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İçindekiler 

1. — Geçen, tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

. 4. — jSS^kanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 

1. —'Başbakan Adnan Menderes ile. 
.Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Yu
nanistan'a yapacakları iadei ziyaret mü
nasebetiyle Başbakanlığa, Ekrem Hayri 
Üstündağ, Dışişleri Bakanlığına Sauıet 
Ağa oğlu ve içişleri Bakanlığına Hasan Po-
latkan'ın vekâlet 'edeceklerine dair Cum-
hurbaşkaiılığı tezkeresi 

2. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu ımadde-
1 erinin yorumlanması hakkında Başbakan
lık tezkeresinin görüşülmesi için geçici 
bir komisyon kurulması (3/308) 

5. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
.1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 

İşeri'nin, Gelir Vergisi tahsil a t im iv mik
tarına, Kazanç, ve (İelir vergilerinden el
de edilen tahsilat farkına ve Esnaf, Mu-, 
amele ve Clelir vergileri kanunlarının ta
dil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/623) 

2. —• Erzurum Milletvekili Emrullah 
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Nutku'nuıı, İstanbul Salıpazarı'nda liman 
tesisinin .düşünülüp düşünülmediğine ve 
Küçükçekmecc/de yük limanı inşasının 

• «tü'd edilip' edilmediğine dair Bayındırlık 
ve Ulaştırma bakanlıklarından sözlü soru
su "(6/626) . . . . . 
' 3. — Balıkseri Milletvekili Ali Fahr i ' 
İ seri'irin, Sirkeci - Küçükçekmece - So
ğuksu, Haydarpaşa - 1* en dik arası banliyö 
trenlerinin bugünkü şartlar altında idare
ye temin ettiği kâr miktarına ve zarar 
ediyorsa sebeplerine dair Ulaştvmna Ba
kanlığından sözlü sorusu. (6/627) 

4. — Malatya Milletvekili Mehmet 
Kartal'ın, arazisi kaymakta bulunan Pü--
türge İlcesine bağlı Şimil Köyünün mâruz 
bulunduğu tehlikeye karşı ne gibi tedbir
ler alındığına dair İçişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/630) 

J5. —Mialatya Milletvekili'Mehmet Kar
tal 'in, arazisi dağlık, sarf) ve verimsiz 
olan Malatya'nın Pütüı-ige, Akçadağ, Arap
kir, Hekimhan ve Darende ilçeleri halkı
nın geçim şartlarını düzeltmek ve yaşayış 
seviyelerini yükseltmek 'hususunda ne dü
şünüldüğüne dair 'Başbakanlıktan olan so
rusuna Ekonomi ve 'Ticaret Bakanı 'Muh
lis Ete'nin sözlü cevabı (6/631) 467 



Sayfa 
- 6. —• Trabzon Milletvekili Cahid Za-

mangil'in, yalbancı şirketlerin alabilecek
leri kredi miktarını tahdit eden Bakanlar 
Kurulu kararı hakkındaki' sorusuna Mali
ye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü cevahı 
(6/632) 470:476 

B — Yazüi sorular 492 
1. —- Çanakkale 'Milletvekili Bedi Eıi-

üstün 'ün, İmroz Adasının 'Telpe Köyünde 
cereyan eden hâdise hakkında ne 'gibi ida
ri tedbirler alındığına dair sorusuna Baş
bakan ve İçişleri Bakanı Vekili 'Adnan 
Menderes'in yazılı cevabı (6/615) 492:493 

2. —- Giresun Milletvekili Doğan Köy-
men'in,' Alucra İlcesine ıbağlı Anastos, Alı
şız ve Yeniköy. (Çakrlak) adiyle1 mâruf 
Rum. köylerinin kimlere intikâl ettiğine, 
bu 'köylerde Hazineye ait toprak varsa se
nelik icar bedelleri ile kimler tarafından 
e'ki'ldiğine ve Hazine yerlerinin topraksız 
köylüye dağıtılmasına te^elbbüs 'edilip edil
mediğine dair sorusuna Devlet İRakanı Ve- , 
kili V. Lûtfi İKJaraosmanoğlıı ve Maliye 
•Bakanı Hasan Polâtkan'ın yazılı cevap
ları (6/592) 493:495 

0. — Görüşülen işler 476 
1. — İstanbul Milletvekili İhsan Altııı-

el ve Ağrı Milletvekili ıCel'al Yardımcı'imi, 
İş Kanununun •bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki S'5'1'8 sayılı Kanunun '2 
n'ci maddesinin (A) fıkrlasınm değiştiril
mesine dair kanun teklifiı ve Çalışma ve ' 
Bütçe komisyonları raporları (2/75) 476:479 

2. -~ Afyon tKarahis'ar Milletvekili Be-' 
kir Oynaganlı'nın, Dilekçe Komisyonunun 
24.; 1 . W91 tariMİ Haftalik Karar Cetve- " 
ündeki 316 sayılı kararın Kamutayda -gjo-
lûişülmesine dair 'öneılgesi ve 'Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/115) ' 479 

' . Sayfa 
3. — Kayseri Milletvekili Fikri Apay

dın ve Kâmil Gündeş'in, Dilekçe Komis
yonunun '23 . I I I . TOO tarihli Haftalık 
Karar ' Cetvelindeki • 3020 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 

ı ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/19) 479 
4. — Askerî 'Muhakeme UsuMi Kanu

nunun 4 neft m ad esinin değiştirilmesi hak
kında kanıııi tasarısı ve1 Mi l î 'Savunma ve 

. Adalet komisyonları raporları (1/287) 479:480 
5.*— Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü Kuruluş ve Görevleri (hakkındaki Ka
nunla. geçici bir madde eklenmesine dair . 

. ola/n 4930 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Bütçe komisyonlar] raporları 
(1/256) ' 480:481 

6. — Cemiyetler Kanununun 4919 sa
yılı Kanunla değiştirilen 33 neft ve 35 n'ci 
maddelerinin tadiline ve muvakkat •mad-

j denin B fıkrasının kaldırılmasına dâir k'a-
I tıun tasarısiyle Tokad Milletvekili Ahmet 

Gürkan'm, Cemiyetler Kanununun muvak
kat maddesinin . değiştirilmesi hakkında 
kanun;teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (1/231, 2/140) ^ 481 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
ibey'in, Köy'Enstitüleri hakkındaki 3803 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi1 hakkında kanun teklifi ve 'Tarım, 

• Bütçe ve Millî Eğitim komisyonlar] rapor
ları (2/177) ' 481 

8. — Diyarbakır •Milletvekili Mustafa • 
Ekinci'nin, kan gütme selbebiyle işlenen 
adam 'öldürme ve ıbuna teşehlbüs cürümleri 
failleri! hısımları hakkında tatbik oluna
cak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/325) 481:492 

I * 7. — Sımuklar ve telgraf lar 495 
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TUTANAK ÖZETİ İ. -GEÇENİ 
Manisa Milletvekili Nazif Körez'in, Tâbiiyet 

Muamelâtından Alınacak Harçlara dair olan 1260 
sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştiren 4151 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi geri verildi. 

Gündemin 4 ncü ve 5 nci bölümlerinin soru
lardan önce görüşülmesi hakkındaki önergesi 
kabul olundu. 

Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'm, 
•milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldı. 

Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasa
basına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Ulu
borlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Se
nirkent, bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarısı, Hükü
metin teklifi üzerine Bütçe Komisyonuna ve
rildi. * . . . ; • • ' 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu-

YAIZMVI sorular 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, İs

tanbul'un fethinin 500 ncü yıl dönümü dolayı-
siyle Taksim'de Fâtih Sultan Mehmed'in heyke
linin dikilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde-

'rilmiştir (6/641) 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Ba

kanlıklarla Kızılay binası arasındaki Emniyet 
Âbidesi havuzu ile oturulacak yerlerin temiz 

Teklif 
1. — Trabzon Milletvekili Faik Alımcd Ba

rutçu 'ıran, Basın - Yayın.ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Kanununa bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/375) (İçişleri vç Adalet 
komisyonlarına) 

- . Tezkereler 
2. — Millî Piyango İdaresinin 1951 yılı Bi

lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/307) (Sayıştay Komisyonuna) 

ııun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ile;-

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair olan kanuna ek kanun ta
sarısının birinci görüşülmeleri yapıldı. 

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci raadde-
deleri ile muvakkat maddenin tadiline dair ka
nun tasarısının görüşülmesine bir müddet devam 
olundu. 

25 Nisan Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

»Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Muhlis Tümay Ömer Mart: 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
Sedat Baran ' •• 

bulundurulmasının mümkün olup olmadığına 
dair yazılı sora önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/642) 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Zon
guldak'ta açılan maden teknisyen kursuna gi
ren teknisyenlerin imtihanda gösterdikleri başa
rısızlıklarla anormal bir seyir takip eden bu ne
ticenin önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir (6/643) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ve 69 ncu maddelerinin yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/308) 

Rapor 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 'Mütte

fik Devletler ile Japonya arasında San - Fran-
sisko'da imzalanan Barış ' Andlaşması ile eki 
Protokolün ve iki beyannamenin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu' 
raporu (1/316) (Gündeme) 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 

KÂTİPLER•: İbrahim Kirazöğru (Kayseri), Muzaffer Önaİ (Tokad) 

' — » » 

3. 

BAŞKAN — Yoklama' yapjyornz. 
:(Yoklama yapılmaya başlandı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN <—' Birleşimi açıyorum. 

1 — 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

\ Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri 
Bakam Fuad Köprülü'nün Yunanistan'a yapa
cakları İadei ziyaret münasebetiyle Başbakanlı
ğa,, Ekrem Jlayri Üstündağ, Dışişleri Bakanlı
ğına Samel Ağaoğlu ve İçişleri Bakanlığına Ha
san Polatkan'ın vekâlet edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. " 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, onu okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan. Adnan Menderes ile Dışişleri Baka

nı Prof. Fuad Köprülü.'nün Yunanistan'a yapa
cakları iadei ziyaret münasebetiyle dönüşlerine 
kadar Başbakanlığa, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'in, Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Başbakan Yardım
cısı Samct Ağaoğlu'nun ve İçişleri Bakanlığı
na-da Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vekillik 

etmelerinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görüldüğünü saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
" C. Bayar 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ve 67 ncu maddelerinin yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresinin gö
rüşülmesi için geçici bir komisyon kurulması 
(3/30H) : •" '• 

BAŞKAN —.Emekli Sandığı Kanununun 
geçici bir komisyonda geçtiği malûmdur; Bu
nun da bir. geçici komisyonda görüşülmesi için 
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan birer 
üye alınmak üzere Geçici Komisyonda görüşül
mesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Geçici bir komisyonda görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

5.— SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Gelir Vergisi tahsilatının miktarına, Ka
zanç ve Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat 
farkına ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri 
kanunlarının tadil ve ıslahı için ne düşünüldü
ğüne'dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(G/623)- ,-, 

BAŞKAN — Ali Fahri. İşeri arkadaşımız bu
radalar mı efendimi (Yok sesleri.) 

O lı al de. gelecek birleşime bırakıyoruz. 

2. —Erzurum Milletvekili Emrullalı Nutku'-
nun, İstanbul Salıpazarında liman tesisinin dü
şünülüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de 
yük Umanı inşasının etüd edilip edilmediğine 
dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarından 
sözlü 'sorusu (6/626) 

BAŞKAN —-Emrullalı Nutku arkadaşımız 
buradalar mı? (Yok sesleri.) O halde gelecek bir
leşime bırakıyoruz. ' 

— 466 — 
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3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'- I 

nin, Sirkeci - Küçnkeekmece - Soğuksu, Haydar
paşa - Pendik arası banliyö irenlerinin buğun-
kü şartlar altında idareye temin etliği kâr mik
tarına ve zarar ediyorsa sebeplerine dair Ulaş
tırma. Bakanlığından sözlü sorusu (Cl/627) 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri arkadaşımız bu
rada olmadıklarından bunu da gelecek birleşime 
bırakıyoruz. | 

4. —• Malatya Mileivekili Mehmet Kartal'ın, 
arazisi kaymakta bulunan Pütürge İlcesine ballı 
Simi! Köyünün maruz bulunduğu tehlikeye luırşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair İçişleri Bakan
lığından sözlü sorusu (6/630) 

BAŞKAN — Mehmet Kartal arkadaşımız bu
radalar mı efendim" (Burada sesleri). 

BAŞKAN — Soru önergesini okuyoruz : 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Pütürge İlçesi Şiınil 'Köyünün bulunduğu 

arazinin kaymakta olduğu jeoloji raporu ile 
sabit bulunduğuna göre bu köyün mâruz bu
lunduğu tehlikeye' karşı ne gibi tedbirler alın
dığının İçtüzüğün 149 ve .mütaakıp maddeleri
ne göre İçişleri Bakam tarafından sözlü ola- | 
rak cevaplandırılmasına delâlet buy urulm asını 
saygı ile dilerim. • 

Malatya Milletvekili ' 
Mehmet Kartal. 

0 BAŞKAN — Bu soruya Bayındırlık Bakanı 
cevap verecektir. 

BAYİNDİRLİK BAKANİ "'KÜM AL ZEY-
' TİN OĞLU .(Eskişehir) — Efendim, müsaade 

buyurursanız bu sorunun cevabım gelecek haf
ta Cuma günü arzedeceğiım 

BAŞKAN — 2 Mayıs Cuma gününe bırakıl- I 
mıştır. 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, \ 
arazisi dağlık,:sarp ve verimsiz olan Malatya'nın \ 
Pütürge, Akçadağ, Arapkir,- Hekimhan ve Da
rende ilçeleri halkının geçim şartlarını düzelt
mek ve yaşayış seviyelerini yükseltmek hususun
da ne (lü sunulduğun e dair Başbakanlıktan olan l 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevabı (6/631) 

BAŞKAN -— Soruyu okutuyorum : ı 

. 1 9 5 2 u : ı 
T. B. M!. Meclisi Yüksek- Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçtüzüğün 140 ve mü
taakıp'maddelerine göre Başbakan, tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile dilerim. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

Memleketin birçok mmtakaları gibi Malat
ya'nın Pütürge, Arapkir, Akçadağ, Hekmihan 
ve Darende ilçelerinin de arazisi sarp, dağlık, 
verimsiz yerlerdir. Nüfusu kesif bulunan bu 
mnıtakalar halkının bilhassa erkekleri öteden 
beri İstanbul ve Adana gibi iş yerlerinde ge-. 
c hım ek imkânlarını aramak nıeeburiyetiııdcdir-
1er. 

' Köylerinde bıraktıkları çoluk çocuklarını 
geçindirmek için ömürleri boyunca büyük bir 
sefalet içinde yaşamak mecburiyetinde kalan 
bu insanların çalışma ve geçim şartlarının me
deniyet âleminin, zihniyet ve , telâkkisine uy
gun. bir yaşayış seviyesine çıkarılması için Hü
kümet bâzı tedbirler almakta veya almayı dü -
şünmekte midir? 

Bu tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Bu, soruya Hükümet namına 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap verecekler
dir.. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ MUH
LİS ETE' (Ankara) — Muhterem arkadaşla
rım, 'İnliyorsunuz »ki, bir müddetten beri Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı diğer bakanlıklarla 
ve birçok müesseselerle müştereken muhtelif 
vilâyetlerde iktisadi tetkikler yaptırmaktadır'. 
Bu iktisadi tetkiklerle mahallî ihtiyaçlar ve 
iktisadi imkânlar tesbit edilmekte, velhâsıl 
o vilâyetin, o bölgenin iktisadi envanteri ya
pılmaktadır. Şimdiye kadar 23 "vilâyet plâna 
alınmış ve beş vilâyette tetkikler • yapılmıştır: 
Bu şekilde Malatya da ilk plâna alınmış vilâ
yetlerden biridir. 

Keyfiyeti arzederim. 
BAŞKAN — Mehmet Kartal. 

. MEHMET KARTAL (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlar; yurdumuzun çok arızalı mın-
takaîardan birisi de secim bölgem olan Malatya 
Vilâyeti ve hilhassa sorumda adı geçen beş ilçe
sidir. Büyük dağ silsilelerinin teşkil ettiği bu 
mmtaha arazisinde hiçbir zirai mahsulü yeter 
derecede yetiştirmek mümkün değildir. 
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Maksadı daha iyi ifade edebilmek' için tabiî, 

içtimai ve iktisadi karekteri yekdiğerinin aynı 
olan bu ilçelerden şartlarını daha iyi bildi
ğim Pütürge'den misaller vermek suretiyle mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Tabiatın gayrimüsait bütün şartlarının bir 
arada toplandığı bu ilçede 51 bin insan yaşa
maktadır. Şayanı hayrettir ki, bu fakir bölge
de kilometre kareye 42 kişi düşmektedir. Zi-
raate müsait birkaç dönüm araziyi bir arada 
bulmak hemen hemen imkânsızdır. Bunun için
dir ki, yuvarlanmadan içinde çalışmak müm
kün olan birkaç yüz metre karelik her sahada 
bir tarla ve yanı başında da birer gözden iba
ret bir iki ev bulunur. Köyleri bu dağınık evler
den teşekkül eden bu dar ve verimsiz arazide 
geçinebilmek için halk o kadar zor ve ağır şart
lar altında çalışmak mecburiyetindedir ki, bu 
mmtakada bizzat müşahedede (bulunmamış kim
selere bu şartları izah etmenin imkansız bulun
duğu kanaatindeyim. 

Tamamı çiftçi olan bu halkın % 10 nu dahi 
bir yıllık ihtiyacının toprağından istihsal etti
ği mahsullerden sağlıyamamaktadır. Büyük bir 
mahrumiyet içinde yaşamak mecburiyetinde 
olan köylünün itina ile muhafazasına çalıştığı 
ve seyrek meşe ağaçlarından müteşekkil olan 
ağaçların orman mahsulleri içinde mütalâa edi
lerek halkın istifadesine mâni olunduğu son yıl
lardan beri bu bölgelerde geçim zorluğu bir 
kat daha artmıştır. Kısaca ifadeye çalıştığım bu 
zor geçim şartları içinde kıvranan bu zavallı 
insanlar öteden beri İstanbul, Adana gibi iş sa
halarında çalışmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu zaruretledir ki, Pütürge'nin beş bucağın
dan üçünün halkı İstanbul'a gider. Büyük bir 
sefalet içinde hamallık ve bekçilik gibi hizmet
lerde çok iptidai bir şekilde çalışır. Ve kazan
dıkları beş oiı kuruşla bir taraftan köydeki aile
sini beslemeye ve bir taraftan da köyüne döne
bilmek için harçlığını artırmaya uğraşırlar. 
Umumiyetle dört beş sene gibi uzun bir zaman 
süren bu çalışma devresinin sonunda birkaç 
yüz liralık bir harçlık temin edebilen bu insan
lar köylerine döner ve fakat gurbet yıllarını 
takip eden aileye kavuşma devresi hiçbir zaman 
iki seneyi geçmez. Nihayet iki sene sonra borçlu 
olarak İstanbul'a dönmek mecburiyetinde kalır. 
Bu mmtakalardan İstanbul'a gitmemişi ve 15 
yaşından sonraki ömrünün en az yarısı gurbette 
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1 geçmemiş erkeğe ranslamak mümkün değildir. 

diğer, iki "İMIcağm halkı ise her senenin. Nisa
nında ziraat amelesi olarak Adaııaya gider, üç, 
dört aylık çalışma devresi sonunda artırabildiği 
ve kendisince büyük bir servet telâkki ettiği 
50 - 60 lira gibi küçük bir kazançla köyüne dö
ner. Bitmiyen- mütaakıp baharlarda bu hayat 

j tekrarlanır durur. , 
Sıtma ve sair hastalıklarla işsizlik ve sefa

let içinde geçen, bu üç, dört aylık çalışma dev
resinin sonunda ekseriya bu kafilelerin ancak,, 
yarısı döner, gerisi ölür, kalır. 

Çok iyi hatırlıyorum, çocukluğumda gurbete 
giden bu insanların peşinden bütün 'köy halkı 
birkaç saatlik mesafeye kadar, gider, büyük bir 
matem havası içinde onları yolcu eder ve gün
lerce ağlayıp dururduk. Bugün de durum aynı
dır. Orta ve Şarki Anadolu'da terennüm edilen 
yanık gurbet türküleri bu ıstırabı-çok iyi ifade 
ederler. 

Muhterem, arkadaşlar; bu dert ve ıstırap Ma
latya'nın yalnız birkaç ilçesinin dâvası değildir1.1 

Bundan çok şümullü olarak memleketin muhte
lif bölgelerinde ve bilhassa Orta Doğu Anadolu 
ile Karadeniz sahillerinde bu ıstırabı çeken in
sanların yekûnu en az dört beş milyon civarın
da dir. Büyük bir yekûnu tutan bu insanları 

. içinde bulundukları sefalet ve sıkıntıdan kur
tarmak bir Hükümetin başta gelen vazifesidir. Bu 
inançladır ki, şahsan büyük ehemmiyet vermekte 
olduğum bu dâva karşısında Hükümetten ne dü
şündüğünü öğrenmek ve bu mevzuda tedbir ola-

I ** 
bileceğine kani olduğum bâzı fikirlerimi arzet-
mek maksadiyle bu soruyu huzurunuza getirdim. 

Muhterem arkadaşlar; son on beş seneden beri 
memleketimizde içtimai ve iktisadi hayatın ge
lişmekte olduğu bir vakıadır. »Bunun neticesi 
olarak köylerden şehirc hicret başlamış ve bu mu
haceret mevcut işsizliği biraz daha arttırmıştır. 
Fakat .1947 yılından beri memleket ziraatinin ma
kine! etmesindeki sürat işsizliği büyük bir hassa-
siyetlo üzerinde durulması icabeden bir dâva ha
line getirmiş bulunmaktadır. Bundan , 15 sene 
önceye kadar İstanbul ve Adan a'ya giden hem-
şcrilerim için işsizlik diye büyük bir korku yok
tu. Halbuki bugün işsizlik korkunç bir facia ha
line. gelmiş bulunuyor. Memleket ziraatinin ma-
kineleşmesindeki büyük faydaları takdir ediyo
rum. Fakat bugün kara sabanla ziraat yapan bu 

I memlekette makineleşmenin tabiî neticesi olarak 
— 468 — 



B : 64 25.4 
büyük insan yığınlarının işsiz kalacağını kabul 
etmek lâzımdır. Meselâ geniş bir ziraat sahası 
olan Adana'da, birkaç sene evveline kadar.işçi bul
mak zorluğuna, mukabil son günlerde iş bulmak 
güçlcşmiş bulunuyor Bir müddet evvel kendisi 
ile görüştüğüm Silivrili bir arkadaşım, altı sene 
evvel köylerinde 600 nüfus 120 çift öküz ve bir 
traktör bulunmasına mukabil bugün traktör ade
dinin beşe çıktığını, nüfusun 470 ve öküz çiftinin 
35 e düşgtüğünü ifade etti. Geniş arazi sahibi 
bulunan bir milletvekili arkadaşım arazisinde ha
len 300 ailenin ortakçı olarak çalıştığını aldığı iki 
traktöre üçüncüsü ile bir biçer döver, bir çapa, 
makinesini ilâve ettiği takdirde 15 civarında 
daima işçiye ihtiyaç bulunacağını ve diğerleri
ne yol vermek mecburiyetinde kalacağını söy
ledi. . 

Bu birkaç misal gösteriyor ki, muhtelif böl
gelerde geniş insan toplulukları işsiz kalmak
tadır. Ziraatimiz bu tempo ile makineleşmekte 
devam edeceğine göre başkalarının arazisinde 
ortaklı olarak çalışmakta olan ve yekûnları 
milyonları bulan topraksız vatandaşların kısa 
bir zaman sonra işsiz kalacakları tabiîdir., 

Bu suretle iş bulmak ve geçim imkânları 
her gün biraz daha zorlaşmaktadır. Günlük 
hayatları büyük bir mahrumiyet içinde geç
mekte olan bu insanları hâdiselerin seyrine 
terketmek ve bu şartlar altında kaderleriyle 
kargı karşıya bırakmak insanlık duygusu ve 
adalet mefhumu ile kabili telif değildir. Bunun 
içindir ki, kendisini memlekette içtimai, iktisa
di adalti temin vazifesiyle mükellef sayması 
lâzımgelen hükümetlerin bu mevzular üzerinde 
esash çalışmalar yapması icabeder. 

Diğer taraftan yurdumuzda, çiftçinin büyük 
ekseriyeti küçük arazi sahibidir. Küçük arazi 
sahiplerinin fennî ve teknik usullerle ziraat 
yapmalarına umumiyetle malî durumlariyle bil
gileri müsait değildir. Buna mukabil teknik va
sıtalardan bol miktarda faydalanmakta olan 
geniş arazi sahipleri ilk tesis masraflarını 
çıkardıktan sonra zirai mahsul fiyatlarını kü
çük arazi sahiplerinin rekabet edemiyecekleri bir 
seviyeye düşüreceklerdir. Bu takdirde Hüküme
tin fiyat politikasının neticesi büyük arazi sa
hibi zenginleri himaye etmekten ibaret kala- • 
çaktır. Aksi halde ise bâzı memleketlerde geç
miş misallerine rastlandığı'gibi küçük arazi sa-
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MM çiftçinin ziraat sahasından yavaş yavaş 
uzaklaşmasını intaç edecektir. 

Sorumda bahis mevzuu olan bölgedeki insan 
topluluklarının bugün içinde bulundukları şart
larla, müspet tedbirler alınmadığı takdirde vu
kuunu muhakkak telâkki ettiğim müstakbel 
hâdiseler birlikte mütalâa edilerek bu ve bun
lara benzer diğer mmtakaların kalkınmasını 
sağlamak için geniş bir tetkikatın mahsulü bu
lunan bir plânın hazırlanıp tatbikmda zaruret 
bulunduğu kanaatindeyim. Böyle bir çalışmada 
faydalı olacağı düşüncesinde bulunduğum fikir
lerimi şimdi arzedeceğim. 

Aziz arkadaşlar; sorumun konusuna giren 
vatandaşlar üç zümreye ayrılmaktadırlar, a) 
Topraksız çiftçi, b) Toprağı ihtiyacına kâfi olr 

mıyan çiftçi, c) Küçük arazi sahibi çiftçi. Ma
latya mmtakasmda büyük yekûnu daha ziyade 
toprağı ihtiyacına kâfi olmıyanlar teşkil etmek
tedirler. Fakat ehemmiyetli olanlar birinci ve ikin
ci zümreyi teşkil edenlerdir. 

Bu iki zümrenin sıkıntısını giderebilecek 
tedbirlerin başında Toprak Kanununun tatbi
katı gelmektedir. Toprak tevzi komisyonlarının 
.Devlete ait toprakları dağıtmakta olduğu ye bu 
suretle her sene binlerce ailenin topraklandı-
rıldiğı malûmdur. Fakat memlekette topraksız 
ve az topraklı vatandaş adedi o kadar çoktur 
ki; bu tedbir bugünkü tempo ile ıztırabı asır
larca dindiremez. Sonra bu sıkıntıyı çeken m'ııı-
takalar daha ziyade dağlık ve ormanlık olup 
tevzi edilebilecek afazinin bulunmadığı mmta-
kalardır. Bunun içindir ki; başka tedbirlerin 
düşünülmesinde zaruret vardır. 

Kanaatimce bu mevzuda alınması lâzım ge
len tedbirler şunlar olmalıdır. 

1. Devlet eliyle yeni iş sahaları tesis ve 
temin etmek ve işsiz halkın bu iş sahalarına in
tikalini sağlamak. 

2. Devamlı iş sahalarında iş bulan işçilerin 
ailelerini de çalıştıkları yerlere getirip yerleş
melerini temin için teşvik edici kolaylıklar gös
termek. Meselâ bu ailelerin naklinde Devlet va
sıtalarında hususi muafiyetler tanımak, Emlâk 
Kredi Bankasının bu işçilerin birer ev sahibi 
olmaları için daha müsait kredi açmasını sağla
mak. " 

3. G-cçim zorluğu çeken mıntakalar başta 
olmak şartiyle memleketin iyi bir etüd mahsulü 
olan zirai haritasını yaptırmak ve bu suretle bu 
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bölgelerin en çok -randımanlı mahsulünün' nev'ini 
tâyin etmek, bu mpıtakalarda istihlâk merkez
leri de göz önünde bulundurulmak şartiyle mey-
vacılık ve bağcılığa ehemmiyet verildiği takdir
de bir kalkınmanın mümkün olabileceği kana
atindeyim. 

4.- Köy kalkınma dâvasında üç ' elemanın 
faydalı olabileceği mütalâa'smdayım. Köy öğret-' 

. meni, köy sağlık memuru ve köy ziraat memuru. 
İlce ziraat memurlarının köylü için fayda ola
bileceğine inanmıyorum. Bilhassa köylü çocuk
larından yetiştirilecek ve daha çok pratik bilgi 
ile mücehhez bölge-köy ziraat memurlarından 
köylü büyük istifadeler sağlıyabilir. Bu memur
lar -her- sene bölgelerinde muayyen miktar ağacı 
aşılamak, dikmek ve budamak mecburiyetinde 
olmalıdır. Mevcut zirai haritada o mmtaka için 
verimli olduğu bildirilen hububat ve meyva ne
vilerini teşvik ve "yetiştirmek mecburiyetinde ol-
malıdiî. 

T). Bilhassa uzun kış mevsimlerinde muattal 
kalan iş gücünden, istifade imkânları aranma
lıdır. Meselâ küçük el sanatları teşvik edilerek 
yardımcı bir gelir kaynağı sağlanmalıdır. 

6.. Hazineye .ait arazinin tevzii bir. an evvel 
yapılmalıdır. . 

7. Küçük arazi, sahibi köylünün de teknik 
ve fennî ziraat vasıtalarının nimetlerinden fay
dalanmaları için kooperatifler tesis edilerek bu 
vasıtalardan, müştereken istifade imkânları sağ
lanmalı dıı*. 

8. Nihayet dâvayı kökünden halledecek olan 
* 

iç iskân 'işinin, bir an evvel ele alınması lâzımdır. 
Büyük masrafların ihtiyarını mucip olacağı mu
hakkak olan iç iskân dâvası halledilmedikçe 
memleketini izde hakiki bir kalkınmanın mümkün 
olabileceğini ümit etmek • müminin değildir. Fa
kat bugün geniş mikyasta bir iskân politikasına 
girişmek mümkün olmadığına göre bu dar ve fakir 
mmtaka halkından geniş ziraat sahalarına göç et
mek. isti yen ler e Ziraat Bankası daha müsait şa rt-

. larle icrediler açmalıdır. Hükümet bunların in-. 
tikalmde,. memleketlerindeki arazinin tasfiyesin-, 
de - gittikl eri • yerlerde satınal acakları arazi ile 
inşa edecekleri evlerde büyük yardımlarda bulun
malıdır. Meselâ köyündeki arazisini satarken 
alıcı; gittiği yerde satın alacağı arazi -için ken
disine daha bol: kredi açmalıdır. 

Aksi takdirde büyük bir sef.ilet içinde yaşı-. 
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I yan bu insanlar daha uzun seneler bu ıstırabı 

çekmek mecburiyetinde kalacaklardır. Bu. sefa
let ve ıstırabı ancak uzun vadeli ve bütün ih
timaller düşünülerek hazırlanacak geniş bir plân 
giderebilir. 

Her ne kadar bugünkü Hükümet program ve 
plânlı, çalışmalardan, kaçınmakta ise de arzettiğim 
bu ilçelerimiz gibi .memleketin dar ve fakir mınta-
kalarıudaki vatandaşa başka bir yolla hizmet 
mümkün değildir. Hükümetin kabul etmesi lâ
zımdır ki bu memlekette köylünün'büyük ekse
riyetini topraksız veya dar- arazi sahibi köylü 
teşkil etmektedir. Yekûnu birkaç, yüz bini dahi 
bulmıyan büyük ve geniş arazi sahibi. vatandaşa 
teinin: edildiği iddia edilen böl kredi, ve ziraat 

'makinesi memleket' çapında büyük bir •kalkın
mayı. sağlıyacak mahiyette olamaz. "Hükümetin. 
bu. fakiı* bölgelerin, kalkınmasına .ehemmiyet 
vermesini, lale]) etmek hakkımızdır. Hu .alâkayı 
rica ediyorum. Bu mevzuun, -üzerinde durmakta. 
olduğunu söylediler. İnşaailah tetkika timiz ne
ticesinde eksik, bulduklarımızı yüksek huzuru
nuzda nrzedeıiz. Verdikleri, izahattan dolayı 
kendile.ri.uo teşekkür ederim. • . . 

' BAŞKAN —...Ekonomi ve Ticaret Bakam. 
•EKONOMİ VE-.TİCARET.'BAKANI. MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem -arkadaşlar, 
arkadaşımın, faydalı müşahedelerine / teşekkür . 
ederim. Yalnız biz bu tetkikleri ne şekilde ya
pıyoruz ve ne gibi esasi ar a- istinat ettirebiliyo
ruz, bunu arkadaşımın bilmesi lâzımdır; Mev
cut olan. nnııtakaları da.kendilerine gösteririm. 
0tmn haricinde görmesini, arzu ettikleri...mnıta-
kalar varsa onu da' gösteririz. 'Malatya'yı-da 
buna dâhil ederiz. " • - ' . ' . 

6.—-Trabzon 'Milletvekili Cahid ZamangiVin, 
yabancı şirketlerin alabilecekleri kredi miktarım 
tahdit eden Bakanlar Kurulu karan hakkındaki 

i sorusuna Maliye Bakam Hasan Volatkan'm söz-
I lü cevabı (6/6-32) - • . • • • . • ' , . - . . . 

BAŞKAN— Sözlü soruyu okutuyorum. 

• •. • Yüksek-Başkanlığa- •-.. . -
Aşağıdaki sorumun. Sayın Maliye.!'Bakam ta-

. rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına: delâ
letlerini saygılarımla rica ederim, ' ' 

' • ' ' -Trabzon 'Milletvekili 
I ° OaiıidZamangü •' 

http://sef.il
http://kendile.ri.uo
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31 ' . I I I i 1952 tarihli Resmî Gazetede yayın

lanan. 3/14^00 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 
birinci maddesi ile, Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak, ya
bancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleriyle serma
yesinin yarısından fazlası yabancı şahıslara ait 
müesseselerin Türkiye'de alabilecekleri kredi ye
kûnu sermayelerinin yüzde ellisi ile tahdit edil
mektedir. 

.1. Bu tahdidin sebebi ve elde edilmek iste
nen iktisadi gaye nedir? 

2. Bahsi geçen yabancı müesseselerin alabi
lecekleri kredi yekûnunun sermayelerinin yarısı 
haddi içinde kalmasını sağlamak sorumu krediyi 
alana mı, verene mi, yoksa aynı zamanda her iki-

; sinede mi aittir? 
Bunu sağlamanın yolları nelerdir! 
3. Bu kararname tatbikatında, kredi mefhu

munun şümulü nedir? Ezcümle, kredi alanın baş
ka tacirler tarafından bankaya kırdırılan ticari 
sepetlerdeki ciranta, aval gibi sıfatlarla kefalet
leri kredi tarifi içinde midir? 

4. Bu kararnamenin yabancı sermaye yatı
rımlarını Teşvik Kanunu karşısında durumu ne
dir! 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sual : 1. Bu-tahdidin sebebi ve 
elde 'edilmek istenen iktisadi gaye nedir? 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu üzere, 
Türk Parasının) Kıymetini Koruma hakkındaki 
Kanunla bu kanunu tadil eden kanunlardaki 
yetkilere dayanılarak çıkarılan kararların ta
kip 'ettiği gaye, hemen bütün memleketler gibi 
bizim de tatbik mecburiyetinde bulunduğumuz 
kambiyo kontrol »isteminin icabatmı yerine ge
tirmek,- dış gelir ve giderlerimiz arasında bir 

• muvazeneye ulaşmaktır. 
Bü! 'meyanda 1947 yılında yürürlüğe giren 

Türk Parasının " Kıymetini Koruma, hakkındaki 
13 sayılı Kararın 28 . VI I I . 1950 tarih ve 
3/11762 sayıli Bakanlar Kurulu Kar ar i' ile mu
addel 23 ncü maddesiyle, «Türkiye'de iş yap
mak istiyen' " yabancı uyruklu gerçek' ve tüzel 
kişilerle hariçte müesses firma" ve ortaklık
lar ve yabancı mütaahhitler yapacakları iş ijçin 
lüzumlu bulunan nakdî sermayeyi Ve işletme 
akçelerini hariçten getirmeye mecbur» 'tutul
muşlardır; 
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I Keza, aynı kararın 11 nci maddesinde ete 

«Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler tarafın
dan her hangi bir gerçek ve tüzel kişi lehine 
döviz karşılık tutularak Türk parası üzerinden 
ikrazatta bulunulması, kredi veya avans «açıl-
ımnsv tevdiat yapılması1 Maliye Bakanlığından 
izin 'alınmasına bağlıdır» hükmü' vaz'edilmiş
tir. 

Kararnamenin bu hükümlerine rağmen tat
bikatta, dışardan Türkiye'de iş yapmak üzere 
gelen birçok yabancı ortaklık' ve firmaların 
yaptıkları iş hacmi ile asla mütenasip olmıyan 
ve pek cüzi .miktarlara inhisar eden sermaye
ler getirdikleri, daha ziyade hariçte şubesi ve
ya, muhabirleri bulunan banka ve teşekküller
den temin 'ettikleri açık kredilerle faaliyette 
bulunduklar görülmüştür. 

Diğer taraftan, bu .gibi firma ve ortaklık
lardan bâzılarının Türkiye'de munhasııran kre
di ile çalışmaları, yerleşmiş sermayeleri olma
ması dolayısiyle her hangi bir şekilde kanun
lara aykırı hareketlerinden dolayı haklarında 

I takibata geçildiği vakit buradaki mesul şahıs
larının derhal memleket dışına kaçtıkları ve 
geride bil' yığın: borç ve malî mesuliyet bırak
tıkları halde haklarında girişilen takibattan bir 
netice elde edilemediği sık sık görülmektedir. 

'işte '2'3 ndü maddeye eklenen son fıkra ile, 
'kararnamenin meriyete vaz'ı tarihinden beri 
mevcut olan bu iki ana; hükmün fiilen tatbikini 
temin etmek, kararnamenin bu sarih hüküm
lerinin birtakım muvazaalarla bertaraf edilmesi 
şeklinde tezahür eden' fiilî durumun ıslahını 
sağlamak maksadı güdülmü'ş bulunmaktadır. 

'Sual 2. Bahsi geçen yabancı müesseselerin 
alabilecekleri kredi yekûnunun sermayelerinin 
yarısı 'haddi içinde kalmasını sağlamak sorumu 
krediyi alana mı, verene mi, yoksa aynı zaman-. 
da her ikisine de mi aittir? Bu sağlamanın yol
lara nelerdir? 

Cevap 2. Kararnamenin '23 neü maddesine 
I eklenen fıkranın birinci kısmının yazılış tarzın

dan da anlaşılacağı' üzere, bu fıkranın şümu
llüne igirelı şube ve müesseselerin alabilecekleri 
kredi yekûnunun sermayelerinin yarısını teca
vüz etmesinden bizzat bu 'şuhe ve müesseseler 
sorumludur. Maliye! Bakanlığı, mevzuubahis 
şube ve müesseselerin.'kararname hükümlerine 
aykırı hareket edip etmediklerini Maliye' mü-

l fettişleri, he'sap uzmanları ve kambiyo hıuraka-
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(be mercileri vasıtasiyle takip ve murakabe eyli-
yeceklerdir. Esasen, bu 'gibi şube ve müesse
seler, kendilerinden kredi aldıkları banka ve 
teşekküllere sermayelerinin miktarını, o tari
he kadar aldıkları kredilerin yekûnunu ve 
alabilecekleri kredinin âzami haddihin »gösterir 
bir beyanname vermekle mükellef tutulacaktır. 
Bu beyannameyi aldıktan sonra, vaz'edilen li
mitler dışında kredi 'açan banka ve teşekküller, 
yalnız (bu hale münhasır olmak üzere mesuliye
te iştirak etmiş olacaklardır. 

,Sual 3. Bu kararname tatbikatında kredi 
mefhûmunun şümulü nediH Ezcümle kredi ala
nın başka tacirler parafından bankaya kırdırı
lan ticari Sene'tlerdeki ciran't'a, aval gibi sıfat
larla kefaletleri kredi tarifi içinde midir? 

^Cevap 3. Birinci suale verdiğim cevaptan 
da anlaşılacağı üzere, kararnamenin hedefini 
teşkil eden krediler, mevzubahis şube1 ve mü
esseselerin 'Türkiye'ye noksan sermaye ve işlet
me akçesi getirmekten mütevellit açıklarını ka
patmak •üzere, kendi teşebbüslerinde (bilfiil 
kıılandıkları kredilerdir. Bu ûitibaria, başkala
rınla ait ticari senetlerdeki ciranta, aval igilbi sı1-

' îatlarla vâki kefaletleri bu tahdit mevzuuna 
ıgirmiyecektir. Bunlar normal ticari muamele
lerin icabettirdiği tavassutlar telâkki edilmek
tedir. 

Sual 4. Bol kararnamenin Yalbancı Sermaye 
Yatırımlarını Teşvik Kanunu karşısında duru
mu nedir? 

Oevaip 4; Ya/bancı Sermaye Yatırımlarını 
Teşvik Kanununun şümulüne igiren yabancı 
sermayelerin ıgelüşi sırasında, mezkur kanun
da yazılı komite ve Bakanlar Kurulunun Tür
kiye'de İra nevi sermayeler ile kurulacak'inlet
melerin sermaye durumunu, vaz'edilen serma
yenin kurulacak teşebbüsün işlemesine yeter 
olup olmadığını1, (projelerin sağlam esaslara da
yanıp dayanmadığını tetkilk ettikten sonra ka
rar allamağı malumdur. Boı itibarla mcvzuubahis 
kanuna göm kurulmuş teşeibbüsler daha bida
yette <J3 neü madde hükümlerini1 • yerîne getir
miş olacaklar dır.' 

Kaldı ki, kararnamenin son Cümlesi ile, Ma
liye) Bakanlığına vaz'edilen limit f evlanda kre
diler için müsâade vermek yetkisi tanınmış bu
lunmaktadır. Bakanlık bu salâhiyetini kulla
nırken bilhassa ıbu gibi müesseselerin ihtiyaçla
rını göz önünde tutacaktır, 
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VAHÎTJ ZAMANGÎL (TraJbzon) - - Muhte-

reım iarkadaşjarım; hu kararname bankacılık 
muhitimizde ve memleketimizde çalışan veya; 
çalışmaya namzet Ibulunan yaJbancı sermaye mü-
hitlerindet endişe uyandırmış hir karaiTOamedir. 
Benim sözlü sorum; 'bâzı noktalarda/ Sayın 
Malice Bakanını beyana şevketti ve şimdi ifa
de ede'ceıgim veçhile tereddüt edilmekte olan 
bâzı noktalar aydınlandı. Bu, kararname Süze
rinde endişe duyan muhitlerimiz bakımından 
bir" fayda olsa gerektir*. " 

'Aydınlanan noktalar şunlardır: 
Kararnamede!, yabancı sermayeli müessese

lerin küllanaiöaklam kredi haddi sermayelerin 
yarısı ile takyit olunurken:.-,kreditâbiri mut
lak surette kullanılmıştır. Kredi tâbiri ciranta, 
aval gibi suretlerle verilen kefaletleri de ihti
va eden bir tâbirdir. Baaıfcalar Kanunumuzun 
20 mjaddesâ! de kredi tâbirini öytes 'anlamak
tadır. Bununla beraber nihayet bir kararname 
ımevzuubahis olduğu için Hükümetin ona ver
mekte olduğu mânanın buradan ifade edihne-

l si, bir kanun tefsiri mahiyetinde bir iş olima-
I dığı için, kâfidir. Şu / halde yabancı sermaye 

piyasası ve banka muhitimiz bileceklerdir ki 
burada Hükümetin kastettiği, yalnız, kendi ta
birleriyle, bilfiil kullandıkları kredidir, yani 
ciranta ve. aval suretiyle başkalarına tanıduk-
lam kolaylıklar dâhil değildir; Mamafih kredi
nin daha başka çeşitleri de vardır iki onların da 
üzerinde durmak gerekir. Bu bahsi sayın Ma
liye Bakanına açmış olduğuma göre ümit ede
rim. ki üzerinde durarak kredi nevilerinden 
hangileri dâhildir, hangileri' değildir, bunu 
bir izahname ile ilgili muhitlere bildirirler. 

İkinci 'aydınlanan nokta şudur : 
I Kararname çıktığı 'andan itibaren bankala
rımız endişe duydular, acaba bizim kapımıza 
gelen müşterilerin sermayesinin yarısı' haddini 
'aşı<p aşmadığını aramak mesuliyeti bizim üze
rimizde midir, diye düşünmüş, endişe etmiş
lerdir. Sayın Maliye Bakanı, kararnamede 
ikullanilan «alabüecekleri» tâbirine dayanarak, 
ki tamamen varittir, bunun1, bu mesuliyetin 
ıkredi alanlara ait olduğunu söyledi. Binaen
aleyh bu noktadan da bâzı endişeler zail olmuş 
demektir. 

Şimdi bu karaımamenin uımutmi ekonomisi 
üzerinde durmak istiyorum. Gaye, kambiyo mu-

I raıkabesi ihtiyaçlarının tatminidir, buyurdular. 

a 



•»:.: 64 25.4 
Bu bir zabıta tedbiridir. Binaenaleyh, (karşılı- I 
gıroda büyük faydalar olmalıdır ki her zabıta 
tedbirinde olduğu gibi bunun zahmetine kat
lanılması tercih 'edilir bir keyfiyet olsun. 

Hükümet şunu istiyor : Yabancı müessese
ler Türkiye'ye gelirken yeter derecede sermaye 
getirmiyorlar ve Türkiye'de aldıkları krediler
le isterini görüyorlar. Binaenaleyh işleriyle mü
tenasip sermaye getirsinler. 

İkincisi; bu yabancı sermayenin bâzıları ça
lışıyor, kredi alıyor, borç bırakıyor ve bir gün 
memleketi bırakıp gidiyor. Bu sebepledir ki, 
kredi tahditleriyim bu müesseseleri tazyik et-

~mek suretiyle kendilerini bu iki vecibenin ifa
sına sevketmek istiyorlar. Demek iki1; tedbir, 
doğrudan doğruya tesir icra eden bir tedbir de
ğil, bilvasıta, tazyik yolu ile tesir icra edecek 
bir tedbirdir. Neden? Yabancı sermaye Tür
kiye'ye kâfi serm'ayeyi mi getirmiyor? Bunun 
(çaresi, sermaye celbedecek hükümleri vaz'et
mektir. Bu kolay bir şeyse, -bir kanunla ya
bancı sermayenin memlekette muayyen bir iş 
hacmına nispetle getireceği sermaye ifade olu
nur. 

Zannediyorum kolay bir is olmadığı için bu 
mevzu şimdiye kadar kurcalanmamıştır. Maamafih 
vakıa memleketimizde mevcuttur. Bunu tanıyo
rum. Yabancı sermayenin kâfi sermaye ile gel
mesi mevzuu vardır. Vardır ama dâva doğrudan 
doğruya tedbirini söylemekle olur, .Misalini, ar
şedeyim: Bundan sekiz ay önce Yabancı Sermaye 
Yatırımlarını Teşvik Kanunu kabul edildi. Bu
rum yeri orası idi, O kanunu kabul ederken söy- 1 
lendi mi? Hükümet teklif etti mi? Yabancı şirket. 
ler, yabancı sermaye şu kadar sermaye getir
meye mecburdurlar, denmedi. Bunu yapmadık. 
Bu yapılabilir mi idi, yapılamaz mı idi? Bu ayrı 
bir meseledir. Sekiz ay önce fırsat gelmişken kon
mamış olan bu hükmün yerine, şimdi bir başka 
noktadan hareket edip tazyik yolu ile bu serma
yeyi getirtelim demek, bunların faaliyetlerini 
sekteye uğratmalarına sebep olur. Bu kararna
meyi bu noktadan tenkid ediyorum. 

Bâzı müesseseler borçlanarak gidiyorlar. Bu 
doğrudur arkadaşlar, memleketimize gelip çalışan 
müesseselerin bir gün işlerini tasfiye edip gider
ken bıraktıkları borçlara karşı üçüncü şahısların 
teminatı nedir? Bu husustaki mevzuatımız haki
katen iptidaidir. Mevcut kanun şudur: 1331 ta
rihli ICanunu Muvakkat, Ecnebi Anonim ve Ser- J 
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mayesi Eshama münkasem. Şirketler Kanunu Mu
vakkati. Bunun içindeki hükümler, yığmlarca 
kâğıt formalitesinden ibarettir, hiçbir teminat 
yoktur. Binaenaleyh, Maliye Bakanının ortaya 
koyduğu dâva mevcuttur. Mevcut ise bunun ted
biri, yabancı müesseselerin Türkiye'ye gelirken 
tâbi olduğu hükümler gibi çıkarken de tâbi ola
cakları hükümleri tâyin etmektir. Bunu böyle 
yapmayıp, buraya doğru icbar etmek için, % 50 
den fazla kredi alamazsınız yolunda müesseseler 
üzerinde bir tazyikte bulunmak iyi bir çalışma 
metodu değildir. 

Tatbikata gelince; Maliye müfettişleri, he
sap uzmanları bu yüzde elli haddini kontrol 
edecekler; bununla beraber çok korkarım ki; 
bu kararname kötüye prim veren bir kararname 
olsun. Yüzde elli ile çalışabilir mi çalışamaz 
mı? Hâdiseler nereye doğru sevkedecek? Türki
ye'de çalıdan ecnebi müesseseler yüzde elli ile 
çalışamazlar. Yüzde elli kredi ile çalışın demek, 
ecnebi müesseselere sermayeniz kâfi olmadığı 
için size burada iş yok demektir. Faraza yüz 
bin liralık bir müessese vardır, eski müessese
dir. Böyle müesseselerin ihtiyat akçaları, giz
li ihtiyatları mevcuttur. Böyle bir müesseseye 
elli bin liralık kredi açılacaktır. Neden mesela 
otuz bin liralık iskonto kredisi, sonra seksen 
bin liralık mal üzerine avans almasın? Alınır,, 
ticaret böyledir. Bu vaziyet karşısında yüzde 
elliye kadar size kredi veririm bundan fazlası 
için Maliye Bakanlığının takdiri altındasınız 
diyerek, müesseseleri rahatsız etmek bunlar ça
lışmasın demektir. Böyle olduğuna göre iki 
şık vardır; bu müesseseler ya bırakıp giderler 
veyahut kötüleri kontroldan kaçmak suretiyle 
burada kalırlar, iyi müesseseler, memlekette 
kalması temenni olunurken,, giderler. 

Şimdi bence prensiplerimiz bakımindan daha 
mühim telâkki ettiğim bir nokta var 8 ay 
önce kabul ettiğimiz «Yabancı sermaye yatırım
larını teşvik kanunu» karşjismda bu kararna
menin durumu nedir? Diye sormuştum. Sayın 
Maliye Bakanı bir nevi, bu kanundan sonra bu
raya gelecek şirketlere bu kararname tatbik 
olunmaz mânasına gelen bir ifadede bulundular. 
Yani bu kanununa nazaran yabancı sermaye 
memlekete girerken mevzu sermayesi,. statüsü 

ve saire.... 
BAŞKAN ~ 3 dakikama kaldı. 
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CAHİP '.ZAMANGİL (Trabzon) — Yazılı 

konuşmuyorum. 
BAŞKAN — Sorular için İçtüzük 15 dadika-

lık zaman tâyin etmiştir; bu sebeple 3 dakika
nız kalmış bulunuyor. \ . 

GAHİD ZAMANGİL (Devamla) — Komite 
tarafından tetkik edileceğine nazaran bunlara 
kararnameyi tatbik ihtiyacı kalmıyacakır dedi
ler. : 

Arkadaşlar ben şunu beklerdim; beklediğimi 
söylemediler ben söyliyeyim. 

: Yabancı Sermaye Yatırımlarını, Teşvik. Ka
nununa nazaran bu kararname tatbik, edilemez. 
4 ncü maddesine nazaran eşitlik hükmü vaz'edil
miştir. mümasil şubelerde çalışan Türk s.erma--
yelerine tanınmış imtiyazlar ve bilûmum ko
laylıklardan bu kanuna göre gelen yabancı serr 

maye faydalanır denildiği için Türk sermayesi 
ı% 50 tahdide tâbi olmadığı müddetçe bu ka
nıma göre gelen yabancı sermayeye Hükümet 
bu kararnameyi, tatbik edemez. 

' Maamafi, kararnamenin bu kanuna göre 
gelenlere tatbik edilmeyip bunun dışındakilerine 
tatbik edileceğini söylemek istiyorlarsa, bu 
dahi umumi mahiyette yabancı sermayeye karşı 
göstermiş olduğumuz alâkayı zedeleyici bir ha
reket olmuştur. Sebebi şundan ibarettir : % 50 
kredi ile fiilen ticaret, işlemez. Binaenaleyh, 
Yabancı Sermaye Kanunu dışında kalan, eski i 
.yabancı sermayelere aşağı yukarı çıkıp gidiniz ; 
denirse yenisi memlekete gelir-mi? Gelmez ar
kadaşlar, endişe ederler. 

Binaenaleyh; bendeniz bu kararnameyi ıs- ; 
lah etmektense 8 ay önce kabul ettiğimiz kanu- , 
mnr ruhunu zedelememesi için bundan vazgeç
mesini Hükümete tavsiye ederim ve bahsettik-
tikleri dertlere deva bulunması imkânını arze-
derim. Meseleleri reddetmiyorum, memlekette 
bahis buyurdukları meseleler mevcuttur. Fakat 
bunların doğrudan doğruya tedbirleri vardır. 
Onları alsınlar. Fakat Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununu ze,deliyen bu Hükümet tasarru
fundan vazgeçsinler. 

••', BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Cahid Zamangil arkadaşımız 
eğer. biraz daha sabırlı olsalardı birkaç gün 
sonra çıkacak olan umumî tebliğde, sordukları 
suallerin cevaplarının birçoklarım bulacaklar 
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ve tenevvür edeceklerdi. Bu kararnameden soü-
ra... (Sağdan bir ses : «Keramet, sahibi mi?») 
Keramet değil', radyoyu dinleselerdi... Radyo
ya verdiğimiz bir tebliğde bütün kambiyo mü
dürlerine tebliğ çıkıncaya kadar eski -hükümle
rin tatbikini bildirimsizdir. 

Arkadaşımız; «Bankacılılî muhitinde endişe 
uyandırmıştır.» diyorlar. Birçok bankalarımı
zın umum müdürleri bana bu Kararnamenin 
çok yerinde olduğunu, misaller vermek sure
tiyle, ifade ettiler. Arkadaşımızınki tahmin, ba
na bu misalleri ifade edenler 'bankaların''umum 
müdürleri. Arkadaşımız, bu Kararnamenin han
gi sebeplerle çıkartılmış olduğunu pekâlâ gör
müş ve teşhis etmiş olmasına rağmen, mev
zuu Meclis - kürsüsüne getirerek ecnebi serma
yeyi, bununla yakından ilgilendirmek • suretiy
le - aflarını rica ederim - memleket için fayda-

' h olmıyan bir noktaya dokundular. Bununla 
bir politika, yapmak istemişi erse, kendilerine 
samimane arzedeyim, güya yabancı sermaye 
ile ilgilenmek suretiyle «Halkın gidin buradan, 
zaten sizden evvel gelenler de bundan istifa
de etmiyecek, daha sekiz ay önce kanun çı
kartılmış olduğu halde memlekete ne gibi bir 
sermaye gelmiştir?» gibi birtakım sözlerle ya
bancı sermayeyi ürkütmek noktasına gitmek 
istiyorlarsa hiç de iyi bir şey yapmış olmuyor
lar. Yok maksatları ile hakikaten durdukları 
noktalarda • samimî iseler, (çünkü iki taraflı 
konuşuyorlar, bunun tedbirleri ne olabilirdi 
diyorlar) arkadaşımız bu hususta ne düşün
düklerini de bize söylelerse memnun oluruz. E -
ger birinci maksadı takibetmişlerse doğru yap
madıklarını ifade etmek zorundayım. . 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN - 1 Buyurun. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) '-L Muhte

rem Bakan benden sabır .istediler. Sabırlı ol
salardı, çıkacak tebliği görür, müsterih olur
lardı dediler. Neden sabırsız oldum? Benim 
bu hareketime sabırsızlık denir mi? Şimdi bu 
hususları sizin takdirinize arzedeceğim. 

Bahsi geçen kararnamenin Bakanlar Kû -
rulunca kabulü 31 Aralık tarihinde vâki ol
muştur; 31 Aralıktan bugüne kadar 4 ay geç
miştir. Dört ay, bir Hükümet için tebliğ hazır
lama hususunda yeter bir zamandır. Dört ay, 
bendenizin gayet mâkul surette, meseleyi kür-

— 474 



ÎB : 64 25 .4 
s'üyc getirmiş olduğum hükmünü almam için I 
keza kâfi bir zamandır. 

Bir de radyoda yapılan tebliğden bahis bu
yurdular. Yani tebliğ çıkıncaya kadar eski hü
kümleri tatbik ediniz yolunda Maliye Bakanlığı 
kambiyo mercilerine bir tebliğde bulunmuştur. 
Bendeniz, bu tebliği mutlaka ciddiye alarak sözlü 
sorumdan feragat etmek mükellefiyetinde deği
lim. Çünki kararname Türk Parasını Koruma 
Kanununa istinaf eden, kanun mahiyetinde bir 
kararnamedir ki, 15 Nisan tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Bunun yürürlüğünü talik 
etmek, Bakanlar Kurulunun bin bir ceza ile mü-
eyyet bulunan bu kararının tatbikatını talik et
mek Maliye Bakanının yetkisi dâhilinde değildir. 
İdari bir tasarruftur, ama bunu nazarı itibara 
almak zaruretinde değilim. 

Yürürlüğe girdiği andan itibaren koyduğu 
cezalar şunlardır: Üç aydan üç seneye kadar mes
lekten yasak edilme; üç aydan üç seneye kadar \ 
hapis eczası, 200 liradan bir kaç yüz bin liraya I 
kadar para cezası ile müeyyet olan işlerde her 
halde tebliğ 4 ay içinde hazırlanmalı ve yürür
lüğe girmiş olmalı idi. 

Şimdi, politika yapmak istemişse Cahid Za-
mangil arkadaşım, iyi yapmamıştır, dediler. Bu 
noktalarda emin olsunlar ki, zerre kadar üzüntü 
duymuyorum. Yalnız kendileri takdir etselerdi 
cevabı müştekim telâkki ederdim. Fakat Yük
sek Meclisin huzurundayım, memleket efkârının 
huzurundayım. Beni okuyanlar bayağı politika
mı getiriyorum, yoksa bir memleket meselesi mi, 
hakikaten beni anlıyacaklardır. Ben bu anlayışla 
iktifa ederim. (Sağdan bravo sesleri) . 

Arkadaşlarıma şunu da temin etmek isterim: 
.Oahid Zamangil iki taraflı konuşuyor, mesele 
mevcuttur, ama tedbirleri başka türlü olmalı idi, 
diyorlar. Bunun iki taraflı diye vasıflandırılın a-
sı, işte asıl doğru olmıyan budur. Olabilir ki 
muhatabınız ortaya koyduğunuz meseleyi de ted
birini ele kabul etmez; bir de olabilir ki, mesele 
mevcuttur, fakat tedbirlerinizi beğenmez. Bun
lar mümkün olan şeylerdir. Neden ben sizin or
taya koyduğunuz meseleyi, ret ve inkâr edeyim? \ 
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Tetkik ettim, benim de tecrübem vardır. İ3Öİ 
tarihli kanun üzerinde benim de elbette bir za
manlar tecrübem ve tatbikatım olmuştur. Blbet-
tcki 'bu meseleleri kabul ederim. Rica ederim, 
Türkiye'ye gelip de, burada çalışıp da borç bıra
kıp giden müesseselere karşı.memleketin teminatı 
yoktur, dediğim zaman bu teminatı, sağlamanın 
yolu, buraya gelen yabancı sermayeyi kredi men
genesinin içine almak değildir. Kendilerine bunu 
ispat etmek istedim. 

BAŞKAN— Maliye Bakanı buyurun. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) •—• Arkadaşımız,- bu karai'namenm 
dört ay önce çıktığından bahsetti; sadece 
bu noktaya temas edeceğim. Kararname,, sözlü 
sorularında da yazıldığı gibi, 31.111.1952 ta
rihli Resmî Gazetede çıkmış ve 16 Nisanda ela 
'meriyete girmiştir. . Binaenaleyh «dört aylık bir 
zaman bu işin hazırlığı için kâfi idi>> şeklinde 
temas ettikleri nokta yanlıştır. Beklemenin se
bebi, Ticaret Bakanlığından bu işle alâkalı ka
rarnamenin çıkması içindir. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Efendim, 
ııııaddi vakıalar üzerinde yanlışlık kabulüne 
imkân olmadığı için huzurunuza' geldim. Sa
yın Bakanını yanlış dedikleri şey yanlıştır. Şöy
le ki ; zabıtta esasen sözle idin vardır, karama-
ime filvaki 31 Mart •tarihli Resmî Gazetede neş
redilmiştir; fakat aynen biraz evvel ifade etli
ğim gibi, bu kararnamenin kabulü, Bakanlar 
Kurulunda kabulü, ifadeleriım biraz evvel
kinin 'aynıdır, bu kararnamenin Bakanlar 
Kurulunda kabulü 31 Aralık 1951 tarihinde 

* vâkı olmuştur. Ö tarihten bu yana M-aliye Ba
kanlığının idari teşkilâtı dört aylık bir zama
na malikti bu tebliği yapmak için. 

BAŞKAN — E m i n i m Milletvekili Emrul-
lah Nutku arkadaşımız, soruları okunduğu za
man salonda (görülmemişti, şimdi burada olduk
larını görüyorum, -...tensip 'ederseniz Bakan da 
buradadır, bu soruyu da alalım.. (O geçti'ses
leri). O halde bırakalım. Gidecek . birleşime 
kalmıştır. 
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6. — GÖRÜİ 

i. ~- İstanbul Milletvekili îhsan Altınel ve 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, îş Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5518 say ıh Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
Ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/75) [ İ ] .••;.":. 

BAŞKAN •— Raporu okutuyorum.* 
(Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 

:. BAŞKAN— Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? :. : 

ÇALIŞMA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğ
la) — Muhterem arkadaşlar; iş hukukunun ni-
zamlanmasmda uzak denilecek bir nıâzimiz bu
lunmadığı çümlenizce malûmdur. Fakat bu kısa 
müddet içerisinde sosyal sahada hakikaten büyük 
ve başarılı ilerlemeler kaydedilmiş bulunulmakta
dır. 

' Vazifeyi ilk aldığımız günden beri Hüküme
tiniz, her sahada olduğu gibi, sosyal adaletin mem
lekette tesisine önem*vermiş ve bu kısa müddet 
içerisinde iş hukukunun birçok boşluklarını dol
durmuş. :-:7f 

İMrikaten bugün iş hukukunu 10 ve daha 
fazla işçi çalıştıran yerlerde tatbik görmekte, 
bundan - daha az işçi çalıştıran yerler
de tatbik edilmemektedir. Gerek sosyal ada
let bakımından, gerekse ekonomik bakım
dan bir tek işçinin dahi • her türlü hukukunu*» 
teminat altına alınması ve sosyal yardımların 
her sahasından istifade ettirilmesi elbetteki ga
yemizdir. Bu kanun böyle bir maksatla arkada-/ 
şımız tarafından teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Hakikaten on kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerin
de îş Kanununun tatbik edilmemesinden müte
vellit olarak muztarip birçok vatandaşlarımız 
mevcuttur. Arkadaşımızın maksadı bu kanunla 
bizim için ideal olan bu maksada ulaşmaktır. Yal
nız, arkadaşlar, bu kanun acaba bir hamlede bizi 
bu ideale yetiştirebilir mil Bunu mütalâa etmek 
lâzımdır. Her şeyden evvel sadece kanunların 
çıkarılmış olması ve mevcudiyeti kafi değildir, 
aynı zamanda bu kanunların tatbik kabiliyeti 
bulunması da icabeder. Tatbik edilemiyecek ka-

[1] 152 sayılı basmayam tutanağın sonundadır. 

JLEN ÎŞLER 

nun belki "resmî gazetede yer alır, fakat mev
zua ye gayesine hizmet edemez. Bugün îş Kanu
nunun tatbik edilmekte bulunduğu iş yerlerinin 
mevcudu on bin kadardır. Bu kanunu bir tek 
işçiye kadar teşmil edecek olursak bu rakam belki 
300 bine yükselecektir. Bugünkü teşkilâtla, ko
misyon mazbatasında ifade edildiği gibi. Anado-
lunun en. hücra köylerine kadar tatbikatı teşmil 
ederek oralarda çalışan bir tek işçi hakkında dahi 
tatbik edilip edilmediğinin murakabesini yapmak 
icabeder. Halbuki bugünkü teşkilât ancak hali
hazırda îş Kanununun, şümulü dâhilinde bulunan 
iş yerlerinin murakabesine kifayet etmektedir. 
Her türlü malî imkân bulunmuş olsa dahi bu, 
ayni zamanda eleman meselesidir, bir ânda bu 
kadar elemanı bulmaya imkân yoktur. Bununla 
beraber bir tek işçi çalıştırmakta olan iş yerlerine 
dahi, îş Kanunu tatbik ve teşmil edildiği takdir
de bunların birçoklarının kendi elimizle kapatıl
ması zarureti hâsıl olacaktır. Çünkü çok kere bu 
küçük iş yerleri îş Kanununun aradığı vasıfları 
haiz değildir. Sigorta muamelatı bakımından 
yerine getirilmesi lâzımgelen bâzı formaliteleri 
vardır. îş verenler bir tek işçiye kadar kanun 
teşmil edildiği takdirde görülecektir fri, birçok iş 
verenler bunu yapacak kudrette değildir. Bunlar 
arasında hattâ imzasını dahi atamıyacak durum
da bulunan kimseler mevcuttur. , 

Bununla beraber arkadaşlar, bu gayeye bir 
anda ulaşmak değil, safha safha, adım adim, neti
celerini görerek tatbik imkânlarına erişmiş bulu-
Ilınmaktayız. Bugünkü mevzuat bu imkânı bize 
bahşetmektedir. Komisyon raporunda da izalı̂  
edildiği gibi, îş Kanununun 2 nci maddesi Ba
kanlar Kurulu karariyle lüzum görülen mahal
lerde ve zaruret hissedilen iş kollarında İş Ka
nununun teşmil edilmesi imkânını vermektedir. 
Bu mevzuu Hükümet ele almış, tetkikatmı yap
mış, uzunca müddet sanayi sayımının neticeleri
ne intizar etmiştir. Tetkikatımızın ilerlemesi so
nunda bir esas varmış ve bunu Bakanlar Ku
ruluna arzetmiş bulunmaktayız. Buna göre 50000 
ve daha fazla nüfusu olan şehir ve kasabalarda 
belediye hudutları içerisinde bulunan bir kısım 
iş kolları ele alınmıştır. Bu iş kolları şunlardır: 

1. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ihzar 
ve imali işleriyle akar yalat depolan vö satış 
yerleri. 
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2. Taş ocaklariyle, mermer, kreç, kreç taşı 

ve alçı ocakları, 
3. Tuğla, kremit imalâtı, pişmiş topraktan 

boro künk vo emsali malzeme imalâtiyle çömlek, 
çini, porselen imalâtı; 

4. Demircilik işleri, tamirhanelerde görülen 
işler, madenî dökümcülük ve izabecilik işleri 
(madenî eşya imal işleri dâhil), 

5. Marangozhane, bıçkıhane, doğrama, had
de, kontrplâk ve karoseri imalâtı işleri; 

6. Cam sanayii; 
7. Debbağhaneler, deri ve kösele imalâthane

leri ve bağırsak işleri; 
8. Un fabrikalariyle çırçır, çeltik ve nebati 

yağlar imalâthaneleri; 
9. Dokumacılık, tirikotaj, iplik imalâtı, ip

lik ve mensucat boyacılığı, haşil ve kasar işle
riyle, kumaş, baskıcılığı (Empirme) ve yazma
cılık; • • ; • • • 

10. Otel, lokanta, kahvehane, gazino, açık 
hava lokantası, gazinosu ve kahvehanesi, çalgı sa
lonu, bar, dans salonu, oyun salonu, birahane, 
içki salonu, pastahane, tatlıcı ve . mahallebiei, 
hamam vo fırın, ve bilûmum unlu maddeler ima
lâtı işleri; 

11. ıMatbaacılık işleri; 
12. Bilûmum tahmil, tahliye işleriyle nak

liyat ambarları... . 
Bu suretle geniş mikyasta iş kollarında, dört 

işçiye kadar çalıştıran iş yerlerine kanunun tat
bikini Bakanlık olarak kabul etmiş ve Bakanlar 
Kuruluna arzetmiş bulunuyoruz. Bakanlar Ku
rulunca o yolda karara bağlanarak bir netice alın
dıktan sonra bu, mühim bir merhale teşkil ede
cektir. Bundan aldığımız neticelere göre daha 
geniş şekilde tatbik imkânlarını safha safha elde 
etmiş olacağız. Bu itibarla kabiliyeti tatbikıyesi 
bugün için mümkün görülmiyen ve hakikaten 
güç olan bir tek işçiye kadar îş Kanununun teş
mili fikrini, Hükümet olarak yerinde. ve. uygun 
bulmamaktayız. 

Bu bakımdan komisyonun raporunu yüksek 
•tasvibinize arzeder ve bunun kabulünü bilhassa 
rica ederim. 

BAKSAN — İhsan Altmel. 
'İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; ben bu kanun teklifini yapalı 16 ay 
oldu. Kanun, teklifini yapmadan evvel öyle zan
netmiştim ki, Çalışma Bakanlığınca iş yerleri
nin sayımı yapılmış, bütün istatistikler hazır-
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lanmış Ben bu kanun teklifini o zan üzerine 
vermiştim. 

Şurada esefle söyleyebilirim ki, 7 - 8 senelik 
bir Çalışma Bakanlığınca, çalışan iş yerlerinin 
sayısı, adedi bilinmemekte idi. Ben bu kanun 
teklifini yaptığımız zaman Sayın Çalışma Ba
kanı Nuri Özsan, arkadaş, sen bu kanun tekli
fini yaptın ama elimizde bir istatistik yok, bir 
sanayi sayımı yapmak mecburiyetindeyiz dedi. 
Tabii kendilerini haMı buldum. Bu sayım sekiz 
ay sürdü ve bu kanun teklifini yapmakla bera
ber memleketteki, çalışan iş yerlerinin sayısını 
da öğrenmiş' bulunduk. 

Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek isterim 
ki; şu 3008 sayılı İş Kanunu 1936 senesinde çık
mıştır. O zamandan bu zamana kadar, daima 
antidemokratik olan şu 10 işçi mevzuu halen 
devam etmekte idi. Bakanlar Kurulunun elin
de bir salâhiyet vardır ki ; istediği illerde 
branşlar üzerine indirim yapabilir. Bu 10 -
15 senelik tecrübe üzerine bu ihtiyaçlar be
lirmiştir. Bugün yapacağız yarın yapacağız 
diye vakit geçirildi, 1 0 - 1 5 seneden beri 
bu Türk işçisi bunu beklemekte idi. Ben de bu 
meslekten olduğum için bunun acısını çektim. 
Şimdi Hükümete çok teşekkür ederim ki, şu 
7 - 8 aylık zaman içinde dört işçiye inme kara
rını vermiş bulunmaktadır. Bakanın ağzından 
da şimdi işittim, çok memnun oldum. Dört işçiye 
kadar şu kadar vilâyette, şu branşlarda inme im
kânları bulduğumuz zaman merhale merhale 
icabeden yerlere kadar ineceğiz, dedi. Türk iş
çisi nâmına yalnız teşekkürü bir borç değil, iç
ten teşekkürü bir borç bilirim. 

Arkadaşlar; hakikaten senelerden beri Türk 
işçisi ikiye ayrılmıştır. Has evlât ve üvey evlât 
muamelesi görmektedir. On işçiden aşağı iş 
yerleri İş Kanununa tâbi değildir.. On işçiden yu
karısı bu kanuna tâbidir. İş Kanununun hü
kümleri on işçiden yukarı çalıştıran iş yerleri 
için faydalı oluyor, Aşağı çalıştıranlar için za
rarlı. Türkiye'de 360 bin iş yeri vardır. Bu, va
sati olarak bir milyonluk bir insan kalabalığı 
yapar. Bu bir milyonluk kütlenin, yâni 360 000 
iş yerinden bugün 8 900 iş yeri, îş Kanununa tâ
bidir, 35,1 100 iş yeri îş Kanununa tâbi değildir. 
Bu senelerden beri devam etmektedir. Geçen 
sefer burada bir arkadaşım: Biz bir îş Kanunu 
çıkardık, bu, demokratik bir kanundur, bundan 
Demokrat Parti neden faydalanmıyor? dedi. 
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Ben o zaman bunun antidemokratik olduğunu 
söylemiştim, yine de öyle sölüyoirum, nasıl söy-
lemiyeyim ? İşte bugün Demokrat Parti iktidarı 
iş mevzuunu ele almış, işçilere birçok haklar.ta
nımaktadır. Ücretli hafta tatili, Türk işçisine 
bahşetmiş olduğunuz nimetlerden birisidir. Türk 
işçisi namına sizlere teşekkür ederim ama bu. 
işte bir adaletsizlik var. Ücretli hafta tatilin
den, on işçi çalıştıran iş yerlerindeki arkadaşla
rımız faydalanmakta, 9 işçi çalıştıran müessese
lerdeki arkadaşlar faydalanamamaktadırlar. De
mokrat Parti iktidarı hakikaten bu nimeti bah
şetti, Fakat o kanundan işçinin ancak yüzde 
beşi faydalandı, doksan beşi faydalanmadı. Bi
raz evvel konuşan Nuri özsan arkadaşımız dört 
işçiye indireceğiz dedi. Şu halde yüzde doksanı 
faydalanacaktır; Bu vaziyet karşısında Hükü
mete teşekkür etmekle beraber kanun teklifimi 
geri almayı bir borç biliyorum ve kanun tekli
fimi geri alıyorum. Bunun için de bir önerge ; 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Reşat Şemsettin Sirer. 
REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — İh

san 'Altıhel arkadaşımızın geçmişe tariz eden 
mütalâaları bendenizi huzurunuza şevketti. Nu
ri özsan arkadaşım gibi konuşan Hükümet 
adamları mensup oldukları siyasi partilere iti
bar kazandırırlar. Bugün asıl benim için tenkit 
vesileleri mevcut olduğu halde söz almaya hiç 
niyetim yoktu; çünkü çalışma mevzuunda, ek
seri ahvalde Nuri özsan,arkadaşımla beraberim. 
Karşılaştıkça kendileriyle müdavelei efkâr ede
rim, kendilerini teşci ettiğim de olur. Bugün 
Hükümeti tenkid edebilirdim demiştim; filhaki
ka-iki buçuk sene evvel İş Kanununda yaptığı
mız değişiklik ile iyi bir mekanizma kurduk. 
İhsan Altıhel'in de, Nuri Özsan'm da benim de 
müşterek olduğumuz gayeyi istihsal edecek bir 
mekanizma. Müşterek hedefimiz şudur : içtimai 
adalet tedbirlerimiz şahıslara ve zümrelere ıııun-, 
hasır kalamaz. Bunların feyiz ve nimetlerinden 
bu memleketin çalışan bütün evlâtları müstefit 
olacaktır. Çalışma mevzuatımız ve tedbirlerimiz
den, memleketin her köşesinde, karada, havada, 

'denizde;-, yeraltinda ve yerüstünde, atelyede, 
tezgâhta, mutfakta, sahnede, yazı masası başın
da, çalışan her işçi istifade edecektir. Fakat Ça
lışma Komisyonumuzun raporunda ifade edil

diği . ve Nuri - Özsan arkadaşımızın belirttiği gi-
'ıbi,.<b'u hedef' bir anda ve iki maddelik bir ka-
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nunla acaba istihsal edilebilir m i l Eğer arka
daşlarımızın teklifleri olduğu gibi kanuniyet 
iktisap etmiş olsaydı birinci madde hükmü ile 
bir anda Türkiye'nin her yerinde İş Kanunu bir 
kişinin çalıştığı her yere tatbik edilecek, 

İkinci madde hükmüne göre de, kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe gireceğine göre derhal tatbik 
olunacaktır. Böyle iki hükümle bu olur mu ar
kadaşlar?. Bununla dâvanın hallolunamıyaca-
ğını düşünerek gartları istikm al edildikçe saf ha saf
ha İş Kanununun şümul dairesini genişletme 
esasını kurduk. 2,5 sene evvel bu mekanizma ku
ruldu. 

Eğer mutlaka parti politikası yapmak ve 
tenkid etmek isteseydim'; önce söz alır, niçin 
iki buçuk seneden beri bu tatbik edilmedi der
dim, İhsan Altmel kürsüye gelerek !hali bıra
kıp mazi için haksız ithamlar yapmasaydı yi
ne kürsüye çkmıyacaktım. Fakat arkadaşımız 
haksızlık yaptı. Bunun için ben de hakikati ifa
de zorunda kaldım. 

Huzurunuza çıkışımdan şöyle bir temennide 
bulunmak için istifade etmek isterim. 

Hakikaten İş Kanunu hükümlerini ,tek iş
çiye kadar indirmek .gayesini memleketimizin 
şartlarına uygun olarak istihsal edecek surette 
İş Kanununun ikinci maddesi tadil olundu. Muad
del şekle göre Hükümet kısım kısım iş kollarını 
safha, safha bu kanunun şümulü dairesine al
maya yetkilidir. Kanunun kendilerine de. teşmi
lini bekliyen işçilerimize huzur vermek teklif 
sahibi gibi bu maksada tehalük gösteren arka
daşları tatmin etmiş-olmak için. Hükümetten 
elindeki mekanizmayı işletmesini ve bu husus
ta sürat iltizam etmesini rica ederim. Bu. tak
dirde, müşterek, olduğumuz hedef doğru git
tikçe artan bir süratle mesafe aldığımızı göre
ceğiz. Hakikat budur. . . . ' . , .. 

İhsan Altmel arkadaşıma tenkidlerinin veç
hesini tâyin hususunda daha rn.un.sif ve .âdil 
olmasını tavsiye ederim. . ' • , . . • • ' • 

BAŞKAN — İhsan Altınei . • • . 
İHSAN ALTINEL (İstanbul) —:Muhterem 

arkadaşlar; benim konuşmuş olduğunı samimî 
idi. Ben olan hâdiseleri belirttim. Arkadaşım 
Şemsettin Sirer Çalışma Bakanı iken ben de 
sendika başkanı idim. O zaman bu 'hususta 
birçok tartı(şma;laii* oldu. Benim teklifim'., âş-çi-
nin'ihtiyaöını belirten bir kanundur. Beu,' 16 
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ay evvel; bu ban'un teklif ini yapmıştım, dedim, ] 
larkadaşi'm diyor k i ; iki buçuk sene evvel bir 
•'hazırlik yapıldı. Ben de dedim ki ; neden şim
diye kadar yapılm a di? Ellerinde salâhiyet var
dı, neden bunu birçok iş yerlerine teşmil etme
diler? diyorum. Hükümet bunu teşmil edeceği
ni söyledi. Onun için arkadaşım. Şemsettin Si-
•rer'e Allah «abir ihsan eylesin. (Gülüşmeler). 
'Göreceklerdir iki neler .olacaktır. • 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur, öner
ge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlar Kurulu kararı ile (4), işçiye ka

dar İş Kanununun şümulüne alınması kararı
nın ve merhale merhale tek işçiye kadar ine
ceğini Hükümet söylemektedir. Bu vaziyet üze
rine Hükümete teşekkür ederek kanun teklifi
min geri verilmesiyle Hükümete başarılar dile
rim. 

İstanbul 
İhsan Altınel 

BAŞKAN —• Efendim, İhsan Bey arkadaşı
mız kanunu teklif edenlerdendir. Geriye veril-
aııesini istiyorlar. Kanun teklifi gündeme alın
dığı için oyunuza arzedeceğim. 

M. DAİM SÜALP (Siird) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. DAİM SÜALP (Siird) —. Muhterem ar
kadaşlar; bu teklif yalnte bir ^arkadaş tarafın
dan yapılmış bir teklif değildir. Başlıkta da 
okuduğumuz gibi, aynı zamanda Celâl Yar
dımcı arkadaşımız da bu teklife iştirak etmiş
tir. Binaenaleyh bir arkadaşın hakkından vaz
geçmesi, . o arkadaşın da bu haktan feragat 
göstermesine^bir sebep teşkil etmez. Esasen ge
ri isteme, kanun tasarısının müzakeresine gir
meden önce yapılır. Komisyonlar bu tasarı üze
rinde müzakereler yapmış ve Yüksek Mecliste 
de leh ve aleyhte birtakım görüşmeler cereyan 
etmiştir. Teklif sahibi 'arkadaşımız da mücla- ı 
faasını yapmıştır.'. Bu itibarla hem teklif sahip
lerinden Celâl Yardımcı arkadaşımız bir fera
gatte bulunmadığından, hem de komisyon ra-. 
porunuıı müzakeresine geçilmiş olduğundan ge
ri alma. talebinin oya 'arzedilmemcsi. lâzımdır. Zi
ra geri verme ile raporun ret veya kabulü ayrı 
neticeler tevlit etmektedir. Bu noktai nazarla | 
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durumu Yüksek Meclisin ıttılaına arzetmeyi 
vazife bilmekteyim. Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın, h'akkı 
vardır. Celâl Yardımcı arkadaşımızın fera'gat 
ettiği hakkında elimizde bir malûmat yoktur. 
Bu' itibarla başka'söz istiyen de bulunmadığına 
göre raporu oyunuza arzediyorum. Rapor, tek
lifin reddi mahiyetindedir. Kabul edenler... Et
miyenler,.. Rapor kabul edilmiş'tir. Rapor, kabul, 
teklif ise reddedilmiştir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oy-
naganlı'-nın, Dilekçe Komisyonunun 21.1.1951 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 316 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Bilekçe Komisyonu raporu (4/115). [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen ol
madığına göre raporu oyunuza arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir, 

3. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın ve 
Kâmil Gündeş'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . 
III. 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3020 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/19) [2] 

(Rapor okundu.) • 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen bu
lunmadığına göre raporu oyunuza arzediyorum.. 
İtirazın kabulü, 3020 sayılı kararın kaldırılması 
mahiyetindedir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İtiraz kabul edilmiş, 3020 sayılı karar da kaldı
rılmıştır. • . 

Devam ediyoruz. 

4. — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/287) [3] 

BAŞKAN -— İkinci müzakeresidir, madde-' 
lere geçiyoruz efendim. 

[1] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 162 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] Birinci görüşülmesi 63 ncü Birleşiyn tu-

tanağındadır. 
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Askerî Muhakeme Usulü Kıaaıununun 4280 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

iBlBİNCÎ MADDE — Askerî Muhakeme 
Usulü Kanununun 4280 sayılı Kanunla değişti
rilen 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş tir : 

Dâvaların tehiri 
Madde 4. — 1. Muvazzaf ve ihtiyat -era

tın ve yedek subaylarla yedek askerî memurla
rın askere girmeden veya silâh altına çağırıl-
madan evvel işledikleri yukarı hadçli bir sene
ye kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı 
müstelzim suçlara ait dâvalarda ilk ve son tah
kikat muameleleri tereslerine kadar tehir olu
nur. 

Muvazzaf (astsubaylarla askerlikten tard ve 
ihracı müstel'zim suçlardan sanık olan yedek su-
ıbay ve askerî memurlar bu hükümden müstes
nadır. 

'2. A) Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silâh altına çağırılan (bütün askerî şjahıslar 
aleyhine umumi mahkemelenee kanuni takibat 
yapılacak suçlardan alelıtlak ağır hapis ve aşa
ğı haddi lbe§! sene ve daha 'ziyade1 hapsi müstel
zim (bulunanlar müstesna olmak üzere sanık bu
lundukları diğer suçlara ait dâvalarda ill^ ve' 
son tahkikat" muameleleri hazara veya terhisle^ 
rine kadar tehir olunur. 

IB) (Seferberlikte hütün askerî şahısların 
askerî kazaya tâbi suçları için yapılacak taki
batta; aşağıda yazılı suçlar müstesna olmak 
üzere; ilk ve son tahkikat 'muameleleri, hara
ra veya terhislerine1 kadar tehir olunur. 

I - Alelıtlak ağır hapis ve aşağı haddi1 beş. 
sene ve daha ziyade hapsi müstelzim bulunan 
suçlar, 

II - Askerî Gezia Kanununun üçüncü babı
nın birinci, üçünieü (03/1, 76 ve 77 nci madde
leri hariç), dördüncü, belşinlciM('8|2, '83, 84 ve 95 
nici maddeleri hariç), yedihici fasıllarında yazılı 
suçlar, 

III - Askerî Oeza Kanununun 130, 131, 137 
ve IS'2 rtci maddelerinde yazılı suçlar. 

3. Tehir müddeti içinde1 zaman aşımı işle
mez. 

4. Adlı âmirler, askerî menfaatler ve zaru
retler 'karşısında 2 numaralı fıkranın «B» ben-
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dindeki tehir hükümlermi tatbik ^etmemek sa* 
lâhiyetini haizdirler. • 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler.. Btmiy enler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

İKÎNCİMADDE — Bu kanun yayımı tari- -
İlinde yürürlüğe girer. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Tasarının ikinci müzakeresi de bitmiştir. Tü
münü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Et-
miycnler.. Tümü kabul edilmiş ve tasarı kanuni-
yet kesbetmiştir. 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici 
hir madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe ko

misyonları raporları (1/256) [lj 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair olan Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 29.V. 
1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanuna, 12 . VI . 1946 
tarihli ve 4930 sayılı Kanunla eklenen geçici 
maddede yazılı süre beş yıl daha uzatılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi tamamdır. Tümü-

[1] Birinci görüşülmesi 63 ncü Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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nü oyunuza arzediyoruıh. Kabul edenler.. Etini- I 
yenler.. Kanunun tümü kabul edilmiştir. 

Birinci defa görüşülecek işler kısmına geçi
yoruz. • 

6. — Cemiyetler Kanununun 4.919 sayılı Ka- -
nunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci maddelerinin 
tadiline ve muvakkat maddenin B fıkrasının kal
dırılmasına dair kanun tasarısiyle T oha d Millet
vekili Ahmet Gürhan'ın, Cemiyetler Kanununun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesi, hakkında 
kanun teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/331, 2/140) 

BAŞKAN — Bunun birinci müzakeresi üze
rinde idik. "Bir kısım arkadaşlar geçen birledim 
de konuşmuştu. Son söz Hamdi Orhoıı arkadaşı-, 
mızda kalmıştı. 

Hamdi Orhon buradalar mı? (Yok sesleri) 
Başka söz istiyen var mı? (Bakan yok sesleri) 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Çoğunluk 
yok. 

BAŞKAN —' Tasarının müzakeresine başladı
ğımız zaman Bakan vardı efendim. Devam ediyo-' 
ruz.. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Birinci görüşme devam ediyor. Beyefendi, Ba
kan bulunsun. 

BAŞKAN —• Efendim, tüzüğün 88 nci mad
desine göre görüşmeye devam etmeye, Bakanın 
burada bulunmaması mâni olmaktadır. Onun 

için Adalet Bakanının bulunmasına intizaren ta
sarının görüşülmesini gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Tarım, Bütçe ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (2/177) [1] 

BAŞKAN — Efendim, bunu geçen birleşim
de Millî Eğitim Bakanı bulunmadığı için bu 
birleşime bırakmıştık. Tüzüğe göre ancak bir de
fa geriye bırakılabilir, onun için tasarının görü
şülmesine devam ediyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Maddelere geçilmiştir. 

[1] 6' ya ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi! ve bu kanuna geçici 

bir madde eklenesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Köy Enstitüleri Kaunuııuu 
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Bu müesseselerde tahsillerini 
bitirerek öğretmen tâyin edilenler Millî Eğitim 
Bakanlığının göstereceği yerlerde tahsil müdde
tinin bir buçuk misli müddetle çalışmaya mec
burdurlar. öğrenci iken okumakta bulunduğu 
köy enstitüsünden veya öğretmen olduktan son
ra meslekten ayrılanlardan alınacak tazminat 
miktarının tâyini ve bu tazminata ait kovuştur
ma 789 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükümleri
ne göre yapılır. Bu masrafı ve tazminatı rızala-
riyle vermiyenler Devlet müesseselerine memur 
olarak tâyin edilemezler. 

BAŞKAN—• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. .5 

GEÇÎCİ MADDE — Bu kanunun hükmü 
neşir tarihinden önceki mezunlara da şâmildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler...- Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiytnler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin-
ci'nin, kan gütme sebebiyle işlemen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısım
ları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hahhmdĞ hamın teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/325) [1] 

BAŞKAN ~~ Adalet Bakanı yoktur, fakat 

,[1] İti sayılı baspıayazı tutanağın sonundadır, 



Tüzük, bir defa geri bırakılmasına ancak müsa- I 
ittir. Onun için buna da devam ediyouz. 

BAŞKAN — Söz Yusuf Azizoğlu'nıındur. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) —Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Mustafa Ekinci arka
daşımızın oldukça kuvvetli ve mantıkî bir esbabı 
mucibe ile yüksek huzurunuza getirdiği kan güt
me suçlarına tatbik edilmekte olan sürgün cezala
rının, yani 3226 sayılı Kanunun lağvı hakkındaki 
-teklif, memleketimizde birçok masum yuvaların 
yıkılmasına sebebiyet veren, hukuk ve adalet esas
larına aykırı bir hükmün mevzuatımız arasından 
çıkarılma gayesini istihdaf etmektedir. 

Arkadaşlarım; iptidai ve gayrimü'temeddin 
bir-zihniyetin artığı olarak memleketimizin bâzı 
taraflarında tek tük de olsa kan gütme suçlarımın 
cereyanı etmekte olduğu bir vakiadır. Bu çeşit va
kaları önlemek maksadiyle suçlunun akraba ve 
tallûkatma kadar teşmil edilebilen sürgün cezası 
gibi, bünyesi itibariyle cemiyet hayatımızda es
kiden sık sık raslanmakta olan idari tedbirlere 
btfhziyen bu kanunun istinat ettiği prensip ve zih
niyet de aynı şekilde iptidaidir. 

Anormal yaradılışlı,•serseri mizaçlı bir şahıs-, 
kan gütme kategorisine giren bir suç işliyor, bu 
işte hiçbir sun'u taksirleri, hiçbir alâka ve günah
ları olmıyan suçlunun akraba ve taallûkatı sür
gün cezasına çarptırılıyor. En küçük bir esbabı* 
idareleri derpiş edilmeden bir sürü efradı aile 
yuvalarından alınarak memleketin bir ucundan 
diğer ucuna sürülüyor. 

Böylece suçla tahassül eden bir facianın 
yanı başına, bu kanunun tatbikatiyle nispet ve 
cezai ehliyetlerine bakılmaksızın yeni yeni- içti
mai facialar ihdas ediyor ve bunu da bir tedbir 
sayıyoruz. 

Hayır arkadaşlar; böyle tedbir, böyle adalet. 
olmaz. Bir adamın' suçu uğruna bigünah bir 
sürü insanın mahvedilınesine göz yumulamaz. 
Cemiyetin esas bünyesi için son derece tahrip- ; 
kâr neticeler tevlit etmekten başka bir şeye ya-. 
ramıyan bu.çeşit hareketler, bu çeşit prensipler 
tecviz edilemez. . 

Hiç. bir suçta, hattâ vatana hiyanet suçunda 
bile, şahsan suçta medhaldar olmıyan bir kim
seye ceza vermek ceza prensiplerine aykırı gö
rülüyor. Fakat kan gütme suçlarında bu, bir 
tedbir sayılıyor. Bir insanın iradesi haricinde 
işlenen bir suçta ceza verilirken bu hal esaslı 
bir esbabı muhaffife sayılıyor, fakat, hiçbir | 
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sun'u taksiri olmıyan bir masuma,• hattâ be
şikte bebek, yatalak acuze dahi olduğuna bakıl
maksızın-kan gütme suçu mevzuubahistir, diye
rek ona kaatilden daha ağır bir ceza, sürgün ce
zası veriliyor. 

Bu,, hangi hak ye ceza prensibiyle, hangi in
sanî anlayışla, hangi mantık ölçüsüyle izah edi
lebilir. Nerede kaldı ki, bu kanunun kalması ta
raftarı olan arkadaşların mantıkalarında kan 
gütme suçlarının çok olduğunu söylemeleri de. 
bu kanunla vaz 'edilen tedbirlerin bir işe yarama-.--
dığmı göstermektedir. 

Arkadaşım Mustafa Ekinci'ye bu teklifin 
yapılmasında ilham veren en son hâdiseye ben 
do şahit oldum. Bismil Kazamızda bir kadın 
Övey oğlunun kan gütme suçu işlemesinden do
layı 2 - 7 yaşları' arasındaki dört çocuğula' bir-
likto. hatırımda kaldığına göre Trakya'ya sür
gün cezasına çarptırılıyor. Kimsesiz ve her tür
lü maişet imkânlarından mahrum zavallı kadın 
ağlıyarak ayaklarımıza kapanıyor, (bizleri diri 
diri .'mezara gömmeye hakkınız var-mıdır?) di
yor.' 

Arkadaşlarım; bizim, bu hakikaten bigünah, 
bu zavallı kadına verebildiğimiz cevap, yapa
bildiğimiz yardım gözlerimizden akan iki damla . 
yaştan ibarettir. Şahidi olduğumuz bu facianın 
yüzlercesinin daha devam, etmesine müsaade 
edecek miyiz? . . . 

' (Kan gütme suçları cemiyetimizin hususiyet
leri itibariyle memleketimizde tahripkâr neti-

. çeler tevlit ediyor. Bu itibarla buna karşı bâzı 
müessir tedbirler almak lâzımdır.) Denirse suç
luya münhasır olmak şartiyle bu kabîl suçlulara 
daha ağır bir ceza, meselâ idam cezası verelim, 
diye bir teklif yepılırsa; 

Bu teklifin memleket realitelerine müstenit 
mucip sebeplerini bulmak ve suçun cemiyet ba
kımından iras ettiği zararı derpiş ederek hu
kuki ve mantıki izahını yapmak ve kabul etmek 
mümkündür. 

Fakat mer'i kanunda olduğu gibi içtimai bir 
felâketi önliyeceğim diyerek, yeni içtimai felâ
ketler silsilesi ihdas etmek adalete, hakka ve 
insafa tamamen aykırıdır. 

Bu itibarla 3236 sayılı Kanunun lağvı t e k 
lifini kabul etmek suretiyle son derece isabetli 
bir karar almış olacağımız kanaatinde olduğumu 
arzederim. (Alkışlar), • 
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. SALİH ESAİJ- ALl'EREN (Trabzon) — I 

Muhterem arkadaşlar, kan gütme sebebiyle iş
lenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürüm
leri hakkındaki 3236 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması Diyarbakır Milletvekili 
muhterem Mustafa Ekinci arkadaşımız tara
fından teklif edilmiş ve vâki teklifi kanuni A-

, dalet Komisyonunun 11 . II . 1952 tarihli otu
rumunda kabul edilerek Kamutayın yüksek 
tasvibine arzedilmckte bulunmuştur. Gerek tek
lif sahibinin görüş ve mütalâalarını' ve gerekse 
Adalet Komisyonunun noktai nazar ve içtihat-." 
larım..hürmetle karşılamakla beraber ayın ka
naat ve mütalâada olmadığımı ve bu baptaki 
naçiz mülâhaza ve düşüncelerimi iirzeyl.cmeyi 
bir vazife telâkki eyliyornm. 

Adı geçen 3236 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılması 1951 senesinde de Ankara Mil
letvekili muhterem Cevdet Soydan ve üç arka
daşı tarafından' teklif olunmş ol baptaki ka
nun lâyihası o vakit Adalet Komisyonunca da 
muvafık görülerek kabul edilmiş ise de lâyiha
nın Kamutayca müzakere ve münakaşası ne
ticesinde kanun teklifi 30 . VI . 1951 tarihli 
biı'leşimcİe reddedilmiştir. 

Muhterem Mustâfa Ekinci arkadaşımız ta
rafından bu kere yürürlükten kaldırılması teklif 
ediİeiı 3236 sayılı Kainin 'hakkındaki gerekçede 
işbu kanunun birinci maddesine göre, kan güt
me sebebiyle adam öldüren şahsın usul ve fü-
rıı ve kardeşlerinin sürgün edilmeleri mecbu
ri, ikinci maddesine göre de diğer akrabaları-
ııın nakilleri takdirî okluğu ve bu takdir öl
çüsünün tamamen indî ve keyfî bulunduğu ve 
bu baptaki gelişigüzel kararlar verildiği yazılı 
ise de kanunun birinci maddesi bir dam altın
da yaşıyan failin usul, füru, kardeş, karı veya 
kocasının. bulunduğu yerden başka bir mahal- I 
le naklinin mecburi olduğunu ve ikinci mad
desi de failin amca, dayı, hala, teyze gibi akra
balarının takdir edilecek lüzum üzerine nakil
lerine karar verebileceğini âmir <bulunmakta
dır ki, Türk hâkim ve mahkemeleri tarafından 
verilecek olan bu kararların takdir ölçüsü bir 
veçhile indî ve keyfî olmaktan uzak bulun
duğu gibi Türk mahkemelerinin 'vermekte ol
dukları kararlar da hiçbir zaman gelişigüzel 
değildir. Türk hâkimlerini bundan tenzih ede
rim. : • . . - . • 

Yine gerekçede 3236 sayılı Kanunun bir | 
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tetkik mahsulü olmadığı der.meyaıı edilmekte
dir. Bu kanun .1937 senesinde tatbik sahasına 
konulmuştur. 

1936 senesinde Trabzon O. Müddeiumumisi 
bulunduğum zaman. Trabzon, Giresun, Rize vi
lâyetleri dâhilinde kan gütmeden mütevellit 
adam öldürme vakaları günden güne çoğalmıya 
başlamış ve husumeti sabıkaya dayanan bu fe
na'itiyat yurdun Şark, Cenup vilâyetlerinde de 
tevali etmekte bulunmuş olduğundan bu hal 
Hükümeti esaslı bir tedbir almaya sevk eylemiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında vilâyetlerde kan güt
me saikı ile adam öldürme veya öldürmeye te
şebbüs edenler hakkında mahallî zabıtası, 
koy muhtar ve ihtiyar heyetleriyle birlikte 
tetkikata başlamış 3 - 4 ay kadar bu işle müste-
mirretı çalışılmış ve senelerden beri bu suret
le birbirlerini öldüren aile ve kabileler tes-
bit edilmiştir ki, adı geçen 3236 sayılı Kanun 
yapılan esaslı bir tetkik neticesinde mevkii mer'-
riyete vaz'edilmiştir. Bu tetkik o kadar esaslı ya
pılmıştır ki, Trabzon Vilâyetinin o zaman beş 
kazası olduğu halde tetkikat neticesinde seneler
den beri kan gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me vakaları merkeze tâbi Yumra Nahiyesiyle, 
Vakfıkebir, Akçaabat, Maçka kazaları dâhilinde 
tesbit edilmiş olduğundan bu kazalarla Yumra 
Nahiyesi kanunun çerçevesi içine alınmış, Of, 
Sürmene kazaları bu kanunun haricinde bırakıl
mıştır. Bu cihet de, 3236 sayılı Kanunun 
esaslı bir tetkik mahsulü olduğunu göstermek
tedir. 

3236 sayılı Kanunun tatbik sahasına girme
den evvel kan gütme sebebiyle, ika edilen- adam 
öldürme vakalarının aded ve miktarı ile kanunun 
meriyete girdiği 1937 senesinden sonraki miktar 
arasındaki bariz azalma farkı kanunun iyi neti
celer verdiğini sarahaten göstermekte ve Adalet 
Bakanlığının 1937 senesinden evvel ve sonraki 
kan gütmeden mütevellit adam öldürme vakaları 
hakkındaki istatistikleri de bu ciheti müeyyet 
bulunmaktadır. . 

Yine gerekçede 3236 sayılı Kanunun antide
mokratik olduğuna da işaret edilmekte ise de si
yasi'1 hakları, âmme haklarını, insan haklanjıı lü
zumsuz yere tahdit eden veya kaldıran kanunlar 
antidemokratiktir. Memleketin bâzı mmtakala-
rında maalesef mevcut bulunan kan gütmeden 
mütevellit adam öldürme vakalarının önüne geç-
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inek için vaz'edilmiş olan bu kanunun o mınta- I 
kalar halkı için faydalı ve bu itibarla memleket 
bünyesine uygun olduğu ve antidemokratik naza-
riyesiyle bu kanunu kaldırdığımız ve yerini boş 
bıraktığımız ânda bu işlerin genişliyeceği ve mem
leketin asayişine tesir edeceği ve realiteye de uy-

.gun bulunmıyacağı bir emri aşikârdır. 
1951 senesinde bu kanunun yürürlükten kal

dırılması hakkındaki teklifi kanuni Kamutayda 
müzakere edilirken Adalet Bakanı cezada niya
bet doğru olmamakla beraber memleketin bâzı ı 
mmtakalarmda fena bir itiyat • ve ahvali ruhiye 
itibariyle bu kanunun koruyucu bir vasfı oldu
ğunu ve binaenaleyh bu kanunu derhal kaldırıp 
yerini boş bırakmak ne gibi tesirler yapacağını 
ve bu itibarla bu kanun üzerinde esaslı tetkikat 
yapılması lâzımgeldiğini ve esasen bu teklifin 
Hükümet tarafından yapılmamış olduğunu beyan 
eylemiştir. I 

Kan gütme Kanununun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifi ge^en sene Meclisi 
Âlide müzakere edilirken bir milletvekili arkada
şımız, aralarında kan husumeti olan ve bu yüz
den birbirlerini aile efradından küçük yaşta olan 
gençlere vurdurup öldürten vatandaşların artık 
biz buralarda duramıyacağız her hangi bir yerde 
toprak ve iskân verilsin ailece çıkıp oralara gide
lim dediklerinden bilvesile bahseylemiştir. 

3 Nisan 1952 tarihli gazetelerde Kaman İlce
sine bağlı bir köyden Necati Koçak isminde bir 
vatandaşın aynı köyden ve aralarında kan dâ
vası olan Mehmetoğlu Abdullah'ı tarlasında ça
lışmakta iken mavzerle öldürüp köye gittiği ve 
düşmanımı öldürdüm, dediği ve mumaileyhin ya
kalandığı yazılı bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonunun raporunda zikredilen 
bir hususa da kısaca temas edeceğim. Rapor
da fail ile bir daim altında yaşıyaıı sekiz yaşın
daki bir kız çocuğunun mahkemenin 7 - 8 se
ne sürmesi neticesi evlenme cağına gelerek 
evlenmesi halinde dahi bundan sonra yapılan 
sürgünün aile hayatında; vukua getireceği fe
caatten bahse dilmekte ise de 25 seneyi müteca
viz sopkeden hayatı adlim esnasında 7 - 8 seme 
devam eden bir katil dâvasına tesadüf eyleıme-
diğim gibi 'esasen suçluları mevkuf bulunması 
Usul Kanunu icabından bulunan bu kabil dâ
valar, âzaımi iki sene zarfında, hükme iktiran 
ve katiyet kesbedeceği ye hükmün iktisabı ka
tiyet eylemesini mütaakıp 3236 sayılı Kanunun 
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7 nci maddesine tevfikan nakilleri lâzımgelen-
ler hakkımdaki karar, cumhuriyet savcılarının 
talebiyle duruşma yapılmaksızın hükmü veren 
mahkemece verileceği yazılı olmasına göre ra
porda zikredilen mis at ve hâdisenin tekevvü
nüne- meydan verilmemesi hükmü kanun ikti
zasından olduğu gibi Adalet Bakanlığının 
16 . IX . 1942 tarih ve 23 sayıılı tamimi ile de 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve öldürmeye teşebbüs cürümleri 'hakkında ön
leyici tedbirleri ihtiva etmekte olan 3236 sayılı 
•Kanun hükümlerinin, vaktinde ve hassasiyetle, 
hüsnü tatbikına itina edilmesi de ehemmiyetle 
ve ta mim en tebliğ edilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, netice' olarak arzedeyim ki 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında bugün 
için daha iyi bir tedbiri ihtiva eden kanun 

• yapmadan 3236 sayılı Kanunu kaldırmanın her 
bakımdan, memleket realitesine uygun olmıya-^ 
cağı ve cemiyete yapacağı zararın şümul ve 
ehemmiyeti pek. ımühim olacağı izahtan v a r e s 
tedir. . 

Mâruzâtıma son verirken sayın. Hükümet
ten temenni yatım, kan gütme hâdiselerinin ce
reyan eylediği mmtakalarda Adalet, İçişleri 
bak anlıklarının (müştereken yaptıracakları esas
lı tetkikat sonunda Meclise yeni bir kanun ge
tirmelerinden ibarettir. Muktezası yüksek tak
dirlerine arzotunur. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon):— Muhte
rem arkadaşlarım, şu anda müzakere mevzuu 
olan kanun teklifi üzerinde konuşmalarımda baş
larken evvelâ bil' noktaya ehemmiyetle işaret 
etmek mecburiyetindeyim. Çünkü Adalet Ko
misyonunda da mütalâalarımı serdederken bel
ki de peşinen bu noktaya işaret etmemiş oldu
ğum için ilgası teklif 'edilen bu kanunun ilga 
teklifi aleyhindeki tekliflerim komisyonda ken
di laleyhimde kabul edildi. 

'Muhteremi arkadaşlar, kânun eksiktir, ak
saktır, tenkid edilecek birçok noktaları var
dır. Fakat giderilebilecek olan bu aksaklıkla
rı ortadan kaldırmak için topyekûn kanunu il
ga etmek doğru değildir. Esasen kanunun il
gası için ileri sürülen sebepler bu kanunda gö
rülen eksiklik ve aksaklıklar dır. (Benim arze-
deceklerim • işte bu eksik «ve aksaklıkların ne 
suretle giderileceğimin bir esbabı mucibesimi 
teşkil edecektir. 
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Kan gütme sebebiyle, bir dam altında yaşı-

yan usul ve füruğ ve kardeşler bu sebeple yer
lerinden kaldırılıyor ve deniyor kinsizlerden bi
risini vuracaklardır, bu iki aileyi bir birinden 
ayıralım, başka bir yere gönderelim, orada bir 
birinizden uzak kalacaksınız ve bu suretle hissi 
adavetin önüne geçilmiş olacaktır. 

Bu sebeple aileler naklediliyor ama orada 
kendilerine hiçbir geçim vasıtası hiçbir imkân 
verilmiyor. Çünkü tarlasını, evini ve barkını 
hepsini orada bırakmıştır ve hattâ oraya bir an 
için bile gitmesine müsaade edilmez, bu husus
ta Meclisin Kararı sarihtir. Şu halde ne yapa
caktır? evini, barkını bırakmış canını kurtarmak 
için oraya gitmiştir, fakat bu sefer do sefalete 
düşmüştür, sefaletten ölecektir. Bu hal kanu
nun mühim bir eksikliğidir. Kan gütme sebebiyle 

•katil vakalarının cereyan ettiği memleketlerde 
bulunan arkadaşlar bilirler ki kan gütme sebe
biyle vurulanlar yüzde yüz diyeceğim (belki de 
istisnası vardır) daima erkeklerdir. Kadınların 
vurması, vurulması pek mevzuubahis değildir. 
Halbuki kadınlar, kızlar da erkekler gibi aynı 
şekilde nakle tâbidir. Bunlar için hâkime takdir 
hakkı verilemez mü. Yine meselâ, kan gütmeden 
dolayı katil suçu işlendiği takdirde 10 yaşında 
olan bir kız çocuğu 6 sene sonra 16 yaşma gel
miş, evlenmiş ve başka köyde yerleşmiş ve çocu
ğu olmuştur. 6 sene sonra verilen ve kesbi kati
yet etmiş olan hükmün arkasından bu kadın da 
köyünden alınıp başka yere nakledilmektedir. 
Baha bunun gibi muhtelif cephelerden, sadece ve 
sadece bu kanunun eksik ve aksak olması yüzün
den bu gibi kötü durumlar meydana gelmiştir. 
Bunu bendeniz, bu kanunun aleyhinde olarak 
değil, bu kanunun eksik ve aksak olması sebe
biyle tamamen kabul ediyorum. Ama yapacağı
mız iş nedir? Diyorlar ki, elimizde kötü bir ted
bir var. Bu tedbir kötü olduğu için bunu 
tamamen kaldıralım, hiçbir tedbir olmasın, 
Böyle mi yapmak daha iyidir, yoksa bu kötü ted
biri iyi bir tedbir haline komak mı?. Geçen sene 
bu kanunun müzakeresi sırasında bendeniz yine 
aynı fikri ileri sürmüştüm. Biraz gecikmiş ol
makla beraber bu kanunun eksik ve aksak taraf
larını kabiliyetimin yettiği nispette tadil eden 
bir teklifi başkanlığa takdim etmiştim. Bu tekli
fim Adalet Komisyonundadır. Bu fikrimi kuv
vetlendirmek için şimdi huzurunuzda bir nok
taya daha işaret edeceğim. Benden evvel konu-
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I şan Salih Esad Bey arkadaşımız Trabzon'da 

müddeiumumilik yapmış ve orada bu hâdiselerin 
içinde bulunmuş bir şahıs olarak, kanun tama
men kaldırılmamalıdır, diyor. Bugün müddei
umumi olan bir arkadaşım da bana gönderdiği 
mektupta diyor ki; 2336 numaralı Kanunun kal
dırılması düşünülüyormuş, bu mevzu, münakaşa 
götürür, bana göre faydalıdır. Ancak bir ilâve 

- yapılmalıdır. Şöyle ki; bu nakil edilenlerin gay-
rimenkulleri Hazinece değeri mukabilinde satm
alımı' ve kendilerine bedeli ödenir. 

Arkadaşlarım belki bu, ilk nazarda tehlikeli 
görünebilir. Çünkü yerinden kaldırılan bir aile
nin gayrimenkulu Devlet tarafından alınacak 
ve kendisine gittiği yerde verilecektir. Fakat o 
zaman bu kanun bir sürgün kaimim olmaktan 
çıkar. îki aileyi birbirinden uzaklaştırmak sure
tiyle bu kan gütme işine mâni olabilir. Bende
nizin bu hususta verdiğim tadil teklifimde; bu 
ve buna mümasil birtakım tadilleri havi hu
suslar mevcuttur. Yine diyorlar ki; bu nakillerle 
memlekete ne gibi bir fayda sağlamış olur?. Ve
ya bir fayda temin edilmiş midir?. Hiçbir fayda 
temin etmiyeeeği mütalâa ve iddiasında bulunan 
arkadaşların bu iddia ve mütalâalarına bir mes
net teşkil eden hiçbir nokta göremedim. Yalnız 
Yusuf Azizoğlu arkadaşımız bu kanunun lehinde 
bulunanlar dahi bu kanuna rağmen yine kan 
gütme dâvasmm devam ettiğini söylemektedirler, 
diyor. 

Esasen arkadaşlarını, bu kanun kan_'gütme 
sebebiyle işlenen fiilleri topyekûn ortadan kal
dırabilecek mahiyette bir kanun değildir, hu 
kanım .o vakaları imkân nispetinde önlemeye 
matuf tedbirleri ihtiva eden bir kanundur. 

•1937 senesinde, yiani bu kanun çıkarılma
mışken Trabzon'da kan lgütme sebebiyle adam 
öldürme vakaları bugünkünden çok fazlaydı. . 
Hükümet, bu hususta, rakamlarla gelip size ma
lûmat arzedebi'lir. 

Nihayet size1 bir noktayı daha izah edeceğim : 
Bâzı .arkadaşlarımız bizim ınmtakamrzda bu 

kanun tatbik edilmesin, şu, şu mahzurları var
dır, buyurdular. Bu kanun o derece bir ted
biri kanunidir ki, nerelerde tatbik edileceği 
keyfiyeti daihi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
Muhakkak surette her mmtakada tatbik edil
mesi lâzımgelen Ibir kanun değildir. Heyeti Ve
kile heT hangi bir mıntakada kan gütme: seıbe-

I biyle adam öldürme vukuatının mühimseneeek 
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kadar çoğaldığım '(görürse, orada o kanunun 
tatbikma karar verecektir, ehemmiyetli suret-
ite az aldığı takdirde! de mevkii tatbiktan kaldı
racaktır. Kan [gütme sebebiyle adam öldürme 
•fiilleri 'bıı kanunun hiçbir tesiri olmryaeiak du
ruma gelmişse Hükümet bunu tetkik ©der ve 
hakikaten Jböyle ise' kaldı™'." Bizim ele1 diyece
ğimiz olmaz. 'Çünkü mesul, makam sahipleri bu 
kanunun tatbikin a lüzum yoktur diyorlarsa/ 
tatbik edelim diye ısrar etmemizin' mânası, ol
maz. • ' • ' . " ' " 

(Görülüyor ki, -klanım haddizatında cezai nıa-
hiyeti' haiz bir kanun değildir. Y&lniz tedbir 
eksiktir, aksaktır ve bendeniz (bu hususta bir' 
vicdani veleibe Ibilerek bir tadili kanuni teklifi 
vermiş 'bulunuyorum. Teklifim Adalet Komis
yonundadır. İstirham ederim, 'benim' teklifim 
hakkında da Adalet Komisyonu (bir karar ver
sin, 'her iki teklif hakkımdaki kararını müşterek 
olarak getirsin. İlgası istenen kanun teklifi ile . 
tadile alt kanun teklifimi birlikte müzakere bu
yurun; ona ıgöre bir karar verin. Bunun için 
bir önerge veriyorum. Bu kanunun; benim ka
nun teklifimle! birlikte huzurunuza gelmesini ve 
ikisinin birlikte müzakeresini rica, ediyorum. 
Binaenaleyh bu maksatla işbu kanun teklifi ile 
komisyon raporunun Adalet Komisyonuna iade
sini teklif ediyorum. ('Muvafık sesleri). 

HÂMİD ŞEVKET ÎNICE (Ankara) — Efen
dim, bu mevzu üzerinde çok dikkatli çalışan ve 
bilhassa muhitinin tatbikatından aldığı' kanaat
leri Ibi'zo nakleden arkadaşımız Ooloğlu'nun mü
talâalarının bir kısmına vicdanen kaani olma
manın imkânı yoktur. 'Çünkü mâkul ve mantı
ki olalı ve realiteye mutabık hulunan. mütalâa
lar karşısında insan, her zamla/n tebdili kana
at •etmelidir ve esasen kanaat kutsal ve muhik 
olursa insan ancak onda ısrar eder. Yoksa, hak
sız b i r kanaatte1, illâ 'dediğim dediktir*, diye du
ramaz. 

Simidi ben Adalet Komisyonunda bu tasarı
ya imza atan arkadaşlarınızdan biri olduğum 
halde görüyorum ki, -arkadaşımız kısmen hlaklı-
dır. Yalnız temas ettiği bir, iki nokta var ki, 
arkadaşım da hukukçu olduğu için Ibıı hususlar-

• da beni karşılamasını ve diğer arkadaşlarımızın 
•biraz daha tenevvür .etmelerinin teminini1 ken
dilerinden rica edeiceğim. 

Efendim, her şeyden evvel şurası muhak
kaktır ki;' biz, medeniyete, Garba yükselmeye 
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doğru gidiyoruz ve gideceğiz. Şimdi, Türkiye de
mokratik hayatın içine girmiş bir memlekettir. 
Hattâ antidemokratik kanunları kaldıracağız, 
diye millete karşı va'it altına girdik. Bu mesele
ler üzerinde tetkikler yapmaları için komisyon
lar teşkil ettik. Salâhiycttar profesörlerden ye 
alâkalı memurlardan mürekkep olan komisyonun 
verdiği raporlar' elimizdedir ve öyle zannediyo
rum. ki ilgasını istediğimiz'bu kânun bir numara
lı antidemokratik kanun diye gösterilmektedir. 
Sebebi de şudur ve öyle olması da gerekmektedir: 
Malûmuâlinizdir ki ahkâmı sabıkada «ııkübatta, 
niyabet cereyan etmez» diye hüküm vardır. Bu
nu Avrupai bir ifade ile söylemek lâzımgelirse, 
cezalar şahsidir; yani ancak mücrim cezadide 
olur. Mücrimle suç ortağı olmıyan cezadide ola
maz. Meselâ, oğlumun işlediği bir suçtan dolayı 
ben sorumlu olamam. Bu cezai kaide ve zihniyet'" 
medeni dünyanın her tarafında kabul edilmiş
tir ve bir kaidei daime halinde yaşamaktadır. 
Zaruretler, Cîoloğlu arkadaşımın dediği gibi, bâ
zı hususi tedbirler almayı emrediyorsa o zaru
retlerin meşru kıldığı başka hükümler yaratalım. 
Meselâ: Bugün meriyete geçen ve üzerinde bir
çok tartışmalar yaptığımız meşhur, gayrimenkul e 
Meni Müdahale Kanunu gibi, o kanun hakikaten 
Medeni Kanuna mugayirdi, M'edeni Kanunu bir 
tarafa bırakan ve fakat realitenin emri altında, 
bu memleketin mizaç ve ihtiyaçlarına uygun di
ye mütalâa ettiğimiz bir kanundur. Ben bu cihet
leri muaheze etmem, fakat daha ilerisine gitrai-
yelim. Bi*z bugün Avrupalıyız derken, Amerika
lı ile kolkola gezerken, İngilizlerle müttefik ola
rak Atlantik Paktında arzı vücut ederken, kan 
gütme dâvası diye çok istisnai ve hakikaten anti
demokratik bir kanunun yürümesine müsaade et-
miyelim. Muhterem arkadaşım diyor ki; o kanu
nun aksak ve eksik taraflarını ikmal edelim. Bu
nu, temenni etmiyecek hiçbir arkadaş tasavvur 
etmiyorum. Fakat geçen sene mevzuübahis olan 
ve Meclisçe redde mukarin bulunan teklif ile bu. 
teklif.arasında bir seneye yakın zaman geçmiştir. 
Arkadaşım kendi mıntakalarında bunu ihtiya.ç 
halinde görüyor idiyseler, kendi fikrine iştirak 
eden o bölge mebusları bu ihtiyacı şimdiye kadar 
Meclise getirirlerdi. Hakikaten. Mustafa Ekinci 
arkadaşımızın yazdığı yazı, doktor Yusuf Aziz-
oğlu arkadaşımızın dediği gibi, insanın gözünün 
önünde vicdanları parçalıyacak manzaralar yara
tıyor. Meselâ ben bir suç işliyeceğim, benim kı-
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zım, karım, torunum müebbeden sürülecek! Böy- I 
lo bir şey olur mu? Benim oğlumu öldürdün diye 
ben, seni öldüreceğim veya öldürteceğini; cinai 
bir hâdise tasavvur ve tasmim edip taammüden 
öldüreceğim, adem, âbâda göndereceğim, ana rah
mindeki bu adamın ceninine varıncaya kadar, 
evdeki yetmiş seksen yaşındaki ihtiyar anasını, 
eşini ve çocuklarını sürgün etmek, refet ve ada
letin muktezası mıdır? Ben suç işlersem 70-80 ya
şındaki anamı sürgün etmenizde adalet tasavvur 
olunamaz. Ben bu bahsi burada, münakaşa eder
ken, değil yalnız memlekete karşı, hattâ bütün 
cihana karşı, haya duymaktayım. 

Bu kanunun hâlâ ayakta kalmasının ise, dev
let hayatımıza ağır zahmeler açmakta olduğunu 
da ifade etmek istiyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, in

sanların tabiî olan ve Anayasa, ile teminat 
altına alman hürriyetlerini ihlâl eden hüküm
leri nefsinde toplıyan bir kanunun tarihe ka
rışması zamanın geldiğine kaani bulunmakta
yım. (Bravo sesleri) 

3236 numaralı ve 23 . VI . 1937 tarihinde 
neşredilmiş olan bu Kanunun birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddelerini birlikte oku
yacak olursak, heyeti cclilenizin varacağı ne
tice ve kanaatte bu olur zannmdayım. 

«Madde 1. — Kan gütme sebebiyle adam 
öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden veya 
başkasını bu cürmü işlemeye azmettiren veya 
tahrik eyliyen kimsenin cürüm işlendiği zaman 
bir dam altında yaşıyan usul ve füruları ve 
kardeşleri ve karı veya kocası ikâmetgâhları
nın bulunduğu yerden başka bir yere nakledi
lirler.» 

«Madde 2. — Faille bir dam altında yaşama-
salar bile cürüm işlendiği zaman failin ikâ
metgâhının bulunduğu köy veya kasaba veya 
şehir içinde ikamet eden birinci maddede yazılı 
hısımlardan ve amca, dayı, hala, teyze, yeğen. 
kaynana veya kaynatasından her hangi biri
nin de takdir edilecek lüzuma göre nakilleri
ne karar verilebilir.» 

Bunlar suç işlememişlerdir. Yalnız akra
balık bakımından, sıhriyet bakımından bir
birlerine bağlıdırlar. Hattâ aralarında ge
çimsizlik ve münaferet dahi bulunabilir. Zorla | 

kızını alınıştır, düşmandır. Bu bakımdan bun
lar da nakledilmektedir. 

«Madde 3. —• Kan gütme saikına vâkıf oldu
ğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta ola
rak adam öldüren veya öldürmeye teşebbüs 
edenlerin birinci ve ikinci maddede yazılı de
recelerdeki hısımlarından cürüm işlendiği za
man failin ikametgâhının bulunduğu köy veya 
kasaba veya şehir içinde ikamet edenlerin de 
takdir edilecek lüzuma göre nakillerine karar 
verilebilir.» 

Arkadaşlar, 4 ncü madde de şöyle «Kan 
gütme saikı ile adam öldüren veya öldürmeye 
teşebbüs edenler ve kan gütme .saikına vâkıf 
olduğu kimselerin azim veya tahrikine vasıta 
olarak bu cürümleri işliyenler ve bu saikı bi
lerek cürme iştirak etmiş olanlar haklarında 
da mahkûm oldukları cezanın çektirilmesin-
den veya bu cezanın bir suretle düşmesinden 
sonra birinci madde hükmü tatbik olunur.» ka
ti hüküm. Yani bu zaruret dolayısiyle nakil edi
lebilir. Hiç suç işlemiyen şahıslar beşinci mad
desinde mütalâa edilmektedir. Suç işlememiş
tir, kasden bir şahıs bir suç işlemiştir. Yahut 
taammüden adam öldürmek suretiyle suç işle
miştir. Bunun hısım ve akrabası bu bedbahtlı
ğa mâruz kalmıştır. Bu şahıs da ağır ceza mah
kemesinin karariyle oradaki müddeiumuminin 
talebi üzerine nakledilebilir. Kanun bu hüküm
leri taşımaktadır. Ceza kime verilir? Hiç şüphe 
yok ki; suçu işlemiş olana verilir. Suçu işlemi
yen bir şahsa ceza verilmesi bugünkü medeni 
ceza kanunlarından tamamiyle kaldırılmıştır. 
Tarihe terkedilmiştir. 14 ncü asır, biraz daha 
cesaretle konuşmak lâzımgelirse 15 nci asırdan 
evvelki zamanlara bu prensibi nakletmek lâzım
dır. Size tetkikatıma itimat etmenizi rica ederek 
bildiririm k i ; dünyanın her hangi bir tarafında 
böyle bir kanun yoktur. Kanunda ceza tâbiri 
kullanılmamış, sürgün denmiştir. Nakil tâbiri 
kullanılmak suretiyle bir kanun kaçakçılığı ya
pılmıştır, kelime ile. Bunu o devrin tarihçilerine 
ve Mecliste buhranlara sormak lâzımdır. 
Ben meseleyi ilmî bakımdan izah etmek
teyim. Haddizatında hukukçu arkadaşla
rım teslim ederler ki, mahkeme karariyle bir 
şahsı, bulunduğu yerden uzaklaştırmak bir sür
gün cezasından }başka bir şey değildir. 

Binaenaleyh kanunun taşıdığı hüküm; suç iş-
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lememiş olan vatandaşları sürgün cezasına çarp
tırmaktan ibarettir. | 

.Bu da, cezanın şahsiliği prensipine aykırı ol
duğundan, bu kanunun kaldırılması icabeder. 
Kanun, Salih Esad Alperen,, Mahmut Goloğlu, 
hattâ geçen sene vâki teklif üzerine söz alan 
Tevfik îleri ve' Adalet Bakanı-Sayın Rükneddin 
Nasuhioğlu'nun söyledikleri gibi, vahim neti
celeri önlemekte midir? Hayır. 

Arkadaşlar ben burada yalnız rakamları ko
nuşturacağım. En büyük belagat rakamlara da
yanır. Adam öldürme suçlarının yekûnu memle
kette küçümsenmiyecek kadar çoktur. 

Ben 1948 -1949 yıllarında adam öldürme su
çunun yekûnlarına ait rakamları vereceğim, 
hattâ Yalnız 1949 senesine ait rakamı söylemek
le sözlerimin doğruluğunu ispat edeceğim. 

1949 da adam öldürmekten mahkûm olmuş 
2312 şahıs vardır, hapishanelerimizde a<jlam öl
dürmeye teşebbüsten dolayı da 1576 şahıs mah
kûm olmuştur. Kan gütme, sebebiyle adam öl
dürmeden dolayı nakledilenlerin, yani benim 
anladığım mânada sürgün cezasına mahkûm edi
lenlerin adedi nedir diye merak ettim, Adalet 
Bakanından geçen sene rica ettim, vilâyet sav
cılarına tamim ettim, rakam aldım: Çarpılan 
şahısların adedi 126 dır dedi ve ozaman Adalet 
Bakanı ilâve etti, tedbir alacağız, şimdilik bu 
kanun meriyette kalsın, yakın bir zamanda ted
bir alacağız, ondan sonra bu kanunun kaldırıl
masını istiyeceğiz. Bir sene geçti, bir tedbir 
Adalet Bakanlığınca alınmadı ve halen de bir ça
lışma yoktur. Yalnız bu alanda değil, Ceza Ka
nununun üzerinde de halen esaslı bir çalışma 
yapılmamaktadır. Ceza Kanununun tadili lâzım 
mı değil mi?; ; 

BAŞKAN — Mevzu üzerine... 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Mevzuu bu 

kadar genişletmemekliğim lâzımgelir, ama bu 
hâdiseye maksur olarak diyebilirim ki,. Ceza 
Kanunu ile Adalet Bakanlığının yakın bir za
manda tedbir alabilmesine imkân yoktur. Mev
cut mevzuatla alınabilir. Ceza Kanununun 13 
ncü maddesi, Adalet Bakanına salâhiyet verir. 
Ceza Kanununda, kan gütme suretiyle adam 
öldürmenin, yani taammüden adam öldürmenin 
cezası idamdır. Suçu işleyene adam öldürmenin 
cezasını verdikten sonra hısım akrabasına ay
rıca ceza vermeye sebep yoktur. 

Mahkemelerimiz idamdan kaçınmaktadır, 

esbabı ımuhaffifei kanuniye, takdiriye bulmak-
tadi'r, cezayı azaltmaktadır. 

Vasati olarak bir rakam aldım. Adam öldür
menin cezası kapalı bir yerden bir sıpa çalma
nın cezasından daha azdır. 492 nci maddenin 3 
aicü b endindeki hüküm üç misli artıirılmıştır, 
Hayvan Sirkatinin Men'il hakkındaki Kanunda 
kapalı bir yerden bir eşek sıpasını çalan şahsa 
15 sene hapis cezası veriyoruz. Bir adamı Öl
düren şahsa ise verdiğimiz ceza vasati olarak 12 
senedir. Adalet Bakanlığından yapılı bir so
ru ile rica ettim, Ceza Kanununun 13 ncü mad
desini imal edin... . ; . • ' • " 

BAŞKAN — Lütfen tasarı üzerinde konuşun 
efendim. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Tam tasan 
üz'erindeyim. 13 ncü maddeyi imal edin, etme-
mıekliğimiz için ortada bir sebep yoktur. Eğer 
bir sebep görüyorsanız, bunu bildirin, dedim. 
Adalet Bakanlığı yaptığı bir talimatname ile 
cezasının altıda birini çekmiş olan şahısları iş 
esası üzerine müesses olan ceza evlerine gön
dermektedir ve bunların cezalarının yarıya ya-

; kın bir kısmı indirilmiş olmaktadır. Bu hem 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna aykırıdır, 
çünkü kaza mercilerinin verdikleri kararları 
idari merciler tenkis etmektedir, hem de in
san kanını ucuzlatan bir şey olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarımdan Goloğlu ve Esat Be
yefendi, bir tedbir alınsın,, ondan sonra kal
dırılsın/diyorlar. 13 ncü maddeye göre Adalet 
Bakanı talimatnameyi değiştirmek suretiyle 
bu tedbiri alabilir. Binaenaleyh daha başka bir 
tedbir almaya lüzum yoktur. Goloğlu arkada
şım geçen senıeki konuşmasında, arkadaşlara 
haber veriyorum : Vakfıkebir'de hiç yüzünden 
adam Öldürürler, onu öldüreni de öldürürler, 

I sonra bu üçüncü şahsı da öldürürler, gibi sözler 
I ederek Mecliste bir tetbiş-' havası1 yaratmıştı. 

Hayır arkadaşlar, ben bu müessesede senelerce 
çalıştım. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz sıranız 
gelince konuşursunuz. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Aldığım aded 
hakiki bir adeddir. Adalet Bakanı bu aded üze-

j. rindö Meclisi tenvir edebilir. Bu kanunun kal
dırılması ile hiçbir boşluk husule geİmiyecek-
tir. «Taammüden adam öldüren idam edilir.» 
Gün olur, takdir olur hâkim bu hükmü tatbik 
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ıeder veya etmez. İnfaz* tamamaiyle Adalet Ba
kanının elindedir. îş esası üzerine kurulan ce
za evlerine bu ka"bîl mahkûmlar gönderilir. 

Arkadaşlarım, ben şahsan Goloğlu arkada
şımın Meclis Riyasetine takdim ettiği ve Ada
let Komisyonunda bulunan teklifinin bu ka
nunla alâkalı olacağına kaani değilim. • Bu 
•tamumiyle antidemokratik hükümleri nefsin
de toplamış olan bir kanundur. Arkadaşiımm 
'teklifi Meclisi Âlice kabul edilirse venimelmat-
lup. O takdirde bir boşluk doldurulmuş değil 
de yeni bir hükümle yeni bir tedbir alınmış 
olur. Fakat bu teklifin Mustafa Ekinci arka
daşımızın -teklifiyle asla alâkası yoktur. Ted
bir, kanunun bünyesinde 13 ncü maddeyi Ada
let Bakanlığının değiştireceği bir talimat hük
mü ile tamamiyle alınmış olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 

Arkadaşlar, bu kanun teklifi, geçen sene de Ko
misyonda müzakere edilmiş ve eski müdafaasını 
arkadaşımız Goloğlu yapmıştı. Gerçi Adalet Ko
misyonunun noktai nazarı bu kanunun kaldırıl
masına matuf bulunuyordu. Fakat Yüksek Mec
lisiniz o zaman bu yoldaki kanun teklifini reddet
mişti. Bu defa Mustafa Ekinci arkadaşımız yeni 
bir teklifle yüksek huzurunuza gelmiş ve komis
yonunuz bu teklifi bir kere daha inceden inceye 
tetkik etmiş ve vardığı kararda, Mustafa Ekin-
ci'nin noktai nazarını teyitten ibaret bulunmuş
tur. Biz kanunun müzakeresinde sadece prensip 
üzerinde durduk. Aynı zamanda halen tatbik ka
biliyetinden mahrum bulunduğunu göz önünde 
tuttuk. Prensip üzerinde durduk.. Adalet ve in
sanlık ruhu ile kabili telif değildir. Bu bakım
dan bu kanunun ilgası lâzımgeldiği neticesine 
varmış bulunuyoruz. Adalet ruhu ile kabili telif 
değildir, çünkü suçla en ufak ilgisi bulunmıyan 
bir aile, hürriyetinden mahrum olarak 500 kilo
metrelik uzağa sürülmektedir. Bu ise ceza şiarı 
ile kabili telif olmayan bir keyfiyettir. Kabili 
tatbik bile değildir, katilden sanık olan adamlar 
hakkında bu takyidat konurken mağdur olan ta
raf hakkında bir hüküm mevcut değildir. 

500 kilometrenin istihdaf ettiği bir mâna ve 
gaye vardır. Mağdur taraf 500 kilometrelik bir 
mesafeyi katedip sürgün edilen* katilin akrabası 
yanma gelemez diye düşünülmüştür. Halbuki 
şimdi vesaiti nakliye o kadar tekâmül etmiştir ki, 

. im ö : i 
bu mesafenin katı, gün değil saat haline gelmiştir. 
Bu bir. 

ikincisi; mağdur taraf m o sürgün edilen 
tarafın bulunduğu mahalle doğru yak
laşması hakkında hiç bir kayıt mev
cut değildir. Bu gibi eksiklikler ko
misyonumuzda mevzuubahis edilmiştir, sonunda 
da bu neticeye «varmış bulunuyoruz. Goloğlu ar. 
kadaşımız encümende tekliflerini ileri sürdüler, 
buraya yeni bir teklif ile geldiklerini de huzuru. 
nuzda ifade ettiler. Dinlediniz; tekliflerinin ma
hiyeti anlaşıldı, bu, kabule şayan olmaktan uzak
tır. 

Goloğlu arkadaşımız komisyonda şunu belirt
tiler: 

Katilden sanık adamların akraba ye hısımları 
sürgün edilmektedir. Fakat bunların memleket
lerinden en ufak bir şekilde tasarruf edemedik
lerine göre gittikleri yerde hakikaten sefalete ve 
perişaniye mâruz kalmaktadırlar. Şu halde 
yapılması lâzımgelen şey, bir kan gütme dâvası
nın önüne geçmek için tatbik ettiğimiz bir mua
mele karşısında, takdir edeceğimiz feci durumlar 
karşısında insani tedbirler almaktır. Bu tedbirler 
ne olacaktır? Mal ve mülklerine karşı beri taraf
ta mal ve mülk vermek olacaktır. Biz mal ve mülk 
mübadelesinden .ziyade işin prensip ve adalet ru
hu ile kabili telif olmaması keyfiyeti üzerinde 
durmaktayız. Bu bakımdan kanun teklifi yerin
dedir. Adalet Komisyonumuzun ittifakla kabul 

-ettiği bu teklifin, yüksek tasvibinize her halde 
iktiran edeceğini ummaktayım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; evvelâ, sayın arkadaşım Mahmut Gol
oğlu'nun ifadatmdan bahsile ona cevap verilmi-
yen hususları ikmal etmek suretiyle söze başlıya-
cağım. 

Bu kanunun mahiyeti, diğer arkadaşlarımız 
ve komisyon mazbatasiyle, gayet güzel bir şekilde 
Heyeti Muhteremeye tebarüz ettirmiş bulunmak
tadır. Neticesi itibariyle hakikaten masum birçok 
insanların suç ile, kan gütme saikı ile adam öl
düren, ana, baba, kardeş, kaynata, kaynana, kayin-
birader gibi birinci ve ikinci derecede yakın,kim
seleri sürülmek suretiyle tatbik edilen bir ceza 
sisteminden ibarettir. Bu sürgün cezası, failin 
500 kilometre uzağa sürülmesi suretiyle tatbik 
edilen bir muamelenin ilga edilmesi istenilen ka
nunda, nakil tâbiri kullanılmak suretiyle bir ka-
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hun kaçakçılığı yapıldığı izzet Akçal arkadaşımız 
tarafından gayet güzel bir şekilde belirtilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarımız, masum insanlara 
tatbik edilen bu ceza sisteminde ve Türkçe ifade
siyle; her-koyun kendi bacağından asılır sözü ile, 
ifade edilen sisteme tamam iyle aykırı, antidemok
ratik ve gayri medeni' bir cezayı ihtiva eden bir 
kanundur, insanın hakikaten tüylerini diken di
ken eden bir olaydır. 

Sayın arkadaşlar; bu kanun tatbik edildiği za
man yalnız Heyeti Muhtereme gibi güzide ve mil
let iradesini temsil eden kimselerin vicdanlarını 
titretmesi mevzuubahis değildir. Bütün Türk 
camiasının vicdanlarında derin bir iz bıraktığını 
yakın bir misalle arzedeceğim. Bendeniz Gazian-
teb'de müddeiumumi iken, ki o zaman Salih Bey 
de Trabzon'da müddeiumumiydi, başımdan geç
miş bir hikâye olarak geçen sene arzetmiştim. Bir 
aileyi bu kan gütme saikiyle başka bir yere sür
düğümüz "sırada içlerinden birinin, ben muhacir 
mi oluyorum, diye inim inim inlediğini görerek 
derin bir azap duymuştum. Geçen sene Af Kanu
nu çıktıktan sonra bu adam tekrar Gazianteb'e 
iade edilmişti. Gazianteb müddeiumumisi ile Ada
let Bakanlığı arasında cereyan eden muhabere 
neticesinde Af Kanunun bunlara şumülü olma
dığı cihetle tekrar Kayseri'ye nakledildiğini Ga
zianteb'e ziyaretim vesilesiyle öğrendim. Haki
katen bu adamlar > değil, düşmanları bile inle
mekte ve hallerinden müteessir ve müteellim ol
makta idiler. Hattâ bana bu hususta şikâyette 
bile bulundular bendeniz do bunu gözlerimle gör
düğüm için bilhassa bu ciheti tebarüz ettirmeyi 
vicdanî bir vazife biliyorum. 

Şimdi Mahmut Golöğlu- arkadaşımın ifadatı-
na geçiyorum; Bu kanunun tatbikatı sırasında ka
dınların, genç kızların ve hattâ küçük çocukla
rın sürgün edildiklerinden elemle bahsettiler. 
- Sürgün edilen kimselerin yüzlerce seneden 

beri teşkil ve tesis edebildikleri mameleklerinden 
sökülerek aç ve biilâç 500 kilometre öteye gön
derildiklerini gördük. Medeni bir cemiyette, ted
bir namına böyle bir muamelenin yapılması, bu
günkü terimle ifadesi kabilse, zulümden başka 
birşey değildir. 

Şaym arkadaşlarım, zülüm şeklinde tatbikat 
neticeleri veren bu kanun, Salih, Esad Bey arka
daşımın da söylediği gibi, ciddî ve esaslı bir.tet-
lrika tâbi tutularak çıkarılmış bir kanun değil
di». ' ' • ' 

4.1952 Ö : İ 
I Bendeniz geçen sene. bu kanunun ilgasını tek

lif ettim. Ve tetkikle öğrendim ki, ilgasını tek
lif ettiğim kanun müzakere edilirken, şayanı 
hayrettir, Fuad Sirmen'den başka kimse söz; al
mamış ve Saraçoğlu'ndan başka taraftar bula
mamıştır, zabıtlar buradadır, arzu edenler gi

derler,- okuyabilirler. Katiyen ciddî ve derin bir tet
kikin mahsulü değildir. Doğrudan doğruya, yi
ne salih Esad Beyefendinin kendi tedbirleriyle 
arzedeyim, ki bunun keyfî bir düşüncenin kanun 
haline gelmiş olmasından başka bir mânası yoktur. 

Arkadaşlar, bu kanunun anti demokratik ol- " 
ması bakımından önemini belirtmeye hiç lüzum 
ve ihtiyaç duymuyorum. Çünki suçsuz olanların 
sürülmesi hakikaten medeni âlemi incitecek, gay-
rikanuni, gayriinsani bir muameledir. Eğer böy
le bir" muamele yapmak için bir tedbire ihtiyaç 
varsa bunun masum insanların sürülmesi suretiyle 
yapmaya lüzum yoktur. Adalet Bakanlığı, İçiş
leri Bakanlığı ve Hükümetin diğer uzuvları bir 
araya gelerek alınması lâzımgelen tedbirleri he
yetinize arzederler ve buldukları tedbirleri me
deni âlemin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde bul
sunlar, biz onu burada düşünür, kabulünde de 
'tereddüt göstermeyiz. Yoksa filânca tarihte fi
lân adam falanı öldürmüştür, diye onun akra
balarını sürmek hiçbir zaman medeni bir ted
bir olmak vasfını .taşıyamaz. . 

Sonra, sayın Hâmid Şeviket İnce arkadaşı
mızı dinlediğimiz zaman ıkendileri burada bir 
noktai nazarı kuvvetli bir şekilde izah ettiler. 
Kan gütme sebebiyle adam öldürmek, taam
müden adam öldürmektir, bunun da cezası 
idamdır, dediler. Kan gütme sebebiyle adam öl1-
ıdürenlere 10 -.15 sene ceza verdikten sorara, 
cezayı hafifletici sebeplerden istifade -etmemiş
ler de o cezayı almışlarsa, bunlarım artık kan 
gütme sebebiyle adam öldürdü diye akrabası
nı süründürmeye mâna yoktur ve bu hal ka
nuni sebeplere de dayanmamaktadır, idam ce
zasını yermemişiz, ikan gütme sebebiyle adam 
öldürdü deyip 18 seme hapis vermişiz, ondan 
sonra bir takibat daha vıe aileleri sürgüne çarp1-
ıtırılmuş. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu. Ha
kikaten İkan gütme sebebiyle adam öldürme 
fiili düşünülerek, pusu kurularak işlenirse bu
nun da cezası idamdır, arkadaşlar. Hattâ pusu 
ıkurularak işlenen" bir cürümse cezasının bizim 
kanunumuza göne idam olması lâzımgelir. Dik-

j kat buyurulursa bu kanun kan güdülmesine 
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saik olan, adam öldürenlerin akrabaları sürü- I 
lür, kanun kan gütmeye saik olan, adam öldü-
ıren cezasını çektikten sonra o da sürülür, di
yor. Burada tezat var. «Kan gütme» diyor. 
Kan güdenin ailesi sürülecek, ondan sonra 
fail de hapishaneden çıktıktan sonra o da diğer-
akrabalarının yanma gidecektir. Kanunun bün
yesinde aşikâr bir tezat vardır. Esas itibariy- | 
le bir kanun mantığı ve silsilesi ile tanzim 
edilmediği de görülmektedir. Böyle bir kanu
nu bu devirde,, bu Meclisin içtima ettiği bir za
manda yürütmenin imkânı olduğuna kaani de
ğilim. Heyeti Muhtereme den bu kanunun kal
dırılması hakkında âcil karar ittihaz 'etmesini i 
rica ederim.(Bravo sesleri). 

'BAŞKAN — Bu mevzu hakkında 13 arkadaş 
söz almış, 7 arkadaş konuşmuştur, müzakerenin 
kifayeti hakkında takrir gelmiştir okutuyorum. 

'MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Kifa
yeti müzakere aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet söz istemiştir; veri
yorum. Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞDU (Manisa) — Çok 
muntercm arkadaşlar, hakikaten içtimai ba
kımdan ve cemiyetimizin bünyesine1 taallûku 
itibariyle çok ehemmiyetli Irir mevzuu müzake
re buyuruyorsunuz. Hatip arkadaşlarımızın fert 
hukuku bakımından ileri sürdükleri mütalâaya 
iştirak etmemek zaten mümkün değildir. Hu
kuk nazariyeleri muvacehesinde (böyle bir şeyi I 
ret ve inkârla (huzurunuza çıkmak mümkün de
ğildir. Huzurunuza (bir istirhamda bulunmak I 
üzere çıktım, geçen seneden hu yana uzun za
man geçmiş, bu sefer (gelen kanun teklif inin_ ko
misyonlardaki tetkikında Hükümet olarak yal
nız teknik bürolarımız bulunmuşlardır. Bu mü- I 
him mesele üzerinde Hükümet olarak görüşü
müzü bildirmek için' (bize kısa Jbİr mühlet ver
menizi istirham ediyoruz. Şu dakikada' Hükü
met olarak istirhamımız 'bundan ibarettir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — İzah eder. 
misiniz 1 Adalet Bakanlığının mümessili komis- I 
yonda bulunmuş ve Adalet Bakanlığını temsil 
etmiştir. Bu ciheti soruyorum. • 1 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAO&LU (DevamHa) — 
Bir saniye 'evvel arzettim. Hükümet olarak gö
rüşümüzü yeniden tesbit etmek mevkiindeyiz. [ 

.1952 Ö : İ 
Bu (maksatla mehil istedim, Barbakanımız sema
hatta dır, igelinoeyö kadar, lö gün izin vermenizi 
istMıam ettim.; 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önerge'lerini 
okuyoruz. • 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler mevzuu yeter derecede aydın

latmıştır. Maddelere ıge'çilmesini arız ve teklif 
ederiz. : 

Giresun Erzurum 
Mazhar Şeneır "' • ' - Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa < 
Mesele tenevvür etmiştir. Kifîayeti müzake

renin reye konmasını ıiea ederim. 
ıGümüşane 

Kemal YörÜkoğlu 

(MAHMUT GOLOĞLU (Tralbzon) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzu kâfi dereeede aydın
lanmadan müzakerenin kifayeti istenmiştir. 
Halbuki kâfi değildir. Çünkü konuşan arka-
daşlarmiTzİn esamisine dikkat edecek olursanız 
teker, teker ve arka (arkaya konuşan arkadaş
larımız komisyon raporu altına imza koyan ko
misyon üyeleridir, haklaTtt vardır, ama ibir ga
rip manzara arzetmekteldir. Komisyon adınla 
sözcüsü çıkıp konuşması iealbederken komisyon 
'âzası teker, teker aynı noktayı müdafaa etmiş
lerdir. Diğer konuşan atfkadaşlaınmızdan Cev
det Soydan ve izzet Akçal, esasen geçen se
ne bu kanunun ilgasını teklif etmiş olan arka
daşlarımızdır. (Gürültüler)-

BAŞKAN —• Esasa giriyorsunuz efendim, 
kifayet hakkında konuşunuz. 

•MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) —Müsa
ade buyurun efendim, esasla alâkası yoktur. 
Şimdi burada konuşacak arkadaşlar vardır, bun-' 

; larm dinlenmesi ve kifayeti müzâkerenin ka
bul edilmemesini rica edeceğim: 

ikincisi Hâmid Şevket arkadaşımız, Adalet 
Komisyonu azası sıfatiyle, bu kanunun aley
hinde bulunan bir arkadaşınız sıf atiyle ben
denizi. izaha davet ettiler, gel müdafaanı yap 
dediler, sana şu şu noktaları soruyorum, dedi
ler. ' '. . 

Binaenaleyh bendeniz bu hususta maruza
tımı yapmak arzusundayım. 
' Üçüncüsü, nihayet bendeniz iddia ediyo-
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B : 64 26.4 
İtim ki,, bu hâdiseyi esasen ilk defa ortaya a-
tari ben değilim. Bu kanunun ilgası sebebiyle 
geldi. 0 zaman biz de bunun tamamen ilgası 
halinde şu, şu mahzurları olur dedik. Hükümet 
do burada konuşmamıştır. Nihayet tatbik ile 
mükellef olan Heyeti Vekilenin fikri nedir? 
Bizi vicdan azabından kurtarın. Hükümet gel
sin, ben bu işe iştirak etmiyorum, tadil tekli
fini geri alıyorum desin. Binaenaleyh müzake
re kâfi değildir. Devam edelim, çok hayati bir 
meseledir. 

1952 O : 1 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu

za arzediyorum. Kabul edenler... (Ekseriyet yok 
sesleri) Efendim anlaşılamadı, müsaade buyu
run. 

Ekseriyetin olmadığı söylenmiştir, Divanda 
ekseriyetin olmadığına kanidir. Bu itibarla 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

<m*t* 

B— YAZILI SORULAR 

1.— Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün 'ün, 
İmroz Adasının Tepe Köyünde cereyan eden hâ
dise hakkında ne gibi idari tedbirler alındığına 
dair sorusuna Başbakan ve İçişleri BakanvekiU 
Adnan Menderes'in yazılı cevabı (6/6İ5) 

26.III.1952 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Saygılarımla; 
Seçim çevreme ait aşağıdaki sorularımın İç

işleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi arzederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Bedi Enüstün 

1. -—İmroz Adasında Tepe Köyde Dimitri 
Kalamâri 'nin kahvehanesinde 16 Şubat geçeği 
jandarmalar tarafından silâhla cereyan eden ve 
tahkikat safhasında da bir kısım vatandaşların 
dövülmesini intaç eden hâdise hakkında ne gibî 
idari tedbirler almmiştır? İlgili jandarmalar hâ
len Adada vazife görmekte midirler? 

2. ~— Ada Hükümet doktorunun dayak yiyen 
vatandaşlara rapor vermekten imtina ettiği buna 
mukabil serbest bîr doktoran rapor verdiği söy
lenmektedir. Vazifesini yapmaktan imtina eden 
doktor hakkında ne muamele yapılmıştır. 

3. — Sonposta Gazetesi ile diğer Rumca ga
zetelerin bu hâdiseye ait neşriyatı Bakanlıkça gö
rülmüş müdür? 

T.'C.-' 
İçişleri Bakanlığı 24 . IV . 1952 

Jandarma 
Genel Komutanlığı 

I. Şb. 3. Ks. 
Sayı: 4452-7338 

özeti: Yazılı soru önergesi kar
şılıklarının sunulduğu Üz. 
İvedi 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yükselt 
Başkanlığına 

29 Mart 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanunlar 
Müdürlüğü 6/615 ve 3304-7239 sayılı tezkereleri
nin karşılığıdır. 

İ.. 16 Şubat 1952 tarihinde İmroz İlçesinin 
Tepeköy'ünde Dimitri Kalamâri'nin kahvesinde 
rakı içerek Istrati adında bir Rum vatandaşla 
kavga eden ve kahvehanenin camlarını kıran' 
Tepeköy J. Karakol K. V. Onbaşı Mehmet Sezer 
ile arkadaşları er Ömer1 Taşçı ve er Hacı Ali Ay
dın, bu hareketlerinden ötürü derhal Çanakkale 
kıta merkezine celbedilnıişler ve 20 Şubat 1952 
günü İl J. Komutam tarafından disiplin voliyle 
ve onar gün oda hapsi cezasiyle tecziye edilmiş
lerdir. Diğer taraftan, jandarmalar hakkında 
17 Şubat 1952 tarihinde Memurin Muhakemat ve 
T. C. Kanununun 228, 230, 456, 466 ncı madde
lerine göre takibata başlanmış ve tahkikat evrakı 
mahalli idare Kuruluna sevkolunmuştur. Adı 
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geçen idare kurulunca; onbaşı hakkında bu mad
delerden lüzumu muhakeme kararı ve iki er hak
kında da men'i muhakeme kararı verilmiştir. 
Onbaşı ve erler hakkında ayrıca, resmî elbise ile 
kahvede içki içtiklerinden dolayı, As. C. Kanunu
na göre takibat yapılmak üzere, Adlî1 Amirlikçe 
takibat yapılmaktadır. Onbaşı ve erlerin bu ha
reketlerinden ötürü sabit jandarma hizmetlerin
de istihdamları mahzurlu görülmüş ve bunların 
derhal toplu birliklere sevkedilmeleri emredilmiş 
ise de, onb. Mehmet Sezer'in 21 Nisan 1952 ve 
er Ömer Taşçı'nurda 13 Nisan 1952 tarihlerinde 
terhis edilecekleri anlaşıldığından, bu tarihlere 
kadar disiplin sağlanacak bir birlikte istihdamla
rı ve 13 Ekim 1953 tarihinde terhis olunacak bu
lunan er Hacı Ali Aydın'm da derhal Hozat 
3. J. Er. Ok. A. nm Ovacık'taki bölüğüne sevkc-
dilmesi emredilmiştir. 

2. Mahallinden alman bilgide; İmroz Hükümet 
tabipliğince, rapor tanzimini müstelzim bir vaka 
görülmediğinden ötürü mağdurlara rapor veril
mediği anlaşılmaktadır. Bu hususun ilgili Bakan
lıkça incelettirilmesi daha uygun bulunmaktadır. 

3. İstanbul'da münteşir (ikdam - Gecepos-
tası) Gazetesinde bu hâdise yazılmış ve mündere-
catı incelenmek üzere 26 Mart 1952 gün ve J. 
42450-2819 sayı ile Çanakkale Valiliğine gönderil
miştir. 

Saygılarımla arzederim. 
Başbakan vo 

İçişleri Bakanı V. 
A. Menderes 

2.—' Griresun Milletvekili Doğan Köymen'in, 
Alucra İlcesine bağlı Anastos, Alışız ve Yeni-
köy (Çakrak) adiyle mâruf Rum köylerinin 
kimlere intikal ettiğine,' bu köylerde Hazineye 
ait toprak varsa senelik icar bedelleri ile kim
ler tarafından ekildiğine ve Hazine yerlerinin 
topraksız köylüye dağıtılmasına teşebbüs edilip 
edilmediğine dair sorusuna Devlet Bakanı Ve
kili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu. ve Maliye Ba
kanı Hasan Polatlmn'ın yazılı cevaplan (6/592) 

18-II . 1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Doğu Karadeniz bölgesindeki Hazineye ait 

gayrimenkullerin eşhasa intikalinde takip edi
len usullere dair sözlü sorum 24 ncü birleşim
de kısmen görüşülmüştü. Zamanın 'meri kanun
larına göre 'muamelâtta bir yolsuzluğa tesa
düf edilmediği belirtilmiş ise de müşahedeleri-
nıize göre bu ailesele' bambaşka bir seyir takip 
etmiştir. Bu mevzuun içime Hükümetin de nü
fuz etmesini temin maksadiyle belli bir iki nok
ta üzerinde durmayı faydalı görmekteyim. Bu
nun için 'aşağıdaki suallerimin Dıevlet ve Mali
ye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ve rica 'ederim. 

Giresun Milletvekili 
. D. Köymen 

1. Giresun'un Alucra İlcesine bağlı Aoas-
tos, Alışız ve Yeniköy (Çakrak) adiyle maruf 
Rum köyleri, Kumlar memleketi terıkettikte-n 
sonra, kmne imtikal 'etmiştir? 

2. Bu köyler Hazineye intikal etmiş işe ne 
suretle ve her biri kaç lira bedel karşılığında 
Hazinenin'elinden çıkmıştır? 

3. Bu köylerde Hazineye ait toprak kalmış 
mıdır? Kalmış ise senelik icarları nedir ve kim
ler tarafından 'ekilip biçilme'ktedir? 

4. Bu köylerdeki Hazine yerlerinin top
raksız köylüye dağıtılmasına teşebbüs edilmiş 
midİT? Edilmiş ise Hükümet nıeden muvaffak 
olamamıştır? (Meselâ: Kerim Tümay isminde 
bir kaymakamın ilk olarak Alışız Köyünü bu 
mmtakadaki topraksız köylüye tevzi etmek is
tediği ve bu teşebbüsün durdurulduğu o ımın-
takada tevatüren söylenmektedir.) 

5. Bu köyler üzerinde (Hazineye . tait kı
sımların!) zilyedlik iddia edenler olmuş ise bun
lar hakikaten köylü müdürler? Bu köylerde 
oturup zilyedi bulunduklarını iddia ettikleri 
toprakları bilfiil eker biçerler mi? Bunlar 
köylü değil de kasabalı iseler, bu zilyedlik ne 
şekilde vukubulmuştur? 

6. Hazine toprakları üzerinde' züyedlik 
iddia edenlere, fiilen çiftçi olmıadıkları halde 
dahi, bu Hazine yerleri üzerinde aynı zamanda 
mülkiyet hakkı tanıyan bir hukuk nizamı mem
leketimizde mevcut mudur? 
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Başbakanlık 
Toprak ve iskân işleri 3. . I I I . 1952 

Genel Müdürlüğü 
Şubesi : IV. 

Dosya No; .-3401-26 
Genel sayı : 639 

Özeti : Giresun Millet
vekili Doğan Köymen'in 
soru önergesi II. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 . I I . 1952 gün ve 3147/6886 sayılı buy

rukları karşılığıdır: 
Giresun Milletvekili Doğan Köymen tarafın

dan Y. Başkanlığımıza sunulan yazılı soru öner
gesi incelendi. 

Giresun İlinde Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulanmasına teşkilâtımızca henüz 
başlanmamış olduğundan Alucura ilcesine bağlı 
Anastos, Yeniköy ve Alışız köylerinde Bakanlı
ğımca toprak dağıtımı hususunda bir işlem ya
pılın aimştır. 

Sorunun 6. maddesinde zikredilen Hazine 
toprakları üzerinde çiftçi olmayıp da zilyedlik id-; 
dia edenlere bu hazine arazisi üzerinde bir mül
kiyet hakkı tanıhm ayıp ancak, 5618 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun 34. maddesi 
hükümlerine gireri kimseler şagili bulundukları 
araziden faydalanabilirler. 

Sözü geçen ilçede evvelce maliye arazi tevzi' 
komisyonları tarafından her hangi bir işlem ya
pılmış olmasına mebni soru önergesi muhtevi
yatı itibariyle Maliye Bakanlığını ilgilendirdiği 
saygı ile arz olunur. 

Devlet Bakam,V. 
F . L. Karaosmanoğlu, 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24. I V . 1952 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube 2 Müdürlüğü 

Sayı : 3312/8368,7069 

T. B. M. M. Başkanlığına 
C .: 2 1 . I I . 1952 tarihli 3147/6886/6/592 sa

yılı yazıya : 
Yüksek Başkanlıklarından Bakanlığıma tevdi 

buyurulan Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in 
18 . I I . 1952 tarihli yazılı sorusu üzerine yapılan 

tetkikata ait yazımızın ilişik olarak sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzeylerim. , 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

• T. O. ... 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Müdürlüğü 
Şube 2 3312/8368 

Giresun Milletvekili Doğan Köymen'in B. M. 
M. Başkanlığına sunmuş olduğu 18 . 2 . 1952 ta
rihli yazılı sorusuna cevaptır: 
. 1. Giresun'un Alucra İlcesine bağlı Anas

tos, Alışız ve. Yeniköy, (Çakrak) adiyle mâruf 
rum köylerindeki metruk emval, mübadele ve 
teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki 17 .-7 . 
1945 tarih ve 4796 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
mucibince Hazineye intikal etmiştir. 

Mezkûr köylerden Anastos Köyünde 33, Alışız 
Köyünde 37, Çakrak ve Emeksen köylerinde de ek
serisi arsa olmak üzere ceman 321 parça gayrimen
kul mevcut olup bunlardan Anastos ve Alışız kö
yündekiler halen eski sahipleri adına, Çakrak ve 
meksen köylerindekiler de tashihan Hazine namı
na kayıtlı bulunmaktadır. Bununla beraber mez
kûr gayrimenkuller henüz fennî bir şekilde ölçü
lerek tesbiti yapılmamış ve tapu kayıtları da eski 
ve sıhhatsiz ölçülere müstenit bulunmuş olduğun
dan bu arazinin hakiki miktarı bilinememektedir. 

2.. Sözü edilen yerler hiç bir suretle elden çı
karılmamıştır. 

3. Bu arazi mütaaddit şahısların fuzuli 
işgallerine mâruz kalmış ve senelerce devam edip 
giden ihtilâflara mevzu teşkil etmiş ve henüz tes
piti de yapılmamış bulunduğundan kiraya veri
lememektedir. 

4. Adı.geçen köylerden yalnız Alışız Çiftli-
ğindeki 33 parçalık arazinin 1939 yılında tevzi
ine teşebbüs edilmişse de bu yerlerin kendilerine 
aidiyetini iddia eden eşhas tarafından mahkeme
den alman tedbiri ihtiyati kararı üzerine dağı
tım yapılamamıştır. 

5. Anastos ve Alışız köylerindeki arazinin 
tamamı hakkında bu köylerden Hacı Mehmet 
zada Arif, Hacı Ahmet zade Salih ve Karaosman 
Zade Emin ile Hazine arasında 1927 yılmdan-
beri çeşitli safhalar arzeden dâvalar1 cereyan 
etmiş ve neticede bu şahıslar dâvalarını kay
betmiş iseler de eski 0. H. P. milletvekülerin-
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den Arifoglu Tevfik Ekmen tarafından aynı 
arazi üzerinde mübadillerden satmalmak, zil-
yedlik gibi iddialarla halen rüyet edilmekte 
olan yeni bir dâva açılmıştır. 

Çakrak Köyündeki yerlerin de tesbit işleri 
yapılmamış olduğundan bu arazinin miktarı 
ile nerelerinin fuzuli işgal altında bulunduğu 

bilinememektedir. 
6. Gayrim en küllerin zaman aşımı yoliyle 

iktisabına dair hükümler ancak Kanunu Mede
nimizin 638 ve 639 ncu maddelerinde mevcuttur. 

Zilyedlikte bâzı hususi evsaf ve şerait ara
nacağına dair mevzuatımızda her hangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

B. M. Meclisinin ve Hükümetin Uluborlu 
hakkındaki isabetli görüşü dolayısiyle teşek
kürlerini bildiren : 

İbrahim, Demirelli, 
Kütahya'dan 30 Uluborlu'lu adna Zehra Er-

bil, 
Bucak İlçesinde 40 Uluborlu'lu adına Dr. 

Muzaffer Arabalı, 

Afyon Karahisarda bulunan Uluborlu'lar, 
Uluborlu _Kalkındırma Derneğinden Ethenı 

Güngen, Osman Akbatur. 

İsparta'daki Uluborlu'lar adına Avni Turan, 
Nazilli'deki Uluborlular adına Ril'at Al tuğ, 

Uluborlu halkı adına Belediye Başkanı Sa
it'in. telgrafları. 

es>e><< 

T. U. M. M. Basımevi 





s. sAYisı :6 ya ek 
Burdur Milletvekili Mehmet ozbey'in, Köy Enstitüleri hakkındaki 
3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka

nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/177) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No : 2/177 
Karar No : 6 

13.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,« 3803 
sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi», Ka
mutayda görüşülmesi sırasında, okuldan veya 
mecburi hizmetlerini tamamlamadan meslekten 
ayrılan köy enstitüsü öğrencisi veya mezunu öğ
retmenlerin ödemekle mükellef 'tutulacakları taz
minatın öğretmen okulu öğrenci ve mezunu öğ-
retmenlerininki ile mütenazır olması için gerekli 
tadilin yapılması yolunda Siird Milletvekili Meh
met Daim Süalp tarafından verilen takrir dola-
yısiyle komisyonumuz başkanının teklifi üzeri
ne komisyonumuza geri verilmiş olmakla bu ci
het incelenip görüşüldü : 

öğretmen Okulu öğrenci ve Mezunları hak
kındaki 789 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, mües
sesede bulunulan zamana ait masrafın yüzde el
li fazlasiyle ve aslının faizi ile alınmasını âmir 
iken 3803 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle köy 
enstitüsü öğrenci ve mezunlarından bu masrafın, 
iki misli olarak alınması bir adaletsizli meydana 
getirmektedir. 

Bu adaletsizliği önlemek maksadiyle madde
nin, aşağıdaki metin eklenmek suretiyle değişti
rilmesine ittifakla karar verildi. 

Eklenen metin : «öğrenci iken okumakta bu
lunduğu köy enstitüsünden veya öğretmen olduk
tan sonra meslekten ayrılanlardan alınacak tazmi
nat miktarının tâyini ve bu tazminata ait kovuş
turma 789 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hüküm
lerine göre yapılır.» 

Yüce Kamutayın onamına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu' 
Başkanı Sözcü 
İzmir - Rize 

A. Başman A. Morgil 
Kâtip 

Seyhan Afyon Karahisar 
A. Nihat Asya K. özçoban 

Ankara Balıkesir Bola 
Ö. Bilen Y. Pelvan Z. Danışman 

imzada bulunamadı 
Burdur 

M. özbey 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 

Denizli 
F. Başaran 

Kars 
T. Taşkıran 

Trabzon 
M. Reşit Tarâkçıoğlu 

A. C. Köprülü 
Kat tamonu 
Z. Terman 
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MİLLÎ EĞlTÎM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ
TİRİR 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunun S nci mad
desinin- değiştirilmesi ve hu kanuna geçici bir 

madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE İ. — Köy Enstitüleri Kanununun, 
5 nci maddesi aşağdıaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Bu müesseselerde tahsillerini 
bitirerek öğretmen tâyin edilenler Millî-Eğitim 
Bakanlığının göstereceği yerlerde tahsil müdde
tinin bir buçuk misli müddetle çalışmaya mec
burdurlar, öğrenci iken okumakta bulunduğu 
köy enstitüsünden veya öğretmen olduktan sonra 
meslekten ayrılanlardan alınacak tazminat,mik
tarının tâyini ve bu tazminata ait kovuşturma 

' 789 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükümlerine 
göre yapılır. Bu masrafı ve tazminatı rızalariy-
le vermiyenler Devlet müesseselerine memur 
olarak tâyin edilemezler. 

Geçici madde — Bu kanunun hükmü neşir 
tarihinden önceki mezunlara da şâmildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(S. Sayısı: ö ya ek} 



S. SAYISI : S S i 
Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekincinin, kan gütme sebebiyle 
işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyo

nu raporu (2 /325) 

' 2.1.1952 • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3236 sayılı Kanunun- ilgasına dair kanun teklifim ve gerekçesi ilişiktir. İcabının ifasına müsaade
lerini saygılarımla rica ederim, ' . 

Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa fflıinci 

GEREKÇE 

Katfl. hâdiselerinin vukuu, kan gütme sebebiyle olduğu tebeyyün ettiği takdirde, îcra Vekilleri He
yetinin göstereceği yerlerde, faillerin. usul ve füruları ve bunların dördüncü dereceye kadar kan 
hısımları kaynana, kayınbaba gibi ikinci derecedeki hısımları sürgün edilmektedirler. 

Bunun için çıkarılan 3236 sayılı Kanunun birinci maddesine göre usul ve füru ve kardeşlerin 
sürgün edilmeleri mecburi diğerleri ise takdiridir. Bu takdir ölçüsü, tamamen indî ve keyfîdir. Ba
zen o anda tahassül eden bir kanaat üzerine gelişi güzel, kararlar verildiği de birer vakıadır. 

Bu kanun bir tetkik mahsulü olmaktan uzaktır. İlmî hiçbir mesnedi yoktur. Ancak bir tehdit silâ
hı mahiyetindedir. Bu kanun vulmagelen katil hâdiselerinin çoğunun kan gütmeden mümbais olduğu 
zannedilerek belki Ödenebilir mülâhazasiyle çıkarılmıştır. 

3236 sayılı Kanun gerekçesi, iptidai bir ananeyi devam ettiren totaliter bir zihniyetle kaleme alın
mıştır. Hukuki, mukni ve mantıki bir tez ortaya, koymak şöyle dursun, hukuk kaidesine uymıyan 
tedbirin iptidai âlemde bile tatbik edilememekte olduğu da düşünülmemiştir. Tamamen şahsi düşün
celerin, tesiri altında neticenin doğuracağı feci manzaralar gözden uzak tutulmuş medeni ve insani 
telâkkiler asla hesaba katılmamıştır. < " ' s'.; 

Bu düşünce ve mülâhazalara dayanan 3236 sayılı Kanun, tatbikında da kan gütme hâdiselerine 
mâni bir müeyyide olamamıştır. Dünkü hâdiselerin bugün de aynen devam ettiği de bir realite oldu-r 

ğu görülünce, her gün birer içtimai fecaat halinde hak mefhumunu baltalıyan hareketlere son vermek 
lâzımdır. s-s^rr*-

Yaşadığımız medeni âlemde her insan kendi fiil ve hareketlerinden mesul ve muhatap tutulması 
lâzımgelirken, Ceza Kanununda da bir ceza müessesesi olarak gösterilen sürgün cezasının, mutlaka 
bir fiile merbut olması şart iken, başkasının fiil ve hareketlerinden mesul tutulan şahıslara bu 
cezanın bir emniyet tedbiri olarak tatbiki yalnız iptidai cemiyetlerde tatbik sahası bulan vo 
demokratik zihniyetin icaplariyle telifi mümkün görülmiyen bir keyfiyetin kanun halinde bünye
mizde tecrübe edilmesi bittabi tecviz edilemez. 

Başkasının fiilinden mesul olmak, cezanın şahsiliği prensibini ihlâl eder. Fikriınizce, kan gütme 
intikamiyle suç işlemek ne kadar iptidai bir düşüncenin mahsulü ise suçun icrasına takaddüm ede
bilecek cezai hareketlerde bulunmıyan bir fiilin vukuunu düşünerek birçok masum vatandaşların 
köylerinden, tarlalarından ve yuvalarından idari bir tedbir olarak koparılıp uzaklaştırılması da daha 



iptidai, daha gayriinsani bir hareket sayılması icabeder. Bir sürü çoluk çocuk, dul, ihtiyar, kadın 
ve erkeğin sebepsiz ve haksız olarak mücerret ailelerinden birinin işlediği kan gütme suçundan dolay.', 
bulundukları muhitten beş yüz kilometre uzağa sürgün edilip gönderilmeleri ve bunların iskân 
ve refahları için de hiçbir külfet derpiş edilmemesini gösteren feci tabloyu gözümüzün önünde 
tecessüm ettirdiğimiz zaman en katı kalblerin de vicdanlarının sızlıyacağına şüphe edilemez. Böyle 
bir hali içtimai bir tedbir olarak göstermek, içtimai bir adaletsizlik ve anlayışsızlık olur.. 

Suç fiillerinin ekseriya, zaruret ve sefaletten doğduğu da bir hakikattir. Sefalet içinde bulu
nan ve büyüyen bu gibi insanlar cemiyetimiz için yalnız kan gütme işiyle değil, bütün hareket ve 
düşünceleriyle gâyriinsiyaki birer muzir uzuv olmaktan kurtarılamaz]ar. Cezanın suçlular için ibreti 
müessire olması hususundaki nazariye medeni milletler kanunlarında yer almış bulunmaktadır. 
Suç işlememiş kimselere ve cezai ehliyeti haiz olmıyan çocuklara idari ve inzibati mülâhazalarla 
ceza vermek ve bunu bir tedbir olarak kabul etmek insan hakları mefhumuna asla uygun düşmez. 

Muasır^ medeniyeti benimsiyerek bilhassa demokrasi idealinin tahakkuku yolunda bütün hassa
siyetimizle hamle yaparak çalışır ve uğraşırken bu temiz duygu .ve prensiplerimize, hak ve adalet 
kaidelerine uygun olmıyan antidemokratik olduğu kadar insanlık ruhunu rencide eden 3236 sa
yılı Kanunun ilgası bir emri zarurettir. ! 

Hulâsa; faydası olmıyan birçok içtimai adaletsizlik ve sefalet doğuran, insanlık ve hukuk pren
siplerine tezat halinde bulunan tamamen totaliter bir zihniyetin ifadesini kendinde bulan 3236 sa
yılı Kan Gütme Kanununun meriyetten kaldırılması icabeder. 

Bu kanaatle ekli kanun teklifi sunulmuştur. 2 . 1 . 1952 
Diyarbakır Milletvekili 

• , ,\.-..., Mustafa Ekinci 

Adalet Komisyonu Raporu 

2f. B. M. If. 
Adalet Komisyonu 
•Esas No. 2/325 

Karar No. 30 . 

19,. II .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
kan gütme sebebiyle adam öldürme ye buna te
şebbüs eden failler ve bunların yakın ve uzak 
hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 s'ayılı Kanunun - ilgası hakkındaki ka
nım teklifi komisyonumuza ' havale edilmekle 
Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır' olduğu halde 
incelendi. 

3236 sayılı- Kanunun birinci maddesinde, 
kan igütme sebebiyle adam öldürme veya öldür
meye teşebbüs eden veya başkasını bu cürmü 
işlemeye azmettiren veya tahrik eyliyen kimse
nin çürmü işlediği zaman bir dam altında yaşı-
yan usul ve füruları ve kardeşleri ve karı veya 
kocası ikametgâhlarının .»bulunduğu yerden baş
ka bir yere nakledirirler, denmekte ve ikinci mad
dede ise amca, dayı, hala,, teyze, yeğen, kay

nana ve kaynatasından her hangi birinin fail ile 
bir dam altında yaşamasalar bile hâkimin tak
diri ile nakillerine karar verilebileceği yazılı bu-
lunmaktadi'r. Gene aynı kanunun altıncı" mad
desinde, naklin, failin ikaınetgâhmdan 500 kilo
metreden uzak bir mesafeye yapılacağı zikredil
miş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübelere istinaden 
müzakere sırasında gösterilen misallere göre 
fail ile bir dam altında yaşıyan sekiz yaşların
daki bir kız çocuğunun mahkemenin 7 - S sene 
sürmesi neticesi evlenme! çağına gelerek evlen
mesi halinde dahi bu müddetten1 sonra yapılan 
sürgünün aile hayatında vukua getirdiği feca
at ile kendi muhitlerinden arazi ve mallarının 
bulu nduğu yerden çok uzakl ara sürgün edilm c-
si karşısında suç ile hiçbir alâkası olmıyan aile 

( S. Sayısı : İ H ) 
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efradının sürüldükleri "-yerlerde sefil bir duru
ma düştükleri açık bir ifado ile anlatıldı. Yu
karda yazılan kanunun açık ifadelerine ve tat
bikatın muhtelif şekilde tezahür eden hâdisele
rine göro suç ile ilgisi bulunınıyanlar hakkında 
tatbik edilen bir nevi sürgün cezasının mevcut 
ceza mevzuatımız ve hukuk prensipleri ile telifi 
imkânı olmadığı gibi müddeti ömürlerince yer
lerinden ve arazilerinden uzakta sefilâne bir ha
yat çekmeye mahkûm edilen bu vatandaş kitlele
rinin de yaşadıkları cemiyet ve bağlı bulunduk

ları Hükümete karşı daimî bir küskünlük ve iğ
birar besliyecekleri aşikârdır. 

Failin hısımları üzerinde bu şekilde bir sür
gün cezası tatbik edildiği halde, maktulün aile 
efradının bu sürgün edilen kimselerin bulun
dukları yere gitmesini meneden bir hüküm bu
lunmadığına ve bugünkü medeni asırda mesafe 
mefhumunun hemen hemen kalkmış bulunması 
muvacehesinde insanlık hak ve hürriyet prensip
lerini de zedoliyen bu kanunun yukarda arz ve 
izah edilen mucip sebeplerle ilgası yolundaki 

Diyarbakır.Milletvekili Mustafa Ekinci'nin ka
nun teklifi lîömisyoriumuzca 11 , II . 1952 
tarihli oturumda ittifakla kabul edilmiştir. 

Kamutay'm yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. -

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
izmir Manisa Balıkesir 

H. Özyörilh Ş. Ergin V. Asena 
Amasya , - Ankara Ankara 
I. Olgaç II'.'•• §. înce O. T. lltekin 

Ankara Çoruh Edirne 
O.' §. Çiçekdağ M. Güney M. Enginim 

Erzurum İçel İstanbul 
E. Karan • §: T ol A. Moshos 

Kars Kars Tokad 
A. Çetin Lâtif Akimim H. ökemi 

Konya Konya Siird 
II. Ay diner M. Otuz §. Türkâoğan 

Sivas Yozgad 
Ü. Almh N. Ertürk N, 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 
EKtNCl'NlN TEKLİFİ 

Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya buna 
teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve uzak 
Kısımları hakkında tatbik olunan muameleye 
dah\ 3236 sayılı Kanunun ilgası Jmkkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Kan gütme sebebiyle işlenen 
adara öldürme veya buna teşebbüs eürümlerinin 
failleriyle hısımları hakkında tatbik edilen 
3236 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri 
itibaren- muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 
i'ütür. 

Bu kanunu İcra Vekilleri yü-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya bum 
teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve uzak 
hısımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun ilgası Jmkkında kanun 

MADDE 1.,— Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yaymı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(S. Sayısı: 111) 





S. S A Y I S I •K 

İstanbul Milletvekili İhsan Altmel ve Ağrı Milletvekili Celâl Yar-
dımcı'mn, İş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Çalışma ve Bütçe komisyonları 

raporları (2 /75) 

6 . XII . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası (10) işçiyi nazara alarak bir hüküm vaz 'eyle
miştir. 

Halbuki İş Kanununun gayesi sadece işçiyi korumak olduğuna göre bunun (10) u veya (1) isi 
müsavidir. 

Mevcut hüküm ondan aşağı işçinin bulunduğuteşekküllerden bu nevi işçilerin kanunun vaz'etti
ği* haktan istifadesine imkân bırakmamış ve şu hal vâzıı kanunun ruh ve maksadına ve sosyal 
yardım esaslarına aykırı düşmüştür, 

Bu itibarla adı geçen (A) fıkrasının şu şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla..* 
İstanbul Milletvekili Ağrı Milletvekili 

t. Altınel Celâl Yardımcı 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No.. 2/75 
Karar No. 16 

20. VII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili İhsan Altmel ve Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcının 5518 sayılı Ka^ 
nunun ikinci maddesinin A fıkrasının tadili 
hakkındaki kanun teklifi komisyonumuzun 
muhtelif birleşimlerinde konuşulmuş en son 
16.VII . 1951 gün Birleşiminde ilgili bakanlık 
temsilcisi ve teklif sahiplerinden İstanbul Mil
letvekili İhsan Altınel'in de hazır bulundukla
rı halde müzakeresi yapıldı. 

İş Kanunu asgari günde 10 işçi çalıştıran 
yerlere tatbik edilmektedir. 

Gerek iş, iş veren ve gerekse işçinin karşılık
lı münasebetlerini tanzim eden İş Kanununun 
igçi adedi ne olursa olsun her iş yerine tatbiki
nin birçok bakımlardan zaruri olduğunu günlük 
müşahadelerimiz göstermektedir. 

Filhakika Türkiye'de tesbit edilebilen 360 
bin ,iş yeri mevcut olduğu halde îş Kanunu bu
gün için ancak 9800 iş yerine tatbik edilebil
mektedir. Şu durum İş Kanununun işçiye temin 
ettiği birçok haklardan mahrum işçi adedinin 
ne kadar muazzam olduğunu gösterir. Bu itibar
la bu hal ciddiyetle işaret edilmesi lâzımgelen 
bir keyfiyettir. 

Diğer taraftan 10 işçiden daha az işçi ça
lıştıran yerlere İş Kanununun tatbik edilmesi 
karşısında birçok sanayi müesseseleri fabrika
larını ve imalâthanelerini kombine halden da
ha küçük iş yerleri haline ifrağ etmektedirler. 
Muamele Vergisi külfetlerinden kurtulma dü
şüncesi de bu işte ayrıca müessir olmaktadır. 

Bu suretle her gün ve hiç de kü.çümşenmiye-
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cck miktarda işçi İş Kanununun şümulü harici
ne çıkarılmakta ve birçok haklardan mahrum 
edilmektedir. 

Bu itibarla günde asgari bir işçi-'çalıştıran, iş 
yerlerine de tatbikiyle hem bütün işçilerimizin 
her türlü lıaldarı korunmuş olacağı ve hem de 
fabrika ve imalâthanelerin parçalanmalarının 
önüne geçileceği değiştirgesiyle ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın tasbivine arzedilmck üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı 
Manisa 

Muhalifim. 
Dr.N.Körez 

Burdur 
M. Erkazancı 

Bu 

• A 

Muhalefet şerhinde im- imza 
zası var. 
istanbul 

/. Alünel 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu Y 
Seyhan 
Z. Eker 

rapor Sözcüsü 
Zonguldak 

. Boyactgiller 

Giresun 
D. buyduk 

da bulunamadı. 

istanbul 
A. Topçu 

istanbul 
S: Yürüten 

Muhalefet şerhi 
5518 sayılı Kanunla değiştirilen 3008 nu

maralı Kanunun 2 nci maddesinin (C) fık
rası iş yerinin mahiyeti itibariyle gereki
yorsa Bakanlar Kurulu kararı ile iş Kanu
nunun 10 işçiden daha az işçi çalıştıran iş 
yerlerinde do uygulanabileceğini âmirdir. Ça
lışma Bakanlığının bugünkü kadro. ve büt
çesi göz önünde tutulur ve bilhassa Anado
lu'daki bir tek işçi çalıştıran iş yerlerinin mahi
yet ve bünyeleri nazarı dikkate alınırsa, îş 

'" Kanununun bir tek işçi çalıştıran iş yerleri
ne tatbiki bugün için imkânsız görülür. Ba
kanlık temsilcisinin iş yerlerinin tadadı 
ve listelerin hazırlanmakta olduğuna dair ve 
mahiyetleri itibariyle 10 işçiden* daha az iş
çi çalıştıran iş yerlerinde de Bakanlar Ku
rulu karariyle iş Kanunu tatbik etme yo
lundaki sarih beyanları karşısında böyle bir 
kanun; tedvinine bugün için lüzum olmadığı 
kanaatiyle muhalifiz. 

Çalışma Komisyonu Başkanı . ' 
Manisa Milletvekili Burdur 

Dr. N. Körez M. ErJcazanct 

(S. (Sayısı.: 152 ) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ IlISAN ALTIN-
EL VE AĞRI MİLLETVEKİLİ CELÂL YAR-

DIMCI'NIN TEKLİFİ 

5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fık
rasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1,— 5518 sayılı Kanunun (A) fık
rası şu şekilde tadil edilmiştir : 

Bu kanun, mahiyeti itibariyle yolunda iş-
liyebilmesi için günde bir işçi dahi çalıştırma
yı gerektiren iş yerlerine ve buralarda çalı- -*1 

şan işçi ile is verenlerine uygulanır. Bu iş ye
rinin İş Kanununun şümulüne alındığı key
fiyeti iş verene tebliğ edilir. Bu tebliğ iş ve
ren tarafından iş yerinde ilân olunur. İş ve
renler veya işçileri tebliğ tarihinden itibaren 
bi,r;ayviçmdo itiraz, edebilirler. Vukubulacak 
itirazlar kanunun uygulanmasını durduramaz;. 
İtiraz Bakanlıkça incelenerek kesin karara bağ
lanır. 

„ MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe 'girer. 

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

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞt 

İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesinin A fıkrasının değiştirilmesi ve 
C fıkrasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinin A fıkrası 

J aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
| A) Bu kanun en az bir işçi çalıştıran iş 

yerlerine uygulanır. Bir iş yerinin iş Kanunu
nun şümulüne alındığı keyfiyeti iş verene teb-

, liğ edilir. Bu tebliğ iş veren tarafından iş yerin
de ilân olunur, iç verenler veya işçileri tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir
ler. Vukubulacak itirazlar kanunun uygulanma
s ın durdurmaz. İtiraz bakanlıkça incelenerek 
kesin karara bağlanır. 

MADDE 2. — iş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin C-fıkrası 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1953 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE -i. —• Bu kanım hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

( S . Sayısı : 152) 



Bütçe Komisyonu raporu 

. T. B.M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/75 • 
Karar No. ' 62 

10. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili İhsan Altmel ve Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcı'nm İş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5518 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi Çalışma Ko
misyonunun raporiyle birlikte Komisyonumuza 
sunulmuş olmakla Çalışma Bakanı Nuri özsan 
ile teklif sahipleri de hazır bulundukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Teklifle İş Kanunu hükümlerinin, günde as
gari bir işçi çalıştıran iş yerlerine de tatbikinin 
temini istihdaf edilmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler so
nunda : , 

10 işçi çalıştıran iş yerlerinin devamlı ve is
tikrarlı müesseseler olduğu ve şayet teklif kabul 
edilecek olursa ekonomik takati itibariyle İş Ka
nununun tahmil ettiği külfetleri kaldıramayacak 
küçük teşebbüslerin ezilmesi veya bu. külfetlerin 
maliyetlere aksettirilerek bîr fiyat yükselmesi 
vesilesi teşkil etmesi gibi mahzurların meydana 
geleceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Sosyal himaye mevzuunda ise bu himayenin 
bütün işçiler için mevcut olduğu ve Çalışma Ba
kanlığının bugünkü kadro ve bütçesi göz önün
de tutulacak olursa Anadolu'daki bir tek işçi 
çalıştıran iş yerlerinin mahiyet ve bünyeleri na
zarı dikkate alınırsa, İş Kanununun bir tek işçi 
çalıştıran iş yerlerine tatbikinin bugün için im
kânsız olduğu aşikârdır. 

Esasen 5518 sayılı Kanunla değiştirilen 3008 
numaralı Kanunun ikinci maddesinin -(C) fık

rası, i§ yerinin mahiyeti itibariyle gerekiyorsa 
Bakanlar Kurulu karariyle İş Kanununun 10 iş
çiden daha az işçi çalıştıran iş yerlerine de uygu
lanabileceğini âmir bulunması ve bölge teşkilâtı 
olan yerlerde İş Kanununun tatbikinde 4 işçiye 
kadar inileceği de ifade edilmiş bulunmasına 
göre teklifin reddine çoğunlukla karar veril
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. . 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Aydın 

E. Menderes 
Elâzığ 

ö. F, Sanaç 

İstanbul. 
Muhalif im 

A. II. Başar 
İzmir 

Müstenkifim 
T. Gürerîc 

Konya 
R. Birand 

Trabzon 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bursa 
K. Yılmaz 

Giresun 
Muhalifim 

.//.. Erhmen 
İstanbul 

Muhalifim 
fi. Ilüsmav 

Kastamonu 
H. Türe 

Malatya 
Muhalifim 

M. S. Eti-

8. F. Kalaycıoğlu Dr. 
Van 

Müstenkifim 
F. Melen 

Kâtip 
Sivas 

//. tmre 
Çanakkale 

K. AhmanTar 
Giresun 
M. Şener 

..•t/.'nıir -
B.Bügm 

Kırklareli 
Ş. Bdkay 

Mardin 
Muhalifim 
12. Erten 

Urfa 
F. Ergin 

( Ö. Sayısı ; 152 ) 
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Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynaganlı'nın, Dilekçe Komis
yonunun 24 .1 .1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 316 sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu (4 /115) . 

17.11.1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 24.1.1951 de neşredilen Haftalık Karar Cetvelinde 22 nci sahifede ya
zılı ve 7377/G870 numaralı dosya üzerine verilmiş olan 1. XII . 1950 tarihli ve 316 numaralı Karır 
- Tüzüğün 53/111 ve 54 ncü maddeleri mucibince icabı düşünülmek üzere dosyasının Adalet Komis
yonuna gönderilmesi lâzım iken böyle yapılmamış olması hasebiyle eksik olduğundan - Kamutayca 
görüşülmesini dilerim. Afyon Karahisar Milletvekili 

Bekir Oynaganlı 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Zat ve Kâğıtiş. No. 7377 
Dilekçe Ko. No. 6870 

K. K. No. 4-115 

17 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Milletvekili Ali İhsan Sâbis hakkın
da selef Dilekçe Komisyonunca verilip 24 . I . 
1951 gün ve 7 sayılı Haftalık cetvelle neşredi
len 1 . XII . 1950 tarihli ve 316 sayılı karara 
karşı Afyon Milletvekili Bekir Oynaganlı tara
fından süresi içinde itiraz edilmiş olmakla bu 
husustaki dosya yeniden incelendi. 

Dilekçinin talebi, mahkûmiyeti dolayısiyle 
kesilmiş ve affı hakkındaki 5189 sayılı Kanun
la tekrar verilmeye başlanmış olan maaşların
dan henüz tesviye edilmiyen sekiz aylığın öden
mesi hakkında yeni bir kanun çıkarılması lâ-
zımgeleceğine mütedair bulunmaktadır. 

Selef komisyonun itiraza uğrıyan kararı ise 
yukarıya alman talebin yeni bir tesis vücuda 
getirmeyi istilzam eden hususlardan olması ve 
komisyonunda mücerret bu sıfatla yeni bir ka
nun teklif etmek yetkisine sahip bulunmaması 
bakımlarından bu bapta bir işlem yapılamıya-
cağını beyandan ibarettir. 

Her ne kadar, bu karara matuf itirazda, İç
tüzüğün 53 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ve 54 
ncü maddesi gereğince, icabı düşünülmek üzere, 
dosyanın Adalet Komisyonuna tevdii lâzım ge
lirken bu lüzuma riayet edilmemiş olmasından 
dolayı işin bir kere de Kamutayca yörüşülmesi 
icabedeceği ileri sürülmekte ise de bilindiği üze
re, mezkûr maddelerden 53 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrası, Dilekçe Komisyonunca tetkik edilmekte 
olan bir dilekçenin başka bir komisyona hava
lesi gerekirse bu yolda muamele ifası lüzumunu, 
54 ncü madde de cezaların hususi af yoliyle kal
dırılması sistemini göstermektedir. 

Bu iş, yukarıda da belirtildiği veçhile yal
nız yeni bir kanun teklifi mevzuu ile, alâkalı 
olması ve 54 ncü maddenin de şümul ve ihata
sı dışında kalmış bulunması itibariyle, her iki 
maddenin tatbikini icap ettiren hususlardan 
bulunmamaktadır. 



Zikredilen sebeplerden dolayı selef komis
yon kararı yerinde ve buna matuf itiraz gay
ri varit olduğundan bu itirazın reddi gerek
mektedir. 

Keyfiyetin, Kamutayın yüksek tasvibine 
sunulmasını, işbu raporumuzla arz ve teklif 
ederiz 
Dilekçe Ko. Başkanı ve 

bu rapor sözcüsü 
Maraş Milletvekili 

A. Ay temiz 
Balıkesir M. V. 
A. Fahri tşeri 

Çankırı M. V. 
K. Arar 

Gazianteb M. V. 
Galip' Kınoğlu 

İmzada bulunmadı 
Malatya M. V. 
N. Ocakçıoglu 
Seyhan M. V. 
Salim Serçe 

Elazığ H. V.-
Hâmid A. Yöney 
Kayseri M. V. 

Y, Z. Turgut 

Maraş M. V. 
Mazhar özsoy 

Trabzon M. V. 
S. E. Alperen 

Yozgad M. V. 
Y. Karsltoğhi 

( S. Sayısı: İ6Ö ,J 
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Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın ve Kâmil Gündeş/in, Dilekçe 
Komisyonunun 2 3 . I I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3020 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 

Dilekçe Komisyonu raporu (4/19) 

24. / / / . mo 
Yüksek Başkanlığa 

Bilekçe Komisyonunun 23 Mavi 1950 gün 39 sayılı Haftalık Karar cetvelinde 22 . III . 1950 
tarih ve 3020 sayı ile Kayseri'ye bağlı 'Develi İlçesinden Dâvavekili Şükrü Nayman hakkında 

ittihaz olunan karar usul ve kanuna uygun bulunmadığı cihetle İçtüzük gereğince itirazen Umumi 
Heyette müzakeresini arz ve talep ederiz. 

.Kayseri Milletvekilleri 
Fikri Apaydın Kâmil Gündeş 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
..'• Dilekçe Komisyonu 
Zat veKâğıtiş. No. 14256 
Dilekçe Ko. No. 13Îİ8' 

. YIII . mı 

Yüksek Başkanlığa 

Develi İlçesi eski r dâvavekillerinden Şükrü 
Nayman Yüksek Meclise sunduğu 1940 tarihli 
dilekçesi ile Develi İlçesi Yüksek Dereceli Yar-
gıçlığmca 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 83 
ve 84 ncü maddelerine tevfikan bir ay işten 
men'ine karar verildiğini ve bu kararın sav-
eılığm itiraz etmesi üzerine Kayseri Barosu 
Disiplin Kurulunca meslekten ihraç şeklinde 
tebdil olunduğundan bahsile itiraz mercii olan 
disiplin kurulunca yetkili yargıçlıkça verilfoı 
ilk kararın ya tasdik ve yahut da bozularak 
karar verilmek üzere iade olunması iktiza eder
ken hukuki esaslara aykırı olarak ve re'sen 
verilen ihraç kararının ıslahını •istemiştir. 

Adalet Bakanlığının alınan cevabi mütalâa
sında : Bahsolunan hâdisenin kanuni yollardan 
geçmek suretiyle kesinleştiği ve Baro Disiplin 
Kurulu kararının katı olmasından dolayı da 
Danıştayca reddolunduğu bildirilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunca, 9 . V . 1941 gün ve 
40 sayılı Haftalık Karar cetvelinde yazılı 31 . 
III.. 1941 gün ve 2598 sayılı ve cereyanı hale 

ve Yüksek Meclisin 803 sayılı kararma binaon 
yapılacak bir muamele olmadığı hakkında karar 
verilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Dilekçi 6 . n . 1950 günlü ikinci bir dilek
çesi ile de, Avukatlık Kanununun yanlış tefsir 
ve tatbik olunduğundan bahsile isteğini tekrar
lamış keza Adalet Bakanlığı da yukarda belir
tilen aynı noktai nazarını teyit etmiş bulunma
sı üzerine; • ' , 

Dilekçe Komisyonunca yeniden ele alman 
istek hakkında 22. III. 1950 gün Ve 3020 sayılı 
ve Adalet Komisyonu mütalâasına iştirakle ge
rek Danıştay ve gerekse Komisyonca müttehaz 
kararın şekle taallûk etmesi bakımından esasa 
girişilmesinin ve 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun muaddel geçici 4 ncü maddesine göre is
teğin Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince incelen
mesinin muvafık olacağı hakkında karar veril
miş bulunduğu görülmektedir. 

23 . III , 1950 tarih ve 39, sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelinde yazılı olan mezkûr kararın usul 
ve kanuna uygun olmadığından bahsile ve, 



— i..— 
.Heyeti Umumiyede müzakeresi talebiyle Kay
seri Milletvekillerinden Fikri Apaydın ve Kâ
mil Gündeş tarafından süresi içerisinde itirazda 
bulunulduğundan; , 

Yeniden ele alınarak incelenen dosya ve te
ferruatına göre : 

Dilekçinin ilk müracaatı üzerine Komisyon
ca yapılacak bir muamele bulunmadığına dair 
ittihaz olunup kesinleşen 2598 sayılı bir kararın 
mevcut olmasına ve 1186 sayılı Yüksek Meclis 
Kararma göre de bu kararların lâzümülinfar: 
Meclis kararları mahiyetinde olmasına mebni 
1939 yılında dilekçi hakkında kanuni mercilerce 
tâyin ve tatbik olunmuş bulunan bir ihraç ka
rarının ahiren çıkan 4359 sayılı Kanunun dairei 
şümulüne alınarak ikinci bir müracaatı üzerine 
tetkik ve karar verilmiş bulunmasında kanuni 
bir isabet görülemediğinden itirazın kabulü ile 
itiraz konusu edilen 3020 sayılı mezkûr Kararın 
kaldırılmasına üyeden Yusuf 'Karelioğlu'mıh 
muhalif oyuna karşılık ekseriyetle ve 2. V. 1951 
günü karar verilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet Kamutayın Yüksek takdir ve tas-

vipierine sunuldu. 
Dilekçe Komisyonu başkanı 

Erzurum 
BaJıadır Dülger , 
Bu rapor Kâtibi 

Bolu 
İhsan Güles 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane 

Cevdet Baybura 
Malatya 

N. Ocahcıoğlu 
" • ' • ; U r f a -

.0. öncel Muhalifim 
a 

: ;• .: ' . r . 

Bu rapor Sözcüsü 
îçel 

Şahap1 T ol 

Bilecik 
T. Oran 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Trabzon/ 
ASY. E. Alperen 

Yozgad 
. Muhalefet şerhim 
sağıdadır. 
•Karshoğîu 

Muhalefet : Danışmayın ve ona istinaden Di
lekçe Komisyonunun şekle ait kararları esasa 
İmkamamak hususunda bizi takyit edemiyece-
ğindeıı bu görevsizlik kararına muhalifim. 

Yozgad 
Y. Karshoğîu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No. : 14256 
Dilekçe Ko.No. : 13118 

K. K. 4 - 19 

17 .IV .1952 

Develi İlçesi eski dâva' vekillerinden Şükrü 
Nayman hakkında selef Dilekçe Komisyonunca 
hazırlanan 3 . V I I I .1951,-gün ve 13113/14256 
sayılı raporun aynen kabulüne ve gereğinin ya
pılması için! de Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
üyeden Yusuf Karshoğîu'nun muhalefetiyle ka
rar verildi. % 

Dilekçe Ko. Başkanı 
Maraş " Balıkesir Çankırı 

A. Aytemiz A. Fahri î§eri K. Arar 
Elâzığ Gazianteb 

«• II. Ali Yöney G. Kınoğlu 
İmzada bulunmadı 

Kayseri Malatya Maraş 
Y. Ziya Tugiıfr N. Ocahcıoğlu M. Özsoy 
Seyhan Trabzon Yx>zgad 
S. Serçe Salih Esat Alper eh Y. Karshoğîu 

( S. Sayısı : 162 ) 


