulunamadı 
Kırşehir Urfa Zonguldak 

H. S. Erkut F. Ay alp A. Boyacıgiller 
imzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 256 ) 
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

«Teşkilâtlanma ve genel müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numaralı 
Sözleşme» nin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından, 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş olan 
«Teşkilâtlanma ve genel müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Â". Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onanması 

hakkında 'kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından, 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş olan 
«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Sayısı : "M ) 



TEŞKİLÂTLANMA VE KOLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMA
SINA MÜTAALLİK 98 NUMARALI MİLLETLERARASI ÇALŞKMA SÖZLEŞMESİ 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Sanfransisko'ya davet edilerek 
orada 18 Haziran 1949 da 32 nci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransı, toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden, teşkilâtlanma ve kolektif müzake
re hakkı prensiplerinin uygulanmasına mütaallik muhtelif teklifleri kabul etmeye, bu teklif
lerin milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, bin dokuz yüz kırk do
kuz yılı Temmuzunun birinci günü, Teşkilâtlanma ve Kolektif Müzakere Hakkına dair 1949 Söz
leşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder: 

Madde — 1. 
1. İşliler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeye matuf her türlü hak göze

tici harekete karşı tam bir himayeden faydalanacaktır. 
2. Böyle bir himaye bilhassa, 
a) Bir işçinin çalıştırılmasını, bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına 

tâbi kılmaz; 
b) Bir sendikada üye olması yahut çalışma saatleri dışında veya iş verenin muvafakati ile 

çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarmak 
veya başka suretle onu ızrar etmek; maksatları güden hareketlere mütaallik hususlarda uygu
lanacaktır. 

Madde — 2. 

1. işçi ve iş veren teşekkülleri, gerek doğrudan doğruya, gerek mümessilleri veya üyeleri 
vasıtasiyle, birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri ve idarelerine müdahalede bulunmalarına karşı 
gerekli surette himaye edileceklerdir. 

2. Bilhassa işçi teşekküllerini bir iş verenin veya bir iş veren teşekkülünün kontrolüne tâbi 
kılmaya, bir iş verenin veya bir iş veren teşekkülünün kendi nüfuzu altına alınmış işçi teşek
külleri ihdasını tahrik etmeye, veya işçi teşekküllerini malî yollarla veya başka bir şekilde 
desteklemeye mâtüf tedbirler, bu maddedeki mânasiyle müdahale hareketlerinden sayılır. 

Madde — 3. 
Bundan önceki maddelerde tarif olunan «Teşkilâtlanma hakkı» na riayet edilmesini sağlama* 

üzere icabettiği takdirde millî şartlara uygun teşkilât kurulacaktır. 

Madde — 4. 

Çalışma şartlarını kolektif mukavelelerle tanzim etmek üzere iş verenler veya iş veren te
şekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu usu
lün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu halinde millî 
şartlara uygun tedbirler alınacaktır. 

" " • < • • • • • - " . • , ' • : * 

!# . Madde — 5. 
1. Bu Sözleşmede derpiş olunan tazmin,atın ne gibi hallerde silâhlı kuvvetler ve zabıta kuv

vetlerine hangi ölçüde uygulanacağı millî mevzuatla tâyin edilecektir. 
2. Bu Sözleşmenin bir üye tarafından onanması bu Sözleşmede derpiş edilen, teminatı si

lâhlı kuvvetlere ve zabıta kuvvetleri mensuplarına veren mevcut bir kanuna, karara ve teamüle ve
ya anlaşmaya, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 19 ncu maddesinin 8 nci paragrafın
da yazılı prensipler gereğince, halel getirmez. 
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Madde — 6. 

Bu Sözleşme, Devlet memurlarının durumları ile alâkalı değildir, ve hiçbir surette, onların 
haklarına veya statülerine halel getirmez. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşmenin resmî onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönder 
'irilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 8. 

1. Bu Sözleşme, onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı üyelerini ilzam eder. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edildikten ancak 
on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil edilmesinden on iki 
ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde — 9.' 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35, maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan beyanların şu hususları bildirmesi lâ-
zımgelir : 

a) ilgili üyenin sözleşme sükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taahhüt 
ettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinde değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler, ve bu 
değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamıyacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygulanmamasının 
sebepleri; 

d) Sözleşme hakkındaki kararını vaziyetin daha ziyade tetkikma kadar talik ettiği ülkeler. 
2. Bu maddenin birinci fıkrasının a) ve b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, onamanın ay

rılmaz kısımları olarak sayılacak ve ayni sonuçları doğuracaktır. 
3. Her üye bu maddenin 1. fıkrasının b, c) ve d) bentleri gereğince, daha evvel yapmış olduğu 

beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebile
cektir. 

4. Her üye, II. madde hükümlerine uygun olarak, bu sözleşmenin feshedebileceği devreler zar
fında, Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanm hükümlerini her hangi bir bakımdan 
değiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde — 10. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35. maddesinin 4. ve 5. fıkrası uyarınca, 
Genel Müdüre gönderilen beyanlar, sözleşme hükümlerinin ülkede değişiklerle mi yoksa değişik
lik yapılmadan mı uygulanacağını bildirmelidir; beyan, sözleşme hükümlerinin değişiklikler kay-
diyle uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir. 

2. İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen deği 
sikliği ileri sürmek hakkından daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilecektir. 

3. ilgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, 11. madde hükümlerine uygun olarak, 
sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, 
daha evvelki bir beyanın hükümlerini herhangi başka bir bakımdan değiştiren ve bu sözleşmenin 
uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir. 
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Madde — 11. 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir 
devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil 
edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber ola
caktır. 

2. Bu' Sözleşmeyi onaanış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık devrenin biti
minden itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek ihtiyarını kullanmıyan her üye, 
yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her on yıllık 
devre bitince, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde — 12. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafından kendisine bildiri
len bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil olunduğunu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün 
üyelerine tebliğ edecektir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci ona
ma belgesinin tescil olunduğunu teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gire
ceği tarih hakkında teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 13. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıki maddeler gereğince, tescil etmiş olduğu 
bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 102. mad
desi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde — 14. 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu genel konfe
ransa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi meselesinin konferans gündemine ko
nulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — 15. 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi 
halinde ve yeni Sözleşme başkaca hükümler ihtiva eylemediği takdirde : 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 14. madde 
nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıtt ve şartı ile, 
bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme, üyelerin 
onamasına artık açık bulunrulmıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, her halde 
şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde — 16. 

Bu Söyleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

> • < 
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S" Sayısı: 257 
Ücretli tş Bulma Büroları hakkındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 
tadili) nin onanmasına dair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyo

nu raporu (1/201) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 8 . VI . 1951 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2012, 6-1878 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Ücretli iş bulma büroları hakkındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 tadili)» nin onanmasına 
dair olup Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . V . 1951 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Milletlerarası Çalışma Konferansının 1949 yılında Cenevre're akdedilen 32 nci toplantısında kabul 
olunan «Ücretli îş Bulma Büroları hakkında 96 No. lü Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nîn onan

ması hakkındaki Kanun tasarısının gerekçesi 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1949 yılında Cenevre'de akdeylediği 32 nci Genel Konferan
sında kabul edilmiş olan ücretli iş bulma büroları hakkındaki 9|6,,̂ eu ,1u Sözleşme esas itibariyle 
1933 yılında 17 nci genel çalışma konferansı tarafından kabul e d i l i ş olan ücretli iş bulma büro
larına ait 34 numaralı ve. Türkiye tarafından 16 . II . 1946 tarih ve 4866 numaralı Kanunla tas
dik edilmiş bulunan sözleşmenin tadil edilmiş şeklidir. 96 No. lu Sözleşme, aşağıda da görüleceği 
üzere ücretli iş bulma büroları ile ilgili olarak, Sözleşmeyi tasdik eyliyecek memleketlere daha 
fazla bir serbesti ve takdir vermektedir. Filhakika 34 No. lu Sözleşmenin 2 nci maddesi, Sözleşme
yi tasdik eden memleketlere, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde ücretli iş 
bulma bürolarını kaldırmak vecibesini tahmil aylemektedir. Halbuki 96 numaralı Söz'eşme 2 nci 
maddesiyle ücretli iş bulma bürolarını kaldırma yerine bunları tanzim eylemek vecibesiyle iktifa 
eylemektedir. Binaenaleyh dört bölüm ve 25 maddeden.terekküp, eden ücretli iş bulma büroları 
hakkındaki 96 No. lu Sözleşmeyi kabul eylemek suretiyle bu büroların kapatılıp kapatılmaması 
bunun zamanın ihtiyaç ve şartlara göre tâyini hususunda icra makamlarına daha geniş, bir serbesti 
vo takdir salâhiyeti tanınmış olacaktır. 

Yukarda işaret olunduğu üzere 25 maddeden ibaret olan sözleşmenin 15 maddesi esasa ait 
olup geri kalan 10 maddesi şekle taallûk eylemektedir. 

Bölüm I : Genel.hükümler 

Madde 1 : Sözleşmenin 1 nci maddesi ücretli iç bulma bürolarından ne kaydedildiğini göstefrmele-
tedir. Filhakika maddenin (2) paragrafına göre kazanç gayesi takip eden iş bulma-büroları, yani 
doğrudan-doğruya veya doîayısiyle tarafların herhangi birinden maddi bir menfaat temini mak-
sadiyle, bir işçiye iş, veya bir iş verene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket, mü-



essose", acenta veya diğer her hangi bir teşekkül ücretli iş bulma bürosudur. 
Bu tarif, münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu iş verenlerle işçiler arasında tavassut 

tan ibaret olan gazeteler hariç diğer gazete ve yayın vasıtalarına şâmil değildir. 
Maddenin (b)paragrafı hükümlerine göre, kazanç gayesi takip etmiyen iş bulma büroları, yani 

maddi bir menfaat gütmemekle beraber, iş verenden veya işçiden, yaptıkları hizmet mukabilinde du 
huliye, aidat veya başka herhangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acenta veya diğer te
şekküllerin iş bulma servisleri de ücretli iş bulma bürolarıdır. 

Bu Sözleşme gemi adamlarına uygulanmıyacaktır. 
Madde 2 : 1 . Aşağıda görüleceği veçhile Sözleşmenin II nci bölümü kazanç gayesi takip eden 

ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırılmasını ve diğer iş bulma bürolarının da bir nizama 
bağlanmasını derpiş eylemektedir. III ncü bölüm ise, her nevi iş bulma bürolarının bir nizam altı
na alınmasını âmirdir. Bu vaziyete göre bu Sözleşmeyi onayan her üye II. ve I I I ncü bölümler
den hangisini kabul ettiğini onama vesikasında belirtecektir. 

2. Eğer bir üye memleket, onama vesikasında Sözleşmenin I I I ncü bölümündeki hükümleri 
kabul ettiğini bildirmişse, bilâhara II nci bölümdeki hükümleri kabul ettiğini Milletlerarası Çalış
ma Bürosu Genel Müdürüne bildirebilir. Bu bildirim Genel Müdür tarafından tescil edildikten 
sonra Sözleşmenin I I I ncü bölümünün hükümleri anılan üye hakkında yürürlükten kalkarak II nci 
bölüm hükümleri kendisine tatbik edilir. 

Bölüm II : Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırılması ve diğer 
îş bulma bürolarının bir nizama bağlanması 

Madde 3 : Birinci maddede yazılı kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının ne 
kadar bir müddet zarfında kapatılacağı yetkili makam tarafından tâyin edilecektir. Fakat bu 
kapatma ancak bir âmme servisi olarak bir iş ve işçi bulma servisi kurulduktan sonra olabilir. 
Yetkili makam uygun gördüğü takdirde muhtelif kategori işçilere iş bulan ücretli iş bulmş bü
rolarının kapatılması hususunda farklı mühletler koyabilirler. 

Madde 4 : Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları kapanmalarına takaddüm eden 
mühlet içinde yetkili makamın kontrolüne tâbi olacaklardır. Bunların tarifeleri yetkili makam 
tarafından tasdik edilecek yahut da doğrudan doğruya bu makamca tesbit olunacaktır. 

Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının kontrolü, bunların işlemelerinde her 
hangi bir yolsuzluk vukuunu önlemeye matuf olacaktır. Bu maksatla yetkili makam ilgili işçi ve 
iş veren teşekkülleriyle istişarelerde bulunacaktır. 

Madde 5 : 1 . Millî mevzuatla sarih bir şekilde belirtilip, âmme hizmeti gören iş bulma büro-
lannca matlup bir şekilde işe yerleştirilmeleri mümkün olmıyan şahıslar kategorisi için istisnai 
olarak ve ilgili işçi ve iş veren teşekkülleri ile münasip şekilde istişarelerden sonra, bu Sözleşmenin 
3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası hükümlerinden inhirafa müsaade edilebilecektir. 

2. Bu madde gereğince kendisine yukarda anılan müsaade verilmiş olan her ücretli iş bulma 
bürosu, yetkili makamın kontrolüne tâbi olacaktır; yetkili makam tarafından tesbit edilecek dev
relerde yenilenecek yıllık bir ruhsatiyeyi haiz bulunacaktır; ancak yetkili makamca uygun görüle
cek harçları ve masrafları alacaktır; ve gene ancak yetkili makam tarafından yetkili kılındığı tak
dirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tesbit edilmiş şartlar dâhilinde, yabancı memleketler için 
veya yabancı memleketlerden işçi tedarik edebilecektir. 

Madde 6 : Birinci maddenin (b) fıkrasında yazılı kaizanç gayesi takip etmiyen ücretli iş bulma 
bürolarının: 

Yetkili makamın müsaadesini haiz olmaları lâzımdır, ve bunlar anılan makaımn kontrolüne tâbi 
tutulacaklardır. Bu bürolar ya yetkili makama tevdi re onun tarafından tasvip yahut d* yerleştir
me ve işçi bulma için yapılan masraflar göz önünde bulundurularak anılan makam tarafından tâ
yin edilecek tarifeden daha yüksek bir ücret aiamıyacaklardır. 

Kazanç gayesi takip etmiyen bu iş bulma büroları da, ancak yetkili makam tarafından mezun 
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kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuaatla tespit edilmiş şartlar içinde yabancı meni* 
lelfctlere veya yabancı memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir. 

Madde 7 : Ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarından emin bulunmak 
için, yetkili makam gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde 8 : Ücretli veya ücretsiz işçi bulma bürolarının gerek sözleşmenin bu bölümündeki hü
kümlere gerekse bunları yürürlüğe koyan mevzuat hükümlerine aykırı her hareketini ön
lemek için icabında bu Sözleşmede derpiş olunan ruhsatiyenin veya müsaadenin geri alınma
sını da ihtiva eden cezrî müeyyideler konulacaktır. 

Madde 9 : Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasanının 22 nci maddesi gereğince Sözleşme
yi onayan her üye memleket Milletlerarası Çalışma Bürosuna onanan Sözleşmenin tatbikatı hak
kında bir rapor göndermekle mükelleftir. Yetkili makamlar 5 nci madde gereğince müsaade 
olunan inhiraflar hakkında gerekli bütün malûmatı, inhiraflardan faydalanan büroların sayısı 
ve bunların faaliyetlerinin şümul sahasını, inhirafları gerektiren sebepleri, ve anılan büroların 
faaliyetini kontrol etmek için yetkili makam tarafından ittihaz edilmiş olan tedbirlere dair her 
türlü malûmatı yıllık raporda verecektir. 

P İ^* Bölüm III : Ücretli işbulma bürolarının nizama bağlanması 

Madde 10 : Bu Sözleşmenin 1 nci maddesinin 1 (a) fıkrasında yazılı kazanç gayesi güden 
ücretli iş bulma büroları, yetkili makamın kontrolüne tâbi olacaklardır; bu makam tarafından 
tensip edilecek devrelerde yenilenmesi icabeden bir ruhsatnameyi haiz bulunacaklardır; kazanç 
gayesi güden bu iş bulma büroları ancak yetkili makamın ya tensip veya bizzat tesbit edeceği 
harçları ve masrafları almak salâhiyetinde olacaklardır. 

Yabancı memleketlerden işçi tedariki veya bu yabancı memleketlere işçi tedariki* yürür
lükte olan mevzuatla, tesbit edilmiş şartlar içinde yetkili makamın müsaadesiyle mümkün ola
bilecektir. 

Madde 11 : Bu madde, kazanç gayesi gütmiyen ücretli iş bulma bürolarının haiz olmaları lâ
zım ;̂ ftf en müsaadeye, hizmetleri mukabilinde alacakları harçlara ve ne şartlar dâhilinde dışar
dan işçi celp edebileceklerine veya dışarıya işçi gönderebileceklerine dairdir. 

Filhakika bu sözleşmenin birinci maddenin 1 (b) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip etmi-
yen ücretli iş bulma büroları, faaliyette bulunabilmek için yetkili makamın müsaadesini haiz 
olmaları ve anılan makamın kontrolüne tâbi bulunmaları lâzımdır. 

Bu büroların alacakları harçlar ve masraflar yetkili makam tarafından tesbit edilecektir. 
Ve ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde yürürlükte bulunan mevzuatla 
tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere işçi gönderebilirler veya bu memleketlerden 
işçi celbedebileceklerdir. 

Madde 12 : Ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yapmaları lâzımdır. Bu mak
sadı tnnin için yetkili makam, ücretsiz iş bulma bürolarının bütün muamelelerini kontrol için 
gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedirler. 

Madde IS : Sözleşmenin bu bölümünün hükümlerine riayet olunması için de müeyyideler ko
nulmuştur. Filhakika gerek sözleşmenin bu bö^münün hükümlerine gerek bunları yürürlüğe 
koyan mevzuat hükümlerine aykırı hareket hakkında icabında bu sözleşmede derpiş olunan ruh
satnamenin yahut müsaadenin geri alınmasını da ihtiva eden cezai müeyyideler konulacaktır. 

Madde 14 : Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 22 nci. maddesi üye memleketler 
tarafından tasdik olunan sözleşmelerin tatbikatına ait her yıl bir raporun Milletlerarası Çalışma 
Bulusuna gönderilmesini âmirdir. Bu sözleşme dolayısiyle gönderilecek raporlar, bilhassa ka
zanç gayesi takip eden bürolar dâhil, ücretli iş bulma bürolarının muamelelerini kontrol eyle
mek için yetkili makam tarafından alınmış olan tedbirler hakkında gerekjU her türlü bilgileri 
ihtiva edecektir. 
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Bölüm IV. : Çeşitli hükümler 

Madde 15 : 1. Bir üye memleket gen;ş bölgeleri ihtiva edebiEr. Bu memleket iç'.nde nüfus 
dağınık bulunabilir ve gelişme aynı derecelerde o .̂mıyabilir. Bu gibi hallerde yetkili makam bu 
sözleşme hükümlerinin memleketin bir kısım, kölgelerinde uygulanmasının mümkün olamıyacağını 
mülâhazza ett'ği takdirde, bahis mevzuu yetkili makam bu gibi bölgeleri sözleşme hükümlerinden 
ya tamamen veya kısmen muaf tutabilir. 

2. Her üye onadığı bu sözleşmenin tatbikatına ait Milletlerarası Çalışma Bürosuna vereceği 
yıllık raporda, bu madde hükümlerine hangi bölgelerde müracaat niyetinde olduğunu ve bunun 
sebeplerini belirtecektir. Hiçbir üye daha sonra bu bölgeleri genişletmek hakkını haiz olmıyalaktır. 

3. Bu madde hükümlerine müracaat ederek bâzı bölgöler için istisnai hükümler kabul eylemiş 
olan her hükümet, ahval ve şartlar imkân verince, hangi bölgeler için istisnai hükümlerin kaldırıla
cağını bilâhara vereceği diğer yıllar raporlarında gösterecektir. Bu suretle sözleşmenin bütün hü
kümlerinin memleketin her tarafında aynen tatbik edilmesi sağlanmış olacaktır. 

»' "" ' 
* * 

Sözleşmenin geri kalan 16 - 25 nci maddeleri şekle ait maddeler olup bunlar her sözleşmede 
bulunan mûtat maddelerdir. Bu maddeler, sözleşmenin onama belgelerinin Milletlerarası Çalış
ma Bürosu Genel Müdürlüğüne gönderileceğine, onamanın tesciline, tescilden sonra sözleşmenin 
onıyan memleket hakkında bir yıl sonra yürürlüğe gireceğine, idareleri kendilerine mevdu ülke
lerde üye devletlerin sözleşme hükümlerini ne şekilde ve değişiklikler yaparak mı yoksa ayner>-
mi uygulayacaklarını, ve değişiklikler yapılarak uygulanacağına karar verilmişse bu değişikliklerin 
nelerden ibaret olduğuna dair açıklamalarda bulunmalarını ihtiva eylemektedir. 

Bu sözleşmeyi onayan her üye, bilâhara sözleşmeyi fesheylemek isterse bunu, ancak sözleşmenin 
kendi hakkında yürürlüğe giriş tarihinden 10 yıl sonra feshedebilecektir ve bu fesih ancak feshe ait 
belgenin tescilinden bir yıl sonra muteber olacaktır. Eğer sözleşmeyi onayan her üye, yukarda bah
sedilen on yılın hitamından sonra bir yıl içinde her hangi bir fesih teşebbüsünde bulunmazsa, söz
leşme on yıl daha kendiliğinden yürürlüğe girmiş olu*. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü onama, tescil ve fesihlere ait bütün bilgileri Bir
leşmiş Mil1 etler Genel Kâtipliğine bildirmekle mükelleftir. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun karariyle sözleşmenin uygulanmasına dair 
on yıllık devreler içinde bir rapor hazırlar ve bunu koriferansa sunar. Yönetim Kurulu aynı zamanda 
tatbikattan a1 inan neticeleri de göz önünde bulunduracak sözleşmenin tadil edilip edilmiyeceği hak
kında bir karar verir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Genel Konferansı, bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiş
tiren yeni bir sözleşme kabul ederse, ve bu yeni sö:leşme de başka türlü hüküm]er ihtiva etmezse: 

Yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması ve yöni' sözleşmenin onayan üye Devlet hak
kında yürürlüğe girmesi ha1 inde, evvelce onanmış olduğu bu sözleşme derhal ve doğrudan doğruya 
bahis mevzuu üye Devlet hakkında yürürlükten kalkacaktır. -•"""•"••'.' 

Yeni ğözleşme asgari iki üye tarafından önanip^yürürlüğe girdikten sonra bu sözleşme yürürlük-
ten kalkacaktır. - ~5 :.':::'•::.:•: '" 

Biı sözleşmeyi onâıriiş, fakat yeni sözleşmeyi cmamftimşher üye memleket hakkında bu sözleş-
menıû'hükümleri yürürlükte devam edecektir. "•" . :• 

Mevzuatımızla hemahenk halinde-bulunan bu sözleşmeyi tasdik eylemek suretiyle 1946 yılında 
4866 numaralı Kanunla onanmış olduğumuz ücretli I ş 'b t ima-bürö^r^ hak
kımızdayürürlükten kalkâcaktırrBü takdirde ücretli tş?bulma büroları hakkında daha az takyit 
edici hükümler cari olacalındân bu sözleşmenin memlelaetimizce tasdikinde tatbikat bakımından daha 
fazla fayda mülâhaza olunmuştüri 

(&, Sa0si>?57') 



Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/201 
Karar No. İ3 

i t . VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa; 

Ücretli îş bulma Büroları hakkındaki 96 
uur^p.ralı Sözleşme (1949 tadili) nin onanmasına 
dair olan kanun tasarısı 1 1 . VI . 1951 gün ve 
.4250 sayılı yazı ile Komisyonumuza havale edil
miş ve Komisyonumuzun 13 . V I I . 1951 günkü 
Birleşiminde bakanlıklar temsilcilerininde işti
rakiyle müzakeresi yapıldı. 

Adı geçen sözleşme esas itibariyle 1933 yılında 
17 nci Genel Çalışma Konferansı tarafından 
kabul edilmiş olan ücretli iş bulma bürolarına 
nit 34 numaralı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti '^rafından 16 . I I . 1946 gün ve 4866 sayılı 
•Iv^ııunla tasdik edilmiş bulunan Sözleşmenin ta
dil edilmiş şeklidir. 

Filhakika 34 numaralı Sözleşmenin 2 nci 
maddesi, sözleşmeyi tasdik eden memleketlere; 
sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itiba
ren üç yıl içinde ücretli iş bulma bürolarının 
Kaldırılması vecibesini tahmil etmektedir. 

Halbuki, 96 numaralı Sözleşmenin 2 nci 
maddesiyle ücretli iş bulma bürolarını kaldırma 

yerine bunları tanzim edip daha iyi bir hale getiril
mesi vecibesiyle iktifa edilmektedir. Bu itibarla 
Hükümete bu sahada daha geniş bir takdir hakkı 

bahşeden ve Millî kanunlarımızla hiç bîr şekilde 
.tebarüz.teşkil, etmiyen, aynı zamanda iş bulma 
ve işçi hayatının daha mükemmel bir hale getir
mesini temin edeceği kanaatiyle adı geçen kanun 
tasarısı tamamlanışlariyle ittifakla kabul edil
miştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Dr. N. Körez 
Burdur 

M. Erkazanct 
Istanb >u! 

/ . Alttnel 
İstanbul 

S. Yürüten 
İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
H. S. Erkut 

imzada bulunamadı 
Zonguldak 

A. Boyactgüler 

Bu rapor sözcüsü 
Zonguldak 

8. Başol 
Giresun 

D. Köymen 
İstanbul 

A. Topçu 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 

Urfa 
F. Ayalp 

( S.'Sayısı : 257 ) 



6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Ücretli İs bulma Büroları hakkındaki 96 numa
ralı Sözleşme (1949 tadili)-» nin onanmasına 

dair kamın tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş 
olan «Ücretli îş bulma Büroları hakkında 96 nu
maralı Milletlerarası Çaiışma Sözleşmesi» onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu onama ile, Sözleşmenin 
kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları ile 
birlikte ücretli iş bulma bürolarının bir nizama 
bağlanmasını derpiş eyliyen I I I ncü bölüm hü
kümleri kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlerde lüzum hâsıl olduğu 
takdirde 2 nci maddede zikredilen III ncü bö-
'ı'im. hükümleri yerine, kazanç gayesi takip 
eden ücretli iş bulma bürolarının tedricen kal
dırılmasını ve diğer işbulma bürolarının bir 
nizama bağlanmasını derpiş eyliyen II nci bö
lüm hükümlerini ikameye Çalışma Bakanlığı 
3 etkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yv?ü.iltLğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko, ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
E. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N, özsan 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

«Ücretli îş bulma Büroları hakkındaki 96 numa
ralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (1949 ta-

dili)'» nin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA 96 No. LÜ MÎLLİSTL^ÎIARASI ÇA

LIŞMA SÖZLEŞMESt (1949 TADÎLÎ) 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Genevre'ye davet edilerek orada 8 
Haziran 1949 da otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin ikinci maddesine dâhil bulunan ücretli iş bulma büroları hakkındaki 
1933 tarihli Sözleşmenin tadiline dair bâzı tekliflerin, kabulünü; 

Bu tekliflerin, hakkında sözleşmenin yürürlükte bulunduğu her üyenin parasız bir âmme iş ve 
işçi bulma bürosu bulundurması veya bulundurulmasını sağlaması lâzımgeldiğini derpiş eden 
1948 tarihli İş ve İşçi Bulma Servisi hakkındaki sözleşmeyi tamamlryacak bir milletlerarası 
sözleşme şeklini almasını,, 

Kararlaştırdıktan sonra; - - - . • • . 
Böyle bir servisin bütün işçi kategorilerinin faydalanabilecekleri bir teşekkül olması lâzımgel

diğini göz önünde tutarak; 
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının birinci günü ücretli iş bulma büroları hakkında 

bin dokuz yüz kırk dokuz muaddel Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul 
eder. 

Bölüm I. - Genel hükümler 

Madde — 1. 

1. Bu sözleşme bakımından « ücretli iş aulma büroları » tâbiri şunları ifade eder: 
a) Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları , yani doğrudan doğruya veya dolayı»iy}e ta

rafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini maksadiyle, bir işçiye iş, veya bir i§ rere-
ne işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket, müessese, acentaı veya diğer her hangL bir 
teşekkül; ve münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu iş verenlerle işçiler arasında tavas
suttan ibaret olan gazeteler ile, 

b) Bazanç gayesi takip etmiyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat gütmemekle bera
ber, iş verenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka her han
gi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin iş bulma servis
leridir. 

3. Bu Sözleşme gemi adamlarının işe yerleştirilmeleri hakkında uygulanmaz. 

Madde — 2. ı 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının tedri
cen kaldırılmasını ve diğer iş bulma bürolarnm bir nizama bağlanmasını derpiş eyliyen II. bö
lüm hükümlerim mi, yoksa, kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları da dâhil olmak üzere 
ücretli iş bulma bürolarının bir nizama bağlanmasını derpiş eyliyen III. bölüm hükümlerini mi 
kabul ettiğini onama vesikasında belirtecektir. 

2. Sözleşmenin HI. bölümündeki hükümleri kabul eden her üye, II, bölümdeki hükümleri ka
bul ettiğini sonradan Genel Müdüre bildirebilir; böyle bir beyanın Genel Müdür tarafından teseil 
edildiği tarihten itibaren, Sözleşmenin m . bölümünün hükümleri, anılan üye iakkında yürürlük
ten kalkarak II. bölüm hükümleri kendisine tatbik edilir. 
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Bölüm II - Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırılması ve diğer 

iş bulma bürolarının bir nizama bağlanması 

Madde— 3. 

1. I. maddenin I. a) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip eden ücretli iş bu1 ma büroları, sü
resi yetkili makam taraflıdan tâyin edilecek mahdut bir devre zarfında kapatılacaktır. 

2. Âmme hizmeti mahiyetinde bir iş bulma servisi ihdas edilmedikçe bu kapatma işi tatbik edlle-
miyecektir. 

3. Yetkili makam, muhtelif kategorilerdeki şahıslara iş bulmakla iştigal eden büroların kapatıl
ması hususunda farklı mühletler koyabilir. 

Madde — 4. 

1. Kazanç gayesi takibeden ücretli iş bulma büroları, kapanmalarına takaddüm eden nfühlet 
zarfında : 

a) Yetkili makamın kontrolüne tâbi olacaktır.dır; 
b) Ancak, tarifesi ya bu makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilecek yahut da anılan ma

kam tarafından tâyin edilmiş harçları ve masrafları alabileceklerdir. 
2. Bu kontrol, bilhassa, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının muamelâtiyie il

gili suiistimalleri önlemeye matuf olacaktır. 
3. Bu maksatla yetkili makamın ilgili iş veren ve işçi teşekkülleriyle münasip tarzda istişaresi lâ

zımdır. 

Madde — 5. 

1. Millî mevzuatla sarih bir surette tesbit. olunan, ve âmme iş bulma bürolannca matlûp şekilde 
işe yerleştirilmeleri mümkün bulunmıyan şahıs kategorileri hakkında istisnai surette ve ancak ilgili 
iş veren ve işçi teşekküllerine münasip usullerle danışıldıktan sonra bu Sözleşmenin 3 neü maddesnm 
1 nci f .krası hükümlerinden inhiraf etmek hususunda müsaade olunacaktır. 

2. Bu madde gereğince kendisine müvaade olunan her ücretli iş bulma bürosu; 
a) Yetgili makamın kontdolüne tâbi olacaktır. 
b) Yetkili makam tarafından tesbit editecek devrelerde yenilenecek yıllık bir ruhsatiyeyi haiz 

bulunacaktır. 
c) Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip. edilmiş yahut da anılan makam tarafından 

tesbit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve masraf alamıyacaktır; 
d) Ancak yetkili makam tarafından mezun kıl ndiğı takdirde ve yürürlükte bulunan mevzua'la 

tesb'.t edilmiş şartlar içinde, yabancı memleketler için veya yabancı memleketlerden işçi tedarik 
edebilecektir. 

Madde — 6. 

Birinci maddenin 1 b) f krasmda yazılı ve kazanç gayesi takip etmiyen.ücretli iş bulma büroları: 
a) Yetkili makamın müsaadesini haiz olacak ve analanmakamm kontroluna tâbi bulunacaklar

dır. 
b) Yetkili makama tevdi- edilip onun ta^afıodan tasvip olunan, yahut da yap lan masraflar göz 

önünde bulundurularak anılan makam tarafından tesbit olunacak tarifeden daha yüksek ücret ala-
mıyacaklardır. 

c) Ancak yetkili makam tarafından mezun kıl ndîkları takdirde ve yürürlükte bulunan mev
zuatla tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya yabancı memleketlerden işçi tedarik 
edebileceklerdir. 
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Madde— T. 

Yetkili makam, ücretsiz iş; bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarına kanaat hâsıl 
etmek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde — 8. 

Gferek, Sözleşmenin bu bölümündeki hükümlere gerek bunları yürürlüğe koyan mevzuat hükümle
rine aykırı hareket hakkında, İcabında bu Sözleşmede derpiş olunan ruhsatiyenin veya müsaadenin 
geri alınmasını da ihtiva etmek üzere uygun cezai müeyyideler konulacaktır. 

Maââe — & 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 22. maddesinde derpiş olunan yıllık raporlar, 5. 

madde gereğince müsaade edilmiş olan inhiraflara ve bilhassa inhiraflardan faydalanan büroların 
sayısına ve faaliyetlerinin şümul sahasına, inhirafları gerektiren sebeplere ve anılan büroların faali
yetini kontrol etmek yetkili makam tarafından ittihaz edUmiş olan tedbirlere dair her türlü gerekli 
bilgileri veiffteektir. 

Bölüm İTE - Ücretli tş Bulma bürolarının nizama bağlanmasi 

Madde — 10. 

Birinci maddenin 1 a) fıkraamda yaöls kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları: 
a) Yetkili makamın kontrolüne tâbi olacaklardır; 
b) Yetkili laakam tavafından tensip edilecek devrelerde yenilenecek yılla: bir ruhsatnameyi haiz 

bulunacaklardır. 
c) Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan makam tarafından 

tesbit olunmuş tarifedekinden fazla har<£ m m*tfra£ alamıyacaklardır. 
d) Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mev

zuatla tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya memleketlerden işçi tedarik edebi
leceklerdir. 

Madde — 1 1 . 

Birinci maddenin 1 h} fıkrasında yazılı bulunan ve kazanç gayesi takip etmiyen ücretli iş 
bulma büroları: 

a) Yetkili makamın müsaadesini alacaklar ve anılan makamın kontrolüne tâbi bulunacaklardır. 
b) Ya yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilecek yahut da anılan makam tara

fından, yapılan masraflar goz "önünde bulundurularak, tâyin olunacak tarifeden yüksek bir ücret 
alamıyacaklardır. 

c) Ancak yetkili makam taraf nidan mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mev-
uatla tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya yabancı memleketlerden işçi tedarik 
edebileceklerdir. 

Maddfl — 12. 

Yetkili makam, ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarına kanaat hâsıl 
etmek için gerekil tedbirleri alacakta*. 

Madde — 13. 

GerA Söıitşmearftt bu bdl&nünün hükümlerine gerek bunları ytirürlöğe koyan mevzuat hü-

V ^ S a p » ^ 7 ) 
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kümlerine aykırı her hareket hakkında, icabında, bu. Sözleşmede derpiş olunan ruhsatnamenin ya
hut müsaadenin geri alınmasını da ihtiva eden uygun cezai müeyyideler konulacaktır, 

Madde — 14. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 22. maddesinde derpiş olunan yıllık raporlar, bil
hassa kazanç gayesi takibeden bürolar dâhil olmak üzere ücretli iş bulma bürolarının muamelele
rini kontrol etmek için yetkili makam tarafından alınmış olan tedbirler hakkında gerekli her tür
lü bilgileri verecektir. 

Bölüm IV - Çeşitli hükümler 

Madde — 15. 

1. Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun dağınıklığı veya 
gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu sözleşme hükümlerinin buralarda uygulanmasının 
kabil olmıyacağım mülâhaza ettiği takdirde, adı geçen makam, bu bölgeleri bu sözleşmenin uy
gulanmasından ya tamamiyle ve yahut muayyen iş1 etmeler veya işler hakkında münasip göreceği 
istisnaları kabul etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir. 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 22. nci maddesi gereğince bu sözleş
menin uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık raporunda, hakkında bu madde hükümlerine müracaat 
niyetinde olduğu bölgeleri ve bu hükümlere müracaat niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; 
hiçbir üye, daha sonra, bu suretle göstermiş bulunduğu bölgelerden maadası için bu madde hüküm
lerine müracaat edemez. 

3. Bu madde hükümlerine müracaat eden her üye, mütaakıp yıllık raporlarında, hangi bölge
ler için bu madde hükümlerine müracaat hakkından vazgeçtiğini göstermelidir. 

Madde —16. 
Bu sözleşmenin; kesin onama belegleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderile

cek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

. Madde — 17. 

1. Bu sözleşme, onama belgeleri Genel Müdür tar^fnidan tescil edilmiş olan Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı jiy elerini ilzam eder. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edilmesi tarihin
den ancak on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu sözleşme, onu sonradan onıyan üyeler için onama belgesinin tescil edilmesinden on. iki 
ay sonra yürürlüğe girer. 

' -•=".-•• , :^v 7 .-'.: ?'"•"" Madde — 18. 

Milletlerarası Çalışma Statüsünün 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince' Milletlerarası Ça-
laşma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek beyanlar aşağıdaki hususları açıklamalıdırlar. 

a) İlgili üyenin, sözleşme hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taah
hüt ettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinde değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler bu 
değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamıyacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygulanamamağı
nın sebepleri; 

d) Sözleşme hakkındaki kararın vaziyetin daha ziyade tetkikına kadar talik ettiği ülkeler. 

( S. Sayısı s 257 ) 
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2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, önamanm 

.••yrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır. 
3. Hfr üye bu maddenin 1. fıkrasının b), c) ve d) bendleri gereğince, daha evvel yapmış oldu

ğu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebile
cektir. 

4. Her üye, 11. madde hükümlerine uygun olarak, bu sözleşmeyi feshedebileceği devreler zar
fında, genel müdüre, daha evvelki her hangi bir beyanın hükümlerini her hangi bir bakımdan de
ğiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde — 19. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları uyarın
ca, Genel Müdüre gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin ülkede değişikliklerle mi yoksa 
değişiklik yapılmadan mı uygulanacağını bildirmelidir; beyan, Sözleşme hükümlerinin değişik
likler kaydiyle uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu be
lirtmelidir. 

2. tlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen 
değişikliği ileri sürmek hakkından daha sonra'û bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebi
lecektir. 

3. İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, 11 nci madde hükümlerine uygun 
olarak sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürüne, daha evvelki bir beyanın hükümlerini her hangi başka bir bakımdan değiştiren ve bu 
sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde — 20. 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir 
devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil 
edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacak
tır. ,, 

2. Bu sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı 10 yıllık devrenin bitimin
den itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek ihtiyarini kullanmıyan her üye, ye
niden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık 
devre bitince, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde — 21. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafından kendisine bildi
rilen bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil olunduğunu MiHetlerarası Çalışma Teşkilâtının bü
tün üyelerine tebliğ edecektir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen sözleşmenin ikinci 
onama belgesinin tescil olunduğunu teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu sözleşmenin yürürlüğe 
gireceği tarih hakkında teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 22. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıki maddeler gereğince, tescil etmiş ol
duğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 102 
nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

(S. Sayısı: 257) 
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MadcUr — 33. 

Bu söyleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren Jıer on yıllık bir devre sonunda, Milletler
arası Çalınma Bürosu Yönetim Kurulu, bu sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Ge
nel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısinen değiştirilmesi meselesinin konfseranş 
gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — $4. 

1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul et
mesi halinde ve yeni sözleşme başkaca Hükümler ihtiva eylemediği takdirde: 

a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 23 ncü 
madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeii sözleşme yürürlüğe girmiş, olmak kayıt ve 
şartı ile, bu sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girntesi tarihinden itibaren bu sözleşme, üyelerin 
onamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, her 
halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde — 25. 

Btt söaleşmenin Fransızca; w îngilizee metinleri ayjıı şekilde muteberdir. 

( S. öaj«ı .-1357 ) 



S. Sayısı: 258 
Yabancı sermayeyi teşvik kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra

poru (1/194) 

T.C. 
Başbakanlık 7 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sajı: 71 -1995, 6/1850 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yabancı sermayeyi teşvik hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
23 . V . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketin muhtaç oMuğu iktisadi kalkınma ve istihsal artırılmasının geniş mikyasta, sermaye 
yatırımlarına vabeste bulunduğunu izaha lüzum yoktur. 

Ancak sabit tesisat ve istihsale sermaye yatırımının iki problemi vardır. Yapılacak yatırımların, 
makine, tesisat gibi malzemelerinin behemehal yabancı memleketlerden ithali gerekmektedir. Bina-
ena'eyh yeter miktarda dış ödeme vasıtalarına ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bundan sonra da iç finans
man için dâhilden sermaye temini lâzımgelmektediı. 

îktisaden geri kalmış diğer men^eketlerde olduğu gibi memleketimizde dış ödeme vasıtaları dar
lığı kadar, hattâ daha fazla olarak, umumi sermaye kifayetsizliğinin ağır baskısı hissolunmaktadn\ 

Bu iki âmil bizi faydalı sahalara yatırılacak yabancı sermayeye hususi bir ehemmiyet atfetmeye 
sevketmektedir. 

İtiraf etmek lâzımdır ki; son yıllara kadar dışarıdan gelen ve gelebilecek olan yabancı sermaye 
ile katiyen alâkadar olunmamış, bu sermayenin yatırıldığı ve çalıştığı sahalar ne olursa olsun yıl
lık gelir ve kârlariyle, bizzat sermayenin bloke edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Ancak daha ziyade ihtiyaçların ağır tazyiki altında son senelerde ehemmiyetsiz de o^a bâzı 
adımların atıldığını ve yabancı sermayeye karşı ufak mikyasta bir alâkanın belirdiğini görmekteyiz. 
Bu vadide şimdiye kadar alman tedbirleri şu şekilde hulâsa etmek mümkündür. 

a) 1947 senesi ortalarında hazırlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 13 sayılı 
karar metnine dereedilen 31 nci madde ile, «yurdun kalkınması için fayda mülâhaza edilen» iş sa
halarına yatırılan yabancı sermayenin yıllık gelirleriyle, teşebbüs mevcudunun kısmen veya tama
men harice transferini teminen Maliye Bakanlığına önceden taahhüde girişme yetkisi verilmiştir. 

Tatbikatta bu madde hükmünün pek az işlediği, bir kanun hükmü olmaması dolayısiyle serma
ye sahiplerine kâfi bir emniyet telkin edemediği görülmüştür. 

b) 1 . I I I . . 1950 tarih ve 5583 sayılı Kanunla yukarda zikri geçen 31 nci madde müstakil, bir 
kanun hükmü haline getirilmiş ve ayrıca bu kabîl sermayeye, Maliye Bakanlığının 300 milyon li
raya kadar kefalet etmesine yetki verilmiştir. 

Mevzuun böylece kanun çerçevesine alınması az çok faydalı neticeler vermiş olmakla beraber, 
yabancı sermayeye tanınan transfer kolaylığı dışında, çalışma şartlarının, hak ve vecibelerinin 



tâyin edilmemiş bulunması; sermaye ve sermaye telâkki edilen malların ne olduğunun muayyen 
esaslara bağlanmaması ve hudutlandırılmamasi; takdir hakkının bir heyet veya komite yerine bir 
daireye bırakılması; kurulacak fabrika ve tesislerde çalıştırılmalarına lüzum duyulan yabansı per
sonelin durumlarının tavzih edilmemesi, mezkûr kanundan beklenen faydaların tamamen sağlan
masına mâni olmuştur. 

Gerek şimdiye kadar edinilen tecrübelerden, hususiyle İtalyan ve İsrail Hükümetlerinin aynı 
mevzuyla alâkalı kanunları üzerinde yapılan tetkiklerden istifade edilerek hazırlanmış bulunan 
ekli kanun projesi, bir taraftan memlekete gelmesi ve iktisadi kalkınmamız için faydalı iş sahala
rında çalışması arzu edilen yabancı sermayeye geniş imkân ve kolaylıklar sağlamakla beraber diğer 
taraftan bu sermayeden memleketin âzami derecede istifade şartlarını ehemmiyetle nazarda tut
muştur. 

Filhakika, kanunun birinci maddesiyle memlekete gelmek isteyen her yabancı sermaye de
ğil, münhasıran yurdun iktisadi kalkınması için faydalı sahalarda çalışacak yabancı sermaye 
bu kanundaki hak ve menfaatlerden faydalandırılmıştır. 

Yabancı sermayelerin kanunun tarif ettiği iş sahalarından birine yatırılıp yatırılmadığının 
başka bir deyişle bu kanun hükümlerinden faydalanıp faydalanamıyacağınm takdiri kanunun 7 
nci maddesiyle teşkil edilen salahiyetli Devlet memurlarından müteşekkil yüksek bir komiteye 
tevdi edilerek müracaat sahipleri için kâfi bir emniyet sağlanmıştır. Ayrıca bu komitenin ka
rarlarına karşı itiraz hakkı tanınmış ve yukarıki komiteyi teknik mevzularda tenvir etmek üze
re, salahiyetli ilim ve iş adamlarından müteşekkil bir istişare komitesi kurulmuştur. 

Diğer taraftan, yabancı sermayenin Türkiye'de elde edeceği kâr ve dividantlarla bizzat ser
mayenin kısmen veya tamamen harice transferi muayyen esaslara bağlanmış ve bu hususta ser
mayenin yatırıldığı sahanın memleket iktisadiyatı bakımından arzettiği ehemmiyete göre geniş 
imkânlar sağlanmasına çalışılmıştır. 

Keza, memlekete gelecek yabancı sermaye ve bu yabancı sermaye ile kurulacak teşebbüsle
rin, yerli teşebbüslerle tamamen eşit. haklara sahip olacağı tasarının 4 ncü maddesinde açıkça 
ifade edilmiştir. Mer'i mevzuatımızın ve bugüne kadarki tatbikatımızın müesses temellerindea 
birinin böyle bir madde ile teyit edilmiş bulunmasının yabancı sermayedarların muhtemel te
reddütlerini önlemek bakımından haiz olduğu ehemmiyeti tekrara lüzum dahi yoktur. 

Ayrıca, 5583 sayılı Kanunun birinci maddesinde mevcut ve yurdun iktisadi kalkınması için 
faydalı mevzularla ilgili olarak yapılacak uzun vadeli borçlanmalara 300 milyon liraya kadar 
Maliye Bakanlığının kefalet etmesine yetki veren hüküm aynen yeni tasarının 6 ncı maddesine 
alınmış olduğu gibi, 5 nci madde ile de, mesailerine lüzum ve ihtiyaç duyulan yabancı mühen
dis, mütehassıs ve ustalar hakkında hususi müsaade imkânları hazırlanmış ve bütün bu salâhiyetle
rin •kullanılması, kanunun 7 nci maddesiyle kurulan hususi teknik komiteye bırakılmıştır. 

( S. Sayısı : 258 ) 
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Geçici Komisyon Raporu 

T. B. M. M 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/194 . . ~,j^.L..,., 
Karar No. 2 - . . . - . ' 

Yüksek 

Bakanlar Kurulu tarafından 7- VI. 1951 ta
rih ve 71-1995-6-1850 sayılı müzekkere ile Yük
sek Meclise sevkedilen, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu tasarısı, Geçici Komisyonumuz
da teşkil olunan Tâli Komisyon marifetiyle 
tetkik edilmiş, • 26 . VII. 1951 tarihli komisyon 
toplantımızda da tadilen ve ittifakla kabul 
olunmuştur. 

Her şeyden evvel şu ciheti tebarüz ettirmek 
yerinde olur ki, yurdumuz iktisaden kalkın
masında yabancı sermayeye muhtaçtır. Çeşit
li servet kaynaklarına sahip bulunan yurdu
muzda herkesçe bilinen tarihî sebepler yüzün
den, millî sermaye tam mânasiyle gelişeme
miş ve iktisadi kalkınmanın istilzam ettiği 
miktara ulaşamamış durumdadır. 

Devlet sermayesiyle kurulan teşekküllerin 
de yeni iş sahaları açmalarına bugünkü ser
maye durumları -bakımından imkân görüleme
mektedir. Esasen bu gibi teşekküllerin mühim 
bir kısmında, kendi öz kaynakları iş hacımla-
rını karşılıyacak durumda değildir. 

Tediye muvazenemizdeki açık, memleke
tin dış iştira kabiliyetine tesir etmekte ve 
millî sanayiin gelişmesine, hayat seviyesinin 
yükselmesine engel olmaktadır. 

Hal böyle olunca tabiî servet kaynaklarını 
işletecek, yeni iş sahalarını açacak, memleketin 
ihtiyacını çoğaltacak, bir kelime ile, millî ge
lirin tezayüdünü sağlıyacaş yabancı sermaye
ye ihtiyacımız kendiliğinden belirmektedir. 

Bir an için, bütün bunların tahakkukuna 
millî sermayenin kifayeti kabul olunsa dahi, 
lüzumlu tesisatın yurda ithali gerekmektedir. 
Halbuki tediye muvazenemizdeki açık millî ser
mayenin bu isteklerini is'af a, maalesef, imkân 
bırakmıyacaktır. 

Nitekim bu zaruret uzun zamandan beri 
hissedilmiş ve ilk olarak 1947 yılında Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma hakkındaki 13 sa
yılı karar metnine dâhil edilen 31 nci madde 
ile yurdun kalkınması için fayda mülâhaza edi-

l . . „ : . . (S . Say 

-• 26. VII. 1951 

Başkanlığa 

len iş sahalarına yabancı sermayenin yıllık ge
lirleriyle, teşebbüs mevcudunun kısmen veya 
tamamen harice transferini teminen Maliye 
Bakanlığına önceden taahhüde girişme yetkisi 
verilmiş, bilâhara 1.III . 1950 tarih ve 5583 
sayılı Kanunla bu maksatlar için Maliye Ba
kanlığına 300 milyon liraya kadar kefalet et
me yetkisi verilmiştir. 

Yurdumuzun, ecnebi sermaye mefhumu ba
kımından bir hususiyet arzettiğini açıklamak 
isteriz. Yakın bir mazide ecnebi sermayesinin 
bizler için çok acı olan çalışma şartlarını en iyi 
hatırhyan şüphe yok ki bugün zayıf ve nahif-
bulunan millî sermayemizdir. 

Binaenaleyh bu tasarının ihzarında göste
rilen endişe ve alâka mazideki vakıaların te
kerrürüne imkân ve ihtimal olmamakla bera
ber büyük emekler pahasına vücuda gelen ve 
rüşeym halinde bulunan millî sermaye ve sa
nayiimizin baltalanmamasına matuftur. 

Nitekim tasarının birinci maddesi bu şekil
de tadil olunmuştur. Madde tetkik edilirse 
yurda gelecek yabancı sermayenin: 

a) Memleket ekonomisinin kalkınmasına 
yardım etmesi, 

b) Türk hususi teşebbüsüne açık işlerden 
bulunması, 

e) imtiyaz ve inhisarı tazammun etmeme
si, kayıtlarına bağlı tutulduğu görülecektir. 

Bu üç şartın bizler için hayati ehemmiyeti 
haiz olduğunu kabul ediyoruz. Memleket eko
nomisinin kalkınmasına matuf olmıyan bir te
şebbüsün memlekete girmesinde bir fayda mü
lâhaza olunamaz. Yurt ekonomisinin kalkın
masına en faydalı yabancı sermaye, mamulleri
ni dış ve iç pazara sürebilecek, yurdun dış iş
tira kabiliyetini artıracak teşebbüslerdir. 

İkinci kayda gelince : Yukarda arzolundu-
ğu gibi millî sermaye her bakımdan tegvika 
muhtaç bir haldedir. Hususi teşebbüsün yapmak 
istediği fakat Devlet elinde bulunmasında za
ruret görülen bir iş sahasının, ecnebi sermaye-
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ye terkedilmesi ve Millî sermayenin o sahaya 
sokulmasını önlemek terviç edilecek bir hare
ket tarzı-değildir sanırız. 

Üçüncü kayıt ise; her hangi bir inhisar ve 
imtiyazın yabancı sermayeye verilmiyeceğine 
dairdir. Biz yabancı sermayeyi bir lütuf ve 
âtifetin mazhan olan bir teşebbüs değil, bilgi-

' si, tecrübesiyle • sermayesini nemalandıran var
lık olarak kabul ediyoruz. Kaldı iki, inhisar ve 
imtiyazların siyasi âlemdeki tehlikeli neticeleri 
gözden kaçmıyan vakıalardır. Bundan başka 
böyle imtiyaz ve inhisara dayanan bir teşebbü
sün mâmûl madelerinin fiyatını keyfi bir esasa 
istinat ettirmekten ziyade rekabetin doğuraca
ğı fiyat sistemini kabul, yurt istihlâki bakımın
dan elbetteki müreccahtır. 

Bütün bu şartların tahakkuku yabancı ser
mayesinin Türkiye'ye girmesi için bir hak tevlit 
etmiyeeektir. Bugünkü dünya manzarasında 

; iyi niyetle gelecek sermaye olduğu kadar kötü 
niyetlerini gizliyen sermaye de mevcuttur. Bun
ların tefriki, ilim ve ihtisasla değil; poli
tik görüşle olur. Binaenaleyh tasarının 
yedinci maddesindeki komite, her han
gi bir yabancı sermayenin Türkiye'ye gireb^me-
sini kabul etse dahi en son söz ve karar en büyük 
icra organı olan Hükümetindir. Kaldı ki, her 

' sermayenin girişi Devletçe bir taahhüdü tazam-
mun etmektedir. 

Çünkü yabancı sermaye, dilerse, muayyen 
, müddet sonra yurdu terk edecek, birikmiş faiz 

ve kârını ana sermaye ile birlikte, transfer yolu 
ile götürecektir. Biraz evvel de arzedildiği veç
hile döviz membalarının darlığı yüzünden ademi 
tediye veya geç tediye gibi hallere düşmek ve bu 
yüzden Devlet itibarının sarsılması endişeleriy
le karşılaşmak mümkündür. Bina,ena1eyh böyle 
bir kararın mesuliyetini Hükümete tevdide her 
bakımdan fayda vardır. 

Şurasını katiyetle ifade edelim ki, ister millî 
olsun ister yabancı olsun sermayenin aradığı en 
esaslı şart emniyettir. Biz mutlak olarak iyi ni
yetlerle yurda gelen sermayenin her bakımdan 
endişelerinin izale edilmiş olmasını istiyoruz. Ve 
işte bunun içindir ki, maceraperest sermayelerin 
yurda sokularak yarın bizleri, hakiki sermayeye 
karşı müşkül duruma sokmaması için bu kayıtla
rı koymuş bulunuyoruz. 

Birinci madde, yukarda arzolunan değişik- . 
liklerden başka, Hükümet tasarısında mevcut iş 

4 
sahaları arasında bulunan «Tarım» çıkarılmıştır. 
Komisyonumuz Türk toprakları üzerinde ziraat 
yapmak işinin muhtelif bakımlardan yabancı ser
mayeye acıması münasip bir saha olmadığı mü
talâasında bulunmuştur. Bununla beraber «sınai» 
tarifine girebilmiş zirai sanayiin yabancı ser
mayeye açık olduğunu da ilâve etmek isteriz. 

ikinci maddede sermaye sayılacak unsurlar 
gösterilmiştir. 

Yine bu maddenin son fıkrasında; gayri-
maddi haklarla ayni olarak gelecek tesisat, 
makine, alet ve sairenin yurda giriş tarihinde, 
komitece seçilecek, eksperler tarafından menşe 
memleket parası üzerinden kıymetlendirilmesi 
kabul olunmuştur. Yabancı sermayeye, eksper
ler raporunu tekemmül ettiren komite kararma 

* karşı itiraz hakkı sekizinci madde ile sağlan
mıştır. 

Üçüncü maddenin (a) fıkrasına, « Gelir ve 
Kurumlar Vedgilerine esas olan vesikalara 
göre taayyün eden» ibaresi ilâve edilerek 
transfer edilecek kâr, faiz ve dividantlara da
ha ziyade vuzuh verilmiştir. Bu hüküm hiçbir 
zaman vergi ödendikten sonra kârların trans
fer edilebileceği mânasına alınmamalıdır. Re-
fülmal memlekette kaldığına göre kâr, faiz ve 
dividantlarm verginin ödenmesinden evvel tran-
sifer edilmesinde hiçbir mahzur mevcut değildir. 

Üçüncü maddenin (b) fıkrasına «Birinci 
maddenin son fıkrasında zikredilen Bakanlar 
Kurulu karariyle başka türlü tesbit edilme
dikçe» hükmü ilâve edilmiştir. Sermayesi ye
kûnu mühim miktarlara baliğ olan bir sınai 
teşebbüsün beş sene sonra memlekti terk etme
si, yukarda arzettiğimiz gibi, döviz tediyesi 
bakımından hükümeti müşkül duruma soka
bilir. îşte bunun içindir ki Bakanlar Kurulu 
gelecek sermayenin hangi tarihte ayrılacağını 
evvelden bilip dış tediye plânım ona göre izhar 
etmek zorundadır. Yabancı sermaye ile ihzari 
görüşmelerde bu nokta üzerinde komitenin ve 
hükümetin durması, yabancı sermayeye itimat 
telkini bakımından, gerekmektedir. Bakanlar 
Kurulu kararında müddet tasrih edilmemişse 
döviz olarak gelenler 3 diğerleri 5 sene sonra 
sermayelerini transfer hakkına sahiptirler. 

Dördüncü madde, Hükümet tasarısının aynı
dır, Yabancı sermayenin millî sermayeye sağlan
mış ve sağlanacak hak ve menfaatlerden fayda
lanması. kabul olunmuştur, 
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Beşinci madde, muhteva bakımından Hükü

met tasarısının aynıdır. Hiç şüphe yok ki rasyo
nel çalışmak istiyen bir sınai teşebbüs gereken 
kalifiye personele mâlik olmalıdır. Meni eketi-
mizde teknik unsurların yeni yetişmesi ve ihti
yacı karşıhyacak derecede olmaması ve sanayi 
teşebbüslerinin bâzı özellikleri bulunabileceği 
düşüncesi böyle bir hükmün mevcudiyetini şart 
kılmaktadır. Ve bu mucip sebeplerle 2007 sayılı 
Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmet
ler kanunu ile 2818 sayılı Kanundaki yazılı mü
kellefiyet ve memnuiyetlerin uygulanmaması 
lüzumu kabul edilmiştir. 

Altıncı madde, Türk hususi teşebbüslerin 
yabancı memleketlerden yapacakları uzun va
deli borçlanmalara ait hükmü ihtiva etmektedir. 
1 . III . 1950 tarih ve 5583 sayılı kanunla ya
bancı memleketlerden yapılacak uzun vadeli 
borçlanmalara umumi yekûnu 300 milyon lirayı 
aşmamak şartiyle Maliye Bakanlığına yetki ve
rilmiştir. Bu hüküm, Hükümet tasarısında oldu
ğu gibi, yeni metne alınarak mezkûr kanun yü
rürlükten kaldırılmış ve geçici madde ile de 
5583 sayılı Kanunla doğan haklar mahfuz tutul
muştur. Böylece her iki kanunun tevhidi tercih 
olunmuştur. Bundan başka sözü edilen 5583 sa
yı1 ı Kanun yabancı sermayenin, tarım sahasına 
da istikrazda bulunabileceğini kabul ettiğinden, 
tasarıdaki 6 ncı madde bu yolda düzeltilmiştir. 

Yedinci madde, Komitenin sureti teşekkülü 
gösterilmiştir. Sekizinci madde ile, Komite ka
rarlarına karşı itiraz hakkı tanınmış ve 30 gün 
içinde itiraz olunan Komite kararlar nın Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve işletmeler bakanları tara
fından 15 tgün içinde karara bağlanması derpiş 
olunmuştur. Bu karar kesindir. 

îşbu sekizinci maddenin muadili olan Hükü
met tasarısının dokuzuncu maddesinde ilgili ba-
kanl klara da itiraz hakkı tanınmıştı. Bu hükünı 
Komisyonumuzca çıkarılmştır. Komitece müspet 
surette mütalâa edilip dosyası tekemmül ettirile
rek Bakanlar Kuruluna sevkedilecek olan işler 
üzerinde her bakan müzakere esnasında reyini ifa
de edeceğine göre Bakanlar Kurulundan önceki 
bir kademede ayr.ca bir itiraz hakkı tanımaya ma

hal görülmemiştir. Komisyonumuzun metnine gö
re muameleler daha ziyade sadeleştirilmiş olmak
tadır. 

Dokuzuncu madde ile yabancı sermayeye bü
tün müracaatları için bir merci tanımak, işlerin 
sürat ve selâmeti bakım ndan uygun görülmüş 
ve merci olarak da, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğı intihap edilmiştir. 

Hükümet tasarısının sekiznci maddesi kaldı
rılmış ir. Bu maddede, Komitenin vazifeleri sa-
ylmaktad r. Bu vazifeler yukardaki maddelerde 
ifade edilmiş olduğuna göre, ayrı bir madde ile 
bunların tekrarı zait görülmüştür. Bundan baş
ka, Hükümet tasarısının bir istişare heyeti kurul-
mas na dair olan 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeleriy
le Geçici Maddesi Komisyonumuzca hazırlanan 
sekizinci madde muvacehesinde lüzumsuz kaldı
ğından tasarıdan çıkarılm ştır. Filhakika, istişa
re heyetinin en mühim vazifesi Komite kararla
ma karşı itirazları tetkik etmek olup bu vazife, 
Komisyonumuzun 8 nci maddesiyle, i irazları ke
sin surette halledecek üç bakandan mürekkep bir 
heyete verilmiş bulunmaktadır. 

Geçici Madde ile de 1567 sayılı Kanuna müs
tenit 13 sayılı Kararın 31 nci maddesi ve 5583 
say.lı Kanunla doğan hakların mahfuziyeti ka
bul olunmuştur. Böylece hem hukuk prensiple
rine sadakatin hem de yabancı sermayeye karşı 
hüsniniyetimizin takmnine ait bir maddenin ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Rize 
/ . Akçal 
Amasya 

H. Koray 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Sivas 

ff. İmre 

Sözcü 
Balıkesir 

E. Güreli 
Giresun 

H. Erkmen 
N'ğde 

İV. Büğe 
Trabzon 

T. Koral 

Kâtip 
Giresun 

M. Şener 
Hatay 

C. Sait Siren 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 

C. Zamangil 
Urfa Zonguldak 

Dr. F. Ergin C. I&ıpcak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

MADDE 1. — Yurdun iktisadi kalkınması 
bakımından fayda mülâhaza edilen sanayi, 
enerji, maden ve tarım ile ilgili istihsal kolla
rında, bayındırlık ve ulaştırma işlerinde, tu
rizmle ilg'li her nevi tesislerde, ihracatı artırıcı 
mahiyetteki işlerde kullanılmak maksadiyle 
memlekete getirilen ve bu nevi teşebbüslere 
muhtelif şekillerde yatırılan sermaye bu ka
nunda yazılı hak ve menfaatlerden faydalanır. 

Memlekete gelmek istiyen yabancı serma
yenin yatırım sahası bakımından yukarıki va
sıfları ha :z olup olmadığını 7 nci maddede ya
zılı komite tâyin ve tesbit eyler. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı te
şebbüslerin kurulması veya kurulmuş olanların 
tevsii yahut işler hale getirilmesi için lüzumlu 
olup hariçten nakdî sermaye dışında ithal edi
lecek : 

a) Tesisat, makine, alât, edevat ve bun
ların birlikte getirilecek yedek parçaları; 

b) Hususi bir imal veya inşa sistem'ni ge
rektiren ve memleket içinde temini mümkün bu-
lunmıyan inşaat ve tesisat malzemesi; 

c) İmtiyaz, ihtira beratı, alâmeti farika 
gibi gayrimaddi haklar; 

Bu kanun hükümlerine göre sermaye adde
dilir. 

Aym ve gayrimaddi haklar olarak getirile
cek sermayenin transfere esas olacak kıymeti
nin, giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe 
memleketin parası üzerinden tâyin ve tevsiki 
şarttır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tev
fikan getirilmiş yabancı sermayenin: 

a) % 10 nu geçmiyen yıllık kâr, faiz ve 
dividantlarmım; 

b) Giriş tarihinden itibaren, nakit olarak 
gelenler en az 3 sene sonra, aym veya gayri
maddi hak olarak gelenlerin en az 5 sene sonra 
tamamının veya bir kısmının; 

Girişinde esas olan yabancı para cinsi ve 
miktarı üzerinden harice transferi tahdide tâ
bi değidir, 

6 — 
I GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Yabancı Sermaye yatırımlarım teşvik kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Memleket ekonomisinin kal
kınmasına yarıyacak mahiyette olmak, Türk 
hususi sermayesine açık işlerden bulunmak, her 
hangi bir inlrsar ve imtiyaz: tazammun etme
mek şartiyle ve sanayi, enerji, maden, bayındır-

i lık, ulaştırma ve turizm sahalarına yatırılmak 
üzere getirilecek yabancı sermaye bu kanunda 
yazılı hak ve menfaatlerden faydalanır. 

Memlekete getiri ecek yabancı sermayenin 
birinci fıkrada yazılı vasıfları haiz oMp olma
dığını 7 nci maddede yazılı Komite tesbit eder. 

Şu kadar ki, Komitece bu vasıfları haiz ol
duğu tesbit edilen yabancı sermayenin bu ka
nundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kuru
lu yetkLidir. 

I 1 

MADDE 2. — Bu kaun hükümlerine göre, 
birinci maddede yazılı teşebbüslerin kurulması 
veya kurulmuş olanların tevsii veyahut işler 
hale konulması için hariçten getirilecek aşağı
daki unsur ar sermaye sayılır: 

a) Döviz olarak getirilecek nakdî sermaye; 
b) Tesisat, makine, alât, edevat ve bunla

rın birlikte getirilecek yedek parçaları ile lü
zumlu inşaat malzemesi; 

c) İmtiyaz, ihtira beratı, alâmeti farika gi
bi gayrimaddi haklar, 

Aym ve gayrimaddi haklar olarak getiri
lecek sermayenin transfere esas olacak kıymeti, 
giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe mem
leketin parası üzerkinden, yedinci maddede yazılı 
Komitece seçilecek eksperler marifetiyle tesbit 
olunur. 

Eksperler raporu Komite kararı ile tekemmül 
eder. 

I MADDE 3 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan getirilmiş yabancı sermayenin: 

a) % 10 nu geçmiyen ve Gelir ve Kurum
lar vergilerine esas olan vesikalara göre taay
yün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarının; 

b) Birinci maddenin son fıkrasında zikre
dilen Bakanlar Kurulu karariyle başka türlü 
tesbit edilmedikçe, giriş tarihiden itibaren, na
kit olarak gelenlerin en az üç sene sonra, aym 
veya gayrimaddi hak olarak ge1 enlerin en az 

\ beş sene sonra tamamının veya hir kısmının; 
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Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu 
sermayenin % 10 nunu aştığı takdirde aşan 
miktar, % 10 dan az netice veren mütaakp 
yıllar içinde transfer hakkı % 10 na iblağ edi
lerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla o1 an ne
ticeler ana sermaye ile beraber aynı hükümlere 
bağlı o1 arak transfer olunabileceği gibi Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanu
na merbut kararnameler hükümlerine tevfikan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ala
caklı namına yatırılarak muayyen malların ih
racı suretiyle de harice çıkartabilir. 

Memleketin iktisadi gelişmesinde mühim 
rol oynıyacak hususi evsaftaki teşebbüslere ya-
P'lacak yatırımlar için, daha sermayenin mem
lekete getirilmesi sırasında, 7 nci maddede ya
zılı komitenin teklifi, Ma'iye Bakanlığının mu-
tabakati ve Bakan1 ar Kurulu karariyle tercihli 
hükümler tatbik olunabilir. 

MADDE 4. — B'rinci maddede yazılı iş ve 
istihsal saha'armda yerli sermaye ve teşebbüs
lere sağlanmış ve sağlanacak olan her türlü 
hak, muafiyet ve kolaylıklardın aynı şartlarla, 
mümasil iş kol1 arında çalışan yabancı sermaye 
ve teşebbüsler de istifade eder. 

MADDE 5. — Birinci maddede yazılı iş ve 
teşebbüslere yabancı sermaye tahs's etmiş veya 
edecek olan yabancı bir Devlet tabiiyetindeki 
müteşebbislerle bunların ecnebi vekil1 eri ve 
bu teşebbüsün kurulup iş'etilmesi için istihda
mında 7 nci maddede yazıl' komitece lüzum ve 
zaruret görülecek ecnebi mütehassıs ve usta'ar 
hakkında, etüd, montaj ve işetme devrelerine 
de şâmil olmak üzere «Türkiye'da Türk vatan
daşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hak-
kndak i 2007 sayılı Kanun» ile maden işlerine 
mütaallik 2818 sayılı kanunlarda yazılı mükel
lefiyet ve mernnuiyHtler uygu1 anmaz. 

7 nci maddede yazılı komitece bu kanunun 
şümulüne giren işlerle meşgul bu'unduğu kabul 
ve tasdik edilen yerli teşebbüslerin yabancı 
mütehassıs ve ustaları hakkında da aynı hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 6. — Birinci maddede yazılı iş ve 
teşebbüslerde kullanılmak üzere yerli teşebbüs
ler tarafından yabancı memleketlerden yapıla-

Geçici İL 

Girişinde esas olan yabacı para cinsi ve 
miktarı üzerinden harice transferi tahdide tâbi 
değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu 
sermayen'n % 10 unu aştığı takdirde aşan mik
tar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar 
içinde, transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çı
karılabilir. Bundan daha fazla olan neticeler 
ana seramaye ile beraber ve aynı hükümlere 
tâbi olarak transfer olunabileceği gibi, Türk 
parasının kıymetini koruma hakkındaki kanuna 
müstenit kararnameler hükümlerine tevfikan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında alacak
lı namına yatırılarak muayyen malların ihracı 
suretiyle de harice çıkarılabilir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre 
Türkiye'ye sermaye getirmiş olan yabancı müte
şebbislerle bunların yabancı vekilleri ve teşeb
büsün kurulup işletilmesi için 7 nci maddede ya
zılı komitece lüzumu kabul edilecek yabancı mü
tehassıs ve ustalar hakkında etüd, montaj dev
relerine de şâmil olmak üzere, 2007 ve 2818 sa
yılı kanunlarda yazılı mükellefiyet ve memnu-
iyetler uygulanmaz. 

Yedinci maddede yazılı komitece bu kanunun 
şümulüne giren işlerle meşgul bulunduğu kabul 
edilen yerli teşebbüslerin yabancı mütehassıs ve 
ustaları hakkında da yukardaki fıkra hükümleri 
tatbik olunur. " 

MADDE 6. —Bir inci maddede yazılı vasıf
ları haiz olduğu yedinci maddedeki Komite ta
rafından tesbit olunan teşebbüslerde (Tarım dâ-
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cak uzun vadeli borçlanmaların resülmal ve fa
izleri bu kanunun 3 ncü maddesindeki transfer 
kolaylıklarından istifade edebileceği gibi bu ka
bil borçlanmalara umumi yekûnu 300 milyon li
rayı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kara-
riyle teminat mukabilinde kefalet etmeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu şekilde temin olunan sermayenin 3 ncü 
maddeye tevfikan harice transfer edilen mikta
rı için kefalet kendiliğinden düşer. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbikatı ile ilgi
li işleri görmek üzere Maliye, Ekonomi ve Tica
ret ve İşletmeler Bakanlıklarının tâyin edecek
leri daimî mümessilleri ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdüründen mürekkep 
bir komite kurulmuştur. 

MADDE 8. — Komite: 
a) Yabancı sermaye ile yapılacak envestis-

man tekliflerini tetkik ederek yapılması iste
nen işin bu kanunun şümulüne girip girmediği 
hakkında karar ittihaz eylemek, yatırılmış olan 
yabancı sermaye miktarını gösteren belgeyi ver
mek ve icabında bu belgede gerekli değişikliği 
yapmak; 

b) 2 nci maddenin «b» ve «e» fıkraları hü
kümlerine tevfikan hariçten getirilecek ayın ve 
gayrimaddi hakların cins ve miktarlarını tâyin 
etmek; 

c) Haklarında 5 nci madde hükmü tatbik 
olunacak ecnebi personelin meslek ve adedleri-
ni tcsbit eylemek; 

ç) Türkiye'ye ecnebi sermayesi celbini ko
laylaştıracak tedbirler ve umumiyetle envestis-
man meseleleri üzerinde etüdler yaparak ve 
yaptırarak bu konularda Hükümete tekliflerde 
bulunmak; 

d) Envestisman işleri hakkında ilgililere 
bilgi vermek; görev ve yetkisini haizdir: 

MADDE 9. -— Komite kararlarına karşı, ka
rarın ilgililere tebliği tarihinden itibaren 60 
gün içinde komite başkanlığına müracaatla iti-
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hil) kullanılmak üzere yabancı memleketlerden 
yapılacak uzun vadeli borçlanmaların resülmal 
ve faizleri üçüncü maddedeki esaslar dairesinde 
aynı maddede yazılı transfer kolaylıklarından 
faydalanır. 

Bundan başka, bu kabil borçlanmalara, umu
mi yeıkûnu 300 milyon Türk lirasını geçmemek 
üzere, Bakanlar Kurulu karariyle, teminat mu
kabilinde kefalet etmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Bu şekilde temin olunan sermayenin üçjincü 
maddeye tevfikan harice transfer edilen miktarı 
için kefalet kendiliğinden düşer. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbikiyle ilgili 
işleri görmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı Müsteşarının Başkanlığında; Hazine Umum 
Müdürü, İşletmeler Bakanlığı İşletmeler Daire
si Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Umum Müdürü ve Başbakanlık Umumi Mu-
rakabe Heyetinden seçilecek daimî bir üyeden 
mürekkep bir Komite kurulmuştur, 

MADDE 8. — Komite kararlarına karşı, il
gililerce tebliği tarihinden itibaren, 30 gün için
de itiraz olunabilir. 

İtirazlar Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve İş
letmeler bakanlarından müteşekkil bir heyet ta
rafından 15 gün zarfında karara bağlanır. Bu 
karar kesindir. 
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raç olunabilir, Alâkalı bakanlıklar da aynı 
müddet içinde itiraz hakkına sahiptir. Bu şekil
de vâki itiraz, üzerine konu, bir kere de istişa
re heyeti tarafından incelenir ve keyfiyet istişare 
heyetinin mütalâası ile birlikte lüzumlu karar 
ittihaz edilmek üzere Maliye Bakanlığına bildi
rilir. 

MADDE 10. —İstişare Heyeti; 
a) Komite üyeleri ile; 
b) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa

kültesi ile istanbul Üniversitesi İktisat Fakülte
si profesörleri arasından bu fakültelerce seçile
cek birerprof esör; 

c) Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti 
Başkanı; 

ç) ödenmiş sermayeleri 2 milyon liradan 
yukarı bankalar genel müdürlerinin kendi ara
larından seçecekleri iki genel müdür; 

d) Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Bir
liği îdare Kurulunca seçilecek birer üye ile Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği idare Kurulunca se
çilecek bir üye; 

Den terekküp eder. 

MADDE 11. — istişare Heyeti, bu kanunun 
8 nci maddesinde yazılı hususlar hakkında tet
kikler yapmak, tatbikata esas olacak talimat ve 
esaslar hazırlamak, ilgili bakanlıklar ve komi
tece lüzum gösterilen hususlar hakkında müta
lâalarda bulunmak ve 9 ncu maddede yazılı ih
tilâf ve itirazları tetkik eylemekle vazifelidir. 

MADDE 12. — istişare heyetinin istanbul'
dan gelecek üyelerinin yollukları ile memur ol-
mıyan üyelerinin huzur hakları Maliye Bakan
lığınca ödenir. 

MADDE 13. — istişare heyetinin memur ol-
mıyan üyelerine toplantı günleri için verilecek 
huzur hakkı miktarını Bakanlar Kurulu tesbit 
eder. 

MADDE 14. — 1 Mart 1950 tarihli 5583 sa
yılı Kanun kaldırılmıştır. 

Geçici & 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinden fay
dalanmak üzere yapılacak müracaatlar için mer
ci Ekonomi ve Ticaret Bakanlığıdır. 

MADDE 10. — 5583 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

(S . Sayısı: 258) 
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GEÇlCl MADDE — Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları Birliği Kuruluncaya kadar, Anka
ra Ticaret ve Sanayi Odası idare Heyetince se
çilecek bir üye ile Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği kuruluncaya kadar Ankara Üniversite
si Ziraat Fakültesi Profesörler Meclisince se
çilecek bir profesör 10 ncu maddenin «d» fıkra
sında yazılı üyeler yerine istişare Heyetine iş
tirak ederler. 

MADDE 15. 
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

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

Tarım Bakanı 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
E. Salim Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
Çalışma Bakam 

N. özsan 
işletmeler Bakanı 

Hakkt Gedik 

Geçici E. 

GEÇİCİ MAÖD&*— 156? atıydı Kaösa&îatis* 
tenit 13 liayjfa kararın 81 «ei maîddeSİ ve 5583 
sayih Kafcuflte tanînmiş haMar mahlutâur. 

(MADDE 11. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. 
lu yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

— Bu kanunu Babanlar Kuru* 
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