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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Erzurum İli Pasinler İlçesi köylerinde vu-

kuagelen zelzele vesilesiyle Büyük Millet Mecli-
sineo gösterilen teessür, alâka ve hassasiyete bu 
il çevresinin şükranlarını ifade eden telgraf 
okundu. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Devlet 
Radyosu ile yayımlanan Meclis müzakereleri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığından sözlü sorusuna, Büyük Millet Mec
lisi Başkanvekillerinden Fikri Apaydın, Dışiş
leri Bakanı Fuad Köprülü ve Başbakan Adnan 
Menderes cevap verdiler. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı merkez ve iller kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesine devam edilerek kanunun tümü kabul 
olundu. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sa
yılı Kanunun 2020 .sayılı Kanunla değişen 1 ve 
5 nci ve 5458 sayılı Kanunla değişen 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi ve 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve tümü kabul edildi. 

Çorum milletvekilleri Ahmet Başıbüyük ve 
Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, emirber ve seyis er
leri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve 

üçüncü maddelerinin değiştirilmesine-dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifinin, bir müddet görüşül
dükten sonra aynı konu ile ilgili hükümet tasa-
rısiylo birlikte tetkik olunmak üzere Millî Sa
vunma Komisyonuna geri verilmesi kabul olundu. 

Danıştay Üçüncü ve Dördüncü daireleri 
başkanları seçimleri hususundaki raporlar hak
kında itiraz mevcut olduğundan Karma Komis
yona geri verildi. 

Açık bulunan Danıştay Başkanlığı ve 
Beş üyeliği için oylar toplandı ve 
Tasnif neticesini beklemek üzere Birleşime 

ara verildi. 

İkinci Oturum 
Danıştay Başkanlığına Hazım Türegün'ün 

ve Üyeliğe de Calâdet Barbarosoğlu'nun seçil
dikleri ve diğer dört üyelik için ise yeter sayı 
olmadığı bildirildi. 

16 .1.1952 Çarşamba günü saat; 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ağrı Milletvekili 

C. Yardımcı 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ö. Mart 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. Önal 

Sorular 

A. — Sözlü soru 
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'uıı, Ada

pazarı ve Düzce'de usulsüz ilân üzerine yapılan 
ihale hakkındaki söylentinin mahiyetine dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/535) 

B — Yazılı soru ••' 
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Çay 

Kanununa göre kurulması icabeden çay bahçele
rinin ekiliş sahasının ne suretle tesbit olunduğu
na ve ekilisin ne zaman başlıyacağına dair yazı
lı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/536) ; l •':-••:.•• 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teldif 
1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-

in, Pasinler depreminden zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkında kanun teklifi 
(2/329) (Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komis-
yolarma) 

Rapor 
2. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanı ödeneği hakkında 
kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu 
(2/324) (Gündeme) 



BîîtİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,06 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Muzaffer Önal (Tokad). 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
mu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, oturu-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1, — Federal Alman Cumhuriyeti Meclisi 
Başkanının mektubu (5/45) 

BAŞKAN — Mesajı okuyoruz. 

Der Prâsident des Deutscben Bundestages 
BONN A. RH. 12 Aralık 1951 
Bundeshaüs. Fernruf 8341 

Sayın Bay Refik Koraltan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Pek muhterem Başkan, 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti vası-

tasiyle bana göndermek lûtfunda bulunduğunuz 
nazikâne mektubunuz dolayısiyle samimî teşek
kürlerimi ifadeye müsaadenizi rica ederim. 

• İstanbul 'da toplanmış olan Parl âmentolar-
arası Birliğine* katılan Alman Millet Meclisi 
üyeleri gerek Devletinizin resmî makamların
dan gerekse milletinizin fertlerinden mazhar ol
dukları hüsnü kabulden pek mütehassis olmuş
lardır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisince azaların
dan bâzılarını Almanya 'ya, göndermesi hususun
da vâki davetimizin kabulünden dolayı bahtiya
rız. Türk Millet vekillerinin ziyareti, misafir
lerimize Alman siyasi ve iktisadi hayatını gös
termek imkânını bize vermiştir. Parlâmentomuz 
üyelerinin, bu vesileyle, Türkiye ile Almanya 
arasındaki eski dostluk bağlarını sıkılaştırmıya 
ve her iki memleket artsındaki iktisadi müna
sebetleri, her iki memleketin menfaatine olarak 
inkişaf ettirmeye tarafımızdan elden gelen her 
şeyin yapılmakta olduğu kanaatine vardıkltrm-
dan eminiz. . 

Alman Millet Meclisinin selâmlarını ve mem
leketinizin muvaffakiyetli inkişafı hususunda
ki samimî arzularını Türkiye Büyük Millet M'ec-
lisino iblâğ buyurmanızı rica ederim. 

Bu vesile ile derin hürmetlerimi arzetmeme 
müsaadenizi istirham.eylerim. 

Heysler 

(Şiddetli VG sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Söz Muhlis Tümay'mdır. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım; Şimdi okunmuş ve samimî nişle
rinizle karşılanmış bulunan mesaj vesilesiyle, 
ziyaret intibaları üzerinde kısaca mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. 

Federal Alman Cumhuriyeti Parlâmento 
Başkanı sayın Dr. Iîeylers'in daveti üzerine 10 
milletvekili arkadaş, Meclis Başkanımızın' bir 
mektubunu alarak uçakla İstanbul'dan Münih'e 
müteveccihen hareket etmiş, 5 . X I I . 1951 tari
hinde Münih'e vâsıl olmuştur. Heyetimiz Mü
nih uçak meydanında Bundestag (Alman Fede
ral Parlâmentosu) namına bir mebus, Bundes
tag Reisi namına hususi kalem müdürü, Bav-
yera Başvekili namına bir mümessil, Bavyera 
Hükümeti namına Başbakanı, Alman Hariciye 
Nezareti namına protokolden bir memur ve 
protokol umum müdürü, hükümet namına bir 
memur ve Bavyera Hükümetinin Federal Alman 
Hükümeti nezdindeki mümessili ve Münih Be
lediye Reisi, taraflarından samimiyet ve hara
retle karşılanmış, mütaakıben Bavyera Hükü
metinin yemek davetinde bulunulmuştur. 

5 Aralık 1951 tarihinden başlıyan ve 16 Ara-
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hk 1951 tarihine kadar devam eden ziyaret 
evvelce tertiplenmiş ve bizlere verilmiş bulunan 
program mucibince cereyan etmiştir. 

Bu programa göre, cereyan eden ziyaret, 
karşılama ve kabullere müsaadenizle kısaca işa
ret etmek isterim. 

Resmî ziyaretlere, Münih'te Bavyera Parlâ
mentosu (Landtag) ı ziyaretle başladık. Bunu, 
Almanya'da kaldığımız müddetçe emrü hizme
timize tahsis edilen bir otobüsle (Fros - Mafey), 
(Simens) sınai müesseselerini ziyaret takip etti. 

Program gereğince (Nurenberg) Şehrini (M". 
A. N.) ve (Simens) sanayi müesseselerini gör
dük. 

Kolonya Şehrini (Kolokter - Hıımbolt -
Dotz) müessesesini ziyaret ettik. 

9 Aralıkta saat yirmide Federal Alman Par
lâmentosu sayın Başkanı Dr. Heylers tarafın
dan Parlâmento binasında kabul edildik. Par
lâmento erkânı ve azaları ile tanışmak şerefi-

. ni kazandık. Sayın Meclis Başkanımız tarafın
dan Federal Alman Parlâmentosu . Başkanına 
yazılan mesajı sunduk. 

Bunu takip eden günde Ruhr Havzasını gez
dik. (Nortraymdestaf alin) Hükümet Merkezi 
(Duseldorf) u ziyaret ettik. Mahallî hüküme
tin misafiri olarak tertiplenen resmi kabulde 
bulunduk. 

11 Aralık 19Ş1 tarihinde Federal Alman Hü
kümetinin yemeğinde Alman Hükümet erkânı 
ile tanışmak bahtiyarlık ve sevincini kazandık. 
Aynı gün saat 17,30 da Alman Devlet Başka
nı pek muhterem Prof. Dr. Holis bizleri şeref
lendirdi, kabul etmek nezaketini gösterdi, ak
şamı da başta Alman Federal Parlâmentosu 
Başkanı ve hükümet şahsiyetlerinin hazır bu
lundukları, sefaret, binamızda büyükelçimiz 
tarafından bir resmi kabul tertiplenmişti. 11 
Aralıkta Devlet Merkezi (Bon) da Federal 
Parlâmento binasında (Kalkınma ve İnşaat Ko
misyonunda) işçileri kredi ile ev sahibi kılmak 
üzerinde cereyan eden bir kanun tasarısının 
müzakeresinde hazır bulunduk. Karşılıklı sa
mimî fikir teatilerine vesile veren dostça karşı
landığımız bu komitenin hâtıralarını, hâlâ zevk
le muhafaza etmekteyiz. 

Aynı gün Parlâmentolararas'ı Alman Gru-
punun davetine iştirak ettik, 

1.1952 0 : 1 
| 12 Aralıkta öğleden sonra, Alman Federal 

Parlâmentosunun bir içtimama davet edilmiş-
. tik. İçtima salonuna girişimiz, samimî ve kuv

vetli ve umumi, ayakta yapılan alkışlarla kar
şılandı. Söz kürsüsünün sağ ve soluna rastU-
yan yerlere konulan sandalyelere oturduk. Par
lâmento Başkanı Sayın Dr. Heylers heyetimizi 
selâmlıyarak sözüne başladı. Parlâmento âza-

, larına tanıttı. Türk, Alman milletleri dostlu
ğundan, milletimizin, milletlerarası sahada dün
ya sulhu namına olan hizmetlerinden, iktisadi 
alanlarda milletlerimizin iş birliğinin kıymet ve 
ehemmiyetinden bahsetti. 

Bu nutuk fıkralar halinde Türkçeye derhal 
tercüme ediliyordu. 

Ben de, bir hitabe ile, davet edildiğim söz 
kürsüsünden; Sayın Başkan Heylers'in konuş- . 
masına, Almancaya derhal tercüme edilen Türk-
çemizle cevap verdim. 

Çok samimî tezahürat ve alkışlarla karşıla
nan bu konuşmada; Büyük Meclisimizin selâm
larını, ve konuşma fırsatı verilmesinden şük
ranlarımızı arzla söze başladım. Memleketleri
miz arasındaki kültürel ve ekonomik münase
betten ve temaslarla bunların inkişaf edeceğin
den ve bu temasın kıymetli intihalarından v.-. 
Almanya'da gördüğümüz imar hareketi ve eko-
inik kalkınmadan hayran ve memnun olduğu
muzdan, böylece Alman Milletinin dünya sul
hunun korunması ve milletlerarası birliğin te
essüsünde kıymetli bir unsur olacağından şüp
he edilmiyeceğinde .ve Türk -Alman milletleri 
arasında mevcut samimî bağların mânevi ve 
kültürel münasebetlerin daha derinleşeceğine 
olan inanımızdan ve bu maksatlarla, hükümet
lerimiz arasındaki resmî temasların her sınıf ve . 
meslekten halkımızın birbirleriyle temasını te
min edecek fırsatlardan istifade ile takviyesi 
lüzumundan bahis ettikten sonra Federal Al
man Meclisinin mânevi: şahsında Alman Milleti
ni selâmlamakla, hitabe bitirilmiş oldu. Umu
mi ve. samimî tezahürat bunu takip etti. 

13 Aralık 1951 de Hanover'den geçerek aşa
ğı Saksonya Hükümeti merkezi Bronşuvik'i zi
yaret ettik. Landtag bu eyalet parlâmentosu 
başkanının davetinde bulunduk. Bussin otobüs 
ve kamyon fabrikasını ve Foksburg'da Foks-
vagen otomobil sanayii tesislerini gördük. 

I Program mucibince 14 Aralıkta Demin'e gel-
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dik. ; Senato Başkanının davetinde bulunduk. I 

"15 Aralıkta balık sanayi müessesesinin bulun
duğu 13remenhaf en 'de Noyderze Balıkçılık Şir
ketinin muhtelif tesislerini ziyaret ettik. 16 
Aralıkta nihayet bulan resmi ziyaretin son gü
nünde . Hamburg'a geldik. Bize liman • tesisle
rini, baştan, ba§a dolaştırarak gösterdiler. Se
nato. başkanının öğle yemeğinde bulunduk. 

.Böylece .5 Aralıkta başlıyan ziyaret (12) 
gün sonra nihayete ermiş oldu. Bu son günde, 
Federal Alman Cumhuriyeti Parlâmento Baş
kanı tarafından Meclis Başkanımıza gönderilen 
ve ıttılaınıza arzedilmiş bulunan Türkçe yazı
l a n b i r • mektup bana tevdi edilmişti. Bütün 
davet ve resmi kabuller ve bu vesile ile karşı
lıklı, hitabeler ik i millet arasındaki dostluğun 
samimî tezahürlerine mevzu teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kısa hatlariyle ar-
zettiğim Almanya'nın Cenubundan 'bağlıyarak 
Şimale doğru .bir istikâmet takip eden bu ziya
rette,•- gördüğümüz sınai müesseseler, şehirler. 
harb .felâketinden silkinerek, ayağa kalkınma- , 
ya başlıyan dost. Alman Milletinin iradesini, ya
şama kudretini en canlı misaller. halinde bize 
gösterdi. . Bu, neticelerden memnun ve hayran 
kaldık. . 

. Alman ..basın ve radyoları samimiyet ve alâ
ka ile; ziyaretimizi takip ettiler ve yayınladı
lar ve bu vesile ile menıleketimiz hakkında dos- I 
tane ve-sitayişkâr yazılar yazdılar. 

' B u ziyaret boyunca karşılaştığımız sınai ve 
ticari müesseselerin idarecileri ve resmî, şahsi
yetler, bize en-dost millete gösterilen alâka ve 
samimiyeti ibzal ettiler. Vatan dışında, va
tandan ayrılmanın hüznünü bize duyurmadılar. 

* Müsaadelerinizle Yüksek Meclisin necip duy
gularına tercüman olarak huzurunuzda bu bü
yük dost millete, parlâmento ve hükümetine 
şük'rarilarımizı tekrar arzı, ödenmesi lâzımge-
len bir borç bilmekteyim. (Alkışlar). 

,2. — Büyük Millet Meclisi ve bağlamklariyle 
Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya lıaV,-
landa İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince soruş- \ 
turma yapmak üzere görevlendirilen Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/44) \ 

'•"/' : : " 'Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun 9.1.1952 Çarşamba gün

kü oturumunda varmış olduğu kararın bir sure- j 

.1952 0 : 1 
t inin ilişik olarak sunulduğunu sâygilarımİa-al '- -
zederim. ''•'•. 

Meclis Hesaplarını İnceleme ve 
Tahkik Komisyonu Başkam 

Salih Fuad Keçeci 

Karar 
Büyük Millet Meclisi bağlanıkları ile Millî 

Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşyalar hakkın- • 
da İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmak üzere komisyonumuz Yük
sek Kamutayın 27 . X I I . 1951 gün ve 21 nci Bir
leşimindeki karan ile vazifelendir]lmiştir. 

Komisyonun 8.1.1952 tarihli toplantısında 
tevdi olunan işbu vazifenin ifası hususunda kar
şılaşacağı muhakkak olan ve aşağıda maruz hu
susları doğrudan doğruya mı, yoksa yetkili ma
kamlar vasıtasiyle mi, yapacağı hususunda te-
î'oddüt hâsıl olmuştur. 

Şöyle ki: İçtüzüğün 169 ucu maddesiyle baş
lıyan Meclis tahkikatı başlığı altındaki maddeler . 
bakanlar hakkında yapılacak tahkikatın usul ve 
yetkilerini izah etmiş ve meskût kaldığı kısımlar
da da Ceza Yargılama Usulü Kanununun tatbi
kim âmir-bulunmaktadır.. Halbuki 177 ncL mad
de, ne yukardaki maddelere ve ne.de Ceza Yar-
g ila ma Usulüne bir atıf yapmamış, olmakla müs
takil bir hüküm ifade etmekte ve. şimdiye kadar 
bu madde Meclis tarihinde ilk def a tatbikat sahası 
bulan bir madde olarak harekete gelmiş bulun
maktadır. . , '"'-•"'_'" ;:;: .; 

Ezcümle : . . . . -
1. Aram a, celp' ve: i hzar, icabında yakalama,,'.,. 

zabt ve-müsadere ve tedbir mahiyetinde tevkif 
gibi tahkikat icaplarının yerine getirilmesine ko
misyonumuz doğrudan doğruya yetkili midir? 
Değilse bu gibi müzekkerelerin mahallî yargıç 
ve savcılıklar vasıtasiyle infazı yetkisinde olacak 
mıdır? Nihayet, komisyonumuz bu gibi vakalar 
karşısında bir muhbir durumunda yalnız ıttı
laına arzolunan hususları adlî makamlara ihbar 
etmek mevkiinden ileri gidemiyecek, bir salâhi
yet mi taşıyacaktır? 

2. Yüksek Kamutayın müzakere esnasında 
tezahür eden temayülü sarayların Türk milletine 
intikalinden şimdiye kadar vukua gelmiş bütün-
suiistimallerin' aranması, faillerinin bulunmasır 
suiistimal mevzuu eşyaların istirdadı 'merkezin-

; dedir. Diğer taraftan zaman1 aşımı ve af kanun
ları bir kısım hâdiselerin cezai-ve hukuki mesü-
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liy etlerin i ortadan kaldırmış olduğu gibi mesuli
yeti kalmamış bu nevi hâdiselerin tahkikına da 
mânidir. • 

Bu duranı kargısında komisyonun.hareket tar
zı ne olacaktır. 

Yukarda arzolunan sebeplerden ileri gelen 
tereddüt dolayısiylo komisyonumuz hareketsiz 
haldedir. Yüksek Kamutayın noktai nazarının 
bilinmesin o komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
tstanbul Gümüşane 

S. F . Keçeci H. Zarbım 
Kâtip Denetçi 
Çoruh Kocaeli 

A. Gigin 
Corum Çorum 

TT. A. Vural H. Yemeniciler 
Kars Samsun 

A. Çetin F. Tüzel 
Mardin 

İçtüzük hükümleri dışında ayrı ve hususi bir 
salâhiyet- verilmesi bahis mevzuu olamıyacağm-

dan muhalifim. 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN Usul hakkında söz Feridun 
Fikri Düsünscl'indir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Efendim; bu tezkere gayet/tafsilâtlı birçok nok
taları muhtevidir. Mahiyeti itibariyle tüzüğün 
ictkikiylc, tefsirine mütealliktir. Onun için cv-
velbeevvel Anayasa Komisyonunda tetkiki ve 
ondan sonra bir raporla-yüksek huzurunuza ge
lip noktai nazarların tebellürü lâzımdır. Bende
niz bunun, tüzüğün tadiline ait tetkikler de ken
disine ait bir iş olduğu için, Anayasa Komisyo
nuna havalesini uygun görüyorum. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Bey, takririniz 
va? mil 

FERtDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL. (Bingöl) ~ 
Veriyorum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Arkadaşlar, Büyük Meclis, geçen birleşimlerden 
birinde millî saray, kasır ve köşklerde, eşya sui
istimali şaibesi üzerine, doğrudan doğruya bilgi
lenmek istediği için, İçtüzüğün 177 nci maddesi
ne göre bu işin tahkikına Meclis Hesapdarını in
celeme Komisyonumuzu görevlendirdi. Heyeti
miz, içtüzüğün 173 ncü maddesinde yazılı salâ
hiyetlerden faydalanıp faydalanamıyaeağı husu-
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sunda tereddüt etmekte ve bu salâhiyetle teçhi
zini istemektedir. Yüksek malûmunuz, 177 nci 
madde mesuliyeti mucip olmıyan işler hakkında 
tahkikat açılmasına mütedairdir. Bunun hukuki 
mânası bir parlâmento tahkikatı değildir, içtü
züğümüz bu ikinci tahkikat için 177 nci madde
yi vaz'etmiştir. 173 ncü maddeye göre yapılacak 
tahkikattaki vazife ve salâhiyetler açıkça göste
rilmiş olduğu halde 177 nci maddede bu cihet 
sakıt kalmıştır. 177 nci maddeye göre vazifelen
dirilen bir heyet... 

BAŞKAN — Kâmil Bey esasa giriyorsunuz. 
Zaten 177 nci maddenin kendisi usule aittir. Bi
naenaleyh usul hakkında konuşunuz... 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla ) - -
Usul hakkında konuşuyorum. . 

BAŞKAN — Bir iş usule ait değildir. 177 nci 
maddeyi münakaşa ediyoruz. Usule ait teklifi
nizi lütfen söyleyin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —• 
Usul.hakkında muhalefetim var. Arkadaşlar; ra
por okunduğu zaman benim, muhalefetim okun
madı. Bu itibarla ben bu usul hakkındaki mu
halefetimi arzetm eki e mükellefim. Eğer söz ver
mezseniz o başka. 

BAŞKAN — Efendim; muhalefetiniz okun
sun. Siz muhalefet mevzuunda değil, 177 nci 
maddenin esası hakkında konuşmaya başladınız. 

(Mehmet Kâmil Boran'm muhalefet şerhi ra
pordan okundu). 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin)— -
Ben usul hakkındaki muhalefetimin sebebini 
arzetmel*; istiyorum. • 

.BAŞKAN — 177 nci maddenin müzakeresi 
bahis konusu değildir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Benim muhalefetim, usul hakkındadır ve bunu 
Kamutaya arz ve izah etmek mecburiyetindeyim1. 

BAŞKAN — Heyet kemaliyle ıttıla kesbet-
miştir ki komisyonun raporu 177 nci maddenin 
ne gibi salâhiyetleri tazammıın ettiği hakkında
dır. ' 

Kâmil Boran arkadaşımız 177 nci maddenin 
müzakeresine geçmiştir. Müsaade ederseniz mu
halefet şerhini bir defa daha okutayım. 

(Mehmet Kâmil. Boran'in muhalefet şerhi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bn izahları usul 
hakkında değildir. Asıl usul hakkında olan bu. 
raporun komisyona havalesi hakkındaki tekliftir. 
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MEHMET KÂMİL BORAN . (Mardin) — 

Esasen ben de konuşmalarım neticesinde onu ar-
zedecek ve o teklife iltihak edecektim. 
.".. BAŞKAN — Raporun komisyona havalesine 
dair önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
•Komisyon tezkeresinin Anayasa Komisyo

nuna havalesini arz ve teklif ederim. 
Bingöl Milletvekili 

Feridun Fikri Düşünsel 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Takrir aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kıymetli ar

kadaşlarım; takriri veren arkadaşımızın iza
hatını dinlediniz. Bu arkadaş vaziyeti bir İçtü
zük tefsiri mahiyetinde görmektedir. Halbuki, 
vaziyet gayet sarihtir, tefsire ihtiyaç göstermi-
yecek derecede vazıhtır. Çünkü soruşturmayı 
teşkil eden, 16 ncı bölümün 169 ncu maddesi 
suçluyu aramaya matuftur. 

177 nci madde de, aynı bölümün en son mad
desini teşkil eder. Bu madde ile kurulacak olan 
Soruşturma Komisyonunun gayesi de Yüksek 
Meclisi tenvirden ibarettir. Yani kurulacak olan 
Sornuşturma Komisyonunun birisi şu şekilde, 
diğeri bu şekilde çalışır diye bu bölümde ayrı 
ayrı iki çalışma sistemi kanmamıştır. 173 ncü 
maddede deniliyor ki,.... 

BAŞKAN — Feridun Fikri Bey bu işin Ana
yasa Komisyonuna tevdiini istiyor. Lütfen 
yalnız bu mesele hakkında konuşunuz. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Ben de 
işin vuzuhunu ifade etmeye "çalışıyorum. Bu 
madde «Soruşturmayı üzerine alan komisyon» 
diyor, 169 ncu madde ile kurulan, komisyon 
demiyor. Yani maruzatım şudur ki, 173 ncü 
maddede Soruşturma Komisyonu diye mut
lak bir ifade olduğuna göre, mesele tefsire 
ihtiyaç göstermiyecek derecede vazıhtır. 

Bunun için Anayasa Komisyonuna havalesi
ne ihtiyaç yoktur. Bendeniz bir teklif veriyorum. 
teklifimin mahiyeti: 169 neu madde gereğince 
kurulan Soruşturma Komisyonunun salâhiyeti 
ne ise 177 nci maddeye göre kurulan Soruştur
ma Komisyonu da aynı salâhiyeti haizdir, yo
lunda karar verilmesini ricadan ibarettir. îşin 
uzatılarak komisyondan komisyona gitmesine | 
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j mahal yoktur. Bilhassa bu meselenin beklemeye 

hiç tahammülü yoktur. '..•ı: -::;;r:,.;:':;.':;V' 
M. KÂMİL BORAN; (Mardin) —Efen

dim bir noktayı arzedeceğinı; : 
Muhalefetimi izah için söz almak istedim, 

Başkanvekili bana müsaade buyurinadı, bu ha
lin zabta geçmesinde fayda: görüyorum. 

BAŞKAN — Söz Salamon Adato'nundurv 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

bu mesele Yüksek Meclisinizce müzakere edilir
ken 169 ncu madde hükümlerinin, mesuliyeti 
mucip ve bir bakan tarafından sâdır olan bir 
fiil karşısında bulunduğumuz zaman, komisyo
nun faaliyetinin tahrik edilebileceğini arzetmiş-
tim. Fakat bir bakanın mesuliyetini mucip bir 
hâdise karşısında bulunduğumuz zaman 169 ncu 
maddede Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
veyahut da sureti mahsusada teşekkül eden Kar
ma Komisyon tarafından soruşturma yapılaca
ğı tasrih edilmiştir. Bu soruşturmanın yapılma
sı için ne gibi salâhiyetlerin komisyona verile
ceğine dair yine mütaakıp maddelerin hüküm
lerinde sarahat mevcuttur. Halbuki 177 nci 

I maddede de Meclisin ancak muayyen bir hâdi-
I se hakkında malûmat almak istediği takdirde 

komisyona bir salâhiyet verileceği yolunda bir 
sarahat vardır. İnceleme Komisyonunca bu mad
denin tefsiri talep ediliyor. Mesele çok naziktir. 
Binaenaleyh, bir kaç arkadaşın kürsiye çıkıp 
da mütalâa beyan etmesiyle mesele halledilmiş 
olmaz. Her halde Yüksek Meclisin talep edilen 
husus hakkında isabetli bir karara varabilmek 
için, muhakkak surette keyfiyetin Anayasa Ko
misyonuna havalesi zaruridir. Bu itibarla Feri
dun Fikri Düşünsel arkadaşımızın önergesinin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; ben de Feridun Fikri Düşün
sel ve- Salamon Adato arkadaşlarımızın fikirleri
ne iştirak ediyorum. Burada İçtüzüğün bir mad
desinin tefsiri meselesi vardır. Böyle olunca yi
ne İçtüzük hükümleri gereğince bunun evvel 
emirde Anayasa Komisyonunca müzakere edil
mesi icabeder. 

Bu bakımdan Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu İçtüzük'ün muayyen maddelerinde 
tereddüde düşmüş ve Meclisten faydalanmak 
istemiş olmasına ve bu mütalâa tefsiri bir mahi
yet arzedeeeğine göre evvel emirde bunun Ana-
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yasa'. Komisyonunca; müzakere edilerek karara 
bağlanması zaruridir. Bendeniz muhterem arka
daşlarımın tekliflerine iştirak. ediyorum, Feri
dun Fikri Beyefendinin önergesinin kabulünü 
rica ederim. . 

BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Bendeniz do ar

kadaşlarımızın fikirlerine iştirak ediyorum. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; biz, Soruşturma Komisyonu
nu teşkil etmeye karar verdiğimiz zaman 177 nci 
maddenin o faslında, müstakil bir madde olduğu
nu-kabul etmişLik. Buna istiklâl verdiren dü
şünce şu idi : Diğer maddelerde mesuliyet aran
maktadır. Bir bakanın mesuliyeti mevzuııbalıis 
ise o bakan için Divanı Âli kurulması, onu Di
vanı Âliye göndermeyi istihdaf eder. Bundaki 
Soruşturma Komisyonu, Meclisin lüzum gördüğü 
hallerdo teşkil ettiği bir soruşturma komisyonu
dur. 

Şimdi arkadaşlar; Burada takip edilecek usul 
buna. verilecek yetki nedir diyorlar? Fasılda so
ruşturma komisyonunun yetkisi tesbit edilmiş
tir. Fakat karşımıza çıkan mesele ilk defa 'tat
bik edilen bir mesele olduğu ve ilerisi için emsal 
teşkil edecek bir teamüle başlangıç 'olacağından 
bunun, esaslı tetkiktan göçmesi ve tefsiri ma
hiyette olduğu cihetle Anayasa Komisyonunda, 
müzakere, ve halli icabeder. Bence Anayasa, Ko
misyonuna gitmesinde bir mahzur yoktur, bun
da fayda mülahaza etmekteyim; bu itibarla Feri
dun Fikri Düşünsel'in takririnin tasvibini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Kamil Boran arkada
şımız muhalefet şerhini izah etmek üzere söz 
almış bulunmaktadır. Kendilerinin sözleri ra
porun müzâkeresine geçilmesine bağlı bulundu
ğundan ve şimdi usul hakkında müzakere cereyan 
ettiğine ve Komisyon, raporunun müzakere edil
meden Anayasa Komisyonuna tevdii talep edil
diğine göre ancak raporun müzakeresine geçil
diği takdirde' kendilerine söz verilecektir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Başkanvekili bunu yanlış anladılar, benim usu
le ait şerhim vardı. 

BAŞ ICAN — Feridun Fikri Beyin, takririni 
teki ar okutuyorum. 
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(Feridun Fikri Düşünsel 'in - takriri - tekrar 

..okundu). . . . • • ; , : -
:• BAŞKAN ;— Meclis Hesaplarını : İnceleme 

Komisyonu raporunun Anaya Komisyonuna tev
diini kabul edenler ... Etmiyenler.... Kabul, edil
miştir efendim. ; 

Başkanlığa verilmiş iki takrir vardır. Birin
cisi İçişleri- Bakanı tarafından verilmiştir. Tak
rirle; iki defa görüşülecek maddelerin, beşinci sı
rasında, bulunan Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülü hakkındaki 365G sayıl; Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü kısmında've 1951 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (L)'işaretli cetveller
de değişiklik yapılmasına dair. olan Kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporunun öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi talep edilmektedir; Tak
riri okutuyorum. 

1.1.1952 ; -
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin iki def fi görüşülecek işleri arasında. 
bulunan (Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
' Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmında ve 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A / l ve L işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının) öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. .< 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. •••'•" 

İkinci takrir : Gündemdeki Danıştay' seçimi
ne mütaallik olan maddeyle tasarıların müzake
resinin sorulardan evvel yapılması teklif edilmek
tedir. Onu okutacağım. : . 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 4 ncü bölümünün birinci madde

sindeki Danıştay seçimlerinin ve kanunların mü
zakeresi sözlü sorulardan önce yapılması için key-

. fiyetin Yüksek Meclisin reyine müracaat edilme
sini arz ve teklif eyleriz. 

Rize Milletvekilleri 
Osman Kavrak Mehmet Mete 

BAŞKAN— Takriri kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . .••',./ 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

•1, _ Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve, Teadülü hakkındaki 3656 sayılı 'Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmında ve 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/l ve L işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/267) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?. Buyurun Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar 
bu kanun esas metni itibariyle tapulama işini 
teşri etmeye taallûk etmektedir. Fakat mevcut 
mevzuatımızda Toprak Tevzi Kanununiyle, Ta
pulama Kanununun birbirine tearuz eden mad
deleri vardır. Tatbikatta da bu yüzden birçok 
müşkül vaziyetler hâsıl olmaktadır. Vehlci ûlâda 
insan zannetmektedir ki, tapulama işini tesri 
edersek vatandaş bir an evvel tapuya kavuşacak, 
ıstırapları önlenecektir. 

Fakat mevcut mevzuatın birbirlerine karşı te
zatlı olması yüzünden bu seri tapulama, toprak 
tevzi işini engellemektedir. Sadece kısacık bir 
misalle arzedeyim ki, bu kanuna göre faraza ba
taklık kurutarak ilh. surette imar ve ihya edilen 
toprakların tapusu imar ve ihya edene verilmek
tedir. Halbuki Toprak Tevzi 'Kanunu buna te
zatlı bir hüküm koymuştur, 50 dönümden fazla
sını vermemektedir. Bugün tatbikatta şöyle ol
maktadır. Toprak Tevzi Komisyonu gidip bir va
tandaşa 50 dönümü vermekte, diğerlerini başka
sına .^vermektedir, peşinen Tapulama Komisyonu 
gidince kim imar ve ihya etti, filânca, kaç bin 
dönüm, 5 bin dönüm. O 5 bin dönümün tapusu
nu imar ve ihya edene vermektedir. Yani esas 
prensipleri itibariyle, Toprak Tevzi Kanunu da
ha önce çıkmıştır, daha ziyade vatandaşları kü
çük toprak sahibi etmek zihniyeti ile konmuş 
bir kanundur. Tapulama Kanunu eski iktidarın 
son zamanında çıkmıştır. Esasen mevcut büyük 
toprakları tapuya bağlamaktadır. Aynı Meclis
ten çıkmış iki kanunun prensipleri başkadır, te
zatlıdır. Bunun da tatbikatta neticelerini gör
mekteyiz. Bugün maalesef tapu vermek, toprak 
vermek demek değildir. Tapulama Kanununun 
tapu verdiği, aylarca süren kadastrodan sonra 

[1] :Î9 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

eline tapu verilen vatandaş toprağa temellük et
mek istediği vakit karşı taraf mahkemeden bir 
tedbiri ihtiyati alarak tesellümü durdurmakta
dır. Traktörlerin memleketimize girdiği, zinüfuz 
insanların süratle sürüp zilyedliği eline geçirdi
ği zaman da süratle tapulama iyi değildir. Tczad-
lar ağırdır ve artmaktadır. Sadece dikkatinize 
arzederim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar, mesele hiçbir zaman Cezmi. Türk Beyin 
söylediği gibi değildir. Biz tapulamayı tesri için 
hazırlandığımız kadar toprak tevzii işini tesri 
etmek için de hazırlanmış bulunuyoruz. Nite
kim Bütçe Komisyonunda toprak tevzi komis
yonlarının artırılması için de bir bütçemiz mad
deleri ve fasılları ile geçirilmiştir. Tapulama
yı süratlendirmek için de tapulama ekiplerini 
artırmak hususunda o encümenden karar aldık, 
o encümenin kararına bağlı olarak L cetve
lindeki memurlarımızı peyderpey kullanmak 
ve tapulama işini tesri etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyoruz. Tapulama hiçbir zaman 
büyük arazi sahiplerine hak verdiren ve Top
rak Tevzi Kanunu da küçük arazi prensibini 
müdafaa eden bir şey diye telâkki edilmemeli
dir. Esasen tapulama toprak sahibi olan vatan
daşın hakkının teslim edilmesi ve onun topra
ğına hakkiyle ve fütursuzca sahip olmasını te
min eden bir müessesedir. Onun için çalışılıyor. 
Bir yerde arazi üzerinde bir ihtilâf olduğu za
man, tapulama oraya gidince, ihtilâflar halle
diliyor. Tapusunu alan her vatandaş bu suretle 
toprağına sahip olmuş bulunuyor. 

Cezmi Beyin anlattığı haller pek nadir ah
valde vukubulmaktadır ve bu, hiçbir zaman, 
bir prensibin üzerinde durmayı icabettirecek 
kadar çok ve muazzam işlerden değildir. 

Tapulama işini tekrar arzetmek lâzımgelir-
se: Biz daha ziyade tapulama işlerimizi ve top
rak tevzi işini tesrie çalışıyoruz. Bir yere ta
pulama işi ile toprak tevzi işi beraber girerse 
işte o zaman ihtilâf hâsıl oluyor ve vatandaşlar 
arasında toprağa sahip olma ve mülkiyet üstü 
birtakım anlaşmazlıklar vâki olmaktadır, ki bu 
sefer işin içinden çıkmak hakikaten güç olu
yor. Onun için bir yere evvelâ tapulama gi-
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rerse ve vatandaş o araziye sahip olursa yani j 
tapuca tescil muamelesi yapılmışsa o vatandaş 
için burası korkusuz ve fütursuz bir hal almış 
oluyor. 

Bu tasarı tapulamayı süratle yapma bakı- I 
mmdan teşkilâtı genişletme esasına matuftur. 
Demin de arzettiğim gibi, müşavir ve teknisi- ı 
yenler beni bu hususta ikaz i^in bir not gönder
miştir. Bu tasarının bir an evvel çıkarılması 
vatandaşı rahata ve huzura kavuşturacaktır. 
Aynı zamanda çalışmalarımızı süratlendirmesi 
bakımından da bunun lüzumuna kaani olduğu
muzu arzetmeyi vazife bildim. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) •— Sayın Bakanım, 
teknisyen arkadaşların buyurduklarına göre te
aruz varsa.. Buyurdunuz. İki kanun arasında 
tearuz var mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) — Bâzı ahvalde var, 
fakat prensip tearuz halinde değildir. Ender 
ahvalde bâzı vakalar çıkıyor. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) —. Prensip itibariy-
lo tearuz var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) — Prensip itibariyle 
tearuz yok. Bugün buraya getirdiğimiz şey, ta
pulamayı tesri etmek ve tapulama işini bir an 
evvel bitirmek üzere gereken gayreti artırmak 
maksadiyle ekimleri çoğaltmak içindir. 

FEVZİ AKTAŞ (Kars) — Efendim, bu ka
nunla tapulama işlerinin on senede ikmal edile
ceğine temas edilmektedir. Acaba hakikaten on 
senedo ikmal edilebilecek mi? Bunun açıklan
masını rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) — Elimizde 18 tapu
lama ekipi vardır. Bu ekiplerin içinden daha 
bir miktar ekip ortaya çıkarttık. Bugün 24 
ekip çalışmaktadır. Elimizde bulunacak ekip
lerle tapulama işinin 20 senede bitirilebileceği 
hesap edilmiştir. Ekipleri iki misline çıkarttı
ğımız zaman 20 seneyi 10 seneye ineceği husu
su tam bir ölçü müdür, değil midir, bu hususta 
bendeniz sizinle beraberim, On seneye iner, on 
iki seneye iner. Her halde yirmi veya yirmi beş 
senenin yarısına inmesi lâzımdır. Bunu tebarüz 
ettirmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Şevki Ecevit. 
ŞEVKİ ECEVlT (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, 1288 yılından yani 77 yıldan beri I 
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memleketimizde tapu kadastro tahriri yapılma
dığı hepinizce malûmdur. Gerek bu bakımdan 
ve gerekse 1311 ve 1331 tehcirleri bu hali daha 
karışık bir duruma sokmuştur. Bu da Millî Em
lâke vaktiyle Maliye Bakanlığının sahip çıkma
ması dolayısiyledir. O günden beri memleketin 
dörtte üç arazisinin tapusuz olduğu hepinizce 
malûmdur. Bu itibarla Türk köylüsünün büyük 
bir derdine cevap verecek olan tapulama işinin 
bir an evvel yerine getirilmesi büyük bir vazi
fe halindedir. Bu bakımdan tapulama işinin 
yirmi sene gibi uzun bir zamanda ikmal edilme
si hususunun 10 seneye indirilmesi keyfiyetini 
cidden takdirle karşılamak icabeder. 

Arkadaşlar; malûm olduğu üzere tapulama; 
Medeni Kanunumuzun emir ve istihdaf ettiği 
sicili vücuda getirmek suretiyle köylü vatan
daşlar arasındaki gayrimenkul ihtilâfından mü
tevellit dâvaları azaltacak ve yine bu meyanda 
olarak bu yüzden vukubulan katil hâdiselerinin 
azalmasına yardım edecektir. Gayrimenkullern 
hakiki iktisadi değerlerini iktisap etmelerini te
min suretiyle de ekonomik sahada hissedilir bir 
genişleme sağlıyacaktır. 

Köylünün İskân vo Toprak kanunlariyle elde 
ettiği veya miras vo şahsi iktisap yollariyle elin
de bulundurduğu toprağın tapulama sonunda 
namına kaydı suretiyle orada yapacağı istihsalin 
memleket iktisadiyatına çok daha müsbet bir şe
kilde aksedeceği tabiî ve muhakkaktır. 
• Arkadaşlar; bütün bu zaruretlerin icabı ola

rak tapulama komisyonlarının çoğaltılması lâ
zımdır kanaatindeyim. Eğer bugünkü mevcut 
komisyonlar kâfi değilse onların adedini ^artır
ma teklifini şükranla ve memnuniyetle kabul et
mek çok yerinde bir harekettir. Hattâ ben Genel 
Müdürlükten, Bakanlıktan ayrıca rica ederim, 
eğer on sene için daha zaruri maddelere veya tah
sisata ihtiyaçları varsa, bunun hepsinin düşünül
mesini, topyekûn tahsisat istenmesini ve kısa 
bir zamanda bu büyük-derdin halledilmesini te
min buyursunlar. Binaenaleyh önümüze gelsa 
tasarının olduğu gibi kabulünü Heyeti Celileniz-
den bilhassa rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim; tasarının aynı zamanda ivedilikle 
müzakeresi teklif edilmektedir. İvedilikle muza-
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kere edilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarının ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

16 . III . 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama 
Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

. GEÇlCt MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, ilişik (2^ 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (275 850) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim; madde okundu. Fa-
kat maddeye bağlı bir de aktarma cetveli vardıc 
Cetveldeki her bölüm okundukça oyunuza arze-
deceğim. Ondan sonra maddenin tümünü oyu
nuza vazedeceğim. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
204 Yabancı uzman ve hiz-

lilerle tercümanlarının 
ücretleri 8 100 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

417 Eadyo istasyonları ile 
stüdyoları yönetim ve 
işletme giderleri 59 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

451 Yayın, turizm ve propa
ganda giderleri 42 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
307 Yolluklar 6 000 

. BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

418 Liman idarelerinin deniz 
taşıtları işletme giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul e.dil-
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mistir. 
453 Milletlerarası kurum ve 

dernekler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

724 Liman idarelerinin de
niz taşıtları satmalma ve 
yaptırma, onarma, ba
kım, kızağa çektirme gi
derleri ve kızak karşı
lıkları 
BAŞKAN—Kabul edil
miştir. 

4 000 

3 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
304 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

460 İşletme genel giderleri 78 992 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı 
307 Yolluklar 

BAŞKAN 
mistir. 

61 758 
Kabul edil-

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 8 100 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

476 Kurs ve okul genel gi
derleri 227 750 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

477 Tapulama Kanunu uy
gulama genel giderleri 40 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Geçici birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde, cetvelle 
birlikte kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1951 yılı Bütçesine bağlı (L) işaretli cet
velin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kıs
mına eklenmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

[BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

6. — SEÇİMLER 

1. — Danıştayda açık bulunan dört üyelik 
için seçim yapılması hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Adalet ve içişleri komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/212) 

BAŞKAN — Efendim, Danıştayda açık bulu
nan 5 üyeliğin seçimi hakkında bundan evvelki 
Birleşimde yapılan seçim neticesinde yalnız Ce
lâdet Barbarosoğlu intihap olunmuştu. Geriye ka
lan döırt namzet nisabı doldurmadığı için yeni
den seçim yapacağız. 

Geçen birleşimde rey alan namzetlerin isimle
rini okuyorum : 

Mehmet Nedim Oğut 147 
Kâmil Kayam 145 
Şükrü Gilisralıoğlu 132 
Celâl Önen 131 
Ali Rıza Ünal 120 
Kemal Aral 82 
Abdullah Maydağ 58 
Yusuf Vardar 52 
Celâlettin Göydün 50 
Hikmet Kümbetlioğlu 30 . . 
Osman Cemal Batır 
Ferit Ayıter 
Salih Aktan 

Bu arkdaşlar arasında t>eçim yapılcaaktır. 
Lütfen rey puslalarına dört isim yazıp sepete 
atınız. 

Şimdi tasnif heyetini seçiyoruz : 
Ferit Tüzel (Samsun), 
Mehmet Erkazancı (Burdur), 
Hüseyin Balık (Zonguldak), (Yoksesleri). 
Mustafa Zeren (Erzurum), (Yoksesleri). 
Muhittin Erener (İzmir), (Yok sesleri). 
ibrahim Kirazoğlu (Kayseri). 
Şimdi, oylama için. adçekme ile seçim çevresi

ni ayırıyoruz: Ankara'dan başlıyoruz. 
Efendim, seçim bölgeleri okunan milletvekili 

arkadaşlarımız lütfen reylerini kullansınlar. 
Gündemimiz yüklüdür. Reylerini kullanan 

arkadaşlarımız lütfen yerlerine teşrif etsinler. 
(Oylar toplanıldı). 
BAŞKAN — Açık oya konulan tasarıya öy-

vermiyen arkadaşlar varsa lütfen oylarını istimal 
buyursunlar... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif neticesine intizaren birleşime 10 da

kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Muzaffer Önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Efendim, açık oyunuza arzedilen 16.111.1950 

tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununa ek 
kanun tasarısına (272) oy verilmiştir. (270) oy 
kabul, (2) rettir. Tasarı (270) oyla kanunlaş
mıştır. 

2. —• Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
ile Ekonomi Komisyonu düşüncesi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) 

BAŞKAN —• 24 ncü birleşimde tasarının tü
mü hakkında müzakere cereyan etmekte idi. 
Müzakereye devam ediyoruz. Tümü hakkında 
söz istiyen var mı? 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar, kibrit inhisarının hususi teşebbü
se devrini ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulma
sını istihdaf eden bu kanun tasarısının vergi
ye taallûk eden hükümleri üzerinde durmıya-
cağım. Maliye Bakanlığımız, Hazine menfaa
tinin ne gibi usullerle korunacağını elbette der
piş etmiş bulunmaktadır. Bendenizin burada 
asıl üzerinde durmak istediğim nokta; müsteh
likin hususi teşebbüs tarafından istismar edil
mesine ve halkımızın zarar görmesine meydan 
verilmemesi keyfiyetidir. Bunun için endişem 
şu noktalar üzerinde toplanmış bulunmaktadır. 
Müsaadenizle arzedeyim. : 

1. Kibrit inhisarının hususi teşebbüse dev
rini takip edecek olan aylarda halkımızın kib
rit ihtiyacı bugünkü fiyat ve şartlarla karşıla
nabilecek midir? 

2. Hususi teşebbüs; fazla kâr temini ga
yesiyle suni surette mal darlığı yarattığı ve 
kibritler karaborsaya intikal ettirildiği takdir
de bunun karşısında hükümet ne gibi bir vazi
yet alacaktır? 

3. Hususi teşebbüs; nasıl ve ne gibi şart

larla bir satış ve tevzi mekanizması kuracaktır 1 
Bu yeni satış sistemi kibrit fiyatının yükselme
sinde âmil olmayacak mıdır? 

4. Hususi teşebbüs; kendi istihsal maliye
tine göre kibrit fiyatlarını yükseltmek istedi
ği takdirde müstehlikin menfaatini korumak ve 
halkımızın hayat pahalılığından duymakta ol
dukları ıstırabı bir kat daha artırmamak için 
hükümet ne gibi tedbirlere baş vurmayı düşün
mektedir ? 

5. Fiyat yükselişine mâni olmak maksadiy-
lc memleketimizde yeni kibrit imalâthaneleri ku
rulunca ve hariçten kibrit ithaline lüzum ve 
imkân hâsıl oluncaya kadar geçecek intikal 
devresinde hususi teşebbüse ister istemez fiilî 
bir inhisar ve imtiyaz verilmiş olmıyacak mıdır? 

6. Müstehlikin aleyhine tahaddüs edecclî 
böyle bir vaziyet karşısında fiyat yükselişlerini 
ve ihtikârı önlemek için Hükümet ne gibi tet-
birler alacaktır? 

İşte bu gibi mülâhazalar ve endişelerime da
yanarak memleketimizde yeni kibrit imalâthane
leri koruluncaya kadar ve hariçten kibrit itha
line imkân ve şartlar müsaade edinceye kadar 
kibrit inhisarının iktisadi devlet teşekkülü haline 
ifrağ edilmesini halkımızın menfaatine daha uy
gun mütalâa etmekteyim. Bu bakımdan kanun 
tasarısının bir kere de Ticaret Komisyonunda 
tetkik edilmesinde fayda mülâhaza ve bu hususta 
bir önerge de takdim etmiş bulunuyorum. Tas
vip buyurmanızı rica ederim. Takdir yüksek he
yetinizindir. 

BAŞKAN — Ferid Melen, buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Kibrit İnhisarının kalıp kalmaması üze
rinde mütalâada bulunacak değilim. Esasen kal
ması ile kalkması arasında bence bir fark da 
yoktur. Yalnız üzerinde durulmamış teknik bir 
mesele üzerine yüksek dikkatinizi eelbedeceğim. 

Bizde kibrit, malî sebeplerle inhisar altına 
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alınmıştır, istihlâk vergilerinin cibayet usulleri 
çeşitlidir. Beyanname, bandrol, abonman, bir de 
inhisar usulü ile vergi alınır. 

İnhisar usulü yüksek nispette resim alınması' 
icabettiği zaman başvurulan bir usuldür. Yük
sek nispette vergi alınması inhisardan başka bir 
usullo mümkün değildir. 

Maliye tekniğinde inhisar usulüne anca bu 
sebeple başvurulur. İnhisar kalkacağına göre, 
gönül ister ki, inhisarı kaldnrken resim nispeti
ni de indirelim. Hem resmi sabit tutmak, hem de 
inhisarı kaldrımak bence teklifi mümkün olmı-
yan birşeydir. Bir koltuğa iki karpuz sığdırma
nın mümkün olmadığı gibi. 

NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Sigar, sigar. 
CEVDET BAYBORA (Gümüşane) — Aa-

kadaşımız sigar diyorlar. 
FERİT MELEN (Devamla)— Sigar di

yebilirler. Erbabına göre değişir. Ben mü
talâamı söylüyorum. Bu tasarıda resim aşa
ğı yukarı sabittir. Çünkü halen kibritten dâ
hilde 10 paraya yakın bir inhisar resmi ve 3 ku
ruş da müdafaa resmi almaktayız. Yeni vazedilen 
İstihlâk Resmi üç kuruştur. Ayrıca hariçten ge
lecek kibritten de iki kuruş Gümrük Resmi alı
nacaktır. İthal edilecek kibritler hakkında bir 
mütalâam yoktur. Yalnız dâhilde beyan usulü 
ile üç kuruşluk resmin tahsili kabil midir değil 
midir, onun üzerinde duracağım. 

Üç kuruş, aşağı yukarı 50 çöplük bir kibri
tin maliyetine göre, % 250 - 300 nispetinde bir 
resme tekabül eder. Bu nasıl olacak? Mükellef 
Gelir Vergisinde ve başka vergilerde olduğu 
gibi aylık beyanname verecek ve satışını gös
terecektir. Bugün % 18 nispetindeki Muamele 
Vergisinde yarı yarıya kaçak vardır. Muamele 
Vergisinde bu nispette kaçak olurken % 300 
nispetindeki bir resmi, beyan usulü ile tahsil 
etmek mümkün olmaz. Eğer kibrit inhisarı kal-
kacaksa resmin de 20 para gibi mâkul bir had
de indirilmesi lâzımdır. Ya inhisar kalkmaz ya
hut resim iner. 

Bilmiyorum Maliye Vekili burada mı? Bu
nun bir başka misali vardır: Çakmak. Çakmak
lar inhisar altında idi, kaldırıldı. 

Memleket haricinden gelen otomatik çak
maklar otobüsten iner inmez görürsünüz, Ulus 
meydanında 2,5 liraya satılmaktadır. Bu çak
makların yalnız Gümrük Resmi 300 kuruştur, 
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1 Muamele Vergisi ve saire ile birlikte 380 ku-
| ruşa çıkar. Yalnız vergisi 380 kuruş olan bir 

çakmak hariçten getiriliyor ve burada 2,5 lira
ya satılıyor. Bu kanun kabul edildiği takdirde 
kibritte de maalesef böyle olacaktır. 3 kuruş 
resini olan bir kutu kibritin piyasada 2 kuruşa 
satıldığını bol bol göreceğiz. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Efendim, geçen birleşimde ve
rilmiş kifayeti müzakere takrirleri vardı. Yalnız 
onları okutmadan evvel, Kemal Türkoğlu arkada-
gımız komisyona bir sual sormak istiyorlar. Lüt
fen komisyon sözcüsü cevap versin. 

GÜMRÜK. VE TEKEL K. BAŞKANI MAH
MUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhterem arka
daşlarım ; evvelâ Kütahya Milletvekili arkada
şımızın sualine cevap vereceğim. 

Arkadaşımız her halde geçen müzakerelerde 
bulunmamış olacaklar ki, geçen müzakerelere 
ait hususları beyan ve tekrar etmişlerdir. İddia
larına göre bu tasarı ile inhisar hususi teşebbü
se devrediliyormuş. Bir defa inhisarın hususi 
teşebbüse devri bahis mevzuu değildir, inhisa
rın kaldırılması mevzuubahistir. Binaenaleyh 
bu esasa bina edilmek suretiyle malî darlık ya
ratılır, fiyatlar artar, kibrit darlığı olur, gibi 
bir takım mülâhazalar ileri sürülür ve netice 
olarak da dediler ki, «Bu vaziyet fiilî bir inhi
sar olmaz mı? Fiilî inhisar olursa, bunun için 
de ne gibi tedbirler almayı düşündüler?» Bu 
itibarla da. işin, bir intikal devri için, bir başka 
bakımdan, yani iktisadi devlet teşekkülü haline 
getirme bakımından tetkikini istemekte ve bu
nun için de Ticaret Komisyonuna havalesini ta
lep etmektedirler. 

Halbuki, muhterem arkadaşlarım, bundan 
evvelki müzakerelerde arzetmiş olduğumuz üze
re, ne inhisarın devri ve ne de elde mevcut kib
rit fabrikasının hususi teşebbüse devri mevzuu-
bahis değildir. Tekel İdaresi yine kibrit imal 
edip satışa devam edecektir. Ancak, hususi şa
hıslar da imal, ithal ve satış yapmak isterlerse 
Devlet onlara mâni olmıyacaktır. Bu vaziyet 
karşısında bugünkü kibrit imâl ve satışları üze
rinde değişikliği icabettiren kanuni bir vazi
yet mevzuııbahis değildir. Neticede de böyle 
bir vaziyet tahaddüs etmiyecektir. Binaenaleyh 
arkadaşımızın endişeleri bu noktada varit de
ğildir. Fiyat halısında da Tekel, kibriti yine beş 
kuruşa satmakta devam edecektir ve devam 
etmesi icabeder. 
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Ferid Melen arkadaşımız inhisarın kaldırı

lıp kaldırılmamasiyle alâkadar olmıyarak kib-
titten İnhisar Vergisi alınması gibi malî bir se
bebe dayanmak suretiyle, İstihlâk Vergisinin 
inhisar usuliyle alınması sebebini en yüksek 
İstihlâk Vergisini elde edebilmekten ileri geldiğin
den kibriti inhisardan çıkarırken bu verginin 
beyanname usuliyle aknmasmı, iki karpuzun 
bir koltuğa sığması şeklinde ileri sürdüler. 

Arkadaşlarım, bu iddialar evvelâ kanunumu
zun ruhu ile pek ilgili görülmemektedir. Bu, 
daha ziyade işin malî bakımdan tatbikat ile 
alâkalıdır. Eğer iddia ettikleri gibi vergi ka-
çakçıkğı mevzuubahis ise bunun daha ziyade 
kanunu tatbik edecek olan makamların düşün
mesi ve icabeden tedbirleri almak suretiyle işe 
ayrıca bir veçhe vermesi ieabeder. Bu kanunla 
istihdaf olunan vaziyet, kibrit inhisarının kal
dırılması, hususi teşebbüse kibrit yapabilmek, 
satabilmek ve ithal edebilmek imkânının veril
mesidir. Binaenaleyh bu husus kanunumuzun 
kabulüne müessir olacak bir vaziyet değildir. 

Diğer arkadaşıma da vermiş olduğum bir 
izahatla cevap arzetmiş olduğum cihetle tasarı
nın Ticaret Komisyonuna havalesine de lüzum 
yoktur. Binaenaleyh kanunun müzakeresine ge
çilmesinin kabulünü arzederim. 

BAŞKAN — Bir sual var efendim. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Efen

dim; bendeniz sualimi raportör arkadaşımızdan 
ziyade Başkanlığa tevcih edeceğim. 

Efendim, Hükümetin burada mevcut olma
dığım görüyorum. Mecdet Alkin ve Ferit Meleri 
arkadaşlarımız, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığından bâzı sualler sordular. 
Halbuki Gümrük ve Tekel Bakam arkadaşımız 
seyahattedirler. Maliye Bakanı arkadaşımız da 
salonda mevcut değildirler. Raportör arkada
şımız kanun tasarısını müdafaa ediyor. Hükü
metin siyasetine taallûk eden hususata cevap 
veremezler. Bu hususta Hükümetin ne düşün
düğünü öğrenmek istiyoruz. Bakanlar cevap 
vermedikçe tasarının tümünün reye konamıya-
cağı kanaatini taşıyorum. 

Acaba Başkanlık bu hususta ne düşünüyor? 
BAŞKAN — Bu tasarının daha evvelki mü

zakeresinde Hükümet adına Tekel Bakanı hazır 
bulunmuştur. Halen komisyon da mevcuttur. 
Hükümete sarahaten tevrih edilmiş bir sual de 
yoktur. 
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I KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Mec

det Alkin arkadaşımız doğrudan doğruya IIü-
j kümete sual tevcih etti. 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Teklifi

mi, reye koymanızı rica ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki birle

şimde Mecdet Bey arkadaşımızın bugün mev-
zuubahsettiği meselelere bakan cevap vermiştir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bugün 
yeniden sual sordu ve cevap alamadı. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkım
da geçen birleşimde verilmiş takrirler vardır. 
okutup reyinize arzedeceğim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Nasıl re-
I ye korsunuz? Usule aykırıdır. 
I AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane; 

— Muhterem arkadaşlar, her hangi bir kanun 
burada müzakere edilirken o kanunun tallO> 
ettiği bakanlar mutlaka ve mutlaka burada ha
zır bulunmalıdır. Eğer bakanlar hazır olmadan 
biz burada kanunların heyeti umumiyesini ve
ya maddelerini kabul edecek olursak bir daha 
Hükümeti burada bulamayız. Geçen sefer sa
yın bakan bâzı fikirler serdettiler, eğer burada 
olsalardı bugün ben de bâzı fikirler serdodecek, 
konuşacaktım. Ama yoklar, onun için konuşamı
yorum. Biz daima kanunları alâkadar bakanın 
huzurlariyle müzakere edelim ve bunu kanun 
haline getirelim. Yoksa burada birçok fikirler 
ortaya atılacak. . Onlar olmayınca bunlar gür
ler gider. Biz kanunları vaz 'eliyoruz, başka bir 
şey yapmıyoruz. Eu mühim vazifemiz de vâzıı 
kanun olmamızdır. Sonra bugün hangi kanunu 
vaz'ediyoruz? Büyük bir kitlenin hayatına taal
lûk eden bir kanunu müzakere ediyoruz, bakan 
seyyahattedir. Onun için çok rica ediyorum, bu 
kanun şimdi kalsın, yarın bakan . gelsin, o za
man etraflıca müzakeresine devam edelim. He
nüz kaçırılmış, acele edecek bir şey yok. Zaten 
bu işin bir intikal devri vardır,, o devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, nizamname ve ka
nunlarda hilâfına sarahat ve hüküm bulunma
dığı ahvalde örf ve âdet tesisi .mümkündür. E-
limizdeki Dahilî Nizamnamenin 77 nei maddesi
nin ikinci fıkrası : «Bundan başka bir bakan
lıkla ilgili bir tasarı veya teklif görüşüldü
ğü sırada o bakanın veya adına gelen birinci sı
nıf daire müdürlerinden birinin hazır bu-

I lunması şarttır.» diyor. (Gürültüler) 
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arz vo teklif ederim. I 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

BAŞKAN ~ . ICif ayeti müzakere takriri aley
hinde konuşmak üzere söz Türkoğlu'nun. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Muhte 
rem arkadaşlar; burada-cereyan eden müzakere
ler gösteriyor ki, bâzı sual soran arkadaşlar su
allerine cevap alamamışlardır. Gümrük ve Tekel 
Bakanına, Maliye Bakanına sual sorulmuş ve iki 
Bakan tarafından cevap verilmemişti. Gümrük 
ve Tekel Bakanı seyahattedir. Belki vekilleri 
vardır. Fakat burada hazır değildir. Maliye Ba
kanı da hazır değildir. İçtüzüğe göre bakanlık 
namına gelecek zevatın birinci derece memur 
olmaları lâzımdır. Tetkik Kurulu Başkanvekili 
birinci derecede memur değildir. Birinci derece
de olsaydı dahi ancak kanun tasarısının teknik 
bakımdan müdafaa edebilirlerdi. Nitekim bizim 
komisyon sözcüleri de bu bakımdan • müdafaa 
edebilirler. Fakat arkadaşlarım, Hükümetin si
yasetine taallûk eden hususlardaki sualleri an
cak mesul bakanlar müdafaa edebilir, cevap ve
rebilirler. Bu bakımdan başkandan rica ediyo
rum, ısrar etmesinler, ve meselenin aceleye ta
hammülü yardır, ne de böyle bir aceleye lüzum. 
mevcuttur. Bütçe ile alâkalı bir mevzu değildir. 
Mesele tavazzuh ettikten ve arkadaşlar cevapla
rını aldıktan sonra bu kanun esasen Meclisten 
geçecektir. Bu itibarla bir önerge takdim edi
yorum. Mesul bakanların huzuru ile görüşülmek 
üzere bu tasarının talikinin kabulünü rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında bir 
kişiye söz yerilir. Kifayeti müzakereyi reye ko
yuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin)..— Kifayeti 
müzakere aleyhinde, aksine teklifim var. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Benim tek
lifim var, reye konsun. 

BAŞKAN — Efendim yeni bir teklif vardır. 
Bu, teklifin kifayeti müzakere ile ilgisi yoktur. 
Bu teklifin muhtevası bilâhara halledilebilir. 

.KEMAL TÜRKOĞLU'(Mardin)— Okutun 
rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
okunmuştur. Kifayetin kabul veya reddi bu tak
riri tahdit etmez. 

Kifayeti müzakereyi reye koyuyorum: Ka- I 
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bul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

Şimdi efendim, ikinci bir takrir vardır, oku
tuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mesul Bakanın izahat vermesine talikan ka

nun tasarısının başka bir güne bırakılmasını ri
ca ederim. 

Mardin Milletvekili 
K. Türkoğlu 

BAŞKAN —- Dikkat buyurulmuştur ki, bu 
takririn kifayeti müzakere ile ilgisi yoktur Ke-
mal Bey. 

KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar, kibritin tekelden çıkarılması 
hakkındaki kanunun müzakeresi geçen günler-
do bitirilmiş vaziyette idi. Arkadaşlarımızın bir
çok sorularına da Tekel Bakam prensip olarak 
cevap vermiş vaziyettedir. Şimdi şunu arzetmek 
istiyorum: Bütçe Encümeni nihai vaziyette hâ
diseyi tetkik etmiş olan bir encümen olarak hu-
zurunuzdadır, Eğer tensip buyurursanız... (Ol
maz olmaz sesleri) Nasıl isterseniz, biz huzuru
nuzdayız. Onu ifade etmek için gelmiş bulunu
yorum. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, biraz evvel vermiş olduğumuz reyler
le kifayeti müzakerenin reddini kararlaştırmış 
olduğumuza göre bunu, bakanın burada izahat 
vermiş olduğu noktasını da tasvip etmiş oldu
ğunuz mânasında alıyorum. (Hayır hayır ses
leri). 

Binaenaleyh Kemal Türkoğlu arkadaşımızın 
teklifinin bu bakımdan kabul edilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Çünki Bakandan sorulan 
sualler arasında teknik meseleler dışında Hü
kümetin siyaseti mevzuubahistir. Bu siyaset üze
rinde sualler sorulmuştur. Bu itibarla Bakanın 
izahat vermesini istiyen teklifin kabul edilme
sini bende rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri reddedilmiş olduğuna göre Kemal Türk
oğlu arkadaşımızın takririnden evvel söz almış 
olan iki arkadaş vardır, onlara söz vereceğim. 
Buyurun Emrullah Nutku. (Olmaz sesleri), (Ka
pak vurmaları, gürültüler). . . 

EMRUALLH NUTKU (Erzurum ^ — Muhte
rem arkadaşlar, iş bu safhaya geldikten sonra 
ben de esas hakkında konuşmıyacağım. Yalnız 
usul hakkında konuşacağım. 
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Şimdi: Bakana sualler soruldu ve Bakan da I 

bu suallere cevap vermek mecburiyetindedir. 
Bu itibarla kanunun müzakeresinin Bakanın bu
lunduğu celseye taliki istiyen. arkadaşlar var
dır. Fakat elimizde bir de içtüzük vardır, iç
tüzük ; bakan veya vekilinin: veya birinci sınıf 
daire reisinin bulunmasiyle kanunun görüşüle
bileceğini. şart kılıyor. Binaenaleyh, bunda 
ısrar etmemek lâzımdır. 

Yalnız arkadaşlar, eğer, bakanın tevkil etti
ği zat sualleri cevaplama yetkisini haiz değilim 
derse o zaman Bakanın bulunması ve görüşme
lerin onun bulunduğu celseye taliki lâzımgelir. 
Fakat hangi sual sorulmuş da vekili cevap ver
memiş?' Dâva budur, içtüzük itibariyle ba
kan veya vekilinin bulunmasiyle kanun müza
kere edilebilir. Şimdi sorulan suale bakan na
mına cevap verilip verilmiyeceğine bakalım. Ba
kan namına cevap verilmezse o zaman bakanı 
bekliydim. 

BAŞKAN — Reye . arzetmek üzere Kemal 
Türkoğju'nun önergesini tekrar okutuyorum. 

(Mardin -Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu takriri.kabul edenler.... Et
miyenler ...Kabul edilmiştir.. 

3; — Gümrük Tarifesi Knununa bağlı Gi
riş-Genel'Tarif esinin 647 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te-
kel, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/198) 

(Bu da evvelki tasarı ile alâkalıdır sesleri). 
BAŞKAN — Bu da aynı bakanlıkla ilgili 

bulunduğundan; tasarı için verilen karar dâhi
linde bunu da: geri bırakıyoruz. 

(Alkışlar). 

4. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 89 
ncu maddesine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun-tsarısı ve Gümrük ve,Tekel, Maliye ve Büt
çe komisyonîrı raporları (1/200) 

(Maliye Bakanı yok sesleri). 
BAŞKAN — Bunu da aynı şekilde gelecek 

Birleşime bırakıyoruz. 

5. —Adliye IIrç Tarifesi Kanununa ek No
ter Harç Tarifesi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 19 ncu maddesinin son fikası- \ 
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nın kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, Maliye ' ve, Bütçe komisyonîrı raporları 
(1/189) [i] ; 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında söız is
tiyen arkadaş var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler. ... Etmiyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi baklandaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bir maddesinin son fıkra

sının kaldırılması hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Adliye Harç Tarifesi 
Kanununa ek Noter Harç Tarifesi hakkındaki 
3494 sayılı Kanunun 2, 12 ve 13 ncü maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

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

Pullarin yapıştırılması vo iptali 
Madde 2. — Harç pulları ait olduğu iş kâ

ğıdının Noterlikte kalan nüshalarına yapıştırı
lıp üzerlerine daire mührü basılmak ve tarihle 
yevmiye defterinin sıra sayısı yazılmak suretiyle 
iptal olunur. 

Tüccar defterleri dolayısiyle kullanılacak 
harç pulları, bu defterler üzerine yapıştırılıp 
aynı şekilde iptal olunur. 

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

Defter ve konişmento tasdiki harcı 
Madde 12. — Kanunen tutulması ve-tasdiki 

emrolunan defterlerin tasdikmda beher defter 
başına yüz sayfaya kadar 50 kuruş ve 100 say
fadan yukarı beher elli sayfa ve küsuru, için 
25 kuruş; 

Kaptan, tayfa ve âmele defterlerinin yazıl
masında adam başına 5 kuruş ve konışmentola-
rın tanziminde eşyanın her tonundan 2 kuruş 
harç alınır. 

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

[1] 18 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Defter kapatma ve tasdik yenileme harcı 
Madde 13. — Kanunen tutulması ve tasdiki 

emrolunan defterlerin son kayıtlarının tasdikın-
dan vo tasdik yenilenmesinden beher defter ba
şınanıaktuan -50. kuruş harç alınır. 

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

İKİNCİ IİADDE — Aynı kanunun 19 neu 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer, 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE •— Bu kanunu -Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. —- Milletlerarası ÎUtisadi îş Birliği Teşki-
lâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması '••hakkın-
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/226) [1] 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz usule mütaallik bir mütalâada 
-• bulunacağım: 

İçtüzüğün 102 nci maddesi, müzakere edil
mesine başlanılacak olan kanun tasarılarının tü
müne ait olan raporların okunması lâzımgelip 
gelmiyeceğinin Başkanlıkça oya konulmasını 
âmirdir. Müsaade ederseniz tüzüğün maddesini 
okuyayım: 

«Bir kanunun görüşülmesine başlanınca Baş
kan gerekçe raporları ile maddeler tümünün 
okunması gerekli olup olmadığını Kamutaydan 
sora?. 

Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur» 
'Binaenaleyh kanunun tümünün müzakeresi

ne geçilmezden evvel Başkanlığın, gerekçe rapor
larının okunup okunmaması hususlarının reye 
konması lâzımgelir. Bu bakımdan müzakeresine 

[1] 21 sayılı basmayazı tutanağın ^onundadır. 
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başlanılacak olan raporun da reye arzedilmesi 
lâzımdı?. 

BAŞKAN — Efendim; raporlar tab ve tevzi 
edildiği için okunmasını reye koymamıştım. 

Raporun okunması hususunu oyunuza arzcdi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Buyurun Saîâhaddin Âdil. 
SALÂHADDÎN ÂDİL (Ankara) — Arka

daşlar; Hükümetin getirdiği bu tasarı ile, zaten 
teşkilâtı mevcut olmıyan ve ihtisası.haricinde bu
lunan bâzı işleri, malî ve iktisadi işleri, deruhde 
etmiş olan Dışişleri Bakanlığına yeni bir vazife 
daha tahmil etmektedir. Esbabı mucibe olarak, 
birisi siyasi vaziyetin, yahut siyasi teşebbüslerin 
halen iktisadi işlere mütekaddem ve daha .yük
sek bir nüfuz ye tesir altında bırakması, ikinci 
esbabı mucibe olarak İktisadi îş Birliği Başkanı 
ile Ankara'da bulunan Yardım Heyeti Başkanı
nın bu işin Hariciye Vekâletine devrini arzu et-
mig olması, 

Efendim, hadnaşinaslığıma vermemenizi rica 
ederim. Ben esas itibariyle bu meselenin hem doğ
ru olmadığına ve tavzif edilen makamın bu işi 
göremiyeceğine kaani olduğum gibi memleket 
menafiine de uymıyacağma kanaat getirdiğim 
için esbabı mucibede zikredilen hususatı, müsaa
denizle, birer birer teşrih :edeyim: 

Deniliyor ki, bugünkü vaziyete göre siyasi 
ahval ve siyasi münasebet iktisadiyat üzerine 
müessir ve bu tesir gitgide çoğalmaktadır. 

Arkadaşlar, eski mektep diye telâkki ediniz. 
Fakat geçirdiğimiz müddet zarfında memleketi 
tanıdığımız kadar daima iktisadiyatın, haricî 
işlerde Devletin beynelmilel siyasetlerine istika
met verecek en mühim âmil ve husus ^olduğunu 
biliyoruz ve bu gibi iktisadi işlerden dolayı 
haricî münasebetlere geçilmesin diye birçok ec
nebi sermayesinin memleketimize girmesine ve 
yahut ecnebi şirketler teşekkül etmesine müm
kün olduğu kadar muarız kalmıştık. Arkadaş
lar bugün de böyledir, kanaatindeyim. İran'da 
bir mesele vardır, siyasi mühim bir mesele 
açılmıştır. Sebebi petroldür, bu da iktisadi 
bir meseledir. Mısır'da bir Süveyş meselesi 
açılmıştır. İngiltere ile muhtelif. Arap devlet
leri arasında şiddetli bir siyasi gerginlik hâsıl 
olmuştur. Bunun da saikı yine iktisadidir. 

Hali hazırda Çörçil Amerika'ya giderek 300 
milyon dolarlık bir istikraz .teşebbüsünde bu-
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lunmüş ve siyasi müzakereler sırasında Japon
ya ile yapılan anlaşmanın tasdiki meselesinde, 
3 - 5 gün evvel radyoda dinledik, Jopanya'y^ 
serbest; bırakalım ama tekstil sanayiinde İngil
tere'ye rakip olmıyacak bir şekilde demiştir. 
[Binâenaleyh, şu noktai nazardan bugün siyasi 
işlerde iktisadiyatın hâkim olması lâzım ve öy
ledir. Yoksa siyasi mecralardan iktisadiyata 
intikal etme devri gelmemiş ve gelmiyecektir. 
Bir kere de bu meseleyi tatbikat keyfiyeti ile 
düşünelim. Bugüne kadar Hariciye Vekâleti
miz muhtelif malî işleri, iktisadi işleri, hattâ 
Gümrük Tarifesi kanunları gibi gümrük işleri
ni dahi fiilen idare etmektedir ve bunların ta-
mamiyle bâşarilamadığı birçok emsaliyle ve gö
ze çarpan aksaklıkları ve memleket aleyhinde
ki kararları ve neticeleri ile müspettir. Tica
ret Komisyonumuzun 30 Ağustos 1951 tarihli 
raporunu tetkik edersek orada Tediye Birliği 
hakkında yapılmış olan anlaşmanın memlekete 
muzır olan tarafları olduğu görülür. 
•r" Keza gümrük tarifelerinde ve yahut diğer 
malî işlerde' Hariciye Vekâletinin kabul ettiği 
birçok ;şeyler memlekete nâfi olmamış ve bir
çok aksaklıklar meydana getirmiştir. 

• Bugün hükümette bir İktisat Vekâleti var
dır,: Ticâret Vekâleti vardır. Her iki iş bir el
dedir. Bu vekâletin bir Dahilî Ticaret Bürosu, 

bir Haricî Ticâret Bürosu, bir Sanayi Bürosu var
dır. Ayrıca muavin olarak, bir Sanayi Birliği, 
ticaret odaları, İstatistik Müdürlüğü vardır, bu 
memleketin sınai, ticari, iktisâdi işlerde bütün 
malûmat bu bakanlığın elindedir. 
-••• Şimdi maalesef İşletme Bakanlığı diye Hükü
metin sınai kısımları ayrı, hususi teşebbüse ait, 
hususi sermaye ile kurulmuş sanai ayrı vekâ
lete bağlı olmak noktasından esasen bâzı te
zatlar vardır ve elbirliğiyle çalışılması lâzım-
gelen sanayide birçok yanlış istikametler olması 
ve koordinasyonlar olmaması yüzünden husule 
gelen tezatlar neticesi birçok mahzurlar ve 
memlekete birçok zararlar gelmekte iken buna 
bir de Hariciye Vekâletini karıştırmak ve mem
leketin iktisadi ve malî hususatını endirekt ola
rak yalnız bir ticareti hariciye bürosunda çalışan 
bir tek komisyona havale etmek gayricaiz ve 
doğru değildir. 

Geçenlerde bir sual münasebetiyle her hangi 
bîr bankanın memleketimize olan ikrazı hususun
daki sual takririne mukabil Hariciye Vekilimizin 
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I Kemali hulûs ve hakbinî ile mütehassıs olmadı

ğını, kompetan olmadığını beyan ederek o sualo 
I cevap evrmemiştir. Bu vaziyet karşısında bir 

taraftan teşkilâtı mevcut olan İktisat Vekâleti 
I varken, ticareti hâriciyenin Hariciye Vekâleti-

rLe tahmilinde vezaif aksaklıkları bilfiil görül
müşken bir de İktisadi İş Birliği namı altında 
ve o kanal ile bir de askerî müzakeratı ilâve 
etmek hiç bir zaman doğru ve memleket için 
nafi olmaz kanaatindeyim. 

Tavsiye meselelerine gelince arkadaşlar; bel
ki Amerika Hariciye Vekâletinde kendisine 
mahsus hususi büroları, hususi teşkilâtı mevcut
tur. Onu bilmiyoruz. Fakat bizim teşkilâtımLs 
arzettiğim mahiyettedir. 
. Arkadaşlar asıl şayanı ehemmiyet, olan. nok

ta şudur : İktisadi İş Birliği şimdiye kadar iki 
mekanizma üzerinde çalışıyordu. Birisi; dev
lete veya hususi teşebbüse Marşal yardımı ola
rak para ikrazı ve saire idi. Diğeri, bize as
kerî yardımdı. 

Askerî yardımların, da iktisadi İş Birliği ka-
naliylo yapılacağı tarzında Mister Dorr tarafın
dan hükümete ihsas edilen mesele bundan böyle 
Marşal • yardımı miktarının ve esbabının ne ola
cağı meşkûk ve belki yalnız mesailin askerî yar
dıma hasredileceği fikrini vermektedir! Bu su
retle askerî yardım müzakerelerini de Hariciye 
Vek3Jetine bırakmış oluyoruz. • 

A?'fcadaŞİaı>; nazarı dikkatinizi celbederim, 
mesele çok ehemmiyetlidir. Marşal yardımı 
kalkıyor, kaldırılmıştır. Bizim para hususmı-
daki müracaatlarımız, ihsas edildiği gibi, muh
telif bankalara müracaat kapısına dayanacak
tır. 

Yalnız Amerika bizim askerî hususatın tak
viyesini arzu ettiği için belki ona inhisar ede
cektir arkadaşlar. Düşünelim ki, milletler için 
esas hali harb değildir. Hali sulhtur. Bütün 
milletler evvelâ iktisadi vaziyetlerini takviye 
için Marşal yardımından istifade etmişler ve 
bizden nüfusça, malî kudretçe mütevef fik mil
letler dahi ordularını tanzim ve tevsiden ziyada 
iktisadi vaziyetlerini tashih etmeye ve Marşal 
yardımından bu noktadan istifadeye çalışmış
lardır. Harbi Umumi zamanında bitaraf kalan 
devletimiz maalesef diğer bitaraf devletlerin 
kazandığı gibi iktisadi kalkınma ve terakki hu
susunda istifade edememiştir. 
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Şimdi 3 - 5'senedir devam eden Marşal yar

dımından, iktisadi kalkınma yardımından maa
lesef hiçbir menfaatimiz olmadığı halde dünya 
sulhu hesabına, (Birleşmiş Milletler hesabına 
Kore'ye askerimizi göndererek ağır bir yük al
tında kaldık. Yalnız bu yük kan yükü değildir. 
Gelen yaralılarımıza, şehitlerimiz ailelerine bir 
para ödemek mecburiyetindeyiz. Maliyeye bir 
yük de tahmil etmiş oluyoruz. 

Arkadaşlar; Türklerin bu fedakârlıklarına 
mukabil İktisadi İş Birliğinden şimdiye kadar 
yapılan yardım bütçe tasarısında hükümetin de 
teessürle karşıladığı gibi bütün dünyaya yapı
lan yardımın ancak yüzde ilcisine bile varma
mıştır Binaenaleyh İktisadi İş Birliği yalnız 
harb meselesine inhisar eder veya iktisadi kal
kınma bankalarının verecekleri istikraza bira 
kılır ve Hariciye Vekâleti de yalnız bu askerî 
yardım hususunda söz sahibi olursa neticenin 
memleket için hayırlı olmıyacaği kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; bu mühim mesele yalnız Hari
ciye Vekâletine taallûk eden bir mesele değildir. 
Bütçe Komisyonuna hemen hemen hiç aidiyeti 
yoktur. Bu mesele İktisat Encümeninde, Ma
liye Encümeninde, hattâ askerî yardım olması 
itibariyle Millî Savunma Komisyonunda görü
şülmelidir. Yalnız Hariciyenin bu ağırlığı te-
kabbül etmesiyle mesele halledilmez. Çünkü 
az çok bunun netayicinden yalnız hükümetimiz 
değil, hepimiz mesulüz. Bir önerge arzediyo-
rum kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı, bugün mevcut olan teşkilât, fiilen şim
diye kadar Hariciye Vekili tarafından idare 
edilmektedir, bu tasarı ile, o kanuna yeni bir 
şekil verilmektedir. Ortada yeni bir teşkil ku
rulması şimdilik mevzuubahis değildir. Yalnız 
eski teşkilâtın raptı meselesi mevzuubahistir. 

Bu neden böyle oldu? Esbabı mucibesi en
cümenlerde uzun uzadıya bahis mevzuu edildi. 
Bunun böyle olmasını neden Hükümet istedi 
ve neden alâkadar encümenler bu noktai hazar
da mutabık kaldı? O müzakerelerde bütün bu 
noktalar izah edilmiştir. Paşa Hazretleri görü
lüyor ki, maalesef bu müzakerelerden, uzak 
kalmışlardır ve sonra buradaki izahları gös
terdi k i ; bu iş neden bu şekli aldı ve ne ola-
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I çaktır, mahiyeti nedir? Bu hususta kendileri 

etraflı tetkikatta bulunmamışlardır. 
İptida, iki nokta üzerindeki mütalâalarını 

başlıca iki neticeye bağladılar; iktisat mese
lelerinin ehemmiyetinden bahsettiler; siyasi 
meselelerle iktisadi meselelerin alâkasından 
bahsettiler. Yalnız bu mukaddemelerle, verdik
leri izahatla vardıkları neticeler arasında ben
deniz pek alâka göremedim. Bugün biliyorsu
nuz ki ; Hariciye vekâletleri, eski zamanlarda 
olduğu gibi yalnız, münhasıran siyasi mesele
ler etrafında, siyasi mevzular etrafında meşgul 
almaz. 20 nci Asır zarfında iktisadi meselelerin 
haiz olduğu ehemmiyet; bugün bütün Dünya 
hariciyelerini, iktisadi meselelerle de iştigale 
mecbur etmiştir ve iktisadi meseleler bugün 
bütün hariciyelerin başlıca vazifeleri .arasında
dır. Şayet bizim de Teşkilât Kanunumuzu tet
kik buyurmuş olsalardı, ticaret mukaveleleri 
akdi ve iktisadi münasebetlerin tanzimi işleri
nin Devlet teşkilâtında Hariciyeye verilmiş ol
duğunu pek iyi görürlerdi. Devlet teşkilâtı de
diğimiz zaman, her vekâleti, birbirinden du^ 
varlarla ayrılmış kompartımanlar tarzında te
lâkki etmemek icabeder. Devlet ve Devlet teş
kilâtı bir küldür. Hriciye bir kanunun kendi-
no verdiği salâhiyetleri kullanırken, bütün alâ
kalı Devlet daireleriyle temas halindedir. On
larla daimî komisyon halindedir. Binaenaleyh 
her mesele hakkında, her vekâletin reyi alınır. 
ve nihayet karar verilerek neticeye bağlanır. 
Bu itibarla eğer Paşa Hazretlerinin noktai na
zarlarının, nazarı itibara alınması icabederse, 
bütün teşkilât kanunlarımızı değiştirmek ve 
Hariciyenin bugünkü birçok teşkilâtını ortadan 
kaldırmak icabeder. Halbuki, bu neticede, ken
dilerinin başta iddia ettikleri iktisadi meselele
rin, siyasi işlerle alâkasını hiçe indirmek mâna
sına gelir. 

Sonra yine kandileri, şu meselede veya bu 
meselede, tediye anlaşmalarında veya gümrük 
anlaşmalarında, Hariciyenin salahiyetli ve ihti
sas sahibi bir daire olmadığını ve yaptığı işler
de memleket menfaatine mugayir birçok bozuk
lukların mevcut olduğunu birer bedahet ola
rak ilân ettiler. Lütfen bu bedahetleri birer 
misalle tavzif buyursunlar. Aksi takdirde, mü
cerret bir iddiadan ibaret kalır. Bu bir. 

İkincisi; bütün bu yapılan işlerde hariciyede-
I teşkilât, tek başına değildir. Devletin bütün alâ-
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kalı teşkilâtiyle mutabık kalınarak hareket edil
miştir. Eğer ortada bir yanlışlık ve bir hata 
varsa, bu teşkilâtın heyeti umumiyesine şâmildir 
ve yalnız hariciyeye ait bir kusur ve kabahat de
ğildir. 
,v İktisadi iş Birliği Teşkilâtı son zamanlarda 
yeni bir şekil almıştır, Büyük Millet Meclisine de 
gelecektir. Yani eski (Marşal Yardımı) Ameri
ka'da Karşılıklı Emniyet Teşkilâtı haline gel
miştir. Bu hususta mevcut Amerikalıların teşki
lâtının işleri, bilhassa bizim memlekette, doğru
dan .doğruya buradaki Amerikan Büyük Elçisi
nin idaresi ve. nezareti altında cereyan eder. Ken
dilerinin dediği gibi; Marşal Yardımı, iktisadi 
yardım bitti yerine yalnız askerî yardım kaim 
olacak, bunların bu mevzu ile, mevzuubahisolan 
lâyiha ile, İktisadi İş Birliği Teşkilâtının hâri
ciyeye bağlanmasiyle; hiçbir münasebet ve alâkası 
yoktur, ayrı bir meseledir. İktisadi yardım, bu
günkü :son şekliyle, (Marşal Yardımı) tadı.kalkı
yor, yerine başka teşkilât, (Karşılıklı emniyet) 
.teşkilâtı kuruluyor. Bu, iktisadi yardımın, ken
dilerinin söylediği ;gibi, hemen ortadan kalkması 
mânasını, ifade etmemektedir. Kendileri Tadyo-
dan dinlediklerini buyurdular, bâzı mütalâalar 
Söylediler, eğer Amerika Hariciye Nazırı Açe-
son 'un beyanatını, bugün gazetelerde çıktı, tetkik 
ederlerse görürler ki, Türkiye'ye iktisadi yardım 
bitmemiştir. Askerî yardımla birlikte iktisadi 
yardım da devam edecektir. Bu iktisadi yardı
mın bankalardan borç almak suretiyle olmadığı 
bu beyanatta açık surette görülür. Bunların' bu 
teşkilâtla-hiçbir münasebet ve alâkası yoktur.'Di
ğer askerî yardım meselesinde de bu aynıdır. Bu
gün askerî ve iktisadi yardım, aynı elden, aynı 
teşkilât tarafından idare edilir bir mahiyet almış
tır ve bütün bunlar da, gayet tabiîdir ki, dünya
nın her yerinde bu münasebetler dış: münasebet
lerdir, bunların müzakerelerini Hariciye bakan
lıkları idare eder. 

Geçenlerde haricî siyasetimiz hakkında muh
terem. hey etinize arzı malûmat ederken, bu yar
dım •meselesi hakkında da etraflı malûmat arzet-
miştim. Zannediyorum ki, paşa hazretleri o gün 
burada yoktular. Eğer burada bulunmuş olsa
lardı elbette, bize yapılan gerek askerî ve gerek 
iktisadi yardımın mütemadiyen arttığını ve buna 
mukabil başka memleketlere, vaktiyle bizimle ka
bili kıyas olmıyacak derecede yapılan yardımların 
daraltıldığım ve /geriye .gittiğini öğrenmiş olurr | 
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lardı. Yalnız bütün bunlar, arzettiğim gibi, bu teş
kilâtla alâkalı meseleler değildir. Dışişleri Bakan
lığı, tabiatiyle Devletin dış münasebetlerini. ve 
dış.müzakerelerini idare etmek mevkiindedir.-Da
ima ve daima o mevkide olacaktır. Esasen bütün 
Hariciye bakanlıklarının vazifesi de budur. 

İktisadi işlere gelince; Paşa-Hz. tasarıyı tet
kik ederlerse görürler ki, bugün (Avrupa İkti
sadi Konseyi) vardır ve konsey doğrudan doğru
ya hariciye nazırlarından terekküp etmektedir. 
Bu konseyin reisi Holânda Hariciye Nazırıdır. 
Demek oluyor ki, bütün memleket hariciyeleri 
bu meselelerle alâkalıdırlar, Türkiye'nin de baş
ka türlü hareket etmesine imlcân yoktur. Tabia
tiyle bu böyle olacaktır. 

Onun İçin encümenlerin kabul etmiş olduk
ları ve bugün Heyeti Muhteremenize arzedilen ka
nun tasarısı, bugün iiilen mevcut olan bir va
ziyeti. kanunlaştırmaktan ibarettir. Yeni bir 
teşkilât değildir. Yeni'bir teşkilât olmamasının 
sebebini de Bütçe Komisyonunda arzetmiştim. 
Türkiye'nin Atlantik Paktına girişinden sonra 
hâsıl olaeak vaziyetlere göre, mevcut Atlantik 
Paktı Teşkilâtı da değişmek "üzeredir ve alaca
ğı yeni şekil üzerine biz ;de buradaki teşkilâta 
yeni bir şekil vermek mecburiyetinde kalacağız. 
Bu, ayrı bir mevzudur. Bugün kabul buyura
cağınız kanun, fiilî bir vaziyetin kabulünden 
ibarettir. Şimdiye kadar bu teşkilât Başbakan
lığa bağlı idi, fakat Başbakanlığa İ2afeten Dev
let Bakanı bu işle uğraşmadığından dolayı bir 
kâtibi umumi tarafmdau idare ediliyordu. İş
te bu tasarı ile o kâtibi Umumilik Hariciye Ve
kâletine bağlanmaktadır. 

Her no şekil olursa olsun, Devlet, .Amerika 
ile, diğer devletlerle olsun, bütün bu gibi askerî 
ve iktisadi: sahalardaki iş birliği meselelerinde 
müzakereleri, tabiatiyle Hariciye Vekâleti vası-
tasiyle yapmıştır, ve Hariciye Vekâleti vasıta-
siylo yapacaktır, Bütün dünyada bu bir teamül
dür, başka türlü olmasına da imkân yoktur. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BURHAN^TTİN ONAT (Antalya) —Muh
terem arkadaşlar; Milletlerarası İktisadi İş.Bir
liği Teşkilâtı denilen bu Teşkilât bidayette Dev
let Bakanlığına bağlı idi. Sonradan daha iyi idare 
edilir, daha fazla istifade olunur diye Dışişleri 
Bakanlığına rapdedildi. Fakat esefle arzetmek 
mecburiyetindeyim ki, bu teşkilât Dışişleri Ba
kanlığına rapdedildikten sonra da ondan bek-
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lediğimiz randımanı; kemaliyle elde- etmemiş bıı- I 
lunuyoruz. Marshall Yâr.dımı, bütün dünya üze
rine: çöken iktisadi kâbusu kaldırmakta biliyorsu
nuz, çok büyük bir âmiL olmuştur ve en çok muh
taç olan, bu yardımdan faydalanarak dünya sül-
hune en çok hizmette bulunan, dünya cephesini 
en çok takviye etmiş olan Türkiye'miz maalesef 
bundan en az ve en. asgari şekilde istifade etmiş 
bir devlet halindedir. Bunun, başlıca sebepleri 
arasında arkadaşlar, ben naçiz görüşümle bun
dan kemaliyle istifade etmek, için lâzımgeldiği 
şekilde teşebbüsler yapılmamış olduğu neticesine 
varmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Marshall Yardımı, askerî sahada 
iktisadi sahada ve zirai sahada, birçok sahalarda 
bütün memleketlere kesesinin ağzını açmıştır; 

Ben yalnız kendi mevzuumu alâkadar eden 
hususlar üzerinde incelemelerde bulundum. Büt
çe Komisyonunda Hariciye Vekâleti Bütçesi mü
zakere edilirken, bütün dünya bundan istifade 
ettiği halde Türkiye'nin turizm sahasında neden 
Marshall Yardımından istifade1 etmediğini sor
dum. 

Alâkadar makam şu cevabı verdi ve dediki; 
Marshall Yardımı bir memleketin harb potansi
yeliniyükseltmeye matuf olan mevzularda yapı
lan.bir yardımdır. 

Sordum, bu, yalnız bize mahsus bir kaide mi
dir?. 

Çünkü ait, olduğu salâhiyâttar makam bana 
bu cevabı, verdiği zaman,. 1951 senesinde İtalya 
turizm.için:Marshall Yardımından 70 - 72 milyon 
dolar, Yunanistan'da 7 milyon dolar yardım gör
müştür. Biz. on para yardım görmemişizdir. 

Askerî sahada, arkadaşlar, diğer devletler, 
diğer, hükümetler birçok yardımlar gördüler. 
Bugün memleketin harb potansiyelini yükseltme
ye matuf husus göz önüne alınırken bu iktisadi, 
bu askerîdir diye ayırmaya imkân var mı?. İkti
sadi. potansiyeli zayıf bulunan bir memleketin 
harb potansiyelinin yükselmiş olmasına, yüksek 
bulunmasına.ihtimal var mıdır?. 

Biz. bugün bütçemizin yarısını millî müdafaa 
işlerine hasrediyoruz., Ne olurdu,, dünyaya bu 
kadar yardım ibzal eden o teşkilât bizim mü
dafaa yükümüzün bir kısmını üzerine alsaydı 
da, artırdığımız parayı bugün hepimizin yol di
ye, su' diye, makine ,diye: barbar bağırdığımız. 
ihtiyaçlarımıza, merhem yapsaydık. " I 
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Arkadaşlar; bir hükümet reisi, nihayet te

ferruat ile meşgul olmaz, olmaması lâzımgelir. 
O, bir işin prensibini kabul eder ve bunun üze
rinde işleyin, der. Bizim Hükümet Reisimiz 
Adnan Menderes arkadaşlar, bu' şeyler mev-
zuubahis olduktan sonra; çünkü Bütçe Komis
yonunda bu işlerle alâkalı yine bir sual tevcih 
etmiştim, Amerikalılar bizle karşılaştıkları za
man niçin bir teşkilâtla ve programla karşımı
za çıkmıyorsunuz, karşımıza bir programla çı
kın, yardım edelim, diyorlarmış^ dedini. "Efen
dim, dedi, Amerikalılar bir kuş cemiyeti de ya
palım deseniz hayır demezler, fakat para da 
vermezler, dedi. Bunu' söylediği zaman arka
daşlar elime bir vesika geçti. Hükümet Başka
nı Adnan Menderes 14 . VIII .1950 tarihli bir 
yazı yazıyor, o zamanki ' Devlet:' Bakanlığına. 
Tornbourg'un raporunu alıyor, Charles B'abayt'-
m raporunu alıyor, nihayet Paris'te toplanan 
İktisadi İş Birliği Konferansının İtalyanlara 70 
milyon, Yunanlılara 7 milyon dolar, verdik. 
Türkiye de karşımıza bir- programla çıksaydı 
onu iktisaden. kalkındırmak için onlara da âza
mi derecede yardım etmek isterdik, diyen fık
rasını almış koymuştur; Bu, "ait olduğu maka
ma gitmiş, orada aylarca beklemiş, nihayet alâ
kadar daire Marshall plânından turizme yardım 
edilemez diye kestirme: cevap: vermiştir. Sözü 
uzatmıyalım, Dışişleri: Bakanlığımızın bu işi 
gereği gibi: göreceğine inanmıyorum. Bu, Sa-
lâhaddin Paşa. Hazretlerinin, buyurdukları gibi, 
şümullü, bir meseledir; Askerlik, iktisadiyat, 
hariciye, tarım, turizm işlerini alâkadar eden 
mühim, geniş bir mevzudur. . -

Kanaati âcizanemce bunun. Dışişleri Bakan
lığına değil, doğrudan doğruya. Başbakanlığa 
bağlanması lâzımgelen bir teşkilât: olduğu: ka
naatindeyim. 

Bunun. için. de bir önerge takdim ediyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. . 

(BAŞKAN—Hikmet Pamukoğlu buyurun. 
HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Efen

dim, bendenize takaddüm eden arkadaşlar,:aşa
ğı yukarı temas edeceğim noktaları.mevzuuba-
his ettiklerinden kısa konuşacağım; 

Müsaadenizle bir parça geri giderek mesele
nin ehemmiyeti üzerinde duraçağim. Malûmu 
âliniz, Vestfalya Muahedesine gelinceye kadar 
dışişleri teşkilâtı' hiçbir memlekette mevcut de
ğildi. Vestfalya Muahedesinden sonradır ki, 
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esaslı teşkilât kurularak, daimî sefaretler ih- j 
das edilerek, işin ehemmiyetine göre tertibat I 
ve teşkilât mevzuubahis oldu. Ta Vestf alya Mu
ahedesinden bu zamana gelinceye kadar umumi 
temayülü gözden geçirecek olursak, siyaset 
esas itibariyle iktisadiyat üzerine müesses ol
duğuna göre,' bu işte, bu hususta, bu vadide 
muhakkak ki daimî teşkilâtı tezyit etmek mec
buriyeti hissedildi. Bu teşkilât tezyit ve takvi- { 
ye edilerek son' zamana gelinceye kadar, ge
rek iktisâdi, gerek siyasi bakımdan dünyanın j 
en kuvvetli devleti olan Amerika tarafından 
hattı kusvaya' çıkarıldı. Biliyorsunuz ki Ame
rikalılar muhtelif memleketlere iktisadi bakım- I 
dan yardımda bulunuyorlar. Böyle bir teşkilât, 
Ve'stfâlya' Muahedesinden bugüne gelinceye ka- I 
dar her gün ihtisasa kıymet ve ehemmiyet veri
lerek ilerlemişse, acaba biz neden dünyanın en 
kuvvetli devletinin yürüdüğü istikametin tam ! 
aksine ta Vestf alya Muahedesinden şu ana ge
linceye kadar daima ileriye doğru vâki olan j 
revşin aksi istikametini şu anda kabul etmek 
mecburiyetini hissediyoruz? Bunu anlıyama-
dım. 

Çok iyi bilirsiniz, yeni şekle gelinceye ka
dar, birkaç hafta evveline gelinceye kadar, Ame
rika, Dışişleri teşkilâtından bu işi ayırmış. 
Dışişleri teşkilâtından birçok noktâi nazardan 
ayırarak bu işe bakmak üzere tâyin ettiği or
taelçilere tevdi etmiştir. Sayın Dışişleri Baka
mının işaret ettikleri' gibi bu teşkilâtın muhte
lif memleketlerdeln büyükelçilere tâbi tutul
masına sebep, bir parça daha ileri gitmektir. 
Biliyorsunuz ki birçok memleketlerde mevcut 
bulunan büyük yardım heyetleri, umumi bir 
siyâsetin tatbiki ile muvazzaftırlar. Birçok mem
leketlerde birbirinden ayrı bulunan heyetler, 
umumi bir siyasetin tatbiki bakımından aykırı 
bir harekette. bulunurlarsa mensup olduğu el
cilikler muhabere ile,' şifre ile, "geniş vasıta
larla bu meselede heyeti umumiyeyi haberdar 
etsinler, bu hususta aksaklık olmasın diye elçi
liklere bağlanmışlardır. Bunu takviye sadedin
de şunu arzetmek isterim ki; biz maalesef böy
le bir teşkilâta, yardım teşkilâtına tevessül 
edecek durumda değiliz. Çünkü en az yardım 
gören memleketlerden biriyiz. Orada yani Ame
rika'da bile ayrılmışsa, biz yardım gören mem
leket sıf atiyle ihtisası icabettiren böyle bir işi 
Vestf alya Muahedesinden sonra geçmiş zaman- I 
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lârdaki.vakıalara dayanarak şiddetle reddetme
liyiz. Kaldı ki; bugünkü Hariciye Vekâletimiz 
bu işi başaracak durumda da değildir. Fazla 
misale lüzum görmüyorum. Geçen sene Dışişle
ri Komisyonuna gelmiş bulunan ve ilk merha
leden son merhaleye kadar gözden geçirilmiş 
olan bir Dostluk Anlaşmasında 13 aded yanlışı 
söylersem meselenin ehemmiyeti kendiliğinden 
anlaşılır zannederim. O halde ne gûna duruyor 
Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlığı? Bunu. 
yapamıyor mu? Eğer yapamıyorsa yapabileceği 
şekilde teçhiz cihetine gitmemiz! ' lâzımdır ve 
mümkündür. Bu itibarla ben de tasarının aley-
hindeyim ve arkadaşlarımın ifade ettiği ' nazar 
noktalarına tamamen iştirak ediyorum. 

MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 
. Muhterem arkadaşlar; memleketin iktisadi, sa

nayi, ziraî, malî ve askeri kalkmmasiyle çok 
yakından alâkalı bir kanun tasarısını müzakere 
etmekteyiz. 5412 sayılı Kanunla Başbakanlığa 
bağlı bulunan Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı yeni bir kanunla Hariciye Vekâletine 
bağlanmak isteniyor. Bendeniz de arkadaşlarım 
gibi bu teşkilâtın Hariciye Bakanlığına bağlanma
sını doğru bulmamaktayım. 1949. senesinden bu
güne kadar Devlet Bakanlığı tarafından idare 
olunan bu teşkilâtın. gördüğü işler hakkında 
pek az malûmata sahip bulunan Büyük Millet 
Meclisi ve Türk efkârı umumiyesi bu teşkilâ
tın Hariciye Vekâletine bağlanmasiyle Marşal 
Yardım Plânı ve Milletlerarası İktisadi îş Bir
liğinden göreceğimiz yardım veya hibe suretiy
le elde edeceğimiz menfaatlerin hakiki portesi
ni öğrenmek bugünkünden katbekat zor ve im
kânsız bir hal alacaktır, Çünki hariciyemiz for
malist bir ruha sahip bulunduğundan en küçük 
bir rakam ve mevzuun dahi mahrum olduğunu 
ileri sürerek bu malûmatı vermekte tereddüt 
göstereceğine hiç şüphe yoktur. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz kanun 
tasarısının başlığına bir göz atmanızı bilhassa 
rica edeceğim. Milletlerarası iktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı; bu, ne demektir? Bu teşkilât bilûmum 
iktisadi ve malî mevzularla meşgul olacak de
mektir. Memleketimizde bir harici yani siyasi 
işlerle meşgul olacak bir Hariciye Vekâleti ol
duğu gibi bir de iktisadi ve ticari işlerle meşgul 
bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mevcut
tur. Eğer biz iktisadi mcvzularımızın tedvirini 
de Hariciye Vekâletine bağlıyacak isek o zaman 
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İktisat ve Ticaret Bakanlığına lüzum kalmamış 
demektir. Şu halde bu bakanlığı lâğvedelim. 

Aziz arkadaşlarım, bundan evvelki bir ko
nuşmamda da arzetmiştim. Esefle kaydetmek 
mecburiyetindeyim ki biz dün olduğu gibi bu
gün de bakanlıklar arasında bir koordinasyon 
tesis etmeye muvaffak olamadık ve bu yüzden
dir ki bütün hüsnü' niyete makrun çalışmaları
mız mâalesef müspet netice veremiyor ve sar-
fettiğimiz enerji heba olup gidiyor. 

Bu hususta küçük'bir misal vermeme müsa-
saadenizi rica edeceğim. Hükümetimiz her han
gi bir Devletle bir ticaret ve tediye anlaşması 
akdetmeye karar verecek olursa, bu anlaşmanın 
bütün teknik esaslarını Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının Dış Ticaret Dairesi hazırlar, dokü
manları," istatistikleri, fiyat endekslerini gümrük 
mevzuatını toplar, etüd eder. Ve fakat ticaret ve 
tediye anlaşmalarının müzakeresini Hariciye 
Vekâletindcki bir müdür veya elçi payesindeki 
bir zat idare ve imza eder. Yukarda da arzettim. 
Artık' bu şeküperestliğe bir nihayet vermek za
manı gelmiş ve hattâ geçmiştir, bile. Hariciye 
Bakanlığında bulunan zevat iktisadi meseleler
de âlimi kül de iktisat ve Ticaret Bakanlığında 
senelerce bu memleketin iktisadi, ticari vo malî 
bünyesi üzerinde tetkikler yapmış olan ve bu
gün "dahi büyük mesuliyetlere, fedakârlıklara. 
katlanmakta bulunan kimseler birer hiç mi? Bu
nu hiç kimsenin böyle okluğunu iddia edeceğini 
tahmin eylemem. Bu madalyonun bir tarafı. Di
ğer cephesi ise şu şekilde tecelli etmektedir. 

Büyük Meclisin malûmudur ki, Paris'
te ve Washington da bulunan Milletlerarası İk
tisadi îş Birliği Türk Heyetlerinin istedikleri 
birçok' doküman, istatistik ve malûmatı da bu
gün her nedense bâzı kimseler tarafından küçüm
senen ve nachil telâkki olunan Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının Dış Ticaret Dairesi eleman
ları hazırlayıp Paris ve Amerika'daki Türk he
yetlerine gönderilmek üzere bugün Hariciye Ba
kanlığına bağlanması talep edilen teşkilâta ver
mektedir. Bunun için bir iki misal . vereyim, 
Avrupalılararası İktisadi İfj Birliğindeki Libe
ration, Entegarasyon, hammaddelerin tâyin ve 
tespiti ve daha buna mümasil birçok mevzuların 
etüd ve ana prensiplerini Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının dış ticaret dairesi hazırlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1948 senesinin Nisan 
ayında başlamış bulunan Marşal Yardım plânı-
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I nın bugüne kadar memleketimize muhtelif ka

nallardan temin eylemiş olduğu yardımın hakiki 
miktar ve kıymeti ile bu yardım ve hibenin tarzı. 
tekevvünü' ve işleme şekli hakkında ecnebi neş
riyat hariç Hükümet mekanizmasından esaslı 
bir malûmat bendeniz elde edemedim. Öyle tah
min ediyorum ki, birçok milletvekili arkadaşla
rım da Marşal Yardım plânı ile Milletlerarası 
İktisadi İş Birliğinin çalışma tarzı ve memleke
timize temin eylediği menfaatler hakkında esaslı 
malûmata sahip değildir. 

Bu sebepledir ki, esasen birçok siyasi mese
lelerle meşgul bulunan Hariciye Vekâletine bir 
de memleketimiz için hayati bir ehemmiyeti haiz 
bulunan Milletlerarası İktisadi İş Birliği teşki
lâtının bağlanması, esasen çok aksak giden bu 
işin felce uğratılmasına sebep olacağı kanaatin
deyim. Esasen Marşal Yarım plânı ve Milletler
arası İktisadi İş Birliği vazifelerini birçok mem
leketlerde devlet bakanları iktisat ve ticaret 
bakanlıkiariylo müştereken tedvir etmektedir. 
Misal olarak Garbi Almanya'da ve Yuna
nistan'da Marşal yardım işlerini ve Millet
lerarası İktisadi İş Birliğini Başbakan vuavini 
ve Marşal Yardım plânı Bakanının ifa ettiğini 
gösterebiliyoruz. 

Her ne kadar Hükümet Milletlerarası İkti
sadi İş Birliği teşkilâtının Hariciye Bakanlığına 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısının ge
rekçesinde Amerikanın Avrupa İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtı nezdindeki mümessili Büyükelçi 
Mr. "VVood'un da bu teşkilâtın Hariciye Bakan
lığına bağlanması hususunda bir mektup gönde
rerek tavsiye eder mahiyette bir lisan kullan
dığı bildirilmekte ise de bu teşkilâtın muhak
kak surette Hariciye Bakanlığımıza bağlanması 
için mücbir bir'sebep, olduğuna bendeniz kaani 
değilim. Kaldı k i ; Milletlerarası' İmar ve Kal
kınma Bankası Ekonomik Heyetinin geçen sene 
memleketimizde yapmış olduğu tetkikler netice
sinde vermiş olduğu ve Barker raporu nam iyi e 
alman raporda da bu mütehassıs heyet bu gibi 
iktisadi mevzuların koordinasyonu bakımından 
Başbakan veya Devlet Bakam tarafından tedvir 
edilmesini tavsiye eylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bendenizin şahsi . 
kanaati şudur ki, Milleterarası iktisadi İş Birli
ği teşkilâtının hariciye Bakanlığına bağlanması 
bu işleri organize değil, dezorğanize etmeye se-

I bep olacaktır. Yukardanberi arzettiğim bu se-
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heplerle ve 1952 Haziranından sonra devam I 
edip etmiyeceği, edecekse ne şekil ve mahiyet 
alacağı meçhul bulunan Marshall Yardım Plâ
nını ve Milleterarası -İktisadi iş Birliğinin bu
gün Başbakanlıktan alınarak Hariciye Bakan
lığına bağlanmasını bendeniz doğru bulmuyo
rum; ve bu sebepledir ki, tasarının Hükümet 
tarafından geri alınmasını teklif ediyorum. Bu 
hususta bir de önerge tadim ediyorum. 

Sebep olara da kısaca şunu arzedeyim: Hari
ciye : Bakanımız kürsüde konuşurken; mevzuu 
ehemmiyetli olan kısım şudur demişler ve Ha
ziranda sona erecek olan Marshall Yardım Plâ
nının yeni veçhesinin, karşılıklı güvenme komi
tesi deyin, ajanı deyin, ne derseniz deyin bir 
teşkilâtla ortaya çıkacağını bildirmişlerdi 

Bendeniz diyorum k i : bu teşkilât ortaya 
çıksın, ondan sonra bizim Hükümet, bu teşkilâ
ta mütenazır bir teşkilâtla hazırlıklı olarak çık
mış olsun. 

Sayın Salâhaddin Âdil Paşanın bir teklifi 
vardır Bu tasarı hiç olmazsa iktisat ve Ticaret 
encümenlerinden geçerek gelsin, demektedir. 
Bunun nazarı dikkate alınması çok yerinde 
olur zannederim. Binaenaleyh, tasarının aleyhin
de olduğunu arzederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Salâhaddin Âdil buyurun. 
SALÂHADDİN ÂDlL (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım; sayın Hariciye Bakanı be
nim komisyonlarda, bilhassa Bütçe Komis
yonunda, müzakere sırasında bulunmadığımdan 
bahsettiler. 

Arkadaşlar, oldukça yaşlı bir arkadaşınız sı
fatiyle, tevazuuma halel gelmesin, affmızı rica 
ederim. Bendeniz komisyonlara ve Meclise • en 
çok devam eden bir arkadşmızım. Fakat ayni 
günde 2 - 3 komisyona giderken Bütçe Komisyo
nunun her müzakeresinde bulunmama imkân 
yoktur.. Bütçe Komisyonunda yapılan müda
faayı dinlememiş olmakta mazurum. Bu husus
ta Fethi Çelikbaş arkadaşımızın Bütçe Komisyo
nu reisvekili sıfatiyle oradaki müzakeratı, kendi 
noktai nazarlarını izah etmeleri ve bütün Meclisi 
tenvir etmeleri daha doğru ve salim olur. 

Efendim, bütün müzakerelerde bulunmuşum-
dur. Meclis ve grup müzakerelerinde Hariciye 
Vekilimizin beyanatlarını daima kemali dikkatle 
takip etmişimdir. Yalnız Hariciye Vekili ar
kadaşımız bu işin zaten Hariciye Vekâletine | 
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geçmiş ve epey zamandan beri onun tarafından 
tedvir edilmekte bulunmuş olduğunu beyan bu
yurdular. Bunu bendeniz biliyorum, ama bu
rada bir tecahülü arifane yapmak istedim. Çün
kü 54.12 sayılı Kanun bu işe Başbakanlığı me
mur etmiştir. Bu kanun varken Başbakanlığın 
kendi vazifesini Hariciyeye kendiliğinden ver
mesi doğru olamaz. Kanuna mugayirdir. An
cak bugün Meclise gelen tasarı Meclisi Ali ta
rafından tasvip edildikten ve kanuniyet kesbet-
tikten sonra Hariciye Vekâleti işe vazıyed ede
bilir. (Bravo sesleri) 

Aksaklıklar için buyurdular. 
Arkadtşlar, bir serbest ticaret usulü kabul 

ettik, % 60 a kadar serbest mübadele esasını ka
bul ettik. aksaklıkları Hariciye Vekili arkadaşı
mız benden değil İktisat Vekili arkadaşiyle gö
rüşürlerse ve % 60 tenzilât sırasında ne kadar 
sanayimizin, ne kadar küçük sanayi işçimizin 
mutazarrır olduğunu pekâlâ görürler. Sanayiin 
himayesine bu kadar muhtaç olduğumuz bu de
virde arpa, buğday, ekmekle bu memleketi kal
kındırmanın imkânı olmadığı bedihidir. öyle 
olduğu halele biz harbden sonra yine bundan ev
vel olduğu gibi çıplak bacakla, elimizde tüfek 
dünyayı mı bekliyeceğiz? Aksaklıklarda en mü
him kısmın 30 . 6 . 1951 tarihli Ticaret Komis
yonu raporunda kemali serbestiyle, açıkça izah 
edildiğini söyledim. Ticaret Komisyonu sözcüsü 
Enver Güreli buradadır. Eğer aksaklılar 
hakkındaki ticari anlaşmalarda tamamiyle doğru 
olduğunu iddia ediyorlarsa lütfen Enver Bey
den sorsunlar; ben şahsi bir şey söylemedim, şim
diye kadar geçmiş müspet komisyon kararlarına 
atfediyorum. Arkadaşlar bu işleri bir gün Ha
riciye Vekâleti deruhde ediyor, ertesi günü Baş
vekâlete devrediyor. Arkadaşlar, bu iktisadi 
bir iştir. Bir vekâlet kendi şahsi vazifesinden 
mesuldür. Hariciyeyi, Ticarette yapılan her 
hangi bir aksaklıtan dolayı mesul edemeyiz. Bu 
işte koordinasyon yapacak bir bakan olmalı veya 
ayrı bir vekâlet kurulmalıdır. Bu iş memleket bu 
teşkilâtla yürümez; kalkınma tatbik etmeye im
kân yoktur. 

Arkadaşlar, Hükümetimiz daima hüsnüniyet 
sahibidir. Aynı şekilde Marşal yardımı başkan
larından kesilse de bize daha çok olacağından 
harb ihtiyaçlarımızın daha vâsi mikyasta temin 
edileceğinden bahis buyurdular. 

Biz Marşal yardımı olarak birkaç yüz" mil-
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yon dolarlık bir çek almadan buna nasıl inana
biliriz? Geçen sene 3 - 4 yüz milyon dolarlık bir 
yardımın yapılacağını gerek resmî gerek nim res
mî ağızlardan, Başbakanın ağızmdan dinlemiş I 
olduğumuz halde ancak 100 - 150 milyon liralık 
bir yardım gördük. ! 

Eğer teşkilât değiştiği zaman kasalar açıla- ı 
cak ve Marşal yardımından Türkler istedikleri 
kadar para alacaklar diye bir nokta mevcut ise, ı 
bir vait varsa sözlerimin hepsini geri alıyorum. ' 

DIŞİŞLERİ BAKANI EUAD KÖPRÜLÜ I 
(İstanbul) — Efendim, arkadaşlar tarafından 
yapılan tenkidleri kemali dikkatle dinledim. Sa- . 
lâhaddin Âdil Paşa Hazretleri, eski mütalâala- ı 
rını tekrar ettiler. Şimdi şunu arzedeyim: Ka
bul buyuracağınız kanun, yeni bir teşkilât 
kurmuyor: mevcut bir teşkilâtı Hariciyeye bağ
lıyor. Başvekâlete bağlı olan bir teşkilâtı, ay
nen olduğu gibi Hariciye Vekâletine bağlıyor. 

Eski kanuna göre bu teşkilât Başvekâlete 
bağlı olduğundan Devlet Bakanı Başvekilin ver
diği salâhiyetle ve ona vekâleten işlere bak
mıştır. Şimdi bir kâtibi umumilik mahiyetinde
ki bu teşkilâta, Devlet Bakanlığı yerine Hari
ciye Vekâletinin bakması istenilmiştir. Fiilî va
ziyeti arzediyorum. Bu teşkilât vaktiyle ne ise, 
nasıl Başbakanlığa vekâleten Devlet Bakanı 
bakıyorsa, yine Başbakanlığın ve Hükümetin 
gördüğü lüzum üzerine vekâlet sıfatiyle ona 
Dışişleri Bakanlığı bakacaktır. Bu kanun, bu 
vaziyeti bu fiilî vaziyeti kanuni şekle sokmak
tadır. Değişen bir şey yoktur. İşleyiş tarzı eski
den nasıl gitmişse, şimdi de aynı şekilde gide
cektik (Gülüşmeler) Evet onu arzediyorum. 

Şunu ela söyliyeyim ki ; bilmem gümrük me
selesinde, tediye meselesinde, liberasyon mese
lelerinde bütün bunlarda karar veren ne Harici
ye Vekâletidir, ne Hariciye Ve]-:ilidir, ne de 
İktisadi İş Birliği İdaresidir. Bu, bütün Hükü
met dairelerinin, bütün vekâletlerin mütalâası 
inzimam ettikten sonra, Hükümet namına alı
nan karardır. 

Demin de arzettiğim gibi; Devlet teşkilâtı 
birbirinden ayrı kompartımanlar halinde değil, 
bir bütün ve umumiyet ifade eder. Hariciye, 
her hangi bir meselede, bir anlaşmayı imza eder
ken, bütün alâkalı vekâletlerin mütalâasını 
alır, onların mümessillerini dinler, hep beraber 
çalışır ve nihayet Hükümetçe bir karara bağla
nır. Mesele budur. 
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Mümtaz Kavalcıoğlu arkadaşımın mütalâa

larını açık söyliyeyim, lâyikıyle anlıyamadım. 
Galiba bu teşkilâtın Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına bağlanmasına taraftardır. 

Garbi Almanya'dan ve Yunanistan'dan mi
saller getirdiler. Bir defa şurasını arzedeyim ki, 
Garbi. Almanya'da Hariciye nezareti yoktur. 
Onun için Garbi Almanya misalleri yanlıştır. 
Diğer memleketlerin kısmı azanımda bu teşki
lât, demin arzettiğim gibi, Hariciye Nezaretine 
bağlıdır. 

Yine Mümtaz Kavalcıoğlu arkadaşını, şimdi
ye kadar Marshall Yardımından kimsenin hiç 
malûmatı olmadığından bahsettiler. Bendeniz aynı 
kanaatte değilim. Çünkü işte şu Marshall Yar
dımını tafsil eden broşürün yedincisidir. Bun
da ne olduğu, ne bittiği, neler yapıldığı hepsi 
yazılıdır ve her tarafa tevzi edilir. Radyoda da 
haftada bir defa Marshall Yardımı saati vardır, 
orada da izah edilir. Eğer kendileri merak et
selerdi bütün bunları tetkik etmek suretiyle te-
ferruatiyle beraber âzami malûmatı öğrenebilir
lerdi. Eğer kendilerinde yoksa bilhassa gönde-

. reyim. Sonra ayrıca, Bütçe Komisyonunda bu 
mesele mevzuubahis edilirken bütün vaziyeti 
muhtasaran izah eden şu küçük risale Bütçe 
Komisyonundaki arkadaşlara tevzi edilmiştir. 
(Bütün milletvekillerine tevzi edilmeli idi ses
leri). Bunda aşağı yukarı hepsi vardır. Bütçe 
Komisyonunca mahdut miktarda bastırılmış ve 
müzakereden evvel dağıtılmıtşır. Demek olu
yor ki, Marshall Yardımı kimsenin mahiyetini 
bilmediği sır mahiyetinde bir şey değildir. Da
ima hepsi meydandadır. Arzu eden arkadaşlar, 
alâkadar dairelere müracaat ettikleri zaman 
istediği malûmatı teferruatiyle alabilirler. 
• . Sonra Doktor Burhanettin arkadaşım, tu
rizm meselesinden bahsettiler. Biliyorsunuz ki, 
eskiden Marshall Yardımiyle memlekette bir
takım prioritelerden o memleketin iktisadeu 
kalkınması için hangi cihete sarfı lâzımgeliyor-
sa oraya tahsis etmek suretiyle yardım yapmış
lardır. İtalya'da turizm döviz temin etmek ba
kımından mühim bir membadır. O itibarla ora
ya vermişlerdir Sonra bir tarih söylediler... 
1950 nin 4 ncü ayında yazılmış... 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 14. 
V I I I . 1950 de. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Arzedeyim. Turizm meselesi hak-
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kında, biliyorsunuz, verilen yardımlardan iki | 
tarafın muvafakati ile tahsisler yapılır; yalnız 
bir tarafın arzusiyle değil. Onun için Türki
ye'de turizm meselesi; memlekete döviz temin 
etme bakımından; meselâ İtalya'da, Fransa'da 
olduğu gibi, hattâ Yunanistan'da olduğu nis
pette büyük bir ehemmiyet arzetmediğinden 
oraya tahsis yapılamamıştır. Yekûn da büyük | 
olmadığı için o tarafa yanaşmamışlar, gitme- I 
mislerdir. Memleketin iktisadi kalkınması, ba
kımından daha ehemmiyetli olan yerlere. sarfe-
dilmiştir. Çünkü malûmunuz olduğu veçhile 
bu tahsisler iki tarafın muvafakatiyle yapılır, • 
bir tarafın arzusiyle yapılmaz. 

Sonra paşa hazretleri dediler ki, acaba şe
kil değişmesinden fazla bilmem ne mi olacak f 
Hükümet, gerek kendilerinin ve gerek dokto
run sözlerine cevaben arzedeyim ki, Hükümet 
bundan âzami yardım temin edebilmek için 
elinden gelen gayreti sarfetmektedir, gerek ik
tisadi bakımdan, gerek askerî bakımdan ve 
onun için teşkilât ister şuradan idare edilsin, 
ister buradan edilsin, hükümet olarak bu gay
rette devanı edeceğiz .Dediğim gibi; Hüküme
tin şu kadar, bu kadar yardım alması, kendi 
karariyle olacak bir şey değildir. Bize yardını 
edecek tarafı, bu yardımların lüzum ve zam- | 
retine ikna etmek suretiyle bunları artırmak 
hususunda gayret sarf ediyoruz. Ümitlerin'iz 
çoktur. Gerek iktisadi ve gerek askerî bakım
dan bu yardımların daha da artacağına kaani 
bulunuyoruz. Fakat, bununla, demin arzetti-
ğim gibi, bu kanunun, yani bugünkü mevcut 
teşkilâtın şuradan alınıp buraya bağlanması 
arasında hiçbir münasebet mevcut değildir ve 
sonra iktisadi mahiyette hiçbir yardım yoktur 
ki tamamen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı- ta
rafından idare edilsin? Hariciye Bakanlığı ta
rafından da idare edilir. Yalnız kendilerinin 
deminki ifadelerine nazaran öyle görünüyor ki, 
hariciye tek başına karar alıyor. Böyle bir şey 
yoktur. Bütün devlet dairelerinin müşterek 
mesaisiyle bu kararlar alınır. Bu itibarla-ka
rarlarda hata varsa umumidir. Sevap varsa 
gene umumidir. Yalnız bir tek bakanlığa ait 
değildir ve olamaz, arkadaşlar. 

Maruzatım bu kadardır. 
MİTHAT SAN (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, gerek Marshaü Yardımından, gerek 
Milletlerarası iktisadi îş Birliğinden, ister as- | 
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kerî sahada ister iktisadi sahada olsun, yar
dım gören bütün memleketler bu işi bir Devlet 
Bakanlığı vasıtasiyle tedvir etmektedirler. He
piniz takdir buyurursunuz ki, şimdiye kadar 
mütemadiyen bize yapılan iktisadi ve askerî 
yardımın azhğınden şikâyet edip durmaktayız., 
Fakat bunu artırmak için başka memleketlerin 
gittikleri yola da gitmemekteyiz. 

Arkadaşlar, hepiniz takdir buyurursunuz ki, 
birçok memleketler kendi Devlet bakanlarının 
bu işi takiple iktifa etmiyerek başbakanlarını, 
birinci sınıf devlet adamlarını, hattâ Cumhur-

j başkanlarını Amerika'ya göndermişlerdir. Bil-
; hassa bu teşkilâtın bütün memleketlerde Baş-
' bakanlığa bağlanmış olmasının en mühim se

beplerinden birisi de şudur : iktisadi, ticari, sı-. 
I nai, zirai velhâsıl bütün ihtisasları ihtiva eden 
| bu karışık ve gayet mudil mekanizmanın işle-
I mesi ancak, Hükümet Reisinin doğrudan doğ

ruya ait olduğu makamlardan bu şeyler hak
kında malûmat alarak işi tetkik etmesi ile imkân 
dâhiline girdiğinden bütün Avrupa memleket
lerinde bu yol ihtiyar edilmiş ve onların aldık-

' lan neticeler bizden kat kat fazla olmuştur. 
Muhterem arkadaşlar, bizim yalnız askerî 

ve iktisadi sahada değil, hattâ Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasından gördüğümüz 
yardım da ekalli kalildir. 

Müsaadenizle şimdi burada birkaç rakam ar-
zedeceğim. Malûmu âliniz, isminden de anla
şılacağı üzere, Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası, oraya iştirak eden milletlerin aida-
tiyle kurulmuştur ve aidat veren milletler ara
sında yardım ve kalkınmaya ihtiyacı olanlara 
yardım prensibi esas olarak konmuştur. Böyle 
olduğu halde geçen sene Mayısına kadar Ho-
lânda'nm gördüğü 222 milyon dolar yardıma 
mukabil Türkiye ancak 24 milyon dolar yar
dım görmüştür, Brezilya'nın gördüğü 120 mil
yon dolar yardıma mukabil biz gene 24 milyon 
dolar yardım gördük arkadaşlar. 

Şahsi kanaatime göre bu işten istenilen ne
ticenin alınması birinci sınıf devlet adamları
nın gönderilmesi ile, o işe memur edilmesi ile 
mümkündür arkadaşlar. Yoksa işin Hariciye 
Bakanlığında bir umum müdürle tedvirinin 
bundan daha iyi bir neticeye bizi isal etmesi 
mümkün değildir arkadaşlar.-

Onun için kemafissabık bu teşkilâtın Baş
bakanlıkta kalması ve işe daha fazla ehemmi-
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yet verilmesi ve meselenin ciddiyetle ele alın
ması lâzımgeldiği kanaatindeyim arkadaşlar. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem' 

arkadaşlar, Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
•Teşkilâtının bugün olduğu gibi kanunen Başba
kanlıkta kalması ve Başbakanlığın sevku idaresi 
ile yürütülmesi muvafık mıdır, yoksa Dışişleri 
Bakanlığına verilmesi mi daha münasiptir? 
Mesele bu iki hal çaresinden birinin kabulür>e 
aittir. Bendeniz Bütçe Komisyonunda, bâzı Av
rupa memleketlerinin takip ettiği yola bakarak 
ve aynı zamanda İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
üzerine aldığı vazifenin mahiyetini dikkate ala
rak, bugün olduğu gibi bunun Başbakanlığa 
bağlı bir teşkilât olarak çalışması mütalâasını 
serdeltim ve ekalliyette kaldım. Bu yüzden 
Bütçe Komisyonu raporuna muhalif kaldım. 

Her hangi bir teşkilâtın şu veya bu bakan
lığa verilmesi veya devredilmesi meselesi mü
zakere edilirken evvel emirde düşünülmesi lâ-
zımgelen husus, verilen vazifenin en iyi bir şe
kilde ifa edilmesi olmak lâzımgelir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
nın vazifesi: evvelmeirde memleketin muhtelif' 
sahalarda muhtaç olduğu hususlar ne ise bun
ları tesbit etmek ve bunları derleyip toplıyarak 
plânını tesbit etmek ve koordine etmektir. Ko
ordine edilen bu ihtiyaçların da ikinci safhada 
müzakere edilerek intaç edilmesi lâzım geln*. 
Bu bakımda; üniversiteleri, millî savunmayı, 
bayındırlığı, işletmeyi, tarımı hulâsa memleke
tin muhtelif faaliyet sahalarını alâkadar eden 
birçok meselelerle meşgul olacak olan bu teşki
lâtın evvelemirde bu ihtiyaçları tesbit ve koor
dine etmesi lâzımdır. Bu bakımdan bendenizin 
kanaatime göre koordinasyona en iyi bir şekil
de gerçekleştirmesi en ufak bir ihtilâfa mey
dan vermeden müzakerelerin en salim bir şe
kilde yürütülmesi ve seri netice alınması imkâ
nını vermesi bakımından en isabetli olarak bağ
lanması lâzımgelen daire Başbakanlıktır. Nite
kim Amerika Birleşik Devletlerinde dahi karşı
lıklı güvenlik teşkilâtı yeni çıkan kanunla icra 
makamında birinci derecede mesul olan Tru-
man'ııı şahsına bağlıdır. Bize verilen izahat
tan bunun bir kısım vazifelerinin Dışişleri Ba
kanına devredildiği söylenmişti. Halbuki arka
daşlar, kanun tetkik edilince görülür ki, Mar-

1.1952 0 : 2 
I şal yardımı işlerinin yani E. C. A. nm başında 

bulunan zat yani Harriman bu teşkilâtın da ba
şına getirilmiştir. Muavini de keza yanma ve
rilmiştir ve teşkilât doğrudan doğruya Tru-
man'la çalışarak Dışişleri Bakanının daha sa
lâhiyeti kısılmıştır. 

Filhakika deniyor ki; Mr. Acheson salâhiyet
lerinin bir kısmını kaybetmiş bulunmaktadır; 
Yine Millî Savunma Bakanının da, tıpkı Dışiş
leri Bakanının olduğu gibi, salâhiyetlerinin bir 
kısmı kısıntıya uğramış bulunmaktadır. Biz
zat bu müesseseyi ihdas eden memlekette dahi 
keyfiyet icra işlerinde birinci derecede mesul 
bir makama tevdi edilmişken, bunlardan isti
fade edecek olan memleketlerde buna paralel 
bir hattı hareket takip edilmesi, zannederim ki 
sağlanacak istifade bakımından yerinde olur. 

Avrupa memleketlerinden Almanya'da Mar-
şal Ytirdim Bakanlığı ismi altında bir teşkilât 
vücuda getirilmiş, Yunanistan'da Koordinasyon 
Bakanlığı diye bir teşkilât vücuda getirilmiş 
olup İtalya'da da böyle bir teşkilât kurulmuş
tur. 

Bu itibarla bendeniz; bu teşkilâttan evvel 
emirde bizim beklediğimizin, memleketin her çe
şit faaliyetini uzaktan yakından ilgilendiren bir 
mevzu olarak evvelâ ihtiyaçlarımızın . tesbiti ve 
koordine edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

İkinci safha da elde plân ve. mükemmel bir 
dokümantasyonla müzakerelere geçerek müzake
relerin lehimizde bir neticeye vardırılması key
fiyeti teşkil eder düşüncesindeyim. . 

Bu itibarla ikinci kısımda Dışişleri Bakanlığı
nın yetişmiş elemanlarından istifade etmek ne ka
dar lazımsa; birinci kısımda da ihtiyaçların tes
bit edilmesi ve bu tesbit edilen ihtiyaçların koor
dine edilmesi için tam bir iş birliği halinde çalı
şılması o derece de lâzımdır ve sağlıyacağı menfa
at da o nispette büyük olur mütalâasındayım. 

Bir bakıma, işin Başbakanlıktan alınarak Dış
işleri Bakanlığına verilmesi işlerin yürütülmesi 
için yeter denebilir. Lâkin bu durum teşkilâtın 
Başbakanlığa bağlı kalmasiylc elde edilecek men
faatlerle karşılaştırılırsa Başbakanlığa bağlı bir 
teşkilâtın, Başbakan Yardımcısının veya Devlet 
Bakanının idare edeceği teşkilâtın vereceği neti
ce farklı olur ve ikinci surette netice daha müs
mir ve mükemmel olur kanaatindeyim. Mevzu 
işin plânları hazırlanıp . dokümantasyon ikmal. 

| edildikten sonra, o işi süratle neticeye vardırmak 
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keyfiyetidir. Dışişleri Bakanının asıl vazifesi mü
zakereci olarak buradan başlar' Birinci olarak 
plânın, ihtiyaçlara göre, tesbiti ve tenakuzların 
mevcut olmaması lâzımdır. Geçmişte hazırlanmış 
bir plânda, iki buçuk üç sene kadar evvel hazır
lanmış plânda tenakuzlar mevcut olduğu için alâ
kadar yabancı daireler tarafından bu tenakuzlar 
dolayısiyle iade edilmiştir. Hakikaten bu teşkilâ
tın Başbakanlığa bağlı kalması icabeder. Fakat 
bugün olduğundan daha fazla Başbakanın, yahut 
Yardımcısı olan zatın veya Devlet Bakanının ya
kından alâkadar olması ve diğer bakanların da en 
salahiyetli elemanlarım vermek suretiyle bu işin 
sevk ve idaresi temin edilecek menfaatler bakı-

: mmdan iyi olur, Kanaatindeyim. Bu kanaatimi 
aynen, şu sırada dahi muhafaza -etmekteyim.' Tak
dir yüksek heyetinizindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı. . -
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

( i s tanbul )— Efendim, Fethi Çelikbag arkada
şımız meseleyi vazıh olarak ortaya koydular. 
Bu teşkilât şuraya mı bağlansın, buraya mı bağ-
lansıs • meselesinden ibarettir. Bu teşkilât ne
reye bağlanırsa bağlansın, nihayet bütün Dev
let dairelerinin bütün vekâletlerin müşterek ça
lışmalarının bir mahsûlüdür ve nihayet ar-
zettiğim gibi, bu, bir şekil, bir bağlanma mese
lesidir. Onun altında teşkilât, şimdiye kadar 
çalışan teşkilât. bir müddet yine eski şekilde ça
lışmasına devam edecektir. îlk zamanlarda mü-
tenakız malûmat verilmesi, şu veya bu, İktisa
di İş Birliği Teşkilâtına ait, yalnız ona ait bir 
kusur dtğildir. Doğrudan doğruya henüz ha
zırlanmamış, bu malûmatı, istenen malûmatı 
toplamamış olan muhtelif Devlet dairelerinin 
heyeti mecmuasına ait bir kusur olmuştur. Bi
naenaleyh meseleyi bu noktai nazardan müta
lâa ve tetkik etmek lâzımdır. Demin arzetti-
ğim gibi, mesele, tamamen dedikleri gibi, şim
diye kadar teşkilâtın Başbakanlığa bağlı olarak 
bulunmasında değildir. Zaten bir aralık Baş
bakanın tevkil ettiği Devlet Bakanı tarafından 
idare edilmiştir. Fakat hakikatte teşkilât bir 
umumi kâtip tarafından idare edilmekteydi. Bi
naenaleyh o zamanlar iyi mi, fena mı işledi, şu 
veya bu oldu da, yardım az olduğu neticesine 
varılarak, bu .idarenin şu bakanlığa veya bu ba
kanlığa bağlı olması mı isteniyor? Bu tasarının 
sevici bu. sebeplerden ileri gelmez. Bu teşkilât 
.ve onun istinat ettiği alâkalı daire ve ilgili ba-
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I kanlıkların hazırlayıp verecekleri malûmat ne 

kadar sağlam olursa, bu teşkilâtın vereceği ma
lûmat da hakikaten o kadar doğru ve isabetli 
olur. Yani hazırlık o kadar doğru, geniş ve mü
kemmel olur. Bunun şuraya veya buraya bağlı 
olması bu işin mahiyetini değiştirmez. 

Elde edilecek neticelere gelince; bunun da 
I yine hariciye müzakerelerinde, Devletin siyasi 

münasebetlerinde verilen malûmatın doğruluğu
na, hazırlanacak plânların mükemmeliyetine 
bağlıdır. Bunun da aidiyet meseleleriyle bir alâ
kası yoktur. O teşkilâtın gayesine uygun bir şe-

{ kilde ve bütün Devlet dairelerinin iştirakiyle 
çalışması demektir. Bu çalışma, şimdiye kadar 
olduğu gibi, ister Başbakanlığa, ister Dışişleri
ne bağlı olsun, yine aynı şekilde, hattâ daha 

I tekemmül ederek, daha alışarak işi daha iyi 
görmeye devam edecektir. Yoksa, Başbakanlığa 
bağlı olursa koordinasyon daha iyi olur, oradan 
ayrılırsa fena olur, tarzında bir düşünce mantı-
kan kabili kabul değildir ve nitekim bunun de
lili şudur k i : Hükümet-kendi, tecrübelerinden 
sonra nihayet bu teşkilâtı hariciyeye bağlama
nın daha doğru olduğuna hükmederek bu tasa
rıyı huzurunuza getirmiştir. Bizden evvelki es
ki Hükümet de kendi tecrübelerine dayanarak 
bunu hariciyeye bağlamak üzere iken.ömrü ve
fa etmemiş ve bağlıyamamıştır. Vaziyet bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde daha söz almış. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Söz istiyo

rum. İsmim geçti, lütfen söz verin. 
BAŞKAN — Sataşma yoktur, Mevzu üze

rinde söz almış daha sekiz arkadaş vardır, bu 
arada bir de kifayeti müzakere takriri gelmiş
tir, onu okutacağım. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) •— Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun! 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) —, Muh

terem arkadaşlar; bu kanun tasarısının başlı
ğında «İktisadi İş Birliği Teşkilâtı» deniyor. 
Şu halde, evvel emirde bu mevzuun ilgili İkti
sat Komisyonundan, Ticaret Komisyonundan ve 

( Maliye Komisyonundan geçmesi lâzım gelir. Eli
mizdeki tasarı yalnız Bütçe ve Dışişleri komis
yonlarından geçerek huzurunuza gelmiştir. Böy
le ehemmiyetli bir mevzuun İçtüzüğün emretti-

I ği komisyonlardan geçerek buraya gelmesini ri-
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ca ediyorum ve bunun hakkında da bir.önerge 
takdim ediyorum. Kabul buyurulmasını rica 
ederim. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Efendim, 
Vakıa bu mevzu üzerinde bir hayli konuşuldu; 
arkadaşlar konuştular, Sayın Bakan konuştu
lar. Fakat, bu mevzuu komisyonlarında tezek
kür etmiş olan arkadaşları, yani o komisyonla
rın Sözcülerini dinlemedik. Onları da dinliye-
lim. Sonra kifayet cihetine gidelim. (Doğru, 
doğru sesleri). 

ÖMEE BİLEN (Ankara) — Usul hakkında 
söz istiyorum., Efendim; Marshall Yardımın
dan, bugün Meclisi Âlinin gösterdiği telâş, bize 
niçin az veriyorlar. İş buraya geliyor. Bu teş
kilât ister Başbakanlığa, ister Cumhurbaşkan
lığına bağlansın. (Olmaz, olmaz sesleri). Ol
maz, ama, farzan ve takdira. 

Mesele; yani bize niçin az veriyorlar da di
ğerlerine çok veriyorlar. Bu parayı babası 
hayrına mı veriyor? Mutlak kimden fazla alır
sa belki ona veriyor, bilmiyorum. Şimdi biz di
yoruz ki > • 

BAŞKAN — Ömer Beyefendi, lütfen usul 
hakkında. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Acaba bizden 
mi fazla aldı, yoksa onlardan mı fazla aldı? 
Binaenaleyh, bunu biraz düşünmek lâzımdır, 

Teşkilâtı nereye bağlarsan bağla misafir, 
misafiri istemez, ev sahibi hiç birisini iste
mez derler. (Gülüşmeler). Belki haddi zatin-
da bize o .kadar verecektir. Öyle görünüyor. 
Biz de onun mukabilini ancak ifa ediyoruz. Da
ha fazla istersek, bizden de daha fazla ister. 
Biz kanaat edelim de daha fazla istemesin. (Gü-
lışmeler, alkışlar). 

B. M. Meclisi Yüsek Başkanlığına 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 

Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki 
görüşmeelrden tenevvür etmiş bulunmaktayız. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynaganlı 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

önergeler vardır okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İşin taallûku hasebiyle Ticaret, Ekonomi ve 
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I Maliye komisyonlarında incelenmek.üzere mez

kûr komisyonlara havalesini arz ve teklif, ede
rim. ; ...... ,r 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

KEMAL TÜRKOĞLU •'• (Mardin) — Efen-
J dim, redde ait bir önerge vardır, evvelâ onun 
j oya konulması lâzımdır. 
I BAŞKAN —. Hepsini okutacağım. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Reye 
koyacağınız evvelâ ret takriri olabilir. 

j Yüksek Başkanlığa 
İktisadi İş Birliği Kanununun Ekonomi, Ti

caret ve Maliye komisyonlarına havalesinin oya 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

I Bolu M. V. Bursa M. V. 
Zuhuri Danışman Mithat San 

• 1 6 . 1 . 1 9 5 2 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Şifahen de arzetmiş olduğum gibi bu tasarı
nın reddini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Mümtaz Kavaleıoğlu 

BAŞKAN — Riyaset Divanı, vazifesini lâyı-
kiyle yerine getirilmek için yüksek müzaheretle
rinize muhtaçtır, şimdi okunmuş olan bu üç tak
rirden.... 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Be
nim takririm okunmadı. 

BAŞKAN — Okutuyorum, 

Meclis Başkanlığına 
Mevzuubahis Hükümet tasarısının alâkalı ko

misyonlarca da tetkikim arz ve teklif ederim. 
Ankara M. V. 

• Salâhaddin Âdil 

Yüksek Başkanlığa 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 

doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlanmasını 
Yüksek Meclisin tasvibine arzederim. 

Antalya M . ? . -
Burhanettin Onat 

BAŞKAN — Efendim okunan takrirler ara
sında en aykırı takrir, tasarının reddine müte
dair olan takrirdir. Evvel emirde bunu. reyi âli
nize arzetmek mevkiindeyim. Binaenaleyh L tasa-

I rınm reddine dair takriri.kabul buyuranlar... 
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İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; usul 

hakkında mâruzâtım var, müsaade buyurun. 
(Gürültüler, reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler?... 
Efendim; tereddüt hâsıl oldu (reddedildi 

sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Efendim;, müsaade buyurun, tekrar reye vaz'ede
ceğiz, sebebi; reylerin sayılmasında .tereddüt hâ
sıl olmuştur.. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. Hayır sesleri, ret ret sesleri. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Takriri reye ko
yarsanız mesele kökünden halledilmiş olur. Hal-
halbuki..., (Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, (Reye, reye 
sesleri). 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERS (istanbul) 

— Söz istiyorum. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — izzet Be

ye söz verilmediğine göre Başbakana da söz ve
rilemez. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, tasarı hakkındaki ki
fayeti müzakere takriri kabul buyurulduğuna 
göre, şimdi elimizde mütaaddit takrirler vardır. 
(Şiddetli gürültüler). 

Arzedeyim : Birisi redde mütedairdir, diğer
leri usule mütaalliktir. Fakat bu takrirler hak
kında başkanlık makamının düşündüğü bir 
nokta vardır. (Gürültüler) Tasarının reddi me
selesi... (Şiddetli gürültüler)... 

Müsaade buyurun, tasarı hakkındaki müza
kere hitama erdikten sonra maddelere geçilmesi
ni reye vaz'edeceğim, maddelere geçilmesi kabul 
edilmediği, takdirde tasarının reddi esastır, Ni
zamname bunu âmirdir. (Gürültüler). 

Fakat- ayrıca müzakerenin hitamından sonra 
maddelere geçilmesi keyfiyetine intizar olunma
dan tasarının reddi hakkında verilmiş olan bir 
takrir vardır, bunu reye koyacağım. (Şiddetli 
gürültüler). 

Müsaade buyurun, bu takrir tasarının red
dine mütaalliktir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
b u l ) — Takrir aleyhinde konuşacağım. • 

BAŞKAN. — Buyurun. (Şiddetli gürültüler, 
reya sesleri). 

Müsaade buyurun efendim. (Gürültüler) 
(Usule aykırıdır sesleri). 

.1952 0 : 2 
| SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) .— Bizimle 

alay ediyorsunuz Reis Bey. 
BAŞKAN— Netice henüz tebliğ edilmemiş

tir. Reyler sayılmamıştır. (Gürültüler). 
Takrir hakkında biraz evvel izzet Akçal da 

söz alırken aynı mâruzâtta bulunmuştum. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Bizim

le alay mı ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Size ihtar ediyorum; konuşma

yınız. Birinci ihtarı yapıyorum. 
SÜREYYA ENDlK (Çanakkale) — Konu-' 

I saçağım. 
BAŞKAN — ikinci ihtarı yapıyorum. De

vam ederseniz oturumu tatil edeceğim (Gürül
tüler)'. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Oturu
mu tatil et. 

BAŞKAN (Başbakana hitapla) — Buyurun 
efendim, (izzet Akçal'a niçin söz vermediniz 
sesleri, gürültüler). 

Vereceğim efendim. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan

bul) — Bir dakika dinlemek lûtfunu gösterir
seniz... ' • 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Tüzüğe hür-
meten sizi dinlemiyorum. (Soldan, güle güle ses
leri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Da. 
vamla)— Muhterem arkadaşlar, söz almak sure
tiyle huzurunuzu bu derece rahatsız edeceğimi 
takdir etmiş olsa idim söz almazdım. Hükümeti
niz adına arzedeceğim iki cümleyi dinlemek iste
miyorsanız şu anda kürsüyü terketmeyi şeref te
lâkki ederim. (Asla sesleri). Şimdi sözü bırakı
yorum. (Devam devam sesleri). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Mesul 
Bakan konuştu. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Mesul Bakan konuşmakla beraber Hü
kümetin Başbakanı ağzından ifade edilmesinde 
zaruret olan noktalar vardır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Geç kal
dınız. 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Sus be! 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Geç kaldığımı itiraf ediyorum; özür 
diliyorum. Eğer başka işlerim mevcut olmasay
dı. huzurunuzda bulunurdum. Fakat arkadaş
lar bu anda meselenin esasına girmek istemiyo
rum. Bu teklifin reddi halinde doğacak mahzur-
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lar üzerine kifayeti müzakere takriri kabul edil
miş olduğu için, tekrar avdet etmek istemiyo
rum. Fakat hiç olmazsa, bir defa daha tezekkür 
imkânını bulabilmek için, müzakerenin komis
yona havalesini, arz ve teklif ediyorum. (Sol
dan bravo sesleri, alşıklar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bir noktayı lâyikıyle belirtmek ge
rekir: Yüksek Heyetinizin titizlik gösterdiği 
husus bilhassa Tüzük, ahkâmına riayet etmekten 
ibarettir. Fakat şunu da esefle kaydetmek ge
rekir ki, Başkanlık Divanı hepinizin huzurunda 
Tüzük ahkâmını ihmal etmekte adetâ emsa
line rastlanmayacak bir harekette bulunmuş
tur. Bu, Yüksek Meclisimiz . bakımından, esef 
edilecek bir hâdisedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Çok fena-
yaptmız Celâl Bey. 

BAŞKAN —• Söz vermiyorum. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Adnan. 

Menderes 'i de bu hale getirdiniz. 
BAŞKAN — Konuşmayınız, söz vermiyorum. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Konuş

muyorum zaten. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Takrir üze

rinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaş

lar, her ne kadar tasarı ı Yüksek Heyetinizin 
huzurunda uzun boylu tetkik edilmişse de şah
san Başbakanın «Bunun reddedilmesi karşısın
da tevellüt edecek mahzurlar...» diye bir ifade 
kullanması karşısında tasarının diğer komis
yonlara giderek orada da tetkik edilmesi ye
rinde olacaktır kanaatindeyim. Bu. itibarla ha
kikaten bunun burada reddine gidilmeksizin -
esasen tasarının aleyhinde konuşan birçok ar
kadaşlar da alâkalı komisyonlardan geçmesi. 
maksadiyle takrir vermiş bulunmaktadırlar • 
tasarının o komisyonlara gitmesinde, ben de 
fayda umarım. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşım kâfi 
derecede izah ettiler. Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Rert önergesini tekrar okutu
yoruz. 
(Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 

1.1952 O : 2 
I BAŞKAN —- Bütçe Komisyonu Sözcüsüne 

söz veriyorum. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA AHMET 

HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Efendim, Meclisi 
Âliye sevketmek üzere bulunduğumuz Bütçe 
Kanunu tasarısında Bütçe Komisyonunca kabul 
edilmiş olan bu kanun için bir tahsisat kabul 
edilmiştir. Eğer ret kararı ittihaz buyurulacak-
sa mevzuun bu bakımlardan havale edilecek 
komisyonlarda tetkik edilmesi ve bilâhara He
yeti Umumiyeye gelmesi icabeder. (Komisyona 

. geri al sesleri) 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sayın 

Hamdi Başar Bütçe Komisyonu sözcüsü mü
dür ve tasarıyı geri almaya salahiyetli: midir? 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu 
tasarı için bu mevzuda konuşmaya salahiyetli
yim, tasarıyı geri almaya salâhiyetim yoktur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) - -Ma tbua 
da sözcü olarak Emin Kalafat gözükmektedir. 

BAŞKAN — Reye arzetmek üzere Mümtaz 
Kavalcıoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takriri reye arzedeceğim, 
yalnız lehte veya aleyhte rey verenlerin ayağa 
kalkmaları zarureti vardır. Çünkü demin te
reddüt hâsıl oldu. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, bu 
takrir reye konup kabul edildiği takdirde .me
sele kökünden halledilecek, yani tasarı reddo-
lunacaktır. Diğer taraftan komisyonlar adına 
istenmiştir, oralarda da etraflıca tetkik edile
cektir. Bu imkânı Meclisi Âliye vermenizi ri
ca ediyorum. Maliye Komisyonu Reisi sıfatiyle 
ve Tüzüğün 22 nci maddesine göre bu tasarıyı 
komisyonumuza da havale buyurmanızı iste
mekte ve reye konmadan bu hakkımı kullan
maktayım. 

BAŞKAN — Muhtelif içtihatlar ve muhtelif 
kanaatler belirmekte ve Riyaset Makamına ta
rizde bulunulmaktadır. Biz kimin noktai naza
rına göre vazife göreceğiz1? Bu tasarı redde
dildiği takdirde mesele kalmamış oluyor. Red
dedilin ezse o zaman komisyonlara havalesi dü
şünülebilir. 

Binaenaleyh tasarının reddi hakkındaki tak
riri reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-

j miyenler... Kabul edilmemiştir. (Alkışlar). 
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(Müfit Erkuyumcu'nun önergesi tekrar o-

kundu.) 
BAŞKAN — Şimdi okunan takriri kabul bu

yuranlar... Kabul etmiyenler.. Bu takrir ka
bul edilmiş ve tasarı Ticaret, Ekonomi ve Mali
ye komisyonlarına havale 'edilmiştir. 

Efendim; Danıştay üyelikleri için yapılan 
seçimin neticesini arzediyorum: 

Bu seçime 311 arkadaş iştirak etmiştir. 

Mahmut Nedim Oğut 
Celâl önen 
Kâmil Kayam 
Şükrü Gilisralıoğlu 
Ali Rıza Ünal 
Celâlettin Göydün 
Lûtfi Hakeri 
Kemal Aral 
Salih Aktan 

190 
169 
159 
145 
130 

86 
64 
55 
50 

. 1952 O : 2 
Abdullah Mayadağ 40 . 
Hikmet Kümbetlioğlu 30. 
Yusuf Vardar 27 
Osman Cemil Batır 11 
Ferit Ayiter 10 rey almışlardır., 

Bu arkadaşlar arasından Mahmut Nedim. 
Oğut 190, Celâl Önen 169, Kâmil Kayam 159 
rey almak suretiyle Danıştay üyeliklerine se
çilmişlerdir. Kendilerine başarılar dilerim. 

Şükrü Gilisralıoğlu ile Ali Rıza Ünal'ın al
dıkları rey adedi, nisap teşkil etmemektedir. 

•Binaenaleyh bu iki arkadaş arasında gelecek 
'birleşimde yeniden seçim yapılacaktır. 

Efendim; gündemde müzakere edilecek da
ha bâzı maddeler mevcuttur. Vaktin gecikmiş 
olmasına göre 18 Ocak Cuma günü saat 15 te 
toplanmak üzere birlçşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

«gOg»»" I» «I 
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16 . III . 1950 tarihli ve 5802 sayılı Tapulama Kanununa ek Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.)' 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 272 
Kabul edenler : 270 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 21 2 
Aşık Milletvekillikleri : '] 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRt 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerb ay 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çıçekdağ 
Osman Talât îltekin 
Talat Vasfı Öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Kai] Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacicl Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Müeteba Iştın 

Arif Kahpsızoğlu 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet ÖVbev 

BURSA 
Halil Ayan 
Rai i" Aybar 
Selim E-agıp Emeç. 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Oelâl 'O tın an 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ilral 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakçıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refct Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzmı, önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

' Hâmit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Galip -Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmeıı 
Tahsin--İnanç' 
Doğan Köymen 
M'azhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman • 

İÇEİ, 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlıı 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Attınel 
Faruk Nafiz . Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer ,•-
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman : 

: İZMİR ,::,-:v;::;; 
Pertev Arat 
Halil özyörük 
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Zühtû Hilmi Velibeşe 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzado 
Tîayri Tosunoğlu 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Deve'ioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KİİRKLARELÎ 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atiğ 
Haindi Başak 
Salih Kalemeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Eifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan> 
rıövor 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran . 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zcyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdı Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
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Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
utitıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Finiz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Eeşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİÎRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOE 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü. Şavh 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Halil İmre 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğhı 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
.Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[ Reddedenler] 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

Cezmi Türk 

[Oya kaUlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç (î.) 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan). 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğln 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekeüoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Bakı ökdem 
Lûtfı Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı (Bakan) 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Egâh Erozaıı (1.) 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Ba
kan) 
Kenan Yılmaz 
AR Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Eıiüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâli Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 

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

EDİRNE 
Rükneddiri Nâsûhioğlü 
(Bakan) 
Hasan Osma ...... 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sariaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç. 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan (.1) 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Ba^ 
kan) 
Kemal Zey'tinoğlu( Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

Hüseyin Fırat 
İSPARTA 

İrfan. Aksu 
Said Bilgiç. 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola1 

Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdı Başar 
Andre Yaram Bay ar 
(1.) 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) •' 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim GÖknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad ; Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes Başba
kan) 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar (î.) 
Ahmet Topçu 
S ani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar (t.) 
Mehmet Aldemir (1. Ü.V 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Brgin 
Muhiddin Erener (1.) 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş (1.) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
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Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu (î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait KantareL; 
Fahri Keçeçiögju,.. 
Ahmet,Keskin p: 
Muzaffer Âli Mühto 
R:fat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe: . 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmnt Erbil 
SıtkrPekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşr 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
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KONYA 

Kemal Ataman * " " 
Remzi Birand; ̂  .*..-.-*.̂  
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbck 
Muammer 0\n\z 
Himmet ölçmen - • • • 

ifüTÂHİ^A 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Boğan (1) 

j İsmet İnönü 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 

i Faruk İlker (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez (İ.) 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
i Salâhattin Hüdayioğlu 
'Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan (Bakan) 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü (İ,) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

JRİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Server Somuncupğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Re§at Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül ;; A 
Şevket Mocan ;; - , ?;;: 
Yusuf Ziya/ Tuntaş 

TOKAD 
Nuri Turgut Topeoğlu 

:(İ.) , 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Calıid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Malatya 
rm')zorı 
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T. B. M. M. Basımevi 
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Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç Tarifesi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 19 ncu maddesinin son 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet, Maliye 

ve Bütçe komisyonları raporları ( 1 / 

T. C. 
Başbakanlık 4. VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1905, 6/1831 
• Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında Adalet Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . IV .1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

' . < - . . - . ' . Başbakan 
. A. Menderes 

GEREKÇE ' . ' • ' • • ' 

Meriyette bulunan 3494 sayılı Kanunun ikinci maddesindo noter harç pullarının iptalinde ay-
ricâ zımba kullanmak mecburiyeti konulmuş ise do zımbanın memleketimizde imal edilmemesi ve 
ithalinin bâzı kayıtlara tâbi tutulması sebebiyle tedariki çok müşkül ve bâzan da imkânsız oldu
ğu göz ömründe bulundurularak riayet imkânı olmıyan ve pratik bir faydası bulunmıyan bu 
usulden sarfınazar edilmiştir. 

Kanunun 12 nci ve 13 ncü maddelerinde tasdik harcına tâbi tutulan defterler; Ticaret Kanu
nu hükmüne göre tutulması mecburi olan defterlerdir. Bu defterler ise mezkûr kanunun 66 ncı 
maddesindo gösterilen mevcudat, muvazene, yevmiye ve kopya defterleridir. Noter Harç Tarifesi 
Kanununun tahdidi bir hükümle tasdik harcına tâbi tuttuğu bu defterlerin dışında kalan meselâ 
Vergi Usulü Kanunu ile tutulması ve tasdiki emrolunan diğer defterlerin tasdikmdan harç ve üc
ret alınması mevcut hükümler muvacehesinde imkânsız olduğundan her iki madde bu hususu te
min edecek şekilde değiştirilmiş ve Vergi Usulü Kanununun 211 nci maddesiyle ihdas olunan 
tasdik yenileme muamelesinden harç ve ücret alınmasını sağlıyacak şekilde 13 ncü maddeye bir 
kayıt ilâve olunmuştur. 

Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesini değiştiren 5478 sayılı Kanunun ikinci madde
si 1298 tarihli icar Akar Nizamnamesiyle 1329 tarihli Muvakkat Kanunu kaldırmış ve mezkûr ka
nunun geçici maddesinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun yayımından sonra kira akitlc-
rinden ceza almmıyacağı tasrih olunmuştur. Bu hükümle mâl sahibi ile kiracı yazılı mukavele ya
pıp yapmamakta serbest bırakıldıkleri cihetle yalnız belediye pulu yapıştırılmak suretiyle yapıl
makta olan istisnai .şekildeki kira mukaveleleri ortadan kalkmış ve Noter Harç Tarifesi Kanunu
nun. 19 ncu; maddesinin son fıkrası tatbik kabiliyetini kaybetmiş olduğundan mezkûr fıkra de 
kaldırılmıştır. 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu • ••"••'' 25 .VI .1951 

Esas No. 1/189 ' \ 
Karar No. 45 

Yüksek Başkanlığa 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter 
Harç Tarifesi Kanununun bâzi maddelerinin 
değiştirilmesi ve 19 ncü maddesinin san fıkra
sının kaldırılması hakkında Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 27 . I V . 
1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı Adalet ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu 
halde incelendi :. 

Hükümet gerekçesi, halen tatbik mevkiinde 
bulunan 3494 sayılı Noter Harç Tarifesi Ka
nununun 2 nci maddesi; noterler tarafından 
kullanılan harç pulları için kanunda tarif edi
len iptal muamelesine inzimamen, pulların zım
balanması lüzumu da âmir bulunması, halbuki 
mümasil iptal vasıtalarının ithal güçlükleri do-
layısiyle temin vo istimalini kabil olmadığı ve 
esaslı bir faydasının dahi bulunmadığı cihetle 
iptal işlerinde yalnız zımba usulünden sarfına
zar edilmesi icabettiği zikredilmiştir. 

Kczalik, mezkûr kanunun 12 ve 13 ncü mad
delerinin tahdidi mahiyetto taknin edilerek no
terlere sadece Ticaret Kanununda kabul ve ta
dat kılman defterlerin tasdiki yetkisi verildiği 
halde bu defterlerin haricinde kalan, bilfarz 

.Vergi Usul Kanunu ile tutulması ve tasdik et
tirilmesi gereken defterlerden yapılan hizmet 
mukabilinde harç ve ücret alınmasının kanunen 
mümkün olmadığı gibi, Vergi Usul Kanununda 
münderiç tasdik yenileme muamelelerinde dahi 
aynı mahzurun husule geldiği belirtilerek her 
iki maddenin bu esaslar dairesinde hazırlandığı 
mütalâasiyle tâdil teklifi yapılmıştır. 

Ge.ıe, 5478 sayılı Kanunla 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesi de
ğiştirilmiş ve son hükümle icarı Aka-ar Nizam
namesi ve buna ek muvakkat kanun ilga edil
miş ve binnetice mahza belediye pulu yapış
tırılmak üzere noterlere tevdi edilen kira mu
kavelelerine ait muamelelerin ifasına imkân 
kalmamış olduğundan kanunun 19 ncu madde
sinin son fıkrası hükmü de tatbik kabiliyetini 

kaybetmiş olduğundan bahsi geçen son fıkra
nın da kaldırılmasının teklif edildiği anlaşılmış
tır. 

Komisyon müzakeresi, Madde 2 : Bu mad
dede bahsedilen iptal işlerinde zımba •ameliye
sinin kaldırılması hükümet gerekçesinde gös
terilen sebeplere munzam olarak harç pulları
nın sair devlet teşekküllerinde kullanılmasına 
rağmen, cari iptal muamelesinden ayrı olarak 
zımba ile iptal edilmedikleri hususu da teem
mül edilmiş olduğundan teklif esas itibariyle 
kabule şayan görülmüştür.. 

Bu maddenin müzakeresinde tebellür eden 
kanaat şu merkezdedir: 

Harç pullarının mûtat iptal muameleleri me-
yanmda zımba usulünün tatbiki da, iptal işi
nin sıhhatini daha ziyade sağlıyaeağı muhak
kak görülmüştür. Bu bakımdan; ithal rejimi 
üzerinde hassasiyetle tevakkuf edilerek zımba 
ile bütün devlet dairelerinin teçhizi de müm
kün teTâkki edilmiş ve bu tedbirin ait olduğu 
kanunlarda sarahaten mezkûr olmasa dahi; ip-' 
tal sisteminin emniyetini temin sadedinde hü-

.kümet tarafından bir yönetmelikle bu mevzu
un tatbiki da mümkün olduğundan tasfiye edil
mesi müzakere konusunu teşkil etmiştir. 

Bu mevzuda; harç pullarının ait olduğu dai
relere, tevzi şekli ve pulların kıymetleri üzerle
rinde de durulmuş; hâlen tatbik edilmekte bulu-. 
nan salim bir esasa dayanmadığı neticesine de 
varılmıştır. Ezcümle; 

Muayyen kıymetleri taşıyan harç pulları mal
landıklarında ihtiyaca tekabül eden miktarda 
bulundurulmasının, katî ve zaruri olduğu tatbi-, 
kat sahasında görülen aksaklıkların icabıdır. Dai
reler, büyük miktarlara tekabül eden pul yerine 
küçük miktarları muhtevi pulları istimal sure
tiyle; iptal, sürat, tasarruf gibi üç esaslı mevzun 
da menfi bir vaziyete düşmektedirler. Binaena
leyh yukarda işaret olunduğu veçhile harç pulla
rının ihtiyacı karşılamıyacak miktarda küçük ve 
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büyük kıymetleri ihtiva etmek üzere ihzarı lüzu
muna komisyon kaani bulunmaktadır. 

Kezalik; bu mevzuda ehemmiyetle nazara 
alınması gerekli görülen bir husus da, daire mute
metlerine verilen avans miktalarmın ihtiyaca te
kabül etmediği keyfiyetidir. Bu cümleden olarak 
mahkeme başkâtiplerine 150 - 300 lira avans ve
rilmesi iş hacmi itibariyle nakâfi ve hattâ ciddî 
mahzurları mucip olmaktadır ki, başlıca muame
lâtın sekteye uğramasına saik olmaktadır. 

Esasen, mahkeme başkâtiplerine verilen avan
sın miktarı hakkında endişeye mahal bulunmad-
dığı da aşikâr bir hakikattir. Çünkü bu ve mü
masil vazifede Hazine mutemedi sıfatını taşıyan 
memurların harç pullarından başkaca Devlet pa
rasına vaziülyed bulundukları hususu da müna
kaşaya değmez. Meselâ, mahkeme başkâtipleri, 
mahkeme muamelâtına mütaallik bilcümle nu-
kudnn kabzı ve emini bulunmaktadır. Bütün 
bunlarla beraber, hepsinin kanunen mükellef ol
dukları cihetle tatbikattaki mevcut kusurların 
ıslâhı ile mevzuun faydalı bir şekilde inkişaf et
tirilmesinin de uygun olacağı mütalâa kılınmıştır. 

Madde 12, Noter Harç Tarifesi Kanununun 
bu maddesi, noterlere Ticaret Kanunu mucibince 
tacirler tarafından tutulması" mecburi defatirin 
tasdikma ait muamelelerde noterlerin ancak harç 
istifa edeceklerini âmir olup bu maddenin hari
cinde kalan ve kanunen tasdiki icaabeden defter
lerin, tasdik muameleleri için maddenin tahdidi 
ifade etmemek üzere değiştirilmesi ve hükmünün 
bütün tasdik işlemine tâbi muamelelere ıtlakı ile 
teşmili lâzım geldiğine dair Hükümet teklifi ye
rinde ve isabetli bulunmuştur. 

Maddenin tadil şekli ile Ticaret ve Vergi Usul 
Kanunu ile mevcut ve âtiyen -meriyete girecek 
sair kanunlar ile tasdiki istihdaf edilen defterler 
muamelelerine de tatbikini temin edeceğinin^zik-

redilmesini komisyon tezekkür etmiştir. 
Madde 13, maddenin Hükümet teklifindeki 

tertip şeklinin tatbikatta güçlükler husule getire
ceği ve iltibaslara mahal bırakacağı neticesine va
rıldığından 12 nci maddenin gerekçesindeki mü
lâhazalara ve esaslara müsteniden, bu maddenin 
dahi ânı ve şâmil olarak tedvini^ umumiyetle te
nazura temin edeceği cihetle tasarıdaki (Vergi 
Usul Kanununun 211 nci maddesi gereğince yapı
lacak) fıkrası çıkarılmış ve madde aynen. (Ka
nunen tutulması ve tasdılp emrolnnan defterlerin 
son kayıtlarının tasdikmdan ve tasdik yenilenme
sinden beher defter başına maktuen 50 kuruş 
harç alınır) şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 19, 1298 tarihli İcarı Akar Nizamna
mesi ile buna müzeyyel 1329 tarihli Kanunun 
muvakkat, Borçlar Kanununun kira akitlerine 
mütaallik hükümlerinin, bu akitlerin selde tâbi 
bulunmaması esasını muhtevi hususlardan dola
yı 3494 sayılı Noter Harç Tarifesi Kanununun 19 
ncu maddesinin son fıkrasını teşkil eder. (Yalnız 
belediye pulları yapıştırılan mukavelelerden 50 
kuruş harç alınır) kısmını kaldıran Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.. 

Başkan Yerine Bu Rapor Sözcüsü 
Ankara Balıkesir 

O. §. Çiçekdağ V.' Asena 
Kâtip 

Balıkesir Amasya Çankırı 
V. Asena 1. Olgaç C. Boynnlı 

Edirne Elâzığ İstanbul 
71/. Enginim TL A. Yöney A. Moshos 

Konya Kütahya" Samsun 
M. Oluz S. 8. Nasuhöğlu F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
S .Serçe N. Ü. Alçılı 

( S. Sayısı : 18 ) 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M: 
Maliye Komisyonu 

Esas No: İ/189 
Karar No: 79 

29, VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter 
Harç Tarifesi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 19 ncu. maddesinin son fıkrası
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı il
gili bakanlık temsilcileri hazır • bulundukları 
halde incelendi ve gereği düşünüldü. 

Meriyette bulunan;3494 sayılı Kanunun ikin
ci maddesinde Noter Harç pullarının iptalinde 
ayrıca zımba kullanmak mecburiyeti konulmuş 
ise de zımbanın memleketimizde imal edilme
mesine ithalinin bâzı kayıtlara tâbi tutulması 
sebebiyle tedariki imkânsız olduğundan riayet 
imkânı ve pratik bir faydası bülunmıyan bu 
usulden sarfınazar edilmesini; 

Kanunun 12 ve 13. ncü maddelerinde tasdik 
harcına tâbi tutulan defterler Ticaret Kanu
nunun 66 nci maddesinde belirtilmiş olması ha
sebiyle bu defterlerin dışında kalan Vergi Usul 
Kanunu ile tutulması ' ve tasdiki emrolunan 
diğer defterlerle; ileride tutulması gerekecek 
defterlerin tasdikmdan harç ve ücret alınma
ması gibi bir netice doğurması sebebiyle 12 ve 
13 ncü maddelerin değiştirilmesini;' 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 
kira akitlerinden ceza alınmaması sebebiyle, 
yalnız belediye pulu yapıştırılmak suretiyle ya
pılmakta : olan istisnai şekildeki kira mukave
leleri ortadan kalkmış ve Noter Harç. Tarifesi 

Kanununun 19 ncu maddesinin son fıkrası tat
bik kabiliyetini kaybetmiş olduğundan mezkûr 
fıkranın kaldırılmasını; 
yerinde gören komisyonumuz tasarının esasını 
ittifakla kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; Hükümetin tasarı 
başlığı, 1 ve 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş, 
12 nci maddede imlâ bakımından ufak bir tadilât 
yapılmıştır. 

Adalet Komisyonunun 13 ncü maddesiyle 
Hükümetin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Ko. Başkam , Sözcü 

Rizo % ' Giresun 
1. AkçaU H. Erkmen 

Kâtip 
Zonguldak Konya 
E. Âçıksöz U. Nazif Yiğiter 

îmzada bulunamadı 
Muş -Niğde 

F. Kılıçlar N. Bilge 
Siird Sivas 

M. Daim Süalp " §. Esevit 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
T. Koral F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 

( S . Sayısı : lfl) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B: 31. 31. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/189 
Karar No. 8 

18. XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter 
Harç Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde
sinin son fıkrasının kaldırılmasına dair Adalet 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlı
ğın 4 . V I . 1951 tarihli ve 6/1831 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısı, Adalet ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale edilmiş olmakla Adalet ve Maliye 
bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü, ' • 

Yürürlükte bulunan 3494 sayılı Noter Harç 
Tarifesi Kanununun ikinci maddesi; harç pulla
rının taallûk ettiği kâğıdın noterlerde kalacak 
nüshasına yapıştırılıp zımbalatmak ve daire 
mührü basılmak suretiyle iptal edileceğini, tarih 
ile yevmiye defteri sıra numarasının da bunun 
üzerine yazılması lüzumunu âmirdir. 

Hükümet gerekçesinde; memleketimizde zım
banın imal edilememesi ve ithalinin de bâzı ka
yıtlara tâbi tutulması itibariyle tedarikinin im
kânsız hale gelmiş olduğu belirtilmekte ve Ada
let Komisyonu ise harç pulları kullanan diğer 
resmî dairelerde de zımba usulünün cari olmadı
ğını gerekçesine ilâve ederek ikinci maddenin 
tâdilini uygun bulmaktadır. 

Tasan ile değiştirilmesi istenilen 12 ve 13 
ncü maddeler; Ticaret Kanununa göre tüccarlar 
tarafından tutulması gereken defterlerin tasdi-
kından alınacak harçları göstermekte olup Ver
gi Usul Kanununa göre de noterler tarafından 
tasdiki lâzım gelen defterler için noterlere öde
necek harçları da ihtiva etmek üzere umumi bir 
hüküm ifadesi maksadiyle sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Mal sahibi ile kiracı arasında kira mukave
lesi aktedilmesinden mütevellit cezai hüküm yü- • 
rürlül ten kaldırılmış olduğuna göre Noter Harç 
Tarifesi Kanununun 19 ncu maddesinin son fık
rası tatbik kabiliyetini kaybetmiş ..olduğu cihet
le bu fıkdanın da kaldırılması istenmektedir. 

Hükümet temsilcilerinden alman izahat ve 
'komisyonumuzca da yapılan görüşmelerden son
ra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve birinci 
madde ile tadili istenilen 3494 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin ikinci fıkrası, vuzuh vermek 
maksadiyle, değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

12 nci madde Maliye Komisyonunun ve 13 
ncü madde Adalet Komisyonunun değiştirişleri 
veçhile 2, 3 ve 4 ncü maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Sözcü . 

Çanakkale 
E. Kalafat ' 
Afyon K. 

A. Yezıroğlu 
Aydın ' 

E. Menderes 
Bolu 

3İ. Güçbilmez 
Bursaa 

K. Yılmaz 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Giresun 

31. Şener 
İstanbul 

A. H. Başar 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş- Bakay 

Konya 
M, ÂU..ttklQn 

İ>r. 

Başkan V. 
Burdur 

F: Çelikbaş 
Kâtip 

. Sivas 
//. îmre 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Bilecik 
Y. Üresin 

Bolu 
/. Gülez 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Giresun 

II. Erkmen 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
' İstanbul 

S. Oran 
Kastamonu 
77. Türe 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Akşoy 
Urfa 
F. Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı 
' MADDE 1. — Adliye Harç Tarifesi Kanu
nuna ek Noter Harç Tarifesi hakkındaki 3494 
sayılı Kanunun 2, 12, ve 13 ncü maddeleri aşa
ğıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir .:.-

Pulların yapıştırılması ve iptali 

Madde 2. — Harç pulları ait olduğu iş kâ
ğıdının noterlikte kalan nüshalarına yapıştırılıp 
üzerlerine daire mührü basılmak ve tarihle 
yevmiye defterinin sıra sayşı yazılmak suretiy
le iptal olunur. Diğer pulların iptali kanunla
rına göre yapılır.. 

Kira kontratları ile tüccar defterleri Bu hü
kümden, müstesnadır. •;.•;• 

Defter ve honişmento tasdiki harcı 

Madde 12..— Kanunen tutulması ve tasdiki 
en rolunan defterlerin taşdikında beher defter 
başına yüz sahifeyc kadar elli kuruş ve yüz sa-
hifeden yukarı beher elli, sahife ve küsuru için 
yirmi beş kuruş ve kaptan^ ve tayfa ve amele. 
defterlerinin, yazılmasında adam başına beş ku
ruş ve konişmentolarm tanziminde eşyanın her to
nundan iki kuruş harç alınır. 

Defter kapatma ve tasdik yenileme harcı 

Madde 13. — Kanunen tutulması ve tasdiki 
emrolunan defterlerin son kayıtlarının tasdikm-
dan ve Vergi Usul Kanununun 211 nci mad
desi gereğince yapılacak tasdik yenilenmesinden 
beher defter başına maktuan elli kuruş harç alı
nır.'' .'•'•• .- .. :' 

MADDE 2. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 3. -±- Bu kanun yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.' i 

Başbakan ' Devlet Bakanı J 
A, Menderes- . Başbakan Yardımcısı 

' * ' 8. Ağaoğlu \ 

ADALET, KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Adliye Harç ̂ Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun bâzı 

• maddelerinin değiştirilmesi ve 1 maddesinin 
söii fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1.- — Hükümetin birinci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Pulların yapıştırılması ve iptali 

Madde 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. • 

Defter ve konişmento tasdiki harcı 

Madde 12.—.Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Defter kapatma ve tasdik yenileme harcı 

Madde 13. — Kanunen tutulması ve tas
diki emrolunan defterlerin son kayıtlarının 
taşdikmdan ve tasdik yenilemesinden beher 
..defter'başına maktuan 50 kuruş harç alınır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

isfcvl'8) 
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^MALİYE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTİRÎŞl 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun hâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin 
sorti fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 

aynen kabul edilmişcir. 

Pulların yapıştırılması ve iptali 

Madde 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Defter ve konişmento tasdiki harcı 

Madde 12. — Kanunen tutulması ve tasdi
ki emrolunan deferlerin tasdikmda beher def
ter başına 100 sayfaya kadar 50 kuruş ve 100 
sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuru için 
25 kuruş; 

Kaptan, tayfa ve amele defterlerinin yazıl
masında adam başına 5 kuruş ve konişmentola-
rın tanziminde eşyanın her tonundan iki kuruş 
harç alınır. 

Defter kapatma ve tasdik yenileme harcı 

Madde 13. — Adalet Komisyonunun 13 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -~ Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4..— Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabu ledilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Adliye Harç Tarif esi Kanununa ek Noter Harç 
Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Pulların yapıştırılması- ve iptali 

İkinci madde — Harç pulları "ait ' olduğu 
iş kâğıdının Noterlikte kalan nüshalarına yapış
tırılıp üzerlerine daire mührü basılmak ve 
tarihle yevmiye defterinin. sıra sayısı yazılmak 
suretiylo iptal olunur. 

Tüccar defterleri dolayısiyle kullanılacak 
harç pulları, bu defterler üzerine yapıştırılıp 
aynı şekilde iptal olunur. 

On ikinci madde — Maliye Komisyonu
nun on ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Adalet Komisyo
nunun on üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı.: 18) 



Hu. 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
//. Köy men 

' Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
•T. îleri 

Ekonomi vo Ticaret Bakanı 
M.Me 

Gümnik ve Tekel Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 
JI. özyörük 

Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 
Sa. v<i So.-Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı ,'< 
'..'• 8. Kurtbek 

İşletmeler Bakanı, 
Hakla Gedik 

Tarım Bakanı 
N. ökmen • 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

*>m<i 
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S. S A Y I S I : 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısmında ve 1951 yılı Bütçe Kânununa bağlı A / l ve 
L işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1 /267) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü . . . / , . ' ' 29.11.195i 
Tetkik Müdürlüğü - ' •-

Sayı : 71 - 2042,6/3754 
, -j ;• Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 . 5 . 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununa ek olarak hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 5 . 11 . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sının gerekçe ve ılişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' . •, A. Menderes 

GEREKÇE 

Şehir ve kasabaların sınırları dışında köy ve bucaklarda bulunan ve yüzde seksen tapusuz olan 
gayrimenkullerin tapulanarak Medeni Kanunun istihdaf ettiği tapu sicilini vücuda getirmek su
retiyle bir taraftan köylü vatandaşlar arasında gayrimenkul tasarrufu yüzünden doğan anlaş
mazlıkları gidermek, bir taraftan da .bu mallarından iktisadi sahada değeri ölçüsünde fayda
lanmaları imkânlarını sağlamak gayesiyle çıkarılan 5602 sayılı Tapulama Kanunu 1950 sene
sinden beri tatbik mevkiine vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun Türkiye ölçüsünde tatbik edilmesi için 20 senelik bir program hazırlanmış ve 
memur kadroları ona göre alınmıştır. 

Kanunun ilk tatbik senesinde bir taraftan kurslar açarak memur yetiştirmek, bir taraftan 
da bu memurları tatbikat sahasında olgunlaştırmak için sarfedilen zaman har^ç tutulduğu tak
dirde bu tatbikattan kanunun Türkiye ölçüsünde ve 20 senede uygulanacağı anlaşılmış bulun
maktadır. Ancak hemen bütün illerimizden alman yazılardan bilhassa köylerde gayrimenkul ta
sarruf durumunun karışıklığı yüzünden vatandaşların sürekli niza ve ihtilâflardan kurtula
madıkları ve bu yüzden hemen her gün sayısı küçümsenemiyecek adlî vukuata raslandığı cihet
le 5602 sayılı Tapulama Kanununun biran evvel ve memleket ölçüsünde uygulanması talepleriy
le karşılaşılmaktadır. 

(Bu pek haklı talepleri ise bugünkü kadro ve ödenek durumu ile karşılamak imkânı olmadı
ğından memleketin bu hayati dâvasını daha kısa bir zamanda hiç olmazsa 10 senede halletmek 
imkânlarını elde edebilmek için kadro ve ödeneğin bir misli artırılması gerekmektedir. 

Merbut kanun tasarısı bu gayeyi istihdaf eylemek üzere hazırlanmıştır. 
Tasarının birinci maddesi ile 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü kısmına yeter derecede memur kadrosu eklenmesi teklif edilmiştir.. 
Bu kadroların tasarının kabulünü takip eden ilk malî yılda tatbik edilebilmesi için bu kadro-



lara tâyin edilecek teknik elemanların şimdiden yetiştirilmesine başlanması bilhassa önümüzdeki 
yılın mesai mevsiminin kaçırılmaması lüzumlu görüldüğünden tasarının kabulünü mütaakıp 1951 
Bütçe yılı içinde bu elemanların kurslara alınarak üç ay müddetten faydalanması için tasarıya 
birinci geçici madde konulmuştur. Bu maddeye bağlı cetveldeki tertiplerden 275 850 liralık bir 
aktarma temin olunmuştur. 

Bu suretle şimdiden başlanacak kurslarda yetişenlerin 1952 Malî yılı ortalarında mesaiye 
şevkleri kabil olacaktır. Bu maksatla tasarıya bağlı ilâve kadrolar ayni zamanda 1951 Bütçesine 
bağlı L cetveline alınarak mevkuf tutulmuştur. 1952 Bütçesinde bu kadroların serbest bırakılma
ları imkân dâhiline girecektir. 

Tasarının ikinci maddesi kanunun yürürlüğe başlaması tarihi ve üçüncü maddesi de kanunun 
Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hükmünü ihtiva eylemektedir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B..M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/267 
Karar No: 14 

18. XII. 1951 

5602 sayılı, Tapulama Kanununa ek olarak 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . XI . 
1951 tarihli ve 6/3754 sayılı tezkeresiyle sunu
lan kanun tasarısı komisyonumuza havale olun
makla İçişleri Bakanı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Hükümetin gerekçesinde tafsilen açıklandı
ğına göre, şehir ve kasabalar?,n sınırları dışın
daki köy ve bucaklarda bulunan ve yüzde sek
sen tapusuz olan gayrimenkullerin tapulanarak 
tapu sicilini meydana getirmek maksadiyle Mec
lisi Âlice kabul olunan 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun memleketimiz ölçüsünde tatbiki 
bugünkü kadro ve ödenek durumu ile yirmi se
nede mümkün olabileceğini halbuki memleke
tin bu hayati dâvasını daha kısa bir zamanda 
hiç olmazsa (10) senede halletmek imkânlarını 
elde edebilmek maksadiyle tasarının sevkedil-
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Tasarıyı yerinde gören komisyonumuz, mad
delerin müzakeresine geçmiş, maddeleri eki olan 

Yüksek Başkanlığa " 

cetvelleriyle birlikte Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzerev Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaşı 
Antalya 

A. Snnoğlu 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

•A. II. Basar 
İzmir 

T. Gürerk 
Konya 

R. Bir and 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 

. . . : . • : .8 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
/. Gülez 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Giresun 

//. Erhmen 
İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
R.-.§. Sirer 
Trabzon 

F. Kalaycıoğlu 

Kâtip 
Sivas 

II. tmre 
Bursa 

K. Yılmaz 
Erzincan 

İV. Pekcan 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırşehir 

0. Bölükbap 
Ordu 

B:. Altsoy 
Trabzon 

G. R. Eyüb oğlu 

'..(•S.. Sayısı Y;İÖ} :?: 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

V . 1950 tarihli ve 5602 sayılı. Tapulama 
Kanununa eh kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A/ l işaretli cetvelin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (275 850) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1951 yılı Bütçesine bağlı (L) işaretli cet
velin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kıs
mına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
ve İçişleri B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
- 8. Kurtbek 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
• N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

1). 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Merkez teşkilâtı 
Fen âmiri 

» » 
Fen memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Taşra teşkilâtı 
Arazi Kadastro Müdürü 

» » » 
•» » > 

Sayı 1 

10 
"10 
25 
25 
50 
50 

100 

6 
6 
6 

Vylık 

60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

50 
40 
35 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

I). Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Kontrol memuru 10 
10 »* » 16 
11 » . » 20 
7 Arazi Kadastro Yargıcı 6 
8 » » » 6 
9 » s» » 6 

13 Yargıç kâtibi ' 18 
13 Sicil kâtibi 18 
14 » » 18 
10 Kadastro teknisiyeni 50 
11 » » 70 
12 » » 150 
14 Kadastro teknisiyen yardımcısı 270 

40 
35 
30 
60 
50 
40 
20 
20 
15 
35 
30 
25 
15 

( S. Sayısı : 19 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

M. , ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Basın -Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 8 100 

Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 
1 Müzik yayınları 14 000 
3 Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri 45 000 

Bölüm toplamı 59 000 

Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
2'- Başka her çeşit yayın giderleri 
3 Foto - filim servisi giderleri 

Bölüm toplamı 42 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

Yolluklar • 
6 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluklariyle başka 

giderleri ' 6 000 

Liman idarelerinin deniz taşıtları işletme giderleri 3 000 

Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 4 000 

Liman idarelerinin deniz taşıtları Satmalına ve yaptırma, onarma, 
bakım, kızağa çektirme giderleri ve kızak karşılıkları 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak deniz taşıtları karşılığı 3 000 

Devlet Meteoroloji İşleri GeneLMüdürlüğü 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 İller posta ve telgraf ücretleri 

İşletme genel giderleri 78 992 

Maliye Bakanlığı 

Yolluklar 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Hesap uzmanları yolluğu 

10 000 
32 000 

10 000 

16 000 
32 000 

( S. Sayısı : 19 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi • Düşülen Eklenen 

6 Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye mü
fettişlerinin yolluğu 13 758 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

476 Kurs ve okul genel giderleri 
3 Tapulama kursları genel giderleri 

477 Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 

Bölüm toplamı 61 758 

Bölüm toplamı 

rEL TOPLAM 275 850 

2 700 
5 400 

8 100 

227 750 

40 000 

275 850 

( S. Sayısı : 19 ) 





S. S A Y I S I : 

Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe komis

yonları raporları (1 /226) 

• T. G. 
Başbakanlık 18. VII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü • : ' ' • ' , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1942, 6/2408 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . VI. 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

(Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5412 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı, kurulduğu andan itibaren siyasi mahiyet arzetmesine rağmen iktisadi maksatlar gü
den Amerikan yardımının siyasi mahiyetini, dür ya vukuatının ileaatı ile yavaş yavaş ön plâna 
geçirdiği müşahede edilmiş ve son zamanlarda Amerika'nın Avrupa iktisadi iş Birliği Teşki
lâtı nezdindeki mümessili Büyükelçi Wood tarafından anılan teşkilâta gönderilen bir mektupta 
yapılacak Amerikan Yardımında, eski Snöy - Marjolin taksim formülünün terkedilerek, devletle-

, rin millî savunma güçlerinin takviyesi hususunun da nazarı itibara alınacağı bildirilmiş ve ayrıca 
Ankara'daki ECA Amerikan Misyonu da yardını hususunda, kendilerinin Amerikan Müşterek 
Askerî Yardım Heyeti ile daha fazla iş birliği yapacağını ifade etmiş olması nazarı itibara alı
narak, artık tamamen siyasi mahiyet arzeden bu işlerin Dışişleri Bakanlığına bağlanması her ba
kımdan daha faideli ve memleketimiz menafime daha uygun mütalâa edilmiş olduğundan ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır, j • 
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Dışişleri Komisyonu rapora 

T.B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 226 
Karar No. 42 

27 . VII . 1951 

. Yüksek Başkanlığa 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği teşkilâtının Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanması hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 20 . VI . 1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısı gerekçesiyle birlikte Dışişleri Komisyonuna 
havale buyurulmuş olmakla komisyonumuzun 
27 . VII . 1951 tarihli toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisinin huzuriyle incelendi. 

Gerekçenin münderecatmdari şu noktalar an
laşılmaktadır: 

1. Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâ
tı kurulduğundan itibaren aynı zamanda siyasi 
bir mahiyeti haiz olmakla beraber bu mahiyet 
yavaş yavaş ön plâna geçmiş ve teşkilâtın siya
si bir maksat ve hedefi olduğu tezahür'etmiş 
bulunmaktadır. 

2. Amerikan yardımından istifade etmekte 
olan milletlere yapılacak yardımlar da bundan 
böyle eski taksim formülü terkedilerek yardım 
sahasında devletlerin millî savunma güçlerinin 

takviyesi hususu da göz önüne alınacaktır. 
3. Ankara'daki E. C. A. Amerikan misyo-

ım yardım hususunda Amerikan Askerî Yardım 
Heyetiyle" daha sıkı bir iş birliği yapacaktır. 

Bu hal ve vaziyete göre yapılan görüşmeler 
sonunda İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması komisyonumuzca da 
tabiî vo gayeye daha uygun telâkki edilerek 
tasan ekseriyetle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di -buyurulmak üzere yüksek başkanlıklarına 
sunuluf. . 
Dışişleri Ko. Başkanı 
vo bıı rapor Sözcüsü 

İzmir . Ankara İzmir 
'V.-Mentes S. Maksudi Arsal O. Baban : 

İzmir Kütahya Seyhan 
A. Başman A. Gündüz Muhalifim 

R. Oğuz Arık 
Trabzon 
H. Saka 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/226 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

18 .XII . 1951 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması hakkında hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başbakanlığın 18 . V I I . 1951 tadihli ve 
6/2408 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarı
sı Dışişleri Bakanlığı ve Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde, 5412 sayılı Kanunla 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan Millet-

lararası İktisadi İş Birliği faaliyetinin başlan
gıçtan itibaren diplomatik münasebetleri ilgi
lendiren bir mevzu teşkil ettiği ve bunun zamanr 

la daha bariz bir hal aldığı belirtilmektedir. 
Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilmiş, 

olan Hükümet tasarısı üzerinde yapılan görüş
melerden ve alman izahattan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Milletlerarası İktisadi İş birliği Teşkilâtı 
hakkında 5412 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin-

( S . Sayısı : 21) 
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de «genel ve katma bütçeli dairelerle Devlet 
Ekonomi kurumlarından ve kanunla kurulu 
banka ve kurumlara mensup memur ve hizmet
lilerden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar 
esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak 
ve aylık, ücret ve diğer bütün özlük hakları 
da bağlı bulundukları yerlerden almak şartiylo 
lüzum görüldüğü sürece Milletlerarası İktisadi 
îş Birliği Teşkilâtında çalıştırılabilirler.» denil-. 
mekte olduğu gibi aynı kanunun 4 neü madde
sinde de «Devlet daireleriyle Devlet Ekonomi 
kurumlarından bu. kanuna bağlı aylıklı kadro
lara nakil ve tâyin edilenlerden teşkilâtta kalma
ları zarureti zail olanlar bu vazifelerde kazan
dıkları haklara göre eski daire veya teşekkülle-
rindeki boş kadrolara tercihan tâyin olunurlar» 
hükmü de mevcut olduğuna göre Dışişleri Ba
kanlığı memurlarından bu teşkilâtta vazifelendi-
rileceklerin haklarının esasen mahfuziyeti sağ
lanmış olduğundan dolayı Hükümet tasarısında 
mevcut iki maddenin tedvinine lüzum olmadığı 
cihetle tayyedilmesi daha uygun görülmüştür. 

Tasarıda mevcut geçici madde değiştirilmek ve 
Hükümetin üçüncü maddesi ise üçüncü madde 
olmak suretiyle tasarı aynen kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5412 sayılı Kanunin kurulan Milletlerarası İkti
sadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 

bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 
sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak ku
rulan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Dışişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Milletlerarası İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtına Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarından tâyin edilmiş ve edilecek olanla
rın özel kanunları gereğince tanınmış olan un
van ve hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE — 1951 Malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı çeşitli cetvellerin (Milletlera
rası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) başlığı altın
daki kısımları, aynı cetvellerde Dışişleri Bakan
lığı kısmının sonuna nakledilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan Muhalifim E. Kalafat 
F. Çelikba§ 

Kâtip 
Sivas Afyon K. Antalya 

/ / . Imre A. Vezir oğlu A. Sarıoğlu 
Aydın Bilecik Bolu 

E. Menderes Y. Üresin M. Güçbilmez 
Bolu Bursa Çanakkale 

/ . Gülez K. Yılmaz K. Akmanlar 
Elâzığ Giresun Giresun 

Ö. F. Sanaç II. Erkmen M. Şener 
Gîümüşane İstanbul İstanbul 

K. Yörükoğlu A. II. Başar H. Hüsman 
İstanbul İzmir İzmir 
8. Oran B. Bilgin T. Gürerh 

Kastamonu Konya Malatya 
/ / . TÛre M. A. Ülgen M. S. Eti 
Mardin Ordu Trabzon 
R. Erten B. Aksoy C. E. Eyüboğlu 

Trabzon Urfa 
8. F. Kalaycıoğlu F. Ergin 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan

lığına bağlanması. haklqnda kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin (Milletler
arası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) lnsmındaki 
bölüm vo maddelerdeki ödeneklerden bu ka
nunun yayımı tarihine kadar sarf olunmıyan 
miktarlar aynı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs-

l : 21) ( S . Sayış 
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MADDE 3 . — Bu kahnn yayımı tarihinde 
yürürlüğe .girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
"-.-.••A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

II. Köy men 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Ek), ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
(T. ve Tekel Bakanı 
•'. E. S. Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbeh 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
/ / . özyörük 

Maliye Bakanı 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytİnoğlv, 

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

Tarım Bakanı 
N. ÖJtmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakla Gedik 

B. K. 

mı sonunda aynı isimlerle yeniden açılan bö
lüm ve maddelere nakledilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1951 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) ve (R) işaretli cetvellerin 
(Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) 
başlığı altındaki kısımları aynı cetvellerin Dış
işleri Bakanlığı kısımlarına nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Hükümetin 
aynen kabul "edilmiştir. 

ikinci maddesi 

üçüncü maddesi 

- W » 

(S .Say ı s ı : 21) 


