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İçindekiler 
Sayfa 

Kamutaya 

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

sunuşları 
1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-

di Başar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası 
Kurulmasına ve iskân işlerinin icra tarzı
na dair kanun teklifinin sonuçlandırılma
ması sebebine dair Geçici Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (3/282) 

2. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'-
m, Türkiye'de mevcut (Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi ve üniversiteler klinik
leri hariç) bütün sağlık müesseneleriııin 
tevhit edilerek Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından idare edilme
si hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair önergesi (4/212) 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Millî Müdafaa 
İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler 
hakkındaki 3887 sayılı Kanunun değiş
tirilmesine dair olan kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında önergesi 
(4/213)' 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
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Sayfa 
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak ve 
Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut 
kömür tozlarının amele menafii umumi-
yesine olarak füruhtuna dair olan 114 
sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin gündeme alınmasına ' dair öner
gesi (4/214) 398:400 

5. — Görüşülen işler 400 
1. — Memurların suçlarından dola

yı haklarında yapılacak soruşturma ve 
kovuşturmaya dair kantin tasarısı ile 
Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 
memurların muhakeme usulleri hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/214, 2/236) 400:401 

2. — Kibritin tekelden çıkarılmasına ve . 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel Ko
misyonu raporu ile Ekonomi Komisyonu 
düşüncesi ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) 401,408,412:413,429:432, 

3. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesinin 647 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair .kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Teke], Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/198) 402,408,413,433: 
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4. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 
89 ncu maddelerine 1; birer fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/200) 402,408,413,437:440 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren 
ve Ankara Milletvekili Salâhattih Benli '-
nin, Gayrimenkule Tecavüzün Define da- r 

ir kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/191) 402:403 

6. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kânun tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Said Başak'm, ihtiyarlık Sigor
tası Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ı 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ti- / 
caret, Çalışma ve Adalet komisyonları ra- i 
porları (1/240, 2/117) 403:411i 

7.—• İstanbul Milletvekili Ahmet Top
çu'nun, iş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin «Ç» 
bendinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu (2/301) 411:412 

8. — Deniz tuzlalarından yabancı mem- | 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger, Pa
sinler Bölgesinde, vukubulan depremden zarar 
görenlere yapılan, yardımlar hakkında o bölge
yi gezen heyet adına beyanatta bulundu. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler kabul edildi. 

Gayrimenkule Tecavüzün Define dair ka
nun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yeter 
görülerek maddelere geçildi. Birinci madde 
hakkında da bir müddet görüşüldükten sonra 

Sayfa 
leketlere ihraç edilmek şartiyle tuz is
tihsali için hakiki veya hükmi şahıslara . 
izin verilebileceği hakkında kanun tasa
rısı ile Çanakkale Milletvekili Kenan Ak-
manlar'm, Tuz Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun.tek
lifi ve Gümrük ve Tekel, Bütçe, Adalet 
ve Maliye komisyonları raporları (1/120, 
2/49) 413 

9. — Ankara Milletvekili Talât Vas'fi 
öz'ün, süt ve ürünleri hakkında kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve İç
işleri komisyonları raporları (2/150) 413 

10. — Turistik otel inşası için İstan
bul Belediyesi tarafından Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına devredilecek 
arsa hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/266) 413:428 

11. — Seyhan Milletvekili Reşad Güç
lü'nün, Basın Kanununun 36 nci madde
sindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan 
suplar) tâbirinin yorumlanması hakkında 
önergesi ve Adalet ve İçişleri komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon raporu 
(4/199) 428 

verilen önergelerle birlikte madde İçişleri ve 
Adalet komisyonlarına verildi. 

30 . I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Celâl Yardımcı İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

Füruzan Tekil . , 

« • » > • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Sorular 

. ,v 
A — Sözlü soru 

Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın, 
mahrumiyet bölgesi il ve ilçeleri yollarının 195*2 
yılı programına alınıp almmıyacagma, yol yapımı 
programında hangi esasların göz önünde bulun
durulduğuna, 1951 yılı Bütçesine konulan pa
radan Erzurum ve civar illerini birbirine bağ-
lıyan yollar için yapılan tahsise, Pasinler, Hı
nıs ve Muş ovası yolunun 1952 yılı programına 
alınmasına ve karayolları 10 ncu bölge merke
zinin Erzurum'a nakli hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/562) 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, 

Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir ke
şide tertibi için Millî Piyango idaresine yetki 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/339) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — idareci Üyeler Kurulunun, Cumhur
başkanlığı 1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/341) (Bütçe 
Komisyonuna); 

3. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 ncı maddesinin C fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/340) (Maliye ve 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

B — Yazılı soru -;r 
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, sel 

tahribatını önlemek üzere Tokad iline 1951 yı
lında ne miktar para yardımında bulunulduğu
na ve bu tahribatı önlemek için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne, bu ile ait köprülerle batak
lıkların kurutulma ve yol işlerine, köy yollan 
ile köy suları için yapılan yardım miktarının 
imden ibaret bulunduğuna, Kızılırmak etüdle-
rine ne zaman başlanacağına, Almış. barajına 
ve 1952 yılında-yol ve köprüler için sarf edilecek 
para miktarına dair'yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/561). 

Bütçe komisyonlarına); 
Rapor 

4. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından te-
ressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde yazılı maden kömürü 
tozlarından sayılması lâzımgelip gelmediğine 
ve aynı maddedeki (maden amelesinin menafii 
umumiyesine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 
5018 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre ku
rulmuş olan Maden İşçileri Sendikasına matuf 
olup olmadığının yorumlanması hakkında öner
gesi ve Maliye, Çalışma, içişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (4/136) (Gündeme). 

BAŞKAN — Çoğunluk var, Birleşimi aç> 
yorum. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

<>&<< 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı (Ağn) 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (İsparta), Ömer Mart (Çanakkale), 

»Hatta 

3. — YOKLAMA 
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lA. ~ BAŞKANLIK DÎVANININ 

İ. __ İstanbul Milletvekili Ahmet IIamdi Ba- ı 
şar ve 3 arkadaşının, İskân Bankası kurulma- ' 
sına.ve iskân işlerinin icra tarzına dair kanun 
teklifinin sonuçlandırılmaması sebebine dair Ge- \ 
cici Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/282) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar 

ve üç arkadaşının iskân Bankası kurulmasına 
ve iskân işlerinin icra tarzına'dair kanun tek
lifini inceliyen Geçici Komisyonumuzun 24 . 1 . 
1952 tarihli toplantısında, Hükümet mümessili
nin geniş izahatından sonra alâkadar dairesinin 
bu husustaki etüdleri hazırlamakta olduğu ve 
bitirmek üzere bulunduğu anlaşıldığından işbu 
etüdler neticesi, Hükümetçe taayyün edecek 
katî noktai nazarla bir arada mütalâa edilmek 
üzere müzakeresinin, bir ay kadar tehiri karar
laştırılmıştır. 

İçtüzük mucibince keyfiyeti Yüksek Baş
kanlığa saygılarımla arzederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakkale Milletvekili ı 

Nihat lyriboz 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'ın, Tür
kiye'de mevcut (Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
ve üniversiteler klinikleri hariç) bütün sağlık 
müesseselerinin tevhit edilerek Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından idare edilmesi hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/212) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye'de mevcut bütün sağlık müessesele

rinin tevhidi hakkındaki kanun teklifim üzerinde 
bâzı değişiklikler yapılması icabettiğinden geri 
verilmesine emir ve müsaadelerinizi saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Talât Oran 

. BAŞKAN —-: Bilginize sunularak geri veril
miştir. ' • . ;" 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

3.— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, millî müdafaa ihtiyaçları için 
yapılacak istimlâkler hakkındaki 3887 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair olan kanun tek
lifinin gündeme alınması hakkında önergesi 
(4/213) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî Müdafaa ihtiyacı için yapılacak istim

lâkler hakkındaki 3887 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifim, Millî Savunma Komisyonunda müza
kere edilmek üzere muameleye konmuş, Hükü
metçe istimlâk hükümlerinin tevhidine müte
dair kanun tasarısına intizaren talik edilmiştir. 

Aradan geçen uzun zamana rağmen adı ge
çen kanun tasarısı Meclise gelmediğinden, İçtü
zük hükümlerine tevfikan, kanun teklifimin 
gündeme alınmasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Miletvekili 
Avukat 

A. Boyacıgiller 

BASİLAN — Zonguldak Milletvekili Boya
cıgiller'in bu mevzudaki kanun teklifinin gün
deme alınmasını talep eden takriri hakkında 
söz istiyen var mı efendim ? 

MEHMET DAİM SÜAL.P (Siird) — Komis
yon izah etsin, şimdiye kadar niye göndermedi? 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Abdürrahman 
Boyacıgiller arkadaşımızın takriri dairesinde 
kanun teklifinin gündeme alınmasını "kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli Havzai 
Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele 
menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 
114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi (4/214) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ereğli Havzasındaki kömür tozlarının amele 

menafime satılması hakkındaki 114 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan kanun tek
lifimin aradan uzunca bir zaman geçmesine rağ
men alâkalı komisyonlarca tekemmül ettirilme
miştir. İçtüzük hükümlerine göre gündeme alın-
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masını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

A. Boyacıgiller 

• BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Efendim, kanun teklifinin sahibi arka
daşımız burada bulunmadığı için mesele hakkın
da biraz izahat vermeyi bendeniz faydalı bulmak
tayım. 

Bundan 10 - 15 sene evvel intişar etmiş bir 
kanuna göre Ereğli kömürlerinin tozları, şilem 
denilen bir kısım heba olmaktadır, deniz sula
rına, dere sularına karışmakta ve bundan hiçbir 
istifade yapılamamaktadır. Halbuki bu kanuna 
göre şilem denilen bu kömürler satılır ve bunların 
tutarı, işçilerin menfaatini sağlıyan Amele Birliği 
Sandığına yatırılır. 

Bu nedense şimdiye kadar tatbik edilmemiş ve 
haklı olarak 60 - 70 bin miktarını bulan Ereğli 
Kömürleri İşletmelerinde çalışan işçiler tarafın
dan kanunun kendilerine verdiği bu hakkın bir
an evvel temin edilmesi talep olunmuştur. 

Bu kanun teklifi çok evvel yapılmış olduğu 
halde ufak bir mülâhaza ile kabul veya reddi 
lâzımgelen bu kanun tasarısı aylardan beri ko
misyonda sürüncemede kalmıştır. Binaenaleyh 
bunun bir an evvel Meclis gündemine gelip yük
sek heyetinizin kararma iktiran etmesi, bir hak
kın senelerce evvel kabul edilmiş bir kanuni hak
kın yerine getirilmesi ve binlerce ailenin talebini 
ihkak etmesi bakımından faydalıdır, lüzumludur. 
Bu itibarla bunun Meclis gündemine alınması 
hususundaki teklifin kabulünü bendeniz de rica 
ediyorum. (Komisyonlar izahat versin sesleri). 

BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, bu mesele diğer bir milletvekili ar
kadaşımız tarafından da teklif edilmiş ve benim 
de üyesi bulunduğum Maliye Komisyonunda 
müzakere edilirken Zonguldak, Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Umum Müdürü celbedilerek mütalâası 
alınmıştır. Aynı teklifi ileri süren Boyacıgiller 
arkadaşımızın gündeme alınması teklifinin le
hinde idarei kelâm eden Muammer Bey arkada
şımızın mütalâalarının aksine olarak mâruzâtta 
bulunacağım için özür dilerim. 

Bu tozlar esas itibariyle Ereğli kömürleri 
işletmesinin çıkarmakta bulunduğu kömür kit

lesinden ayrılmış tozlar olduğu için mülkiyeti 
de Ereğli kömürleri işletmesine aittir. "Ve öteden-
beri tatbik edilmekte bulunan kanun mucibince 
bu tozların mülkiyetini bu işletmeden nezedecek 
yeni bir hüküm mevcut değildir. İşletme kendi 
mülkiyetinden ayrılacak bir cüzün başka bir ye
re devrine sarfına asla muvafakat etmemekte
dir. Bugün yeni tesislerle bu. tozların istihsali 
ve satılması yoluna gidilmektedir. 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması üze
rinde konuşun. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğünün mü
tâlâası bizim mülkümüzden ayrılmış olan tozla
rın başka bir maksada tahsisine imkân olmadığı 
merkezindedir. 

Binaenaleyh bu teklifin gündeme alınmasın
da bendenizeç. bir fayda memul değildir. Gün
deme alınmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Cemal Kıpçak! 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, mevzuubahis toz kömürleri, 
Ereğli İşletmesinin (lavoir) denilen makine ile 
kömürleri yıkadıktan sonra attığı pis sularla 
dereye kaçan ve dere yataklarında teressüp 
edip seller taştığı zaman sürüklenip denize gi
den kömürlerdir. Bu kömürlerin kıymet olarak 
ifadesi her gün için on bin liradır. Demek ki 
her geçen gün on bin liralık kömür ziyan olup 
denize gitmektedir; bu, fiilen tesbit edilmiştir. 

Mevzuun ele alınmaması memlekete bu şekil
de bir zarar tevlit etmekte olduğu için bir an 
evvel müzakere edilerek bir karara bağlanması 
icabeder. Binaenaleyh bu esas üzerinde hassa
siyetle durularak verilecek olan karara kadar, 
günde on bin liranın mütemadiyen heba olması
na sebep olacağız; yahut da mevzuu süratle ko
nuşarak bir neticeye bağlıyacağız. Bunun için 
bugünden müzakeresini kabul buyurmanızı ri
ca ediyorum efendim. 

BÜTÇE K. ADINA TARIK : GÜRERK 
(izmir) — Muhterem arkadaşlar, yüksek malû
munuzdur ki, Bütçe Komisyonu, mesaisi iti
bariyle bugünlerde, bir müddetten beri, fazla
ca meşguldür Bütçeyi huzurunuza vaktinde 
yetiştirmek için elinden gelen gayreti sarf et
mektedir. Zonguldak Milletvekili arkadaşımızın 
teklifleri, müzakeresi sıraya tâbi olan birçok 
teklifler meyanındadır. Şimdiye kadar Bütçe 
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Komisyonunda mevzuun ele alınmaması sadece 
bu;«ebepten illeri gelmektedir. Ümit ediyoruz ki, 
bizi>mâzur göreceksiniz. 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı Vekili. 
İŞLETMELER BAKANI VEKİLİ NURİ 

ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, ka
nun teklifinin mahiyeti hakkında maruzatta bu
lunmak istemiyorum. Bu uzun münakaşayı iea-
bettirecek mahiyet taşımaktadır. Yalnız şura
sını arzetmekle mükellefim ki; hakikaten nazik 
bir mevzuu ihtiva eden bu kanun teklifinin 
ihtisas komisyonlarında iyice incelenmesinde 
bir zaruret ve fayda mevcuttur.; Bunu bu ka
dar istical edip teknik ve mütehassıs bir he
yetin incelemesinden evvel huzurunuza getiril
miş olmasını yerinde bulmuyorum. Çünkü olgun
laşmamış bir vaziyette gelecektir. Komisyondan 
ben de bilhassa rica ederim, bunu bir an evvel 
neticeye bağlasınlar. Komisyonların mütalâası" 
alındıktan sonra bunun müzakeresine geçilme
sinin daha muvafık olacağını arzederim. 

BAŞKAN — Efendim, Abdürrahman Boya-
cıgiller arkadaşımızın kanun teklifinin günde
me alınmasına dair olan takririni oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Soru kısmına geçmeden önce bu mevzuda ve
rilmiş önergeler vardır, onları okuyacağız. 

1952 0 : 1 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan kanun tasarısı 

ve tekliflerinin sorulara takdimen görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı 

Celâl Boyunk 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan önceye 

alınmasını arz ve teklif ederim. 
Tvokad 

Sıtkı Atanç 

Yüksek Başkanlığa 
Sorulardan evvel kanun tasarılarının konu

şulmasını arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İbrahim Subaşı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde gerek hükümetin gerekse halkımı

zın bir an evvel çıkmasını istediği kanunlar var
dır. Sözlü soruların kanunlardan sonra görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Necdet Açanal 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan önce görüşülmesini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.,— Memurların suçlarından dolayı hakla
rında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya da
ir kanun tasarısı ile Tokad Milletvekili Halûk 
ökeren'in, memurların muhakeme usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ^komis
yonları raporları (1/214, 2/236) [1] 

HALÛK ÖKEREN (Tokad) —Muhterem ar
kadaşlar, bugünkü gündemin birinci defa görü
şülecek işler faslının 6 sıra numarasında memur
ların muhakeme usulleri hakkında bir kanun tek
lifim vardır. Bu teklifimi geri almak istiyorum. 
Bu isteğin istinat ettiği mucip sebebi gösteren 
bir de takririm vardır. Lütfen okunmasına mu-
vaffakatinizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

[1] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
30.1 .1952 

Memurların Muhakeme Usulleri hakkındaki 
18 . 1 . 1952 tarihli kanun teklifim müzakere 
edilmek üzere gündeme alınmış ise de bu teklifi 
yaptığım tarihten sonra Meclis ve komisyonlarda 
cereyan eden müzakerelerle tezahür eden tema
yülleri nazara alarak yeniden inceleme ve değiş
tirme yapmak lüzumuna kaani bulunuyorum. 

Bu sebeple teklifimin geri verilmesi için gere
ken muamelenin ifa buyurulmasmı saygı ile rica 
ederim. 

Tokad Milletvekili 
H. ökeren 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Efendim, biz de Hü-
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kümetin getirmiş olduğu tasalıyı / geriye verme
nizi1 istirham ediyoruz. Daha iyi hazırlanmak ve 
bâzınoktalarda dalia iyi tenvir edilmiş ve hazır 
bir hale koymuş olmak ümidi ile ve sebebiyle bir 
müddet için geri vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarı ve teklif gündeme alın
mıştır. İade edip etmemek yüksek kararınıza bağ
lıdır. Tasarının ve teklifin geri verilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Geri verilmesi kabul edilmiştir. 

2. — Kibritin tekelden çıkanlmasına 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) [1] 

'BAŞKAN — İkinci görüşülnıesidir; madde
lere geçiroyruz. 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanunla Devlet Tekeli altına alınmış olan 
kibritin imal, ithal ve satışı -serbest bırakılmış
tır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. (Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Memleket içinde imal veya 
hariçten ithal edilen her nevi kibritlerin beher 
bin çöpünden 60 kuruş istihlâk Vergisi alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — istihlâk Vergisine tâbi mad
deleri memleket içinde imal veya Türkiye'ye it
hal edenler bu vergiyi öderler. 

Memleket içindeki imalâta ait vergi imalin 
yapıldığı yer vergi dairesince, ithalâta ait ver
gi, bu maddelerin ithal olunduğu ıgümrük da
irelerince tarholunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dahilî İstihlâk Vergisi hak
kındaki 1718 sayılı Kanun hükümleri; memle-

[1] Birinci görüşülmesi 24, 27 ve 31 nci bir
leşim tutanağındadır. 
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I ket dâhilinde imal olunan maddelere ait vergi

nin tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri ile mecbu
riyetler ve ihraç edilecek mamulât hakkında 
uygulanır. 

İthalâta ait istihlâk Vergisi, Gümrük Vergi
si ile birlikte gümrük idarelerince tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dahilde kibrit imal eden mü
esseseler birinci sınıf tüccar olmasalar dahi Ver-

I gi Usul Kanununun 188 nci maddesindeki ima
lât defterini tutmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. »Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gümrük Kanunu veya sair 
kanunlarla Gümrük Vergisinden muaf olarak 
yurda ithal olunan kibritlerden istihlâk Vergi
si de alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1 . VI . 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanun ile 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 sa
yılı Kanunun 13 ncü, 29 . V . 1941 tarihli ve 
4040 sayılı Kanunun 28 nci, 27 . V . 1942 tarihli 
ve 4226 sayılı Kanunun 9 ncu, 17 . V .' 1943 ta
rihli ve 4415 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri 
kaldırımıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tekel idaresi hususi 
hukuk hükümlerine ve piyasa icaplarına göre 
kibrit imal, ithal ve satışına devam edebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Tasarı açık oyunuza arzedümiştir. Beyaz ka
bul, kırmızı ret, yeşil çekinser. 
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3. -—Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Gi

riş Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ..ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/198) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmesidir. 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 
Giriş Genel Tarifesinin 647 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. —-1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş 
Genel Tarifesinin 647 nei maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Siklet 100 kiloda 
esası . Lira 

647 Kibrit ve kav, 
A) Mumlu kibritler G 200 
B) Poşet kibritler G 175 
C) Sair kibrit ve kavlar G 150 

GÜMRÜK VE TEKEL KO. BAŞKANI 
MAHMUT GOLÖĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; bu kanun tasarısının birinci madde
sinde gerek başlığında ve gerekse metninde,bir 
kelime yanlışlığı vardır. Esasında; Gümrük Ta
rifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesinin 
647 nci numarası yazılması lâzımgelirken 647, 
nci maddesi denilmiştir. «647 nci maddesi» ye
rine «647 nci numarası» denilecektir. Başkan
lıkça bu şekilde tashih edilerek oya stmulmasım 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Goloğlu arkadaşımızın beyanı 
dairesinde tashihen maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu 
tashih veçhile kabul edilmiştir. 

MA.DDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil-

[1;] Birinci görüşülmesi 31 nci Birleşim tu-
tanağındadır. 
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I mistir. 

Tasarıyı açık:oyunuza arzediyorum. 

4; — Muamele Vergisi Kanununun 9 ve 89 
ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/200) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Mad
delere geçiyoruz. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ve 89 ncu maddesi
nin 6 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . V .1940 tarihli ve 3843 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

29. Her türlü kibrit. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul buyuranlar. . . Etmiyenler . . . Madde 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desinin 6 nci fıkrası iaşağılaki şekilde değişti
rilmiştir : ı 

6. 9 ncu maddenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 
21 ve 29 ncu numaralarında yazılı maddeler. 

BAŞKAN— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar. . . Etmiyenler . . . Madde 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar. . . Etmiyenler . . . Madde 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. Beyaz ka
bul, kırmızı ret, yeşil çekinserdir. 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Gay-
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun tek-

I lifi ve. İçişleri ve Adalet komisyonları rapor-
I lan (2/191) 

[1] Birinci görüşülmesi 31 nci Birleşim tu-
I tanağındadır. 
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; BAŞICAK •— Efendim geçen oturumda birin- "i 

ci maddenin müzakeresi sonunda bâzı takrirler 
verilmiş ve madde bu takrirlerle birlikte tetkik 
edilmek üzereı,! komisyona verilmişti. Komisyon-
dan henüz gelmemiştir, bu sebeple gündemin mü-
taakıp maddesine geçiyoruz. 

6. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Said Ba-
şah'ın,- İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Ticaret, Çalışma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/240,2/117) 

- BAŞKAN — Efendim bunun müzakeresine 
31 nci Birleşimde başlamıştık. Tümü hakkında 
söz istiyen var mı? 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; bu kanun teklifi hakkında ge
çen celsede maruzatta bulunmuştum. Kanun 
teklifinin istihdaf ettiği gaye, bâzı millî banka
ların iş Kanunu şümulünden çıkarılmasıdır. Fa
kat bu tasarıdan ayrı olarak Nedim Göknil ar
kadaşımız bir tefsir talebinde bulunmuş, millî 
bankalar iş Kanunu şümulüne girer mi girmez 
mi diye tefsir istemiştir. Bendenizce evvelâ bu 
tefsir talebi halledilsin. Şayet bankalar iş Ka-' 
nununa girmiyorsa esasen çıkarılmasını istihdaf 
eden kanunu görüşmek abes olur. Eğer Yüksek 
Meclisçe tefsir talebi görüşülürken bankaların iş 
Kanununa girdiğine karar verilirse o takdirde 
bunu görüşebiliriz. Binaenaleyh, evvelâ tefsir ta
lebinin görüşülmesi lâzımdır. 

ikinci olarak da, şayet bu kabul edilmezse şu 
teklifim olacaktır : Kanun teklifi, Yüksek Mec
lis karariyle tasarı ile tevhit edilmiş ve Adalet 
Komisyonuna gönderilmiş idi. Adalet Komisyo
nunun raporunda evvelce Yüksek Meclis tarafın
dan reddedilen Çalışma Komisyonu raporunun 
esbabı mueibesiyle Said Başak'm teklifi redde
dilmiştir. Halbuki evvelce Meclise gelen bu tek
lif üzerinde görüşme yapılırken Çalışma Komis
yonu raporu Yüksek Heyetinizce reddedilmiş ve 
Ticaret Komisyonu raporu üzerinde konuşma ya
pılmıştı. 

Bu itibarla eğer komisyonların raporu üzerin
de görüşme yapılacaksa evvelki celselerde heye
tiniz tarafından reddedilen bir rapor üzerinde. [ 
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ı değil, Ticaret Komisyonunun raporu üzerinde 

görüşme yapılmasını rica ederim... 
Benim teklifim usule mütedairdir. Tüzüğün 

89 ncu maddesi şu hükmü âmirdir; 
«Görüşmenin yeri olmadığı, gündeme yahut 

bu tüzük hükümlerine uymaya çağrılma, öncelik 
ve geri bırakılma hakkındaki teklifler, asıl mese-

I İçlerden önce gelir.». Yani evvelâ usule müte
dair meseleler halledilir, ondan sonra esasa ge
çilir. 

Istidraden şunu arzedeyim ki; Tüzüğün 125 
nci maddesinin son fıkrası: 

«Yorum istemleri ve raporları komisyon ve 
I Kamutayca yeğlikle görüşülür.» demektedir. 

Bu itibarla Bedri Nedim Göknil arkadaşımı
zın tefsir talebi hangi komisyonda ise - çünkü 
aradan epey zaman geçmiştir - bu komisyonun 
biran evvel bu raporu Yüksek Heyetinize sevket-
mesi icabeder. Bu mâruzâtımı tahriri şekilde 
bir takrirle teklif ediyorum, tasvip buyurmanızı 
rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNlL (istanbul) — 

Efendim, benden evvel konuşan muhterem ha
tibin talep ve ricası yerindedir. Bu tefsir tale
bi, meseleleri esasından halledecek mahiyettedir. 
Tefsir talebi de tabiî seyrini takip etmektedir." 
Şimdiye kadar iki komisyondan geçmiş, üçün
cü komisyona gelmiş olup içtüzük hükümleri 
mucibince de müstaceliyetle müzakere edilecek
tir. O itibarla bir müddet daha tehiri faydalı 
olur ve bu şekilde her hangi bir iltibasa da ma
hal bırakmaz kanaatindeyim. Halen Ticaret Ko
misyonunda, üzerinde çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) 

, — Muhterem arkadaşlar, Sayın Mehmet Daim 
Süalp arkadaşımız, bankaların, ihtiyarlık Sigor
tası Kanunu şümulüne dahil olup olmadığı hak
kında halen komisyonlarda görüşülmekte bulu
nan bir tefsir kanunu bulunduğunu beyanla, bu 
tasarının da mezkûr tefsirle birlikte görüşül
mek üzere müzakeresinin tehirini istemişlerdir. 
Eğer hatırımda ya'nlış kalmamış ise, muhterem 
arkadaşımın gösterdikleri mucip sebep de şu idi: 
Bu tasarı ile bankaların ihtiyarlık Sigortası 
Kanunu şümulü dışında bırakılması derpiş edil
mektedir. Eğer Yüksek Meclis, bankaların ih
tiyarlık Sigortasının şümulü haricinde bulundu
ğu yolunda tefsirde bulunursa maksat hâsil ola* 
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çaktır. Binaenaleyh bu yolda tedvin edilecM 
hüküm de meycut.; bir hükmü teyitten başka bir ı 
mâna : ifade; etmiy,çceği cihetle fuzuli olacaktır. ' 
Bilmiyorum doğru anlamış mıyım.; -

Arkadaşlar, yüksek huzurunuza • arzedilen 
tadil tasarısı, bankaların İhtiyarlık Sigortası 
Kanunundan hariç tutulması yolunda bir hük
mü ihtiva etmemektedir. .•••!;.:. 

Memleketimizde sosyal sigortaların -bir ko
lu olarak 1 Nisan 1950 tarihinden beri tatbik 
edilmekte olan 5417 sayılı- ihtiyarlık Sigortası 
Kanununda, şimdiye kadar tatbikattan alman 
neticelere ve iş hayatımızda ve bilhassa işçi va
tandaşlarımızın her vesile ile izhar ettikleri ih
tiyaç ve dileklere dayanılarak değişiklikler ya
pılmasına Hükümetçe lüzumlu görülmüş, bu hu
susta hazırladığımız tasarı komisyonlardan ge
çerek yüksek huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Bu meyanda Sayın Said Başak arkadaşımız 
tarafından iş ve Türk Ticaret bankalarının ih
tiyarlık Sigortasından istisna edilmesine dair 
hazırlanan kanun teklifi komisyonca reddedi
lerek birlikte yüksek tasvibinize arzcdilmiş bu
lunmaktadır. Tefsir ile tasarı arasında bir mü
nasebet yoktur. Çünkü, tefsir talebi iş Kanu
nunun 2 nci maddesine aittir.' Halbuki tadil ta
sarısı, ihtiyarlık Sigortası Kanunu üzerindedir. 
Umumiyetle sigortalılar lehine daha geniş hak 
ve menfaatler sağlanmasını hedef tutan bu ta
dilâtın geciktirilmesinde isabet mülâhaza etme
mekteyiz. Binâenaleyh müzakeresinin devamına 
yüksek müsaadenizi rica ederim. 
. ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Söz isterim. 

BAŞKAN — Enver Beyefendi', ne hakkın
da ? Lehte mi, aleyhte mi ? 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Devam et
mesi lehinde.^ . 

BAŞKAN — Malûmu- devletiniz 89 ncu mad
de müzakereye mahal olmadığına dair usuli 
tekliflerde iki lehte, iki aleyhte konuşmaya mü
saade eder. iki arkadaş" takririn lehinde ko
nuşmuşlardır; 

; ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Üzerinde 
konuşacağım. 

.BAŞKAN — Lehte veya aleyhte mi? Takri
rin aleyhinde konuşacaksanız buyurun. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Lehinde 
konuşacağım. : , 
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'BAŞKAN — SÖz verilemez. (Gürültüler). 

İstirham ederim. Usule mütaallik meselelerde 
lehte veya aleyhte konuşmak üzere iki kişiye 

,söz verilir. Başka türlü hareket edemem. Ni
zamname bizi takyit etmiştir. • • 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Bakandan 
evvel söz istedim. : 

BAŞKAN — Hükümet sıraya tâbi değildir. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, Said Beyin teklifi iş Kanu
nunun ikinci maddesine mütedairdir. Halbu
ki hükümet tarafından getirilen tasarıda İş 
Kanununun ikinci maddesine bir fıkra eklen-

. inektedir. Bu itibarla Yüksek Heyetiniz bu iki 
teklif arasında bir münasebet 'görmüş, tevhit 
etmiştir. Hattâ Adalet Komisyonu müşterek bir 
raporla huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Biz 

. bu itibarla tefsir talebinin talikmda bunların 
tehirini talebetmiştik. Yüksek Heyetiniz bun-

!. l an tevhit etmişti. Mamafih tevhit eden Yük
sek Heyetiniz bunu ayırabilir de. Eğer hükü
met tasarısını tekliften ayıracak olursanız bir 
diyeceğimiz yoktur. Bizim izahat ve maruzatı
mız sırf bunların tevhit edilmiş olmasından ve 
-bir tek raporla huzurunuza gelmiş bulunmasın
dan dolayı tehirini talik etmekti. Şayet ayıra
cak olursanız bugün, hükümet tarafından geti
rilen tasariyı görüşmekte, bir mahzur mülâha-

, za etmemekteyim. < 
I BAŞKAN — Said Başak Beyefendi, takririn' 
i aleyhinde konuşacaksanız söz veriyor Riyaset. 
[ SAİD BAŞAK (Erzurum) — Üzerinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Takrir okunsun : .. 

Yüksek Başkanlığa 
Bankaların iş Kanunu kapsamına girip gir

mediklerine dair bir arkadaşımız tarafından 
vâki olan tefsir talebi ilgili komisyondadır. 
Usulen evvelemirde tefsirin halli icabetmekte-
dir. Şöyle ki, şayet bankalar iş Kanunundan 
hariç tutulmuşlarsa, gündemdeki teklif, aslın
da mevcut olmıyan muhayyel bir mükellefi
yetten bankaları kurtarmayı istihdaf ettiği ci
hetle mâna ifade ' etmiyen bir, mahiyet alacak
tır. Bu itibarla önce tefsir talebinin halli ve 
verilecek Umumi Heyet karariyle bankalar İş 
kanunundan hariç tutulmayıp da bu kanun 
kapsamında bulunduğu anlaşılırsa o takdirde 

I ^ banka memurlarının, işçi Sigortaları Kanunu 
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hükümlerinden hariç; tutulmasına dair teklifin 
müzakeresi yerinde olur kanaatindeyim. 
H Arzedilen bu mülâhazalarla., kanun teklifinin 

müzakeresinin talikim talep ve oya konulmasını 
rica ederim. 

Siird Milletvekili 
M. Daim Süalp. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, aleyhinde 'bir arka
daşımız daha konuşabilir. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Efendim, 
bir kanunun müzakeresi için bir tefsirin gelme
si bekleniyor. Halbuki tefsir; kanunun ne şekilde 
tatbik edileceğine dairdir. Bu kanun müzakere 
ve kabul edilirse zaten tefsire mahal kalmıyacak-
tır. Bu itibarla evvelâ kanunun müzakeresi lâzım
dır. Esasen tefsir birinci defa müzakere edildik
ten ve komisyona havale edildikten sonra isten
miştir ki; tesiri kalmıyacaktır. Onun için evvel 
emirde kanunun müzakeresini rica ederim. 

MEHMET DAİM: SÜALP (Siird) — Banka
lar îş Kanunu şümulüne dâhil değilse ne yapa
caksınız?. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kanun 
tasarısının müzakeresine mahal bulunmadığına 
dair verilmiş bulunan takriri oya arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem ar

kadaşlar; Ücretli Hafta Tatili Kanunundan sonra, 
Çalışma Bakanlığı, şimdi de Yüksek Meclise bü
tün işçi vatandaşlarımızı alâkadar eden 5417 sa
yılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı madde
lerinin tadili tasarısını getirdi. 

On binlerce vatanperver Türk işçisini bağrı
na basan ve baştan başa işçi bir vilâyetin, yani 
Zonguldak'ın Milletvekilleri olarak, Çalışma Ba
kanına ve kıymetli refiklerine ve Çalışma Ko
misyonu Başkanı ve üyelerine bu millet kürsü
sünden teşekkür etmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin muhte
lif bölgelerinde irili, ufaklı birçok millî âbidele
rin, yani işletmelerin mevcudiyeti yüksek heye
tinizin malûmudur. Zonguldak bu sahada en ile
ri gitmiş bir sanayi ve endüstri merkezidir. Ada
na'da, izmir'de, Malatya'da, istanbul ve Bur
sa'da, Nazilli, Konya Ereğlisi'nde, Divriği, Mur-
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I gul, Ergani Bakır İşletmelerinde ve nihayetKeçp 

borlu ve Tavşanlı'daki Garp Linyitleri işletmelerin
de bu memleketin evlâtlarından müteşekkil yüz bin
lerce vatanperver,.Türk •işçisi,memur, teknisiyeıı 
ve mühendis bizlerden ve mensup oldukları işlet
melerden sadece sosyal adalet istemektedirler. 

Zonguldak milletvekilleri olarak bizler bu 
arzuyu daha ziyade hissetmekteyiz. Asit fabri
kası, ' boru fabrikası, çelikhane, haddehane, 
döküm ve yüksek furunlariyle beraber.•; topye-
kûn Karabük Demir ve Çelik fabrikaları, Fil-
yos Ateş Tuğla Fabrikası, Çatalağzı Elektrik 
Santrali ve nihayet Türkiyenin en büyük ve 
en ileri tekniğiyle çalışan Ereğli Kömürleri iş
letmesi Zonguldak Vilâyetindedir. Ve bu üç 
dört işletme fevkalâde güç ve ağır şartlar al
tında vazife görmektedirler. Görenler ve gezen
ler takdir ederler ki, Türkiye'de kömür maden
lerinde ve demir çelik sanayiinde çalışmak değ
in e babayiğitin işi değildir. 

Arkadaşlar, bir noktayı arzedeyim, Ahmet 
Haindi Başar arkadaşımız ve diğer kıymetli 
arkadaşlarımız Karabük Demir ve Çelik'Fabri
kasını gezip maden işletmedeki maden kuyula-
rındaki çalışmaları müşahede ettikleri zaman 

I hayret ettiler ve nihayet Türk işçisinin, Demok
rat Parti iktidarının ve nihayet Meclisteki ço
ğunluğunun işçinin candan dostu olduğunu her 
zaman tebarüz ettirdiler. Onların hak ve hukuk
larını bir nizam ve kanun içerisine sokacakları
nı bütün işçi arkadaşlara da o zaman tebşir 
etmişlerdi. 

Aziz arkadaşlar; işçi dâvalarında en ziyade 
. dikkat edilecek cihet kanaatimce, sosyal ada
lettir. işçiler; yevmiyelerinin azlığından, prim 
verilmemesinden, veya devam ikramiyesi ve sa-
ireden daha ziyade sosyal adaletsizlikten müş
tekidirler. Şükür Allaha'a Demokrat Parti ik
tidarı ' bu işi kısmen sağlamış ve bu suretle 
de işçinin moralini yükseltmiştir. Bunun en 
canlı ve bariz misali müesseselerdeki istihsal 
fazlalığı ve randıman yüksekliğidir. 1949 a na
zaran 1950. ve 1950 ye nazaran da 1951 daha 
iyidir ve 1952 Allah'ın inayetiyle daha iyi ola
caktır. Zonguldak işletmeleri bunun birer 
canlı örneğidir. Karabük'te, Filyos'ta, kömür 
işletmelerinde randıman çok iyidir ve binlerce 
liralık mal dahi harice satılmıştır. Bu arada 11 
küllü yüz bin ton kömür Fob Zonguldak 40 li-

I raya Fransa 'ya satılmıştır, ,14 küllü 50 veyaryüz 
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bin ton kömür daha satılacaktır. "Ayın 17 
sinde ilân olunmuştur. İşte bütün bunlar Türk 
işçisine, memur ve mühendisine gösterilen iyi 
muamelenin neticesidir. 

Sayın arkadaşlar; işçi dâvalarında esas pren
siplerden biri de, yine knaatimce, taviz yoluna 
gitmemek ve işçinin hak ve hukukunu ciddî şe
kilde bir, nizam ve kanun içerisine sokmaktır. 
Demokrat Parti bu yoldadır 7e bu adimle' ha
reket etmektedir. 

Geçenlerde buraya Zonguldak Kömür İşçileri 
Sendikası Başkanı Necati Diken ve arkadaşları 
geldiler. Tezlerini müdâfâa ettiler. Etioankla,biz
lerle, Çalışma ve İşletmeler Bakanı ile temas et
tiler ve müspet şekilde buradan ayrıldılar. Bu 
arada Sayın Devlet Başkanı Celâl Bayar'la da ko
nuştular. Sayın Başkan muhalefet lideri iken Ka
rabük'ü ve Zonguldak'ı teşriflerinde aynen şu 
sözü söylemişlerdi : . 

«Demokrat Parti Türk işçisinin candan ve sa
mimî dostudur ve bunu ispat edecektir.» 

Bugünkü Devlet Başkanı Sayın Celâl Bayar 
Sendika idare heyetine : 

«Arkadaşlara selâmımı söyleyin, hepsinin göz
lerinden öptüğümü söyleyiniz kendileriyle candan 
dost olduğumu da ifade ediniz» dediler. 

Görülüyor ki... 
. BAŞKAN — Suat Beyefendi mevzuun içinde 

kalalım. 
SUAT BAŞOL (Devamla) — Mevzuun için

deyiz, bunlar hep sadet Sayın Başkanım. (De
vam, devam sesleri) (Gürültüler). 

Görülüyor ki, işçi dâvalarına karşı candan 
alâka bütün devlet ve hükümet mekanizmasını 
sarmış bulunmaktadır. Bu da bittabi şarta mu
allâktır. Gayrimillî hareketler, disiplini bozan 
tavır ve hareketler katiyen makbulümüz değil
dir. Disiplin işçiliğin birinci şartıdır. Hesap ve 
disiplin olmıyan bir işletmeden hiçbir fayda bek • 
lenemez. 

Aziz arkadaşlar, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanunu memleketimizde büyük bir ihtiyaca 
cevap vermiş bulunmaktadır. Yalnız,bu kâfi de
ğildir. Bu kanunun yeniden gözden geçirilmesi 
lâzımdır. Senede 400 lirayı geçemez kaydı Emekli 
Sandığı nispetleriyle ayarlanmalı, işçi seve seve 
bu kanuna bel bağlamalıdır. Kanun henüz yeni
dir. 5 -10 sene sonra bu kanun tadillerle işçinin 
can kurtaranı haline gelmelidir. Bu kanun içti
mai ve iktisadi sahada mühim rol oynıyacaktır. 
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i Bu inkişafın tabiî neticesi-olarak sanayileşmeye 

başlıyan memleketimizde millî sanayiin kalkın
ması ve gelişmesi bir sosyal emniyetle ahenkli 
gidecektir. 1921 yılında en çok işçi kesafeti bulu-

I nan Zonguldak kömür havzasında tatbik edilen 
114 ve 151 sayılı kanunlar ilk sigorta kanunları 
idi. 1936 da tatbik olunan 3008 sayılı İş Ka
nunu adı geçen bu kanunların ana prensiplerini 
vaz'etmiş bulunmaktadır. 1946 da neşredilen 
4772 sayılı Kanunla iş kazaları, meslek hastalık
ları ve analık sigortaları esası kabul edilmiş ve 
ileri bir hamle yapılmıştır. İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu da ileri, hamle safhasındadır. Durumu 
gittikçe iyileşecek ve Türk işçisi zamanla özle
diğini bulacaktır. 

Bu vesile ile işçi, dâvalarına hayırlı şekilde el 
koyan değerli elleri takdirle yâdeder, bu kanunun 
da memlekete ve işçiye hayırlı vö uğurlu olma
sını candan temenni ederim. 

BAŞKAN — Nafiz Körez, buyurun. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) —'• Muhterem arkadaşlar; tak
rir reddedildikten sonra sayın Başkan kanun 
tasarısının konuşulmasına başlıyacağız dediler. 

Fakat' Adalet Komisyonu raporunda hem 
tasarı ve hem de Said Başak arkadaşımızın tek
lifi kombinedir, müttehittir. ' . 

Ben şimdi, sayın Başkanlıktan rica ediyo
rum. Bende tereddüt hâsıl oldu, bâzı arkadaş-

' larımız da bu tereddüdü taşıyorlar. Konuşu
lan tasarı mıdır, yoksa her ikisi beraber mi 
konuşuluyor? Bu anlaşılsın, ondan, sonra mâ-

| ruzatıma devam edeceğim. 
BAŞKAN — En son rapor, Adalet Komis

yonu raporudur. Bu da-tabı ve tevzi edilmiş
tir. Adalet Komisyonu raporunda, Said Başak 
arkadaşımızın teklifi reddedilmiştir. Binaena
leyh yalnız tasarı görüşülüyor ve tasarının 
tümü üzerinde görüşülüyor. Adalet Komisyo
nunun Said Başak arkadaşımızın talebini red-
demesi ve kendisinin noktai nazarmca bir ta
sarı tedvin eylemesi müzakere mevzuudur. Biri-

. netice tasarının reye vaz'ı sırasında düşünüle
cek bir meseledir. Binaenaleyh tasarı üzerinde
ki müzakerelere devam ediyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Ama, 
teklif de ona dâhildir. 

BAŞKAN -—Ona ne şüphe, ancak raporda 
teklifin reddi hakkında bir mülâhaza ileri sü-

j dilmektedir» 
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CE^DET/SGJDAN ;(Ankara); ^ ; H f e ı $ i m , I 

m Said Başak'in teklifi ilimci -defa müzakere e-
dı dildi, muhtelif komisyonlardan geçmişti ve be

nim teklif imi -Heyeti Celile>,nazarı dikkate ala-
" rak Adalet Komisyonuna sevketmişti. Hatı- I 

rımda kadığma göre Said Başak'm teklifinde
ki münhasıran tesis kelimesinin Medeni Ka
nundaki tesisle uygulanmasının mümkün olup 
olmadığı bakımından incelenmesi için komis
yona gönderilmesini istemiştik. Halbuki bu I 
nevi işler, biliyorsunuz bir sigorta mevzuudur 
ve Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olması lâ
zımdır, demiştik. 

Şimdi ikinci defa Adalet Komisyonundan 
gelen Said Başak'm teklifinin tamamen Hü-

( kümet tasarısından ayrılarak müzakere edilme
si lâzımdır ki, mesele anlaşılsın, kavransın. Bel
ki Hükümet teklifi de reddedilecek veya kabul 
edilecektir. Burada ret veya kabul diğerine mü
essir olur. Bu bakımdan bu iki tasarının bir 
birinden ayrılması lâzımdır. Riyaset Divanının 
bu şekilde müzakereye arzetmesi icabeder. 

BAŞKAN-r-Doğan Köy men. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Aziz arka

daşlar; eldeki mevzu şimdi Said Başak arkada
şımızın teklifidir. Bu teklif Adalet Komisyo
nunda reddedilmiştir. Yalnız işçi Sigortaları 
Kanununun bâzı maddelerine yeni hükümler 
ilâvesi hakkında Hükümet tarafından ve bâzı I 
arkadaşlarımız tarafından gönderilmiş bir tasa- I 
rı vardır. Şimdi Said Başak arkadaşımızın tek- I 
lifiyle ikisi bir arada Adalet Komisyonunca tev
hit edilmiştir. Bunun için tensip buyurursanız 
evvelâ Said Başak'm kanun teklifi üzerinde ko
nuşulsun, ondan sonra esas işçilere taallûk 
eden ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren ve hükümler1 ilâve eden ka
nun üzerinde de ayrıca konuşulacaktır. Bu iki
si mevzu itibariyle ayrılmalıdır. Yoksa karı- ' 
şıklık olacaktır efendim. I 

BAŞKAN — Nafiz Körez, buyurun. 

ÇALINMA KOMİSYONU BAŞKANI NAFÎZ 
KÖREZ (Manisa) — Arkadaşlar, şimdi konu
şulan Adalet Komisyonunun raporudur. Bura
da Said Başak arkadaşımızın kanun teklifi red
dedilmiştir. • Eğer Adalet Komisyonunun rapo
ru kabul edilirse bu takdirde Hükümet tasarısı 
kabul edilecek ve Said Başak arkadaşımızın 
teklifi reddedilmiş olacaktır. Halbuki mesele I 
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böyle olamaz. Zira Cevdet Bey. arkadaşımız da 

- izah ettiler, daha evvel Said Bey arkadaşımı
zın teklifini reddeder mahiyette olan Çalışma 
Komisyonunun raporu reddedilmiş ve kabulü 
mahiyetinde olan Ticaret Komisyonu raporu 
üzerinde konuşulmaya başlanılmıştı. Hattâ 
maddelere geçildi. Maddeler üzerinde birkaç 
değiştirge verildi, bunların redaksiyonu için 
tekrar komisyona havale edilmişti. Bu itibar
la artık Said Başak arkadaşımızın teklifini red
deder mahiyette olan raporlar burada asla ko
nuşulamaz. Bu takdirde esas Ticaret Komis
yonunun raporur üzerinde konuşmaları yapaca
ğız; eğer takdiriniz böyle tecelli etmezse ikisi 
beraber görüşülecektir ve arzettiğim gibi Ada
let Komisyonunun raporu kabul olunursa Said 
Bey arkadaşımızın teklifi haksız olarak redde
dilmiş olacaktır. 

Mâruzâtım budur. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Efendim, Adalet Komis
yonuna Said Başak arkadaşımızın kanun tek
lifi ile hükümetin kanun tasarısı Yüksek Ka
mutaydan gelmiştir. Evvelâ Said Başak'm tek
lifi gelmiş, bilâhara Kamutayda Hükümet ta
sarısı görüşülürken Said Başak bir takrir ver
miştir ve benim kanun teklifim Adalet Ko
misyonunda görüşülmektedir demiş, tasarının 
da Adalet Komisyonuna gönderilerek birlikte 
görüşülmesini istemiş ve isteği kabul edilmiş
tir. Eğer Nafiz Körez'in dediği -gibi, Ticaret 
Komisyonunun raporu üzerinde görüşme ya
parsak, Hükümet tasarısı Ticaret Komisyonun
dan geçmediği için, Hükümet tasarısı üzerinde 
bir konuşma olamıyacaktır. Adalet Komisyo
nu kendisine gelen kanun teklifi ile Hükümet 
tasarısı hakkında tevhiden muamele yapmış ve 
serbest bir görüşle teklif ve tasarıyı birlikte 
mütalâa ederek yeni bir tasarı tedvin etmiş 
bulunmaktadır. Bu tasarının mahiyetine göre 
Said Başak 'arkadaşımızın teklifleri reddedilmiş 
bulunmaktadır. Rapor müşterek olduğuna gö
re burada Adalet Komisyonunun raporu üze
rinde görüşme yapmak icabetmektedir. Eğer 
Said Başak arkadaşımız maddelere geçildiği 
zaman kendi arzu ettiği hükümlerin kanun 
tasarısına ithalini isterse, maddelerde ayrı ay
rı tekliflerde bulunabilirler ve. bunu- da- Yük
sek Kamutay pazarı itibara alabilir, 

BAŞKAN — Enver Güreli. . 
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'^^^^fT&tîSS^IjfİJÖ.9Jftköşit^. —: Muhterem .arka
daşlar, bilmem derhatır buyurur musunuz: Ya
zın tatile girmeden önceye Erzrum Milletvekili 
Said Başak arkadaşımız İhtiyarlık Sigortası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında bir kanun teklifi yapmış ve bu teklif 
Çalışma ve Ticaret komis'yonlarırida' müzakere 
edilmiş ve Çalışma, Komisyonu, raporu ile, 
Said Başak'm teklifinin reddine karar vermiş
ti. Halbuki Ticaret Komisyonu bu kaııûn tek
lifinin kabulüne dair bir rapor tanzim etmişti. 
Bendeniz de sözcü/ olarak huzurunuzda' bu-ka
nun teklifinin kabul sebeplerini etraflıca açık
lamış ve Yüksek Heyetin aldığı kararla. Çalış
ma Komisyonu raporu reddedilerek, Ticaret 
Komisyonu, raporu •kabul edilmiş ve maddelere 
geçilmişti. • 

Kanun teklifinin ikinci görüşülmesi sırasın
da, Ankara Milletvekili Cevdet Soydan bir ke
limenin yahut hukuki ıstılahın anlamı bakı
mından bu kanun teklifinin Adalet Komisyo
nuna gönderilmesini teklif etmiş ve' bu teklif 
kabul edilmişti. 

; Şimdi Adalet Komisyonu, birinci görüşmesi 
yapılan, daha evvel Meclisçe kabul edilmiş 
olan kanunu bu sefer ceffelkalem reddetmiş ve 
ikisini memzucen mütalâa ederek huzurunuza 
bir raporla çıkmış bulunuyorlar. Şimdi bu ra
porun bu şekilde müzakeresi sonunda reddi, 
Said Başak arkadaşımızın kanun teklifinin ka
bulü demektir. Raporun kabulü ise, Yüksek 
Meclisin kabul ettiği, maddelerinin müzakere
sine geçtiği kanunun tümünün reddi demektir. 
Şu halde, Adalet Komisyonu, kendisine bir te
rim için havale edilen bir maddeimünasebeıtiyle 
meselenin esbabı mucıbesini reddetmiş bulunu
yor. Ben, bu paradoksu bir türlü anlıyama-
dım. Bilmiyorum bu muamele İçtüzüğe uyar 
mi? Bunu halletmeden kanunun müzakeresine 
geçilemez kanaatindeyim. 

MUAMMER ; ALAKANT (Zonguldak) — 
Aklın cevaz vermediği şeye İçtüzük cevaz- ver
mez. .'"•••':••'••' 

.BAŞKAN — Bundan evvel açık oya arzedi-
len tasarılar için oy toplama muamelesi bit
miştir. 

BAŞKAN — Çalışma Bakam. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) 

— Muhterem arkadaşlar, benden evvel arkadaş-
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ların izah ettikleri gibi Erzurum Milletvekili 
Said Başak arkadaşımız İhtiyarlık' Sigortası Ka
nununun ikinci maddesinin tadilini derpiş eden 
bir kanun teklifinde b u l u n m u ş t u . B u kanun 
teklifinin Mecliste konuşulması sırasında yük- ' 
sek heyetin tasvibiyle komisyonlara iade edilmiş 
bulunuyordu. Adalet Komisyonunda bulunduğu 
sırada Hükümet de aynı kanunun ikinci madde
sini içine alan bir tadil tasarısı ile gelmiş bulun
duğundan bu tadil tasarısı da Adalet Komisyo
nuna intikal etti. Tadili derpiş edilen İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun ikinci maddesidir bunun 
iki şekilde tadili istenmiştir. Birisi Hükümetin 
zaruret gördüğü hususlara, ikincisi de Said Ba
şak arkadaşımızın gösterdiği hususlara taallûk 
etmektedir. 

Bu maddenin tadilinin müzakeresi sırasında 
Adalet Komisyonu bunu incelemiş ve Hükümet 
teklifinin yerinde bulunduğu ve Said Başak ar
kadaşımızın teklifinin yerinde olmadığını tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 

Nihayet maddelere geçildiği zaman arkada
şımızın bu teklifi kanunisinin, burada teklif 
edilmek suretiyle müzakeresi yapılabilir. Bu 
takdirde teklifin leh veya aleyhinde bir karara 
varılacaktır. Kanunları istediği zaman tadil et
me yetkisini haiz olan Meclis bu teklif üzerinde 
müspet, menfi bir karara varacak, yani ya red
dedecek veya kabul edecektir. Binaenaleyh bu 
maddedeki değişikliklerle Said Başak arkadaşı
mızın teklif ettiği tadil teklifi müştereken mü
zakere edilip bir karara bağlanabilir. Binaen
aleyh bunların ayrılmasında, ayrı ayrı müzake
reye tâbi tutulmasında fayda mülâhaza etme
mekteyiz. Çünkü mevzu bir kanunun aynı mad
desinin tadilidir. Bu tadil Meclisten iki kanun 
maddesi halinde geçmektense bunu bir kanun 
olarak tadil imkânı mevcuttur. 

MEHMET DAİM ŞÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar; çok hassas bir mevzu üzerinde
yiz. Tezattan tezada düşüyor. Şöyle ki; ilk 
müzakerede teklifi reddeden Çalışma Komisyo
nu, raporu üzerinde görüşme yapılırken Yüksek 
Meclis o raporu da reddetmişti. Ondan sonra, 
arkadaşların anlattıkları gibi kelime ve cümle 
tefsir ve tashihi bakımından bu teklif Adalet 
Komisyonuna gitmişti. 

Fakat, ; dikkat büyurdunuzsa manzuru âliniz 
olmuştur, Adalet Komisyonunun hazırladığı ra
por tıpatıp Yüksek Meclis tarafından, reddedi-
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len Çalışma Komisyonu raporunun aynıdır. Ni- j 
hayet, bir görüşmede reddettiğimiz raporu ikin
ci bir görüşmede kabul edecek olursak tezada 
düşmüş oluruz. O itibarla . Yüksek Meclisin 
reddettiği rapordan hiçbir farkı olmıyan bu ra
poru müzakere etmek doğru değildir. Esasen bu 
iki teklifi birleştirmekte hata vardır. Gayeleri 
ayrı, neticeleri ayrıdır. Nitekim Adalet Komis

yonu raporunda tasarı için müspet, teklif için men
fi karar vermiştir. Bu itibarla Yüksek Meclisin ya
pacağı en tabiî şey, bunları tefrik ederek her | 
birinin ayrı ayrı müzakere konusu yapmaktır. 
Esasen bendeniz de takririmde bunu istihdaf 
ediyordum. Şayet muvafık görülürse bunları 
ayırt edelim ve tasarıyı bugün görüşelim. Esa
sen ikinci bir tezada düşmemek endişesiyle ben 
evvelâ tefsiri neticelendirelim demiştim. Ricamı 
tekrar ediyorum: Bunları tefrik edelim, ve ta
sarıyı bugün görüşelim. Çünki kanun teklifi 
ayrı, tasarı ayrıdır. Gayeleri de ayrıdır. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim, 

bu tekliflerin yekdiğerinden ayrılması esasının 
kabulü halinde dahi işin müşkil tarafını izah 
etmek lâzımgelecektir. Said Başak arkadaşımızın • 
teklifinin birinci görüşülmesinde heyeti umıımi-
yesi kabul edilmiş ve verilen bir kararla Adalet 
Komisyonuna gönderilmişti. Adalet Komisyo
nu bu teklifi tekrar reddetmekle bizi müş- | 
kil bir vaziyete sevk etmiş bulunuyor. Hal- j 
buki Adalet Komisyonunun vazifesi Heye- | 
ti umumiyenin sorduğu hususat , hakkında 
müspet veya menfi bir cevap vermekten 
ibaretti. Halbuki bunu yapmamıştır. Burada 
Adalet Komisyonunun vazifesi şudur.- Said Ba
şak arkadaşımızın teklifindeki tesis hükmünün 
Medeni Kanunumuzdaki tesis hükmü ile, yanı 
vakıf sistemi ile teklifinin mümkün olup olma
dığı hakkında mütalâasını beyan etsin. Mümkün 
görmüyorlarsa Ticaret Kanununa göre bu bir 
sigorta mı olmalıdır, yoksa tesis mi olmalıdır? 
Bu hususu bir formüle bağlayıp tekrar heyeti 
umumiyeye sevketmelidir. Bu bakımdan tekrar 
Adalet Komisyonuna havale edilerek müzakere
sini arzu ediyorum ve bunun için de bir önerge 
veriyorum. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ı Birinci görüşmesi, yapılmış ve maddelere ge-
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çilmiş bulunan Erzurum Milletvekili Said Ba
şak'm kanun teklifinin Hükümet' tasarismdari 
tefrikini ve Said Başak'm kanun teklifinin Ada
let Komisyonuna iadesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Enver Güreli 

BAŞKAN — Semi Ergin, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; 
görüyorsunuz ki, Said Başak arkadaşımızın tek 
lifi ile Hükümet tasarısının, Adalet Komisyonun
da bir raporda mütalâa edilmiş olması bize bu
rada usuli güçlükler çıkarmaktadır. 

Enver Güreli arkadaşımızın tekliflerine biz 
de iştirak ediyoruz. Said Başak arkadaşımızın ka
nun teklifinin tefriki ile Adalet Komisyonuna 
iadesine ve Hükümet tasarısının burada görüşül
mesine taraftar bulunduğumuzu arzederiz efen
dim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, takrir 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar, Ri
yaset Divanının, bu İhtiyarlık Sigortası Kanunu 
hakkında bastırıp bize tevzi ettiği matbuadır. En 
son rapor, Adalet Komisyonu raporudur. Şimdi
ye kadar izahat veren arkadaşlar mevzuu ikiye 
ayırdılar. Birisi; Erzurum Milletvekili Said Ba
şak arkadaşımızın teklifi kanunisi, öbürü de; Hü
kümetin İhtiyarlık Sigortası. Kanunudur. Birisi 
için, bir redaksiyon noktasının halli.için Adalet 
Encümenine gönderildi, denildi. Halbuki vaziyet 
böyle değilmiş. Bizce m er'i ve muteber olan eli
mizdeki matbuadır. Dikkatinize arzediyorum. 
Adalet Komisyonu raporu ile, Erzurum Milletve
kili Said Başak'm kanun teklifi Kamutaydan 
komisyonumuza - dikkat buyurun - birlikte görü
şülmek üzere gönderilmiş ve orada İhtiyarlık Si
gortası Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı Hükümetin işti
rakiyle görüşülmüştür, deniliyor. Raporun son 
kısmında da : «Yukarda izah edilen mucip se
beplerle İhtiyarlık Sigortası Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sı bâzı tadillerle, Çalışma Komisyonunda kabul 
edilen şekil veçhile, komisyonumuzca kabul ve 
Said Başak 'in aynı kanunun ikinci maddesinin 

I değiştirilmesi, geçici bir madde eklenmesi hak-
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ikındaU teklifi kanunisi de reddedilmiş olmakla 
Ka|hutayâ..» diye zikredilmektedir. 
* Şu halde gerek teamül veçhile, gerek İçtüzük 
mucibince Kamutayın tasvibine arzedilen mese
lelerde en son'rapor nazarı dikkate alınır. En son 
rapor ise Adalet Komisyonunun raporudur. Bi
naenaleyh Adalet Komisyonunun raporuna müs
teniden şimdiki kanun tasarısının burada derhal 
görüşülmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim; tasarının tümü üze
rindeki müzakerenin esasına girişildiği bir sıra
da, gene bir nevi usulü muamele ortaya atılmış
tır. Bu itibarla verilmiş bir takrir vardır. Bun
da Said Başak arkadaşımızın teklifinin Ada
let Komisyonu raporundan tefriki ile yalnız 
Adalet Komisyonuna ait olan kısım üzerinde gö
rüşülmesi teklif olunmuş ve bu cihet de komis
yonca kabul edilmiştir. Binaenaleyh Said Ba
şak'm teklifinin Adalet Komisyonuna iadesi ile 
Adalet Komisyonuna ait olan tasarı üzerinde 
görüşülmesini kabul edenler... Kabul ctmiyen-
lei\î. Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun tasarısı üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Buyurun Eeşad Güçlü. 

11EŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) •— Muhterem ar
kadaşlar ; aynı mahiyette, aynı mevzu üzerin
de iki kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Birisi milletvekili arkadaşımızmdır, 
diğeri Hükümetindir. Bilmiyorum neden millet
vekili arkadaşımızın teklifinin behemehal Tica
ret Komisyonundan geçmesi lüzumu hissedildi
ği. halde Hükümet teklifi Ticaret Komisyonun
dan geçmeden Heyeti Umumiyeye müzakereye 
sevkediliyor. Ben de Ticaret Komisyonundan 
geçmesini teklif ediyorum. Usul de bunu ica-
bettirir. 

BAŞKAN — Doğan Köymen, buyurun. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) —Aziz arka

daşlar; bu kanunun ihtisas komisyonu Çalışma 
Komisyonudur. Bu kanun Ticaret Komisyonuna 
yanlışlıkla gitti. Bu, evvelce de, "geçen celsedeki 
konuşmalarda da burada tezekkür edilmişti. 
Bu itibarla bu kanunun esas komisyonu olan 
Çalışma Komisyonunda reddedilmiştir. - Fakat 
Çalışma Komisyonuna gelmeden evvel bu ka
nunla alâkalı olmıyan Ticaret Komisyonunda 
kabul edilmiş vaziyette gelmiştir. Yüksek Mec
lis de bunun üzerinde müzakerede bulunmuş
tur. Sonradan Adalet Komisyonuna gönderil
miştir. Bu itibarla Hükümet teklifi ile milletve-
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kili teklifi larasıhda bir imtiyaz gözedilmiş vazi
yet yoktur. 

BAŞKAN— Bir; takrir var. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aynı zamanda Ticaret Komisyonunu 

diı ilgilendirdiğinden tasarının Ticaret Komis
yonuna havalesini arz ve teklif ederim. 

•' İstanbul Milletvekili 
Bedri Nedim Gölmil 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMt 
ERGİN (Manisa) — Efendim, Said Başak arka
daşımızın teklifi ile Hükümet tasarısı birbirine 
tedahül etmemektedir. Said Başa~k arkadaşımızın 
teklifinin mânası Medeni Kanunun tesis hüküm
lerine göre kurulmuş Emekli Sandığı* mevcut bu
lunan ve T. C. Emekli Sandığına bağlı bulunmı-
yan millî bankalarda çalışan memur, müstah
dem ve işçileri İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
şümulü dışına çıkarmak talebinden ibarettir. Hü
kümet teklifinde asla buna dair bir cümle ve yazı 
mevcut değildir. Esasen bunu .tefrik için ve Sait 
Başak arkadaşımızın vâki teklifiyle Hükümet ta
sarısı arasında münasebet görmediğimizden tek
lifi Adalet Komisyonunda reddettik. 

Hükümet tasarısına gelince; bu, ait olduğu 
Çalışma Komisyonundan sonra Adalet Komis
yonundan geçmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarının Ticaret Komisyonu ile her hangi 
bir ilgi ve münasebeti olmadığından Ticaret Ko
misyonuna gitmesine dair verilmiş olan takririn 
reddedilmesini talebederim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NA
FİZ KÖREZ (Manisa) .— Tetkik edildiği za
man görülecektir ki, hakikaten Adalet Komisyo
nu sözcüsünün de belirttiği gibi, Hükümet tasarı
sı ile Said Başak arkadaşımızın kanun teklifleri 
aynı olmakla beraber istihdaf ettiği gayeler tama
men ayrıdır. Bu itibarla daha evvel Said Başak'-
ın bu teklifinin dahi Ticaret Komisyonundan 
geçmesi, Doğan Köymen arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi, burada iyi karşılanmadı değil, fakat 
neden bu rapor üzerinde konuşuluyor diye te
reddütler hâsıl olmuştur. Binaenaleyh Hüküme
tin tasarısı esas • ihtisas. komisyonu olan Çalışma 
Komisyonundan ve nihayet teknik komisyon olan 
Adalet Komisyonundan geçmiştir. Binaenaleyh 
Ticaret Komisyonuna tekrar iadesinde bir fayda 
mülâhaza etmemekteyiz. Komisyon namına rica
mız şudur ki, kanun tasarısı bugün konuşulsun. 
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REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) —Muhterem:ar- :| 

kadaşlar; mevzu işçinin kendisi değil,1: işçi sigpr- ! 
tasıdır;; sigorta mevzuatı ise Ticaret ıKomisyonu- ; 
nu alâkadar eder, bu, bir. 

İkincisi arkadaşlarım, gayet güzel tebarüz 
ettirdiler, Heyeti Umumiyede görüşülmesi icabe-
den ihtisas komisyonlarının vermiş olduğu rapor
dur. O halde ben kendilerine soruyorum; ortada 
Çalışma Komisyonu raporu varken niçin Adalet 
Komisyonu raporu üzerinde duruyorlar. Adalet 
Komisyonu ihtisas komisyonu değildir; Adalet 
Komisyonu teknik bir komisyondur; vazifesini 
yapmıştır.* O, sadece tedvin eder, maddelerin re
daksiyonunu yapar. Fakat görüşülecek rapor ih
tisas komisyonları olan ya Ticaret veya Çalışma 
Komisyonunun raporudur. Yoksa Adalet Komis
yonu raporu üzerinde görüşülemez. Bu, tekel 
mevzuundaki bir işin veya millî savunmaya ait 
bir işin Adalet Komisyonunca hazırlanan rapo
ru üzerinde görüşmeye benzer. Binaenaleyh mü
zakereyi lütfedip kabul edecekseniz bendeniz ih
tisas komisyonu raporu, üzerinde görüşülmesini 
bilhassa istirham ediyorum-, 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Said Ba
şak arakdaşımıza ait olan teklifin Adalet Komis-
ypnuna iadesine karar ittihaz buyurulmuştu. I 
Şimdi yeni, bir teklif olarak, mevzuun alâkası 
dolayısiyle halen derdesti müzakere olan Adalet 
Komisyonu tasarısının Ticaret Komisyonuna da 
havalesini Bedri Nedim Göknil arkadaşımız teklif 
ediyorlar. Bu takriri tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Bedri Nedim Göknil'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Mevzu aynı zamanda Ticaret 
Komisyonunu da ilgilendirdiğinden bahsetmek- / | 
tedir. Tasarının, Ticaret Komisyonuna havalesini 
kabul buyuranlar... Anlaşlımadı, efendim. 

Takriri reye vazediyorum, Bedri Nedim ar
kadaşımızın takriri, mevzuun alâkası dolayısiyle 
Ticaret Komisyonuna da havalesini istemektedir. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler.....Takrir-• kabul 
edilmiş, tasarının: Ticaret Komisyonuna tevdii 
karar altına alınmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Ahmet Topcu'nun, 
İş Kanununun 5518 sayliı Kanunla değiştirilen \ 
13 ndl maddesinin «Ç>> bendinin 4 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/301) . [1] I 

' [1] 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [ 

.1952 Ö : 1 
I BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeh var i 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... E t - . . 
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

3003 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 / — 3008 sayılı Kanunun 5518 sa-
sayılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş,olan işçi hak
kında, ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek sekizinci hafta, nihayetinde mu-, 
teber olur. Bu öneller asgari olup sözleşme ile 
artırılabilir. 

İhbar şartına riayet etmiy en taraf, yukar
da yazılı önellere ait ücretlerin tutarı ile bera-

• ber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yargıç 
tarafından takdir edilecek bir tazminat, dahi 
ödemeye mecburdur. İşçinin sendikaya, üye ol
ması, temsilcilik ödevinin icaplarını yapması, 
şikâyet mercilerine baş vurması gibi sebeplerle 
işinden çıkarlıması. hallerinde ve genel olarak 
fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren 
diğer durumlarda ayrıca 2 nci bentte yazılı önel
lere ait ücretlerin üç misli tutarı tazminat • ola
rak ödenir. 

îş akdinin iş veren tarafından bu madde ve
ya 16 ncı maddenin 1 - 3 numaralı fıkralarına 
göre; ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin 1 
ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya as
kerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde 
üç yıldan fazla çalışmış olmak şartı ile işe baş
ladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçi-

j ye 15 günlük ücret tutarında bir tazminat verilir. 
Münhasıran İhtiyarlık Sigortasından aylık 

veya toptan ödeme almak gayesi ile iş akdini 
fesheden işçi, yukarıki* bentte yazılı bulunan 
tazminata hak. kazanır. Ancak, sigortadan aylık 
veya toptan ödeme almak için, akdi fesheden 
işçiye verilecek tazminatın hesabında, işçinin 
yalnız 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hizmet 
süreleri nazara alınır. İşçinin bu bent hükmün
den faydalanabilmesi için 5417 sayılı Kanuna 
göre aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması ve
ya toptan ödeme yapılması için sigorta idaresi
ne müracaat etmiş olduğunu, bu idareden alaca
ğı bir belge ile tevsik etmesi şarttır; ' . . ' • . . ' ; 
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İşçilerim kıdemleri, iş akdinin devam etmiş I 

veyao fasılalarla peniden akdedilmiş olmasına 
bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaad-
dit iş yerlerinde çalıştıkları süreler nazara alı
narak hesaplanır. î§ yerinin devir veya intikali, 
yahut diğer bir suretle bir iş verenden başka 
bir iş verene geçmdsi halindey işçinin kıdemi iş
yerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesap
lanıl?. 

Kıdem tazminatı ise, bu intikal devresindeki 
iş verene aittir. îş yeri intikal -. ile beraber de
vam ettiği,takdirde (hilâfına hüküm olmadıkça) , 
kıdem tazminatı yeni iş verene ait olur. Aynı 
İadem süresi için bir defadan fazla tazminat 
ödenmez. 

NAÎL GEVECÎ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, 3008 sayılı Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla muaddel 13 neü maddesinin bu şekilde tâ
dili büyük bir haksızlığı ve boşluğu gidermiş olu
yor. Ancak, 13 neü maddenin yazılış şeklini ka
nun tekniğine uygun bulmadım. 3008 sayılı Ka
nunun 13 neü maddesi muhtelif fıkralardan 
ibarettir. Tadil' fıkrası, kanaatimce 6 ncı fıkraya 
aittir. Bu itibarla yazılışın yalınız altıncı fıkra
ya inhisar ettirilmesi icabeder. Bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum. Takdir yüksek heyeti-, 
nizindir, 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
. 3008 sayılı Kanunun 5518 sayılı Kanunla ta

dil edilen 13 ncü maddesinin (Ç) fıkrası olarak 
gösterilen hüküm, kanun metninde 13 ncü mad
denin 6 ncı fıkrası olarak yazılı bulunduğu ka
naati ile ve teklif ettiğim değiştirge - ile, daha 
muhtasar ve tadil teklif inin mahiyetine ve kanun 
tekniğine daha uygun olacağı mütalâasiyle, tek
lifin takdim ettiğim değiştirge şekli ile kabulünü 
arz eylerim. 

Aydm Milletvekili 
Nail Geveci 

3008 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
tadil edilen 13 ncü maddesinin altıncı fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
•' Madde 1. — 3008 sayılı Kanunun 5518 sayı
lı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

îş akdinin iş veren tarafından bu madde veya 
16 ncı maddenin I ve III numaralı fıkralarına 
göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin I ve I 
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II numaralı fıkralarına dayanılarak veya askerlik 
hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde üç yıl
dan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığın
dan itibaren her bir tam iş yılı için işçiye 15 gün
lük ücret tutarında bir tazminat verilir. Münha
sıran İhtiyarlık Sigortasından aylık veya toptan 
ödeme almak gayesiyle iş akdini fesheden işçi, 
bu fıkrada yazıli bulunan tazminata hak kazanır. 
Ancak, sigortadan aylık veya toptan ödeme al
mak için akdi fesheden işçiye verilecek tazmina
tın hesabında, işçinin yalnız 1 Nisan 1950 tari
hinden evvelki hizmet süreleri nazara alınır. İş
çinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmesi için 
5417 sayılı Kanuna göre aylık veya toptan Öde
meye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine 
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması, 
için sigorta idaresine müracaat etmiş olduğunu 
bu idareden alacağı bir belge ile tevsik etmesi 
şarttır. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI NA
FİZ KÖREZ (Manisa) —Muhterem arkadaşlar; 
arkadaşımızın kanun teklifi değişikliğini İş Ka
nunun 13 ncü maddesinin hangi noktasına yerleş
tireceğiz noktasında komisyonda bir tereddüt 
hâsıl olmuştu. Bu da şundan ileri geliyordu : 13 
ncü maddenin feshi keyfiyeti ayrı ayrı tarif 
edilmiş ve bunlar esas kanun metninde ayrı ayrı 
fıkralarda bulunuyordu, Binaenaleyh biz, değiş
tirgeyi bütün 13 ncü maddenin bünyesi içerisine 
yerleştirmiştik. Şimdi görüyoruz ki, Nail Geveci 
arkadaşımız esas değiştirgeyi ilgilendiren fıkra
yı bulmuş ve bir değiştirge vermiştir. Komisyon 
olarak bu değiştirgeye biz de iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi Nail Geveci arkadaşı
mızın vermiş olduğu değiştirge ve komisyonun 
kabulü şeklinde reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir efen
dim. 

Bundan evvel açık oyunuza arzedüen, kjb-
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rıttarTekeldens çıkarılmasına ye İstihlâk Vergi
sine Jûbi tutulmasına dair Kanuna ;(287) arka
daş iştirak etmiştir. 262 kabul, 24 ret ve 1 çe-
kinser. Tasarı 262 oyla kanunlaşmıştır, t* 

1499 sayılı Gümrük, Tarifesi Kanununa bağ
lı Giriş Genel Tarifesinin 647 nci numarasının 
değiştirilmesine dair olan Kanuna 284 arkadaş 
iştirak etmiştir. 268 arkadaş kabul etmiş, 16 ar
kadaş reddetmiştir. Çekinser yoktur. Tasarı bu 
suretle kanunlaşmıştır-. 
; Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde

sine bir fıkra eklenmesine ve 89 ncu maddesinin 
6 neı fıkrasının değiştirilmesine dair kanuna 
(272) milletvekili oy: kullanmıştır. (257) kabul 
(15) ret vardır. Tasarı 257 oyla kanunlaşmıştır. 

8. — Deniz tuzlalarından yabancı memleket
lere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için ha
kiki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği 
hakkında kanun tasarısı ile Çanakkale Milletve
kili Kenan Akmanlar'ın, Tuz Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel, Bütçe, Adalet ve Maliye 
komisyonları raporları (1/120, 2/49) 

BAŞKAN — Efendim, Tekel Bakanı hazır 
bulunmadığı için, tüzük hükümlerine göre, bun
dan sonraki birleşime talik ediyoruz. 

.9. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, 
süt ve ürünleri hakkında kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve içişleri komisyonları ra
porları (2/150) 

(Sağlık Bakanı da yok sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, Sağlık Bakanı da sa

londa hazır bulunmadığı için bunu da gelecek 
Birleşime talik ediyoruz. 

10. — Turistik otel inşası için İstanbul Be
lediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli Sandığına devredilecek arsa hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/266) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? ' • • " • • -

HİKMET PIEAT (Malatya) — Sayın ar
kadaşlar, müzakeresi huzurunuza gelmiş olan 
mesele turistik bir otel yapma hikâyesidir: 

diri 
[1] 61 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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Bu otel İstanbul'da yopıİacağina göre Hükü
metle Emekli Sandığının yapacağı bu iş, onun
la ilgili yabancı bir . devletin otel - idaresinde 
ihtisası bulunan bir tebaası ile anlaşma ve a-
raya belediyenin girmesi dolayısiyle huzuru
nuza gelmiş oluyor. Yani hulâsa edecek olur
sak, İstanbul halkının malı olan toprak bele
diyece vaktiyle yeşil saha olarak istimlâk edi
liyor ve adına 2 numaralı park deniliyor. Bu 
parkın yerini görmüş olanlar, betahsis İstanbul 
milletvekilleri, pek iyi bilirler. Bugünkü kıy
metini de İstanbul halkı pek güzel takdir eder. 
Ben burada ayrıca mütalâa beyan edecek de
ğilim. Burası bizi alâkadar etmez. . (Biz de an-
lıyalım sesleri) Anlatacağım, kusursuz, pürüz
süz, sizi doyuracak kadar konuşacak ve vazi
femi yapmış olarak kürsüden ineceğim. 

İstimlâk edilen saha bugün İstanbul'da en 
güzel bir yerdir. Elbetteki bu güzel yerin . . . 
(Neresi orası sesleri) Belvü mevkii. 

BAŞKAN —• Hatibe sual sormıyalım, rica 
ederim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Bu istim
lâk meselesi tamamen 3710 sayılı Belediye İs
timlâk Kanununun hükümlerine tevfikan yapıl
mıştır. Yani İstanbul Belediyesi bugün için 
seçilmiş bir başkana nail olmamış ise, yarın se
çilmiş bir başkana nail olacaktır. Böyle bir be
lediye bugünkü durumda tâyin edilmiş bir baş
kanın göstermiş olduğu yolda yürümek zorun
dadır. İstimlâk edilmiş, münhasıran park ya
pılmak suretiyle halka söz verilmiş, kanunla
rın verdiği salâhiyet kullanılarak halkın elin
den alınmış olan bu arazi bugün muhtelif yol
lardan gidilerek otel yapılıyor. 

Bir Amerikalının iştiraki ile, işletme yolu 
ile, Emekli Sandığının sermayesiyle yapılacak, 
fakat 52 000 metre kare arazisi belediyeden met
re karesi 50 liradan alınacaktır. 52 bin metre 
kare arazinin tutarı iki buçuk milyon lira ola
rak ve takdiri kıymet yolu ile takdir.edilip be
lediye ile bir anlaşma yapılıyor. Bu olur mu, 
olmaz mı? Yoksa, alınır, verilir, Hükümet lü
zum görmüş... Elbetteki memleketin böyle za
ruri bir ihtiyacını düşünmiyecek, takdir etmi-
yecek bir kimse içinizde yoktur. Bu gibi turis
tik bir otelin İstanbul'da yapılması hepimiz 
için zevk vericidir. Oranın lâyıkiyle yapılması 
elbette isabetli bir tedbirdir. Bunlara şimdilik 
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bir diyeceğimiz yoktur. !Bunu hiçbir suretle 
engellemek ve her hangiÎ bir şekilde tenkid et
mek hatırımdan geçmiyor. Bendeniz yalnız,' be

lediyelerin hakkına, dolayısiyle vatandaş huku
kuna tearuz teşkil eden hallerden dolayr huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Hükümet bu işi bir gerekçe ile huzurunuza 
ığetirmiştir.Hükümet bu gerekçesinde, bu işi 
nasıl tefsir ediyor? Bu; bir meseledir. Bunun 
' hedefi, müsaade ederseniz, yalnız o noktaya 
münhasır olan kısmını bir kere arzetmiş ola
yım. ; '.-.''"V'.'. '..,'•' 

Hükümet gerekçesinde şöyle bahsediliyor : 
«Tasarının birinci maddesinin tetkikından anla
şılacağı üzere, bu arsanın bir kısmı yeşil saha 
yapılmak üzere, istimlâk suretiyle, belediyeye 
intikal etmiştir. 52 OÖÖ metre kare olan bu ge
niş' sahada otel binasının işgal edeceği yer iki 
bin metre kare olup mütebaki 50 000 inere ka
relik arsa otel civarında park ve yeşil'saha ola
rak muhafaza edilmiş olacaktır. Binaenaleyh 
arsalar yine istimlâk olundukları maksada uy
gun bir şekilde kullanılacak demektir. Bu su
retle istimlâk gayesinden uzaklaşılmamakta ve ay
nı gaye, arsaların istimlâk olunmasını icabetti-
ren t̂esise tahsis suretiyle devam etmektedir.» 

, Hükümetin bir tek endişesi vardır, onu da 
gerekçede şu şekilde ifade buyuruyorlar: 

«Yukarda tafsilen arzedilen sebebe binaen 
arsalar bir kanunla, belediyece Sandığa devre
dileceği için eski maliklerin 3710 sayılı Kanuna 
dayanarak bu devir sebebiyle her hangi bir 
niutalebede bulunmaları mümkün değilse de 
tatbikatta her, hangi bir tereddüde ve dolayı
siyle bir ihtilâf çıkmasına mahal verilmemesi 
maksadiyle tasarının ikinci maddesi hükmü sev-
kedilmiştir.» . 

Yani Hükümet, mucip sebep olarak iki nok
ta gösteriyor, birisi diyor, belediyenin yeşil sa
ha olarak istimlâk ettiği yer 52 000 metre ka
redir; bunun 2 000 metre karesine otel yapıla
cak, elli bin metre karesi de yeşil saha olarak 
muhafaza edilecektir. Keşke böyle olsa, doğ
rudur. (Tabiî öyle sesleri, diğer kısmı boş ka
lacak sesleri). 

İkinci noktasında da diyor ki; «3710 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre mülk sahibi vatan
daşların her hangi bir hak iddiasına geçebil
mesi fikri vardır. Böyle bir hakları yoktur 
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I ama bu haklarını da ne olursa olsun önlemek 

için bir kanun tedvin ediyoruz. 
! • Arkadaşlar, üzüntü ile söylüyorum, en bü

yük izah budur; Açık olmak lâzımdır. Maliye 
Komisyonu ne güzel izah etmiş; : açıkça söy
lüyor, Bakınız ne diyor : (Bu arsanın 3710 sa
yılı Belediye İstimlâk Kanunu muvacehesinde 
satılması mümkün görülmediğinden belediyece 
istimlâk edilmiş olan bu arsanın eski sahipleri 
tarafından müracaat ve iptal isteklerini önle
mek düşüncesiyle bu tasarıyı getiriyoruz) di
yorlar. Güzel, gayet açık olarak izah etmişler. 
Açık olalım arkadaşlar. Acaba Bütçe, Komis
yonu ne düşündü? Bütçe Komisyonu diyor ki, 
Hükümetin vermiş olduğu izahata uyaraktan 
biz bu tasarıyı tasvip ediyoruz. Görüyorsunuz 

. ki, kendi kanaatlerini bildirmiyorlar. Yalnız 
bir. endişeleri "var: Emekli Sandığı bu arsayı al
dıktan sonra, bittabi kıymetlenecek olan bu 
yerleri satacak olursa bunun için Hükümet bir 
tedbir alsın, kambur üzerine kambur olmasın, 
diyorlar. 

Bütçe Komisyonunun mütalâasını anladım: 
Vebali günahı Hükümetin boynuna olsun, di
yor. ' ' ' ' , . • • 

Bu arsanın yarın metre karesi 500 liraya 
çıkabilir. Bugün 250 liradır ama, bu,'belediye
nin hakkıdır. • • 

Anayasa hiçbir vatandaşın malının zorla 
alınamıyacağmı tesbit. etmiştir: Zoralım yasak
tır!'.'' ,\, , .' 

Anayasa yalnız bir noktada istisna gösteri
yor, diyor ki, elde mevcut İstimlâk kanunla
rının hükümlerine .göre muamele yürür. Zor
lama yolunu İstimlâk kanunlarına bırakıyor. 
Kaç tanedir İstimlâk Kanunu? • Dört tanedir: 
Askerî İstimlâk Kanunu, Demiryolları İstim
lâk Kanunu, Menafii Umumiye Kararnamesi, 
3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu, ki bu
gün müzakere mevzuu olan bu son kanundur. 
Bu dört kanundan gayri hiçbir suretle vatan
daşın malı zorla elinden alınamaz, hakkına ta
arruz edilemez. 

O halde 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanu-, 
nu 1939 da bundan evvelki Belediye İstimlâk 
kanunlarının çok ağır hükümleri 'karşısında 
tedvin edilmiştir. Ama bu'kanun" her istim
lâk kanunu gibi bir zorlama kanunudur; yani 
vatandaşın malını rızası hilâfında elinden al
ma kanunudur. Ama nerelerde elinden alır ar? 
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: kadaş î a r f :Kanun "sarahaten bu hakkı beledi

yeye vermiş ve belde sakinlerinin huzuru rahatı; 
=• •;• güzel sahalara malik olması, sıhhi vaziyette ya

şaması ve umumi ihtiyaçları bakımındandır. Ve 
bu, münhasıran belediyelere has bir istimlâk ka-* 

•: nunu olarak verilmiştir. Hatırı âlinizdedir ki; 
bundan istifadeye kalkışan bir kanunun müza
keresi yine buradan geçmiştir. Denizbank Kanu
nunda, bendeniz de nâçiz maksadımı arzetmiştim. 

: Arkadaşlarımızın da samimî iştirakleri ile Heyeti 
Umumiyece bu hüküm orada teşmil edilmedi. 

. Hatırlatmak için arzediyorum. 
Şimdi bu kanun yolu ile Emekli Sandığına 

bir mülk devrediliyor. Emekli Sandığı Kanunu
nun 22 nci maddesi yüzde 20 sermayesini gayri-
menkule tahsis edebilir, denmektedir. Buna bir 
diyeceğimiz yoktur. Eğer bu otel işletme şekline 
girerse bu, Emekli Sandığının da sahayı iştigali 
değildir ama mülk olarak alabilir. Ona hiçbir 
itirazım yok. 

Emekli Sandığı faydalı mı* olmuştur, fayda
sız mı? Mevzuumuz bu değil, bunu bırakalım 
şimdi. 

Yabancı bir şirketin otel işletmesi doğru mu
dur? Şu sebeplerle doğru değildir, şimdi asıl 
mevzuumuza dönüyorum: İstanbul sakinleri olan 
bu vatandaşlarımız topraklarını bir şartla bele
diyeye vermiştir; umumun faydasına has bahçe 

- tanzimi. 
Bir arkadaşımız lütfedip beni ikaz ettiler. Hü

kümet diyor ki, iki bin metre karesine otel, elli 
bin metre karesine ise bahçe veya yeşil saha! de
ğil arkadaşlar. Mesele çok mühimdir, otelin ihti
yacı, olan- tenis sahaları, havuz ve yüzme yerleri, 
turistik gezme mahalleri ve saire. (Fena mı ses
leri) Bunlara fena diyen yok. istirham ederim 
sözümü kesmeyin, mevzuumuz çok ciddîdir. Bun-

- larm hepsi güzel, itiraz edecek hiçbir münevver 
tasavvur edemiyorum. Ama halkın malını da elin
den almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bu şekildeki yeşil saha, park, bahçe... Yarın 
yatağı 20 lira mı, 30 lira mı olacak olan otele o 

• parayı verenlere has bir mevkidir. İstanbul hal
kının oraya ayak basması için bu parayı öde-

• mesi lâzımdır. Şimdi öyle mi? Halk halen ora
nın bediî parklarından istifade etmektedir. 
Şimdi gördünüz mü aradaki farkı? (Para 

; İstanbul'da kalacaktır sesleri) Para İstanbul'
da kalacaktır, bununla elbette iftihar, ederim 
ama vatandaşın malı ne oluyor? Mesele burada 
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I belediyenin İstimlâk Kanunu ile iki hakkı yad

dır. Yani belediyeler park, bahçe, • ;• çocuk bah
çeleri, yol, meydan ve emsali, yerler yaptığı 
zaman elbetteki vatandaş arazisini güle gijle, 
hiç ıstırap çekmeden, yok pahasına, hattâ ba-
ğışlıyarak vermiştir ve vermektedir. Bunu kur
calarsak anlarız, ben kurcaladım, kaç paraya 
aldıklrını biliyorum. Bunu İstanbul halkı feda
kârlıklar yapmıştır. fakat şartı tahsis park ve 
bahçe olmak şartıdır. Şartı tahsis değişiyor. 
Nevama İstanbul Belediyesi, halkına, kendi 
sakinlerine şeker gösteriyor, şap yutturuyor. 
Bundan İstanbul Belediyesini tenzili ederim. 
Böyle bir şey yoktur. Mecburiyet imlinde.' if
rağ ediliyor. 3710 sayılı Kânunun 22 nci madde
si; belediyelere iki şekilde hak verir. Bu da is
timlâk sahasına tahsis edilmiş olan yerlerin 
yapılabilmesi, almış olduğu malın üzerine üç -
sene içerisinde hiçbir şey yapılmamışsa mülk 
sahipleri belediyenin vermiş olduğu parayı ve
rerek malı geri alabilir... 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sahibi lüt
fen, sahibi var mıdır? v 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Kardeşim, 
ben şahsi konuşmuyorum. Sahibi değilim, Istan-
bul'lu da değilim. Ben bir vatandaş sıfatiyle 
feryat ediyorum. Bir milletin hukukunu müda
faa için feryat ediyorum. Sahibi beni alâkadar 
etmez. -•>•..-. ,. 

Birinci şıkkı söyledim, ikinci şık nedir? 
İkinci şık da; belediyeler bu istimlâk işle

rinin yerlerine tesis ve teşkiller kurabilir. Şar
tı tahsisi yerine ıgetirir ama, günün birinde 
bu şartı tahsisi lâğveder, iptal eder veya kaldı-
rırsa o zaman ne olur? O zaman gene mülk sa
hiplerinin hukuku avdet eder. Yani mülk sa
hibi istimlâk bedelini -geri vererek mallarına 
tesahup ederi Bu haklar mevcut kanunlarla 
musarrahtır. Anayasanın 73 ncü maddesi de 
vatandaş hakkına müdahaleyi ancak bu ci
hetlerde tasrih etmiş ve izin verebilmiştir. O 
halde bu kanun, eğer şartı tahsisler değişirse 
veyahut belediyeler tesislerinden vazgeçerse mal 
sahibinin istimlâk bedelini vererek hakkına 
tesahup etmesi keyfiyetini engelliyen bir ka
nundur. Yani arkadaşlar, Anayasaya bir ke
re aykırı değil, iki kere aykırıdır. Çünkü Ana
yasanın zorlama yolu ile izin vermiş olduğu te
sahup etme keyfiyeti bu kanunla hukukundan 

I mahrum kılma suretiyle -Anayasaya iki kere 



• ̂ ^ r ^ ^ l u y j f r ^ . ^ u şekilde, qğır hükümleri istil-
^am^eden^unjkanun .de^ofe^ik sisteme tama-, 
men aykırıdır. . Bilaistisna bütün, f millet ka
nun yolu ile idare edilmek istiyor. Ama kanun 
yolu ile hakların, iptali cihetine gidersek ka
nunlara bu memlekette hürmet azalır. 

Kendi tatbikat sahamda I bu gibi hâdisele
rin yüzlercesine tesadüf ettim. Vatandaşlar 
mahkemede hak kazanacakları kanaatini; taşı
yorlar. • ' . •'!.;::::! 

Arkadaşlar, bu kanunu bu şekilde kabul et-
miyelim. Ama hatırı âlinize gelmesin, ki İs
tanbul'da bir otel yapmıyalım' fikrini taşıyorum. 
Bir tane yerine beş tane otel yapılsın. Bir ta
ne mi park yapılacak; beş tane yapılsın. Fa
kat bunları, kanunları zorlama yolu ile vatan
daş hakkına taarruz şeklinde yapmıyalım. Mil
letin kanunlara olan hürmeti aksar ve bu, cemi
yetimiz için hayırlı bir iş olmaz. Maruzatım 
budur. İlerde idinliyeçeğim noktalara göre de 
müdahale hakkımı muhafaza ediyorum. 

OSMAN KAPANÎ (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar; bugün kabulü için huzurunuza geti
rilmiş olan kânun, memleketimizde turistik 
bakımdan bize büyük inkişaflar sağlıyacak 
olan, istanbul'da 300 yataklı otel yapılmasını 
temin etmek zımnında hazırlanmış bir kanun
dur. Bunun bir hukuki tarafı ve bir de turis
tik cephesi vardır. 

Hukuki cephesinden, demin konuşan arka
daşımız daha ziyade elinden istimlâk suretiyle 
malı alman vatandaşın hukukunu müdafâa eder 
şekilde konuştular. 

Arkadaşlar, bu kanunla her hangi bir va
tandaşın elinden yeniden her hangi bir arazisi 
alınacak değildir. Esasen vaktiyle istimlâk 
edilmiş olan ve park olarak tahsis edilmiş bu
lunan bu arazi parçası üzerine bir otel inşası 
mukarrerdir. Bu otel inşasında ayrıca bir ec
nebi şirketle iş birliği yapılacağından, ecnebi 
şirketin buraya yatıracağı sermaye için bir fiilî 
garanti göstermek bakımından böyle bir kanun 
çıkarmak zarureti hâsıl olmaktadır. Şayet böy
le bir kanun: çıkmazsa ecnebi şirketini serma
ye vazı'nda tereddüde sevketmiş olacağız. Vak
tiyle bu memlekette ecnebi sermayenin nasıl 
küstürüldüğünü bizzat müşahede etmiş kimse
ler olarak, böyle fiilî bir garantiye ihtiyaç ve 
lüzum hissedilmiştir. Meselâ yarın tahsis cine-
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I tini değiştirmemekle beraber • l)u arsa iizerincte 

yapılaçals; otelin inşası sırasında eski şahipi.fri, 
tahsis cihetleri değiştiği için biz de iptal,dâvası 
açıyoruz, deseler, inşaatın yarıda kalması tak
dirinde, buraya milyonlarca lira sermaye vaz'-
etmiş olan ecnebi şirket muvacehesinde memle
kete getirmek istediğimiz dış sermaye için du
rumumuz ne olacaktır? 

İşin hukuki ciheti tetkik edildiği zaman, bil
hassa Fransız âmme hukukundan müessir olan 
bizim âmme hukukumuza göz attığımızda göre
ceğimiz manzara şudur; Fransa'da bilhassa 
beynelmilel otorite sahibi olan Bonnard, Hizard 
gibi ve bugün dahi idare hukuku okutmakta 
olan Walin gibi .kıymetli şahsiyetler, idarenin 
istimlâk suretiyle elde ettiği parça üzerinde, 
yapmış olduğu inşaat eğer o ciyardaki hususi 
eşhasın mallarında bir fazlalık getirirse idare, 
istimlâk eder ve değer fiyatı,ile satar demek-r 
tedir. Ancak vatandaş husule .gelen bu faz
lalığı bizzat ödemek suretiyle malına sahip ola
bilir. • 

Şu halde idare hukukunun bugün geniş im
kânlarla ortaya attığı mevzuda, bilhassa bizim 
memleketimizde de böyle bir tahsis ciheti olma
dığı için, aynı tahsise devam ederek, yalnız 
üzerine bir otel ilâvesi suretiyle, orada zarar-
dide olduğu iddia edilen İstanbul vatandaşla
rına yeni bir kıymet arzedecek olan.otelin in
şasında elbetteki hiçbir zaman hukuki bir mah
zur görmek mümkün. olamaz. Arkadaşımız mül
kiyet hakkından bahsediyor. Dünyanın hiçbir 
yerinde mülkiyet, hakkı hudutsuz değildir. Be
ni mazur görsünler, esld iktidar zamanında ka
bul edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 
eğer şahsi mülkiyet .bakımından.mütalâa edil
miş olsaydı böyle bir kanun çıkması ieabederdi. 

YUNUS MUAMMER AT^AKANT (Zongul
dak) — Orman.kanunu , 

OSMAN ICAPANİ (Devamla) —. Binaena
leyh,, âmme menfaati elbette ki, şahsi menfaa-

< tin üstünde, gelmektedir, (Millî Korunma Kanu
nu da var sesleri) Evet misaller taaddüt edebi
lir, Arkadaşlar; işin hukuki cephesini bir tara-

, fa bırakıyorum. Turistik bakımdan gayet mü
him olan bir vaziyet yardır. &eçen sene bili
yorsunuz ki, İstanbul'ca Parlâmentolararası 
bir konferans toplandı, buna 350 ye yakm mu-
rohhas geldiği gibi bunların eşleri ve birçok 

I gazeteciler de güz.el İstanbul'a şeref, verdiler, 

m -
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Fakat arkadaşlar; bu konferanslarda gelen 

müsal'irleri otellere yerleştirmek üzere vazife 
almış arkadaşların çektikleri ıstırabı bir Allah 
bilir bir de kendileri bilir. 

Sorarım sizlere arkadaşlar; İstanbul'da için
de banyosu olan kaç otel odası vardır? (30 
sesleri) Evet o kadardır. 

Arkadaşlar, kabul etmek lâzımdır ki, Garbın 
şartları bize nazaran fazla değişmektedir bi
ze nazaran diyorum, çünkü otelcilik orada çok 
eski olarak ele alınmış bir mevzudur. Tasav
vur buyurun 350 otelden 30 odada banyo var
dır. Otellerde banyolu odalarda ikamete alış
mış kimseleri, böyle banyosuz otellerde misafir 
etmenin bize verdiği acıyı takdir buyuracağı
nıza eminim. Yeterki biz, Türk'e has misafir
perverlikle bu güçlüğü kapatmış bulunuyo
ruz. Bu hususta vâki olan şikâyetler, alman 
tedbirler karşısında kendiliğinden ortadan kalk
mış bulunuyor. Yani öyle bir vaziyet oldu ki, 
birçok otellerde banyolu odalar olduğu halde 
acaba kendilerine verilmiyor mu zihniyetini 
derhal sildik. Kendilerine, İstanbul'da ancak 
30 banyolu oda bulunduğunu söylemek sure
tiyle onların her hangi bir endişe ve iphamını 
çözmüş bulunduk. 

Arkadaşlarım, bilhassa İstanbul gibi bey
nelmilel konferanslara çok müsait olan bir şeh
rimizde böyle bir otel inşasına muhakkak za
ruret vardır. Paris'te, her ayda veya her 15 
günde bir sergi yapılır, bir teşhir yapılır. Bu 
suretle Paris'e birçok ecnebi turist celbet-
mek imkânı bulunur. İstanbul'un tabiî güzel
liklerini takdir etmiyecek kimse yoktur. Fakat 
İstanbul'a turist celbetmek için her şeyden ev
vel gelecek turistin istirahatını temin etmek bir 
zarurettir. 

Geçenlerde bir İsveç takımı müsabaka için 
geliyor, gördüğü misafirperverlikten memnun, 
her şeyden memnun. Memleketine gittiği zaman 
gazetelerde yazdığı yegâne şey İstanbul otelle
rinin odalarında korkunç böcekler dolaşmakta
dır vakıasıdır. Bıı korkunç dediği' böcekler he
pimizin bildiği masum hamam, böcekleridir arka
daşlar. (Gülüşmeler) Yani hamam böceklerin
den bir zarar gelmiyeceği bizce malûm, fakat 
ömründe hiç hamam böceği görmemiş bir kim
senin elbette bundan tevahhuş etmesi tabiî bir" 
histir arkadaşlar. 

Bu otel mevzuu, İstanbul'da ecnebi turistle-
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i ri barındıracak kâfi otel bulunmamışı bize bir

çok fırsatlar kaçırmaktadır. Meselâ-tkyiıelmilel 
J avukatlar kongresinin ecnebiler tarafından bize 

İstanbul'da yapılması teklif edildiği halde ora
daki delege arkadaşımız üzüntüyle, böyle bir şd-
yin imkfmsız olduğunu ifade etmek zorunda 
kalmıştır. Sebep olarak da otelsizliği ileri sür
müştür. 

Arkadaşlar, yeni inkişaflar karşısında bey
nelmilel siyasi konferansların eşiğinde bulun
maktayız. Yarıri tam olarak müsavi haklara sa
hip olarak, Atlantik. Paktına girdiğimiz anda, 

I gönül arzu eder ki•-;; 16 Şubattan sonra toplana-
j câk olan Atlantik Paktı Konseyinin güzel lstaıi : 

bul 'umuzdâ toplanmasını, temin edelim ve bu 
suretle beynelmilel siyasi şahsiyetleri İstanbul'
un bağrına çekmiş olalım. Ancak buna belki 
otelin kısa zamanda bitmemesi münasebetiyle 
yakın bir zamanda böyle bir arzuyu yerine ge-
tiremiyeceğiz. inikat ikrisi için böyle bir imkâ
na yer vermiş olacağız. Binaenaleyh benim iste
diğini; bu kanunun kabul edilmesiyle güttüğü
müz gaye, turistik hayatımızın mesut inkişafı
nı göstermektir arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına Hay
rettin Erkmen. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET
TİN ERKMEN (Giresun) — Muhterem arka
daşlarım, doktor Fırat arkadaşım meseleye tra
jik mahiyet vermeseydi, diğer arkadaşlar da 
konuştuktan sonra heyeti umumiyesi hakkında 
cevaplar ve tavzihler yapmak maksadiyle söz 
istiyecektim. Fakat ilk söz alan arkadaşım hâdi
seyi olduğundan başka ve korkunç bir şekilde 
tasvir ettikleri için meselenin hakiki veçhe ve 
mahiyetini tavzih etmek mecburiyetini duydum. 

Möscle nedir t Belediyeye ait bir sahanın bir 
kısmının Emekli'Sandığına devredilmesi sure
tiyle o sahanın yine bir kısmi üzerinde turistik 
bir otel inşa edilmesinden ibarettir. Belediyenin; 
yeşil saha olarak istimlâk ettiği yer 301 bin 
metre karedir. Bu arazi yeşil saha yapılmak üze-
re muhtelif tarihlerde istimlâk edilmiştir ve'eiı 
sön mehafii umumiye kararı da 1945 senesinde 
ittihaz edilmiştir. Bu 301 bin metre karelik sa
hanın yalnız 48 bin metre karelik kısmı devre 
mevzudur. Bu 48 bin metre karenin üzerine, 
beş bin metre karelik belediyenin kendisine ait 
olan,-yani istimlâk edilmiş V;] m ayıp kendi ıiıalı 

I olan saha ilâve edilirse böylece yekûnu 53 bin 

— 417 — 
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metre kareye' yaklaşan bir saha bugünkü kanunun 
mevzuunu teşkil cdecoktir. 

53 bin metre kareye yaklaşan bu sahanın 2 
bin metre karesi üzerinde bir otel inşa edilecek
tir. Bu otel, dünyanın 16 memleketinde muazzam 
oteller kurmuş ve işletmekte bulunmuş ve otelci-
lü^ sanayiinin en ileri ve en münkeşif taninan 
firmalarından biri tarafından işletmeye almacak-> 
tır. Bunun ehemmiyeti üzerinde pek fazla ısrar 
etmeye lüzum görmem.' Yalnız İstanbul'un ve 
memleketin böyle bir otele olan ihtiyacı şöyle 
dursun otelcilik sanayiimiz için bir mektep ma
hiyetinde olacak olan bu müesseseden temin ede
ceğimiz kazanca da, huzurunuzda ancak işaret et
mekle iktifa edeceğim. 

Şu halde veçhi tahsis değiştiriliyor iddiası iki 
bin metre karelik saha için bahis mevzuudur. Bu 
53 bin metre karenin 2 bin metre karesinden di-
şarda kalanı tamamen, hem de belediyenin inşa
sına muvaffak olamıyacâğı kadar müstesna şe
killerde, yeşil saha olarak İstanbul Şehrine bah
sedilmektedir. Yeşil saha vasfını haiz olan kısım-
istimlâk gayesine ayları düşmiyeceğine göre, ka
lıyor 2 bin metre karelik otel sahası. 

Dr. Fırat arkadaşım vatandaş hakkı elden 
gidiyor, diye feryat ettiler. Arkadaşlar; hakika
ten şu 2 bin metre karelik saha üzerinde bir 
veçhi tahsis tebdili münakaşası hukukân varit 
olabilir. Yalnız unutmamak lâzımdır ki, bu saha
nın en geç istimlâk olunanı dâhi 1945 yılında is
timlâk edilmiş ve yeşil saha haline ifrağ edilmiş
tir. Binaenaleyh bugün vatandaşın her hangi 
bir hak dermeyamna imkân bırakmıyan bir du
rum mevcuttur. Vatandaş bugün her hangi bir 
"hak dermiyan edemiyeceğine göre, Belediye İs
timlâk Kanunu hükümleri muvacehesinde, iki bin 
metre karelik sahada inşa edilecek otelden dolayı 
doğabilecek nak nedir ve bu saha kaç vatandaşa 
aittir? Bunlarıri isimleri dahi mevcuttur. İcâ-
bederse isimlerini dahi verebiliriz! Bu kadar in
ce noktalarına kadar tetkik' etmiş bulunuyoruz. 
Bu iki bin metre karelik saha altı parsel itiba
riyle 14 vatandaşa aittir. Otelin inşa edileceği 
saha!, bîr ucu bir vatandaşa bir kısmı diğerine 
aits olmak üzere, muhtelif parsellerin eb'adı ve 
vüsati değişen parçalarından terekküp eden bir 
sahadır. Binaenaleyh her hangi bir vatandaş, 
vaktiyle istimlâk yoliyİe bedelini almak suretiyle 
mülkiyet hakkını zayi etmiş bulunduğu bir saha
nın bir kısmında, bir parçasında, bir karışında 
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otel oturuyor diye, karşımıza çıkacak, bize böyle 
bir tesis kazandırma yolunu kapatacak. Kaldı ki, • 
eğer belediye malî imkânlarla mücehhez olsaydı,' • 
Fırat arkadaşım benden daha iyi bilirler, o saha-; 
ya Belediyeler Kanununa göre> otel yapmak, onun 
hakkı ve hattâ vazifesi cümlesindendi. Eğer be
lediyenin mâlî imkânı olsa da buraya kendisi bir5 

otel yaptırmaya karar verseydi o zaman ne va
tandaşın elinden hakkının alınması, ne vatan-1 

daşa Anayasaya rağmen kaza yollarının kapatıl-• 
ması, ne yabancı bir şirketin oraya oturup kâr > 
etmesi, ne İstanbul halkının bir mesireden ve bir 
bediî zevkten mahrum kalması gibi mahzurlar 
önümüze gelmiyecekti. Belediye kendisi bu te
sisi yapamıyor, karşımıza yine bir âmme müesse
sesi olan Emekli Sandığı çıkıyor. Emekli Sandı
ğı, kendi kanununa göre bu hakka ve imkâna sa
hip. Hemen arzedeyim ki, Emekli Sandığı, yine-
kendi kanununa göre, malları Devlet malı telâkki 
edilen bir müessesedir. ' 

Şu hale nazaran belediyenin yerine ikame' 
ettiğimiz şahıs tamamen bir âmme hukuku şah
siyeti hükmiyesi ve malları devlet malı, âmme 
malı rejimine tâbi bir müesseseden ibarettir.' 
Bu müessesenin kâr etmesinin fevaidi, içtimai 
ehemmiyeti Yüksek Heyetinizce malûm7 ve mü
sellemdir. Bunlar üzerinde duracak değilim. 
Emekli Sandığı bir otel kuruyor, memlekete 
bir tesis kazandırılıyor," memleketimizde ilk de
fa turistik vasfı haiz bir otel inşa edilerek tu
rizm hareketine ciddi • bir hamle" verilmek iste
niyor. Bu izahatımdan sonra, «O halde bu ka-1 

nun neden huzurunuza geldi» diye bir'istifham 
kalmış bulunabilir. Mademki faydalı bir teşeb
büsün ufak ' tefek bâzı mahzurlarını söylemek' 
icabediyör, 'bunu kanun* hâline"getirmenin lü
zumunun ne olduğu suali belki mukadder ola
rak sorulabilir. \ ' ' ' ' . ' • 

Arkadaşlarım; benim görüşüme ve anlayı
şıma göre," 'bunun sebebi, bu nevi turistik evsa
fı haiz teşebbüsleri teşvik etmek için bir pren
sip kararı alınmasına' öncülükten ibarettir. • Yâ
ni yarın her hangi' bir yerde bir turistik otel 
inşası mevzuubahis olduğu zaman : bu n:ües-
sesenin arzettiği ehemmiyet muvacehesinde ve • 
temin edeceği faydalar • karşılığı ıkatlanılmasi'. 
icabeden fedakârlıklar, nelerdir, bunu elbette 
Meclisin tâyin ve tesbit etmesi icabeder. İşte-
bu kanun iki âmme müessesesi arasında mev
cut' bir durumu huzurunuza getirirken arza ça-

41S — 
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lıştiğım ş u p r e n s i b e öncülük yapmaktadır. 
Tahmin ediyorum ki, böyle bir prensip Yüksek 
Meclise geldiği zaman, turizme Hükümetin at
fettiği ehemmiyet ve büyük Meclisinizin bu 
mevzuda gösterdiği hassasiyet meseleye tat
minkâr bir hal sureti vermeye Yüksek Meclisi
nizi sevkedecektir. 

Bir de Fırat arkadaşım, Bütçe Komisyonu
nun bu mevzuu, ancak Hükümetin görüşüne 
ittiba etmek suretiyle, karara bağlamış oldu
ğunu ileri sürdüler ve raporda vuzuh mevcut 
değildir, dediler. 

Arkadaşlar, sizin namınıza tetkiklerini ya
pan, Bütçe Komisyonu da, diğer komisyonlar 
gibi bu mevzuu enine boyuna düşünmüş, gö
rüşmüş, mahzurlarını, faydalarını karşılaştır
mış ve yüksek huzurunuza takdime değer ma
hiyette bulmuş olduğu için, oldukça uzun bir 
raporla, kakarınıza iktiran ettirmek üzere hu
zurunuza getirmiştir. 

Bütçe Komisyonunun raporunun neresinin 
vuzuhsuz olduğunu arkadaşım beyan etmedik
leri için bu hususta sizlere arzı malûmat ede-
miyeceğim. Bu mevzuda biz o kadar incesine 
gittik ki, yarın otel başka ellere geçerse, bura
sını parseller haline getirirlerse, . vaziyet ne 
olur' hususu mevzuu münakaşa edildi. Bu ci
heti pek varit görmemekle beaber, Hükümetin 
müzahereti altında sandığın menfaatleri gözeti
lerek yapılmış bir anlaşma ile, kendi. mülkü 
olacak oteli yirmi yıl müddetle işletmeye veren 
bir âmme müessesesinin burayı parselleyip sat
ması, veya bir şahsa bunu devrederek parsel
leyip sattırması ihtimalini uzak görmekle bera
ber, biz raporumuzda buranın parsellenip sa-
tılamıyacağmı dahi tavzih .etmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla Bütçe Komisyonu, tetkiklerini yap
mış ve huzurunuza getirilen tasarının kabule 
lâyık telâkki edilmesi neticesine varmıştır. 

Sözlerime son vermeden evvel bir noktaya 
daha temas edeyim: Hikmet Fırat arkadaşımın 
sözleri arasında bir de belediyeye daha fazla 
gelir getirmesi mümkün görülen ve metre ka
resi 250 liraya satılması kabil olan bu sahanın 
metre karesinin 50 liraya satılmasının belediye 
hukukuna bir tecavüz olduğu iddiası vardır. 
Eğer belediye bilfarz 50 liraya istimlâk ettiği 
bir sahayı üzerine bir iki kat daha ilâvesiyle 
250 - 300 liraya Emekli Sandığına devretseydi 
işte o zaman istimlâk yoliyle arsaları ellerinden 
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I alman vatandaşların hukukuna taarruz olurdu 

ve işte asıl o zaman 3710 sayılı Kanunun bah-,: 
şettiği haktan vatandaş mahram edilmiş vatan-:: 
daşa ait olan bir kâr gayrimeşru olarak be
lediye hazinesine aktarılmış addolunabilirdi. 
Halbuki belediyenin mubayaa ettiği fiyat üze
rine yaptığı tesis' masraflarını da ilâve ederek 

I devretmekten ibarettir. Bu hususta rakamları 
huzurunuzda açıklamak mukayese ve işe vuzuh 
vermek için faydalı olur. Bu mmtâkanm istim
lâk bedeli 700 317 lira, burada belediyenin 
yaptığı tesisler tutarı 340 bin lira ve - belediye-
nin eskiden "kendisine ait bulunan Sürpagop 
Mezarlığı sahası kıymeti ise 1 874 835 lira ki, 

I yekûnu 2,5 milyon küsur liradır. Bunu aynı 
bedelle devretmekte kanuna aykırı bir hareket 

I yapılmış olmamaktadır. ; Şimdilik mâruzâtım 
bundan' ibarettir. 

Sözlerime nihayet verirken, şunu da belirtmek 
isterim ki, Osman Kapani arkadaşımızın da be
liğ bir şekilde ifade ettiği gibi, kabul buyuraca
ğınız kanunla memleketimiz turizm istikametin
de ciddî bir adım atmış olacak, bu suretle,yal
nız bir turizm meselesi değil aynı zamanda bir 
turizm mektebi kazanmış olacaktır. (Sürekli 
alkışlar) 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan kıymetli ar
kadaşlarım birçok huhusları belirttikleri için 
ben yalnız satır başlarına temas etmek suretiyle 
mümkün olduğu kadar kısa konuşmaya gayret-
edeceğim. 

Arkadaşlar, ifade etmek mecburiyetindeyim 
k i ; Halk Partisine mensup arkadaşımızın omuz
larında bir itiraz mükellefiyetini ' hissederek 
bu kürsüye çıkması ve bu haleti ruhiye içinde 
kouşması ve bu haleti ruhiyenin icabı olarak 
müşkül bir muhakeme içine düşmesi beni üzün
tüye sevketmiştir. Bunu üzüntü ile müşahede 
ettiğimi huzurunuzda yine üzüntü ile ifade 
ediyorum. 

Vatandaşın haklarını müdafaa etmek yolun
da söylenen bu sözler. sanırım ki, vatandaşın 
haklarını müdafaadan ziyade, bilmiycrek de ol
sa, vatandaş-n bugün, hakkı denilen icplara ye-

' niden kavuşması suretiyle bir gayrimeşru ka
zanç elde etmesini müdafaa etmek gibi bir şey 
olur. (Sağdan ağır oldu sesleri) 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Böyle konuşma-
I yın efendim. 
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. j j BAğ^CAN™ Karşılıklı konuşmayın lütfen. 

"J; iFOTU^44J^Klı : j 'Devamla) — Samimî 
olarak kanunun mütalâasında bir hatibin hataya 

' düşmesi, daima varittir, muhtemeldir. Onun için 
dir ki bilmiyerek de olsa kaydını ifade ettim. 

Arkadaşlar; o vakit 3710 sayılı Kanun muva
cehesince vatandaş bu yerleri, belediyeye dev
retmek mecburiyetinde kalmış ve buna mukabil 
almış olduğu parayı o gün bir yerde, kullan
mıştır;' 

Bunu kullanırken de o günkü rayice göre 
kullanmıştır. Bugün o vatandaşa, bu yer yeşil 
saha yapılmıyor, otel yapılıyor diye malları ge
ri vermiye kalkarsak, o günden bugüne kadar 
geçen müddet için malın değerinden birkaç misli 
onu faydalandırmaktan başka bir iş görmüş 
olur muyuz? '-'• • 

İstanbul'un böyle bir otele ihtiyacı olduğunu 
mulialefete mensup arkadaşımız sarahaten ifade 
buyurdular. 

Fakat ondan sonra bina ettikleri muhakeme 
içinde, bunu takdir etmemek için ne söylemek 

; lazımsa onu söylemekten geri kalmadılar. Onun 
içindir ki, benden evvel konuşan Osman Kapani 
arkadaşımızın İstanbul'a bu otelin niçin lâzım 
olduğuna dair uzun uzun vâki beyanatını, bida
yette arakdaşımızm lâzımdır, biliyoruz, demesi-

, ne binaen yersiz, sonunda bina ettiği muhakeme-
. ye binaen de tamamen yerinde buldum. Anlaşı

lıyor ki burada, İstanbul'a niçin böyle bir otel 
.lâzımdır?. Bâzı arkadaşlarımıza bunu uzun uza-
dıya anlatmaya ihtiyaç vardır. Bunu Osman 
Kapani, arkadaşım yapmış bulunuyor. 

, . ' • Arakdaşlar, mesele sanırım ki gayet basittir. 
Bir 3710 sayılı Kanun vardır, bu kanun bele
diyeye bâzı salâhiyetler tanımaktadır. Bu salâ-

, niyetlerin mesnedi, belediyenin takridir. Bele-
, , d i y e takdir etmiştir, İstanbul'a yeşil saha lâ

zımdır, demiştir/Orayı bu kanuna göre istimlâk 
; .etmiştir. 

Bugün aynı belediye bambaşka bir imkân 
. Çarşısında, daha ileri bir imkân karşısında, İs

tanbul'a yeşil sahadan "daha büyük fayda sağlı-
yaçak ve güzelliğini bozmadan sağlıyacak imkân
lar karşısında bulunduğu için geliyor, elindeki 
bu yerleri, bu imkânları tahakkuk ettirmek için 
kullanmak istiyor. Bu arada düşünülüyor ki, 
birtakım nazariyelerle işi medreseye düşürmek 
mümkündür, birtakım mülâhazaların dehlizleri 
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içinde 3710 sayılı Kanunun istihdaf ettiği "gaye
den uzak kalmak, işi uzatmak, hattâ akamete 
uğratmak için engeller çıkartmak mümkündür. 
Buna binaen o belediye ve Hükümet geliyor, 
aynı Meclisten, 3710 sayılı Kanunun istihdaf et
tiği gayeyi teyit edici kanun istiyor. Mesele bun
dan ibarettir. 

Ama bunu böyle anlamayıp da, o sahaları 
madem ki, yeşil saha yapmıyorsunuz, sahipleri
ne verin, tekrar belediyeye satsınlar, 3710 sa
yılı Kanunu tekrar kullanın, tekrar alın, gibi 
bir yola gitmek, her halde bizim bugünkü an
layışımıza denk bir hareket tarzı olmıyacaktır, 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan arkadaşlarım burada size arzctmek üzere 
aldığım notların birçoğunu söylemiş bulu
nuyorlar. Şunu tekrar tebarüz ettireyim ki; 
mesele, Ihtanbul'un menfaati meselesidir. Me
sele, belediyenin elinde olan arsaların vaktiy
le yeşil saha-yapmak üzere kullanılacağı yerde, 
bugün daha ileri imkânları İstanbul'a • vere
cek, bir otel inşası için kullanmak meselesidir. 
Bunu bu suretle anladığımız takdirde bu ka
nun tasarısının yerinde olduğunu takdir etmek 
kolay olacaktır. Huzurunuzu bu kadar işgal et
mekle iktifa edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Pertev Arat.'(Reye, reye ses
leri) Tüzük hükümlerine göre altı arkadaş 
lehte ve aleyhte konuşabilir. Müsaade buyurun 
vazifemi yapayım. . 

PERTEV ARAT (İzmir) —Türkiye 'de tu
rizm dâvasının ehemmiyetinden, otel ihtiyacın
dan bahsedecek değilim. Hikmet Fırat arkada
şımızın konuşması biraz, telâşlı oldu. İstan
bul'da 300 yataklı turistik bir otel yapılması 
lâzımgeliyor. Belvü'de 52 bin metre karelik bir 
yer.münasip bulunuyor. Bakılıyor ki, bu saha 
içinde birkısım arsalar belediyenin, bir kısmı 
da yeşil şaha yapmak üzere istimlâk edilmiş 
yerdir. 

3710 sayılı İstimlâk Kanununa göre, istim
lâk edilen yerler üç sene zarfında . istimlâkin 
maksadına uygun olarak kullanılmazsa sahibi 
bu yeri geri amak, hakkını haizdir. Bu kanun 
tasarısının getirilmesinin bütün maksadı bundan 
ibarettir. Yoksa Bütçe Komisyonu adına konuşan 
arkadaşımızın dediği gibi, turistik teşebbüslere 
öncülük yapmak için değil, bir kanuni tehlikeyi 
önlemek içindir. Yarın sahipleri, yeşil saha yap
mak için aldınız, fakat otel yapıyorsunuz, diye-
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bilirler. (3nun için kanuni bir hüküm derpiş et
mek ihtiyacı ile "karşılaşılmıştır. Kanun teklifin
deki'gaye budur, 

Hikmet Fırat arkadaşımız bu tasarının 
Anayasaya aykırı olduğunu ifade buyurdular. 

Kabul edersiniz ki, İstanbul'da 300 yataklı 
bir otel yapılmakla hem İstanbul belediyesine bir 
yardım yapılmış, hem de Türkiye'nin turistik 
dâvası yolunda bir adım atılmış olacağı için, 
âmme hizmeti yapmak esas ve gayesi mevcuttur. 
Bu itibarla bu kanunun reddi için hiçbir sebep 
ve saik yoktur. Yalnız arzettiğim gibi; kanuni bir 
tehlikeyi bertaraf etmek için bu. tasarı huzuru
nuza getirilmiştir. 

Hikmet Fırat arkadaşımız (feryadım yüksek
tir) buyurdular. Feryat etmek için değil, hattâ 
ses çıkarmak için dahi sebep yoktur.. Tatlı canını 
üzmemesini Hikmet Fırat arkadaşımızdan, tasa
rının kabulünü'de Yüksek Heyetten rica ederim 
(Alkışlar) 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzu İstanbul'da bir turistik 
otelin yapılmasıdır. Şüphesizdir ki turistik ote
lin yapılmasını arzu etmiyen hiçbir arkadaş ol
maz. Çünkü hem İstanbul'un güzelleşmesine ya
rar, hem do döviz bakımından muhakkak çok fay
dalı olur. Fakat böyle bir şey yapılırken ferdî hak
ları haleldar etmeye gitmek doğru mu değil mi 
ve bunu ferdî hakları haleldar etmeden yapmak 
imkânları var mı yok mu, bu ciheti tahlil etmek 
lâzımgelmektedir. 

Esasen gerekçeyi tetkik ettiğimiz zaman va
tandaşın böyle bir hak iddiasına hakkı olmadığı 
neticesine de varmak mümkün. Meselâ gerekçe
nin bir yerinde diyor ki: 

«Bu devir sebebiyle her hangi mutalebede bu
lunmaları mümkün değil ise de tatbikatta her/ 
hangi bir tereddüde ve dolayısiylc bir ihtilâfa 
gitmeye mahal verilmemesi için bu kanun çıkıyor» 

Şimdi arkadaşlar, idari ve kazai geniş mik
yasta itimat ettiğimiz organlar mevcuttur. Eğer 
bu hak hakikaten bu fertlere verilmemişse bu
nun halli o organların, kararma bağlı bir iştir. 
Bu istimlâk tarzı ıgayrimenkulleri istimlâk edi
len kimselere bir hak bağışlar mı bağışlamaz 
mı şekline ve hususuna ancak o organlar karar 
verebilir. ' 

Gerekçenin ikinci bir yerinde şöyle bir fık
ra vardır : «52 bin metre kare . olan.bu geniş | 
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I sahada otel ancak 2 bin metre kare yeri işgal 

edecek ve mütebaki kısmı yeşil saha olarak 
| muhafaza edilecektir. Binaenaleyh arsalar is-
I timlâk gayesine uygun bir şekilde kullanılacak 

elemektir.» 
Eğer gerekçede bu dermeyan edilen fikir

ler, samimî ise, . hakikaten bu kanuna lüzum 
yoktur. Netice itibariyle her hangi bir sebeple; 
ferdî bir.hakkın ortaya atılmaması lâzımdır. 
Belediye istimlâk etmiş olduğu arsayı netice 
itibariyle Emekli Sandığına devredebilecektir. 
Binaenaleyh iki müessese bu arsayı yekdiğerine 
devrederken ayrıca hususi bir kanunun çıkma
sına lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, Emekli Sandığı da bir âmme 
müessesesidir, diyorlar. Bu takdirde de bizim 
yapacağımız şey; 3710 sayılı Kanuna bir fıkra 
ilâve etmektir. Böylelikle meseleyi halletmiş 
oluruz. Menafii umumiye dolayısiyle yapılacak 
istimlâkler ikinci işte âmme müesseselerine 
devredilebilir, diye bir fıkrayı ilâve ettiğimiz 
takdirde bu kanun hususiyetten kurtarılmış 
olur. Bütçe Komisyonu raportörü ele aynı; ge-. 
rekçeyi teyiden idarei kelâmda 'bulunmuştur. 

Burada diyorlar ki; «İkinci maddede yukar
da arzettiğimiz 3710 sayılı Kanun hükümleri 
muvacehesinde vukuu melhuz' hukuki ihtilâf
ları önlemek maksadına matuftur.» Hemen işa
ret edelim ki; belediye, şu bu, yani hukuki 
ihtilâf mülâhazasiyle bir kanunun çıkması ca
iz değildir, kanaatindeyim.. 

Sonra gene deniliyor ki, belediyenin 52 bin 
metre kareden, 5 bin metre karelik esas istim
lâkten ayrı bir mülkü vardır. 52 bin metre 
karelik bir yerde 5 bin metre karesi belediye
nindir. Belediye bu mülkün üzerine daha bu ote
li tesis edebilir. Farzedelim ki, bu otel muvaffak 
olamadı, 30 - 50 sene sonra ne olacak? Nihayet, 

! âmme menfaati namına istimlâk edilen bu arsa
lar, günün rayicine göre paraya kalbedilecek. 
Şu halde istimlâkin gayesi tamamiyle haleldar 
olmuş oluyor. Geçen iktidarın yaptığı Orman 
ve Toprak kanunlarını tenkit ediyoruz. Onlar 
arasında insaflı olan arkadaşlar dahi bu kanun
ların hukuk kaidelerine uymadığını kabul, edi
yorlar. Biz de bir otel yapacağız diye âmme 
menfaatini, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhu
nu rencide ederek bir kanun tedvinine kalkış
mamalıyız. 
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Yine raportör arkadaşımız Emeldi'Şandiği-

nın Belediye makamında bir âmme müessesesi 
olduğunu iddia ettiler. Bendeniz o noktai nazara 
iştirak etmiyorum; âmme müessesesinden mâ-
dut değildir. Binaenaleyh, belediyenin beş bin 
metre kare kadar arsası mevcut olduğuna göre, 
gerekçesine göre vatandaşın bir hak iddiası 
mevzuubahis olmıyacağı ileri sürülüyor. Beri ta
raftan, Maliye Komisyonunca tezekkür edildiği 
gibi, vatandaşın bir hak iddiası,mevcuttur. Va
tandaşın hakkı olsa olsa bedele taallûk eder. Fa
raza ferağ' yapılırken v.atandaş farkı fiyattan 
dolayı belediyeyi bir meblâğa mahkûm edebilir. 
Şimdi; belediyenin .300 bin, 500 bin, bir veya 
beş milyon lira zarara uğramaması için böyle 
bir kanun çıkarmamız caiz olmaz kanaatinde
yim. Ama belediye her türlü zararı göze alarak, 
tekabbül ederek bu arsaları Eemekli Sandığına 
ferağ edebilir ve otel inşaatı da devam edebilir. 
Vatandaş Ancak arsa fiyatından dolayı bir 
farkı fiyat varsa bunu mahkemede iddia ede
bilirsin ve belediyeyi mahkûm edebilir. Mesele 
bundan ibarettir. Bunu hissi bir mevzu haline 
getirip heyecan yaratmak suretiyle yapmak 
doğru değildir. Biz Anayasanın vatandaşa bah
şettiği her türlü hakkı burada müdafaa etmek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN— Tasarının tümü hakkındaki 
müzakerenin yeterliği hakkında dört önerge 
vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Turistik otel bahsindeki konuşmalar kâfi

dir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. . , , 

Antalya 
İhrabim Subaşı 

•*•••" Yüksek Başkanlğa 
İstanbul'da yapılması istenen turistik otel 

inşası hakkındaki müzakerelerden âzami dere
cede tenevvür etmiş: bulunmaktayız. Müzake
renin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

1 r "Afyon Çanakkale 
Bekir Oynağanlı. Nihat îyfiböz 

. • " . . . Yüksek Başkanlığa 
•Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa

yeti ile maddelere geçilmesini arzederim. 
GKimüşane İzmir 

Cevdet Baybura 0. Baban 

.1952 Ö : İ 
;;"'f"r •••• •••jYükseklBaşkanlığa; .-^n^i .,: 

İ İstanbul'da yapılacak olan 300 yatakUftfcteis 
hakkında^kâfi derecede* müzakere yapılmış ve 
mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kesile
rek bahis mevzuu kanunun reye vaz'edilmesini 
arz ve teklif eylerim. 

Kayseri 
Mehmet üzdemir 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz aldınız. Fakat size sataşıl
dığı iddiasında mısınız? 

HİKMET FIRAT (Malatya) —Hayır, böy
le bir iddiam yok. Kifayeti müzakere aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar; 

Huzuru Âlinize şahsım namına çıkıp konuştu
ğum zaman mevzuatın hilâfında bir tek kelime 
konuşmadım. Mevzuu tahlil ederken.... 

BAŞKAN — Lütfen kifayeti müzakere üze
rinde konuşunuz. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — İzah edece
ğim. 

BAŞKAN — Yalnız kifayet üzerinde. 
HİKMET FIRAT - (Devamla) — Ne yapa

lım kader. (Gülüşmeler). 
BAŞKAN — Kader değil, tüzük beyefendi. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — İşte o tüzük 

hükümlerine' göre diyeceğim ki, bu memleke
tin, toprağı ve vatandaş hakkı konuşulurken, o 
vatandaş hakkını elinde kullanmış bir uzman 
sıfatiyle konuşuyorum. İzin veriniz, rica ede
rim. Bu mevzuat ile alâkalı içimizde hukuk oto
ritesine sahip arkadaşlarımız varken, bir tek 
hukukçu çıkıp da bu memleket meselesinde fik
rini dökmedikçe, bu müzakerenin kifayetine 
nasıl karar verirsiniz arkadaşlar? Bunu millet 
kabul etmez, iyi karşılamaz. ı 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine müta-
allik takrirleri reyi Âlinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Müzakerenin 
kifayetine karar verilmiştir. 

JEfendim başka takrirler vardır, okuyup re
yinize vaz'edeceğim. 

Bagkanlığa 
İşin ehemmiyetine mebni Anayasa ve Ada* 
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let komisyonİanriâ gideri lmesini arz ve teklif 
ederim. •« ' 

Diyarbakır Milletvekili 
.. • M. Remzi Bucak 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanun tasarısının özel hakları da ilgilen

dirmesi bakımından bir kere de Adalet Komis
yonunda müzakeresi uygun olur. Havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ortakcıoğlu 

Başkanlığa 
Mesele, mevzu itibariyle Anayasa ve Adalet 

encümenlerini alâkalandırdığından bu komisyon
lara havalesini teklif ederim. 30 . I . 1952 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket1 ince 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin mihveri, bahse konu olan ka

nunun Anayasa hükümlerine aykırı olup olma
ması hususunda tebellür etmiştir. 

Bu itibarla Anayasa Komisyonuna verilme
sini dilerim. 

Sivas Milletvekili 
' . ' . , . Ercüment Damalı 

BAŞKAN — Efendim, Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket înce'nin, Anayasa ve Adalet ko
misyonlarına havale.. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — i z a h 
edeceğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere kararı veril
miştir. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — BU 
takrir hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere ka
bul edilmiştir. 

Hâmid Şevket înce'nin takririni reyinize ar-
zediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir 
reddedilmiştir. 

Hüseyin Ortakcioğlu arkadaşımızın, kanun 
tasarısının, özel hakları ilgilendirmesi bakımın
dan, Adalet ve Anayasa komisyonlarına iadesi
ni istiyen takririni kabul edenler..'. Etmiyenler.. 
Reddedilmiştir efendim. 

Diyarbakır Milletvekili Remzi Bucak arka
daşımızın, işin mahiyetine mebni tasarının Ada
let Komisyonuna gönderilmesini istiyen takriri
ni oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-

yenlşr.. Reddedilmiştir, (Aynı mahiyette tak
rirler sesleri, reyş. koyamazsınız- f gesİeri^,.: > m. 

Başkan evet aynı mahiyettedir. 
Maddelere geçilmesini reye koyacağım. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Efendim, 

benim takririmi reye koymadınız. 
BAŞKAN —• |Ercüment Damalı arkadaşımı-, 

zın, teklifin Anayasa Komisyonuna havalesi hak
kındaki takririni kabul buyuranlar . . . (Elleri 
sayın sesleri) Müsaade buyurun sayacağız. İn
diriniz efendim. Takririn reddini kabul buyu
ranlar. . -. Takrir reddedilmiştir. (Şiddetli al
kışlar) , ,„,, 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar. . 
Etmiyenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi ta
rafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı

ğına devredilecek arsa hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ekli krokide hudutları gös
terilen ve istanbul Şehri imar plânı gereğince; 
2 numaralı park sahası olarak kamulaştırılan. 
arsalar ile belediye malı arsalar, istanbul Bele
diyesi tarafından evvelce ödenen istimlâk be-> 
deUeri ve belediyenin malı olan arsaların kıy
metleri ile bunlar için yapılan imar masraf
ları karşılığı olarak iki buçuk milyon lira mu
kabilinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devir ve ferağ edilir. 

BAŞKAN —• Madde baklanda söz istiyen var 
mı? 

HÜSEYİN ORTAKCİOĞLU (Çorum) — 
Sayın arkadaşlar, ben bu kanun tasarısının aley-
hindeyim ve noktai nazarımı demin ifade et
mek imkânını bulamadım. Binaenaleyh birinci 
-madde münasebetiyle bu tasarının hukuk-pren
siplerine muhalif olduğunu ifade edeceğim. 
Ve hiç olmazsa bu maddede bir" tadilât yapmak 

/suretiyle belki hukuka daha uygun bir. şekil 
verilir diye söz almış bulunuyorum.'.. 

Efendim, malûmu âliniz 3710 sayılı • Bele
diye istimlâk Kanununun 7 nci maddesinde 

: bir hüküm vardır. Bu hükme göre günün birin
de belediye tarafından sizin/ oturmakta oldu
ğunuz evinize istimlâk kararı verilir • ve "bu 
istimlâk kararı da mahallin en büyük idare â-
miri tarafından tasdik edilirse sizin hiçbir ye
re itiraz'hakkınız kalmamış olur. Bir tarizde 
bulunmak için söylemiyorum, bu kanun öyle bi? 

— 423 — 



B : 33 # , 1 
devirde kabul edilmiştir ki, vatandaşların. ada
let kapılarına müracaat etme yolu sımsıkı ka
patılmıştır. Binaenaleyh vatandaşın hiçbir je-
re müracaat hakkı tanınmamış olan bu kanun-

' la istimlâk edilmiş olan ve yalnız kamu men
faatlerine, kamu hizmetlerine tahsis gayesini 
güden gayrimenkullerin şimdi netice itibariyle 
bir ticaret mevzuu olan hizmetlere tahsis edil
mesi hiçbir zaman doğru olmaz. (Maddeye da
ir söyle sesleri). (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sizi sadede davet ediyorum. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) ~ 

Efendim müsaade edin, madde hakkında ko
nuşuyorum, maddenin gayrihukuki olduğunu 
ifade ediyorum. Maddenin ifadesi benim, söyle
diğimden başka bir hüküm ifade etseydi sade
de davet noktası varit olurdu. Madde benim 
izah ettiğim meseleyi hükme bağlamış bir mad
dedir. Hukuk bakımından bu kürsüden düşün
cemizi ifadeye imkân vermezseniz ben de ko
nuşmak istemem. Meclisten,rica ediyorum; mü
saade ediniz, konuşayım. Oyunuzu gene siz 
istediğiniz gibi kullanırsınız. 

• SAFFET GÜROL (Ankara) — Havanda su j 
doğuyorsunuz. 

HÜSEYİN O R T A K C I O Ğ L U — Çok rica ede
rim, biraz terbiyeli konuşunuz. Hamam, bura
nın kutsiyetine sığmaz. 

SAFFET GÜROL — Hamam değil, havan. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU — Hamam da 

yok, havan da yok. Çok rica ederim terbiyeli 
konuşun. 

Şimdi, esbabı mucibede deniyor ki : iki bin. 
metre kareye otel yapmak mümkündür. (Mad
deye sesleri). ' , ' • 

BAŞKAN —• Madde üzerinde konuşun. Mad
dede bu buyurduğunuz meseleler yoktur. 

HÜSEYİN'ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
«Ekli krokide hudutları gösterilen istanbul 
Şehri imar plânı gereğince iki numaralı büyük 
saha ile kamulaştırılan arsalarla, belediye malı 
arsalar'istanbul Belediyesi tarafından 2,5 mil- ı 
yon lira. mukabilinde Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devir ve ferağ edilir» de
niyor. 

Şimdi, devir ve ferağ'edilen yer 52 bin met
re kare arsadan ibarettir. Halbuki otel burada 
iki bin metre kare arsayı işgal etmektedir. Ben I 
elemek istiyorum ki, ' 2 bin metre karelik otel | 
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arsasiyle müştemilâtı için lâzımgelen sahadan 
başka, geri kalanı 48 - 49 bin metre kare yer 
•geıle belediyenin mülkiyetinde kalsın, o zaman 

- hukuka kısmen aykırı hareket etmemiş oluruz. 
Tamamen Emekli Sandığına devrederseniz, 
Emekli Sandığı bu yerin maliki olur. Medeni 
Kanun hükümlerine göre malik, arazisi üze
rinde dilediği gibi tasarruf etmek yetkisini 
haizdir. ' 

Bir.kısım arkadaşlarımızın söylediği, bu ar
sa Emekli Sandığına geçtikten sonra da bele
diyenin malı olarak yeşil saha için kullanıla
caktır, sözü bir lâftan ibaret kalır; hukuki bir 
kıymet taşımaz. 

Ben bunu ifade etmeyi bir borç telâkki edi
yorum. 

BAŞKAN — Hatip .arkadaşlardan istirha
mım,' sarih olan bu madde hakkında konuşur
ken ya üzerinde, ya lehinde, ya aleyhinde mü
talâada bulunsunlar.-

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) .— Arka
daşlar, Hüseyin Ortakcıoğlu arakdaşımızm hu
zurunuzda ileri sürdüğü ye mahzur olarak şahsan 
mütalâa buyurduğu cihetler, Bütçe Komisyonun
daki hukukçu olan arkadaşlarımızla olmıyan arka
daşlarınız tarafından ariz ve amik tetkik edildi. 
Netice itibariyle, bunda hukuki bir mahzur ol
madığı kanaatine varıldı ve bu suretle de tasarı 
şimdiki metin halinde yüksek tasvibinize sunuldu. 

Arkadaşımızın burada itirazına mesnet yap
tığı konu, «ya Emekli Sandığı burada otel yapa
mazsa, şahsi bir tasarrufa giderse» gibi bir en
dişedir. Halbuki ikinci maddenin müzakeresinde 
göreceğiniz üzere, otel yapmak kaydiyle ikinci 
madde tedvin edilmiş ve Emekli Sandığı bu ka
yıt ve şartla bu arsayı teferruğ etmek mevkiine 
getirilmiştir. Binaenaleyh yeşil sahanın, muhte
vasını teşkil eden saha, yani belediye arsaları 
ile eblediyenin istimlâk ettiği arsalar bu kayıt 
ve şartla ferağ edilmektedir. H. Ortakcıoğlu'nun 
mahzı hukuk noktai nazarından ileri sürdüğü 
cihet de varit değildir. Vatandaşlar bakımından 
ihtilâfta muhatap olacak makam doğrudan doğ
ruya belediyedir. Şimdiye kadar kazai kanallar
dan ne geçmişse geçmiştir. Bugün için aldığımız 
malûmatla kaniiz ki; böylece vatandaşın hakkını 
ihlâl eden bir, nokta ortada yoktur. Miisterihane 
reylerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. (Alkış
lar). . . . , . . • ' ; . . ' ' 
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.'•• HİKMET FIRAT (Malatya) — Tasarının 
birinci maddesi 52 bin metre karelik arsanın 
Emekli Sandığına devrini âmirdir. Bu 52 bin 
metre kare arsanın 2 bin metre karesi, belediye
nin üzerinde şahsi haklarını tamamen kullanma
ya sahip olduğu arsadır. Geri kalan 50 bin metre 
kare arsa, istimlâk yolu ile ve yeşil saha yapıl
mak maksadiyle alınmıştır, yeşil saha olarak kul
lanılması lâzımgelen arsadır. Binaenaleyh bele
diyenin malı olan iki bin metre karelik arsaya 
belediye istediği şeyi yaptırabilir, bu, yetkisi 
dahilindedir. Ama; 50 bin metre karenin devrine 
belediye kanunu müsaade etmediği gibi; Ana
yasaya da aykırıdır. 

Benim söyliyeceğim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yok

tur. Bir takrir var onu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
«Bütçe Komisyonu raporunda bu arsanın ile

ride parsellenip satılmıyacağma dair bir fıkra 
vardır» Bunun metne bir madde olarak konul
masını arz ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Dr. Sedat Baran 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin ancak otel olarak kullanıl

ması zaruri olan arsanın devir ve temlik edil
mesi ve mütebaki kısmın belediyenin mülkiye
tinde kalması doğru olur. Maddenin bu şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ortakcıoğlu 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET
TİN E EKMEN (Giresun) — Efendim; biraz ev
velki beyanımda, bu sahanın parsellenip satılma
sı tehlikesini de düşünmüş ve bunu raporumuza 
dercetmiş olduğumuzu arzetmiştim. Bizce raporu 
koyduğumuz, bu kayıtla ve bendenizin Bütçe Ko
misyonu adına, burada vâki beyanatımla maksat 
temin edilmiş olacaktır. Mamafih, arkadaşlar lü
zumlu telâkki ederlerse böyle bir kaydın maddeye 
konulmasında biz bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Yani komisyon adına mütalâa
nız nedir?. 

B. K. ADINA HAYYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Arzettim, biz lüzum görmüyoruz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Lüzum görmüyorlar o başka. Fakat komisyonun 
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mütalâasına göre âtiyen bir mahzur doğabilir mi, 
doğamaz mı?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET
TİN ERKMEN (Devamla) — Âtiyen doğacak 
mahzurlar üzerinde şimdiden hüküm vermeye ^KJ-
kân göremiyoruz. Ama komisyonda b'i l'ıkıanm 
maddeye konulması hususu müzakere edilmiş 
ikinci madde hattâ kanun başlığı, vaziyeti tavzih 
ettiği cihetle, böyle bir tehlikenin varit olamıya-
cağı kanaatine varılmış, varit olabileceği ahvalde 
de yüksek heyetinizin tasdikma iktiran etmesi 
beklenen Bütçe Komisyonu raporundaki mevcut 
hükümlerin açıklığı karşısında böyle bir tehlike
nin önlenebileceği düşüncesiyle maddeye konma-
mıştı.r 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) — Maz
bata da yazılı olan bir sizin gibi komisyonu tem-
sileden bir sözcünün mazbut ifadesi ile sicillen 
silki mülkünde bulunan bir gayrimenkulun satıl
masına mâni olabilir mi?. Yani kanun sinesinde 
yer almıyan bir mütalâa, (Sözcü böyle söyledi) 
diye kanun metnine dâhil sayılabilir mi?, asla... 
O halde sarahate ihtiyaç vardır. Bu babda ne 
düşünüyorsunuz?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HAYRET
TİN ERKMEN (Devamla) — Bendeniz komis
yonda görüşüleni aynen aksettiriyorum. Bu hu
susta hukuki münakaşaya girişmek için ne salâ
hiyetim kâfidir, ne de zatı âlinize karşı iktidarım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFI KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
larım, bu işte emeği geçmiş bir arkadaşınız ola
rak' konuşmak lüzumunu hissettim. Geç olsun da 
güç olmasın elerler. Bunu söylemekle hemen bu 
kanun çıksın demiyorum. Bu Hilton Otelini o 
kadar geç bıraktık ki, tarif edemem. Geçen sene 
bu vakitlerde bu otelin mukavelesini Marshall 
Plânı dairesiyle yaptığımız zaman bizden bir iki 
gün sonra Hilton mümessilleri Roma'ya gittiler, 
mukavele imzaladılar, otel bitmek üzeredir. On
dan sonra Madrid'e gittiler, otelin resmi küşadı 
yapıldı. Madrid'den Londra'ya gittiler, orada da 
on gün sonra otel' bitmek üzeredir. 

Bizde nedense bu, geç kaldı ve bugüne ka
dar uzadı. Aziz arkadaşlarım; inanmanızı rica 
ederim; bununla, İstanbul en güzel bir müesse
se kazanıyor, istanbul'a seyyah celbi için bu 
otelden güzel başka vasıtalar bulunabilir, fa
kat en iyi vasıta budur. Bu kanunu huzurunuza 
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sovketmekten maksadımız, bir istimlâk yapılmış, I 
bunun birtakım şartları varmış. Şartlar deği
şiyor ve aynı' derecede ve belki de memleket 
için daha faydalı bir yere tahsis ediliyor. Bu 
kanunla sırf nizami, kanuni ve meşru olmak için 
huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bunun gayesi 
bu kadardır. Bu suretle Emekli Sandığı 14 mil
yonluk otele, bir mülke sahip olmaktadır ve I 
buna 10 milyon koymakla sahip oluyor. Hilton 
Müessesesi sadece müstecir oluyor. Emekli San
dığı yüzde altı kârını temin ediyor, çok güzel 
bir otele İstanbul şehri kavuşmuş oluyor. Bu
nun artık düşünecek tarafı yoktur arkadaşlar 
Emekli Sandığı bu mülke hiçbir kayıt ve şart
la sahip olmuyor. Esasen Türkiye'de tasarruf, 
haklarını takyit eder birtakım şartlar olamaz. 
Emekli -Sandığı bu mülkü isterse işletir, isterse 
devreder. Bu tamamen kendi malıdır.-

Bu, hayırlı ve güzel bir iştir. Geçenlerde t 
Bürhanettin Bey arkadaşımız bize tarizde bu
lundu, İktisadi î ş Birliği Teşkilâtı Turizmle j 
işbirliği yapmadı, dediler. Kendilerinin afla- j 
rina mağruren söylüyorum, bu müessese ile 
iş birliği yapılmıştır, istanbul'da bu müessese 
kurulacaktır. Bu hususta teenni ile hareket et- ı 
mek doğrudur ama, otelin temellerini atacak 
olanlar da kararlarımızı beklemektedirler arka- i 

. daşlar. (Uğurlu olsun sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Muammer Alakant, 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) I 
— Arkadaşlar, Sayın içişleri Bakanının ifade ' 
ettiği gibi, Emekli Sandığı bu işe 10 milyon 
lira yatıracaktır. Bunun % 6 kârı da Hükümet i 
tarafından temin edilmektedir. Ama bu otelin 
ilerde masraflarını karşılıyamaması gibi muh
telif vaziyetler karşısında Emekli Sandığının : 
garantisi şimdi. alacağı bu arsalardır. Bu arsa- i 
larla ilerde Emekli Sandığının mâruz kalacağı 
her türlü tehlikelere karşı bir nevi sigorta 
vaz'edilmektedir. Onun için arkadaşımızın bu 
ciheti, nazarı dikkate alarak bu takrirlerini 
geri alacaklarını ümit ederim. Bu takrir, Emek- j 
li Sandığı gibi dulların, yetimlerin alâkadar ol- j 
dukları bir müessesenin sahip olacağı arsalara ; 
türlü türlü takyidat koymak mahiyetindedir. | 
Bu itibarla bu hususta fazla takyidata gidilme- j 
meşini bendeniz de rica ediyorum. j 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. (Gürül
tüler) ;'..;....• ' . : " . ' • : ' • • " I 
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irÜSEYiN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim özür dilerim, biz istanbul'da bir oto) 
yapılmaması taraftarı değiliz. Bunu gönülden 
istiyoruz. (Gürültüler, başka ne mânaya geljr 
sesleri) Biz, burada bir âmme hakkı vardır, is
tanbul Belediyesinin hakkı vardır, korunması 
lâzımdır, vatandaşın hakkının korunması lâzım
dır diyoruz. (Gürültüler) Efendim hiçbir zaman 
bir otel 52 bin metre kare arsa üzerine yapıl
maz bu kadar geniş araziye ihtiyacı yoktur. 
(Bahçesi, parkı ne olacak sesleri) Madem ki 
belediye bu yeri otele terkediyor, kendisi, ben 
burada bina yapamıyacağım, park olarak kala
caktır, al sen yap diyor. O halde burasının mül
kiyeti muhakkak istanbul Belediyesinin mülki
yetinde kalmalıdır. 

Mahmut Güçbilmez arkadaşımız beyanatında 
bizim ileri sürdüğümüz mahzur için, ikinci mad
dede önlenmiştir dediler; ben ikinci maddeyi 
tekrar okudum. Burada eski.hukukumuza göre 
bir (şartı vakıf) mevcut değildir ve mevzuatı
mızda da böyle bir hüküm yer alamaz, ikinci 
maddenin esası şudur, 3710 sayılı Kanunla is
timlâk edilmiş bir yerin gayesi değiştiği takdir
de mal sahipleri mahkemeye müracaat edemez, 
şeklindedir ve bu suretle mahkeme yolu önlen
miş oluyor. Orada başka bir hüküm mevcut de
ğildir. Maliye Kominyonunun esbabı mucibesi 
de budur, Bütçe Komisyonunun da esbabı muci
besi budur, Hükümetin esbabı mucibesi de budur. 
Vatandaşa adalet kapısını kapatmaktan başka 
bir hüküm yoktur, ikinci madde... (Gürültüler, 
reye koyun Reis Bey sesleri) 

BAŞKAN .-. 'Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —- Arkadaşlar münakaşa Emekli San
dığının gelecekte bu arsayı ve oteli satıp satmı-
yacağı üzerinde cereyan etmektedir. 

Arkadaşlar; Emekli Sandığı emlâk komüs-
yoncusu değildir. Emekli Sandığı kanunla ku
rulmuş bir müessesedir. Türkiye Devleti memur 
kullandığı müddetçe Emekli Sandığı, isim de
ğiştirse bile onların" gelecekteki haklarını mu
hafaza etmek üzere, devam edecektir. Emekli 
sandığının mevcudunun % 20 sini gayrimenku
lu bağlaması mecburiyeti, mevcut parasının 
kıymetinde zamanla hâsıl olacak değişiklik ve 
düşmeler muvacehesinde yüz binlerce emekli 
memurun istikbalini teminat altına almak için
dir. (Bravo sesleri). 



B : 33 30. 
Sonra, arkadaşımız diyor ki ; bu otel 2 000 

metre kareye yapılabileceğine göre Emekli San
dığı ya bu 50 küsur bin metre kare yerin bir 
kısmını satarsa.... . 

Arkadaşlar, bir, iki arkadaş 10 milyon di
ye söylediler; bu otel İG milyon, liraya m alola-
caktır. . Sonra, bir arkadaşımız 300 yataklı 
dediler. 300 odalı ve 500 yataklıdır. Binaen
aleyh bu otel, Anadolu kasabalarında ve şehir
lerinde gördüğümüz cinsten bir otel değildir. 
Bunun hakikaten 500 metre kare bir bahçeye 
değil, 50 bin metre karelik bir arsaya ihtiyacı 
vardır. O bakımdan oteli elden çıkarmadan 
arsanın, bahçenin parçalanıp satılmasına im
kân yoktur. Arkadaşlarımın böyle düşünmele
rini rica ederim, 

Üçüncü bir nokta; 20 sene müddetle ITilton 
Şirketine kira ile bağlanmaktadır. Binaenaleyh 
20 seneden önce Emekli Sandığının bunu sat
ması asla mevzuubahis olamaz, böyle bir şey 
de yoktur. O bakımdan bunun üzerinde tered
düt edilmemesini ve tasarının kabulünü bilhas
sa rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar, reye 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Efoseyin 
Ortakcıoğlu ve Sedat Baran arkadaşlarımız ta
rafından verilmiş iki değiştirge vardır, bunları 
tekrar okutup reyinize arzedeceğim. 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.). 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alınması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Önerge redde
dilmiştir. 

(Çorum Milletvekili Dr. Sedat Baran'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Üzerine Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı tarafından turistik bir otel 
yaptırılacak olan birinci maddedeki arsalardan 
belediyece' kamulaştırılmış bulunanlar hakkın
da bu devir ve ferağ sebebiyle 3710 sayılı Ka
nun hükümleri tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ya

hu, dâvalar kapak gürültüsüyle halledilemez. 
Sükûnetle, mülayim görüşmelerle olur, tartış-
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I mayla hallolunur. Bu ikinci madde Anayasa , 

hükmüne muhaliftir. Çünkü vatandaşın müra-. 
caat hakkını iskat ediyor. (Gürültüler). Kar
deşler, bir vatandaşı, sen kanunen temin olu
nan hakkım kullanmak salâhiyetini haizsin ama 
bu kanun vesilesiyle o hakkından seni iskat • 
ediyorum, diyemez. Fakat bu 2 nci madde hü-
küniü diyor. 3710 sayılı Kanunla vatandaş için 
müesses olan, mer'i olan, canlı canlı, dimdik 
karşımızda bulunan bir hakkı öldürüyorum di
yor. Bu Meclisten böyle bir şey çıkmamalıdır. 
Anayasaya muhaliftir bu. Eğer tereddüt edi
yorsanız mütehassıs encümene gönderin müta
lâasını alın. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — İstirdat 

hakkını nezeden bu madde Anayasaya münafi 
değildir. (Bravo sesleri) Anayasa, her malikin, 
parasını peşin vermekle mülkünün istimlâk edil
mesini âmirdir. Bunlar paralarını fazlasiyle al
mışlardır. Bilirkişiler marifetiyle fazlasiyle al
mışlardır. Anayasanın emri, peşin para verilme
dikçe malikin mülkünün istimlâk edilememesi 
merkezindedir. Parası peşin olarak verilmiştir, 
istimlâk edilmiştir. Anayasa ile ilgisi yoktur. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Belediye İstimlâk Kanununun istirdat hakla 
veren hükmü alelade bir kanundadır orada men
faati içtimaiye mülâhazasiyle konulmuş bir hü
kümdür. Biz burada o hükmü bertaraf etmiyo
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hikmet Rırat. (Reye sesleri). 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

dâva halledilmiştir. Ama ben vazife yapmak için 
buraya geldim. Vazifeden çekinmek doğru de
ğildir. Belediye'İstimlâk Kanununun, yani 3710 
sayılı Kanunun izin verirseniz 22. maddesini bir ~ 
kere daha okuyayım. (Soldan lüzum yok sesleri) 
Evet; lüzum yok... Fakat bence var. Bu kanu
nun hükümlerine göre... 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Öğrendik... 
HİKMET FIRAT (Devamla) — İster öğren, 

ister öğrenme... Söylemeye mecburum. 
Bu kanunun hükümlerine göre vatandaşın 

hakkı iade ediliyor ama, bu tasarı ile nez ediyo
ruz. Demokratik bir hayatla bu, kabili telif de
ğildir arakdaşlar. Sizi müsterih kılabilmek için 
bunun başka yolları da vardı. Belediyeler iyi 
biliniz ki hiçbir müşkülâta mâruz kalmadan her 

I şeyi yapmak kudretini haizdir. Bu cihetler neden, 
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düşünülmemiştir^ Amajbu şekilde .vatandaş hak
kını .ihlâl, etnjekj,belediyenin şiariyle kabili telif 
değildir.. Heyeti celileniz, ekseriyetle karar vere
bilir. Ekseriyetle meseleyi halledebilir. Ona di
yeceğim yoktur. Yalnız vebal, 4en ekseriye tin ola
caktı?. 

Size, bir ;hikâye,; bil*, misal de,, anlatacağım. 
(İstemez şeşleri,; gürültüler)., 

BAŞKAN -.t—. Çok rica; ederim, madde üzerin
de, ikinci madde üzerinde konuğunuz Hikmet ' 
met Bey. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Evet efen
dim, ikinci madde üzerinde. O :madde -, üzerinde 
misal vereceğim. 

Siz -hiç horoz; kestiniz mi?» Ben horoz kestim. 
Siz- deı belki kestiniz. Ayağına ;ve ̂ kanatlarına ba
sarız keserken.^ 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — O Denizli 
horozudur. 

HİKMET'FHİAT 1 (Devamla) — Horozun 
ayaklarıyla kaantlarma basarız, teprenemez. Fa
kat gırtlağını tutamayız, bağırır. Bağırmasına 
hiç kimse mâni olamamıştır. Ama bu kanun ba
ğırmayı ela menediyor. 3710 numaralı kanunla 
vatandaş bağırabilir, hakkını ister. Ama bu ka
nun o yolu da kapatıyor, adalet kapılarını kapı
yor. Ben buna isyan ediyorum. 

(Reye reye sesleri). 
BAŞKAN —• Madde hakkında verilmiş bir 

takrir var efendim. 

Başkanlığa 
2 inci; madde, .vatandaşın .itiraz hakkını or

tadan -kaldırmaya ..matu.ftur,,.. Keyfiyetin -,> Ana
yasa, Komisyonuna ;'havalesini,, > teklif .ederim. 

30 , 1 , 1952 
Ankara Milletvekili ; 
Hâmid, Şevket İnce 

BAŞKAN — Takriri kabul buyuranlar . . . 
Etmiyenler. . . Reddedilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmi
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE. 3. <•— Bu.kanun ; yayımı,, tarihinde 
.üğo:: girer., 

1952 0 : 1 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar. . . 

Etmiyenler, . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi.kabul buyuranlar. . . 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Efendim tasarının birinci görüşülmesi bit
miştir. 

11.—• Beyhan Milletvekili Re§ad Güçlü'nün? 
Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın 
yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması hakkında önergesi ve Adalet ve İç
işleri komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (4/199) [1] 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin mü-
taakıp maddelerinde mühim bir mesele var
dır. Sözlü sorulardan sonra Seyhan Reşad Güç
lü'nün Basın Kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsir talebi vardır. Bu mevzuda verilmiş tak
riri müsaadenizle okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunların müzakeresinden sonra ve sözlü 

sorulardan evvel yeğinlikle görüşülmesi icabe-
don yorumların öne alınmasını saygılarımla di
lerim. 

İzmir 
C. Baban 

BAŞKAN — Takriri kabul buyuranlar. . . 
Etmiyenler... . Takrir kabul edilmiştir. Şimdi 
sözlü sorulardan önce bu yorumun görüşülme-, 
sine geçiyoruz. 

Bu raporu ehemmiyetine binaen okutacağım. 
(Komisyon raporu ve muhalefet şerhi okundu) 

BAŞKAN —- Rapor her ne kadar okundu 
ise de yapılan tetkikat sonunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

[1] 62 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
âıt. 
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Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : '.'487 • 
Oy verenler : 287 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 24 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 107 
Açık Milletvekillikleri : 3 

AFYON KÂRAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi E rozan 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket ince I 
Talât Vasfi Öz, 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı' 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırca1! 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okauoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 

edenler] 
I Emin Kalafat 

ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKİRİ 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynıık 
Kenan Çığman 
Celâl Otmah 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUH 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıöğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğhı 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 

I Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebcsoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTER 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol * ; I! ] 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi.Oran • 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgcldi 

IZMÎR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bi'gin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 

KARS 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin. Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdı Türe 

KAYSERÎ 
îsmaîl Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
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Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Z?ya Atığ 
Mümtaz Kaval cıoğlu 
Yeı^icğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter' 

KÜTAHYA 
Mccdet, Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğnn 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 
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MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

NÎ&DE 
Süreyya Dcllaloğlıı 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RÎZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeld Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
tsmail Işm 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SÎIRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOR 
Nuri Sertoğlu 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
tsnıail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay
cı oğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Iiâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Esat Kerim ol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[ Reddedenlerf 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Celâl' Sait Siren 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Ölgaç (1.) 
Cevdet 'Topçu 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltckin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu i 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Er kuyum en 
Arif Kahpsızoğlu I 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î . Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay | 

Hasan Reşit Tankut 
KARS 

Fevzi Aktaş 
'Sırrı Atalay 
Esat Oktay 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (!.' 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 

I Lûtfi Sayman 
• - ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

I Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 

Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğhı 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

Ali Şükrü Şavlı 
SİVAS 

Reşat Şemsettin Sirer 
TOKAD 

Zihni Betil 
TRABZON 

Saffet Baştımar 
VAN 

Kâzım Özalp 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah CLli 
Ab dür rahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Ada kan 
Salamon Adato (t.) , 
îhsan Aîtınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (l . j 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (1.) 
Hüsnü Yaman 

[Çekinserler] 
NİĞDE 

Necip Bilge 

[Oya katılmıy anlar] 
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Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMÎR | 
Halide'Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (t. Ü.) 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara ! 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündâğ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm . 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın (I.) 
Ziya-Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.). 
Emin DeveMÖğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Jürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai E rkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Haindi Başak 
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Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoşlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin'Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Samct Ağaoğlu (Bakan) 
Refik Şevket İnce (I.) 
Sudi Mıhcıpğlu 
Hamdullah Suphi Ta|irı 
över 
Kâzım1 Taşkent (!.)• 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayiöğlu 
d.) • 
Ahmet. Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
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Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
-Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Sinan Tekelipğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 

BÎNOB 
Serveı* Sömuncuoğlu 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
İlhan Dizdar (I;) " 

İbrahim Duygun 
Sedat Zeki Örs ' 
Bahâttin' Taner 

TE-KİRDAĞ 
Hüseyin' Bingül 
Şevket Möcân 

TOKÂD 
Fevzi'Çubuk (1.) 
Nuri Turgut Topçoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Eıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

^JRPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl.öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
AvnivDoğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin'Bâlik 
Abdürrahman Bpyacı-
giller 
Ali Rıza lilöeâlenİdar-
oğlu 

[iAıçık MületvekiİMMeri] 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 
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1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesinin 647 nci numarasının değişti

rilmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON i KARAHÎSAR 
Abdullah Güler; 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan , 
Ahmed Veziroğlu ; 
Gazi Yiğitbaşı , 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğhii 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman ŞevkL Çiçekdağ 
Ramiz Eren • 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İrice 
Talât Vasfi ÖZi 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi; Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı ' 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtflıüikümen • , 

U ye sayısı : 487" 
Oy verenler, : 284. 

Kabul edenler,; : 268 / 
Reddedenler : 16 

Çekinserlerı : o 
Oya katılmıyanlar : 200 

Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın . 
AH Fahri İşeri 
Sıtkı; Yırcalı 
! BÎLECÎK 
ismail Aşkın , 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri: Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Şalâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak . 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbcy 

BURSA 
Halil Ayan -
Hulusi Köymen * 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat ' 
îhsan Karasioğlu -
Ömer Mart 

; ÇANKIRI 
Kemal Atakurt \ 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman; 
Celâl Otmana 
1 ÇORUHrrs 
Mesud Güney: 
kli Rıza -Sağlar 
Zihni Ural -
; ÇORUM; 
Sedat Baran r 
Ahmet Başıbüyük; 
Şevki Gürses1 ; 
Baha Koldaş 
Hüseyin OrtakçıoğlÜ , 
Saip özer | 
Hasan Ali Vural 1 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

.Nâzım önen 
EDİRNE 

Arif Altmalmaz 
Mehmet Eriginün'..., 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 1 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
OSTahid Pekcan 
Ziya Soylu ; 

ERZURUM 
İSaid Başak 
ÎRıfkı Salim Burçak; 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman; 
İEnver Karan 
Pmrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih tnal 
Galip Kınoğlü 
Süleyman Kuranel ' 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk ; 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen : 
Arif Hikmet- Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANB -
Cevdet Baybnra 

HATAY 
Abdürrahman-Melek:; 
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İÇEL 

Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat' Benk'er 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsnıan 
Ahilya Moshos; 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil •• 
Ahmet Topçu•[• 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bi'gin 
Sadık Giz ' 
Tarık Gür erk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay • 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer ÂH Mülıto 

Hamdi Türe 
KAYSERİ 

tsmail Berk ok 
Ali Rıza Kılıçkalo 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyacl Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mccdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal . 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ercin 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

NÎĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Delİaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Halil Nuri- Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işm 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlıı 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdöğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
AH Şükrü Savlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan • 
Hamdi Koyutürk ' 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal: . . 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman! Fehmi Kalay-
cıoğlu • 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açan al 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh: 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıöğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak '. 
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[Reddedenler] 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

GÜM^ŞANB 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Celal Sait Siren 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 

AĞRİ 
Halis öztürk 

AMASYA 
. ismet Olgaç (t,) 
Cevdet Topçu : ; 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltckin 
Seyfi Kurtbek (Bakan). 
Fuad Scyhun 

ANTALYA 
"Patın Balaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

i Hasan Reşit Tankut 
MALATYA 

I Hilmi et Firat 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

ORDU 
I Hüsnü Akyol | 

[Oı/a Jcati< 
I BURDUR 
" Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Raif Aybaı* 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akm anlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Nusret Kirişeioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Ara i* 

I ÇORUH 
I Mecit Bumin 

Abbas Gigin 
ÇORUM 

Hakkı Yemeniciler 
DİYARBAKIR 

Yusuf Kâmil Aktuğ (1.) 
Ferit Alpîskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı I 

EDİRNİÎ 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Dcmirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanag 

ERZİNCAN 
I Sabit Sağıroğlu 

Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloglu 

SİNOB 
Muhtar Acar 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytiııoğlu (Ba
kan) 

GAZlANTEB 
Ekrem Ccnani 
Cevdet San 
Salâhatt :n ÜTIHÎ 

GİRESUN 
TTavrettm Erkmen 
Adnan Tüfekeioglu 

GÜMÜŞANE 
Vasf; Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
TTalit 7nrbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah CİMİ 
Tavfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Sal'h înankur 
Celâl Ram a zan oğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato (1.) 
İhsan Altmel 

TRABZON 
Faik Ahmed iBarutçu;.n'••} 
Saffet Baştımar " ü'•,':?•• 

I Celâl Bayar : (Cumhur-/ 
başkam) 
Nihad Reşad Belger (t.) • 
Fuad Hulusi Demîrelli ] 
Salih Fuad Ke'çeçt" •: 
Fuad Köprülü (Bakan)-
Adnan Menderes (Baş- ! 

bakan) 
Mükcrrem Saröl 
Mithat Sözer "][ 
Nazh Tlabar (î.) :' 
Hüsnü Yaman •'.":? 

• Sanı Yaver ' '. i. 
Senihi Yürüten 

• İZMİR 
Halide EdüVÂdıvnr rt.\ 
Mehmet Aldemir (T. Ü.) 
Mııhiddin Erener 
Necdet Tncekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Kofulu (t.) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerim zad e 
Rifat Taşkın (I.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoglu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Deve^oğlu 
Kâmil Gündeş 

| Suad Hayri Ürgüblü 

ImtıjanJar] 

VAN > 
Ferid Melen 

— 435 — 



KIRKLARELİ | 
Şefik Bakay 
Mahmut.FrbiT -f 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün . 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükhaşı 
Halil Sezai Erkut ' 

KOCAELÎ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Saljh Kalemcioğlu 
tiu.fi Toköğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaöğlu 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtki Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul r-
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
MuradfÂli Ülgen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz ; 

Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen , 

MALATYA 
Hüseyin Doğan . , .. 

fe: «33; 30.1 
Mehmet Sadık Eti r 
ismet inönü 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Refik Şevket ince (I.) 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver T " 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu • 
d.) 
Ahmet Kadöğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi; Öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk " 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal ' 
Zeyyat Mandalinci (î ) 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

" MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş , 

| Fahri Köşkeroğlu 

• [Açık Milleı 
f , ,. . Denizli 

. .Malatya , 
Trabzon ,. 

.1952 0^:1 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi'Boztepe (I.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

R Î Z B '•'••••'''] 
Osman Kavraköğlu ' 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ferid Türel 1 

v SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioglu 
Cezmi Tiirk 

SîlRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ilhan Dizdar (1.) 
İbrahim Duygun 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin! Bingül 
Şevket Moean 

^vekillikleri] . ,, 
1 

, : ' " • • • 1 

• • 1 ' ' ' • • 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Zihnî Betil 
Fevzi Çubuk (t.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğİu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zam an eril 

TUNCELÎ 
Hıdır Aydm 

URPA 
Feridun Âyalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Öral 
Celâl öncel 

;•. VAN 
izzet Akın j ••••• • ' : • ' 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahmail Boyacı 
güler. 
Ali Rıza ' Incealemdar-
oğlu 

| Cemal Kıpçak 

1 • • • •. 

, , ' . • , , 

, » : 

;3 
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Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir fıka eklenmesine ve 89 ncu maddesinin 6 ncı fık-

rasmm değiştirilmesine dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
' •••'••"!' (Kanun kabul edilmiştir.) . 

• Üye sayısı : 487 
• Oy verenler : 272 

. ; , , . . . ' - Kabul edenler : 257,. \ .,.-..•., 
Reddedenler : 15 ' : 

Çekinserler ;: 0 ''••'/•'•" : 
-•••••!•••••>••"> Oya katılmıyanlar : 212 • < -

; Açık; Milletvekillikleri : 3 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik , ... 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfı öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerü Nabel 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

[Kabul 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müeteba Iştın 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOÎK 
İsmail Aşkın : 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen ', 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğkı 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

edenler] "\ ......,, 
I ÇORUH 

Mesud Güney : 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM • 
Sedat Baran > •. 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses . 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu j 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Bahâ Âkşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil | 
Fikret Karabudak I 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

I DİYARBAKIR 
I Yusuf Azizoğlu 

Nâzım önen 
EDİRNE 

Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Ziya Soylu ; 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan | 

Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı ' 
Mustafa Zezen 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Pötuöğlu 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu. 
Mazhar Ş«tfer 

GÜMÜŞANE > 
Cevdet Baybura 
Ahmet iKemal Varınca 

HATAY 
Ahdürrahm ân Melek"' 

İÇEL 
Halil Atalay: 
Refik Korâltanv" 
Aziz Koksal 
Şahap Tol - Y>v : , / 

İSPARTA 
Said Bilgiç ':: 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 



Andre Yahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk <, ' 
Osman Kapanı 
Vasfi Mentcş 
Halil özyörük ; 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

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

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
fsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Alehmet özdemir, 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

B : 33 
''Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Z;ya Atığ 
Mümtaz Kavalçıoğlu 
Yeredr^ Kişioğlu 
Şaim öııhon 
Hüsnü Türkand • 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya, 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
ümran Nazif Yiğiter-: 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet, Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğ-

Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ % 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
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Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlü 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 

rHalil Nuri Yurdakul 
ORDU 

Ref et Altsoy 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemdi Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkef eli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik T.ürkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOR 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 

Nurettin Ertürk •:.v;.;j:,a; 
Halil rîmro 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen -
Mahmut' Goloğlu ' • 
Süleyman Fehriii Kalayİ 
cıoğlu ;*; 
Mustafa Reşit •-' Tarakçı^ 
OğlU 'HU:A 

TUNÖELt' 
Hasan Remzi Kulu 

URFÂ 
Necdet Acan^l 
Feridun Ergin 
Reşit Kem al T*imuröğİü 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
:Faik Erbaş 
Yusuf Karsboğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
;kant 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak '.;>..<. ; : 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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BİNGÖL 
Mustafa rNuri O.kcüoğlu 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
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HATAY 
Hasan -Reşit Tankut 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

ORDU 
Hüsnü Akyöl 
Na§it Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlü . : 

SİNOB 
Muhtar Acar 

TRABZON 
Faik Âhmed Barutçu 
Saffet Bâştımari 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya kaülmıyanlar], 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli :; ; 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet 01gaç,(l.) 
Cevdet Topçu , . 

ANKARA 
Ömer Bilen ! 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis. Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettiri Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri , 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
(1. Ü.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut. Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar. > 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Agâh Erozan: 
Selim' Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Ehüstün 
Nihat/îyriböz 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar • ı 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (1.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mugtafa Ekinci 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhiöğlu 
(Bakan). ," •: . 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş. 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıröğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Ba
kan) : 
Kemâl Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZÎANTEB 
Ekrem Oenani 
Cevdet San , 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 

Tayfur Sökmen ' 
Cavit Yurtman::.; K 

İÇEL :.• 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur' : ,: 

Celâl Ramazanoğlu 
İSPARTA i 

İrfan Aksu : . 
Kemal Demiralay 

İSTANBtfL ; 
Enver Adakah 
Salâmon Adato (1.) . 
İhsan Altmel '. 
Celâl Bayar . (Cumhur
başkanı) . ,, ;"•"''•'. 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan, Menderes (Baş
bakan) '.', 
Mükerrem Safol { 
Mithat Sözer a 

Nazlı Tlabar (1.) 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (î. Ü.). 
Muhiddin Erener 
Necdet încekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
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KARS 

Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu, 
Hüseyin. Cahit Yalçın 

j KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Raif Taşkent (î.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.') 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Homdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lutfi TokoSîu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Ziya Barlaa 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 

Himmet ölçmen 
Murad .Âli Ülgeri 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Refik Şevket înce (I.)' 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-J 
rıöver 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ , 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
d.) 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NlGDE 
Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe (1.) 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİIRD 
Baki Erden ' 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit 'Tümerkant (I.) 

SİVAS 
İlhan Dizdar (1.) 
Sedat Zeki örs 

Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Avni Doğanı 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 
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S. S A Y I S I : 

Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma 
ve kovuşturmaya dair kanun tasarısı ile Tokad Milletvekili Halûk 
Ökeren'in, memurların muhakeme usulleri hakkında kanun teklifi ve 

İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/214, 2/236) 

Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair kanun 
tasarısı (1/214) 

T. C 
Başbakanlık 26 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü . , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1757,6-2142 
Büyük Millet Meclisi [Yüksek Başkanlığına 

Memurların Suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve -kovuşturmaya dair ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . VI . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arjze-
derim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memurların vazifelerinden mütevellit veya vazife sırasında işledikleri suçlardan dolayı hakla
rında yapılacak tahkikatta idari teminat sistemini vazı ve kabul eyliyen 4 Şubat 1329 tarihli Memu
rin Muhakemat Kanunu Muvakkati, bâzı tadiller ve özel mevzuatın bu sisteme tâbi memur bünye
sinin hacmini genişleten hükümler ve nihayet Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesinden de mül
hem olan 1255 sayılı tefsir karariyle hudud ve şümulü genigliyerek bugüne kadar yürürlükte kal
mıştır. , 

Modern bir hukuk Devleti olan yurdumuzda hâkim demokratik rejim esaslarına uymıyan ve 
menşeini 1288 tarihli Memurin Muhakematma dair nizamname hükümlerinden alması hasebiyle de 
devrin icaplarına ve ihtiyaçlarına cevap veremiyen ve muasır hukukun kabul ettiği ana kaidelerle 
bağdaşamıyan 1329 tarihli Memurin Muhakematı Kanunu Muvakkatinde derpiş edilen memur so
rumluluğu statüsünün yeniden tanzim ve tedvini lüzumu aşikârdır. Bu itibarla demokratik esaslar, 
Anayasa hükümleri ve içtimaî bünyemizin hususiyetleri göz-önünde tutularak ve ileri demokrasi
lerin bu konudaki mevzuatlarından da faydalanılmak suretiyle (II) maddeden ibaret olan «Memur
ların suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair kanun tasarısı» 
hazırlanmıştır. 

Kamu hizmeti ifa eden Devlet memurlarının vazife ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı 
teminata mazhar olmaları, bu hizmetin lâyıkiyle yerine getirilmesi ve yersiz müdahalelerden masun 
bırakılması için lüzumlu ve zaruridir. 

Ancak, zaruretlerin derecesini ve hududunu tâyin ederek teminat sistemine yer verilmesi icabe-
der. Bundan başka Devlet memuruna tanınacak olan teminatın adlî veya idari olmasını tâyin ve 
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tesbitte, memura müsnet suçun mahiyetinin nev'inin ve memurun haiz olduğu temsil ve salâhiyet de
recesinin ve ezcümle memleket realitelerinin de nazara ahnmas.ı gerekir. 

Tasarının ana hatlarını dört kısım alt nda mütalâa etmek mümkündür. 
1. Memurlar n işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşutrma ve koğuşturma yapılması, 

prensip olarak, umum; hükümlere bırakılmış ancak temimi'.a mazhar olma keyfiyeti, yukarda arzolu-
nan k ştaslar dairesinde, istisnaen kabul edilmiştir. 

Teminata mazhar olan memurlar tasarıda tadat edilmiş bulunduğundan memur ayrıca tarif edil
memiştir. . 

2. Memurlara tanınan teminat : «Adlî teminat» ve «İdari teminat» diye vasıflandırılması müm
kün iki gurupa ayrılmış bulunmaktadır.. ,. 

a) Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde derpiş olunan sistemle adlî teminat vaz'edilmiştir. Ad
lî teminattan faydalanacak memur grupunu tâyin ve tesbitte memurun temsil ve idari tasarrufta 
bulunma ye İkisi k.stas tutulmuştur. 

Bundan başka adlî teminata tâbi olabilmek için tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde sayılan me
murlar tarafından işlenilen suçun vazife ile ilgili veya vazifeden doğmuş bulunması şarttır. Bu su
retle vazife sıras nda hadis olup da ifa edilen görevle alâka ve irtibatı bulunınıyan suçların faili 
memur hakkında adlî teminat tanınmıştır. 

Binaenaleyh temsil etme veya idari tasarrufta bulunma yetkisini haiz olmaları sebebiyle tasarı
nın 2, 3 ve .4 ncü maddelerinde gösterilen ve tahdidi bir mahiyet arzeyliyen bu memur grupu 
hakkında işledikleri vazife ile ilgili veya vazifeden doğan suçlarından dolayı tasarıdaki istis
nai tahkik ve takip hükümleri uygulanacak vcdolayısiyle adlî teminattan faydalanılmış ola
caktır. 

b) «îdari teminat» diye ifade edebileceğimiz diğer bir teminat sistemi ise, tasarının 7 nci 
maddesinde yer bulmuştur. 

Adlî teminat, yalnız tasarının 2, 3 ve 4 neü maddelerinde yazılı olan temsil ve idari tasar
rufta bulunma yetkisini haiz memurlar hakkında kabul edilmiş, halbuki idari teminattan, me
muriyet vazifesini ihmal ve suiistimal iddiasına mâruz kalan ve Memurin Kanununun 1 nci mad
desinde tarif edilen memurlar dahi faydalanacaktır. Ezcümle, adlî teminata tâbi olan ve tasa
rının 2 nci, 3 ncü ve. 4 ncü maddelerinde gösterilmiş bulunan memur, delege ve misyon şefleriyle 
Memurin Kanununun 1 nci maddesinin ilk fıkrasında yazılı memurlara isnat olunan, vazifeyi 
ihmal veya suiistimal suçlarından dolayı C. Başsavcılığı yahut C. Savcılığınca soruşturma ya
pılması evvelemirde memurun mensup olduğu üst makamın-muvafakatine, nevama iznine bağlı tu
tulmuştur. 

Çünkü, Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde yer bulan, memuriyet vazifesini ihmal 
* ve yine aynı kanunun 240 nci maddesinde derpiş edilen, vazifeyi suiistimal suçlarının, arzettik-

leri mahiyet ve özellik icabı, müeyyide bakımından disiplin cezalarının tatbik sahasına ithali 
mümkün olabilir. Disiplin yolu ile halli kaabil olan, vukuu veya ademi vukuu telâkkiye bağlı 
bulunup suçluluk (vazifeyi ihmal ve suiistimal kastı) kastını taşımıyan basit yanlışlıkların, gö
rüş farklarından doğan muamelelerin doğrudan adlî tahkikata tâbi tutulması kamu hizmetleri
nin gerekli şekilde ifasını sekteye uğratacağı gibi müstakar ve câri adalet esaslarına da uygun 
düşmiyeceğinden soruşturma icrası, o iş esasını ve mahiyetini lâyıkiyle takdir mevkiinde buhı-

. nan makamın mukaddem muvafakatine bağlı kılınmıştır. Bu sayede iyi niyete dayanmıyan ihbar
ların, tahaddüsü mümkün ihtilâfların önü alınmış ve aynı zamanda kamu hizmetlerinin ifasın
da memura tanınması gereken masuniyet vn teminat sağlanmış bulunmaktadır. 

Muvafakatin verilmediği hallerde, sebeplerinin 15 gün içinde talepte bulunan C. Başsavcılığı
na veya C. Savcılığına bildirilmesi ve bu sebepler kifayetsiz görüldüğünde memurun mensup 
olduğu bakanlığa müracaat hakkının tanınması suretiyle kamu ve fert hukukunun himayesi dü
şünülmüştür. 

III - Hazırlık soruşturmasının, C. Başsavcısı ile yetkili C. savcıları tarafından bizzat yapıl
ması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak fiilî ve hukuki bâzı imkânsızlıklar nazara alına-

• ( S . Sayısı: 30) 



rak Başsavcı' veya Savcı yardımcılarına da soruşturma yetkisi tanınmıştır. Muavinler bu yetkile
rini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı adına kullanacaklardır. 

IV - Cumhuriyet Başsavcısının veya C. Savcısının tasarıdaki esaslar dairesinde yapacağı ha
zırlık soruşturması sonunda ittihaz edeceği takipsizlik kararma, hakkında tahkikat yapılmış 
olan memurun bağlı bulunduğu makam tarafından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 165 
nci maddesine tevfikan gerek ceza usulünde gösterilen ve gerek bu tasarıda derpiş edilen merci
lere itiraz olunabilecektir. İtiraz hakkının aynı zamanda idari makamlara da tanınmış olması 
fert. ve kamu haklarının korunması bakımından esaslı bir teminat teşkil eder. 

Madde 1 : Birinci maddede, memurların suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturmanın, 
tasarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, umumi hükümler dairesinde yapılacağı açıklanmıştır. 

Bu madde hükmü ile ana prensip vaz'edilmekte ve binnetice tasarıda zikr ve tasrih edilen 
esaslar haricindeki memur suçlarından dolayı umumi hükümlerin aynen uygulanacağı derpiş 
olunmaktadır. 

Madde 2 : Sayıştay Başkan ve üyeleri, bakanlıkların umumi kâtip, müsteşar ve muavinleriylc 
yine bakanlıkların hukuk müşavir ve genel müdürleri, elçiler delegeler ve misyon şefleri' hakkın
da vazifeleriyle ilgili veya vazifelerinden doğansuçlarmdan dolayı soruşturma yapılması Cumhu
riyet Başsavcılığına tevdi edilmiştir. Temsil ve idari tasrrufta bulunma yetkisini haiz olan ve 
memuriyet unvanları maddede gösterilen bu.nevi memur, delege ve misyon şeflerinin vazifeleriyle 
ilgili veya vazifelerinden doğan suçlarından dolayı C. Başsavcısı - ihmal ve suiistimal suçları hariç -
mütekaddim bir muvafakat istihsal edilmeksizin doğrudan kamu dâvasının ikamesi için gereken 
soruşturmayı yapabilecektir. 

C. Başsavcısının C. M. U. Kanununa tevfikan yapacağı bu soruşturmada mezkûr 'kanun gere
ğince yargıç taraflıdan ittihazı lüzumlu tevkif, arama, zabıt ve ilâhir. Gibi tedbirlerin alınması
na ve muamelelerin yapılmasına Yargıtaym İkinci Ceza Dairesi Başkanı yetkili kılmmıştır. 

Ceza Muhakemeleri usulü Kanunumuz ilk tahkikatı, ağır ceza işlerinde mecburi kılmış ve asli
ye mevaddmda savcının takdirine bırakmış olduğundan bu esas kaideye riayet şartiyle C. Baş
savcısı, ağır cezalı işlerde mecburen diğer işlerde ise lüzumlu gördüğünde ilk soruşturma talebin
de bulunacağından bu tahkikatın icrasına keza Yargıtaym İkinci Ceza Başkanı yetkilidir. 

.Demek oluyor ki, ceza usulünde kabul edilen ilk tahkikatı icraya salahiyetli bulunan sorgu 
yargıçlığı görev ve yetkisi tamamen Yargıtay İkinci Ceza Dairesi başkanına tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yargıtay İkinci Ceza Dairesi başkanının, Ceza muhakemeleri Usulü Kanununa göre gerek yar
gıç ve gerek ilk tahkikatı yapmakla yetkili ve görevli sorgu yargıcı sıfatiyle ittihaz edip 
itiraz kabiliyetini haiz olan kararları aleyhine ilgililere itiraz hakkı tanınmıştır. İtiraz mercii 
olarak Yargıtay birinci başkanının başkanlığı altında Yargıtaym diğer ceza daireleri başkan
larından mürekkep bir heyet yetkili kılınmıştır. İtiraz mercii olan bu heyete kararı tetkik edi
lecek Yargıtay İkinci Ceza Dairesi başkanı tabiatiyle iştirak edemiyecektir. Heyetin vereceği 
kararlar kesin mahiyettedir. 

Yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde C. Başsavcılığınca verilecek takipsizlik kararlarına 
vâki itirazlar, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi başkanı tarafından tetkik edilerek kesin karara 
bağlanacaktır. 

İkinci maddenm 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları hazırlık ve ilk tahkikat safhalarını düzenlemekte
dir. Beşinci fıkrada • takip safhası yani yargılamanın ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir. Birin
ci fıkrada yazılı memurların vazife ile ilgili veya vazifeden doğan suçlarından yargılanmaları 
diğer tâbirle bunlar hakkında duruşma Yargıtaym görevli ceza dairesinde icra olunacaktır. Gö
revli ceza dairelerinden sâdır olan hüküm ve kararların itirazen veya temyizen tetkiki Yar
gıtay Ceza Genel Kuruluna aittir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ittihaz edilecek bilcümle 
hüküm ve kararlar kesin mihayettedir. € ' 

Madde 3 — İ d a r e cihazının faal elemanları olan temsil ve idari tasarrufta bulunma yetki
sini de bihakkın haiz bulunan valiler hakkında vazifeleriyle ilgili veya vezifelerinden doğan 

( S . Sayısı : .30) 



• — 4 - ~ 
suçlarından dolayı soruşturma icrasına, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 422 nci madde

sindeki hükmü ile de tenazur temin edilmek suretiyle, valinin vazife gördüğü vilâyet merkezine 
en yakın vilâyet merkezi C. Savcısı yetkili kılınmıştı?.' 

ilk Soruşturmanın mecburi veya ihtiyari olduğu haller göz önünde tutularak gerektiğinde ilk 
soruşturmayı valinin vazife gördüğü vilâyete en yakın vilâyet sorgu yargıcı yani soruşturma ic
rasına yetkili C. Savcılığı nezdindeki sorgu yargıcı yapacaktır. 

Valilik sıfatının ve yetkilerinin hususiyeti itibariylo yargılama, Yargıtaym görevli ceza dairesi 
tarafından icra olunacaktır. 

Esasen, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun muaddel 422 nci maddesi, vali, kaymakam ve 
nahiyo müdürlerinin memuriyet vazifelerinden doğmıyan veya memuriyet vazifesini ifa sırasında 
hadis olmıyan şahsi suçlarından dolayı haklarında umumi hükümler dairesinde tahkikat ve taki
bat icrasını valilerin bulundukları vilâyet merkezino en yakın vilâyet merkezi C. Müddeiumumı-
siyle sorgu yargıcına tevdi edilmiş bulunmaktadır. Şahsi suçlarından dolayı valiler hakkında uygu
lanan h\x sistemin vazife ile alâkalı suçların tahkikatında da aynen kabulü suretiyle hem soruş
turmada vahdet ve hem de sürat sağlanmıştır. 

Ancak, valilerin yargılanması, Yargıtaym görevli ceza dairesinde yapılacak ve bu hususta ikin
ci maddedo yazılı esaslar cari olacaktır. 

Madde 4. —• Kaymakam ve nahiye müdürleri hakkında vazifeleriyle alâkalı veya vazifelerinden 
doğan suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun muad
del 422 nci maddesi hükmüne uygun olarak kaymakamların mensup oldukları vilâyet, nahiye mü
dürlerinin mqnsup oldukları kaza Cuhmuriyet Savcısı ile sorgu yargıcı ve bu yerdeki mahkeme 
görevli tarafından yapılacaktır. 

.. Madde 5. — Hazırlık soruşturmasının, C. Başsavcısı ile yetkili C. Savcıları tarafından bizzat 
yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak fiilî ve hukuki bâzı imkânsızlıklar göz önün
de tutularak başsavcı ve savcı muavinlerinde soruşturma yetkisi tanınmıştır. Şüphesiz muavin
ler bu yetkilerini başsavcı veya C. Savcısı adına kullanacaklardır. 

'Madde 6. — Tasarıda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcısının veya Cum
huriyet Savcısının yapacağı hazırlık soruşturması sonunda littihaz edeceği takipsizlik kara
rına, hakkında tahkikat yapılmış olan memurıınbağlı bulunduğu makam tarafından dahi Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa tevfikan gerek mezkûr kanunda gösterilen ve gerek bu tasarıda 
derpiş edilen mercilere itiraz olunabilecektir. . . 

Fert ve kamu haklarının sorulması bakımından ayni zamanda idari mercilere de takipsizlik 
kararlarına itiraz hakkı tanınmıştır. . . 

Madde 7. — Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde sayılan memur delege ve misyon şefleriyle 
Memurin Kanununun 1 nci maddesinin ilk fıkrasında yazılı memurlara isnat olunan memuriyet 
vazifesini ihmal (Türk Ceza Kanunu madde 230) veya vazifeyi suiistimal (Türk Ceza Kanununun 
madde 240) suçlarından dolayı soruşturma yapılması, tasarının ana hatlarını izah sırasında arzo-
lıman mucip sebebe dayanılarak, memurun mensup olduğu üst makamın mııvafakatma bağlı 
tutulmuştur. 

Şayet üst makam muvafakat vermezse sebeplerini 15 gün içinde talepte bulunan ilgili mercie 
bildirmeye mecburdur. Soruşturma yapmak için memurun mensup olduğu üst makam nezdinde 
muvafakat talebinde bulunmuş olan merci, 15 gün içinde kendisine bildirilmiş olan ademimuva-
fakat sebeplerini kâfi bulmıyarak tahkikata lüzum gördüğünde keyfiyeti memurun mensup 
olduğu bakanlığa bildirerek soruşturma için tekrar muvafakat talep edebilecektir, 

pT'.'İ. (S. Sayısı; 30) . 
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Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, Memurların Muhakeme Usulleri hakkında kanun teklifi 

(2/236) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Memurların Muhakeme Usulleri hakkındaki kanun teklifim ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. Gereğinin ifasına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

18 . V . 1951 
Tokad Milletvekili 

• ' II. ökeren 

GEREKÇE 

Türk kanun vâzıı, memurların muhakeme usulleri hakkında hususi ve istisnai hükümler koy
muştur. Bu hükümler memurları halka ve adliyeye karşı himaye etmek maksadiyle bir nevi 
masuniyet temin etmektedir. Her ne kadar bâzı suçlar ancak memurların vazifelerinden doğ
duğu ve bâzı hallerde de memurluk sıfatı cezanın ağırlaştırılmasını icabettirdiği için memurlar 
suç ve ceza bakımından fertlerden daha ağır cezalara ve külfetlere tâbi tutulmuş ise de, bu, 
onların tahkik ve muhakeme usullerinde istisnai hükümler kabulüne sebep teşkil edemez. 

Bu gibi istisnai hükümlerin, bir nevi imtiyaz teşkil eden mevzuatın Anayasaya aykırı oldu
ğu meydanda ve bu sebeple tezelden kaldırılması vaciptir. Bahusus ki partimiz programında da 
bu husus kabul edilmiş ve seçim (beyannamesinde vatandaşlara vadedilmiştir, 

Her ne kadar memurların vazifeleri dolayısiyle işledikleri suçların hususiyeti bu fiillerde suç 
unsuru olup olmadığının takdiri için hususi bir tetkik lüzumu aşikâr ise de bu husustaki ihbar 
YO iddiaların tahkiki işini ayrı bir usule tâbi tutmakta ve ayrı bir mercie vermekte katı bir lü
zum ve zaruret mevcut değildir. 

Türk hâkimlerinin bitaraflığı âmmece müsellem,' insan hak ve hürriyetlerini korumakta gös
terdikleri itina ve istiklâl cümlece malûm bulunduğuna göre; gerek vazifeden doğan ve gerek 
vazife sırasında işlenen suçlardan dolayı bir memurun mahkemeye tevdiine lüzum olup olmadığı
nın takdirini fertlerin tâbi olduğu usul ve hükümlerden ayrı usul ve hükümlere tâbi tutmak 
ve idari makamlara bırakmak, memurlar hakkında diğer vatandaşlara nazaran bir nevi imtiyaz 
ve masuniyet tanımak demek olur ki, bu, Anayasamızın sarih hükümlerine aykırıdır. 

Bu sebeple kanaatimce memurların vazifelerinden doğan ve bu yüzden suçluluğu âdi suçlar 
gibi ilk bakışta belli olmıyan suçlar hakkında hazırlık ve ilk tahkikat icrasının şart kılınması 
ve kaymakamlarla ilce belediye başkanları haklarındaki tahkikat ve muhakemenin il adliyesin
de, valilerle il belediye başkanlarının Ankara Adliyesinde, sefirler, müsteşar ve umum müdürler 
hakkında takibat- icrasının da Danıştay Mülkiye Dairesinde yapılması hakkında bir hususi hük
mün kabulü şartiyle eski Memurin Muhakematı Kanununun ilgası yerinde ve faydalı olacaktır. 

Bu esaslar kabul edildiği takdirde, bir taraftan âmme hizmetlerinin icapları ve menfaatleri 
korunmuş, diğer taraftan kanun karşısında fertle" memurun müsaviliği temin edilmiş olacağı ka
naatiyle tanzim edilen kanun teklifi sunulmuştur. 

( S . Sayısı: 30 ) 
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TOKAD MÎLLETVEKÎLÎ HALÛK ÖKE

REN'İN TEKLİFİ 

Memurların Muhakeme Usulleri hakkında 
Kanun 

- MADDE 1. — Memurların münhasıran va
zifelerinden tevellüt eden suçlarından dolayı 
vâki ihbar, şikâyet, şahsi dâva ve resmî bir ma
kamın yazısı üzerine âmme dâvası açılmadan em
ce C. Savcıları tarafından hazırlık tahkikatı ya
pılması ve dâva açılmasına karar verildiği tak
dirde sorgu hâkimleri tarafından ilk tahkika
ta tâbi tutulması şarttır. 

MADDE 2. — Vazife sırasında işlenmiş olsa 
bile âdi suçlar hakkında takip ve dâva .ikamesi 
umumi hükümlere bağlıdır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı suçlardan dolayı kaymakamlarla belediye , 
başkanları haklarında takibat icrası ile adliye teş
kilâtına, valilerle il belediye' başkanları hakla-

. rmda da Ankara'daki adlî teşkilâta aittir. 

MADDE 4. — Sefirler ve bilûmum Harici
ye memurlarının ve bakanlıklar müsteşar ve-
umum müdürlerinin umumiyetle vazifeden mü
tevellit işledikleri suçlardan dolayı takibat icra
sı, Danıştay Mülkiye Dairesinin kararma' bağlı 
ve muhakemeleri Ankara adlî teşkilâtına aittir. 

Memurların suçlarından dolayı haklarında' 
yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair Hü
kümetçe vâki kanun tasarısı ve bu hususta Zon
guldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'-
in Memurin Muhakemat Kanununun kaldırılma
sını istihdaf eyliyen kanun teklifi ile Tokad Mil
letvekili Halûk ökeren'in Memurların.Muhake
meleri Usulüne dair kanun teklifleri, Yüksek 
Başkanlıkça komisyonumuza havale olunmuş ve 
Abdürrahman Boyacığiller'in Hükümet adına • 

MADDE 5. — Müşterek, suçlarda, aşağı de
recedeki memurlar, üst memurun tâbi olduğu 
mahkemede yargılanırlar. 

MADDE 6. —7 Bir memurun birinci madde
de yazılı suçlarında, memur olmıyan, kişilerin 
iştiraki halinde, yargılamaları memurun tâbi ol
duğu mahkemede ve birlikte yapılır. 

MADDE 7. — Memurin Muhakematı hak
kında 4 şubat 1329 tarihli Kanunu muvakkat 
ilo diğer kanunlarda bu kanuna aykırı hüküm
ler kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinde, Memurin Muhakemat Kanunu Mu
vakkati hükümlerine göre, idari mercilerde ve 
Danıştaycla bulunan intaç edilmemiş bilûmum 
tahkikat evrakı, ikmal ve icabı ifa edilmek üzere 
iki ay içinde bu kanun hükümlerine göre taki
bata salahiyetli mercilere tevdi edilirler. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Bakanlar Kurulu memurdur, ' -

komisyona iştirak eden İçişleri Bakanı huzurun
da Hükümet teklifine aynen iştirak ettiğini be
yan ederek teklifini geri aldığını açıklamış ol
ması neticesi Halûk ökeren'in teklifinin aynı 
gayeyi sağlar mahiyette bulunduğu görülmekle 
Hükümet tasarısiyle tevhiden tetkiki kararlaş
tırıldıktan sonra komisyonumuzda müzakere 
olundu: 

Memurların vazifelerinden mütevellit veya 
.vazife sırasında işledikleri suçlardan dolayı Jıçık-

Içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu , . 20 . VII . 1931 

Esas No. 1/214, 2/236 ' 
Karar No. 49 

< Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 30 ) 
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larmda yapılacak tahkikatta idari teminat siste
mini ihdas ve kabul eden 4 Şubat 1329 tarih ve 
Memurin Muhakemat Kanunu Muvakkati, geçen 
zaman zarfında bâzı tadillere ve hususi mevzu
atın bu sistem içerisine giren memurlar hacmi
ni genişleten hükümleri ve nihayet T. C. Kanu
nunun 279 ncu maddesinden mülhem olan 1255 
sayılı tefsir karariyle hudut ve şümulünü de tev
si ederek bugüne kadar yürürlükte kaldığı. 

Ancak modern bir hukuk devleti vasfını ik
tisap eden memleketimizde kurulan ve bugün hâ
kim olan demokratik rejim esaslarına uymıyan 
ve 1288 tarihli memurin muhakematma dair ni
zamname hükümlerine istinadeden sistemi, bugü
nün icap ve ihtiyaçlarına cevap vermekten tama
men âciz bulunduğu, bu itibarla muasır hukukun 
kabul ettiği ana prensiplere, Anayasamız hükümle
ri ve içtimai bünyemizin hususiyetleri göz önünde 
tutulmak ve ileri demokrasilerin hu husustaki mev
zuatından da faydalanmak suretiyle yukarda hu
lasaten zikrolunan esbabı mucibe ile 11 madde
den ibaret bulunan Hükümet tasarısını aşağıda 
yeri geldikçe açıklanacak olan bâzı ufak tadil ve 
temenniler ile prensipte ve maddelerde aynen iş
tiraki muvafık görülerek kabul olunmuştur : 

Şöyle ki; vazifeleri zaman ve mekân ile ka
yıtlı olarak âmme hizmeti ifasından ibaret bulu
nan Devlet memurlarının vazifeleriyle ilgili ola
rak işledikleri suçlardan ötürü bir teminata maz-
har bulunmaları, bu hizmetin lâyıkiyle yerine ge
tirilmesi ve yersiz müdahalelerden masun bıra
kılması için lüzumlu ve zaruri telâkkisi yerinde 
görülmüştür. 

Ancak bu zaruretin memurun sıfat ve salâhi
yeti ve vazifesinin ehemmiyetine göre bir tasnife 
tâbi tutulması teminatının ve hududunun tâyini
ni bu şekilde bir teminat verilmesi icabettiği tak
dirde aşikâr bulunmaktadır. 

Bundan başka; Devlet memuruna tanınacak 
olan teminatın adlî veya idari olmasını tâyin ve 
tesbit de, memura isnat olunan suçun mahiyeti
nin ve nev'inin ve memurun haiz olduğu temsil 
ve salâhiyet derecesinin ve ezcümle memleket 
realitelerinin ve şimdiye kadar tatbik olunan 
usul ve sistemin neticelerinin de göz önüne alın
masını gerektirdiği yolundaki noktai nazar da 
aynen kabul olunmuştur. 

Bu sebepler tahtında kanunun (Memurların 
suçlarından dolayı 'haklarında yapılacak soruş
turma ve kovuşturmaya dair kanun tasarısı) 

ibaresinden müteşekkil başlığı aynen kabul edil
miş ve memurların işledikleri suçlardan dolayı 
haklarında soruşturma ve kovuşturma prensip 
olarak umumi hükümlere tâbi tutulup idari te
minata mazhar memurların teminata mazhar 
olma keyfiyetleri bir kıstasa (Memurun haiz 
olduğu temsil ve salâhiyet derecesi) bağlamayı 
vo bu memurların tasarıda tadadi olarak zikro-
lunmaları gayeyi istihsale kâfi geldiğinden ka
nunda memurun ayrıca tarifine lüzum bulun
madığı yolundaki Hükümet görüşü komisyonu
muzca da mazharı tasvip olmuş ve birinci mad-
do tasarıdaki şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ikinci maddesinde, idari 
•teminattan istifade eden ve dolayısiyle bu te
minata mazhar Devlet memurları meyanma va
lilerin de, Devletin mümessili ve taşrada Hükü
metin birinci derecede bir organı, idari ve siya
si sıfat ve salâhiyetleri göz önüne alınarak me
mur kademeleri içerisindeki üstün durumları-
da teemmül edilerek madde içerisine alınmala
rında mevcut fayda ve lüzumun bedahati ko
misyon azaları arasında belirdiğinden elçiler
den sonra maddeye valiler de ithal olunmuş ve 
bu maddenin 3 ncü fıkrasının sonundaki (Mü
rekkep kelimesi) yerine (kurulacak) ibaresi 
konmak suretiyle sırf redaksiyon bakımından 
tadil münasip görülerek bahse konu madde bu 
ilâve ve düzeltme ile kabul edilmiştir. 

Hükümet .tasarısının üçüncü maddesi valile
rin yukarda zikredilcîiği üzere ikinci maddeye 
alınmaları dolayısiyle tamamen, aynı mülâha
zalar ile ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun hükümlerine sadık kalmak ve içine henüz 
girilen- demokratik sistemin, ilk anlardaki 
sarsıntılardan idari mekanizmayı masun bulun
durmak gayesiyle, kaymakamlara tahsis olun
muş ve tahkikatın daha salim • bir seyir takip 
eylemesi vo her türlü kıylükalden ve tesirden 
azade bulunmak arzusu ile en yakın vilâyet C. 
Savcısı vo sorgu hâkimini salahiyetli kılmak su
retiyle madde kabul olunmuştur. 

Tasarının 4*ncü maddesi de aynı gaye've 
esasa .sadık kalınarak ileri sistem içerisinde ida
ri otoritenin ilk kademesini teşkil etmesi ve halk 
ile en yakın teması bulunması hasebiyle nahiye 
müdürlerine tahsis olunarak bunlar hakkındaki 
soruşturma ve kovuşturmayı memurun mensup 
bulunduğu vilâyet savcısı ve sorgu yargıcı sala
hiyetli kılınmıştır. , 

( S. Sayısı: 30 ) 



— 8 — 
Beşinci madde, keza aynen kabul olunduğu 

gibi tasarının altıncı maddesi de Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun da, üstünde tam ve katı 
adlî bir teminat esası getirmiş bulunmakla ko
misyonca bir inkilâp hükmü olarak tavsif olun
muştur. 

Yedinci madde komisyonda uzun münakaşa
ları mucip olmuş ve memurların ihmal (T. C. 
Kanununun 230) suiistimal (T, C. K. 240) 
maddelerine temas eden fiillerinin tasarıda ol
duğu gibi bu kanunun tatbikattaki hükümleri 
haricinde bırakılmasının kanunun tedvin ve 
ihzarmdaki aranan amelî fayda ve mülâhaza
ları tamamen bertaraf edeceği ve böyle bir ka
nun vücuda getirilmesinin zikrolunan esbap ile 
bir alâyişten ibaret kalacağı zehabını davet edece
ği, esasen memurların fiiliyattaki vazifeden müte
vellit suçların vazifedeki ihmal ve suiistimallerin 
den teşekkül eylediğinin bir hakikat bulunduğu 
bâzı üyeler tarafından, dormeyan edilerek bu 
maddenin kanundan tamamen çıkarılması tezi 
ileri sürülmüş ise de; diğer bâzı üyeler tara
fından bu kanunun memlekette Uzun tarihi ve 
tatbikatı bulunan bir sistemi ortadan kaldırma
ya matuf bulunduğu, kabul edilen rejim ve 
sistemin intikal devrinin geçirilmesi ve dolayt-
siyle bu tatbikattan doğacak' mahzurları' da gör; 
önünde bulundurulmasının zaruri olduğu, me
murların vazife ve ihmal, ve suiistimallerinin 
tâyinlerinin tatbikatta pek de kolay olmadığa 
gelişigüzel bir ihbar ile haklarında takibat ya
pılan memurların vazife gördükleri yerlerde 
otoritelerinin sarsılarak âmme işlerinin zarar-
dide olacağı; nihayet'bu kanunun mevcut hü
kümleri ile Memurin Muhakemat Kanununun 
bir anda tamamen ilgası mahiyetinde olmayıp 
hükümetin mucip sebeplerinden bahsolunduğu 
gibi intikal devrini de kapsıyan bir kanun ol
duğundan hiç olmazsa şimdilik içtimai bünye
nin ileride doğması melhuz huzursuzluklarının 
giderilmesi bakımından mevcut şekliyle kabu
lünün zaruri bulunduğu müdafaasında bulun

maları neticesi, tahaddüs eyliyen iki fikrin re
ye konulması üzerine altı reyin maddenin ay
nen kabulünün ister mahiyette olduğu tezahür 
eylediğinden beş muhalife karşı altı ekseriyetle 
maddenin aynen kabulü sağlanmıştır. 

Hükümet tasarısında mevcut (soruşturma 
ibaresinin) bizzat içişleri Bakanı tarafından 
bir tertip hatası olarak yazılmış olduğu bu iba
renin tahkikatı da tazammun eyliyen (kovuş
turma) şeklinde yazılması lâzımgeldiği beyan 
edilmiş olduğu için madde bu düzeltme ile ay
nen kabul olunmuştur. 

Keza 8 nci ve 9 ncu maddeler ile tasarının 
geçici maddesi 10 ve 11 nci maddeleri aynen 
kabul edilerek vücuda # getirilen yeni sistemin 
geçmişe nazaran memlekete sağlıyacağı büyük 
faide bakımından hükümetin getirdiği tasarı 
komisyonumuzca prensipte aynen, maddelerde 
bâzı ufak değişiklik ile çoğunlukla kabul edil
miş ve havalesi gereğince Adalet Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzo-
lunmuştur. ' . . . . • ' 

İçişleri Komis
yonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 

Kırklareli Bursa Zonguldak 
F. Üstün N. Yılmaz A. Yurdabayrak 
Bu Rapor 

Kâtibi 
Niğde Balıkesir Balıkesir 

F. Ecer S. Başkan M. Tuncay 
Çorum Manisa Mardin 

B. Koldaş F.îlkcr C.öztürk 
Ordu Sivas 

F. Boztepc H. öçten 
Trabzon Van 

Bâzı hususlarda söz hak- t. Akın 
kim mahfuz kalmak ' 

• şartiylo 
//. Orhon 

Elâzığ 
A. Demirtaş 
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Adalet Koı 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/214, 2/'236 
Karar No. 19 

Yüksek 

Memurların suçlarından dolayı haklarında 
• yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya dair hü
kümetçe hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
25 . IV . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulmasına karar verilen kanun tasarısı ile, 
Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, memur
ların muhakeme usulleri hakkındaki kanun tek
lifi içişleri Komisyonunda tevhiden müzakere 
edildikten sonra komisyonumuza . havale edil
mekle İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcile
riyle teklif sahihi hazır olduğa halde incelendi. 

Dosyanın tetkikından sonra hükümet, tasarı
sının : 

«Memurların vazifelerinden mütevellit veya 
vazife sırasında işledikleri suçlardan dolayı hak
larında yapılacak tahkikatta idari teminat sis
temini vazı ve kabul eyliyen 4 Şubat 1329 tarihli 
Memurin Mııhakemat Kanunu Muvakkati, bâzı 
tadiller ve özel mevzuatın bu sisteme tâbi me
mur bünyesinin hacmini genişleten hükümler ve 
nihayet Türk Ceza Kanununun 279 ncu mad
desinden de mülhem olan 1255 sayılı'tefsir ka-
rariyle hudut vo şümulü genişliyerek bugüne ka
dar yürürlükte kalmıştır. 

Modern bir hukuk devleti olan yurdumuzda 
hâkim demokratik rejim esaslarına uymıyan ve 
menşeini 1288 tarihli Memurin Muhakematma 
dair Nizamname hükümlerinden alması hase
biyle de devrin icaplarına ve ihtiyaçlarına ce
vap veremiyen ve muasır hukukun kabul ettiği 
ana kaidelerle bağdaşamıyan 1329 tarihli Me
murin Muhakematı Kanunu Muvakkatinde der
piş edilen memur sorumluluğu statüsünün yeni
den tanzim ve tedvini lüzumu aşikârdır. Bu 
itibarla demokratik esaslar, Anayasa hükümle
ri ve içtimai bünyemizin hususiyetleri göz önün
de tutularak ve ileri demokrasilerin bu konuda
ki mevzuatlarından da faydalanılmak suretiyle 
(11) maddeden ibaret olan «Memurların suçla
rından dolayı haklarında yapılacak soruşturma 
ve kovuşturmaya dair kanun3 tasarısı» hazırlan
mıştır. 

• . • (S,(Saa 

onu r'aporu 

'„ 2.1.1952 

Başkanlığa 

•Kamu hizmeti ifa eden devlet memurları
nın vazife ile ilgili olarak işledikleri suçlardan 
dolayı teminata mazlıar olmaları, bu hizmetin 
lâyıkiyle yerine getirilmesi ve yersiz müdaha
lelerden masun bırakılması için lüzumlu ve za
ruridir. 

Ancak, zaruretlerin derecesini ve hududunu 
tâyin ederek-teminat sistemine yer verilmesi 
icabeder. Bundan başka devlet memuruna ta
nınacak olan teminatın adlî veya idari olma
sını tâyin ve tesbitte, memura müsnet suçun 
mahiyetinin, nev'min ve memurun haiz olduğu 
temsil ve salâhiyet derecesinin ve ezcümle mem
leket realitelerinin de "nazara alınması gerekir. 

Tasarının ana hatlarını dört kısım altında 
mütalâa etmek mümkündür. 

1. Memurların işledikleri suçlardan dolayı 
haklarında soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması, prensip olarak, umumi hükümlere bıra
kılmış, ancak teminata mazlıar olma keyfiyeti, 
yukarda arzolunan kıstaslar dairesinde, istisna-
en kabul edilmiştir. 

Teminata mazlıar olan memurlar tasarıda ta
dat edilmiş bulunduğundan memur ayrıca tarif 
edilmemiştir. 

2. Memurlara tanınan teminat «adlî temi
nat» ve «idari teminat» diye vasıflandırılması 
mümkün iki grupa ayrılmış bulunmaktadır. 

a) Tasarının 2, 3 ve 4 ncü " maddelerinde 
derpiş olunan sistemle adlî teminat vazedilmiş
tir. Adlî teminattan faydalanacak memur gru-
punu tâyin ve tesbitte memurun temsil ve idari 
tasarrufta bulunma yetkisi kıstas tutulmuştur. 

Bundan başka adlî teminata tâbi olabilmek 
için tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde sayı
lan memurlar tarafından işlenilen suçun vazi
fe ile ilgili veya vazifeden doğmuş bulunması 
şarttır. Bu suretle vazife sırasında hadis olup 
da ifa edilen görevle alâka ve irtibatı bulun-
mıyan suçların faili memur hakkında adlî te
minat tanınmamıştır. 

Binaenaleyh temsil etme veya idari tasar-

s ı : 30.) 
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rufta bulunma yetkisini haiz olmaları sebebiy
le tasarının 2, 3 ve 4 neü maddelerinde göste
rilen ve tahdidi bir mahiyet arzeyliyen bu me
mur grupu hakkında işledikleri vazife ile ilgi
li veya vazifeden doğan;, suçlardan dolayı fc ta
sarıdaki istisnai tahkik ve takip hükümleri uy
gulanacak ve dolayısiyle adlî teminattan fayda
lanılmış olacaktır. 

b) «tdari teminat» diye ifade edebileceği
miz diğer bir teminat sistemi ise, tasarının 7 nci 
maddesinde yer bulmuştur. 

Adlî teminat, yalnız tasarının 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerinde yazılı olan temsil ve idari tasar
rufta bulunma yetkisini hâiz memurlar hak
kında kabul edilmiş, halbuki idari teminattan, 
memuriyet- vazifesini ihmal ve suiistimal id
diasına maruz kalan ve Memurin Kanununun 
1 nci maddesinde tarif edilen memurlar dahi 
faydalanacaktır. Ezcümle, adlî teminata tâbi 
olan ve tasarının 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü madde
lerinde gösterilmiş bulunan memur, delege ve 

' misyon şefleriyle Memurin Kanununun 1 nci 
maddesinin ilk fıkrasında yazılı memurlara 'is
nat olunan, vazifeyi ihmal veya suiistimal suç
larından dolayı C. Başsavcılığı yahut (X Savcı
lığınca soruşturma yapılması evvelemirde memu
run mensup olduğu üst makamın muvafakatine, 
nevama iznine bağlı tutulmuştur. 

Çünkü, Türk'Ceza Kanununun 230 ncu mad
desinde yer bulan, memuriyet vazifesini ihmal 
ve yine aynı kanunun 240 nci maddesinde der
piş edilen vazifeyi suiistimal suçlarının, arzettik-
leri mahiyet ve özellik icabı, müeyyide bakımın
dan disiplin cezalarının tatbik sahasına ithali 
mümkün olabilir. Disiplin yolu ile halli kabil 
olan, vukuu veya ademi vukuu telâkkiye bağlı 
bulunup suçluluk (vazifeyi ihmal ve suiistimal 
kasti) kastını taşımıyan basit yanlışlıkların, gö
rüş farklarından doğan muamelelerin doğrudan 
adlî tahkikata tâbi tutulması kamu hizmetlerinin. 
gerektiği şekilde ifasını sekteye uğratacağı 
gibi müstakar ve câri adalet esaslarına da uygun 
düşmiyeceğinden soruşturma icrası, o iş esasını 
ve mahiyetini. lâyikiyle takdir mevkiinde bulu
nan makamın mukaddem muvafakatine bağlı kı
lınmıştır. Bu sayede iyi niyete dayanmıyan ihbar
ların, tahaddüsü mümkün ihtilâfların önü alın
mış ve aynı zamanda kamu hizmetlerinin ifasın
da memura tanınması gereken masuniyet ve te
minat sağlanmış bulunmaktadır. 

Muvafakatin verilmediği, hallerde, sebepleri
nin 15 gün içinde talepte bulunan C. Başsavcı
lığına veya C. Savcılığına bildirilmesi ve bu, se
bepler kifayetsiz görüldüğünde memurun men
sup olduğu bakanlığa müracaat hakkının tanın
ması suretiyle kamu ve fert hukukunun hima
yesi düşünülmüştür. 

I I I - Hazırlık soruşturmasının, C. Başsavcısı 
ile yetkili 0. Savcıları tarafından bizzat yapıl
ması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak fiilî 
ve hukuki bâzı imkânsızlıklar nazara alınarak 
Başsavcı veya savcı yardımcılarına da soruştur
ma yetkisi tanınmıştır. Muavinler bu yetkilerini 
Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı 
adına kullanacaklardır. 

IV - Cumhuriyet Başsavcısının veya C. Sav
cısının tasarıdaki esaslar dairesinde yapacağı 
-hazırlık soruşturması sonunda ittihaz edeceği 
takipsizlik kararma, hakkında tahkikat yapıl
mış olan memurun bağlı bulunduğu makam ta
rafından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
165 nci maddesine tevfikan gerek ceza usulündte 
gösterilen ve gerek bu tasarıda derpiş edilen 
mercilere. itiraz olunabilecektir. İtiraz hakkı
nın aynı zamanda idari makamlara da tanınmış 
olması fert ve kamu haklarının korunması bakı
mından esaslı bir teminat teşkil.eder. 

Madde 1 : Birinci maddede, memurların suç
larından dolayı soruşturma ve kovuşturmanın, 
tasarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, umu
mi 'hükümler dairesinde yapılacağı açıklanmış
tır, ..";,:..' • 

Bu madde hükmü ile ana prensip vaz'edil
mekte ve binnetice tasarıda zikr ve tasrih edi- ; 
len esaslar haricindeki memur suçlarından do
layı umumi hükümlerin aynen uygulanacağı 
derpiş olunmaktadır.. 

Madde 2 : Sayıştay Başkan ve üyeleri, ba
kanlıkların umumi kâtip, müsteşar ve muavin-
leriyle yine bakanlıkların hukuk müşavir ve ge
nel müdürleri, elçiler delegeler ve misyon şefleri 
hakkında vazifeleriyle ilgili , veya vazifelerin
den doğan suçlarından dolayı soruşturma ya
pılması Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edil-

ı mistir. Temsil ve idari tasarrufta bulunma yet-' 
kişini haiz olan ve memuriyet unvanları madde
de gösterilen bu nevi memur, delege ve misyon 
şeflerinin vazifeleriyle ilgili veya vazifelerinden 
doğan suçlarından dolayı C. Başsavcısı (ihmal 
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ve suiistimal suçları hariç) mütekaddim bir mu
vafakat istihsal edilmeksizin doğrudan kamu 
dâvasının ikamesi için gereken soruşturmayı 
yapabilecektir. 

C. Başsavcısının C. M. U. Kanununa tevfi
kan yapacağı bu soruşturmada mezkûr kanun 
gereğince yargıç tarafından ittihazı lüzumlu 
tevkif, arama, zabıt ve ilâhir. Gibi tedbirlerin 
alınmasına ve muamelelerin yapılmasına Yargı
taym ikinci Ceza Dairesi Başkanı yetkili kılın
mıştır.-

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz ilk 
tahkikatı; Ağır Ceza işlerinde mecburi kılmış 
ve asliye mevaddmda savcının takdirine bırak
mış olduğundan bu esas kaideye riayet şartiy-
lo C. Başsavcısı; ağır cezalı işlerde mecburen 
diğer işlerde ise lüzumlu gördüğünde ilk soruş
turma talebinde bulunacağından bu tahkikatın 
icrasına keza Yargıtaym ikinci Ceza Başkanı 
yetkilidir. 

Demek oluyor ki, ceza usulünde kabul edi
len ilk tahkikatı icraya salahiyetli bulunan sor
gu yargıçlığı görev ve yetkisi tamamen Yargı
tay İkinci Ceza Dairesi Başkanına tevdi edil
miş bulunmaktadır. 

Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanının, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gerek 
yargıç ve gerek ilk tahkikatı yapmakla yetkili 
ve görevli sorgu yargıcı sıfatiyle ittihaz edip 
itiraz kabiliyetini haiz olan kararları aleyhine 
ilgililere itiraz hakkı tanınmıştır, İtiraz mercii 
olarak Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı 
altında Yargıtaym diğer ceza daireleri başkan
larından mürekkep bir heyet yetkili kılınmıştır. 
İtiraz mercii olan bu heyete kararı tetkik edile
cek Yargıtay İkinci-Ceza Dairesi Başkanı tabi-
atiyle iştirak edemiyecektir. Heyetin vereceği 
kararlar kesin mahiyettedir. 

Yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde C. Baş
savcılığınca verilecek takipsizlik kararlarına 
vâki itirazlar, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi 
Başkanı tarafından tetkik edilerek kesin kara
ra bağlanacaktır. 

İkinci maddenin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları ha
zırlık ve ilk. tahkikat safhalarını düzenlemekte
dir. Beşinci fıkrada takip safhası yani yargıla
manın ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir. Birin
ci fıkrada yazılı memurların vazife ile ilgili ve
ya vazifeden doğan suçlarından yargılanmaları 
diğer tâbirle bunlar hakkında duruşma Yargı

tay'ın görevli ceza dairesinde icra olunacaktır. 
Görevli ceza dairelerinden sâdır «olan hüküm ve 
kararların itirazen veya temyizen tetkiki Yargıtay 
Ceza Genel Kuruluna aittir. Yargıtay Ceza Ku
rulunca ittihaz edilecek bilcümle hüküm ve ka
rarlar kesin mahiyettedir. 

Madde 3 : İdare cihazının faal elemanları 
olan temsil ve idari tasarrufta bulunmak yetkisi
ni de bihakkin haiz bulunan valiler hakkında va-
zifeleriyle ilgili veya vazifelerinden doğan suç
larından dolayı soruşturma icrasına, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 422 nci maddesin
deki hüküm ile de tenazur temin edilmek sure
tiyle, valinin vazife gördüğü vilâyet merkezine 
en yakın vilâyet merkezi C. Savcısı yetkili kılın
mıştı:!. 

İlk soruşturmanın mecburi veya ihtiyari ol
duğu haller gözönünde tutularak gerektiğinde 
ilk soruşturmayı valinin vazife gördüğü vilâye
te en yakın vilâyet sorgu yargıcı yani soruştur
ma icrasına yetkili C. Savcılığı nezdindeki Sorgu 
Yargıcı yapacaktır. 

Valilik sıfatının ve yetkilerinin hususiyeti iti
bariyle yargılama, Yargıtaym görevli ceza da
iresi tarafından icra olunacaktır. 

Esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
muaddel 422 nci maddesi, vali, kaymakam ve na
hiye müdürlerinin memuriyet vazifelerinden doğ-
mıyan veya memuriyet vazifesini ifa sırasında 
hadis olmıyan şahsi suçlarından dolayı hakların
da umumi hükümler dairesinde tahkikat ve ta
kibat icrasını valilerin bulundukları vilâyet 
merkezine en yakın vilâyet merkezi C. Müddei-
umumisiyle sorgu yargıcına tevdi edilmiş bulun 
maktadır Şahsi suçlarından dolayı valiler hak
kında uygulanan bu sistemin vazife ile alâkalı. 
suçların tahkikatında da aynen kabulü suretiyle 
hem soruşturmada vahdet ve hem de sürat sağ
lanmıştır. 

Ancak, valilerin, yargılanması; Yargıtaym 
görevli ceza dairesinde yapılacak ve bu hususta 
ikinci maddede yazılı esaslar cari olacaktır. 

Madde 4 : Kaymakam ve nahiye müdürleri 
hakkında vazifeleriyle alâkalı veya vazifelerin
den doğan suçlarından dolayı soruşturma ve 

'kovuşturma, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun muaddel 422 nci maddesi hükmüne uy
gun olarak kaymakamların mensup oldukları 
vilâyet, nahiye müdürlerinin mensup oldukları 
kaza cumhuriyet "savcısı ile sorgu yargıcı ve bu 
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yerdeki, görevli mahkeme tarafından yapıla
caktır. • . ;••• . . 

Madde 5 : Hazırlık soruşturmasının, C. Baş
savcısı ile yetkili C. Savcıları tarafından bizzat 
yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. An
cak fiilî ve hukuki bâzı imkânsızlıklar göz-
önünde tutularak başsavcı ve savcı muavinleri
ne de soruşturma yetkisi tanınmıştır. Şüphesiz 
muavinler bu yetkilerini Başsavcı veya C. Sav
cısı adına kullanacakardır. 

Madde 6 : Tasarıda yazılı suçlardan dolayı 
Cumhuriyet Başsavcısının veya cumhuriyet sav
cısının yapacağı hazırlık soruşturması sonun
da ittihaz edeceği takipsizlik kararma, hakkın
da tahkikat yapıylmış olan memurun bağlı bu
lunduğu makam tarafından dahi Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununa tevfikan gerek mez
kûr Kanunda gösterilen ve gerek bu tasarıda 
derpiş edilen mercilere itiraz olunabilecektir. 

Fert ve kamu haklarının sorulması bakı
mından aynı zamanda idari mercilere de ta
kipsizlik kadarlarına itiraz hakkı tanınmıştır. 

Madde 7 : Tasarının 2, 3 ve 4 ncü madde
lerinde sayılan memur, delege ve misyon şefle
riyle Memurin Kanununun 1 nci maddesinin 
ilk fıkrasında yazılı memurlara isnat olunan 
memuriyet vazifesini ihmal (Türk Ceza Kamı-' 
nu madde 230) veya vazifeyi suiistimal (Türk 
Ceza Kanunu madde 240) suçlarından dolayı 
soruşturma yapılması; tasarının ana hatlarını 
izah sırasında arzolunan mucip sebebe dayanı
larak; memurun mensup olduğu üst makamın 
muvafakatine bağlı tutulmuştur. 

Şayet üst makam muvafakat vermezse se
beplerini 15 gün içinde talepte bulunan ilgili 
mercie bildirmeye mecburdur. Soruşturma yap
mak için memurun mensup olduğu üst makam 
nezdinde muvafakat talebinde bulunmuş olan 
merci, 15 gün içinde kendisine bildirilmiş olan 
ademimuvafakat sebeplerini kâfi bulmıyarak 
tahkikata lüzum gördüğünde keyfiyeti memu
run mensup olduğu bakanlığa bildirerek soruş
turma için tekrar muvafakat talep edebilecek
tir. # 

Ve Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in ka
nun teklifinin : • • • - • . ' • ' 

Türk kanun vâzıı, memurların muhakeme 
usulleri hakkında hususi ve istisnai hükümler 
koymuştur. Bu hükümler memurları halka ve 
adliyeye karşı himaye etmek maksadiyle bir 

nevi masuniyet temin etmektedir. Her: ne ka-

İ
dar bâzı suçlar ancak memurların vazifelerin
den doğduğu ve bâzı hallerde de memurluk sı
fatı cezanın ağırlaştırılmasını icabettirdiği için 
memurlar ,suç ve ceza bakımından fertlerden 
daha ağır cezalara ve külfetlere tâbi tutulmuş 
ise de, bu, onların tahkik ve muhakeme usul
lerinde istisnai hükümler kabulüne sebep teş
kil edemez. 

Bu gibi istisnai hükümlerin, bir nevi imti
yaz teşkil eden mevzuatın Anayasaya, aykırı 
olduğu meydanda ve bu sebeple tezelden kaldı
rılması vaciptir. Bahusus ki partimiz progra
mında da bu husus kabul edilmiş ve seçim be
yannamesinde vatandaşlara vâdedilmiştir. 

Her ne kadar memurların vazifeleri dolayı-
siyle işledikleri suçların hususiyeti bu fiillerde 
suç unsuru olup olmadığının takdiri için husu
si bir tetkik lüzumu aşikâr ise de bu hususta
ki ihbar ve iddiaların tahkiki işini ayrı bir usu
le tâbi tutmakta ve ayrı bir mercie vermekte 
.katî bir lüzum ve zaruret mevcut değildir. 

Türk hâkimlerinin bitaraflığı âmmece mü
sellem, insan hak ve hürriyetlerini korumakta 
gösterdikleri itina ve istiklâl cümlece malûm 
bulunduğuna göre; gerek vazifeden. doğan, ve 
gerek vazife sırasında,işlenen suçlardan dolayı 
bir memurun mahkemeye tevdiine lüzum olup 
almadığının takdirini fertlerin tâbi olduğu usul 
vo hükümlerden ayrı usul ve hükümlere tâbi 
tutmak ve idari makamlara bırakmak, memur- . 
lar hakkında diğer vatandaşlara nazaran bir 
nevi imtiyaz ve masuniyet tanımak demek olur 
ki bu, Anayasamızın sarih hükümlerine aykı
rıdır. 

Bu sebeple'kanaatimce memurların vazifele
rinden doğan ve bu yüzden suçluluğu âdi'suç
lar gibi ilk bakışta belli olmıyan suçlar hak
kında hazırlık ve ilk tahkikat icrasının şart kı
lınması ve kaymakamlarla ilce belediye baş
kanları haklarındaki tahkikat ve muhakemenin 
il adliyesinde; valilerle il belediye başkanları
nın Ankara adliyesinde; sefirler,, müsteşar ve 
umum müdürler hakkında takibat icrasının da 
Danıştay Mülkiye Dairesinde yapılması hak
kında bir hususi -hükmün kabulü şartiyle eski 
Memurin Muhakematı Kanununun ilgası yerinde 
ve faideli olacaktır. 

Bu esaslar kabul edildiği takdirde, bir-ta-
.raftan âmme>hizmetlerinin icapları ve menfa-
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atleri korunmuş, diğer taraftan kanun kar
şısında fertle memurun müsaviliği temin edil
miş olacağı kanaatiyle tanzim edilen kanun tek
lifi sunulmuştur. 

Mucip sebepleriyle yüksek meclise takdim 
edildiği anlaşılmıştır. 

Memurların işledikleri suçların tahkiki ve 
haklarında âmme dâvasının tahrik edilmesi, 
Memurin Muhakemat Kanunu imvaniyle kabul_ 
edilen hükümlerin müeyyidesine tâbi bulunmak
tadır. 

Bu sistemin; yurttaşlar arasında, bilhassa 
idare edilenlerle, idare edenlerin münasebet
lerinde muvazene husule getirmesi imkânları
nı selbettiği için daimî huzursuzluk yarattığı 
bir vakıadır. 

Kanunun; memurlara hususi bir imtiyaz te
min ettiğinin de inkârı kabil değildir. Bu va
ziyetin; adalet kaziyesi bakımından umumi
yetle münakaşa edildiği takdirde, asla tatmin
kâr olmadığı da aşikâr bulunmaktadır. Kaldı 
ki, memurların işledikleri suçlara vazıyed ile 
gerekli tahkikatın yapılması keyfiyeti de hu
kuk prensipleriyle bir tezat teşkil etmektedir. 
Çünkü Memurin Muhakemat Kanununa tev
fikan yapılmakta bulunan tahkikat mevzula
rı, umumiyetle bizzat idari cihaz mensupların
dan her hangi birine tevdi edilmektedir ki, bu 
usulün ilk nazarda gerek suçlu ve gerekse suç
tan mutazarrır bulunan âmme hukuku ve bu
nun zımnındaki vatandaş şahsi hakkı için te
minat teşkil etmediği, emniyet husule getir
mediği de hakikatlar arasında yer almakta
dır. Teminat teşkil etmediğine ve emniyet hu
sule getirmediğine dair serdedilen mütalâa 
tahkikatın, Adalet yani meslekî ihtisas mensup
ları haricinde, hukuk kültüründen tabiatiyle 
mahrum bulunan unsurlar tarafından yapılma
sıdır. Fakat hâdisenin zahiren ifade ettiği va
ziyet büsbütün başkadır. Tahkikat icrası, suç 
delillerinin tesbiti mevzuunda,. idare mensup
ları % yüze yakın bir nispetle şikâyet mevzuu
nu müspet bir sahaya isal edememekte ve bin-
ııötico hâsıl olan vaziyet cemiyet bünyesinde 
menfi akisler husule getirmekte ve bunun 
yurttaşlar arasında yarattığı inkisar ise Dev-
net otorite ve nüfuzunu haleldar etmektedir. Âm
me efkârı; Memurin Muhakemat Kanununun, 
memurlar daha doğrusu idare uzuvları için 
bir melce olduğunda mütereddit değildir ve 

CS.:Sa3 

hattâ bu kanaati izhar de müttefiktirler. Yurt-
daş, Hükümet tarafından alman tedbirlerin 
murakıbıdır, bu tedbirleri fiiliyat sahasına in
tikal ettirecek olan memurların kasdi, ihmali, 
hareketlerinden mütevellit aksaklıkları izale 
sadedinde ve Anayasanın kendisine tanıdığı 
esasi haklar cümlesinden olarak şikâyette bu
lunmak salâhiyetini haizdir, fakat bu salâhiye
tin klâsik olarak ancak, kanun külliyatının 
başında bulunmasının da kendisini tatmin et
mediğine de inanmıştır. Yurttaş da emniyeti 
insilâp ettiren mevzu ise şüphe yok.ki, Memu
rin Kanununun bizatihi kendisi ve tatbikat
ta da her , çıbadabat suçlu lehine tecelli et
tirilmesi hususudur. Bir kanunun tatbikatında 
mutlakiyete meyleden lehtar bir tezahürün, 
neticenin ortaya çıkması asla tecviz edilemez. 

Binaenaleyh.; memurların, yurtdaşlara tat
bik olunan umumi kaidelere tâbi tutulması; 
Adalet mülâhazalarına müstenit bir hakikattir. 
Bu hakikatin aynı zamanda içinde bulunduğu
muz rejimin zaruri icaplarından olduğu cihetle; 
Memurin Muhakemat Kanununun kaldırılması 
prensip bakımından her suretle yerinde görül
müştür. 

Esasen; demokrasi, hakkında Devlet ve Hü-
.kümet işlerine iştirakini kabul eden bir rejim 
olduğuna nazaran; memurların, da dâhil bulun
dukları cemiyet içinde kanım hükümlerini ihlâl 
eden ve yurttaş hakkının tazyikma müncer 
olan bütün suç mevzularında; işliyenlerin sıfat, 
mevki, salâhiyet ve başka hususiyetleri nazara 
alınmadan cümlesinin muayyen esasler daire
sinde Adalet mercilerine sevkedilerek muhase
beye tâbi bulunmaları bir kaidei asliyedir. • 

Yukarda işaret olunduğu gibi kanunun kal
dırılması mevzuunda ittifak hâsıl olduğundan 
ve Hükümet tarafından sevkedilen tasarının 
ihtiva ettiği hükümlerin .bir intikal devresini 
ifade ettiği görüldüğünden maddelerin müza
keresine geçildi: 

İnci madde, Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiş . 

2 nci madde, bu maddenin birinci fıkrasm-
smcla yapılan değişiklikler; 

İçişleri Komisyonu; idari teminattan istifa
de eden Devlet memurları meyanma Devlet 
mümessili bulunmaları' bakımından valilerin de 
tasarının ikinci maddesinde gösterilen, temsil 
sıfat ve salâhiyetini haiz bulunan grup meyam-
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na ithalini mütalâa ederek kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde bu dairede değişiklik yapmıştır. 

Filhakika valiler, idari teşkilâtın başında 
bulunmaktadırlar ve 5442 sayılı il İdaresi Ka
nununun 9 ncu maddesi valilerin, ilde Devletin 
ve Hükümetin temsilcisi ve bakanlıkların ayrı 
ayrı mümessili, bunların idari ve siyasi yürütme 
vasıtası olarak salâhiyetlerini tesbit etmekte 

Olduğundan İçişleri Komisyonu tarafından der- „ 
meyan edilen mütalâa ve mülâhazaların veh-
leiulâda musip bulunduğu kanaatini tevlit et
mektedir. 

Valiler aleyhine takibat yapılabilmesi, vâki 
tadil ile ikinci maddenin hükümleri meyanına 
ithal edilmiş ise de bu tadilin hali hazırda mor'i 
bulunan kanun hükümleriyle telifi mümkün 
görülmemiştir. Çünkü, İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği şekle göre valiler haklarında vazi-
feleriyle ilgili veya vazifelerinden doğan suç
lardan dolayı âmme dâvasının açılması salâhi
yeti Cumhuriyet Başcavcılığma aittir. 

Halbuki; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 422 nci maddesinin birinci fıkrasının 
matufu bulunduğu vali, (mutasarrıf) kayma
kam ve nahiye müdürlerinin mahakimi adliyeye 
ait olan muhakemeleri hakkında 5 Recep 1296 
tarihli Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu mu
vakkatine müzeyyel 28 Şubat 1327 tarihli ve 
maddei müteferrikadan ibaret muvakkat kanun, 
vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin vazi-
fei memuriyetlerinden mütevellit olmıyan veya
hut vazifei memuriyetlerini ifa sırasında veya 
vazifei memuriyetlerini ifa vesilesiyle ika ettik- " 
leri ceraimden dolayı bunlardan valilerin, vilâ
yet merkezine, en yakın merkezi vilâyet ma 
hakimi adliyesince istintaklarının yapılacağını 
âmir bulunmaktadır. 

Bu maddei kanuniyede beyan edilen suçlar
dan dolayı valiler haklarında âmme dâvasının 
açılması mensup bulunduğu vilâyete en yakın 
Cumhuriyet Savcılıklarına ait olmasına rağmen, 
İçişleri Komisyonunca yapılan tadil üzerine va
zifelerinden doğan veya vazifeleriyle ilgili ola
rak işledikleri suçlardan dolayı âmme dâvası
nın tahriki Yargıtay Başsavcılığına tevdi edil
miş bulunmaktadır ki; bu suretle valiler hakla
rında yapılacak takibat da iki ayrı mercie tâbi 
tutulmuş olmaktadır. Bahsi geçen kanuni mü
eyyidelerden tecerrût edilmek suretiyle mevzuu 

incelediğimiz takdirde §u mahzurların tevellüt 
etmesi de daima varittir: 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, delille
rin süratle toplanması için âmir hükümler vaz'-
etmiştir. Bundan başka, devlet merkezinde va
zife görmekte bulunan Cumhuriyet Başsavcısı 
tahkikatı bu kanunun beşinci maddesi gereğin
ce bizzat veya kendi muavinlerine yaptırmak sa
lâhiyetini ancak haizdirler, ki bu takdirde vali 
aleyhine tevessül olunacak kanuni takibatın 
seyri mahdut uzuvlara, salâhiyetlere inhisar et
mektedir. Bugünkü Yargıtay teşkilâtında mev
cut unsurlara nazaran bu usulün kabulü imkân
sız görülmüştür. Bilfarz vali aleyhine tevcih 
olunan şikâyetlerin kemmiyeti, başsavcılık mu
avinlerinin kadrosunu mütecaviz bulunduğu tak
dirde hem bu hâdiselere matlup süratle el ko
nulmasına imkân hâsıl olmıyacak, hem de baş
savcılık muamelâtı sekteye uğr'ıyacak ve hattâ 
muattal kalacaktır, ki her iki mevzuun da ihmal 
edilmesinin tecvizi kabil değildir. 

Bu sebeplerle, valiler hakkında sebkeden şi
kâyet üzerine tahkikat mercilerinin hükümet 
tasarısının üçüncü maddesindeki esaslara göre 
kabulü tatbikatı kolaylaştıracağı gibi bir gûna 
mahzur da husule getirmiyeceği de mütalâa edi
lerek valilere niütaallik kayıt, bu maddeden 
çıkarılmış ve hükümet tasarısındaki yerine iade 
olunmuştur. 

! Hükümet tasarısının tesbit ve İçişleri Ko
misyonunun kabul ettiği esaslar üzerinde ko
misyonumuzca bâzı tadilât derpiş edilmiş ve 
maddeden (müsteşar muavinleri, hukuk mü
şavirleri, genel müdürler) çıkarılarak bunları 
tamamen umumi hükümlere tâbi; tutulmuş ve 
madde bu suretle tertip edilmiştir. Ancak; 
görüşmeler sırasında izhar edilen 'kanaatlere 
nazaran bu maddenin daha ziyade tevsi edil-' 
mesi lâzımgeldiği de tebellür eden bir husustur. 
Ezcümle; katma bütçelerle idare edilen Devlet 
müesseseleri genel müdürlerinin de istisnai hü
kümlerden istifade ettirilmeleri' ve maddeden 
Çıkarılan genel müdürlerin, hukuk müşavirle-
riyle müsteşar muavinlerinin ipkası noktai na
zar olarak dermeyan ve tasarının, bir intikal 
devresini istihdaf etmesi bakımından daha da 
genişletilmesi müdafaa edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında mevcut (soruş
turma) tâbiri; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-
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nunun terimlerine ve esaslarına tevafuk etmek 
üzere ve bu kanunun ikinci kitabının birinci fas
lına mütaallik hükümlere de şâmil olması lâ-
zımgeldiği derpiş olunarak, maddeden çıkarıl
mış ve yerine (âmme dâvasının açılması) iba
resi konularak bu suretle tadil edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının sonundaki (Yar
gıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanı yetkilidir. * 
Gerektiğinde ilk soruşturma Yargıtay ikinci 
Ceza Dairesi Başkanı tarafından yapılır) iba
resinin son kısmında tekerrür eden (ikinci Ce
za Dairesi Başkanı) çıkarılmış yerine (bu) işa
reti konularak evvelki ibareye atfolunmuştur. 

Üçüncü fıkradaki (mürekkep) kelimesinin 
yerine (kurulacak) kelimesi konulmuştur. 

3 ncü madde; hükümler tasarısının vaz'et
tiği esaslar dairesinde kabul edilmiştir. Ancak, 
metindeki (vilâyet) kelimeleri (il) e çevrilmiş 
ve (soruşturma yapılamsı) ibaresi de ikinci 
maddede izah olunan sebeplere binaen tenazu
ru temin etmek için (âmme dâvasının açılma
sı) ibaresiyle değiştirilmiş ve (gerektiğinde ilk 
soruşturma) cümlesinden sonra (yapılması) ke
limesi yazılarak, kasdolunan mânanın vuzuhla 
ifadesi temin olunmuş ve (yargıcmca) kelime
si de (yargıçlığınca) şeklinde değiştirilmiştir. 

4 ncü madde, Mikümet tasarısı aynen ka
bul edilmiştir. Ancak, bu maddede (soruştur
ma), (vilâyet), (kaza) kelimeleri (âmme dâ
vasının açılması), ' (il), (ilce) olarak tashih 
edilmiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler, hükümet tasarısı ay
nen kabul edilmiştir. 

7 nci madde, hükümet tasarısının bu mad
desi, içişleri Komisyonu tarafından esasa mü
taallik olmamak üzere bâzı tadillerle kabul edil
miş ise de, komisyonumuz tebellür eden ekse
riyetin kanaatine tebean bu maddenin kaldırıl
masına karar vermiştir. Maddenin ilgasına ta
raftar olanlar, bu maddenin tedvini halinde, 
kanunla istihdaf edilen gayenin sağlanamıya-
cağmı, Ceza Kanununda tansis edilen ihmal 
ve vazifeyi suiistimal suçlarının, Memurin Ka
nununda tasrih ve tadat kılman inzibati fiil-

* lerle münasebet veçhi olamıyacağıhı ve her iki 
madde mevzuuna giren fiillere mütaallik ana
sırın kolayca tefrik ve tâyin olunabileceğini, 
binaenaleyh 7 nci maddenin kabulü halinde bu

nun, kaldırılması gereken Memurin Muhake-
mat Kanununun başka bir hüviyetle devamını 
ifade edeceği gibi, daha geniş mikyasta suiis
timallere yol açacağını ve yapılması zarureti 
üzerinde durulan sistem inkilâbmı temin edc-
ıniyeceğini, hattâ tehlikeye düşüreceğini der-
meyan etmişler ve madde meşrut sebeplere müs
teniden ekseriyetle kaldırılmıştır. 

Hükümet tasarısı ile sevkedilen hükümlerin 
ıslah ve tadil olunmasını daha mülayim esaslar 
konulmasını mütalâa edenlerle, maddenin kal
dırılması hakkında rey verenler, bu kanunun 
bilhassa savcılara geniş mikyasta salâhiyet ver
diğinin ve bunun ehemmiyetinin rapora derci 
lüzumunda ittifak etmişlerdir. 

Tatbikatta âzami emniyet ve itimadın temin 
'. edilmesi, lüzumsuz, yersiz müdahalelerin yapıl

maması ve dolayısiyle tahaddüsü muhtemel ih
tilâfların husule getireceği ihtilâtlarla âmme 
hizmetlerinin müteessir olmaması için savcılık 
müessesesinin tam bir nezaret altında ve aynı 
zamanda bu makamlara daha tecrübeli bulunan 
unsurlar ikâmesi zarureti de yapılan müzakere 
ve münakaşalar sonunda belirmiş ve kezalik fi
kir beraberliği hâsıl olmuş bulunduğundan, ge
rekli tedbirlerin ittihazı için de rapora işaret 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

8 nci madde, hükümet tasarısının bu mad
desi yedinci maddenin kaldırılmasından dolayı 

.7 numara altında aynen-kabul edilmiştir.' 
9 ncu madde, hükümet tasarısının 9 ncu 

maddesi 8 nci madde olarak kabul edilmiş ve 
madde metnindeki (1329 tarihli Memurin Mu-
hakemat Kanunu muvakkati) ibaresine (ek ve 
tadilleri) ilâve edilmiştir. 

Geçici madde, aynen kabul edilmiştir. 
Bu tasarının Yüce Kamutayda yeğlik ve 

ivedilikle görüşülmesi de karar . altına alın
mıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
izmir Balıkesir 

II. özyöruk V. Asena 
Kâtip 

Balıkesir Amasya Ankara 
,V. Asena t. Olgaç II. Ş. İnce 
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' HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memurların suçlarından dolayı haklarında yapı
lacak soruşturma ve kovuşturmaya dair" kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Memurların suçlarından dola
yı haklarında soruşturma ve kovuşturma, aşa
ğıdaki hükümler saklı kalmak üzere, umumi 
hükümlere göre yapılır. 

MADDE 2. — Sayıştay Başkan ve üyeleri, 
bakanlıklar umumi kâtip ve müsteşar ve mua
vinleri ve hukuk müşavirleriyle genel müdürler, 
elçiler, delegeler ve misyon şefleri hakkında 
vazifele,riyle ilgili veya vazifelerinden doğan 
suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhu
riyet Başsavcılığına aittir. 

Cumhuriyet başsavcılığınca, yapılan hazır
lık soruşturması sırasında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu gereğince yargıç tarafından itti
hazı gereken tedbirlerin alınmasına ve muame
lelerin yapılmasına Yargitay İkinci Ceza Daire
si Başkanı yetkilidir. Gerektiğinde ilk soruştur
ma Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanı tara
fından yapılır. 

İkinci Ceza Dairesi Başkanı tarafından veri
len kararlara karşı yapılacak itirazlar Yargı
tay Birinci Ceza Dairesi Başkanının başkanlığı 
altında Yargıtaym diğer ceza daireleri başkan
larından mürekkep heyetçe .tetkik edilerek ke
sin karara bağlanır. • . 

Yapılan hazırlık soruşturmasına göre C. 
Başsavcılığınca verilecek takipsizlik karar
larına yakı itirazlar Yargıtay Birinci Ceza Dai
resi Başkam tarafından tetkik edilerek kesin 
karara bağlanır. 

Birinci fıkrada yazılı memurların, delegele
rin ve misyon şeflerinin yargılanmaları, yargı
taym görevli ceza dairesine ve bu daireden ve
rilen hüküm ve kararların itirazen ve temyizen 
tetkiki da Yargıtay Ceza Genel Kuruluna aittir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Memurların suçlarından dolayı haklarında yapı
lacak soruşturma ve kovuşturmaya dair kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
.Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sayıştay Başkan ve üyeleri, 
bakanlıklar umumi kâtip' ve müsteşar ve mua
vinleri ve hukuk müşavirleriyle genel müdürler, 
elçiler, valiler, delegeler ve misyon şefleri hak
kında vazifeleriyle ilgili veya vazifelerinden do
ğan suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cum
huriyet Başsavcılığına aittir. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu gereğince yargıç tarafından ittihazı 
gereken tedbirlerin alınmasına ve muamelelerin 
yapılmasına Büyük Yargıtay İkinci Ceza Dairesi 
Başkanı yetkilidir. G erektiğinde ilk soruşturma 
Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanı tarafın
dan yapılır. 

İkinci Ceza Dairesi Başkanı tarafindaiı veri
len kararlara karşı yapılacak itirazlar Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesi Başkamın başkanlığı altın
da Yargıtay'ın diğer ceza dairelerr başkanların
dan kur.ulacak heyetçe tetkik edilerek kesin.ka
rara bağlanıl*. 

Yapılanı hazırlık . soruşturmasına göre Cum
huriyet' Başsavcılığınca verilecek takipsizlik ka
rar] arın a vâki itirazlar Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesi Başkanı tarafından tetkik edilerek kesin 
karara bağlanır. 

Birinci fıkrada yazılı memurların, delegele
rin ve misyon şeflerinin yargılanmaları, Yargı
tay'ın görevli ceza dairesine ve bu daireden ve
rilen hüküm ve kararların itirazen ve temyizen 
tetkiki de Yargıtay Ceza Genel Kuruluna aittir. 

(S.ı Sayısı : .30) 



ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 
Memurların suçlarından dolayı ilahlarında yapı
lacak soruşturma ve kovuşturmaya dair Kanun 

tasarm 
MADDE 1. — Memurların suçlarından dola

yı haklarında soruşturma ve kovuşturma, aşa
ğıdaki hükümler mahfuz kalmak üzere umumi 
hükümlere göre yapılır. 

MADDE 2. — Sayıştay Başkan ve üyeleri, 
Bakanlıklar umumi kâtipleri ve müsteşarlar, el
çiler, delegeler ve misyon şefleri hakkında va-
zifeleriyle ilgili veya vezifelerinden doğan suç
lardan dolayı âmme dâvasının açılması Cumhu
riyet Başsavcılığına aittir. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu gereğince yargıç tarafından ittiha
zı gereken tedbirlerin alınmasına ve muamele
lerin yapılmasına Yargıtay İkinci Ceza Dairesi 
Başkanı yetkilidir. Gerektiğinde ilk soruşturma 
bu başkan tarafından yapılır. 

İkinci Ceza Dairesi Başkanı tarafından veri
len kararlara karşı yapılacak itirazlar Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesi Başkanının Başkanlığı al
tında Yargıtayıri diğer ceza daireleri "başkanla
rından kurulacak heyetçe tetkik edilerek kesin 
karara bağlanır. 

: Yapılan hazırlık soruşturmasına göre C. Baş
savcılığınca verilecek takipsizlik kararlarına 
vâki itirazlar Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Baş
kanı tarafından tetkik edilerek kesin karara 
bağlanır. 

Birinci fıkrada yazılı memurların, delegele
rin ve misyon şeflerinin yargılanmaları, Yargı-
tayın görevli ceza dairesine ve bu daireden ve
rilen hüküm ve kararların itirazen ve temyizen 
tetkiki da Yargıtay Ceza Genel Kuruluna aittir. 

(S . Sayısı: 30) 
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MADDE 3. — Valiler hakkında vazif eleriyle 
ilgili veya vazifelerinden doğan suçlarından do
layı soruşturma yapılması bulundukları vilâyet 
merkezine en yakın vilâyet merkezi C. Savcılı
ğına ve gerektiğinde ille soruşturma bu yer sor
gu yargıcına ve yargılamanın icrasında Yargı-
taym görevli ceza dairesine aittir. 

MADDE «4. — Kaymakam ve bucak müdür
leri hakkında vazif eleriyle ilgili veya vazifele
rinden doğan suçlarından dolayı soruşturma 
yapılması kaymakamların mensup oldukları vi
lâyet ve bucak müdürlerinin mensup oldukları 
kaza merkezi C. Savcısı ile sorgu yargıcına ve 
yagılamamn icrasına da o yerin görevli mahke
mesine aittir. 

MADDE 5. — Hazırlık soruşturması, C. Baş
savcısı ile yetkili C. savcıları tarafından bizzat 
yapılır. Ancak C. Başsavcısı ile yetkili C. sav
cıları bu saruşturmayı kendi muavinlerine de 
yaptırabilirler. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı memurlar; delegelere ve misyon şefleri hak
kında Cumhuriyet Başsavcılığı veya yetkili C. 
Savcılığı tarafından verilen takipsizlik kararla
rına ayni zamanda memurların, delegelerin ve 
misyon şeflerinin bağlı bulundukları makam ta
rafından da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda yazılı esaslar dairesinde itiraz edilebilir. 

MADDE 7. — Bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerinde sayılan memur, delege ve misyon ' 
şefleriyle Memurin Kanununun 1 nci maddesi
nin ilk fıkrasında yazılı memurlara isnad olu
nan memuriyet vazifesini ihmal (Türk Ceza Ka
nunu madde 230)" veya vazifeyi suiistimal (Türk 
Ceza Kanunu madde 240) suçlarından dolayı 
soruşturma yapılması mensup oldukları üst ma
kamın muvafakatimi bağlıdır. 

Muvafakat verilmediği takdirde üst makam 
sebeplerini 15 gün içinde talepte bulunan ilgili 
mercie bildirir. 

Merci, soruşturma yapılmasını lüzumlu gör
düğünde memur, delege ve misyon şefinin men
sup olduğu bakanlığa keyfiyeti bildirerek mu
vafakat talep edebiliri 

. • ' • ' ( S . S a y a 

MADDE 3. — Kaymakamlar hakkında vazi-
feleriyle ilgili veya vazifelerinden doğan suçla
rından dolayı soruşturma bağlı bulundukları 
vilâyet merkezine en yakın vilâyet merkezi 
cumhuriyet savcılığına ve gerektiğinde ilk so
ruşturma ve duruşma bu yer soru yargıcına ve 
mahkemesine aittir. 

MADDE 4, — Kaymakam ve bucak müdür
leri hakkında vazif eleriyle ilgili veya vazifelerin
den doğan suçlarından dolayı soruşturma yapılma
sı mensup oldukları cumhuriyet savcısiyle sorgu 
yargıcına ve yargılamanın icrası da o yerin gö
revli mahkemesine aittir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. . 

MADDE ,.7, — Bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerinde sayılan memur, delege ve misyon 
şefleriyle Memurin Kanununun-birinci madde
sinin ilk fıkrasında yazılı memurlara isnat olu
nan memuriyet vazifesini ihmal (T- Ceza Kanu
nu madde 230) veya vazifeyi suiistimal (T. Ce
za Kanunu madde 240) suçlarından dolayı ko
vuşturma yapılması mensup oldukları üst maka
mın muvafakatine bağlıdır. 

Muvafakat, verilmediği takdirde üst makam 
sebeplerini on beş,gün içinde talepte bulunan 
ilgili mercie bildirir. , 

Merci, kovuşturma yapılmasını lüzumlu 
gördüğünde memur, delege ve misyon şefinin 
mensup olduğu bakanlığa keyfiyeti bildirerek 
muvafakat talep edebilir. * 

3 i :30) 
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MADDE 3. — Valiler hakkında vazif eleriyle 
ilgili veya vazifelerinden doğan suçlardan do
layı âmme dâvasının açılması bulundukları il 
merkezine en yakın îl C. Savcılığına ve gerek
tiğinde ilk soruşturmanın yapılması bu yer sor
gu yargıçlığına ve yargılanmanın icrası da 
Yargıtayın görevli ceza dairesine aittir. 

MADDE 4. — Kaymakam ve bucak müdürle
ri hakkında vazif eleriyle ilgili veya vazifelerin
den doğan suçlardan dolayı âmme dâvasının açıl
ması kaymakamların mensup oldukları il ve bu
cak müdürlerinin mensup oldukları ilce C. Savcı
lığına ve gerektiğinde ilk soruşturmanın yapıl
ması bu yerlerin sorgu yargıçlarına veya yargı
lamanın icrası da aynı yerlerin görevli mahke
melerine aittir. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmigtiî. 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmigtu?. 

Yedinci madde tamamiyle tasandan çıkarıl-
mıştıı. 

(S. Sayısı: 30) 
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MADDE 8. — Hâkimler Kanunu ile İcra vo 
İflâs Kanununun .357 ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 154, Millî Korunma Kanunu
nun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 67 ve 68 
nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

MADDE 9. — 1329 tarihli Memurin Muha-
kematı Kanunu muvakkati ve 1609 sayılı Kanun 
ile bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 1329 tarihli Memurin Muha-
kematı hakkındaki Kanun gereğince muhakkik
ler ve tahkik heyetleri tarafından tahkik ve ida
re heyetleriyle bakanlıklarda kurulmuş olan ko-
nıisyorilaı'da ve Danıştayda tetkik edilmekte olan 
işler bu kanunda yazılı hükümler dairesinde mu
amele yapılmak üzere ait olduğu Cumhuriyet 
'Savcılığına veya Cumhuriyet Başsavcılığına tev
di olunur, 

MADDE 10. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 11.'— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğtu 

Millî Savunma Bakanı 
E. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
' T. îlerî 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtheh 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişler Bakanı 
H. özyörüh 
Maliye Bakanı 

* H. Polathan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. T. Bakanı 

Dr. E. II. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

N. öhmen 
Çalışma Bakanı 

N. özsan 
Bakam 

MADDE 8. -—Hükümetin 8 ncr maddesi ay
nen kabıtl edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nçi_ maddesi 
aynen kabul edilmiştir. , ' . ' 

( Si Sayısı.i 30) 
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MADDE 7. — Hâkimler Kanunu ile îcra ve 
îflâs Kanununun 357 ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 154, Millî Korunma Kanunu
nun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 67 ve 68 
nci maddeleri hülriimleri mahfuzdur. 

MADDE 8. — 1329 tarihli Memurin Muha-
kemat Kanunu Muvakkati, ek ve tâdilleri ve 1609 
sayılı Kanun ile bu kanuna muhalif diğer hü
kümler kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 1829 tarihli Memurin Muha-
kematı haldandaki Kanun gereğince muhakkikler 
ve tahkik heyetleri tarafından tahkik ve idare 
heyetleriyle bakanhldarda İmrulmug olan komis
yonlarda ve Danıştay'da tetkik edilmekte olan 
işler bu kanunda yazılı hükümler dairesinde 
muamele yapılmak üzere ait olduğu cumhuriyet 
savcılığına veya Cumhuriyet Başsavcılığına tev
di olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. —• Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 





S. S A Y I S I : 

İstanbul Milletvekili Ahmet Topcu'nun, İş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 4 ncü fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 

raporu (2 /301) 

22 .XI . 1951 

T, B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

Kamutayda müzakeresi için gerekli işlemin yapılmasına emir buyurulmasmı saygılarımla ri
ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
' Ahmet Topçu 

. GEREKÇE 

5518,sayılı;Kanunun: 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 4 ncü fıkrasında şöyle bir hüküm 
vardır. îş akdinin iş verenler tarafından bu madde veya 16 nci maddenin 1 ve 3 numaralı fıkra
larına göre ve işçi tarafından ise 15 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya 
askerlik hizmeti dolayısiyle iş akdinin feshedilmesi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak, şar-
tiyle. işe- başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye on beş günlük ücret tutarında bir 
tazminat; verilir denilmektedir. 

İhtiyarlık sigortasından hak: kazanan bir işçi için bir hüküm mevcut olmaması bir boşluk ya
rattığı aşikârdır. 

ŞÖyle ki.-:. Çalışan sigortalılarımızın hukuki durumlarını tam ve âdilâne bir tarzda düzenlen
mesi sosyal ve adalet prensipleri icabıdır. İhtiyarlık sigortasından faydalanabilecek bir işçi uzun 
yıllar, çal^müŞ: işçiliği meslek edinmiş yaşlı tecrübeli bir işçidir. Bu gibi işçiler memleketimizde 
iş i yerlerini yıpratıcı ve ağır iş şartları altında bir ömür tüketmiş olup dinlenme lüzumunu ken
dilerinde hissedeceklerdir. Ancak îş Kanununun 13 ve 15 nci maddelerinin 1 ve 2 nci fıkraların
da ; veya askerlik hizmeti dolayısiyle bir işçi iş akdini feshederse veya iş veren îş Kanununun 
veya Sigorta Kanunu hükümlerine göre iş akdini feshederse tazminat hakkı tanınmaktadır. Hal -
buki yukardan beri izahına çalıştığım ihtiyarlamış ve ihtiyarlık sigortası hükümlerinden hak ka
zanabilmek için binbir meşakkatle çalışmış yaşlı işçilerimizin hiç olmazsa hayatlarının geri kalan 
kısmında biraz olsun dinlenme imkânının verilmesi içiıi Ihtiyarlik Sigortasından hak kazanan bir 
işçinin de kendi arzusiyle iş akdini fesih halinde îş Kanununun 13 ncü maddesindeki tazminata 
mütaallik hükmünden faydalanması adalet prensiplerine uygun olur düşüncesiyle aşağıdaki fık
ranın: eklenmesini teklif ediyorum. : . , , . .: T 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 2/301 
Karar No. 7 

17,1.1953 

Yüksek Başkanlığa 

îstanbul Milletvekili Ahmet Topçu 'nun, 
«3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanun
la değiştirilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi» gerekçesi ile birlikte 23 . X I . 1951 tari
hinde komisyonumuza havale buyurulmuş ve 3, 
5, 12 ve 19 Aralık 1951 tarihlerindeki oturum
larda incelenmiştir. 

Teklifin başlığında, yazılı bulunan, 3008 sa
yılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değişti
rilen 13 ncü maddesinin Ç bendinin, mezkûr ka
nun metninde Ç fıkrası olarak gösterilmiş bu
lunması hasebiyle, teklifin bu yolda tadili ve 
muhtelif bentleri ihtiva eden bu fıkranın, ko
misyon değiştirgesinde yazılı hükümle ilgili bu
lundukları nazara alınarak, bent tefrik etme
den doğrudan doğruya Ç fıkrasının değiştiril
mesi şeklinde kabulü muvafık görülmüş ve ka
nun teklifinin başlığı buna göre tadilen tertip 
edilmiştir. 

Tadil teklifinin gerekçesinde, 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3008 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin Ç fıkrasında, süresi muayyen 
olmıyan işlerde, akdin, iş verenler tarafından 
feshini icabettiren haller, bu madde ve 16 ncı 
maddenin 1 - 3 numaralı ve işçi tarafından ise 
15 nci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında 
tasrih ve tesbit edilmiş olduğu ve bu suretle 
akdi fesheden isçiye, üç yıldan fazla çalışmış 
olmak şartı ile ise başladığından itibaren, her 
bir tam iş yılı için, on beş günlük ücret tuta
rında bir tazminat verileceği kabul edilmiş bu
lunduğu halde; 60 yaşını ikmal ederek, ihtiyar
lık çağma giren ve ihtiyarlık sigortasından fay
dalanmaya hak kazananların bu katagori içine 
ithal edilmemiş bulunmasının, sosyal adalet 
bakımından, kanun bünyesinde mevcut boşluğu 
ifade etmekte olduğu ve ihtiyarlık sigortasın
dan faydalanacak duruma girmiş işçilere de bu 
hakkın sağlanması talep edilmektedir. 

Filhakika, 3008 sayılı îş Kanununun İ3 ncü 
maddesinin «fesih keyfiyeti» ne ait Ç fıkrasının 

bir bendinde, «Bilûmum işçiler hakkındaki fe
sihlerde, beş seneden fazla olan her bir tam iş 
senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarın
da tazminat dahi verilir» diye mevcut olan hü
küm, bilâhara, 3008 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesini değiştiren 5518 sayılı Kanunla tahdit 
edilerek, iş akdinin işçi tarafından 15 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak 
veya askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi 
halinde, üç yıldan fazla çalışmış olmak şartı ile, 
işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı 
için işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazmi
nat verileceği kabul edilmiştir. Bu tarihe kadar, 
iş verenler tarafından işçilere, akdin feshini mü-
taakıp verilmekte olan tazminat, bu kere tâdilde 
tesbit edilmiş olan sayılı hallere inhisar ettiril
mek istenmiş ve bu yüzden iş verenlerle, işçiler 
arasında, zaman zaman beliren ihtilâflar, niha
yet Danıştay tevhidi içtihat kararı ile işçiler le
hine bir hükme bağlanmıştır. 

Bilâhara, 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Ka
nunu kabul edilerek İ Nisan 1950 tarihinden 
itibaren, iş verenler, işçinin ihtiyarlık halindeki 
asgari geçim imkânını sağlıyacak ihtiyarlık ay
lığına hak kazanabilmesi için, sigorta müessesine 
kanunun emrettiği primin hisselerine düşenini 
ödemeye başlamışlardır. 

Bir taraftan, 5518 sayılı Kanunla değişti
rilen 3008 sayılı îş Kanununun 13 ncü maddesi
nin Ç fıkrasına göre, akdin feshi halinde, iş ve
ren tarafından işçiye verilecek tazminatla bir
likte, ihtiyarlık Sigortası aylığına hak kazanıpta, 
60 yaşını .ikmal'etmiş işçilerin, kendi arzulan 
ile, bu nevi iş akdini feshetmeleri halinde, bu 
tazminattan istifade edemiyecek duruma gir
miş olmaları, onları iş veren tarafından, çalış
tırıldıkları iş yerinden uzaklaştırılmadıkları 
takdirde, ihtiyarlık çağma girdikleri halde işe' 
devama zorlayıcı bir mahiyet iktisap etmiştir. 

îstanbul Milletvekili Ahmet Topçu'nun, bu 
mahzuru izale maksadiyle sevketmiş olduğu bu 
kanun teklifi gerekçesinde, belirttiği mucip se* 

(S. Sayısı; 40) 
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bep, komisyonca benimsenmiş; esasen, 5417 sa
yılı Kanunla 60 yaş, işçiler için de bir ihtiyar
lık yaşı olarak kabul edildiğine göre, uzun yıl
lar iş yerlerinde çeşitli şartlar altında geçen 
çalışmanın tevlit edeceği maddi ve mânevi za'-
fa rağmen, sırf tazminattan faydalanabilmek 
üzere, kendilerini çalışmaya zorlıyan kanunda 
mevcut tahdidi hükmün, ihtiyarlık sigortasına 
hak kazandığı 60 yaşını da içine alabilecek şe
kilde genişletilmesi talebi haklı mütalâa edil
miş; oturumlarda hazır bulunan Çalışma Ba
kanı ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle, 
yeni hüküm komisyonumuzda beliren kanaat ve 
temayüle uygun şekilde tadilen kabul edilmiştir. 

Bu arada, komisyon üyelerinden Sinob Mil
letvekili Muhit Tümerkan tarafından izhar edi
len, komisyon değiştirgesi ile kabul edilmiş bu 
yeni hüküm muvacehesinde, 5417 sayılı Kanu
nun ne§rinden evvel iş veren ve işçi arasında mev

cut hukuki duruma, bu yeni teklifin müessir mü
talâa edilebileceği ihtimali gibi bir endişenin varit 
görülmediği ve bu yolda bir şerhe lüzum olma
dığı beyan ve teklif komisyon değiştirgesi şek
linde oya konarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın, yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Aydın 
Dr. N. Körez Dr. N. Gedik 

Kâtip 
Giresun Bingöl İstanbul 

D. Köymen F. F. Düşünsel 1. Altınel 
istanbul izmir Kocaeli 
A. Topçu A. T ekon Y. Kişioğlu 
Seyhan Sinob Urfa 

Dr. Y. Z. Eker Dr. M. Türkmen Dr. F. Ayalp 
Urfa Zonguldak 

G. öncel E. Kerimol 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AHMET 
TOPCU'NUN TEKLİFİ 

3008 sayılı îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
değiştirilen 13 ncü maddesinin (Ç) bendinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

. teklifi 

MADDE 1. — 3008 sayılı iş Kanununun 5518 
sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin 
(Ç) bendinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

îş akdinin iş verenler tarafından bu madde 
veya 16 ncı maddenin 1 ve'3 numaralı fıkrala
rına göre işçi tarafından ise 15 nci mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkralarına' dayanı
larak askerlik hizmeti veya sigortadan hak 
kazanması dolayısiyle iş akdinin feshi ha
linde üç yıldan fazla çalışmış olmak şartiyle 
işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için 
işçiye on beş günlük ücret tutarında tazminat 
verilir . .. ' 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DElŞTİKÎŞÎ 

3008 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla 
tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç fıkrasının de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —3008 sayılı Kanunun 5518 sa
yılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin Ç 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ç) işi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi 
hakkında, ihbarın diğer tarafa bildirilmesinden 
sonra gelecek sekizinci hafta nihayetinde mu
teber olur, Bu öneller asgari olup sözleşme ile 
artırılabilir. 

ihbar şartına riayet etmiyen taraf, yukar
da yazılı önellere ait ücretlerin tutan ile bera
ber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yar
gıç tarafından takdir edilecek bir tazminat da
hi ödemeye mecburdur, işçinin sendikaya üye 
olması, temsilcilik ödevinin icaplarını yapması, 
şikâyet mercilerine baş vurması gibi sebeplerle 
işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak 
fesih haklanın kötüye kullanıldığını gösteren 
diğer durumlarda ayrıca 2 nci bentte yazılı ö-
tıellere ait ücretlerin üç misli tutan tazminat 
olarak ödenir. 
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MADiDlî 2. — Bu kanım yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe, girer. 

MADDE 3; -— Bu kanuna Bakanlar Kurulu 
yürütür; 

• < • • • » 

İş akdinin iş veren tarafından bu madde ve
ya 16 noı maddenin 1 - 3 numaralı fıkralarına, 
göre; vo işçi tarafından ise 15 nci maddenin 1 
ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya as
kerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde 
üç. yıldan fazla çalışmış olmak şartı ile işe 
başladığından itibaren her bir tam iş yılı irin 
işçiye 15 günlük ücret tutarında bir tazminat 
vepilm 

Münhasıran İhtiyarlık - Sigortasından, aylık 
veya; toptan, ödeme/ almak?: gayesi, ile. iş ̂  akdini 
fesheden3işçi, yukarıki bentte;; yapılı bulunan 
tazminata hak kazanır. Ancak, sigortadan ay
lık; veyaı toptan ödeme; almakûçin,- akdi feshe
deni işçiyei verilecek tazminatın < hesabında^ işçi
nin yalnızliNisan 1950 tarihindenşevvelki hizmet', 
süreleri nazara alınır. işçinin; bu ıbent hükmün-; 
den faydalanabilmesi için 5417 sayılı Kanuna 
göre aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış 
bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması ve
ya toptan ödeme yapılması için sigorta idaresi-

[ iıe müracaat* etmiş olduğunu, bu idareden alaca-
I :ğı bir belge ile.tevsik etmesi şarttır, 
| İşçilerin. kıdemleri, iş akdinin devam etmiş 

veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına^ 
bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaad-
dit iş yerlerinde çalıştıkları süreler nazara alı
narak hesaplanır. îş yerinin devir veya intikali, 
yahut diğer: bir: suretle bir iş verenden başka 
bir iş verene geçmesi halindej işçinin kıdemi iş
yerindeki hizmetleri toplamı üzerinden hesap.? 
lamı?. 

Kıdem tazminatı ise, bu intikâl» devresinde
ki; iş verene aittir. îş yeri intikal- ile beraber 
devam ettiğftakdirde (hilâfına lıükümolma^ 
dıkça)! kıdem tazminatı yeni i iş verene ait olur, 

I Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla taz^ 
I minat ödenmeze 

MADDE 2. - - Bu: kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

ita— nu< 
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S. S A Y I S I : 

Turistik otel inşası için istanbul Belediyesi tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına devredilecek arsa hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 /266) 

T. a , 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2145, 6/3726 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Turistik otel inşası için istanbul Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na devredilecek arsa hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8. X I . 1951 
tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği ile birlik
te sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bedii ve tarihî birçok kıymetli eserlere sahip bulunan memleketimize sağlıyacağı iktisadi ve mâ
nevi büyük menfaatlar dolayısiyle turizm dâvasının arzettiği ehemmiyet ve bu konuda, gelecek sey
yahların istiraahtlerinin temini için büyük ve konforlu oteller inşası zarureti malûm bulunmaktadır. 

/Bilhassa bedii ve tarihî zenginlikleriyle dünyaca tanınmış bulunan istanbul Şehrimizde böyle bir 
otel yaptırılmasının fayda ve lüzumu aşikâr bulunmakla beraber istanbul Belediyesinin malî vaziyeti 
buna ^müsait olmadığından; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından inşası, 5434 sayılı'Ka
nunun 22 nci maddesine göre Sandığın sermaye ve ihtiyatlarının plasman sahalarından birini teşkil etme
si itibariyle, uygun görülmüş ve bu hususta maruf Amerika 'lı Hilton Müessesesi ile istanbul 'da 300 
yataklı bir otel inşası için mutabık kalınmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 
yaptırılıp Hilton Müessesesi tarafından işletilmesinde mutabık kalman bu otelin inşa edileceği yerin 
intihabı bakımından yapılan ciddî tetkikat sonunda muvafık bulunan istanbul'un Sergi Sarayı -civa
rında Belvü nam* mahalde, mezkûr otelin binası ile park ve sair müştemilâtı için 52 000 metrekare
lik bir arsaya ihtiyaç olduğu tesbit edilerek bu ihtiyacı karşılamak üzere zikri geçen mahalde istanbul 
Belediyesine 'ait bulunan 52 000 metrekarelik arsanın belediyece Sandığa devredilmesi icabetmiştir. 

Devredilecek bu arsalar için iki buçuk milyon lira kıymet takdir edilmiş ve devrin bü miktar üze
rinden yapılacağı tasarının birinci maddesinde tasrih olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesinin tetkikındân anlaşılacağı üzere bu arsanın bir kısmı yeşil saha yapıl
mak üzere istimlâk suretiyle Belediyeye intikal etmiştir. 52 000 metrekare olan bu geniş sahada otel 
binasının işgal edeceği yer iki bin metrekare olup mütebaki 50 000 metrekarelik arsa otel civarında 
park ve yeşil saha olarak muhafaza edilmiş olacaktır. Binaenaleyh arsalar yine istimlâk olundukları 
maksada uygun bir şekilde kullanılacak demektir. Bu suretle istimlâk gayesinden uzaklaşılmamakta 
ve aynı gaye, arsaların istimlâk olunmasını icabettiren tesise tahsis suretiyle devam etmektedir. Ancak 
hakiki durum böyle olmasına rağmen belediyenin bu arsaları kendiliğinden Sandığa devretmesine 
3710 sayılı Kanun hükmü müsait bulunmamaktadır. Zira belediyenin istimlâk ettiği arsayı park 
olarak kullanması icabedip aynı maksada tahsis :edeöek olan Sandığa devredebilmesine 3710 sayılı Ka-

26 . XI .' 1951 
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nun hükümleri muvacehesinde imkân görülememiş ve devir imkânını sağlamak üzere ilişik kanun ta
sarısının hazırlanmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Yukarda tafsilen arzedilen sebebe binaen arsalar bir kanunla belediyece Sandığa devredileceği 
için eski maliklerin 3710 sayılı Kanuna dayanarak bu devir sebebiyle her hangi bir mutalebede bu
lunmaları mümkün değilse de tatbikatta her hangi bir tereddüde ve dolayısiyle bir ihtilâf çıkmasına 
mahal verilmemesi maksadiyle tasarının ikinci maddesi hükmü sevkedilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Ess No.1/266 
Karar No. 10 

27 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devredilecek arsa hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanan ve B.akanlar Kurulunca Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı, Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül
dü. 

Okunan Hükümet gerekçesiyle, dinlenen Hü
kümet temsilcilerinin izahlarmdaki mucip sebep
ler Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve ta
sarı oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Bşkanlığ sunulur. 
içişleri Ko. Bşkanı Başkan vekili 

Kırklareli • ' Bursa 
F. Üstün ' N. Yılmaz 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Aydın 

N. Geveci 
Çoruh 

Z. Uarl 
Diyarbakır 

N. Önen 
îzmir 

P. Arat 
Niğde 

F. Ecer 

Balıkesir 
8. Başkan 

Çorum 
B. Koldaş 
İsparta 

K. Demirlay 
Kastamonu 

E. Keçecioğlu 
- Sivas 

E. Damalı 
Van 

/. Akın 

Kâtip 
Amasya 
K. Eren 
Balıkesir 

M, Tuncay 
Çorum 
8. Özer 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Muğla 

Y. Beşer 
Tekirdağ 

1. II. Akyüz 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/266 
Karar No. 19 

Maliye Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa ... 

9.1. 1952 

Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devredilecek arsa hakkında kanun tasarısı, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcisi huzurunda görüşüldü. 

.'•' Hükümet gerekçesi, İçişleri Komisyonu rapo
ru okunduktan ve sandık temsilcisi dinlendikten 
sonra gereği düşünüldü: 

1. 5434 sarılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesinin sandık 

( S. Sayısı: 61) 
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sermayesinin % 20 yi geçmemek üzere satmalma-
cak ve yaptırılacak akaarlara yatırılmasını âmir 
bulunduğu; 

2. Hilton firması tarafından işletilecek otele 
yatırlıacak sermaye rantının % 6 ya baliğ olması 
halinde (4,5) milyon liralık bir meblâğın eksik 
kalacak miktara karşılık olarak E. C. A. İdaresi 
tarafından hazır bulundurulacağı, 

3. 52.000 metre kare arsanın (2,5) milyon 
•liraya istanbul Belediyesinden devralmacağı, 

4. Bu arsannr 3710 sayılı Belediye istimlâk 
Kanunu muvacehesinde satılması mümkün görül
mediğinden, belediyece istimlâk edilmiş olan bu 
arsanın eski sahipleri tarafından müracaat ve 
iptal istekleri doğabileceği düşüncesi ile bu ta
sarının hazırlandığı, 

5. Böyle bir otelin sandığa çok iyi bir rant 
temin edeceği ve aynı zamanda istanbul şehri
nin de Turistik ihtiyacını karşılıyacağı, neticesi-

Turistik otel inşası için istanbul Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devredilecek arsa hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
26 .XI .1951 tarihli ve 6/3726 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı içişleri ve Maliye ko
misyonları raporları ile birlikte komisyonumu
za havale olunmakla Maliye Bakanlığı temsilcisi 
vo Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Hükümet gerekçesinde, istanbul'da yaptırı
lacak olan 300 yataklı otel işin tesbit ve evvel
ce yeşil saha olmak üzere belediyece istimlâk 
olunan ve içinde belediye malı da bulunan ve 
tasarıya ilişik krokide < yeri gösterilen 52 bin 
metre karelik arsanın belediye tarafmdan mül
kiyetinin iki buçuk milyon liraya Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına, devredilmesi mak-

ne vararak tasarının aynen kabulüne ekseriyetle 
karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere yüksek başkanlığa sunulur. 

Maliyo Ko. Başkanı Bu Ra. Sözcüsü Kâtip 
Rizo Siird Urfa 

t. Ahçal M. Daim Süalp N. Açanal 
Diyarbakıı Konya 

M. Remzi Bucak V. Nazif Yiğitcr . 
. İmzada bulunamadı 

Samsun ' Sivas 
$. Uluçay Ş. Ecevit 

Yozgad Yozgad 
F. Nizamoğlu H. Tatlıoğİu 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Hatay Zonguldak 

Çekinser R. Sivişoğlu 
C. Sait Siren , ' 

sadiyle tasarının sevkedilmiş olduğu bildiril
mektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Saridiğı Ka
nununun 22 nci maddesine göre sandığın ser
maye ve ihtiyaçlarının plasman sahalarına inti
kalini temin maksadiyle . Amerikalı îlilton Mü
essesesi ile anlaşarak yaptıracağı turistik otel « 
yerinin istanbul Belediyesinden satınalmma-
sınm bir kanun mevzuu olamıyacağı ve bu ta
sarının sevkmdaki maksadın menafii umumiye 
namna (yeşil saha olmak üzere) belediyece istim
lâk olunan arsaların şartı tahsisinin değişme
sinden dolayı istimlâk Kanunu hükümlerine da
yanılarak ilk sahipleri tarafından bir dâva mev
zuu yapılmamasını temin için sevkedilmiş ol
duğu t fikri ileri sürülmüş iso de bu hususta 
Hükümet tarafından verilen izahata .göre is
timlâk edilmiş olan bu' arsaların halen park 
haline kalbedilmiş olduğu ve mecmuu 52 bin 

- Bütçe Komisyonu raporu 

T. D. M. il/; 
Bütçe Komisyonu 21.1.1952 
Esas No. 1/266 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

( S . Sayısı: 61) 
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metre karo öİah bu yerin] esasen bir kıs
mının belediye malı bulunduğu ve 'yapılacak 
dttîlih iki bin,metre kareye inhisar edeceği ve 
geriyo kalan kısmın park olarak-yine. halkın 
istifadesine arzedileceği gibi bedii ve tarihî 
zenginlikleriyle dünyaca tanınmış bulunan İs
tanbul şehrinin Turistik bakımdan .mühim ih
tiyacı olan modern ve büyük bir , otelin inşası 
suretiyle yurda temin edeceği faideler açık
lanmış ve bu suretle memleketimizde inkişafı 
şiddetle arzu edilen Turizm dâvasının ilk adı
mı atılmış olacağı belirtilmiştir. 

Tarihi eserler ve tabiî güzelliltler. • bakımın
dan memleketimizin arzettiği müstesna imkân
lara rağmen, Turizm Endüstrimizin hemen he
men ğây^imeyeüt M durumda bulunduğu ve 
yurt için bir dış satmalına gücü ve bu sanayi 
kolunda çâlişân vatandaşlar için gelir* kayna
ğı teşkil eden Turizmi teşvik için kanuni ted
birler alınması hususunda büyük bir hassasiyet 
gösteren komisyonumuz, bu istikamette mühim 
bir adım atılmasına imkân verecek olan Turis
tik evsafı haiz bir otel inşası şartlarını temin 
eden tasarıyı, yerinde görerek maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde; Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı tarafından ödenecek 
meblâğın, belediyece evvelce istimlâk bedeli o-
larak ödenmiş olan meblâğ ile belediye malı ar
saların kıymetlerine tekabül edecek meblâğ
dan ve bir de bunların imarı için yapılan mas
rafların tutarından ibaret olarak tediye oluna
cağı tasrih edilmek suretiyle birinci madde tâ-
dilen ve ikinci madde Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. -

Tasarıya ekli krokide hududu belirtilen ye
şil -sahada ö êl ve .müştemilâtının işgal edeceği 
kisimdah arta kalan parçasının park, l̂ ahçe ve' 
yüzme havuzları ve -otele hadim bu gibi tesisler 
yapılmak suretiyle hâlkin istifadesine tahsis edi

leceği belirtilmiş olmasına göre mülkiyeti bü 
kânun ile Türkiye Cumhuriyeti ÎSmekli Sandı
ğına geçecek olan bu yerin âtiyen iktisap edece
ği kıymetin sandığa temin edeceği maddi men
faat ileri sürülmek suretiyle bü araziden her 
Hangi bir parçasınin tefrik edilerek satılmasına 
Hükümetçe1 asla müsaade edilmemesi hususu 
komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Tâsarmın dördüncü maddesi üçüncü madde 
olarak Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 3 ncü 
maddesi de dördüncü madde olarak tadilen ka
bul edilmiştir/ 

I5u suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 
Kamutayın onayına ârzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. , 

Başkan 
İstanbul 
E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

II. İmre 
Bolu 

M. Oüçbümez 

Eskişehir 
Muhalifim 
A. Potuoğlu 
Gümüşano 

iL Yörükoğlu 
• İzmir . 
B. Bilgin .'." 

'•Konya 
R> Birana 

Ötfdtt" 
R: Altsoy • 

C. 

Başkan V. .1 
Burdur 

F. Çclikbaş 

. Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Bursa 
Muhalifim 

E. Yılmaz 
Giresun 

H. Erkmen 

İstanbul 
A. E. Başar 

İzmir 
Muhalifim 
T. Güferk 

Konya 
Muhalifini 

M. A. Ülgen 
Trabzon 

Muhalifim 
R; Ey ub oğlu 8. 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bilecik 
Y. Üresin 

Diyarbakır 
Muhalifim 
M. E kinci 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
H. Itüsman 

Kırşehir 
Muhalifim 

O. BÖlükbaşi 
Mardin 

Muhalifim 
R. Erten 
Trabzon 

Müstenkifim 
F. Rdlaycıöğİü 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Turistik otel inşası için îstaribril Belediyesi ta
rafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na devredilceek arsa hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ekli krokide hudutları göste
rilen ve İstanbul Şehri imar plânı gereğince 2 
numaralı park sahası olarak kamulaştırılan ar
salar ile belediye malı arsalar İstanbul Belediyesi 
tarafından iki buçuk milyon lira mukabilinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devir 
ve ferağ edilir. 

MADDE 2 .— Üzerine Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı tarafından Turistik bir otel 
yaptırılacak olan birinci maddedeki arsalardan 
belediyece kamulaştırılmış bulunanlar hakkın
da bu devir ve ferağ sebebiyle 3710 sayılı Ka
nun hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

Başbakan 
A. Menderes 

yayımı tarihinde 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı ve 

1 Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 
Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve, Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete . 

. G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlıt 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
G. ve Tekel B .V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Turistik otel inşası için İstanbul Belediyesi ta
rafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na devredilecek arsa hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. .— Ekli krokide hudutları gös
terilen ve İstanbul Şehri imar plânı gereğince 
2 numaralı park sahası olarak kamulaştırılan 
arsalar ile belediye malı arsalar, İstanbul Bele
diyesi tarafından evvelce ödenen istimlâk be
delleri ve belediyenin malı olan arsaların kıy
metleri ile bunlar için yapılan imar masraf
ları karşılığı olarak iki buçuk milyon lira mu
kabilinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına devir ve ferağ edilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin dördüncü madde
si üçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

»£><İ 

( S. Sayısı: 61) 
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S. SAYISI : 6 2 
Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, Basın Kanununun 36 ncı mad
desindeki^ (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yorum
lanması hakkında önergesi ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon raporu (4 /199) 

: , " " " " ' ' " ' Ankara : 3. XII.1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5680 numaralı Basın Kanununun 36 neı maddesindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) 
mefhumunun yorumunu ieabettiren gerekçe ile yorum fıkrası ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadenizi saygılarımla rica ederim. 
; Seyhan Milletvekili 

Reşad Güçlü 

5680 numaralı Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) mef
humunun ne ifade ettiğinin yorumunu ieabettiren gerekçe 

5680 numaralı Basın Kanununun 36 ncı maddesinin, tatbikatta zaman, zaman yanlış anlaşıldığı 
ve kanunun ruhunun zedelendiği müşahede edilmektedir. 

36 ncı maddenin birinci fıkrasında (Bu kanunca yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan 
suçlardan ağır cezayı gerektirenleri bu nevi dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde ve diğer
leri asliye ceza mahkemelerinde görülür.) denilmektedir. 

Kanun gerekçesinin baş tarafında bu kanunun (Türkiye'mizde gelişmesine ve kökleşmesine 
çalışılan demokratik hayatın ieabatmdan olmak üzere) tedvin edildiği zikredildikten başka, 
gerekçenin bu maddeyi izah eden kısmında da ?jynen. : 

(Basın suçlarının tahkik ve takibinde uygulanacak usul hükümleri, basın ve yayının hususiye
tine binaen umumi hükümlerden ayrı, özel bir statüye tâbi kılınmıştır). 

(Basın yoliyle işlenen ağır cezalı suçlar ağır ceza mahkemelerinde, görülecek, bunun dışında 
kalan bütün basın dâvalarına asliye ceza mahkemelerinde bakılacaktır) denilmektedir. 

Gerekçedeki bu sarahate rağmen maddede mahiyeti ne olursa olsun bütün basın suçlarının ÖMI 
statüye tâbi tutulması lâzımgeldiği sarahaten zikredilmediğinden basın yoliyle suç işlediği iddia 
olunan vatandaşlar zaman, zaman askerî mahkemelere sevkedilmektedir. 

5680 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde zikredilen (Basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) cüm
lesiyle ne kasdedildiğinin yorumu her türlü tereddüdü ortadan kaldıracaktır. 

Seyhan Milletvekili ^ 
Reşad Güçlü ; 



Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve İçişleri Komis-
yonlarından kurulan Kar- 21.1.1952 

ma Komisyon 
Esas No.'4/199 . • ' * 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nun, Ba
sın Kanununun 36 neı maddesindeki (basın yo
liyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yorum

lanması hakkındaki önergesi Adalet ve İçiş
leri komisyonlarından kurulan Karma Komis
yonumuza havale edilmekle Adalet, Millî •Sa-' 
vunma ve İçişleri bakanlıkları temsilcileri ha
zır bulundukları lıaldo olayın müzakere ve 
münakaşası sonunda işin oluru düşünüldü : 

Reşad Güçlü'nün, teklif ettiği yorum fık
rasında aynen : (5680 numaralı Basın Kanu
nunun 36 neı maddesindeki «Basın yoliyle işlen-

,miş bulunan suçlar» tabiriyle suçun mahiyeti ne 
olursa olsun basın yoliyle işlenmesi takdirinde 
mutlak, olarak mezkûr kanunda yazılı özel mu
hakeme usulüne tâbi tutulması kastedilmiştir) 
denilmektedir. 

36 neı maddenin metninde (Bu kanunda 
yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan 
suçlardan ağır cezayı gerektirenleri bu nevi 
dâvalara bakmakla -.görevli mahkemelerde ve 
diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür) 
denilmektedir. Diğer taraftan Askerî Muha
keme usulü Kanunumuzun 3915 sayılı Kanunla 
değiştirilen üçüncü maddesi tadadi; mahiyette, 

.gerek Askerî Ceza Kanununun ve gerekse 
Umumi Ceza J£anunumuzun:bâzı maddelerinin 
ihlâli halinde sanıklarının askerî şahıslardan 
olup olmadıklarına bakılmaksızın; askerî mah
kemelere verileceği tasrih edilmiştir. 

Basın'Kanunumuzdan evvel mevcut olan 
bu ceza hukuku nizamının Basın Kanununun 

•* 
36 neı maddesindeki sarahat karşısında hâlâ 
bütün, şümuliyle mevcut olup olmadığı mucibi 
tetkiktir. 

Bünyesine meslek suçlarını alan Basın Kanu
numuz 36 neı maddesinde basın yoliyle işlenmiş 
bulunan suçların rüiyetini ayrı bir muhakeme 
usulüne, umumi hükümler dışında özel bir sta
tüye tâbi kılmıştır. 

Nitekim maddenin metninde basın yoliyle 
işlenen suçlar tabiriyle mutlak bir mâna mevcut
tur: İşte bu yoldan işlenen suçlara kanunun 
aynı maddesi ikL çeşit mahkeme bakar demek su
retiyle aynı zamanda-bir vazife meselesi hallet
miştir. Bu iki çeşit mahkemelerden • birisi kanu
nun açık mânası veçhile suç ağır cezayı müstel
zim ise bu nevi dâvalara bakmakla görevli mah
kemeler ve şayet ağır cezayi müstelzim değilse 
asliye mahkemeleridir. Ceza Kanunumuz hapis 
cezalarını üçe ayırır: Ağır hapis, hapis ve hafif 
hapis. Ağır hapis ve beş seneden fazla hapis ceza
larım müstelzim fiiller için vazifeli mahkemeleri
miz .ağır ceza mahkemeleridir. Bu itibarla ağır 
cezayi gerektiren dâvaları bakmakla görevli mah-
rkemeler tabiriyle • kanun vâzıı hiç şüphesiz ki, 
• ağır ceza mahkemelerini - kasdetmiştir. ; Nitekim 
bunun dışındaki suçlar için; de aynı: madde yine 
umumi mahkemelerimizden asliye ceza mahke-

: lerini vazif edar • kılmıştır.'' Bir an için aksini, dü
şünerek kanun vâzımın bu nevi mahkemelere 
bakmakla görevli mahkemeler tabiriyle Askerî-
Ceza 'Hâkimleri Usulü Kanununun,* "üçüncü mad
desindeki askerî mahkemeleri kasdetmiş olduğu-

: nu<düşünelim. \ Askerî mahkemeler kanunları
mıza göre sadece alay, tümen, kor gibi birlik ad
larına göre isimlendirilmiş olup suçun mahiye
tine Igöre faraza askerî, ağır ceza mahkemesi ve 

. yahut-da askerî! asliye ceza mahkemesi gibi her 
hangi bir tasnife tâbi tutulmamıştır. 

Bundan başka Askerî Muhakeme, Usulü- Ka
nununun bahse konu* ölân üçüncü maddesinde 
yazılı suçların içerisinde ağır hapis" cezasından 
gayri rüiyeti asli ceza mahkemesi görevine gi
ren hapis cezasını müstelzim suçlar da mevcut
tur. Binaenaleyh hapis cezasını müstelzim suç
ların ikaı halinde eğer kanunu vâzım maksadı 
yine askerî mahkemelerde işin rvüiyetini temin 
etmek olsaydı hiç şüphesiz ki açık bir surette 
umumi mahkemelerimizden olan asli ceza mah-

(S, Sayısı: 62) 
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kemesi tâbirini kullanmazdı. 

Saniyen Basın Kanununda, bu kanunun 
gerekçesinde tebarüz ettirildiği veçhile bu ka
bil suçların tahkik ve takibinde uygulanacak 
usul hükümleri basın ve yayın hususiyetine bi
naen özel bir statüye tâbi tutulmuştur. 

Filvaki basın yoliyle işlenen bir suç, kısa 
zamanda memleketin bütün bölgelerinde kendi
sini hissetirir ve o nispette bütün'bir memleket 
halkının heyacmmı mucip olur. Suçun : süratle 
takip ve intacı gerekir. Bu maksatladır ki, özel 
Basın Kanununda aynı zamanda üç aylık < bit 
müruruzaman ve çok kısa müddetli tahkikat 
safhası kabul edilmiştir. Esasen tamamen hu
susi mahiyette olan Basın Kanunu, tar.ihen da
hi Askerî Ceza Usulü Kanunundan muahhardır. 
Binaenaleyh tearruz vâki olduğu nispette ken
dinden evvelki kanunun hükümlerini lâğvetmiş 
sayılır. Mamafih Basın Kanunu, Askerî Ceza 
Muhakemeleri Kanununun üçüncü maddesinde
ki vazife müessesesini tamamen lâğvetmiştir 
denemez. Zira mâruz üçüncü maddede tadar 
edilen suçlar ancak basın yoliyle işlendikleri 
takdirdedir ki askerî mahkemelerde rüiyet edi
lemezler. Aynı suçların basından gayrı bir yol
la işlenmeleri halinde hiç şüphesiz ki, Askerî 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun üçüncü 
maddesi sarahati tahtında yine askerî mahke
melerin görevi bakidir. 

Hulâsa : Basın Kanununun ruh ve maksa
dını tebarüz ettiren gerekçesi, komisyon rapor
ları ve Meclis zabıtlarının tctkikmdan dahi 
açıkça anlaşılacağı üzere Basın Kanununun 86 
ncı maddesindeki basın yoliyle işlenmiş bulu
nan suçlar tâbiri tam bir şümul taşımakta olup 
bütün suçları bünyesine almakta ve onların rü-
iyetini kendi hususi statüsüne göre vazifeli gös
terdiği mahkemelerin görevine bırakmaktadır. 

Buna göre teklif edilen yorum fıkrasının ay
nen kabulüne ekseriyetle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarından kuru-

' lan Karma Komisyon 
Başkam Bu Rapor Sözcüsü 

İzmir Sivas 
Komisyon ktfltarma E. Damalı 

muhalifim. 
H. özyörük 

Kâtip 
: Balıkesir 
-Muhalifim 
V. Asena 

Bursa 
A7. Yılmaz 
Erzincan 

C. Gönenç 
Muğla 

Y. Başer 
İmzada 

bulunamadı' 

Çoruh 
M. Güney 

Çorum 
II.' Ortakcıoğlu 

Kars 
A. Çetin 
Niğde 

F. VE cer 

' Balıkesir 
M. •Erkuij-ıımc> 

'Çorum 
S.1-Özer 
Mardin 

M. K .Boran 
Samsun 

M.ÖzkefeU 

Trabzon Yözgad 
II. Orhan İV. Ü. Alçılı 

• Muhalefet-şerhi: 
Basın Kanununun tefsiri istenen: 36 ncı 

maddesindeki ibare aynen (Bu kanunda ya
zılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan 
suçlardan sağır cezayı gerektirenleri, bu nevi 
dâvalara bakmakla : görevli mahkemelerde ve 
diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.) 
şeklindedir. 

Ağır ceza mahkemeleri, usul ve teşkilât ka
nunları hükümlerine göre ağır cezayı müstel-
zim suçlara ait dâvaları görmekle mükellef 
ise de Askerî Ceza Kanunu 21 . VIII . 1940 
tarihinde yürürlüğe giren 3914 numaralı Ka
nunla değiştirilen 58 nci maddesi hülonünce, 
Türk Ceza Kanununun 16] ve ncı mad« 
delerine uyan suçlara mütaaİlik duruşmaların 
Askerî mahkemelerde görülmesi taknin edile
rek bu maddelerdeki suçlar umumi kaza mer-
cilerinden hususi kazaya intikal ettirilmiş ve 
kazanın, zaman, mekân ve bâzı hususların is-
tisnasiyle tekayyüd ve tehassüs eylemesi umu
mi hukuk prensiplerinden bulunmuş olması 
bakımından ağır ceza mahkemelerinin kaza 
yetkisi haricinde kalmış bulunan bu nevi dâva
lara ait duruşmaların yapılmasına ağır ceza 
mahkemeleri vazifeli bulunmamıştır. 

36 ncı madde metninde asliye mahkeme
leri sarahaten zikredildiği halde ağır ceza 
mahkemelerinin kendi ismiyle anılmamâsmda 
neşir vasıtasiyle işlenen suçların behemehal 
umumi mahkemelerde görülmesi iktiza etmi-
yeceğinin delili olarak telâkki ve mütalâa 
olunmak icabeder. Zira, kanun vâzıı basın 
yoliyle irtikâp olunan ağır cezalı fiillerin 
münhasıran ağır ceza mahkemelerinde görül-

( S . Sayısı: 62) 
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meşini terviç eyİemiş bulunsaydı madde met
nine (bu nevi dâvaları görmekle mükellef 
mahkemeler) yerine hiçbir iltibasa mahal ver-
miyecek tarzda (ağır ceza dâvalarını gören 
mahkemeler) ibaresini kullanabilir idi. 

Bugün yürürlükte bulunan kanunlar hü
kümlerine göre yukarda izah edildiği gibi ağır 
cezalı suçların bir kısmı ıınrami mahkemelerde 
ve bir kısmı da askerî mahkemelerde görülmek
tedir. 36 ncı madde metninde bu duruma uy
gun bir şekilde kaleme alınmış bulunduğu için 
müphemiyetten ve tereddütten 'âri ve tefsir 
külfet ve zaruretinden varestedir. 

kalçhki; Askerî mahkemelerin kaza salâ
hiyetine giren 161 ve mütaakıp maddeler el'an 
bu mahkemelerce tatbik edilmekte bulunması 
bakımından neşir yoliyle işlenenlerin ağır ceza 
mahkemelerinde ve kaylen veya fiilen işlenen
lerin Askerî mahkemelerde görüleceğini kabul 
etmek, mümasil hâdiselerde iki türlü kaza mer
cilerinin yetkili bulunduğu neticesini doğura

cağı için netice itibariyle memleket Adaletinde 
birbirine uymıyan çeşitli hükümlerin suduru-
na saik olarak adaletin tatbikında teşevvüşü 
tevlit eder. 

Katî zaruret olmadıkça tefsir yoluna gi
dilmemesi umumen teslim edilmiş bulunduğu 
ve bu telâkkinin nefsülemro mutabakatı kabul 
ve teslim olunduğu için halen hiç bir zaruret 
ve hakiki lüzuma dayanmıyan ve bahusus as
kerî mahkemelerden evvelce bu yolda sudur 
etmiş mukarreratın, ta'lil ve ref'ini de mucip 
olmıyacak olan tefsir talebinin reddi lâzımge-
leceği düşüncesindeyiz. 

izmir 
// . Özyörük 

Konya 
M. Obuz 

İstanbul 
Çekinserim 

F. H. Demircili 

Ankara 
0. §. Çiçekdağ 

Manisa 
§. Ergin 

Balıkesir 
V. Âsena 
Edirne 

M. Enginim 
Kionya 

Çekinserim. 
İT. Ay diner 

SEYHAN MİLLETVEKİLİ REŞAD GÜÇLÜ'-
NÜN YORUM FIKRASI 

5680 numaralı Kanunun 36 ncı maddesindeki 
(Basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) mef
humu ile hangi nevi suçların kasdedilddğinin 

yorumu teklifi 

5680 numaralı Rasm Kanununun 36 ncı mad
desindeki (Basın yoliyle işlenmiş bulunan, suç
lar) tabiriyle suçun mahiyeti ne olursa olsun 

basın yoliyle işlenmesi takdirinde mutlak ola
rak mezkûr kanunda yazılı özel muhakeme usu
lüne tâbi tutulması kastedilmiştir. 

»•©-« 
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