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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen Kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü] sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali' Fahri v 

İşeri'nin, Gelir Vergisi tahsilatının mikta
rına, Kazanç; ve Gelir vergilerinden elde 
edilen tahsilat farkına ve Esnaf, Muamele 
ve Gelir vergileri kanunlarının tadil ve 
ıslahı .için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm söz
lü cevabı (6/623) 544:549 

2. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku'nun, istanbul Salıpazarı'nda liman 
tesisinin düşünülüp düşünülmediğine ve 
Küçiikçekmece 'de yük limanı inşasının 
etüd edilip edilmediğine dair sorusuna Ba- . 
ymdırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ve 
Ultştırma Bakanı Seyfi Kurtbek 'in sözlü 
cevabi (6/626) 549:555 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuk
su, Haydarpaşa - Pendik arası banliyö tren
lerinin bugünkü şartlar altında idare
ye temin ettiği kâr miktarına ve zarar 
ediyorsa sebeplerine dair . sorusuna Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü ceva
bı (6/627) 555:557 
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4. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri -

İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı Köyünde sal
gın halini alan verem hastalığının müm
kün olduğu kadar sirayetini önlemek için 
alınması gereken tedbirler hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs-
tündağ'm sözlü cevabı (6/628) 557:558 

5. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın 
Kayaca köylerini tehdit altında bulundu
ran Gönen Çayı ile Kocadere'nin mecrala
rının değiştirilmesi ve Manyas Gölü'nün 
Karadere'ye boşaldığı yerde betondan ya
pılmış olan set dolayısiyle zarar gören 
araziyi su baskınından kurtarmak üzere 
gölün eskisi gibi akıtılması hususlarında 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun söz
lü cevabı (6/629) 559:561 

6. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlunun, Doğu yolları 10 ncu Bölge Mü
dürlüğünün Erzurum'a kaldırılması hak- • 
kındaki teşebbüslerin doğru olup olmadı
ğına, doğru ise teşkilâtın hangi kısımları
nın kaldırılarak Trabzon'da hangi kısım
larının bırakılacağına dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
nun sözlü cevabı (6/633) • 561:562 



' Sayfa 
7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik- : 

baş'm, C. H. P. Genel Sekreterinin konuş
ması için Burdur'da yapılmak istenen açık 
hava toplantısına izin Verilmediği hakkın
daki haberin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanlığından olan sorusuna İçiş
leri Bakan Vekili ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan'm sözlü cevabı. (67634) 562:563 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
îhsan Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Dev
let Demiryollarından, malulen emekliye 
sevkedilen İbrahim Balmıtaş'ın maaşının 
verilmemesi sebebine, tahsil çağma gelen 
çocuklarının yatılı mekteplere kayıtları
nın ve kendisine de Haydarpaşa Garında 
yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup • •• 
olmadığına dair Başbakanlık, Maliye, Mil
lî Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/635) 563 

5. — Görüşülen iğler 563 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul'un, 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak 
hâtırasını taziz i^in, bir dakika saygı duruşu. 
yapıldı. 

Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi, geri verildi. 

Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan» 
. önce görüşülmesine dair olan önerge' kabul 

olundu. 
Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci madde

leriyle muvakkat maddenin tadiline dair kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Kan gütme sebebiyle adam öldürme, veya bu
na teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve 
uzak hısımları hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair olan Kanunun ilgası hakkındaki 
kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere 

Sayfa 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet --
Genel Müdürlüğü kısmında bâzı değişik
likler yapılmasına dair olan 5006 sayılı 
Kanuna bağlı' (2) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
îşişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/236) ' 4 563 

2. — Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı 
sonunda mevcut 144 440 000 liranın ola
ğanüstü ödenek," karşılıklarından doğan „ 
borçlarla mahsubuna dair kânun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 563:565, 

569, $72,578:581 
3. — Tütün istihsalinin Tanzimi' hak

kında kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel komisyonları raporları 
(1/222) " 565 

4. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'-
m Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/99) 565: 

572,572:577 

bir müddet devam olundu ve görüşmelerin Ada
let Bakanının hazır bulunacağı 10 gün sonraki 
Birleşime bırakılması hususundaki İçişleri Ba
kan Vekilinin teklifi kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti- ile Dominik Cumhu
riyeti arasında imzalanan Dostluk And.laşma-
•smm onanması hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - İsveç öde
me Anlaşmasına ek olarak 14 Haziran 1951 
tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol ve ek
lerinin; 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
larının 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren 
tekrar yürürlüğe girmelerine dair mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; ; 

, Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk And-
laşmasmın ve , 

Türkiye ile Hindistan J)ostluk Andlaşması-

»ııı » • m a i f ı . 6 6 

1. — GEÇEN TUTANAK' ÖZETİ 
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îım, onanmasına- dair kanun tasarılarının birinci 
görüşülmeleri yapıldı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti, E emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesine bir 
müddet devam olunduktan sonra/ 
- -30 Nisan 1952 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan vekili :•-- „ Kâtip 

Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 
G. Yardımcı t. Kirazoğlu 

Kâtip 
",.--• Çanakkale Milletvekili 

: Z Ö.Mart 

S o r u l a r 

Sözlü soru 
Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Demok

rat Parti toplantısına katılan Eskişehir Valisi 
Arif özgen hakkındaki sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir (6/648) 

Yazılı sorular 
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'nun, Bul

dan ilçesinin Baharlar köyünden imeceye çağ
rılan yirmi beş vatandaştan on üçünün ihtiyar 
heyetince para cezasına çarptırılmasının sebep 

ve mahiyetine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/649) 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç-'m, İs
parta eski Belediye Başkanı Tevfik Kınık'm, 
çiftliğindeki suyun-bir kısmının istimlâk sure
tiyle Senirce Köyüne verilmesi hakkında Vilâyet 
idare Kurulunca ittihazv olunan menaf ii umu
miye kararma itirazen açılan dâva üzerine ve
rilen tehiri icra kararının yerine getirilmemesi 

• sebebine dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/650) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit Muaddel Ekonomik iş Birliği Anlaşma-

' sının bâzı hükümlorini tadil etmek üzere yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/385) (Dışişleri ve Bütçe Komisyon
larına) 

2. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyet
te Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler 
akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin. 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve 
Anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatıha 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/386) (Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonlarına) 

• Teklifler 
3."— Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/379) 
(içişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Veremle Mücadele Kanunu teklifi (2/380) (Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonlarına) 

5. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay ve 4 ar
kadaşının, demiryollar ve limanlar inşaatı için 

gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/381) (Bayın
dırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

- önerge 
6. — Seyhan Milletvekili. Sinan Tekelioğ-

lu'nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 28. III 
1952 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1440 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi (4/248) (Geçici Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — Ankara eski Milletvekili Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm Dilekçe Komisyonunun 1 . XT . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2424 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/10) (Gün
deme) 

8..— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Di-
' lekçe Komisyonunun 11 . VI . 1951 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 673 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair '• önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/158) (Gündeme) 

9. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
1 239 992 lira 92 kuruşun terkin ve 10 978' li
ra 79 kuruşun affı hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/184) Gün
deme) * 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN —. Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (istanbul) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN— Yoklama yapılacaktır., 

(Yoklama yapıldı.),, 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 
Efendim, kanun teklif ve tasarılarının sözlü 

sorulardan önce görüşülmesi hakkında, bir tak
rir var, okutuyorum.: 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarılarının "-sözlü-sorulardan önce 

görüşülmesinti arz ve teklif ederim. 
- Çorum Milletvekili .. 

• . Ahmet Başıbüyük 

Takrir BAŞKAN 
Nutku.. 

aleyhinde* Emrullah 

-;: EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, sözlü soruların, içinde" çok 
aktüelleri vardır, bunlar hakikaten vakit ge
çirmeden üzerinde konuşulması lâzımgelen mev
zuları ihtiva etmektedir. 
. Sonra arkadaşlar, bu sözlü soruları ihmal 
eder bir teamüle de gitmememiz lâzımdır. Hep
si sekiz taneciktir. Bir saatte bitirebiliriz. Bu 
itibarla istirham ediyorum, bu takriri kabul et
meyin arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN —.'Efendim, ikamın tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesi haklonda-
.ki Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın takririni 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri î§eri'-
nin, Gelir Yergisi 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 sorusuna Maliye Bakanı Hasan Po-
latkdn'ın sözlü cevabı (6/623) 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri buradalar mı 
efendim? (Burada sesleri). 

31.. III .1952 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Halen tatbikte olan ve tatbiki çok müş
kül olan ve Hükümeti de çok yoran Gelir Ver
gisi Hazineye senevi ne gelir temin etmektedir? 

2. Eski usul Kazanç Vergisinden Hüküme
tin temin ettiği gelir miktarı neden ibaretti? 

3. Yani eski Kazanç Vergini ile yeni Gelir 

Vergisi arasında fark nedir? Hazineye hangisi 
fazla gelir sağlamaktadır? 

4.. Gelir Vergisine ve deftere tâbi olan tüc
carlarımız bu verginin defter tutma külfetin
den istedikleri elemanları bulamadıklarından 
ve bu yüzden kazançlarının sekteye uğradığın
dan lâyıkiyleiş ve kazanç sahalarında daha ge
niş çalışma imkânları bulamadıklarından şikâ
yet etmektedirler. 

5. Ciroları 60 bin lirayı doldurmıyan ve def
tere tâbi olmıyan esnaflar da cirolarının artı
rılmasını ve 200 bin liraya çıkarılmasını istemek
tedirler. jVe bu sınıfta da vergi adaletsizliği aşi
kâr görülmektedir. 

6. Küçük esnaflar ve şoförlerde kendileri
ne tahmil edilen vergilerin ağırlığından ve bir 
taksitte de ödemeye mecbur tutulduklarından 
müştekidirler. 
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B.: M. âû. 
7V Ciroları 40 bin liraya kadar olan bilû

mum imalâtçılar çok az vergi ödemekte ve ciro
ları 40 bini aşanlardan da diğerlerine nispeten 
çok vergi alınmaktadır. 

8. Muamele Vergisi de esaslı bir tadile ve 
ıslaha muhtaçtır. Çünkü bu yüzden yerli mamu-
lâtımızm maliyeti ithal mallarından daha paha
lıya mal olmakta ve sanayicilerimizin inkişafı
na ve kalkınmasına mâni olmaktadır. 

9. Hülâsa bünyemize ve seviyemize uymı-
yan ve bir çok suiistimallere uğrıyan ve mükel
leflerin de ahlâkını bozan ve Hazineye de çok 
az gelir temin eden; gerek mükellefleri koru
mak ve külfetten kurtarmak ve gerek Hazineye 
daha çok gelir sağlamak için, bünyemize uygun 
bir şekilde bu vergilerin ve kanunların tadili 
veya ıslahı için Hükümet ne düşünmektedir? 

Sözlü olarak; Sayın Maliye Bakanından, Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden cevaplandırıl
masını rica ve istirham eylerim. 

1 Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

18 . I V .1952 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Sayın Fahri İşeri'nin sordukları 
hususlara madde sırasiyle cevap arzedeceğim: 

-1. 1952 Malî yılı içinde Gelir, Kurumlar ve 
Esnaf vergilerinden 329 milyon lira varidat te
min edileceği tahmin edilmiştir. Mart ayı tahak-
kukatı, bu miktarın elde edileceğini açıkça gös
termiş bulunmaktadır. 

2. Kazanç, fevkalâde zam vergileriyle bu
na müteferri Buhran, Muvazene ve Hava kuv
vetlerine Yardım vergilerinden bu vergilerin 
son tatbik yılı olan 1950 yılında yapılan fiilî 
tahsilat 403 846 000 liradır. 

Bu miktardan : 
Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlere isa

bet eden kısım 107 116 000 liradır. 
Hizmet erbabına ait Kazanç vergilerine isa

bet eden kısım ise 296 730 000 liradır. 
3. Nispeti bazan % 74 e kadar çıkmasına 

rağmen ticaret erbabından alman Kazanç Ver
gisi, Hazineye yılda ancak 107 milyon lira-va
ridat temin eylemiş bulunduğu halde Gelir Ver
gisi sisteminin kabulünden sonra bu kısım mü
kelleflerin vergi ninpeti âzami % 35 i tecavüz 
etmemesine mukabil içinde bulunduğumuz yılda 
asgari 185 küsur milyon lira temin edeceği an
laşılmıştır. 

4.19İ& Ö : İ 
I 4. Gelir Vergisine tâbi olan mükelleflerden 

13573 ü bilanço esasına göre, 26792 si ise işlet
me esasına göre defter tutmaktadır. 

İşletme defterinin tutulması, defterin bir say-
' fasına varidatın diğer sayfasına masrafların 

kaydedilmesi gibi çok basit bir esasa istinat et
mekte ve bu defterin tutulması hiçbir hususi bil
giye ihtiyaç göstermemektedir; 

Maamafih muhtelif illerde arzu eden mükel-
• leflere veya akraba veya kâtiplerine veya bu 

sahada çalışmak istiyenlere vergi bakımından 
ne tarzda defter tutulacağını meccanen öğret
mek üzere kurslar acımasını kararlaştırmış bulu
nuyoruz. Çok' yakın bir zamanda bu kursları fa
aliyete geçirerek vatandaşlarımızın bu .ihtiyar v 

•nı karşılamış olacağız. 
22 milyona yakın nüfusa sahip olan bir 

memlekette defter tutanların sayısının ancak 50 
binden ibaret bulunması bu işin bir külfet teşkil 
edecek nispet ve miktarda olup olmadığını açık
ça göstermeye kâfidir. 

5. Karîne usulünün temin ettiği varidat, 
Kazanç Vergisinde olduğu gibi mükelleflerin 
hakiki kazançlariyle mütenasip olmaması hase
biyle verimsiz kalmıştır. Bu itibarla, Esnaf Ver-

. gisinde karîne, usulü ile teklif edilme şartların
dan biri olan 60 bin liranın yükseltilmesi mev-
zuubahis değildir. Esnaf Vergisini de âdil bir 
esasa bağlamak için hazırlanmış olan kanun ta
sarısı önümüzdeki günlerde Yüksek Meclise su
nulacaktır. 

6. Geçici esnaf ile şoförlerin vergiye matrah 
teşkil eden kazançları; belediye, iş ve işçi bulma 
kurumu gibi resmî dairelerin ve meslekî teşek
küllerin mütalâalarına müsteniden her il merke
zinde üçü ticaret odasından veya belediyeden 
seçilen azaların iştirakiyle kurulan beş kişilik 
Takdir Komisyonu tarafından tesbit edilmekte 
ve meslekî teşekkül, belediye, ticaret odası gibi 
teşekküllere tebliğ edilerek umumi . mahiyette 
itiraz haklarının istimaline imkân verilmektedir. 
Ayrıca her mükellefin kendi vergisi dolayısiyle 
sınıf ve derecesine karşı şahsan itiraz edebilmesi 
de kanunen mümkündür. 

Bu mükelleflere ait verginin iki taksitte alın
masının yeni tasarıya . konulacak hükümle te
mini derpiş. olunmuştur. 

7. Satmaldıkları iptidai madde tutarı 40 
J bin liraya kadar olan imalâtçılar karine usuliyle 
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B { 66 30.< 
Ve bundan fazla olanlar gerçek gelirleri üzerin
den vergiye tabidirler. Binaenaleyh mubayâala'-
rı 40 bin liradan aşağı olan imalâtçılar diledik
leri takdirde beyanname usulü ile tekliflerini 
talep ederek gerçek gelirlerine göre vergi öde
melerini temin edebilirler. 

Beyanname usulünde,vergiye tâbi olanlardan 
gerçek gelirleriyle mütenasip bir vergi alıu-
maktaNjlduğundan fazla vergi ödemeleri iddia sı 
da varit olamaz. • . 

• 8. Muamele Vergisi hakmda hazırlanmış 
olan tasarı bu günlerde Yüksek Meclise takdim 
edilmiş bulunacaktır. 

9. Mevcut vergi sistemimizin ıslahını terai-
nen hazırlanmakta olan Ge'ir, Kuramlar ve Es
naf Vergisi ile Vergi Usul Kanunu tadil tasarı
ları önümüzdeki günlerde Yüksek Meclisin tet
kik ve tasvibine arzolunac aktır. . 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, sayın Maliye Bakanının izaha
tına teşekkür ederim; fakat beni tatmin etmedi. 
Ben de fikrimi arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, bu sözlü soruyu vermeye beni 
icbar eden sebep şudur : Geçen sene vâki sorum 
aynı tarihte Bütçe müzakerelerinden sonra sa
yın Maliye Bakanımız tarafından kısaca cevap
landırılmış ve «Bu vergi kanununu eski ikti
dardan devren aldık, acele tatbika mecbur kal
dık, şimdi tatbikatta hatalarını ve küsurlarım 
gösteren birçok şikâyetler ve teller alıyor, bun
lar üzerinde ehemmiyetle duruyoruz, yakında 
tashih edeceğiz, daha âdil bir şekle koyacağız, 
mükelleflerin haklı olan şikâyetlerini en kısa 
bir zamanda önliyeceğiz» demişti; ben de aynı 
cevabı vatandaşlara bildirmiştim. Üzerinden 
tam senesi geçtiği halde yine bu mıntıkalarda 
dolaşırken gördüm ki hiçbir şey yapılmamış, 
şikâyetler daha ziyade artmıştır. Vatandaşın 
kazancı belki bu sene geçen senekinden de az
dır. Prensibi âdil fakat bizdeki tatbik ve teza
hürleri tamamen adaletsiz olan "bu vergi usulü 
kanunu hem milleti, hem hükümeti mutazarrır 
etmekte, vatandaşları da inletmektedir. Bu yüz
den birçok vatandaşlar da terki sanat etmekte
dirler. m ••'. 

Muhterem arkadaşlar,, bu gelir vergisinin, 
acele tatbiki cihetine gidilmesi, gerek mükel
lefleri, gerek partimizi ve gerek Hükümetimizi 
mükellefler nazarında çok müşkül duruma sok-
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muştur. Eski kazanç yergisi tatbik edilirken 
Hükümet 400 milyon bir gelir temin ediyordu. 
Gelir Vergisi tatbika başlanınca gelir 240 - 275 
milyona düşmüştür. Bunu da sayın Maliye Ba
kanımız kendisi itiraf etmiştir. İşte hata mey
dandadır. Hatasız kul olmaz. İnsanlar hatadan 
kusurdan salim değildir. Fakat hatanın ve za
rarın neresinden dönersek kârdır. Artık bunun 
üzerinde bir ıslah ve tadil yapmadan; İsrarla 
durmanın mânası nedir? Şiddetli cezalı kanun
lar çıkarmakla Hazineyi dolduracağımızı mı 
zannediyoruz ? Belki muvakkat bir zaman için 
gelir bir miktar artacaktır, fakat zamanla bizi 
ve iktidarımızı da sarsacaktır.. 

Türk Milleti kuzu gibidir. Onu idare etme
sini bimelidir ve ona çok kıymet vermeliyiz. 
Hükümete sadık, vatanına bağlıdır. Ne istersek 
verir. Hattâ takatinin fevlanda kudretinin yet
tiği kadar verir. Yalnız istemesini ve almasını 
bilmelidir. Şikâyetlerini de dinlemelidir. İşte 
Gelir Vergisi ile mükellef olan vatandaşlar ver
giden katiyen kaçmıyorlar. Beş yerine onbeş, 
yüz yerine uç yüz, bin yerine (3) bin vermeye 
hâzırdır. Yalnız defter usulü bunları çok üz
mekte, üzerlerine cidden büyük bir külfet yük-
letmektedir. • 

. Türk Milleti hiçbir milletle kıyas, edilemez. 
Ondaki haslet hiç bir millette yoktur. İstiklâli
ne dokundurmryan, işinin titizlikle üzerinde-
duran fertlerden teşekkül etmiştir. Gelir Ver
gisi onu murakabeye ve hesabını, kazancını gös
termeye tâbi tutuyor. îşte millet bunu bir nevi 
malî baskı, murakabe telâkki ediyor, ' huzuru 

. kaçıyor. Müstakil ve hür yaşamaya alışan ve 
kanında bunu taşıyan bir millete bu külfet çok 
ağır geliyor. Vatanı için seve seve kanını ve 
canım veren bu millet vergiden mi kaçacak? 
O sadece küçük bir hatanın sebep olacağı zihnî, 
malî ve bedelî istiraplardan ürküyor. 

. E n medeni memleketler, mesıelâ Amerika 
bile bunu 18 senede tatbik etmiştir. İngiltere 
keza İ4 senede tatbik etmiştir. Biz her nedense 
bunda da acele ettik, evvelâ milleti o seviyeye 
yetiştirmek lâzımdır. Medeni ve ileri milletlerde 
fertlerden, şahıslardan ziyade şirketçilik koo
peratifçilik ve cemiyetçilik usulleri yerleşmiş 
ve kökleşmiş, esasen bu gibi şirketlerin kendi
lerine mahsus hesap tutma mecburiyetleri var
dır. Dolayısiyle hükümetlerine de bir suretini 
takdim ederler, yüzlerce kişinin kurduğu bir 
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şirketin hesabatmı bir muhasip görmüş oluyor. I 
Fakat bizde aksidir. Yüzlerce, hattâ binlerce 
kişi teker teker hesap tutmak ve hesap vermek 
mecburiyetindedirler. 

Eğer bu milletlere yetişmek istiyorsak evvelâ 
kültürde, fende, ticaret ve sânayi sahalarında 
onlara yetişmeye çalışalım, ondan sonra bu ver
gi; usullerini iktisadi bünyemize uygun tâdiller
le tatbik edelim. Yoksa bunları aynen taklit et
meye beyhude uğraşmıyalım. 

25 sene evvel Kanunu Medeni diye bilâ tâdil 
kabul ettiğimiz İsviçre'nin Katolik Kanununun 
bu memlekete ve bu millete ne kadar zararları 
olmuştur, şahidiyiz. Hâlâ da olmaktadır. Çün
kü bünyemize, dinimize, ahlâk ve ananemize 
uymayan bir kanundu. 

îşte bu Gelir Vergisi Kanunu da senelerce 
bu milletin şikâyetini mucip olacak, vatandaş
ların daima huzur ye emniyetini kaçıracak, Hü
kümeti de müşkül durumda bırakacaktır. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Saym Başkan, 
bunların soru ile alâkası nedir? 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş 
dışarı çıkın da bir bakın, millet kan ağlıyor. 

Bilhassa küçük mükellefler de hükümetten 
âdilâne vergi sisteminin tatbikini istiyorlar. 
Küçük mükellefleri de sıkmıyacak, Hükümeti de 
mutazarrır etmiyecek bir şekilde vatandaşları 
namütenahi kırtasiyecilikten kurtarmak lâzım! 
Asil milletimiz,'bunu para için, vergi için ya
pılmış bir nevi malî baskı, ve işkence telâkki 
ediyorlar ve bu, doğru bir hareket değildir. Bil
hassa vergi dolayısiyle vatandaşların kara lis
teler halinde teşhiri cihetine gidilmesi gibi hal
ler ve hareketlerin de, memlekette huzursuzluğu 
ve itimatsızlığı yaratması bakımından, hiç bir 
veçhile tervici caiz değildir. 

Arkadaşlar, 'en acı tarafı da muhasebeci 
veya kâtip' çalıştıracak durumda olmıyanların 
kafalarını bu işlerden ayıramıyarak piyasala
rı lâyıkiyle takip ve yeni yeni iş sahaları ara
maktan mahrum kalmaları ve nihayet bugün
kü kazançlardan daha fazla kazanç teminine 
imkân bulamamalarıdır. 

Bu hal yalnız o vatandaş için değil, o vatan
daşın vergi vermek mecburiyetinde olduğu Hü
kümet için de acıdır. Çünkü nihayet vatandaş 
kazancı nispetinde vergi vermekle mükelleftir. 

Hulâsa, bünyemize ve seviyemize uymıyan, | 
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ıbirçok suiistimallere yol açan, mükelleflerin ah
lâkını bozan ve Hazineye çok az gelir sağlıyan 
•bu yerginin sebep olduğu ağır külfetten mükel
lefleri korumak ve onları kırtasiyecilikten kur-' 
tarmak, Hazineye de daha çok gelir sağlamak 
için, Gelir Vergisi, Muamele ..Vergisi ve Es
naf vergileri kanunlarında. esaslı bir surette 
tadiller ye tashihler yapılmasını mükellefler na
mına Meclisinizden, Hükümetinizden ve saym 
Maliye Bakanından ısrarla rica ve istirham ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi yüksek imüsaa-, 
denizle bu vergilerin tatbikat asahsındaki dü-

. zensizliğini tebarüz etirm'ek maksadi'yle, isim, 
maha.1 ve hâdise zikretmek suretiyle birkaç mi
sal vermek' istiyorum. Bunun Yüksek Meclisi
niz içıin de, çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bîr dakikanız var, Ali Fahri 
Bey. 
- ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş

lar, 1951 Gelir Vergisi! mükelleflerinden Gö
nen'in Tozakçl Köyünden İbrahim Bozkurt, 

• süt işleriyle meşgul ve deftere tâbidir. Ciro
ları 40 ve 50 bin lira arasındadır. Hem'imalât
çı, hem toptancı addediliyor. Halbuki kredi ile 
işliyen, sermayesiz, fakat müteşebbis iki genç 
'kardeş yanlış muamele yüzünden... 

BAŞKAN — Müddet-dolmuştur efendim. • 
BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) -=- Efendim, zaman, zaman Ali Fah
ri İşeri arkadaşımız bu mevzuu alır kürsüye 
getirir ve konuşur. Kendisine birkaç defa rica 
ettim, dedim ki: «Belki bu hususta-sizin haki
katen kabili istifade noktai nazarınız ve fi
kirleriniz olabilir, bizi eğer tenvir ederseniz 
memnun oluruz. Belki bu, tadil teklifimizde fay
dalı olur. Belki de bir müddet sonra siz aynı 
şeyleri tekrar kürsüye getireceksiniz, noktai na
zarınız ne ise bize yazılı olarak bildirmeniz 
için size mektupla soracağım.» Şimdi konuşmala-
dan şunu anlıyorum ki, arkadaşımız Kazanç 
Vergisine hasret çekiyor. Fakat sarahatle ifa
de etmek isterim ki, Kazanç Vergisine dönülnii-, 
yecektiı4. 

Ali Fahri İşeri arkadaşımızı Kazanç Vergi
sinin randımaniyle Gelir Vergisinin randıma
nını mukayese ederek diyor ki; «Kazanç Ver
gisinde 403 milyon temin ederdik. Halbuki 
Gelir Vergisinde bundan daha az bir varidat 
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temin ediliyor. Onun için Kazanç Vergisine dö
nülmelidir. Dönerseniz bunun bir milyara ka
dar yükselmesi mümkündür.» Arkadaşımız 
vaziyeti tetkik etmemiş bulundukları için bu 
şekilde düşünmekte Haklıdırlar. 

Arkadaşlar, Kazanç Vergisi .. donmuş bir 
yergi idi : Bu vergi tarihe karıştığı zaman bu
nun artış nispeti %.3 raddesindeydi, yekûnu 
403 milyondu. Biraz evvel arkadaşımız dinle-
seydi bu 403 milyonun 107 milyonunun tica
ret ve sanayi erbabından alındığını, 29(5 milyon 
liranın da hizmet erbabından alındığını gö
recekti." Kazanç Vergisi sadece varidat itiba
riyle donmuş bir vergi değil, aynı zamanda 
gayriâdil bir vergidir. 22 milyon nüfusa malik 
olan Türkiye.'de ticaret ve sanayi erbabından 
107 milyon, hizmet erbabından, yani aylıklı 
ve ücretli vatandaşlardan 296 milyon lira alı
nıyordu. Onun için gayriâdil olan o eski Ka
zanç Vergisine bir daha dönülmiyecektir. 

Diğer taraftan Gelir vergilerinin en iyi ta
rafı iktisadi hareketlerin ve kazanç miktarını 
artmasiyle mütenasip olarak verginin randı
manının ve veriminin de artmasıdır. Geçen se
ne, yani 1951 senesinde 316 milyon liralık Ge
lir Vergisi tahmin edilmesine mukabil 261 mil
yon lira tahsil edilebilmiştir. Bunun 30 milyo
nu Kurumlar, 25 milyonu Esnaf Vergisi idi. 316 
milyon liralık tahmine mukabil ancak 261 mil
yon liralık tahsilat yapılabilmesi, bildiğiniz şe
kilde, ilk tatbik yılı olmasından mütevellit hâ
sıl olan durumun neticesi idi. Bu sene 1952 yılı 
Bütçesinde 329 milyon liralık bir tahmin yaptık. 
279 milyon lirası Gelir, .32 milyon lirası Kurum
lar, 27 milyon lirası da Esnaf Vergisidir. Mart 
ayında beyannameleri aldığımız zaman bu tah
minin tamamen tahakkuk edeceğine kaani olduk. 
Çünkü Mart ayında beyannamelerin neticesi, ge
çen sene Mart ayında almış olduğumuz beyanna
meler yekûnunun tam yüzde yüz fazlası idi. İşte 
Gelir Vergisi bu şekilde artan kazançları teşkil 
eden bir vergidir: Arkadaşımız tatbikat değiş
medi diyorlar? Nereden biliyorlar? Bana bir iki 
misal veriyorlar. Ben bunun aksine olmak.üzere 
kendilerine yüzlerce misal vereyim. 50 bin mü
kellefin içinde arkadaşım ancak iki üç tane misal 
verebilmektedir. Ama bilmelidir ki, bunun aksi
ne de yüzlerce misal vardır. Eğer arkadaşımız 
bu misâllerde haksızlıklar görmüşlerse kendile
rine düşen vazife bu muameleleri getirip bakan-
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lığa vermek veya haber vermek ve tashihini is
temekten ibarettir. Fakat müteaddit ricaları
ma rağmen Ali Fahri. îşeri arkadaşımız ne bir 
vesika, ne bir delil getirip verdi, ne de bir 
hâdise ve isim verdi. Ali Fahri îşeri bu son 
konuşmasında dahi, bir hâdiseden bahsediyor, 
isim ve hüviyet vermiyeceğim diyor. O takdirde 
bakanlık bu hâdise ve mevzu üzerinde nasıl 
durabilir? . . 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Arkadaş
lar, ben kendimi teşhir etmek için sözlü soru 
vermiyorum. Biz buraya millete hizmet etmek 
için geldik; yemin ettik. Millete hizmet ede
ceğiz, dedik. Millet sızlanıyor, bar bar bağırı
yor. Bakan oturduğu yerden kimseyi görmü
yor. Bir memleket değil, bir şehir değil, top-
yekûn memleketin. her tarafından feryat var. 
Bakan kimseyi dinlemiyor, hâlâ bildiği yere 
gidiyor.' Çok kıymetli çok zeki, fakat çok genç 
ve tecrübesizdir; bunları göremiyor. Bir tane 
değil, pek çok. Yüksek Meclis.müsaade ederse, 
hepsini birer birer misalleriyle ° vereyim. Bu 
sözlü soruyu niçin yaptım. 

Geçen seneki vaitlerinin bu sene hiçbiri ol
mamıştır. Gittim, vatandaşlara olan vaatlerini1 

ve aldığımız cevabi bildirdim. Neticede bir şey 
olmadı. -

Arkadaşlar, bir eczane senede 14 bdln lira 
kazanıyor, 72 lira vergi ödiyor. Yanıbaşında 
bulunan arabacı 56 lira" veriyor. Eczanenin 14 
bin Ura verdiğini ben biliyorum. Bir nakliyat 
şirketi, isi'm vermiyeceğim, 17 bin lira mu
şamba masrafı çıkartıyor, vergi dairesine de
mirbaş diye gösteriyor. Muşambaları kabul et
miyor. Böylesi tüccarın işine daha iyi geliyor. 
Bir sene icar, 'i'car, icar. Mührü de çekmeceye 
koymuş, boyuna firmanın mührünü basmış, 
faturayı'kesmiş. Hangi maliyeci bunu. meydana 
çıkarırdı? îşte arkadaşlar üç gün, bir hafta 
izinli gitmiştim, bu müddet zarfında uğraştım, 
didindim ve bunu meydana çıkardım. Bu be
nim meslekdimdir. Uzunkapı'da gördüm, 12 ta
ne mükellef Gelir Vergisine tâbidir. Bandır
ma 'da 96 mükellef Gelir Vergisine tâbidir. Fa
kat 9 tane kâtibi .yoktur. İstanbul'da bir mil
yonluk bir adamın verdiği bir vergiyi Bandır-
rnıa'da bir tüccar vermektedir. Bir kasap ıçıra-
ğı 30 lira aylıkla çalışıyor, boğazı da kasap 
dükkânında doyuyor. Buna 90 lira aylık gelir 
tahmih etmişler ve bu adamdan 54 lira vergi 
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almışlardır. , Yine kendi memleketimde bir ec
zanenin kalfası 335 lira vergi veriyor, eczane 
280 lira veriyor. Bursa'da bir vatandaşın oto
mobili var, zengindir, kendisi 120 lira vergi ve
riyor, şoförü 140 lira. Biz akar yakıta zara 
ıkoyduk, iYol Vergisini kaldırdık. Fakat bele
diye hâlâ şoförlerden yol parası almaktadır. 

Ben kendimi burada teşhir etmek için söz 
•almış değilim. Mademki buraya bir mesuliyet 
yüklenerek geldik, Allah'ın huzurunda mesul, 
milletin huzurunda mahcubuz. Bunu arzetmek 
için huzurunuza geldi'm. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehi r )— Arkadaşlar, Ali Fehri İşeri ar
kadaşımız söyleneni dinlemiyor, sonra vaziyeti 
yakından takip etmiyor. Bağırıp çağırmakla 
bu iş olmaz. Diyor ki, «bir gezginci esnaf, bir 
kasap çırağı şu kadar vergi veriyor, bu kadar 
veriyor.» Sorularında bir madde vardı, ben ona 

. cevap verirken, arzetmiş, demiştim, ki «bu tarz
da çsnaf yanında çalışan veya gezgincilik eden 
kişilerin vergileri beş kişilik bir heyet tarafın
dan takdir edilir. "Bu heyetin iki âzası Maliye 
Bakanlığı memuru diğer üçü Ticaret odasın
dan veya belediyeden yani kendilerindendir». 
O halde ekseriyeti bu meslekten anlıyan kim
selerden "müteşekkil olan bir komisyonun tak
dir etmiş olduğu vergiden dolayı Maliye Ba
kanlığının kusuru nedir1? Kaldı ki, geçen sene 
bu takdire itiraz olunchı. Bakanlık yetkisini 
kullanmak suretiyle iki sene için bu takdir 
yapıldığı halde bir seneye hasredildi; bu sene 
yeniden takdir yaptırdık. Tabii Ali Fahri Bey 
arkadaşımız buna dikkat etmişlerdir. • 

Sonra arkadaşımız diyor ki, tadil edilsin. 
Arkadaşlar, vergi kanunları, hele bilhassa 
böyle ana kanunlar bir' akşam oturup kaleme 
alınmaz. Ticaret odalarından sorduk, bu hu
sustaki noktai nazarınız nedir dedik. Tasarı-

. mız hazır olduğu halde. Ticaret odaları Birli
ğinin cevap vermesi için intizar ettik. Yoksa 
kanun tasarısı daha önce yüksek huzurunuza 
gelmiş olacaktı. 23 Nisan tarihinde birlik bu 
raporu getirip verdi. Şimdi elimizdeki tasarıyı 
Ticaret Odaları Birliğinin vermiş olduğu ra
porda ileri sürülen noktai nazarla birlikte ye
niden gözden geçirmekteyiz, önümüzdeki gün
lerde son şeklini alacak olan tasarı huzurunu
za gelecektir. 
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2. — Erzurum Milletvekili EmruİlaJı Nutku

nun, İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisisinin dü
şünülüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de 
yük limanı inşasının etüd. edilip edilmediğine 
dair sorusuna Buyındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in 
sözlü cevapları (6/626) 

Türkiye B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
10 Mart 1952 tarihinde toplanan İstanbul 

Kalkınma Kongresinin ittihaz ettiği kararlar 
meyanında ve bilhassa diğer komisyonların da 
karar ve mütalâalarına muvazi olarak İktisat 
Komisyonu kararlarının 4 ncü maddesinde İs- . 
tanbul limanı hakkında şu neticeye varılmıştır: 

(İstanbul'un bugünkü liman sahası; tevsi ve 
ıslah edilse dahi ihtiyaca gayri kâfi olacağı 
gibi bu liman sanayi, ticaret ve iş sahalariyle 
şehir münakalesini bozmıyacak şekilde bağlı-
yamıyacaktır, bu sebepten liman yeri kongreye 
yapılmış tebliğler ve temenniler dairesinde' mü
tehassıslarına tesbit ettirilmelidir.) 

Buna nazaran Salıpazar'mda limanın tevsii 
ve tesisinin gerek şehrin münakale ve seyrüse
ferine ve gerekse limanın izdihamına daha bü
yük mikyasta zarar vereceği tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca Salıpazar'mda kış mevsi
minde gemilerin barmabilmesi için Saraybur-
nuna bir dalgakıran da yaptırılması mecburi
yeti baş göstereceği denizcilik mütehassıslarmca 
iddia edilmektedir. Bu sebeple aşağıdaki soru
larımın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

1. Yukardaki mülâhazalara rağmen Bayın
dırlık Bakanlığı Salıpazar'mda liman tesisini 
düşünmekte midir? Liman tesis edileceği tak
dirde bu tesis kaç yılda ikmal edilecek ve işlet-
miye açılacaktır? 

2. Bu tevsi projesinde Sarayburnuna bir 
dalgakıran yapılması da derpiş edilmiş; mi^ir? 

3. İstanbul'un en tabiî yük limanı ve sana- •'• 
yi sahası olan Küçükçekmece'de, Salıpazarı tev
si bedeliyle yük limanının inşa edilebileceği 
etüd edilmiş midir? 

4. Yük limanının Küçükçekmece'de tesis 
edilmesinden doğacak faydalar hakkında Ulaş-
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tırma Bakanlığının bir etüdü var mıdır ve bu hu- I 
.susta Bakanlığın düşüncesi nedir? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. . 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Komisyonlarda ve 
Yüksek Heyetinizde birçok vesilelerle arzetti-
ğim ve sayın Emrullah Nutku arkadaşımın ev-
yelce yine aynı mevzuda vermiş olduğu sözlü 
sorusuna 3 . V I I I . 1951 tarihinde bu kürsüden 
vermiş olduğum cevaplarda ifade ettiğim, gibi, 
İstanbul limanı mevzuu uzun ve esaslı tetkikle
re tâbi tutulmuştur. En son tetkik Milletler
arası Bankanın seçip gönderdiği beynelmilel 
şöhreti haiz mütehassıslardan müteşekkil bir 
heyet tarafından yapılmış ve bugün fiilen tat
bik sahasına konulmuş bulunan şekil tesbit 
edilmiş ve Milletlerarası Banka da bu tavsiyeye 
dayanarak lüzumlu olan krediyi vermiştir. 

İstanbul limanının tevsi ve .ıslahı maksadiy-
le gerek Salıpazarı ve Haydarpaşa ve gerekse 
mevcut liman rıhtımlarında ele alınmış olan ıs
lah • tedbirleri tahakkuk ettirildikten sonra, 
gemilerden bugünkü eşya alıp verme imkânla
rının ufak vasıta (mavna) aracılığına lüzum 
kalmadan 'mihaniki vasıtalarla yılda 600 bin 
ton raddesinde artırılması mümkün olacaktır. 
Buna ilâveten Haydarpaşa'da 'inşa edilecek olan 
34 bin tonluk büyük silonun temin-edeceği 
imkânlar da 300 bin ton raddesinde bir doğru ı 
yüklemeyi sağlıyacaktır. 

Görülüyor ki, nazarı dikkate alınan ıslah 
tedbirleri İstanbul limanının bugünkü sıkışık 
durumunu geniş ölçüde bertaraf edecektir. Ev
velce ve son defa Milletlerarası Bankanın gön
derdiği! mütehassıs heyetlerince yapılan tetkik
lerde istanbul limanının ticaret ve iş sahaları 
göz önünde bulundurulduğu gibi, yapılacak 
tevsiatm şehir, münakalesini bozmıyacak şekil
de tertiplenmesi üzerinde bilhassa durulmuştur. 

Bütün ıliman trafiğinin tevsi edilmekte bu
lunan liman sahası içinde cereyan etmesi ve şe
hir ana caddesine intikal 'edecek olan bu trafi- I 
ğin ana caddeyi tıkayacak şekilde tenzim edil
mesi ve caddenin genişletilmesi de tedbirler 
arasında mütalâa edilmiş bulunmaktadır. 

Bir noktayı yüksek huzurunuzda tekrarla
mayı faydalı bulmaktayım. Şimdiye kadar Ba
kanlığımızca ve bakanlıklararası mütehassıslar
dan müteşekkil ımütaaddit heyetler marifetiyle | 
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I yapılmış olan. ve bunun dışında da mütaaddit 

yabancı uzman ve heyetlerin yapmış olduk-
j ları incelemelerin hepsinde mevzu, mücerret 

İstanbul limanı olarak ele alınmamış, ve fakat 
bugün Türkiye'nin ekonomik kalkınması ile 
ilgili ulaştırma sistemi ve bu meyanda bütün 

I Türkiye limanlarının inşa ve ıslah plânı içinde 
I mütalâa edilmiştir. 

Esasen gerek Karadeniz ve gerek Ege ve 
Akdeniz kıyılarımızda ele alınmış ve alınmak
ta olan limanlar inşa edilip münakale sisteml
inin iç ve dış trafik cephesinden temin etmesi, 
beklenen ahenk, tesis etmeden istanbul limanı
nın hakiki ihtiyaç ye karakterinin tâyin .edilme
si de mümkün değildir. Bu hususta mütehassıs
larımız ve yabancı uzmanlar tamamen mutabık
tırlar. Fakat İstanbul limanının bugünkü sıkışık 
durumu da haliyle bırakılamazdı. .. 

I Bu itibarla yukardaki mülâhazalar göz önün
de tutularak, bir taraftan mevcut rıhtımların, 
daha verimli çalışmalarını süratle temin edecek 
şekilde teçhizine gidilirken, bir taraftan dan ki-

I fayetsiz rıhtım ve antrepoların tevsii cihetine gi
dilmiştir. . • 

Bu şartlar âçinde ıslah mevzuu ve mevcut ti
caret faaliyet merkezlerini ve tesislerini olduğu 
gibi terkederek, diğer bir mahalde yeni bir li
man inşa edilmesi bahis mevzuu olmamıştır ve 

I kanaatimizce olmaması lâzımdır. 
Kaldı ki; Milletlerarası İmar ve Kalkınma 

Bankası da. yapılacak ıslahatın ana hatları ve 
hattâ bâzı cihetlerde" tefarruatı üzerinde hassa
siyetle durmuş, ve mütehssıslarınca tavsiye edi
len ıslah şeklinin gerek İstanbul ve gerekse bü
tün memleket için en uygun hal tarzı olduğuna 
kanaat getirerek lüzumlu krediyi vermeyi kabul 
etmiştir. • 

Şu da malûmdur ki, bu kredi 5676 sayılı Ka
nunla tasdik edilen anlaşmada tefarruatiyle tes
bit edilen mevzular dışında hiçbir işe sarf ve tah-

I sis ©dilemez . 
| Mevzuun ana hatlarını bu suretle izah ettik-
| ten sonra müsaadenizle muhterem arkadaşımın 

suallerine madde madde kısaca cevap arzedeyim:; 
Birinci sualine cevabım : 
'Yukarda arzettiğim mülâhazalara binaen Sa

lıpazarı rıhtımının1 ve antrepolarının inşa işine 
devam edilecektir, İnşaat iki yıl sürecek, 1954 

I yılı ortalarında işletmeye açılabilecektir.' 

— 550 — 



\ 

B : 66 30. 
İkinci sualine cevabım : 
ıBu tevsiat için 'Sarayburnu'nda bir dalgakı

ran inşası derpiş iedilmiş değildir. Esasen böy
le bir tesise de lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

'Üçüncü sualin cevabı ise, yukardan beri ar-
zettiğim malûmat ve tafsilât ile verilmiş bulun
maktadır. 

ULAŞTIRMA CAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, istanbul limanı
nın Küçükçekmcce'ye nakli fikri, mevcut lima
nın ihtiyaca kâfi ıgelmediği ve ileride büsbütün 
kifayetsiz duruma düşeceği düşüncesinden doğ
muştur. Gerçekten bugünkü liman sıkışık bir 
durumdadır. Bunun başlıca sebebi liman ihti
yacının vaktinde takdir edilmemiş olmasıdır. 

Limandaki sıkışıklığı izale etmek ve müstak
bel ihtiyaçları da karşılamak üzere şu tedbirler 
alınmıştır : 

Liman işletmesi işgalindeki sahanın /genişle-' 
tilmesi : 

Son altı ay zarfında : 
Zeytinburnu'nda 11.000 metre kare 
Hasköy'de 6.000 » > 
Cami altında 14.000 ,» » 
olmak üzere '31.000 metre kare açık ardiye sa

hası ve cami altında 2.176 metre kare kapalı am
bar temin ve ilâve edilmiştir. 

• Bunlardan başka • Hasköy'de 50 bin metre 
karelik eski tersane açık sahasiyle Saraybur-
nu'ndaki 9180 kare metrelik ambarlar ve ön-
lerindekit etraflarındaki rıhtım ve* açık saha
ların da tahsisi için ilgili daireler arasında 
anlaşmaya varılmıştır. . 

Ayrıca : Tophane - Salıpazarı rıhtım ve am
barları inşaatı ile alâkalı istimlâkler dolay isiyle 
buralardaki ambarlama yerlerinin tahliye edil
mesi için yapılacak tadilât ile kısa zamanda 
liman hizmetine tahsis edilecek Çırağan Sa
rayı rıhtım ve iç sahalarının ve buraya müca
vir Şeker Şirketi elindeki depo ve hangar
ların ve diğer bâzı mahallerin Liman işletme
si emrine verilmesini temin için teşebbüslere 
geçilmiştir. 

5775 sayılı Kanuna göre de ': Salıpazarı'n-
da 310 metre rıhtım ve 16.800 metre karelik 
transit ambarı, Haydarpaşa'da 330 metre rıh
tım, 600 metre dalgakıran 11.000 metre kare
lik transit ambarı inşa edilecektir. Bütün bu 
tevsi ve takviye işlerinin istanbul Liman ih
tiyacını karşılıyacağı kanaatindeyiz. 
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istanbul bugün hemen bütün memleket 

için bir deniz kapısı durumundadır. Memle
ketin diğer yerlerinde yapılmakta ve yapıla
cak olan limanlar' meydana geldikten sonra 
şüphesiz , İstanbul'un bu durumu da değişecek
tir. Bu sebeplerle istanbul Limanının terk 
edilerek yirmi beş kilometre uzakta bir liman 
şehri yapılmasının henüz bir zaruret olduğu
nu zannetmiyoruz. Küçük Çekmece; coğrafi 
durumu bakımından liman olmaya müsait ola
bilir. Fakat liman inşaatından başka sahil
deki her türlü liman tesisleri-, liman ile alâ
kalıların çalışmak ve barınmak için muhtaç ol
dukları birçok tesisler, personel, işçilerin ika
met yerleri inşaları, daha kısa tâbir ile bu
rada bir liman şehri meydana getirilmesi lâ-
zımgelecektir. Gemilerden indirilen veya yük
lenecek eşyanın istanbul'dan yirmi beş kilo
metre uzak bir mahalden nakliyesi de ayrı bir 
mahzur teşkil eder. 

Bugünkü durumda ve müstakbel liman in
şaatı için alman tedbirler muvacehesinde is
tanbul Liman tesislerinin terk edilmesiyle ga
yet büyük masraflarla mümkün olabileceği ay
rı bir liman inşaasma girişilmesinin .' doğru o-
lamıyacağı mütalâasmdayız. 

EMEULLAII NUTKU (Erzurum) — Muh- . 
terem arkadaşlar; Bayındırlık Bakanının bu
yurduğu gibi, ikinci defa olarak bu soruyu hu
zurunuza getirdim. Fakat birinci sorumda hem 
Haydarpaşa, hem de Salıpazarı limanları üze
rinde münakaşa yapmıştım. Bugünkü mev-
zuunm ise tamamen Salıpazarı'na inhisar etmek
tedir. 

Efendim; Salıpazarı'nda bir .yük limanı ya
pılması etüd edilmiştir ve beynelmilel bir he
yet tarafından buna karar verilmiştir, diyor. 

Arkadşlar, ben Sayın Ulaştırma ve Sayın 
Bayındırlık bakanlarından soruyorum; hangi 
memlekette demiryoluna iltisak etmiyen bir 
yük limanı vardır, bana lütfen bir tane misal 

' göstersinler. Salıpazarı 'na demiryolu gelemiye-
ceğine göre,, burada bir yük limanı yapmak 
hiçbir tekniğe uymaz. Bunun için rapor ver
miş olanlar da, af buyursunlar, ya mütahas-
sıs değillerdir ve yahut İstanbul'un vaziyeti
ne göre işi mütalâa etmemişlerdir, istanbul 
Limanını görmemişlerdir. * 

Şimdi arkadaşlar, İstanbul'un çok girift bir 
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hali vardır. Bu seyrüsefer işinden hergün şikâ- I 
yet ediliyor. Bilhassa sabah ve akşam saatle
rinde, dikkat ederseniz, İstanbul'un Necatibey 
Caddesi denilen ana yolda, yarın Salıpazarı li-
maniylc iltisakı tem m edecek caddede, Dolma-
bahçe'den Karaköy'e kadar bir sıraya girmiş 
olan otomobiller birer kağnı arabası süratiyle 
yavaş yavaş gider ve gelirler. Halen Salıpaza
rı 'nda bir liman yoktur. Buraya yanaşmış olan 
vasıtalar olsa bile onlardan boşalan mallar mav
nalarla diğer iskelelere nakledilir. •$im£i bu
rada böyle bir izdiham esasen mevcut iken ya
rın Salıpazarı'nda bu liman yapıldıktan sonra 
hayyalessalâh denecektir. Gemiler aldığı yükü 
Salıpazarı limanı ve antrepolarından dışarıya 
taşıyamıyacaktır. 

Arkadaşlar, istanbul çok eski bir şehirdir, 
biliyorsunuz. Burada bin sene evvelki ihtiyaçla
ra göre tanzim edilmiş bir limanı vardır. Artık 
biz bu yirminci asırda bu kadar muvöman ve 
daima büyümeye müsait olan bir şehirde hâlâ 
gözümüzün her rastladığı yerde liman yapmak
ta ısrar edersek bir tekâmül, yapmış olmayız. 

Arkadaşlar, ben hiçbir zaman, iddiamda mu
sir olarak, Küçükçekmeee'de liman yapın diye 
ısrar etmiyorum, fakat etüd ediniz diyorum. Sa
lıpazarı'na asgari on beş milyon lira harcana
cak. Ben diyorum ki, bu 15 milyon lira ile Kü» 
çükçekmece'de yepyeni ve her şeye elverişli bir 
liman yapabilirsiniz. Bayındırlık Bakanlığı ve 
Ulaştırma. Bakanlığı mütehassıslarına soruyo
rum, benim evvelki sözlü sorum üzerine bugü
ne kadar hiç olmazsa bir mütehassıs gönderip 
de bu işi tetkik ettirmiş midir? Hayır. 

Sonra arkadaşlar, benim bu dâvam bu sene
nin dâvası değildir. Eski iktidar zamanında da, 
10 sene bu dâvanın peşinde koştum, yazılar yaz
dım, müracaatlar yaptım, fakat tabiî o zaman 
tenkidin kıymeti yok idi. Ama bugün için ten
kitlerin nazarı itibara alındığını hiç şüphesiz 
biliyoruz. Bayındırlık Bakanlığının da hiç ol
mazsa geçen sorumdan bugüne kadar İstanbul'
da Küçükçekmeee'de etüd yaptırılıp yaptırılma
dığını bildirmesi icabederdi: 

Şimdi arkadaşlar; gelelim İstanbul 'un bu
günkü liman vaziyetine: İstanbul'da bugün ha
len yevmiye 30-32 gemi yüklenip boşalıyor ve 
bunlar sıra bekliyorlar ve İstanbul limanında 
halen üstü kapalı 68 bin metre karelik antrepo 
sahası yardır. Bu 1934 de 70 bin metre kare ya- I 
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ni iki bin metre daha fazla idi, şimdi eksilmiş. 
Buna mukabil 1934 senesine nazaran o zaman 
300 bin ton olan senelik ithalât, sinıdi 550 bin 
tona çıkmıştır. Maalesef bu kadar tıkanıklığa 
rağmen gelen. mallar, birtakım formaliteler yü-

. zünden, gümrüklerden bir türlü zamanında kur-
tulmamaktadır. Bu da üzerinde durulacak ted
birlerden biridir. 

Şimdi arkadaşlar, İstanbul 'daki vatandaşlar 
(İstanbul'u kalkındırma kongresi) diye bir 
kongre hazırlamışlar, Orada her türlü mütehas
sısların fikirlerinden istifade etmek üzere, on 
celselik bir toplantı yaptılar. Burada Teknik 
Üniversite profesörleri, diğer üniversite profe
sörleri, Ticaret derneği, Ticaret odası mütehas
sısları vesaire yani bir şehrin gerek ticari ge
rek iktisadi ve sınai ve şehircilik bakımların
dan söz sahibi olan insanlar toplandılar. İstan
bul'un dertlerini düşünürken de dediler ki, 
«Bugünkü liman sahası tevsi edilse dahi İstan
bul'un ihtiyacına katiyen kifayet etmez; bu iti
barla yapılacak iş mütehassıslara bu işi yeniden 
tetkik ettirmektir». . ' •• 

Şimdi arkadaşlar; bir şehrin sahibi salâhiyet 
insanlarmır ortaya koyduğu kararı tatbikle mü
kellef olaraıv kurulan, cemiyet kanaliyle bu iş Hü
kümete intikal ettirilmiştir. Buna> rağmen bu
gün Sayın Bayındırlık Bakanının «İstanbul'da li
man yerini değiştirmek için hiçbir teşebbüsümüz 
yoktur» deyişini hakikaten biraz teessürle karşı
ladım. Çünkü İstanbul kongresinde bunun ak
sine mütalâa ve karar alınmışken ve bu da Hükü
mete bildirilmişken, «hayır biz İstanbul limanının 
yerinin değiştirilmesini düşünmüyoruz» demek 
bir parça otoriter davranmak demektir. 

Arkadaşlar; İstanbul'un bugünkü âcil liman 
ihtiyacının giderilmesi için eldee hakikaten çare 
vardır. İhtiyacının giderilmesi için elde mevcut 
çareler vardır, diyor ve nitekim Sayın Ulaştır
ma Bakanı «Camialtı, Zeytinburnu, şurada ve 
burada birçok yerlerde tesis ediyoruz» dedi. 
Bu tedbirleri yerindedir, bu tedbir ile İstan
bul'un sıkışık liman dâvası nispeten halloluna
bilir. Fakat iki sene sonra Salıpazarı'nda işle
meye açılacak olan bir liman yapmak, her halde 
bununla münasebettar addedilemez. ' Halbuki ar
kadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı limanın sıkışıklığı 
sebebiyle vâki olan müracaatlar karşısında Salıpa
zarı'nda kurulmak üzere bir liman tesisi için ge
reken emirleri vermiştir. Fakat asıl liman bakı-
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mından sıkışık durumda olanın Salıpazarı oldu- I 
ğuna ben şahsan kaani değilim. Çünkü bir defa 
organizasyon halinde İstanbul'a gelmiş olan ge
milerin yüklerini bırakabileceği yerler mevcut
tur, birçok üstü açık sahalar vardır. Bu sahalar 
pekâlâ gayet kolay bir surette antrepo haline ge
tirilebilir. ' 

Şimdi arkadaşlar; İstanbul'da Salıpazarı'nda 
bir yük limanı yapılması benim kanaatimce İs
tanbul'un güzelliğine, turistik istikbaline, ticari 
inkişafına mâni olacaktır. 

Bir defa arkadaşlar; İstanbul'un sanayi ve 
ticaret mıntıkası taayyün etmemiştir. İstanbul'
daki o kongrede, hakikaten tüccarlarla sanayiciler 
İstanbul'un sanayi ve ticaret mmtakasınm sur
ların haricinde olması lâzımgcldiğinde âdeta mu
tabık kalmışlardır. Hakikaten dâva budur: İstan
bul'u surların içindeki sahası ile tarihî, kültürel 
ve turistik bedii hali ile bırakmaya mecburuz. 
Oraya sanayi ve ticaret tesislerini doldurup, İs-, 
tanbul 'u alelade bir şehir vaziyetine düşürmek ha
tadır, memleketin servetleri için'âdeta bir suikast 
sayılır. O itibarla arkadaşlar, İstanbul'un yük 
limanı Küçük Çekmece olmasın, zararı yok, fakat 
muhakkak surette bu limanı İstanbul surlarının-
haricine çıkarmak vo orada İstanbul'un sanayi ve 
işçi mmtakasmı da tesis etmek lâzımdır. Ozaman 
arkadaşlar, İstanbul'un içinde bugün gözümüze 
çarpan o pislik, o atlı arabalar ve hayvan, şeyleri, 
sonra bir sürü tahmil, tahliye vesaiti, birbirine 
benzeni iyen o gayrimuntazam âletlerin hepsi o ta
rafa intikal edecek ve İstanbul hakikaten, insan
ların rahatça oturabileceği güzel bir şehir haline 
gelecektir. 

Şurasını anlamıyorum : Bir yük limanı ki, 
demiryolu ile iltisakı yoktur, oraya liman dene
mez. Ben Sayın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından rica ediyorum, Haydarpaşa limanını 
yapsınlar, lâzımdır; orayı ben İstanbul limanı 
olarak tasavvur etmiyorum, fakat Salıpazarı'nda 
İstanbul limanını tesis etmejd' düşünürlerse haki
katen günah etmiş olurlar ve tarihe karşı büyük 
bir mesuliyet işlemiş olurlar! 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZE^r-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, EmruUah. 
Nutku arkadaşım bütün mütalâalarını nasıl 
yurt içinde mücerret bir İstanbul Limanı üzerhı 
de teksif etmiş ise şimdi de bu mevzudaki ko
nuşmasında İstanbul Limanı içinde mücerret | 
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Salıpazarı Limanını ele almış bulunmaktadır. İs
tanbul Limanı Salıpazarı Limanından ibaret de
ğildir. Bakanlığımızca- yapılmasına başlanılmış 
işler, Sirkeci'de Haydarpaşa'da ve Salıpazar ni
dadır ; Sirkeci ve Haydarpaşa demiryolu iltisa-
kıııa maliktir. Salıpazarı bu liman manzumesi. 
içinde bir cüz'üdür. İstanbul Limanının ihtiyacı
nın bir kısmım karşılıyacaktır. Bundan evveL 
ki konuşmamda arzettiğim gibi, bugün memle
kette büyük çapta bir kalkınma hareketine giri
şilmiş ve buna mütenazır olarak bir ulaştırma 
sisteminin kurulup geliştirilmesi yolunda çalı
şılmaktadır. Bu arada yurdun şimdiye kadar 
hiç ele alınmamış birçok limanları; ya inşa edil
meye başlanmıştır; yahut inşaatı bitmek veya
hut da projeleri, ihale edilmek üzeredir. Anado
lu'nun Karadeniz, Eğe ve Akdeniz'de başlanmış 
bulunan büyük limanlarının inşaatı bittiği za
man İstanbul Limanının, trafik bakımından du
rumu ne olacaktır? Bunu ne Emrullah Nutku 
arkadaşımız ve ne de gelen giden mütehassısla
rın bugünden tâyin ye takdir etmesine imkân 
yoktur. İstanbul Limanının sıkışık durumunun 
haliyle bırakılmasına imkân yoktur. İstanbul; 
Salıpazarı, Haydarpaşa ve Sirkeci'de yapılacak 
ıslah tevsi, tesis ve teçhiz işleriyle, sekiz yüz 
bin ton miktarındaki parça yük eşyasının tah
mil ve tahliyesi işleri mekanik âletlerle , yapıla
cak ve İstanbul bu tedbirler sayesinde muhak
kak surette ferahlamış olacaktır. Bununla İs
tanbul'da yeni bir limanın yapılması hususu da 
reddedilmiş değildir. Bu kapı daima açıktır. Bu
günkü inşaat buna mâni değildir. Yalnız İstanbul 
Limanının karakteri bugün için meçhulümüzdür. 

Mühim olan işte budur. Nihayet 25 - 30 
milyon lira sarfetmek suretiyle Salıpazarı, Hay
darpaşa ve Sirkeci limanlarının ıslâh, tevsi ve 
teçhiz işlerini yapmak suretiyle İstanbul'un ve 
bu meyanda yurdun büyük tahmil ve tahliye 
sıkıntısını biran evvel izale etmiş oluyoruz. 

Arakadaşımız benim kanaatimce, mücerret 
Salıpazarı işini, ele almakla yanılmaktadırlar. 
Küçükçe'kmece'de yapılacak büyük bir limanın 
buraya sarfedeceğimiz para ile yapılabileceği 
kanaatinde olduklarını beyan buyurdular. 

Arkadaşımız ayrıca Küçükçekmece için bir 
tetkik yapılmadığını ifade ettiler. Bu hususu 
uzmanlarımıza tetkik ettirdim. Küçükçekme-
cede yapılacak bir liman mevzuu hiçbir zaman 
bu paraya mal olmıyacaktır, bunun çok üstün-

— 553 — 



B : 66 30.4 
dedir. Neeatibey Caddesinin durumu da tetkik I 
edildi. Salıpazarın'da 310 metrelik bir rıhtım 
yapılacağı gibi, kapalı olarak iki katlı yapıla
cak 16 bin metre karelik ambarlarda tahmil ve 
tahliye, tüccarın malını muhafaza ve sair husus
larda kolaylık sağlamış bulunacaktır. , 

Salıpazarı Rıhtımını denizden saha kazana
rak uzatmış olmakla Neeatibey Caddesi bilâkis 
daha fazla genişletilmiş olacak, aynı zamanda bu
radaki trafik de şehircilik noktai nazarından 
gözönünde bulundurularak yeni imkânlara ka
vuşacaktır. , 

Salıpazarı Limanı için 15 milyon lira sarfc-
dileceğinden bahsettiler. Biz Salıpazarı için iç 
ödenek olarak 8 milyon 140 bin lira ve dış öde
nek olarak da bir milyon 440 dolar ki, 15 mil
yon liranın çok dununda bir para sarf edeceğiz. 
Aşağıdaki ifade ile kendileri zannediyorum bi
zi teyit etmiş bulunuyorlar, zira İstanbul Lima
nında günde 32 geminin tahliye için sıra bek-le-
mökte olduğunu söylediler. Bununla liman tra
fiğinin ne kadar darda olduğunu ve limanın 
bugünüm ihtiyacı karşılıyarnam akta olduğunu, 
binaenaleyh, âcil tedbirlere ihtiyaç bulunduğu
nu itiraf etmiş olmuyor]ar mı 1 

Beni'teyit etmiş, .oldular, 125 milyon lira 
umumi olarak sarfetmek suretiyle İstanbul li
manının bugünkü sıkıntısını izale etmiş olaca
ğız: Ve Haydarpaşa - Salıpazarı - Sirkeci rıh
tım ve antrepo inşasından sonra, 800 küsur met
reyi bulan rıhtımlar - ki 11,5 su kesimi derin-
li'kleriridcdir - büyük çapta Victory tipi gemi
lerin yanaşması ve 600 küsur geminin tahmil ve 
tahliyesi mümkün olacaktır. . 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) —Muh
terem arkadaşlar, Sayın Bakan ısrar edince 
yeniden söz almaya mecbur oldum. Sizi temin 
ederim ki Bayındırlık Bakanlığında her hangi 
bir liman mutahassısı yoktur. Ben Bayındırlık 
Bakanına şunu tavsiye ediyorum, Salıpazarın
da liman yapacağı yere Sirkeciye beş tane be
ton iskele yapsın >ve oraya on tane gemiyi ya
naştırsın.. işte bu, İstanbul'un burnunu kanat
madan diyeceğim, İstanbul'a yapılacak en bü
yük iyiliktir. 

* Salıpazarında liman olamıyaeağının sebebini 
şöyle arzedeyim : 

Buyuruyorlar ki İstanbul yarm, bugünkü 
vaziyette büyük bir liman, olarak kalmıyacak, 
kapasitesi düşecektir. Efendim istanbul bugün j 
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gemi rıhtımlarından istifade ederek boşalmıyor, 
gemi şamandıraları ve küçük vesaitle boşalıyor.' 
Bugün İstanbul'un tahmil ve tahliyenin seyrü
sefere tesiri yoktur. Seyrüsefer mavnalarla ya
pılıyor. Doğrudan doğruya Ticaret mıntakası 
mallarını rı,htım haricindeki yerlere getiriyor
lar, antrepolara ve rıhtımlara getirmiyorlar. 
Şimdi bu sekiz on tonluk gemilerin rıhtıma ya
naşıp Salıpazarında boşaldığını, her seferinde 
80 bin ton eşyanın rıhtıma çıktığın"] tasavvur 
edelim... Buyurdukları gibi antrepolar dolunca 
oradan bu mallar nasıl gidecektir? Çünkü İs
tanbul'un ticaret merkezi, halen bütün tüccar* 
hırın kesafetle bulunduğu yer Yemiş tarafıdır. 
İstanbul'un bütün piyasası oradadır. 

Peki Salıpazarı liman olursa, Ticaret mer
kezine bu eşya nasıl naklediliri Buna aklım 
ermiyor. Mavnalardan istifade edilecek demek
tir. O halde 10 - 12 milyon liralık tesis yaptık
tan sonra da yine mavnaları Salıpazarmâ ya
naştırıp dolduracağız, oradan tekrai' mavnalar
la götüreceğiz ve yine boşaltacağız ve tahmil, 
tahliye böylece iki misli fazlaya çıkarılacak, 
bu da bütün fiyatlara tesir yapacak ve bütün 
maliyeti yükseltecektir. 

Arkadaşlar, eski iktidar zamanında İstan
bul'a değil 12 milyon 2 milyon lira dahi sarf 
edilmemiştir. Mademki bizim iktidarımız zama
nında böyle güzel fırsata sahip olduk, bunu ma
halline sarf edelim. 

Sayın Bayındırlık Bakanı buyuruyorlar ki, 
milletlerarası banka mütahassısları gelmiş ve 
bunu etüd etmişlerdir. Hayır arkadaşlar, bilir
siniz ki ben polemik yapmasını sevmem. Fakat 
eski iktidar zamanında yaptırılmış sathi bir 
tetkik, olduğu gibi, bizim iktidarımıza intikal 
etmiştir. Bizim iktidarımız İstanbul limanı üze
rinde on küçük bir etüd yapmamıştır. Şu halde 
arkadaşlar, eski iktidarın birçok seyyiatını, ha
talarımızı bildiğimiz halde ondan devraldığımız 
bir projeyi tatbikta bu kadar,ısrar etmek su
retiyle İstanbul gibi Türkiye'nin yarısı demek 
olan bir şehre suikast etmek bence çok büyük 
bir hatadır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYİNDİRLİK BAKANİ KEMAL ZEY-

TİNOÖLU (Eskişehir) — Emrullah Nutku ar
kadaşımın itham edici ağır kelimeleri olmasay
dı huzurunuzu tekrar işgal etmîyeeektim. 

İstanbul'un yıllardan beri beklediği bu hiz-
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metin yapılıp karşısında Büyük Meclisin meni- j 
nun kalacağında şüphemiz yoktur. Ancak ar
kadaşımın bu hizmeti bir suikast tabiriyle ifa
de etmesini insaflı bulmadım ve sanki kendileri 
bir liman inşaat mütehassısıymış gibi bir eda I 
ve ifade ile konuşmuş olmalarını da hayretle 
(karşıladım * 

Buyurdular ki, «İstanbul Kalkınma Kongre
sinde Teknik Üniversite mütehassısları bulun
du • ve Bayındırlık Bakanlığında mütehassıs 
olarak kimse yoktur.» 

Şurasını bilhassa belirtmek isterim kd', Tek
nik Üniversite Limanlar Kürsüsü Profesörü ay
nı zamanda Bayındırlık Bakanlığı Limanlar 
inşaatı Dairesi Reisidir. Kalkınma Kongresin
de bütün mütalâlar daha ziyade mimari ba
kımdan serol edilmiş bulunmaktadır. Eski ik
tidar zamanında limanlar hakkında yapılmış 
olan bu tetkik teknik bakımdan sathi bir t e t 
kiktir, denildi. Bu tetkik tarafımızdan tekrar
lanmıştır. Esasen objektif, teknik tetkikler 
her zaman aynı kıymeti muhafaza eder. 

Beynelmilel Kalkınma ve İmar Bankasının 
bu limanlar için tahsis ettiği .1.2,5 milyon lira
lık kredi yine aynı bankanın mütehassısları ta
rafından takdir ve tesbit edilmiştir. Bu para 
başka hiçbir yere sarf edilemez. ıBu mütehas
sısların vermiş oldukları rapor Bakanlığımızca 
da benimsenmiş bulunmaktadır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

3. —^Balıkesir'Milletvekili Ali Fahri İsevi'
nin,-Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu,- Haydar
paşa - Pendik arası banliyö trenlerinin bugün
kü şartlar altında idareye temin ettiği kâr mik- | 
tarına ve sarar ediyorsa sebeplerine dair soru- I 
suna Ulaştırma Bakanı S ey fi Kurtbek'in sözlü 
cevabı (6/627) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sirkeci hattında Küçükçekmece ve Soğuk

su'ya kadar işldyen ve Haydarpaşa - Pendik 
arasında çalışan banliyö trenleri bugünkü 
şartlar altında Hükümete ve idareye kâr mı 
•temyı etmekte, yoksa zarar mı tevlit .etmekte
dir? 

Kâr temin ediyorsa miktarını, .zarar "ediyor
sa zararın miktarını ve zararın sebepleri neler
den tevellüt etmektedir? 

Ve bu tren seferlerinin azaltılması mümkün 
olup olmadığı hakkında -sayın Ulaştırma Ba- | 
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j kanından sözlü olarak Büyük Millet Meclisi 

kürsüsünden cevaplandırmasını rica ederim. 
. • . , 1 . I V . 1952 

Balıkesir Milletvekili 
1 Ali Fahri İşeri 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, İstanbul banli
yö trenleri birçok senelerden beri ziyanla işle
mektedir. Ziyanların miktarı ortalama bir mil-
milyon liradır; Bu ziyanın sebepleri de şunlar
dır : Banliyölerde işliyen bütün malzeme hur
daya çıkarılacak kadar eskimiş bulunmaktadır. 
Bunun içindir ki ; bunların tamiri de pek] fazla 
masraf istemektedir. Sonra çalışan makinele
rin sarfiyatı yüzde 20 fazladır. Bundan başka 
bu banliyö vasıtalarında yüzde 40 kadar ağır
lık boşa nakledilmektedir. Yani malzeme eski 
ve kendisi ağırdır. Bu vasıtalar banliyö yolcu
ları için kifayetsiz bir şekilde yapılmıştır. Yol
cular kalabalık bir şekilde bütün vagonları iş
gal etmekte ve bu hal kontrolü zorlaştırdığı 
için ayrıca zararı mucip olmaktadır. Bu zararlı 
vaziyeti önlemek için lâzımgelen etüdleri yap
tık. Neticede bu banliyölerin elektrikli trenle
re çevrilmesinin doğru olacağına kanaat getirdik. 
trenler elektrikli yapıldığı takdirde, bakım ve ta
mirleri bakımından da fark vardır, personel 
masraflarından da yüzde 30 _ 40 kadar bir ta- . 
sarraf temin edilebilir. Bunlardı,, fuzulî bir 
ağırlık olmadığından büyük bir fayda da te
min edilebilir. Enerji tasarrufu da gayet bü
yüktür. Bu elektrifikasyon yapılırken, istasyon
larda ayrıca tertibat alınacak, biletsiz seyahat-

| 1er de önlenmiş bulunacaktır. Elektrikli tren
ler 10 - 15 dakikada bir tahrik edileeğinden 
elektrikli trenlerle nakliye yapmanın daha 
muvafık ve en doğru yol olacağı kanaatindeyiz. 
Bu suretle halkın banliyö ihtiyacı da giderilmiş 
olacaktır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanının izahatına 
teşekkür ederim. Hakikaten vaziyeti tamamen . 
doğru olarak söylediler. Benim de tesbit etti
ğim şeyler bundan.ibaretti. Yalnız günler geçi
yor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Milletin zarar 
ve masrafa tahammülü yoktur. Köylünün yolu, 
suyu yoktur, gün geçirmiyelim ve bir an evvel 
bunları yaparak zararları önliyelim. 

I Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu banliyö 
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trenleri cumartesi ve pazar günlerinde yevmiye 
37/74 tren seferi ve kısa günleıde en az 30 dan 
32 tren seferidir. Bu, 64 tren eder. Ayrıca gün
de iki posta treni yardır. Mesafe Küçükçekme-
ceyc kadar 25, Soğuksuya kadar 27.km. dir. 
Yevmiye vasati olarak 34 tren kabul ve gidişi 
g'elişi 50 km. hesap edersek yevmiye 1728 km. 
tutar. Haydarpaşa - Erzurum yolu da 1726 km. 

> dir. Çekmeceden sabah ilk tren 5,50 de hare-
• ket ediyor, sabahın 8,30 una kadar müşteri olu

yor, gecenin 9, undan. ,sonra yine müşteri azalı
yor. Hele son( trenlerde 15 - 20 kişiden fazla bu
lunmuyor. Bunlar da tiyatrolara, barlara, saz
lara eğlenmek için giden mahdut kimselerdir. 

Asıl nazarı dikkati celbeden 20 - 22 vagon 
bu trene sabahleyin bağlanıyor. Gece yarılarına 
kadar aynı vajgonlar gidip geliyor. Vagonlar 
yıpranıyor, makineler harap oluyor, personeller 
eziliyor. Bu kadar kilometre mesafe için yev
miye 8 - 1 0 makine çalışıyor, idareye! ve devlete 
çok pahalıya mal oluyor. 

Halihazırda gerek Sirkeci - Çekmece - So
ğuksu ve gerek Haydarpaşa - Pendik banliyö 
tren seferleri çoktur, fiyatları çok ucuzdur. 
Yolcuların miktarına ve günün ihtiyacına göre 
vagonlar tahsis edilmelidir. Üçüncü mevkiler
den ikişer vagonun yaz ve kış, günlerine göre 
ayarlanması ve cumartesi, pazar günleri tabi-

' atiyle her mevkiden vagonları ve trenleri daha 
artırmak yerinde olur. Sair günlerde de eksilt
me, lâzımdır. Biletlere de zam yapılması lâzım; 
çünkü çok ucuzdur; Şirketler zamanında iki va
gona bir kondüktör verilirken şimdi (6) vago
na bir kondoktor verilmektedir. Yolcuların 
çoğu .biletsiz ve parasuz gidip gelmekte, kon-
dotörler kâfi gelmemektedir. Fakat dairelerde 
sabit vazifelerde belki de kondotor ismiyle ka
yıtlı memurların çok olduğu da söylenmekte
dir. Ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmi
yorum. Bunun üzerinde ehemmiyetle durulma
sını sayın Bakandan rica ederim. 

Şirketler, zamanında 'her iki hattaki banliyö 
trenlerinde sabah ve akşam servislerinde tren 
adcdleri ve vagon adedlcri artırılır, iş azalınca 
tren seferleri ve vagon adedlcri derhal eksiltilir
di. Yani on dakikada veya yarım saatte bir tren 
hareket, ettiriliyorsa bu yolcuların adedlcrirıe ve 
işin vaziyetine göre değiştirilirdi. Saatle bir, iki 
saatte bir tren tahsis ederler ve vagonları ela ona 
göre tahdit ve tahsis ederlerdi. Şimdi de bu 
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I hatlar şirketin veya hususi bir şahsın elinde ol

sa acaba nasıl hareket ederler, zararına mı, kârı
na mı işlerler? '-' ' v . -. .. '. 

Sirkeci hattında Fransızlar, Haydarpaşa hat
tında Almanlar para kazanırlardı. Halbuki, biz 

1 Devlet idaresine aldıktan sonra bu hat]ar zarar 
otmiye başladı. Bilhassa banliyö .trenleri açıktan 
açığa zarardadır. Benim tesbit edebildiğim Sir
keci hattında Cumartesi ve Pazardan maada yev
miye 30 - 32 tren ve daima boş dolu 20 - 22 va
gon gider gelir. Haydarpaşa hattı da aynı bu
na benzer, 22 - 26 trenden Jon tanesi ancak mas
rafını çıkarır, diğerleri zararına çalışır. Vasati 
olarak bu hatlarda bir tren gidiş gelişi 50 kilo
metre mesafe katettiğine göre, sene başında 
Aralık ayında idare tarafından hesap edilmiş, 
banliyö trenlerinin kilometrede 14 lira masraf 
tesbit edilmiştir. Bunu da Sirkeci Haydarpaşa 
gar, cer ve hareket müfettişlerinden ve şeflerin
den öğrendim. Şu'halde bir trenin gerek Çek
mece'ye ve gerek Pendik'e gidiş geliş masrafı 
Devlete ve millete 700 liraya malolmaktadır. 
Yaptığı hasılat birbiri üzerine 300 lirayı.zor tut
maktadır. Şu halde 1 440 000 lira senede zarar 
ettiği görülmektedir. 

Haydarpaşa - Pendik hattının da bunun ya
rısı kadar zarar ettiğini kabul edersek bu-iki hat
tın aşağı yukarı senede.2 milyon lira zarar etti
ği aşikârdır. Yazık bu fakir milletin bütçesine.. 
Hiç olmazsa 20 dakikada da ibir hareket eden 20-22 
vagonluk bir treni 15 - 20 kişi için işletmekten, 
makineleri öldürmekten, vagonları harap etmek-' 
ten, personelleri ezilmekten kurtarmak daha -ha
yırlı ve daha faydalıdır. . 

Pendik hattında ve Sirkeci hattında sabahle
yin saat 6 dan 8 o ve 9 a kadar yolcu ve' müşteri 
oluyor. 9 'dan sonra 12 ye kadar trenler boş gi
dip geliyor.., Saat 12 ile 2 arası çok az, yemekle
rini yermek için esnaflar ve memurlar eylerine 
trenlerle gidip geliyorlar. Saat 2 den sonra da 
6 ya kadar boş denecek kadar her birinde 40.- 50 
kişi ancak bulunur. Saat 6 dan 9 a "kadar yine 
kalabalık oluyor. Ondan sonra yine boş gidip 
geliyorlar. Saat 10,30, nihayet 11 den sonraki 
seferleri tamamen kaldırmalıdır. . ~' 

Gecenin saat' birine kadar Sirkeci 'den Ycşil-
I köy'e tren vardır. Fakat beş, altı lira hasılat 

ancak toplıyabilirler. Bu saatlerde yolculuk et-
J tim : Saat 10 da bindik, Haydarpaşa hattında 
' 630 kuruşluk hasılat, Sirkeci - Çekmece hattın-
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da saat 11 de 790 lramş hasılat.: Bu saatlerin | 
müşterileri de ehlikeyif, alkolik adamlar, kavga
lar eksik değil. Bu trenlerde polis de yok, bi-
letçiler polis vazifesini de yapmaktadırlar. Bar
lardan, sazlardan keyiflerini yapmak istiyenler 
İçin de bu kadar vesaiti çok, yolları asfalt olan 
bir şehirde vbu kadar fazla tren seferlerine ne lü
zum vardır. Sirkeci hattındaki böyle asgari ge
liri ve zarureti olan tren seferi kaldırılmak ve 
yolcuların az olduğu saatlerde vagonlarda da tah
dit yapılmak suretiyle senede vasati .olarak en az 
bir müyon iki yüz bin lira tasarruf edilmiş olur. 
Jİu vatandaşların şikâyetini de mucip olmaz, ih-

' tiyaçları da mükemmel görülmüş olur. Çekme
ce'ye kadar birinci mevki gidiş-geliş 35 kuruş, 
27 kilometre için ikinci mevki 30, üçüncü mevki 

„ 20 .kuruştur.; 

4. — Balıkesir MilMveküi Âli Fahri İşeri'nin, 
Gönen'in Tozakçı Köyünde. salgın halini alan 
verem hastalığının mümkün olduğu Jcadar sira
yetini önlemek için" alınması gereken tedbirler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hari Üstün-
dağ'm sözlü cevabı (6/628) 

B. M. Meclisi Başkanlığına . - • • 
Gören'in Tozakçı, Köyünde verem hastalığı 

salgın halinde 400 haneli ye 2000 nüfuslu olan 
bu köyde genç yaştaki kızlarda ve oğlanlarda 
daha çok göze çarpmaktadır. Köyün nüfusu ar
tacağı yerde azalmaktadır. Bir hanede ve aile 
içinde birbirlerine sirayet etmekte ve.2 - 3 yıl 
içinde birçok evlerden iki üç ölü çıkmaktadır. 
i lk taramada yüzlerce veremli derhal meydana 
çıkacaktır. Halk kahvelerde ve toplu yerlerde 
birbirleriyle daima temas halinde bir bardaktan 
su içenler, bir fincandan kahve içenler bu yüz
den birbirlerine de hastalığı aşılamaktadır. 
Sağljk Bakanlığı bu köyde sıkı bir tarama yap
mak suretiyle bu . hastalığın mümkün olduğu 
kadar sirayetini önlemek ve hastaları da tecrit 
ile tedavi altına alınması hususunda Bakanlık 
ne düşünmektedir. ,- ,..'.. • • .--> ,.:.-.••• 

Sözlü olarak Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
• . , - : • • ' • •• ' . Ali Fahri îşeri 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı. • I 
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SAĞLIK VE SOSYAL. YARDIM BAKANI 

VE BAŞBAKAN VEKÎLÎ Dr. EKREM HÂYRÎ 
ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Sayın Ali Fahri îşeri 
arkadaşımızın memleket meselelerine karşı gös
terdiği yakın alâka dolayısiyle kendilerine bil
hassa teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Filhakika kendileri, Balıkesir'in. Gönen.İlce
sine merbut Tozakçı Köyünde verem hastalığı
nın salgın bir halde bulunduğundan ve her ev
den senede bir iki veremden ölmüş kimse çık
tığından, gittikçe bu köyün nüfusunun azalmak
ta olduğundan ve kısa bir zaanda kimsenin kal-
mıyacağmdan acı acı şikâyet ye bahsetmektedir
ler. Bu soru Bakanlığımıza geldiği zaman derhal 
Balıkesir Valisine ve Sağlık Müdüriyetine teb
liğde bulunduk. Kendileri bir heyeti sıhhiye 
gönderdiler. Bu köye Sıhhiye Müdürlüğü müet 
hassısınm riyaseti altında, köy kâtibi de dâhil 
olmak üzere, giden heyet 400 evden mürekkep 
bulunan bu köyün her evini ve evlerdeki hasta
ları birer birer muayeneden geçirdiler. Bütün 
köyde esasen evvelden beri tedavi altına alın
mış bulunan dört tane verem hastasının bulun
duğu,, iki tanesinin, zatülcenb, diğer hastaların 
da siyatik, bronşit ve kalb gibi hastalıklarla ma
lûl bulundukları tesbit edilmiştir. Heyet daha 
başka tetkikler de.yapmıştır. Köy gayet,güzel 
bir yerde, bahçeler ve yeşillikler içinde, hayat 
seviyesi orta durumda olan bir köydür. . 

"Nüfusunun azalması meselesine gelince: 1'945 
senesinde yapılan sayımda 400 hane ve 1625 nü
fus olarak tesbit edilmiş olan bu köyün, 1950 de 
yapılan sayımda, 1945 sayımının 1625 nüfusuna . 
mukabil 1851 nüfusa ve 400 haneye mukabil de 
410 haneye sahip olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
şe'kilde yazılan raporları bakanlığımıza gönder
mişlerdir. 

Arkadaşlar, verem hastalığı,- malûmu âliniz 
umûmi' bir hastalıktır. Verem hastalığında ted
bir alınırken yalnız bir köy,, yahut bir mahalle 
veyahut bir kasaba nazara alınmaz. Çünkü ve
rem mikrobunun ve verem hastasının bulunma
dığı yer memlekette ve hattâ bütün dünyada 

-•-yoktur; her sene verem hastalığından dünyada 
beş milyondan fazla insan ölmektedir. Verem 
hakkında mücadele tertibatı alınırken yalnız 
bir köyü, bir mahalleyi nazarı dikkate, almak ve 
onunla uğraşmaktansa bütün memleketi ve nü
fusu nazarı dikkate alarak ona göre tedbir al
mak, dünyanın her tarafında takip, edilen belli 
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başlı, bir usuldür. Bilhassa verem meselesinde 
Yüksek Meclisin gösterdiği hassaiyet çok bü-. 
yi|ktür. Hele verem âfetinin memlekette yap
mış olduğu büyük tahribatı'ilk defa olarak Mec
lis-huzurunda arz ve diğer ilgililere, de izah et
tik, Yüksek Meclisin bu mevzu , üzerinde şar-
fejttiği mesai ve bize mücadele, için ayırdığı tah
sisat hakikaten şayanı şükrandır. Biz bundan 
istifade ederek bütün memlekete teşmil etmek 
»suretiyle mücadele tertibatımızı organize etmiş 
bulunuyoruz. Bu mücadele;.ile de vereme kar
şı. koruyucu tedbirler alınmaktadır. Bu da !an-
ca'k aşı ve tecritle mümkün; oİur. Aşıyı bütün 
memlekete tatbik ediyoruz, Bursa vilâyetine'de 
ta'tMk edeceğiz. Sayın Ali Fahri -İşeri arkada
şımız emin olsunlar ki, bü köye do aşı memurları 
gidecek ve aşıyı talibik edeceklerdir. Hasta
lığı vaktinde teşhis ve tedavi ettirmek için her 
sene dispanser yaptırmaktayız. Veremin en zi
yade tahribat yaptjğı.mıntakalarda çalışmakta
yız ve adedlerini de artırıyoruz. 
v Verem yatakları da seneden seneye, hattâ 
"günden güne süratle artmaktadır. Malûmu âli
niz olduğu veçhile, bundan 1,5 sene evvel bü
tün memlekette verem yataklarının sayısı 1000 
«îkeri bugün 5000 e baliğ olmuştur. Yani bir 
sene zarfında veremli yataklarına 4000 aded 
daha ilâve edilmiştir. Fakat bir yatağın 5000, 
;8000 ve hattâ. 10.000 liraya mal olduğunu dü
şünürsek daha fazlasını yapmak için ne kadar pa
raya ihtiyaç olduğu meydana çıkar. Onun için biz 
mümkün olduğu kadar az masrafla fazla yatak 
temini ve hizmet sağlamayı esas kabul ettik 
ve bu esas dâhilinde çalışmaktayız. Bu hususta 
Büyük Meclisin gösterdiği hassasiyet bizi bu 
sahada daha ileriye gitmeye teşvik-etmektedir. 
'; Mâruzâtım btından ibarettir.' 
* ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, Sıhhat Bakanının verdiği iza
hata çok. teşekkür ederim. 

••••'•" Sağlık Bakanlığının çok verimli ve çok sis
temli çalışmalarını takdir ederim. Hattâ derin 

(bir suyun akışı gibi az para ile, fakir bütçe ile 
büyük bir. ihtiyaca cevap vermektedir. Sessiz 
ve, propagandasız vazifesini fazlasiyle yapmak

l a memleket, de millet daima takdirle karşıla
maktadır., ' 

Meclisin Mart tatilinde seçim mmtakalarım-
çla dolaşırken Gönen'in Tozakçı Köyüne de 
gitmiştim. Ve bir gece. köyde kaldım. Kasaba-
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ya çok yalan 4,5 kilometre ve nüfusu da iki bi
ne yakın olan bu köyde verem hastalığı bir 
âfet halinde bilhassa genç yaştaki yetişkin kız
larda ve oğlanlarda daha çok göze çarpmakta
dır. . j_ 

r Tetkik ettim köyün nüfusu artacağı yerde 
eksildiğini gördüm. Bir hanede ve bir aile için
de birbirlerine sirayet etmekte ve iki üç yıl 
gibi kısa zamanda bir evden iki üç ölü' çık
makta ve bu vaziyet birçok evlerde müşahede 
edilmektedir. 

Keza kahvelerde ve toplu yerlerde cemiyet
lerde daima birbirleriyle temas lıalinde bir 
bardaktan ,su içilmekte, bir kaptan yemek yen
mekte, bir fincandan kahve içilmekte ve bu 
yüzden hastalık daha ziyade tedbirsizlikler yü
zünden birbirlerine sirayet etmekte ve ilerle
mektedir. Mektepte çocukların da kâh yanak
ları gül gibi allaşıyor, kâh soluyor. Bu yavru
ların bu halleri insanın yüreklerini sızlatıyor. 

Bu köyün bir de .;su,derdi vardır. Belki 
başlıca bu hastalığa sebep olan da içme isula^ 
rımn çay suyu olmasıdır. Bilhassa yazın Tem
muz, Ağustos, Eylül aylarında günlerin en sı
cak mevsiminde Gönen banyolarında yüzlerce 
hastalıklı ve yaralı insanların tedavi için yap
tıkları banyo suları da bu çaya karışmakta, 
dört buçuk .kilometre aşağıda bu köyün kena
rından akmakta olan bu pis suları da bu köy 
halkı içmektdir. Muhakkak ki, bu, Tıastalığm 
daha ziyade sulardan gelmekte olduğu kanaa
tini kuvvetlendirmektedir. Hulâsa gerek suları 
tahlil ve gerk hastaları tedavi için sıkı bir mu
ayeneye tâbi tutularak hastaları tecrit etmek 
ve esaslı tedbirler alınmasını ve üzerinde ala
ka ile durulmasını Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından rica ve istirham ederim. 

Sayın Bakan daha evvel alâka göstermiş1. •' 
Yerinde bir harekettir, hakikaten bunun üze
rinde hassasiyetle durmuş ve belki de kendisi 
emir vermiştir. Fakat bizde bu verilen emirler 
ekseriya yarım kalıyor, yalnız bizim en küçük 
bir köyden 3-4 hastayı burada Bakanlığa kay
dettiriyorum, hastanelere yatırılıyor. Haftada 
bir iki eksik olmuyor. Bu kadar az olduğu doğ
rudur. Artık tamamen hastalığa tutulmuş ve 
yahut tehlike arzettikten sonra tarama yapılı
yor. Bunun için en küçük köylerde bile hassasi
yetle durulsun. Bunlarda 8-10 ta*ne çıkar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, 
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5, — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'-

nin, Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın Kayaca köy
lerini tehdit altında bulunduran Gönen çayı ile 
Kocadere'nin mecralarının değiştirilmesi ve Man
yas gölünün Karadere'ye boşaldığı yerde beton
dan yapılmış olan set dolayısiyle zarar gören 
araziyi su baskınından kurtarmak üzere gölün es
kisi gibi akıtılması hususlarında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
Unoğlu'nun sözlü cevabı (6/629) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Gönen çayının Gönen'e beş kilometre 

- mesafede ve mezkûr çay kenarında bulunan 400 
haneli ve iki bin nüfuslu Tozakçı Köyünü bu 
çay daima tehdit etmekte her sene 8-10 haneyi 
yıkıp götürmektedir. Çay mecrasını tamamen 
koy istikametine çevirmiş birkaç sene zarfında 
köyü tamamen tahrip etmek tehlikesini arzet-
m ektedir. 

2. Manyas'ın Kayaca Köyünün, kenarından 
akan ve Manyas gölünü dolduran «Kayaca» Kö
yü de Kocadere'nin tehlikesi altındadır. Btı de-

>e istikametini ve mecrasını köy kenarındaki 
ve köyün muhafazası için ve sulama tesisleri 
yapılan setleri altından yemekte ve setleri yarı
ya indirmiş, tehlikeli bir vaziyettedir. Bir an 
içinde köyü mahvetmek durumunu arzetmekte 
olup acele tedbir alınmazsa maddi ve mânevi 
büyük zararları mucip olacaktır. 

3. Bir de Manyas gölünün Karadere'ye bo
şaldığı yerde betondan yapılmış su içinde bir 
set vardır. Bunun da bilhassa yazın köylülere 
çok zararı dokunmaktadır. Çünkü; gölün ve su
ların fazlasiyle akmasına mâni olmakta göl da
ima şişkin bir vaziyette kalmaktadır. Bu yüz
den köylülerin beklediği ve ziraaat ettikleri ara
ziler su altında mahsur bir vaziyette bulunmak
tadır. 

Halbuki evvelce binlerce dönüm arazi boşa
lır ve açılır, sahildeki yirmi otuz köyü ve 50-60 
bin nüfus bu millenmiş araziden faydalanırdı. 
Hattâ bu arazinin 10 dönümü 50 dönüm arazi
ye bedel, bire kırk mahsul temin eder. 

Şimdiden gölün eskisi gibi akıtılması için 
gerekli tedbirlerin alınması ve bu suretle mez
kûr arazinin açılması ve hususlar hakkında üç 
maddeden ibaret olan sözlü sorum hakkında 
Bakanlık ne düşünmekte ve ne gibi tedbirlere 
tevessül edilip edilmiyeceğine dair Büyük Mil-
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let Meclisi kürsüsünden Sayın Bayındırlık fiâ* 
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmanı-
nı rica ederim. 1 . IV . 1952 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri îşeri 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL. ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Sayın Ali Fahri işeri 
arkadaşımızın suallerine sır asîyle cevap arze di
yorum : 

1. Gönen çayı üzerindeki Tozakçı Köyünü, 
bu çayın tehditlerinden ve zararlarından koru
mak için köy civarında kâfi boyda tulâni tah
kimat yapılması kararlaştırılmış ve 1952 yılı 
münferit su işleri programına girmiş olan Sarı-
köy ovası ıslahı meyanmda yapılmak üzere ek
siltmeye hazırlanmıştır. Bu sene işe başlana
cak ve 1953 yılında tamamlanmış bulunacaktır. 

2. Kocaçay üzerindeki Kayaca Köyü Esa
sen şeddelerle bu çayın taşkınlarından korun
muştur. Şeddelerimiz daimî bakım ve onarıma, 
tâbidir. Feyezan mevsimleri geçtikten sonra, 
diğer bir.çok şeddelerimiz gibi, Kocaçay feye
zanı şeddeleri de baştan aşağı gözden geçirile
cek ve gereken yerlerde lüzumlu tamirat ve 
tahkimat yapılacaktır. , 

3. Manyas göl ayağı üzerindeki regülâtör 
tamamiyle açıktır Bunun eşiği eski ayak ta
banından daha aşağıda tesis edilmiş olduğun
dan evvelki yıllara nazaran gol daha çabuk bo
şalmaktadır. Regülâtör eski ve tabiî şartları 
ihlâl etmemiştir, bilâkis daha iyi bir hale' koy
muştur. Esasen regülâtör eşiği daha çok 'aşa
ğıya indira'lse ve ilaha genişletilse bile Kara-
dere mecrasının sıı çekme kabiliyeti az olduğun
dan ıgölden boşalan şunmiktarı üzerinde bir te
siri olmıyacaktır. Diğer taraftan golün boşal
ması tamamiyle her yılın iklim şartlarına yani 
yağmur, tebahhur, hararet ve rüzgâr ve saire-
ye bağlıdır. 15 yıldan beri yağışlı bir devre 
içinde bulunduğumuz malûmunuzdur. Son yıl
larını yaşadığımız bu devre şimdi âzami had
dini bulmuş olup yağışı az ve kurak devreye 
doğru gitmekteyiz. Bu bakımdan önümüzdeki 
yıllarda gölde su seviyesinin daha çok düşeceği 
söylenebilir' • 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın Bayındırlık Bakanının 
izahatına çok teşekkür ederim. Bilhassa Gönen 
çayı üzerinde ehemmiyetle durduklarından 4Q« 
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layı iki katlı teşekkürlerimi arzederim. 

Gönene' 4,5 ıkilometre mesafede, ve mezkûr 
çay kenarında , bulunan'- 400 hanelik Tozakçı 
Köyü vardır. Bu köy bir taraftan verem, diğer 
taraftan da çay tarafından, tehdit edilmekte
dir. Çay her kış 8 - 10 haneyi yıkıp alıp götür
mektedir. Birkaç seneden beril çay mecrasını 
•köye doğru çevirmiş bulunmaktadır. Pek ya
kında, akşama sabaha bir cami ile 5 -- 10 ha
neyi alıp . götürecektir. Diğeri <iyi olacaktır, 
ama uzun sürecektir. Çay çok az bir masrafla 
ve bâr tarama makinesiyle 200 metre ilerdeki 
eski mecrasına -akıl ılabilir ve bu da birkaç sene 
böyle gider. 

Manyas'ın Kayaca Köyünün de kenarından.[ 
akan ve Manyas Gölünü, dolduran Kocadere 
vardır. Bu dere de Kayaca Köyünü daima teh
like altında bırakmaktadır. Keza bu dere mec
rasını ve istikametini köy kenarındaki ve kö- I 
yün muhafazası ve sulama tesisleri için yapı- i 
lan setleri altından yemekte, hemen hemen yi- i 
kıp götürmek ve köyü de bir an [içinde mahvet
mek durumunu göstermektedir. Acele tedbir 
alınmazca maddi ve mânevi büyük zararları 
ıw;cip olacaktır. ' Bakanlığın bu hususta nazari I 
dikkatini celbederim. Bu da az masrafla olacak . 
ve büyük' bir tehlikenin Önüne geçilmiş olacak
tır. •.'/ >'/ ""•• . . ' ' - . • | • • " '• 

Birde Manyas Gölünün Karadere 'yeboşal
dığı yerde betondan yapılmış su işinde, vasati 
olarak 30-40 metre uzunluğunda bir sed var
dır. Bunun da bilhassa yazın civardaki köylü
lere çok zararı dokunmaktadır. [Çünkü gölün 
ve suların fazlasiyle akmasına mâni olmakta 
gol daima dolu ve şişkin vaziyette kalmakta
dır. Ve bu yüzden köylülerin bekledikleri öte
den beri senelerce ziraat ettikleri araziler su 
altında ve mahsur bir vaziyette bulunmakta
dır: Halbuki evvelce binlerce dönüm arazi bo
şalır ve açılır, sahilindeki 25-30 j köy ve 40-50 
bin nüfusu bu millenmiş araziden çok istifade 
'ederlerdi.; Hattâ bu arazinin 10 dönümü elli 
dönüm araziye bedel bire kırk mahsul verir kıy
meti taşımaktadır. Şimdiden gölün , eskisi gibi 
akıtılması için ve çok mümbit olan bu arazinin 
açılması ve ziraat yapılması hususunda ilgili Ba-
' kanlıkların derhal harekete geçmesini Sayın 
Nafıa Bakanından Manyaslılar namına rica ve 

• istirham eylerim. 
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' Bir de Mürvetler Deresinin eski mecrası 
olan Ilıca Köyü altından akıtılması ile gölün 
boşalması ve. alçalması için çok müessir olacak
tır. Esasen iki üç kilometrelik bir ' mesafedir. 
Evvelce bu dere esasen Karadere 'ye ve arzettiğim 
yere akmakta idi. Bir de Hamamlı Köyü ile Salbur 
Jîöyüarasmdalji^ kilometre uzunluğunda bir 
Sed vardır. Bu da yarıda kalmış ve bu yüzden 
de birçok köyler1 'zarar görmektedir. Bunun da 
bir an evvel yapılması küçük bir masrafla bü- N 
yük bir zararın önüne geçilmiş olacaktır. 

Bundan on gün evvel köylüler Bakanlığa 
temsilcilerini gönderdiler. 10-12 köyden ikinci 
sene içinde üçüncü mazbatalarının suretini arz-
ediyorum : «Köylerimiz tarım sahalarına mut
tasıl bulunan 'Manyas' Gölü doğusundaki regülâ
tör tesisinin göl zemininden yüksek bulunması 
bu civardaki arazimizi ye mezruatımızı su al
tında bırakarak emek ve gelirlerimizi mahvey-
lemektedir. Tesisinden bugüne kadarki 12 yıl
dır köylerimiz halkı bü durumla mücadele et
mekte, gördükleri zararların, telâfisini ilgili 

• makamlara ..yaptığı mütaaddit müracaatlarla 
anlatamamakta ve duyuramamaktadır. Hal 
böyle devam ettikçe köylerimizin fakru sefale
ti hâd duruma düşeceğinden yüksek ve ilgili 
makamların bu elîm, vaziyetimize çare bulmala
rını ve her nasılsa mevzuubâhis. regülâtörün göl 
zemin seviyesinden alçak olduğu kaydı tesirin
den ayrılarak keyfiyetin mahallinde tesbit ye 
vakıanın feci durumunun görülerek yardım
larını ve mezkûr tesisin en kısa bir zamanda 
kaldırılarak mecrasının açılmasını ve seneler
dir burada teressüp sebebiyle hâsıl olan yük
sekliğin de temizlenmesine emir ve müsaadeleri
ni üstün saygılarımızla bir kere daha dileriz, 

3 Nisan 1951» 
Bu 8 - 10 köyün mazbatasıdır. Ben Sayın 

Bakandan tekrar rica ediyorum. Bu gölün Ka-
redere'ye akan birkaç gözü açıktır. 7 gözü 
vardır, ekserisi tıkalıdır. Dolar taşar hiç bir 
istifade temin etmez. Göl ancak Haziranın so
nunda ve Temmuz başlarında çekilir. O zaman 
burada fasulye ziraati yapılır. -Çıkardığı meş
hur horoz fasülyeşidir. İstanbul'da birinciliği 
alır. Kabuğu ince ve gayetle lezizdir. Fiyatı 
da ucuzdur. Bire kırk verir;'Hava şartlan iyi 
giderse fevkalâde mahsul elde edilir. Hava mü
saade etmez su yükselirse mahsulât heder olur. 
Benim arzetmek istediğim, Gölün Karadere 

660 



-•56::-66 3 0 . 4 . 
vasitasiyle Renize ; akıtilm asıdır. Tabiata terke- I 
dildiği için ekseriya taşkın yapar. Karadere l 
• alamaz, yazın zaten dere kurur; kışın ise nıüte- i 
madiyen akıyor. Butlun üzerinde bir anlaşmaz
lık var. Ben Bakanın' samimiyetinden, hüsnü 
niyetinden eminim. Yalnız kendisinden rica 
ediyorum, beni köye göndermesin, kendisi git
sin, vaziyeti halletsin. 

6. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun,. Doğu yollan 10 :ncm Bölge • Müdürlüğünün 
Erzurum'a kaldırılması hakkındaki teşebbüsle
rin doğru olup olmadığıma, doğru ise teşkilâtın 
hangi kısımlarının kaldırılarak Trabzon'da han
gi kısımlarının bıraklacağna dair sorusuna Ba-
yndırlık Bakam Kemal Zeytinoğlu'n/ım sözlü ce
vabı (6/633) ,;V 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
10. IV . 1952 

Aşağıdaki sorularımızın Bayındırlık Bakan
lığınca «özlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
riz. '„. ,..;• 

Saygılarımızla . . . 
. Trabzon Milletvekilleri 

. Mahmut Gol oğlu •. S. F. Kalaycıoğlu 
. S. E. Alperen ' ' 

1, Doğu yolları 10 ncu bölge müdürlüğünün 
Erzurum'a kaldırılması hakkında bir neticeye 
vanlmış mıdır? Varılmış ise mucip sebepleri ne
dir? V 

Bu takdirde teşkilâtın.' hangi kısımları kaldı
rılacak/Ve Trabzon'da hangi kısımları kalacaktır? 

2. Bakanlığınızca bir tetkik ve teşebbüse ge* 
. çilmesinin sebebi nedir? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNO&LU (Eskişehir) — Büyük Meclisin yol 
dâvasına verdiği ehemmiyetin neticesi olarak 
Karayolları ödeneğini 1952 yılında 140 milyon 
liraya çıkarması bu sahada geniş çalışmaları 
icap ettirmiş, bilhassa doğu illerinde girişilen 
büyük yol ve köprülerin yapım, bakım ve ona-

• rım işlerinin daha randımanlı ve çabuk yapıl
masını temin maksadiyle bu illerdeki yollar böl
ge müdürlüklerinin durumlarını yeniden göz
den geçirmemizi gerektirmiştir. Bu tetkikler 
bize bir taraftan Van merkez olmak üzere ye
niden bir bölge kurulmasını ve bu suretle Elâ-

• zığ, Diyarbakır ve Trabzon bölgelerinin geniş | 
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sahasını normal hale getirmemizi telkin etmiş, 
diğer taraftan da Trabzon'da bulunan yollar 
10 ncu bölge müdürlüğü merkezinin faaliyet 
sahasına nazaran bir kenarda bulunuşu işlerin 
kontrol ve murakabesinde bâzı zorluklar tevlit 
ettiği gibi dış memleketlerden gelen yol makina 
ve yedek parçalarının da buraya nakloluna
rak bilâhara bölgelerin diğer şube ye kısım
larına'dağıtılmasında büyük müşkülât; arzet-
mesi bölge merkezleri üzerinde yeni bâzı ka
rarlar almaya sevketmiştir. 

Bunlardan 10 ncu bölge merkezinin, Erzu
rum yeya Trabzon'da bulunması hususunda 
yaptığımız incelemelerde şu neticeleri elde 
ettik : 

a) ' Bu bölge dahilindeki yolların % 71 i 
Erzurum'a daha yakın durumdadır. Buna naza
ran Erzurum merkez olduğu takdirde yapılan 
inşaat ve onarım ve bakım işlerinin kontrol ve 
murakabesi Trabzon'a nazaran daha kolay ola
caktır. , . . 

b) Bölge dahilindeki bozuk yolların iyi 
hale getirilmesi için yapılması gerekli iş hacmi
nin %. 73 ü Erzurum'a daha yakın bulunmak
tadır. 

c) Bu bölgenin merkezi Erzurum'a nak
lolunduğu takdirde şube merkezlerine olan me
safe ve seyahat süresi bakımından da daha el
verişli durum hâsıl olacaktır. 

d) Umumiyet itibariyle malzeme celp ve 
tedariki bakımından Erzurum daha merkezi bir 
durum arzetmektedir. 

e j İnşaat ve makine işlerinde kullanılacak 
işçi adedi bakımından Erzurum, Trabzon'a na
zaran % 22 bir üstünlük göstermektedir. 

f) Tortum elektrik santralinin inşasiyle 
bugün Trabzon'un lehinde olan enerji istihsali 
ve elektrik maliyeti bakımından da Erzurum 
daha üstün duruma gelecektir. . ' 

g) İklim vaziyetine gelince : Bu bakımdan 
Trabzon, Erzurum'a nazaran bariz bir rüçhani-
yet göstermektedir. Arzettiğim bu hususlar 10 
ncu bölge merkezinin Trabzon'dan Erzurum'a 
naklinde bâzı faydalar elde edileceğini göster
mektedir. Ancak bu tetkiklerimizde bir de böl
ge merkezinde bugün çalışmakta bulunan işçi 
durumunun da gözden geçirilmesi lâzımdır. Er
zurum'da iskânlarının kabil olup olmıyacağıriı 
ve bu mıntakada yeni bir bölge ihdasına lüzum 
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olup olmadığı hususlarının da tetkikına karar ver-
iniş bulunmaktayız. Bu tetkiklerimiz de tamamlan-, 
diktan sonra alacağımız neticeye göre bölge 
merkezinin Trabzon'da kalması veya Erzurum'a 
nakli hususunda kati kararımızı bu noktada 
vermiş olacağız. Yeni bir bölge ilâvesine lüzum 
kalmadan bölge merkezinin Erzurum'a nakline 
karar verildiği takdirde Trabzon'da diğer şu
belerin teşkilât ve kadrosundan daha geniş bir 
yollar şube şefliğini muhafaza edeceğiz. 

MAIBİ%GOLOĞLU (Trabzon) —Muhte
rem arkadaşlarım, Bakan arkadaşımızın yol fa
aliyetimizin çok artmış olduğuna dair olan beya
natına iştirak ederim. Bu sebeple bölge merkez
lerinin yeniden tetkiki icabettiği hususundaki 
fikirlerine de tamamen iştirak ederim. Ama bi
zim mevzuumuz, bölge merkezinin bir yerden di
ğer yere kaldırılmasıdır, Trabzon'daki bölge 
merkezi senelerden beri oradadır. Binaenaleyh 
eğer yol faaliyetimiz artmışsa, yapılacak tetkik, 
yeni bölgeler kurulup kurulmaması hususunda 

. olabilir. Senelerden beri Erzurum yine yerin
deydi, Trabzon da buradaydı. Şimdi bugün bir
den bire bölge merkezi Erzurum mu olsun, Trab
zon mu olsun diye münakaşa etmek, burada zik
redilen esbabı mucibe ile pek alâkalı görülmü
yor. Nitekim, yeni bölge tesisi hususundaki in
celemelerle Van'da da bir bölge tesis edilmiştir, 
Mesafe bakımından, uzaklık yakınlık hesabiyle 
işi nazara alacak olursak 'Trabzon'a nazaran Er
zurum kenarda kalır, diyorlar. Erzurum'a böl
ge merkezi gelirse, Çoruh nerede kalır? Çün
kü, Çoruh da Trabzon böıllgesiineı bağli'dn. Bina-
etnal-eyh böllge MMimıatiM şu veya nu vilâyetin 
arzusun!» göre yapacak olursak bu doğru olmaz. I 
Trabzon'a nazaran: Eıizurunı nasıl toeııarda 'kalı
yorsa, Çoruh dıa Enzurulm'ia ejolk uzak düşer. 
Trabzon'um neunen yainınd'a Giresun vardır. Gî  
netsuh fe'e Bamsun IböllgeBİin'e1 bağlidıır. GünüUü-
yor kıi; esas itibariyle fclöllgelleirİn vaziyeti, bu-
güWkü Hükümetin talkıip etımıelkitel olduğu yol 
poliltikasl ıbarişısunda yenliden' itMkük edilmek za-
ru^eltİnldedi^., Ama; bu esbabı mucibe böllge teş
kilâtının Trabzon'dan Erzurum'la kaldırılması 
için sebep teşkil etmez. Mademki bu hususta
ki tefkik'ler hedüz bitoeımi^ttiır, (benim de bu 
/konudi» söyliye'celk birlkaiç süzüm vardır. Eğer 
Erzurum'da1 bir böllge merfce'zi ola'caksa asla v© 
'kafa orası o'ltmıasın, gibi1 bir fikir kafamızdan 

i.'geçmeiz. ;Anteıaikböllge m>erkei7Jİ'ejrieğer yeniden j 
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'aya^l'anacak'sa, bugiüu \.̂ m^zosii|ıâi:'bağİ!ı>-. oku 
Çoruh, Gumüşıane „ ye: .Rize..iîlieı .Şamsun'ıa bap1!! 
olan Giresun' ve Ordu'yu, da 10 ncu böl'geyie.ilâ-
W ei'melk suretiyle tama'miyl'e ihtiyaca uygun 
ve tasarruf baıkıımıödasn da alkla yatkın bir ha-
sapla Ordu, Giresun, Trabzon, Rizeı, ÇoruJh, Gü-
ımüşano'den müteşekkil bitr bö'lgenta ipkasını ye 
merkezin de, fuzuli masraf ihtiyar... edilmeden' 
yerinde bıraJkıiltoasıira! arz ye rilca1 ederim. Böl-
>ge merkezinin' faMilyet bakımınıdan1 da esasen 
'kaldırılması -güçtür. ıVHeır nte toadar böliger &mî 
geçiyorsa da ilş yapı'lması afellye ve işçi çalilşto-
mak iklime göredir. Bu balkımdan! Trabzon 'un,, 
Erzurum'a, madaranı rülçhaniye'itii d'e aşilkârdıır 
ve bu da mün'akaış'a' gfötüran'e'z açık bir haıkilkat-
tw. Böllge merk'e'ziıni 'kaildırımasıinılatr, bölgeli
nin vaziyeltlilni1 tanzülm ödetrlken Trabzon, IÇorufh, 
Gümüşlan'ey Rize gibi'bir böllge Üizerülnlde durana^ 
larım rica edeirilm. ;, 

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelihbaş'tn, 
'•"•C. II. P .Genel Sekreterinin konuşması için Bur
dur'da yapılmak istenen açık hava toplantısına 
izin verilmediği hakkındaki haberin doğru olup 
olmadığına dair içişleri Bakanlığından olan so
rusuna İçişleri Bakan'vekili ve Maliye'Bakanı 
Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/634) 

•BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ulus Gazetesinin 14 . IV .1952 tarihli -nüsha
sının 3 ncü sayfası 6 ncı sütununda: C..H..P. 
'Genel Sekreterinin konuşması için, Burdur'da 
yapılmak istenen açık hava toplantısına izin ve
rilmediğine dair bir.haber neşredilmiştir. 

il. Mlevzuubahis açıkhava toplantısına izin 
verilmediği doğru mudur? 

12. 'Haber doğru ise,' izin verilmemesinin ka
nuni sebebi > nedir? 

Yukardaki sorularımın İçişleri "Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla-
larımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

İÇİŞLERİ BAKAN VEKİLİ VE MALİYE 
BAKANI HASAN POLATKAN (Eskişehir) — 
Burdur Milletvekili sayın -Fethi Çelikbaş, ar
kadaşımızın sorularına cevap arzediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl İdare 
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Kurulu.'Bâşka'ni' ' Ali Bal imzasiyle valiliğe ve
rilen' 10 Nisan; 1952 tarihli bir dilekçede Halk 
Partisi Genel'••> Sekreterinin 12 Nisan 1952 Cu
martesi günü Burdur 'a geleceği ve aynı gün sa
at 16" ile • 18 aralarında Burdur 'da Cumhuriyet 
alanında ajçık bir toplantı yaparak konuşacağı 
ve bunu takiben parti^binasında da kapalı top
lantılar yapılacağı bildirilmiş ve müsaade edil
mesi istenmiştir. 

îçtimaatı Umumiye Kanununun ikinci mad
desine göre dilekçenin en az iki kişi tarafından 
imza edilmesi icabederken bir. kişi. tarafından 
i m z a ••< edildiği ve yine aynı kanunun 5 nci mad
desine göre de içtimcaın ne maksat ve sebeple 
akdedileceğinin gösterilmesi icabederken bu
nun, da yapılmamış bulunması yüzünden valilik
çe gereken belge verilmemiştir. . 

Bundan sonra 11 Nisan 1952 tarihli ve t i 
Başkanı Ali Bal, üyelerden Ahmet Ruhi Yeşil
yurt ve Mehmet Ali-Oğuz imzalariyle verilen 
diğer bir dilekçede parti genel sekreterlerinin 
Burdur 'a geleceği ve 12 Nisan 1952 günü saat 
12 ilâ 18 arasında bir toplantı yapılacağı ve 
yapılacak toplantının maksadı bildirilmiştir. 

îçtimaatı Umumiye Kanununun 4 ncü mad
desine göro dilekçenin verilmesi zamanı ile iç
tima zamanı arasında en az 48 saat bir müd
det geçmesi iktizâ etmektedir. Halbuki dilek
çe 11 Nisan 1952 ,günü verilmiş ve 12 Nisan 
1952 günü toplantı1 yapılmak istenmiştir. 

Kanuna uygun olmıyan bu talep karşısında 
da valilikçe belge verilmesine imkân hâsıl ol
mamıştır. 

FETHİ ÇELlKBÂŞ (Burdur) — Muhterem-
İçişleri Bakan Vekilinin müdellel cavaplarma 
teşekkür etmekle söze başlıyacağım. 
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Nihayet Hükümetin icraatını murakebe etmek 

maksadına mâtüf olan sorumda mm*acaatın 
gayrikanuni bir müracaat olabileceğini düşüıı-
memiştim. 

Elbetteki muhalif veya muvafık partilere 
ait olsun her müracaatın evvel emirde kanuna 
muvafık olması «şarttır. Aksi hal, başıbozuk
luk ve anarşi olur. Cevabın müdellel olması beni 
çok tatmin etmiştir. Ben şahsan temenni çele
rim ki, bundan sonra bütün müracaatlar haki
katen kanunun emrettiği şartlara uygun olarak 
yapılsın ve memlekettimizde kanun nizamını 
kurmak için çalışan bizler hilafı hakikat beyan
lar ve haberleri duymak gibi üzücü hâdiseler 
tekerrür etmesin. Ben sadece bir milletvekili 
olarak âti için bunları temenni -etmekle tekrar 
Bakan arşadaşıma teşekkür ederim. Bilhassa Ba
kanın beyanında istida verenlerin isimlerini 
nin dahi mevcut olması karşısında ayrıca haz 
duyduğumu arzederim. . 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, W çocuk babası olan ve' Devlet Demir
yollarından malulen emekliye sevkedİlen İbra
him Balımtaş'm maaşının verilmemesi sebebine, 
tahsil çağına gelen çocuklarının yatılı mektep
lere kayıtlarının ve kendisine de ttadarpaşa 
Garında yardımcı bir is verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair Başbakanlık, Maliye, Millî 
Eğitim ve Vlaştırma Bakanlıklarından sözlü so
rusu 6/635) 

BAŞKAN — Ali İhsan Şâbis. burada yoktur, 
bu soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek işlere 
geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

...•••.!:. —- Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olanı 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 
50.06 say ili Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde deği
şiklik ryapılması hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Bütçe komisyonları raporları (1/236) .[1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Tasarının reddine mütedair olan rapo
ra oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Rapor kabul ve tasarı reddedilmiştir. 

2. — Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı so
nunda mevcut 144 440 000 liranın olağamlstü 
ödenek karşılıklarından doğan borçlara maJısU-
buna dair kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
râporü (1/235) [1]" " •• •, ^>,;; 

'\ ' |vl ] İ63 sayiU basmayazı tutanağın sanundadır. 

— 563 
[!]• 167 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

ı 
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BAŞKAN" — Tünıü hakkında söz istiyen'? 
NECİP BÎDGtö (Niğde) — Aziz arkadaşla-

Tim, müzakeresine başladığımız kanun tasarısı, 
1921 yılından beri malî sahada sürüp gelen bir 
takım karışıklıkların tasfiyesiyle ilgili bulun
maktadır, İşaret etmiş olduğum ve kanun met
ninde kabul edilmiş bulunan başlangıç tarihi
ne göre 31 yılını doldurmuş olan bu devrin 
içinde hesapları karanlıklar içerisinde kalan öyle 
seneler;vardır ki, bunlar1 her hangi bir Hüküme
ti birkaç defa Yüce Divana sevkedecek hâdise
lerle doludur. 1934 - 1944 yıllan arasında ge
çen zaman malî bakımdan bu gibi hâdiselrin 
pek fazlalaşmış bulunduğu bir devredir. Yük
sek heyetinizin malûmu olduğu üzere bu devre 
«denk bütçe; düzgün ödeme» tekerlemesinin 
ağızdan düşmediği yıllara tesadüf etmektedir. 
Halbuki önümüze gelmiş olan tasarı bu sözle
rin, o zaman için mânasını kaybetmiş boş birer 
kalıptan ibaret olduğunu gösteren kesin ve 
açık bir delil mahiyetindedir. Filhakika tetki-
kınıza sunulmuş olan kanun tasarısının gerek
çesinden tereddüde mahal kalmıyacak şekilde 
anlaşılmaktadır k i ; 1934 ile 1944 yılları arasın
da yapılan muameleler memleketin malî ve ik
tisadi nizamını alt üst etmiştir. Muhtelif ka
nunlarla, cari bütçelerdeki tahsisattan ayrı ola
rak ceman 1 milyar 360 küsur milyon liralık 
fevkalâde "tahsisat kabul olunmuş ve fakat bu 
ödeneğin hangi membalardan karşılanacağı açık
lanmamış bulunduğu için o zamanın Hükü
metleri, Merkez Bankası Kanununun sırf Hazi
ne muameleleri için kendisine tanımış olduğu 
salâhiyetleri, maksat dışına çıkarak bütçe mu
amelelerinde de kullanmışlar ve böylece mem
leketin malî kudret ve iktisadi takatini felce 
uğratmışlardır. Çünkü, bir taraftan samimiyetsiz 
bütçelerle memleketin gerçek malî durumu mil
letten saklanırken diğer taraftan Merkez Ban
kası membalarının bütçe muamelelerinde kul-
lanilmâsı hem dalgalı borçlar miktarını artır
mış. hem de bankmot, miktarını lüzumsuz ve 
zararlı hadlere kadar yükseltmiştir. Malî sa
hadaki bu düzensizlikler zaten yükselmeye 
müstait olan eşya fiyatlarını ve hayat paha
lılığını bir kat daha artırmış ve böylece memle
ketin malî ve iktisadi meseleleri, fasit bir daire 
içinde, çözülmez bir kördüğüm halini almıştır. 

Bütçe görüşmeleri, sırasında da belirtildiği 
gibi 1950 yılı sonlarında 2 565 000 000 lirayı bu

lan Devlet borçlarının 1 1İ0 000 000 liram dal
galı borçlar halinde iktidarımızın sırtına: yük
lenmiş bulunmaktadır. Bunlar arasında işbu ta
sarının şümulünü giren borçlar da yardır. Gö
rüşmekte olduğumuz kanunun mevzuunu teşkil 
edip fevkalâde tahsisat kanunlarından doğan 
ve karşılık gösterilmemiş • olması dolayısiyle 
emisyon hacmma zararlı bir şekilde tesir eden' 
borçlara misal venmjş olmak için birkaç rakam 
zikretmeme müsaadenizi rica ederim. 

7,8. 
221 
137 

38.5 

238.7 
250 

75 

Merkez Bankası tahvil relini mukabilinde 
Mevduat mukabili' verilen bonolar 
9 ay vadeli boıialarla 
İnhisarların Hazine kefaletiyle çıkardığı 
bonolarla 
D. D. Yollanılın Hazine kefaletiyle çıkar
dığı 
Altın rehin mukabilinde 
Tasarruf bonoları mukabilinde 

Burada şunu da işaret edeyim ki, 1944 den 
sonra' .çıkan' bütçelerde, borçlar için, bütçelere 
'konmuş olan ödenekler de tamamen ödenmemiş 
bulunmaktadır. •„ \ . 

Bütçe kanunlarına ve Merkez Bankası Kanu
nuna göre sırf Hazine muameleleri için ve mâ
lî sene içerisinde ödenmek suretiyle kullanılma
sı gereken merkez Bankası niembalarmın mak
sat drşrnda ve muazzam miktarlarda kullanıl
ması, vücuda gelen, borçla rin. zamanında öden
mesine taibiatiyle imkân vermemiş ve dalgalı 
dediğimiz borçlar astronomik rakamlar halinde 
zamanımıza kadar sürüp gelmiştir. Iştd Hükü
metçe hazırlanmış olup Bütçe Komisyonunun 
vukuflu mesaisi neticesinde daha vazıh ve daha 
mütekâmil bir şekil almış olan kanun tasarısı 
Bütçe ye Hazine hesaplarının, içinden çıkılmaz 
bir hale geldiği, Merkez Bankası membalarının 
insafsız bir şekilde ve kanun hükümlerinin sevk' 
maksatlarına aykırı bir surette sömürülmüş ol
duğu karanlık bir devrenin kanşık hesaplarını. 
tasfiyeye matuf bulunmaktadır. 

Bu tasarı bilhassa Bütçe Komisyonunun ta
sarıya eklemiş bulunduğu cetvel, bendenizin 
1944 yılı Kesinhesap Kanunu dolayısiyle sayın 
Maliye Bakanına tevcih etmiş olduğum sorulara 
da kısmen cevap teşkil etmektedir. ICısmen diyo
rum, Çünkü o zamanki suallerfc 1921-1944 yıl
larında hakiki masraf ve varidatı ile her sene-
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nin bütçe, açık veya fazlaları ve Hazinenin.büt
çe-muvacehesindeki, durumu hakkında Bakanlı
ğın bir cetveli, bulunup bulunmadığını ve açık 
ve fazlaların -mahsubu hakkındaki tasarının 
Meclise ne zaman verileceğini sormuştum. 

Tasarıya Bütçe Komisyonu tarafından ekle
nen cetvel, saydığım yılların masraf ve vari
datı ile, bütçe açık ve fazlalarını göstermekte 
ise de Hazine ve bütçenin o yıllardaki karşılık
lı durumları hakkında malûmat vermemektedir. 

Bunu böylece belirttikten, sonra, sözlerime 
bir temenni ile son vereceğim. Bu tasarının ka
bulü halinde, borç bakiyesi olan 329,5 milyon 
liranın 237,3 milyon lirası bütçe fazlaları ile 
kapanmış olacak ve geriye 92,2 milyon lira ka-. 
lacaktır. Geriye kalan bu miktarın da kısa bir. 
zamanda tasfiyesi çarelerine tevessül edilmesi
ni rica ederken, bu tasfiyenin şekli hakkında 
Hükümetin ve Bütçe Komisyonunun bir düşün
celeri bulunup bulunmadığını da öğrenmenin 
faydalı olacağını belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde başka 
söz istiyen arkadaş yoktur. Maddelere geçilme
sini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

: • ' • ' • - . i -
• I • 

1952 yılı.Bütçe Kanununa bağlı (B) ve ( A / l ) 
işaretli cetvellerde değişiklik yajpılması hakkın

da Kanım j 

MADDE 1. — 1921-1946 yılları Kesinhesap 
kanunlarına göre' tahakkuk eden ve müfredatı 
bağlı cetvelde gösterilen (323 ;829 990,21) lira 
bütçe fazlası, 1952 yılı Bütçe Kanununa: bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak Özel bölüme ge
lir kaydedilir. ! . 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arzediyorum. - Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. i . 

, MADDE 2. — Birinci maddede yazılı para
dan; (86 492 558.17) lirası 1921 - 1946 yılları . 
Kesinhesap kanunlarına göre tahakkuk eden 
ve müfredatı yine aynı cetvelde gösterilen büt- . 
çe açıklarına ve (237 337 432.04) lirası da ola
ğanüstü ödenek karşılığından j doğan borçlara 
mahsup edilmek üzere 1952 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Devlet. Borçla
rı kısmında bu namlarla yeniden açılan özel 
bölümlere ödenek kaydolunur. 

1952 O : 1 
BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
, BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur. 

3. — Tütün İstihsalinin Tanzimi, hakkında 
kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel komisyonları raporları (1/222) [1] 

BAŞKAN — Efendim, birinci defa görüşü
lecek işler meyanmda üçüncü bendinde Tütün 
İstihsalinin Tanzimi hakkındaki kanun tasarısının 
geri verilmesi hakkındaki Hükümetin bir teklifi 
vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan tütün istihsalinin Tan

zimi hakkındaki kanun tasarısının -hazırlan
makta olan Tütün kanunu tasarısı ile birlikte 
mütalâa edilebilmesine imkân verilmek üzere 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
1 Muhlis Ete 

BAŞKAN — Tasarının geri verilmesini oyu
nuza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının geri verilmesi kabul edilmiş ve geri 
verilmiştir. 

4. — Kars Milletvekili T ezer • Taşkiran'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/99) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimlerde 
•müzakeresine geçilmiş ve bir müddet müza
kere edilmişti. Söz alan arkadaşların isimlerini 
sırasiyle okuyorum. . 

Hadi Hüsman 
Ömer Bilen 
Sinan Tekelioğlu 

[1] 5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Ali Fahri îşeri 
Müfit Erkuyumcu 
Söz .Hadi Hüsmanmdır. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; emeklilik mevzuatında şimdiye ka
dar daima erkek çocuklar için 18 yaş ve kız 
çocuklar için 25 yaş esası kabul edilmişti. Ya
bancı mevzuat erkek ve kız farkı yapmamak
tadır. Bizim tetkikatımız bunu göstermiştir. 18 
yaşını dolduran erkek ve kız çocukların yetim 
maaşları kesilmektedir. 5434 sayılı Kanun tan
zim edilirken, evvelce sigorta esasına istinat 
etmiyen mevzuatımızdaki esaslara mütenazır ola
rak kız çocukları için 25 yaşi esas kabul edilmiş
ti: Tasarının geçici komisyonda müzakeresi sı
rasında bâzı milletvekilleri arkadaşlarımız mem
leketimizin şartlarını göz önüne alarak ye kız 
çocuklar 25 yaşım doldurmuş olsalar dahi ma
aşlarının kesilmesi onları sefalete sürükliye-
cektir esbabı mucibesini ileri sürerek maaşları
nın hayatları boyunca ödenmesini* teklif etmiş
ler, bu' teklifleri ekseriyetle kabul edilmişti. 
Yalnız ileri sürülen mucip sebep 25 yaşından 
sıonra maaşları kesilecek olan kız çocuklarının 
sefalete düşecekleri şeklinde olduğu için, geçici 
komisyon, sigorta esasına tâbi emeklilik siste
minin esâs prensibine kısmen olsun sadık kal
mak için, 25; yaşından sonra emeklilik maaşı 
kesilmiyecek olanlarla boşanmış veya dul kal
mış olup tekrar yetim aylığı bağlanacak ancak 
muhtaç olanlar için esasını kabul etmiş ve 
Yüksek Heyetinize tasarıyı o yolda sunmuştu. 
Yüksek Heyetinizde tasarı müzakere olunurken, 
kız evlâtların kayıtsız şartsız, yani muhtaç ol
sun olmasın, maaşlarının kesilmemesi teklif edil-

' misti. Sebep de muhtaç olup olmadığının tesbi-
tindeki müşkülâttı. 

Bu esbabı mucibe ile müzakereler cereyan 
ettikten sonra verilen takrir reye kondu ve 
maddedeki (muhtaçlık) kaydı kaldırıldı. Halen 
tatbik edilmekte olan 5434 sayılı Kanunun kız 
çocuklara ait olan hükmü, muhtaç olsun, olmasın, 
gerek 25 yaşını bitiren kız çocuklara, gerek ev
lenmeleri dolayısiyle maaşları kesilenlerden bi-
lâhara boşanan veya dul kalanlara maaşları ve
rilsin şeklinde çıkmış idi. Kanun halen bu şe
kildedir. Yalnız o tarihe kadar cari olan eski 
kanuna göre evlenme dolayısiyle maaşları kesi
lenlerden boşananlara hiçbir şey verilmemekte 
idi, yinO'25, yaşım, dolduranların maaşları, ke-

t. 1962- 0 : 1 
I silmiş bulunuyordu. Böyle birtakım kız çocuk

ları mevcut idi. Malî kanunlarda makable teş
mil esasına gidilmesi caiz olmadığı için ka
bul edilen hüküm de bundan sonraki hâdiselere 
tatbik edilecek idi. 

B^eridun Fikri arkadaşımız bu hükmün bun
dan sonraki hâdiselere tatbik edileceği husu
sunda, yüksek heyetinizde o zaman tam bir ka
naat hâsıl olmamıştır dediler. Halbuki Meclisi 
Âlide o kadar kanaat mevcut idi ki, geçici 76 
ricı maddede bir hüküm vardir, yüksek heyeti
niz bu hususta sarih bir hüküm kabul etmiş
ti şöyledir ,: 

«Bu kanunla eski kanunun hükümlerinin fev-
kmda yeniden kabul edilen bâzı hadler ancak 
bundan sonraki hâdiselere tatbik edilecektir; 
bundan evvelki hâdiselere bu kanunla kabul 
edilen hak ve hükümlerin şümulü yoktur.» Bu, 
76'ncı geçici maddedir. 

Şu halde geçici 76 ncı maddeyi kabul eden 
yüksek heyetinizin esas 75 nci maddenin bun
dan evvelki hâdiselere de tatbik edileceği yo
lunda bir mütalâaya sahip olmasına hiçbir va
kit imkân tasavvur edilemez. Vaziyet böyle iken 
Tezer Taşkıran arkadaşımız bir kânun teklifi 
yapıyor. Bunda diyor ki; bâzı kız çocukları 
mevcuttur. Bunların, 25 yaşını bitirdikleri için 
eski kanuna göre maaşları kesilmiştir veya ev
lenmeleri dolayısiyle maaşlaYi kesilmiştir. Fakat 
sonradan boşanmışlardır, böyle bir zümre mev
cuttur. Halbuki yeni kanununda, maaş almak
ta iken 25 yaşını ikmal edenlere.. Maaşlarını veri
yorsunuz, bunu kanunda kabul etmişsiniz, sonra 
evlenme dolayısiyle maaşları kesilenlere boşan
dıkları veya dul kaldıkları zaman maaşlarını yi
ne vermeyi kabul ediyorsunuz. O halde bir ada
let tesis edelim, müsavat tesis edelim, ne yapa
lım? Vaktiyle 25 yaşını bitirdiği için' maaşları 
kesilenlerle evlenme dolayısiyle maaşları kesilen
lerden boşananlara bugünkü kanunun hükümle
rini. teşmil edelim. Onlara kesilen maaşlarını 
verelim, yani kanunun hükümlerini kendilerine 
teşmil edelim. Onlara da kesilen maaşlarım ye
niden bağlıyalım, demiştir. Mevzu gayet hassas
tır, hislerimize ve merhametlerimize hitap etmek
tedir; Bunu hepimiz takdir ediyoruz. 

Arkadaşlar, malî mevzularda, malî hüküm-
• lerde kamın vâ'zıının her hangi bir tarihte kabul 

ettiği bir esası mümasil hâdiselerin o tarihten 
| evvelkilerine de tatbik; etmek, hepimiz biliyoruz 
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ki, çak tehlikelidir. Aksi takdirde bunun hu- j 
dut ve şümulünü tâyin ve tesbit etmek mümkün 
olmaz. Malî kanunlar daima neşrinden sonraki 
hâdiselerde kabili tatbiktirler. , Ancak kız çor 
cukları için mademki bütün yabancı memleket
ler mövzuatmın dışında ve onların kabul ettiği 
esasların üstünde ve hattâ sigorta prensiplerinin 
de üstünde ve dışında memleketimizin realitele
rine uyarak," kız çocukları için; arzettiğim gibi 25 
yaşını bitirdikten'sonra maaş verilmesi esası me-

. r ' i kanunla kabul edilmiştir ve yine mademki 
boşanma halinde de kesilmiş olan maaşları
nın verilmesi esası kabul olunmuştur. Buna bi
naen bu hükümlerin ancak bu hudut ve şartlar 
dâhilinde evvelki hâdiselere de teşmili komisyo
numuzca muvafık görülmüştür. 

Bütçe Komisyonu, Tezer Taşkıran arkadaşı
mızın bu teklifinin gayet hassas bulunması ve 
hakikaten izah sebebinin bu kadar hassasiyet ar-
zetmesi ve hattâ esas hükmün de evvelce bu has
sasiyet noktasından, aynı haleti ruhiye içerisin
de kabul edilmiş olduğunu nazarı dikkate ala
rak, Tekaüt Kanunundaki buna ait hükmün kız 
çocukları için bu hudut ve şartlar dâhilinde ma
kabline teşmili esasını kabul etmiş ve Yüksek 
Heyetinize tasarıyı o suretle arzetmiş bulunmak
tadır. 

Bir noktayı da arzetmek isterim ki, bu tasa
rı Yüksek Heyetinizce Bütçe Komisyonunun tek
lifi veçhile kabul edildiği takdirde 5434 sayılı 
Kanunun kabulünden evvel 25 yaşını ikmal edip 
maaşı kesilmiş olanlara aynı maaşları, tabiatiyle 
bugünkü hükümlere göre, yeniden bağlanacak
tır, boşanma dolayısiyle maaşları kesilmiş bu-' 
talanlara da yine bugünkü hükümlere ve nis
petlere göre zamları ile beraber maaşları yeni
den,ödenmeye başlanacaktır. 

Bunun dışında, bâzı arkadaşlar teklifler 
yaptılar. Müsaade ederseniz o tekliflerin mahi
yetini de arzedeyim : 

Mevcut kanunumuz, kanunun neşri tarihin
de maaşa müstahak olup da 25 yaşını ikmal 
edenlerin maaşlarının devamını âmirdir. Arka
daşlarımızın yaptıkları teklifler şudur : Eski 
kanunun cari olduğu zamanlarda emeklilik 
hakkına s^ahip bîr rnıemur veya hizmetli veya
hut emekliye sevkedilmiş bir memur veya hiz-
metlci vefat ettiği zaman, kızı 40 - 45 yaşında 
idi, bundan dolayı kendisine hiç maaş bağlan
mamıştı veyahut da vefat-:ettiği zaman evli idi | 

= .1952 Ö : 1 
I yine hiç maaş bağlanmamıştı, yani maaşla hiç 

ilgilenmemişti. 45 yaşında imiş, hattâ 60 ya
şında imiş. Zaten o.zamanki kanun kendisine 
maaş tahsisini âmir değildi, hiç maaş bağlan
mamıştı, evliymdş hiç maaş bağlanmamış veya 
boşanmış eski hükme göre istihkakı olmadığın
dan yine maaş bağlanmamış bulunuyordu. 

Arkadaşlarımızın yaptıkları teklif; mevcut 
nizamın dışında bu kabil kız çocuklarına da ye
ni kanuna göre maaş bağlanmasını istihdaf et
mektedir. Maaşları kesilenler hakkında mali
yede, kayıtlar mevcuttur. Bunun portresini 
bulmak, hesap etmek de az çok mümkün olabi
lir. 25 yaşını ikmal keyfiyeti 1930 senesinden 
beri devam etmektedir. 31, 32, 33 senesinde 
25 yaşını ikmal etmiş ve maaşları kesilmiş 
olanlar vardır. Buna rağmen bunların kayıtla
rını 20 - 25 sene sonra çıkarmak belki müm
kün olabilir. Ne olsa Maliyede kaydı vardır. 
Ancak memurların o zaman maaşa müstahak ol-
mıyan yani vefat tarihinde kendilerine o za
man maaş alamıyan kız gocukları ne kadar
dır? Bunlar bilinemez. Bunların içinde halen 
6 5 - 7 0 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar da 
mevcut olabilir. Bunların miktarı hakkında 
küçük bir malûmat dahi almaya imkân yoktur. 
Tesbit etmeye imkân yoktur. Malî kanunların 
makabline teşmilini, komisyon; arzettiğim. gi
bi, mümaselet esasına kadar irca etmiştir. Bu
raya kadar Bütçe Komisyonu gitmiştir. Kesil
miş maaşların ödenmesine devam olunmasını 
kabul etmiştir. Bir vatandaş, memur kızı ol
duğu halde evvelce maaş bağlanmamıştır. Böy
le kimseler vardır. 50 - 60 yaşında ve hattâ 
80 yaşındaki memur kızı olanlar mevcuttur. Ev
lenmiş ve boşanmış olacak, babası da subay 
olacak, memur olacak, şu olacak ve bu olacak. 
Teklifler bunlara dahi maaş bağlanmasını ica-
bettirecektir. Muhtaçlıkları da nazarı itibara 
alınmamıştır. Teklifi yapan Tezer Taşkıran ar
kadaşımız esbabı mucibesinde maaşları kesil
miş, perişan olmuş diye bahsettikleri, muhtaç 
kız çocuklarıdır. Bütçe Komisyonunun tasvibi
nize arzettiği şekil, teklif sahibinin noktai na
zarına da uygundur ve Bütçe Komisyonu tek
lif sahibi ile müşareket halindedir. Sadece vak
tiyle vefat etmiş bir memurun kızı Olması sı
fatını taşıyanlara, yas ine olursa olsun, 60, 70, 
80 yaşma -kadar olabilir, maaş bağlamak lâzım-

I gelecektir. Buraya kadar gitmek icabedecek* 
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tir. Muhtaçlığı da nazarı dikkate alınmazsa' ı 
tasavvur buyurun ki zengin bir kadın 60 yaşın
da konağında, yalısında .oturuyor. Bunlara da 
maaş vermek lâzımgelecektir. • * 

Bütçe Komisyonunuzun maruzatı, makable 
teşmil edilmemesi lâzımgelen bir malî hükmü, 
ancak kız çocuklarına mahsus olması ye hepiL 

mizin vicdanlarında yer alan bir mevzu bulun
ması itibariyle: ancak mümasiliyet derecesine, 
hududuna kadar götürmek, bunu daha fazla 
teşmil etmemektir. Bendenizin maruzatımda 
Bütçe Komisyonunuzun mazbatasının yüksek 
tasvibinize lâyık olduğudur. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

SİNAN TEKELÎOĞ-LU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu mesele gayet mühimdir. Bende
niz -bu son Emekli Sandığı Kanunu çıkmadan 
evvel'bu kanunu teklif etmş, Meclise getirmiş
tim. 1683 sayılı Kanundan sonra çıkan Emekli 
Sandığı Kanununda benim teklifim nazarı iti
bara alınmış ve bu kız çocuklara lâzımgelen 
maaşın tahsisi kabul edilmişti. Arkadaşlar, ben
den evvel bu kürsüden söyliyen arkadaş za
ten bu kanunun yapıcısıdır. Bu Sayın Eski Baş
kan Feridun Fikri Düşünsel'in Riyasetinde bu 
kanun Mecliste müzakere edilirken, bendeniz yi
ne feryadı koparmıştım. Bu kız çocuklarını ka
nunun sinesinden çıkarmanın doğru olmadığını 
ileri sürmüştüm. Bu hususta takrirler verdim. 
Fakat o zaman biz bunu tutturamadık. Aradan 
zaman geçti, bu kız çocukların ıstırabını her kes 
gördü. 1683 numaralı Kanundan evvel Sultan 
Hamid zamanında bu kız çocuklarına hak ola
rak verilmiş olan bu tahsis muamelesini, -
ben de o partinin içinde bulundum ama söy
lemek icabediyor, - Halk Partisi kıskançlık 
göstererek vermek istemedi ve vermedi. Arka
daşlar emeklilik aidatı eskiden her kesin maa
şından kesilir, sandığa yatırılır, sandıkta birikir, 
Devlet de bu paradan istifade ederdi. Emekli 
adam bilirdi ki ben öldükten sonra kalacak 
olan kız çocuğum ötekinin, berikinin koltuğunun 
altına sığmmıyacak, benim verdiğim bu parayı 
alacak, hiç olmazsa ekmek parasını temin ede
cek diye düşünmüş idi. Demek ki, eskiden, 
Emekli Sandığı Kanunu çıkmazdan evvel yapıl
mış olâh emeklilik muamelesi, maşlardan kesilen 
paradır.; 

Binaenaleyh hakkı müktesep bu kız çocukİa-
• rı içindir." ": ''' ' | 
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Tabiî Bütçe Komisyonu Sözcüsü burada 

konuşurken bu hakkı müktesebi söylemediler, 
unuttular. Bu kız kendi . parasını alacaktır. 
Onun Emekli Sandığı ile hiçbir alâkası yoktur. 
Alâkalı olanlar ise bu kanunun neşrinden son
ra emekli olacak insanların çocuklarına mün
hasırdır. 

Halbuki, bu hakkı veriyorsunuz, fakat* daha 
evvelkilerine vermiorsunuz. Bu memlekette böyle 
kızların ne kadar çok olduğunu söylediler, kim 
kaldı? Çoğu açlıktan öldüler, zaten çok azdır. 
Şimdi bizlerden şefkat ve merhamet dilenen bir
çok insanlar, Dilekçe Komisyonuna müracaat 
eden insanlar vardır, yığın yığın istida veren 
insanlar vardır. Bunların içerisinden biz an
cak kanuna göre babası vefatından, malûl olan
lara bu lıakkı veriyoruz, demek bir açık kapı 
bırakmışız orada. Onları ahlâksızlığa, sahtekâr
lığa sevkediyoruz. Halbuki, haklar id.T, bu hak
larını almak için böyle bir yol tutmaktadırlar. 
. Binaenaleyh, Tezer Taşkıran arkadaşımızın 

yapmış olduğu teklif de bendenizce noksandır. 
Çünkü o dul kalmış fakat, evvelden maaş bağ
lanmış kızlardan bahsediyor. Peki dul kalma-
mışj 25 yaşını doldurduğunda ,1683 sayılı Kanun 
bunlara o hakkı tanımamış. . Onları ne yapaca
ğız? Onların hakkı yok mu? Babaları para ver
miş, babalarından Tekaüt Sandığına para kesil
miş, o paralar sandıkta mevcut ve mahfuzdur. 
Kim bilir kaç sene bu emekli aidatım verdi; hem 
de altın para olarak.: 

Binaenaleyh arkadaşlar, yapacağımız adalet 
tam mânasiyle seyyani bir şekilde olmalıdır. On
ların ıstıraplarına, o biçare insanların ıstırap
larına ellerimizi uzatmalıyız. Esasen eski ka
nuna göre emekli. olmuş insanların kızlarına 
bağlıyacağımız maaş, 5 - 10 lira raddesindedir. 
Bu devlete bir külfet yüklemez. Demin .arzetti-
ğim gibi, bu Devletin borcudur. Borçtur, o 
Devlet şimdi buraya geldi, bu kadar parayı tah
sil edemedim dedi. Bu kadar büyük borcu kal
dırıyor da bu zavallı alacaklılara niye borcunu 
vermiyor? 

Binaenaleyh, o Hükümetin karşısında sizin 
gibi, âdil, müşfik bir Meclis var. Hem de De
mokrat Partinin ekseriyetini kazanmış bir Mec
lis, halka, millete söz yerdik, vadettik. Bizden 
evvelki iktidarın yaptığı hataları düzelteceğiz 
dedik. Binaenaleyh bu kızların hakkı olan 
borçları verelim arkdaşlar. 
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MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Teklif

te vardır, onlara da verilecektir. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Tek-, 

' lifte öyle değil. Şimdi orada, Tezer Taşkıran'-
m teklifinde vaktiyle maaş bağlanmış, kocaya 

' varmış, dul kalmış olanlardan :bahsediyor. On
dan daha evvel maaş bağlanmış olanlar ne ola
caktır?. Hava mı alacaktır? Hakkı Yok mu? Biz 
diyoruz ki, maaş bağlanmamışlar da bu hakkı 
alsın. Sonra bu maaş bağlanmamış insanların 
zaten alacakları maaş belki 1 - 2 senedir, bunla
rın en genci 45 yaşındadır. Onun için bunda 
kıskançlık göstermiyelim. Birçok kimsesiz', pe
rişan insanların imdadına yetişmiş oluruz. Ri
ca ediyorum, lütfen bu arkadaşların yaptığı tek
lifi kabul,edin, bu suretle bunların imdadına ye
tişmiş olacağız. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmayanlar lütfen 
istimal buyursunlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Kemal Yörükoğlu. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 

YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) ~ Muhterem 
arkadaşlar, Hadi Hüsman arkadaşımız, 
bu müessesenin geçirdiği istihaleden kısa-

' ca bahis buyurdular. Filhakika, 1325 tarihli 
Tekaüt Kanununda yaş kaydı mevcut değildir. 
Yani kız çocukları 25 yâşinı doldursa dahi ye
tim maaşına müstahak idiler. 

1683 numaralı Kanunun neşrinde; o kanu
nun esbabı mucibesinden anladığımıza göre, 
bâzı malî zaruretler ve bütçe mülâhazalariyle böy
le bir yaş kaydı konmuştur. Kız çocuklarından 
25 yaşını dolduranlardan bu maaşı kesiyor ver
miyordu. Yalnız yirmi beş yaşma kadar kay
dı vardı. 

Şimdi, 5434 sayılı Kanun tasarısında, Hü
kümetin teklifinde 25 yaş kaydı mevcut idi. Fa
kat muhtelif komisyonda yapılan müzakerede 
bu yaş kaydının kaldırılması uygun görüldü, yal
nız «muhtaç» kaydı kondu. Yani 25 yaşını bi
tirenlere mutlak olarak yetim maaşı tahsis edil-
miyecek, ' muhtaç ise maaş tahsis edilecektir. 
Bu, Emekli Sandığını birtakım risklere mâruz 
bırakmamak için konulmuş bir hükümdür. He-

' yeti umumiyedeki müzakeresinde bu muhtaç-
. lık kaydının • kaldırılması hususunda teklifler 

vâki olmuştur. Bugün memleketimizin iktisa
di ve içtimai bünyesinde kadına geniş bir iş 
sahası hazırlanmış olduğu için, 25 yaşını dol-
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duran bu gibilerin sefaletten kurtarılması için 
muhtaç vaziyeti olmaksızın mutlak olarak 
bunlara yetim maaşı verilmesi üzerinde durul
muştur; Bu teklifleri Geçici Komisyon tekrar 
müzakere ve münakaşa ederek 75 nci maddeyi 
tesbit etmiş ve heyeti celile de bunu kabul et
miştir. Bu müzakerenin geçirdiği safha budur. 
Yani 5434 sayılı Kanunla kabul edilen müesse
se, yeni ihdas edilmiş bir müessese değildir. 
1325 tarihli Kanunun ihdas ettiği ve 1683 sa
yılı Kanunla kaldırılmış bulunan bu müessese, 
5434 sayılı Kanunla, ihya edilmiştir, vaziyet bu
dur. Bunun, makabline teşmil edilip edilme
mesi meselesi üzerinde de kısaca duracağım. 
Filvaki kanun kabul edilirken bu müesseseden 
ancak 1 . I . 1950 tarihinden sonraki şahısların 
istifadesi kabul edilmiştir. Kanun makabline 
teşmil edilmemiştir. Mademki; böyle bir mües
seseye bugünkü ' cemiyetin ihtiyacı'vardır. Bu 
müesseseden 1950 den sonrakiler istifade edip, 
daha evvel, yani 1683 sayılı Kanundan evvel 
maaş alıp da, 1683 sayılı Kanunun meriyeti 
dolayısiyle maaştan mahrum edilenlerin istifâ
de etmemeleri adalete uygun görülmediği için 
Sayın Tezer Taşkıran arkadaşımız tarafından bu 
teklif getirilmiştir. Filhakika iddia edeme
yiz ki; bugün iktisadi sahada kadına çok geniş 
bir iş sahası açılmıştır, binaenaleyh artık bun
lara 25 yaşını doldurdular artık böyle bir ma
aş tahsisine lüzum yoktur, diye bir iddia da 
bulunmamaya, memleket realitesi bakımından 
imkân olmadığı muhakkaktır. Bu itibarla Büt
çe Encümeninizde Sayın Tezer Taşkıran arkadaşı
mızın bu teklifi uzun uzun münakaşa ve müzakere 
edildi. Ve prensip olarak teklifin^ esası kabul 
edildi. Dün konuşan arkadaşlardan Sayın Rem
zi Bucak buyurdular ki; 75 nci maddeye göre • 
babası öldüğü zaman evli olup da bilâhara 
boşanmış veye sair surette dul kalanlar bu 
haktan istifade edemiyor. Yani üç kardeş ta
savvur edelim. Bunlardan birisi babası hali hayat
ta iken evlenmiştir. Diğer ikisi de babası öldük
ten sonra kendilerine yetim maaşı bağlanıyor. 
Ve bilâhara evleniyor fakat bir müddet sonra 
veya ölüm dolayısiyle dul kalıyor. Bu ikisine 
yeniden eski aylıkları veriliyor. Diğerine veril
miyor. Burada bir haksızlık vardır. Bunu te
lâfi edelim buyuruyorlar. Ve 75 nci madde
nin bu şekilde tebdili için bir takrir vermişler
dir. 
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Arkadaşlar, biraz evvel de arzettim. Kanun 

bir prensip vaz'etmiştir. Bu prensibi vaz'eder
ken bâzı malî esaslardan vhareket edilmiştir. 
Emekli Sandığının malî bünyesi, bu sandığın 
tevsiine katiyen müsait değildir. Hattâ ben Sa
yın Maliye Bakanı ile görüştüm, Bütçe Komis
yonunun kabul ettiği bu esasın dışına çıkarmak 
sandık bunun altından çıkamaz, ben komisyo
nun teklif ettiği esas dairesinde kabul edeceğim 
dedi. Sandığın malî portresi buna müsait değil
dir buyurdular. Biz 75 nci maddenin tadilini 
müzakere etmiyoruz. Elimizde Sayın Tezer Taş-
kıran arkadaşımızın vermiş olduğu kanun tek
lifi üzerinde konuşuyoruz. Bu itibarla 75 nci 
maddenin tadiline taallûk eden teklif mevzuu-
bahis olamıyacağı kanaatindeyim. 

Sonra Baha Koldaş arkadaşımız buyurdular 
ki, tasarı Hadi Hüsman arkadaşımızın izah ettik
leri gibi 1 . I . 1950.tarihinden evvel maaş alıp 
da bilâhara 1683 sayılı Kanunun vaz'ettiği hü
kümler dairesinde kesilenlere veriliyor. Fakat 
maaş bağlanmamış olanlar bu kanundan istifade 
' edemiyorlarj buyurdular. Binaenaleyh bu mad
denin bu gibilere de teşmilini istediler. Bu su
retle de bunu teminen bir takrir verdiler. 

Arkadaşlar; şimdi evvelce kendilerine maaş 
tahsis edilmiş ve bilâhara 1683 sayılı Kanun ge
reğince bu maaşı kesilmiş olanlar bu kanundan 
istifade edecekler. Ama bunu biz âm ve şâmil 
olarak kendilerinel683 sayılı Kanun dolayı-
siyle hiç maaş tahsis edilmemiş olan yetimlere 
ve dullara da teşmil edersek bunun altından 
Emekli Sandığı çıkamaz. Malî kanunları tetkik 
ederken merhamet ve şefkat hislerinden tecer-
rüt ederek işin imkânı üzerinde de durmak lâ
zımdır. Çünkü nihayet bunun bir malî portesi 
vardır. Sandığa bir sürü yük tahmil ediyoruz. 
Bunun altından bu sandık nasıl çıkacaktır? 
Heyeti Celilenizin bu hâdiseleri biraz merhamet 
İlişlerinizin üstüne çıkarak biraz da malî ba
kımdan mütalâa etmeleri ricasında bulunacağım. 
Bendenizin naçiz kanaatim budur. Bu bakımdan 
arkadaşlardan sandığın bugünkü malî bünyesi 
bakımından elimizdeki tasarının kendilerine hiç 
maaş bağlanmamış olan dul ve yetimlere teşmi
line imkân bırakmamaktadır. Malî kısmın da 
göz önünde tutulması ve bu suretle bunu kabul 
etmemiz icabeder. Kaldı ki, bundan evvelki ka
nunlar, malûmu âliniz, tekaütlük bütçe siste
mine ve bir atıfet esasına istinat ederdi. Hal-
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buki şimdi bir sigorta esasına yani bir prim 
esasına istinat etmektedir. Bu'yeni esas göz 
önüne alınca şimdiye kadar maaş tahsis edilme
miş dul ve yetimlere yeniden maaş tahsis etmek 
bu prensiple kabili telif olmaz. Bu itibarla bu
nun Bütçe Komisyonunun tesbit edip getirdiği 
şeklinde kabulü daha uygun olacaktır. Evvelce 
bu hakkı kazanmış olup da bilâhara arzettiğim 
sebeplerden nezedilen bî  hakkın iadesi mütalâa 
ve istihdaf edildiği için encümence bu esas h;a-
bul olunmuştur. 

Şimdi birde, sayın Feridun Fikri Beyefendi I 
arkadaşımız ve sayın Nusret Kirişeioğlu arka- i 
daşımız muhtaçlık üzerinde durdular. Filvaki ! 
ne teklifte ve ne de Maliye ̂ Komisyonunun ka- j 
bul ettiği metinde (Muhtaç) kelimesi yoktur, j 
Esasen 75 nci maddede, demin arzettiğim gibi j 
geçici komisyonda bu kelime konmuştur. Fakat, j 
bilâhara heyeti umumiyede müzakere netice- I 
sinde muhtaçlık kelimesi maddeden çıkarılmış j 
ve 75 nci madde ile, 25 yaşını ikmal eden bir ! 
kız çocuğunda muhtaçlık vasfı aranmamakta- j 
dır. Acaba Bütçe Komisyonu bu prensipten ne- | 
den inhiraf etti, muhtaç kelimesini ilâve etti? 

Arkadaşlar, encümende müzakere edilirken i 
hâkim olan temayül şu olmuştur; bunların j 
belki büyük bir kısmının bugün hali vakti ye- j 
rindedir; zengindir, ne bileyim, mirasa tevarüs | 
etmiştir, şu ve bu şekilde muhtaç durumdan j 
çıkmıştır, binaenaleyh, artık muhtaç durumdan j 
çıkan bir kimseye sandığın zararını mucip ola- j 
cak şekilde bunlara yeniden maaş tahsisini en- j 
cümen doğru bulmamıştır. Bu itibarla muhtaçlık j 
kaydı ilâve edildi, muhtaçlık , müessesesini ka- | 
nunun 108 nci maddesi tasrih etmiştir. Bu ma- ! 
kanizmanm nasıl işlediğine dair 108 nci mad- ! 
dede sarahat vardır, muhtaçlık 108 nci madde- j 
nin kasdettiği mânadaki muhtaçlıktır. Bu iti- j 
barla ihtiyacı olmıyanlarmda bundan istifade \ 
edip de sandığı izrar etmemesi maksadiyle j 
muhtaçlık kelimesini komisyon koymuştur, mu- i 
cip sebep budur. Bunun bu şekilde kabul veya j 
âdemi kabulü yüksek heyetinizin takdirine I 
menuttur. Fakat ihtisas komisyonu olan Bütçe 
komisyonu hükümet ve sandıkla temasa geldi 
bu işin malî portresini nazarı dikkate aldıktan 
sonradır ki, bu muhtaçlık müessesesinin buraya 
konulmasına lüzum görmüştür. 

Mâruzâtımı şu iki noktada telhis edeyim. 
Teklif yerindedir, bunun fazla tevsiine sandığın 
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bugünkü malî bünyesi asla müsait değildir. I 
Binaenaleyh geniş bir şefkat ve merhamet 
hissiyle hareket edip de Emekli Sandığım müş
kül bir malî durumda bırakmamak icabeder. 
Bunun üzerine heyeti celilenizin lâzımgelen has
sasiyeti göstereceğine şüphe yoktur. 

ikincisi de; Muhtaçlık meselesidir. Bu muh
taçlık da arzettiğim gibi, bugün hali vakti iyi 
olanlara, bu senin hakkmdır, gibi mülâhazalar
la beyhude yere sandığı ızrar edici masrafa boğ
mamak maksadına matuftur. 

Binaenaleyh, tasarı yerindedir. Kabulünü 
istirham ediyorum. Takdir yüksek heyetinizin
dir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, komisyon sözcüsün
den bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, divanınız, heyeti ali-
yenize maruzatta bulunmak lüzumunu hissedi
yor. içtüzüğün 111 nci maddesi, bir kanun veya 
bütçenin müzakeresi sırasında her milletvekili Hü
kümete, yahut sözcüye dilediği sorularda bulu
nabilir, diyor. Fakat bir kaydı ihtirazi vardır. 
Sualler, sözler bittikten sonra sıra ile sorulur. 
Birinci sıra, söz istiyenlerdedir. ikinci sıra sual 
soranlardadır. Binaenaleyh gündeme mevzu üze
rinde söz almış arkadaşlar sözlerini bitirmedik
çe • suallerin tevcihine müsaade edemem.. Bunu 
heyetinize ,arzediyorum. Sual soracakların sıra
sı Başkanlik Divanınca tesbit edilmiş bulunmak
tadır. ; . 

Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, ben 

bu mevzuu bambaşka bir cepheden . mülâhaza 
ediyorum. Yaş tahdidi erkeklerde 18, kadınlar
da" 25. Bu tahdit acaba yerinde midir, değil mi
dir1? Bir kanun tesis edilirken yalnız merhamet 
hisleri, yalnız adalet • hisleriyle beraber bir de 
içtimai durum nazarı itibara alınır. 

Şimdi bir kız çocuğunun babasından intikal < 
eden maaşını madamelhayat alması acaba haki-
kata, hakku adle uygun mudur? Sonra içtimai 
yardımınıza uygun mudur? Onun için, kanun
da sin tahdidi vazeden, vâzıı kanun her halde 
bir de içtimai mülâhazayı göz önüne almıştır, 
böyle babasından daima maaş alacağina kanaat 
getiren bir kız çocuğu, belki hiç evlenmiyecek-
tiı\ 

Arkadaşlarım, memleketimizde bir nüfus si- | 
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yaseti vardır. Biliyorsunuz ki maaş veya,; ücret 
alan bayanlar teehhülden içtinap ediyorlar. Ben. 
kazanırım, kendim yerim, teehhül etmem diyor. 
Hattâ evleneler bile hayat arkadaşına o ka,da(r 
kıymet vermiyor. 

Şimdi bu hususta şefkat gösteriyoruz, güzel,., 
semahat gösteriyoruz, güzel, fakat kimin kese
sinden, kime semahat ediyoruz? 

Acaba Emekli- Sandığmdaki paraların tera
kümüne imkân veren membalar herkese şefkat 
gösterilmesini sağlıyacak bir durumda mıdır? 
Değildir, Onun için burada merhamet göstere
lim diyerekten içtimai durumu ihmal etmek doğ
ru değildir. Erkek çocuklar 18 yaşma kadar alı
yor, sonra alamıyor, kiyamete kadar memleke-

' tin başına bâr olmasın diye. 18 yaşında buna 
nihayet veriliyor, çalışayım, hayatımı kazana
yım desin de, varsın iş sahibi olsun diye. Ka
dınlar da öyle. Farzan ve takdira boşanmış 
olanlar, sonra kocasının ölümü suretiyle dul kal
mış olanlar, ne olursa olsun, bunların, 3 - 5 ku
ruş maaŞâ itimat ederekten belki boşanma yolu
na, gitmek ihtimali de vardır. Boşandıktan son
ra bu gelir membaına güvenip az da olsa belki 
zevcinin maaşı az olur, dâvâlı olur, hayatı dar 
olur, adam sen de ağzının kokusunu mu dinli-
yeceğim, boşanırım, babamdan kalan 3 • 5 kuruş 
maaşı yerim, diyerekten hareket edecekler bulu
nabilir. Bu gibi şeylerde hüküm vaz 'ederken bi
raz içtimai düşünmek lâzımdır, memleket şümul 
düşünmek lâzımdır. Onun için eski kanun vaz
edilirken, sin tahdidi yapılırken mutlaka bu du
rum göz önünde bulundurulmuş olsa gerektir. 
Onun için ben ne komisyonun fikrine iştirak edi
yorum ve ne de o tasarıyı veren arkadaşın fik
rine iltihak ediyorum. Yalnız hakikati hâl muh
taç olursa, malûl olursa, şu kaydı da koyma
lıdır. Çünkü muhtaç olur, malûl olursa, onun 
için bütün hissi merhametler galeyan eder. Fa
kat zip zinde olduğu halde o kız ebediyen böyle 
evlilik külfetine razı olmaz, daha başka suretle 
alacağı 3 - 6 kuruşla geçinmeyi düşünür. Evli 
ise kolaylıkla boşanma yoluna gider, bekâr ise 
evlenmemek ister. Bu suretle de memleketin 
üçtimai nüfus durumu felce uğrar. Bunun mi
sali arzettiğim gibi, işte memur olan kadınlar, 
hiç evlenmeye tenezzül etmiyor. Onun için her
kese memur olmak için bir yol açılırsa ki,' bir 
daktilo olmak için 80 kişinin iltimasını istiyorlar. 

BAŞKAN —•- Mevzu içinde konuşun. 
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, ÖMEB BİLEN (Devamla) — Tamamen mev- 1 

zu içindeyim. 
'Onun için bu içtimai nosyonları göz önünde 

tutarak bu tasarıyı daha ıslah etmek suretiyle 
malûl ve muhtaç olanlara, hattâ boşanmışlara, 
değil kocalan ölmüş olanlara kaydiyle yapmalı. 
Çünkü boşanma hususunda bir destek oluyor, 
istikbalde 3-5 kuruş alacağım diye tamah edi
yor, ya hiç evlenmiyor veya boşanıyor. Ben bu 
cepheden mülâhaza ederek, hattâ tasarının red
dini bile istiyorum. V 

BAŞKAN— 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (B) ve (Â/ l ) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki tasarının oylamasına (256)' 
arkadaş iştirak.etmiş, (255) kabul, (!) çekinser 
oy verilmiştir.- Tasarı (255) oyla kanunlaşmış
tır. 

Ali Fahri İşeri. (Yok sesleri). 
'Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT EEKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın arkadaşımız Tezer Taş- ' 
kıran'm, yüksek huzurunuza getirmiş olduğu 
bu kanun teklifi esas itibariyle pek haklı ve ye
rindedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesinin zemini hazırlanmasın
dan mütevellit .bir haksızlığın telâfisi maksadı
nı istihdaf etmektedir. 

1683 sayılı eski Tekaüt Kanununa göre dul 
ve yetim aylığı bağlanan zevceler ile kız çocuk
ları evlendikleri takdirde maaşları kesilir ve bo-
şanırlarsa bunlara tekrar aylık bağlanmaz der. 
5434 sayılı son Emekli Kanununun 75 nci mad
desinde kabul edilen hükümle bu prensip de
ğiştirilerek, evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş 
olanlardan^ sonradan boşanan ve dul kalanlara 
eski aylıklarının bağlanması esası kabul edildi
ğinden eski, kanun zamanında maaşları kesilen 
muhtaç dul ve yetimler yeni kanuna tâbi olan
lara nazaran mağdur bir duruma düşmüşlerdir. 
Müzakere ettiğimiz tasarı kısmen bu haksızlığı 
telâfi etmekle beraber kâfi değildir. Çünkü 
emekli maaşına müstahak oldukları halde ken
dilerine hiç maaş bağlanmamış olan dul ve ye
timleri içine almamaktadır.'* Halbuki bunlar da 
diğerleri gibi muhtaç ve Himayeye lâyıktırlar ve 
kısmı âzami da sefalet içindedirler. Miktarları 
pek fazla olmıyan bu gibilerden kanunun şümu
lü içine alınması Hazineye fazla bir külfet tah
mil etmiyecektir, Bu itibarla bunların da ka- | 
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I nunun şümulü •: içine : alınması '' hakkında arka-

daşlarımızca yapılan teklifler yerindedir. Bu. 
tekliflerin de nazara alınması suretiyle kanun 
hükümlerinin genişletilerek kabulünü bilhassa 
rica ederim. 

Gerek sözcü arkadaşımızın ve gerek Hadi 
Hüsman arkadaşımızın buyurdukları gibi bun
ların sayıları namütenahi değildir. Bu memle
ket ve millet kendisine hizmet etmekte iken ve
fat/eden memurların yetimlerini açlığa mahkûm . 
etmiyeceğine ben eminim. Kanunun heyeti 
umumiyesinin kabul edilmesini rica etmekle be
raber bunda, Feridun Fikri, Düşünsel ye• diğer 
arkadaşlarımızın teklifleri veçhile bu gibilerin. 
de kanunun, şümulü içine alınmasını istirham 
ediyorum. Bunun sandığa tahmil edeceği malî 
külfet asla fazla birşey olmıyacaktır. Hadi 
Hüsman arkadaşımızın beyan ettiği gibi 100 -
150 yaşına kadar yaşıyan vatandaş yoktur. 
Bizde nihayet vasati ömür 50 - 60 yaş arasında
dır. Bu vaziyette sandığın tahammül edeceği 
külfet, altından kalkamıyacağı nispette değil
dir. 

Sonra yapılan şey bir atıfet de değildir. 
Bunların babalarından aidat kesilmiştir, ve 
bu sandıktadır. Bunların ödedikleri parayı ni
hayet çocuklarına iade edeceğiz. Tasavvur bu
yurunuz ki, bunlar, aidatlarını altın, olarak öde
mişlerdir, altın zamanında verilen o paraları 
nihayet bugün-kâğıt olarak ve asgari tnafakala
rını teımin edecek bir surette vermek istiyoruz. 
Bu itibarla bu kanun hükümlerinin bilâkis ge
nişletilerek kabul buyurulmasını ^bilhassa rica 
•ediyorum'(Bravo sesleri). ' 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen- ' 
dim,"kanun teklifinin leh ve aleyhinde konuşan 
arkadaşlarımın* dediklerini bir şey ilâve edecek 
değilim!. Yalnız kanun teklifinin geçici' mad
desinde değişildik'yapılması istenen 'kısmın ya
zılış tarzında' (muhtaç olanlar) kaydının sâdece : 
kız çocuklara'ait dolduğu gibi bir mânâ çık
maktadır. / Halbuki komisyonda (muhtaç olan
lar) m boşanan ve dul kalmış olanlara da şâ
mil olduğu merkezinde idi. A bendinden sonra
ki B bendinm bitiminden sonra, satır başı ya
pılması lâzımgelirken, ondan aşağıdaki'cümle ' 
B bendine bağlanmak suretiyle (muhtaç) kay- • 
dinin sâdece kız çocuklarına ait olduğu anla
şılmaktadır. • 

I \(B behdi şöyledir '•; «25 yaşını bitirmiş olma-
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foradan. dolayı yine 1.1.1950 tarihinden ev
velkesilmiş bulunan kız çocuklarından 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre muhtaç olan
lara bu kanunun 75 nci maddesi uygulanmak 
suretiyle..» diye devam ediyor. 

A bendi de, «evlenme dolayısiyle 1.1.1950 
tarihinden evvel kesilmiş bulunanlardan sonra
dan böganmıg veya dul kalmış olan» yani bun
lar için muhtaç olması kaydı konmamıştır. 
»Maddeyi daha kolaylıkla anlaşılabilir bir va
ziyete sokmak için bir önerge takdim ediyorum,. 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Itemzi Bucak. • . • 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır).— Efendim; 

muhterem arkadaşımız Hadi Hüsman ve Ke
mal Beyler bu mevzuda uzun ve etraflı konuş
tular. Gerek 1683 ve gerekse 5434 sayılı kanun
ların tarihçesine temas ettiler. Netice itiba
riyle teklif in maksadının, kız çocuklarının hi
maye edilmesi olduğunu,- beyan ettiler ve bil
hassa Hadi Hüsman Bey arkadaşımız, altında im
hası bulunan Bütçe Komisyonu teklifinde de 
ancak muhtaçlara hasrü tahsis edilmesi fikrini 

'•' müdafaa ettiler. Şimdi hal böyle olunca bendeni
zin anlamadığım bir nokta var. Muhtaç vaziyette 
olduğu kabul edilince, bizim teşnûl teklifimizde 
olduğu gibi yarın muhtaç vaziyete düşecek kız
lar olmıyacak mıdır Bugün şu veya bu suret
le, sütsüz bir erkeğe düşmek bedbahtlığına du
çar olan bir kız yarın boşanmak mecburiyetinde 
kalmıyacak mıdır? Boşanma dâvalarında mut
lak olarak hep kadın mı kabahatlidir? Erkeklerin 
bunda kabahati yok mudur? Hangi kız veya ka
dın vardır ki, muhterem kocama arzı cevap edi
yorum, doğduğu, büyüdüğü baba yurduna rağ
men, kocasının evini tercih etmesin. Hepinizin 
malûmudur ki, gelin giden kız, ağlamış, istersen 

'gitme demişler, kız da hem ağlarım, hem giderim 
demiş. Bunun sebebi koca evinin, kendi büyü
düğü evin, baba yuvasından daha mukaddes ol
masıdır. Ama buna rağmen; kaza ve kader bâzan; 
nadiren de kendisinin kabahati; bugünkü durum 
içerisinde j % 70 i "diyebilirim, erkeklerin günahı 
altında'; boşanmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Bunu arzettikten sonra bu vaziyet neticesin
de muhtaç duruma düşenler himaye edilmesin ini? 
Muhterem heyetinizden istirham ediyorum. İhti
yar, mütekait " babasının son deminde evlenme 
saadetine erişen ve bilâhara sütsüz bir erkeğe 
düştüğü için, boşanmak mecburiyetinde kalan 
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böylo bir kızı veya kadım, sokaklarda sürünme-
yo mi terkedelim? madem ki„, ,biz elimize gelen 
kanun tasarısında noksan görüyoruz, Bu noksanı 
Meclis olarak telâfi etmek mecburiyetindeyiz.. 

Filhakika, encümenler ancak kendilerine 
sunulan teklif veya tasarıları ile bağlıdır, ama 
Meclis, malûmu âliniz olduğu üzere, böyle bir 
külfet altında değildir. Durum böyle olduğuna 
göre, bendeniz Maliye Komisyonu ^müzakere
lerinde, bu fikrimde ısrar edememiştim, bu 
yüzden teklifim kabul olunmamıştı. Ben Sayın 
Tezer'i, ileri sürdüğü iddia ve mütalâada çok 
haklı bulduğum için ve bu tasarının biran önce 
kanuniyet kesbetmesine zaruret hâsıl olduğuna 
kanaat getirdiğim için onun bir gün dahi te-
ahhürünü muhik bulmadım ve üzerinde ısrar 
'etmedim, tasarının bir an önce Meclisi Âliye 
gelmesini temenni ettim. Benim istirhamım 
budu*. 

Şimdi burada verdiğim tadil teklifimle ka
nunun maddeye uygun olması bakımından baş
lığını değiştiriyor, ikinci fıkrasını değiştiriyor, 
ve Sayın Tezer Taşkıran'm teklifini de bir. 
fıkra olarak kabul etmiş bulunuyorum. Bende
nizin teklif ve istirhamım, yarın,' iki sene 
sonra veya beş sene sonra, zaruret dolayısiyle 
kız kardeşinden nafaka almak mecbıııûyetinde 
kalacak vatandaşlarımızı korumak maksadiyle 
vermiş olduğum önergenin kabulünü bilhassa 
Yüksek Meclisinizden istirham ediyorum. 

NUSÜET KİRÎŞCÎOÖLTJ (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar, 25 yaşını dolduran .kız 
çocuklarına maaş bağlanacak mıdır bağlanmı-
yacak mıdır; bunlardan evlenip de sonradan 

'ayrılanlara yeniden aylık tahsis edilecek midir 
edilmiyecek midir meselesinin burada münaka
şasına yer yoktur, kanaatindeyim. Çünkü, 75 
nci maddenin tadili mevzuubahis değildir, 75 
nci madde mer'idir ve bununla kız çocuklarına 
bu hak tanınmıştır. 

Şimdi bizim, 'iddiamız, eski ile yeni arasın
daki adaletsizliğin kaldırılmasıdır. Eskiden te
kaüt olan bir şahsın kızmrn -muhtaç"olup-ol
madığı tetkik edildikten sonra maaş bağlana
caktır, yeniler için böyle birşey aranmıyacak-
tır, umumiyetle bağlanacaktır. Bu teklif, bir 
adaletsizliği, bir ikiliği ortadan kaldırmak ga
yesiyle yüksek huzurunuza sevkedilmiştir. 
Eğer muhtaçlık kaydı maddede ipka'edilecek 
olursa, bu ikilik, kısmen de olsa, baki kalmış 
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olacaktır. Bizim telâfisini istediğimiz cihet bu
dur.. Muhtaçlık üzerinde duruluyor. 

Arkadaşlar, muhtarlık kıstası böyle kati 
bir kreteryom olarak tâyin edilemez. Bir te
lâkkiye göre muhtaç sayılabilir, bir başka 
muhtar veya polisin telâkkisine göre sayılını-. 
yabilir..- »Bir zümrenin mukadderatını1 bir .muh
tarın veya bir polis memurunun •-•tahkikatının 
neticesine -bağlamak/doğru olmaz. 

Sonra/ bir İnsanın muhtaçlık durumunda 
değişiklik olabilir. Bugün kardeşi bakar, muh
taç değildir; yarın kapı dışarı edilir, muhtaç 
vaziyete düşer. Böyle bir gün içinde değişmesi 
mümkün olan bir hali hemen telâfi etmek için 
ne gibi bir tedbir alınabilir1? 

Sonra, bir zümrenin mukadderatı (muhtaçlı
ğı takdir eden makam kim ise bu makamı iş
gal eden şahısların sadece görüşüne terkodile-
bilir mi! Bu âdil bir netice olmaz. 

Muhtaçlık kaydının eskiler için de aranma
ması, lâzımdır. 

^Binaenaleyh bütün bu mülâhazalara binaen 
geçen oturumda; verdiğim takririn kabulünü 
bilhassa arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel." 
^FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, birkaç noktanın tavzihi lâzımdır. Ev
velâ ;tekaüdiye bir atıfet midir1? • -

Arkadaşlar, Osmanlı tarihini okuduğumuz 
"zaman görüyoruz kî, en'küçük memuriyeti yap-, 
mış olan, kimseler Tanzimatı Hayriyeden ev
vel dahi tekaüt edilmektedir. /Yani bu tekaü-
diye Tanzimattan evvelinden gelmiştir, Osmanlı 
Devletinin kurulduğu günden beri Devletin 
hizmetinde bulun anlar daima bir tekaüdrye ile 
ayrılmışlardır ve bu bir haktır. Devlet, kendi
sine, hizmet etmiş olanların son günlerini der
piş ederek bunu düşünmüş ve hukuk devleti mef
humunda bu zaten mündemiçtir. Binaenaleyh 
tekaüdiye,bir atıfet değil, bir haktır ve teka-
üdiyenin de evlâda intikal etmesi bir esastır 
kiı; üzerinde hiç münakaşa yapılmamıştır ve 
ihtilâf mevzuu da değildir. 

• Sonra, muhatap kimdir bu işte? Emekli San
dığı. . Hayır, Emekli Sandığı muhatap değildir. 
Bugün Meclisin tetkik ettiği mevzuun muhata
bı Emekli -Sandığı deği'l, doğrudan' doğruya 
Devlettir. Şimdi hâdiseyi tetkik edelim, 1325 
tarihinde > yani ilânı Meşrutiyetten sonra kon

muş olan 1325 tarihli kanundaki prensip, yaşı 
ne olursa olsun tekaüt maaşı sahibi öldüğü va
kit onun eytam ve eramiline maaş bağlanır. 
Bunlardan karısı veya kızı evlenirse maaşı 
kesilir, evlendikten sonra boşanırsa yine bağ
lanır. Prensip bu. 1325 prensibi, ondan- evvel* 
ki esasatın, Meşrutiyetin ilânında, damgalan
ması'mahiyetindedir. Bu, 1930 tarihine' kadar 
devam etmiştir. 1909 dan 1930 Haziran İl ta
rihine kadar bu kanun böylece devam edcgel-
miştir. n '*-'"• ' . J'-'g1 "r\ 

. Bu büyük prensip, kanundan değil, haktan 
doğma bir prensiptir. Bu böyle devam edegel-
miştir. 1683 numaralı Kanun tanzim edilirken 
akla* gelmiş, bâzı bâzı bizde bulutlar esery birta
kım fikirler ortaya atılır, efendim evlenecek 
kız kocayı bulduktan sonra maaşa mı bakar? 
(Gülüşmeler) Hayatta asıl maksadı olan evlen
me dururken üç kuruşluk maaşa mı bakar, ö 
maaşının dörtte birini-alan kocaya razı olur. 
(Gülüşmeler) Onun için bundan cemiyete hayır 
gelmez, zarar gelir. Evlenecek evlenir, evlenmi-
yeeek biçare ele sefalet çeker. . * 

• ( Bir noktayı daha arzedeceğim; bu muhtaç- * 
lık meselesi, demek oluyor ki .arada-bir kısım 
var, yani 1930 dan 1950 ye kadar olan kilsim. 
Bu kısimdakiler mahrum kalmışlardır. Sonra 
düşünelim arkadaşlar; 1930 dan Deri bu kanun 
çıktığından dolayı; hiç maaş bağlanmamış. Ara
dan en aşağı 21-22 sene geçmiş. Şimdi bunlar 
ne yaşta insanlardır ve kaç kişi kalmışlardır ve 
ölüm bunlardan ne kadarını aramızdan alıp 
götürmüştür ? Ortada, muhakkak Emekli Sandı
ğı meselesi yoktur. Bu, devlet için korkacak bir 
rakam göstermiyecektir. Devlet birtakım mülâ
hazata tâbi olarak, nef'i Hazine mantıkiyle bu 
fukaraları ihmal edecek vaziyette değildir. 

Sonra; muhtaç olan, olmıyan meselesi- bahis 
mevzuu ediliyor. Bendeniz onu da anlamıyorum. 
Teklifte muhtaç olup olmama mevzuu yoktu. 
Komisyon ilâve etti. Fakat burada Meclisi Ali
nin heyeti umumiyesinin, Kamutayın da bir 
hakkı tefekkürü ve bir hakki kelâmı vardır. 
O jda düşündü, mütalâa ettim; muhtaç kim ola
cak? Sayın arkadaşımız izah ettiler. Muhtaci 

.kim .takdir edecek? Meselâ Çemişkezek'in filân 
köyünde köy muhtarı, muhtaçtır diyecek; ken
di takdirine tâbi. Ama bu takdir Anteb'in fi
lân yerinde başka türlü olabilir. Bütün bunları 
kim takdir edecek ?. Nihayet muhtar, Maliye 
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Bakam takdir' edecek değildir. -Binaenaleyh bu 
suretle katî ve değişmez bir kıstas konabilir mi 
rica ederim? • 

Sonra bu bir atifet değildir; bir atifet olsa 
ben bu millet parasının atifet olarak dağıtılma
sına taraftar değilim, bunun mesuliyeti vicda
nisini "kabul edemem. 

Bevlet birdir. Bu devlet şimdi Cumhuriyete 
intikal etmiştir. . . *--

Bir misal arzedeyim; fi tarihinde bir İsviçreli 
ingiliz Devletine borç'pa^avermig. Bir kaç yüz 
•sene sonra borç' verenin Vârisleri İngiliz Devle
tinden 'dâva-etmişler. - İngiliz Devleti bu dâ-
vâyi' dinlemiş' ve:mahkemedenmehil istemiş, mü-
rarüzâinah' iddia etmemiş. Çünkü bir hak me
selesi/ Evrakı tetkik etmişler, 200 - 300 sene ev
vele ait borcun ödendiğine dair makbuzu bulmuş
lar ve:mesele-liaİİedpmiş. Fakat'İngiliz Devleti 
bu dâvada: müruruzaman iddia • etmemiştir. 

Şimdi 'arkadaşlar, bir hak mefhumu üzerinde 
duracağız. Bu kızların babaları bu Devlete, bu 
I)evletin kasasına para yatırdı mı, yatırmadı mı? 
Biz şimdi 19 30 senesinde yaptığımız bir kanun
la o babanın kizir in yatırdığı parayı ?>âyi mirî 
edeceğim. Sâyi mirî olmaz arkadaşlar. 

•rBAŞiCAN — Murad Ali Ülgen.. 
(MÜRAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Efendim 

ben sual soracağım. -
İBAŞKAN — İsmini»! söz alanlar arasına ka

ybettik. 
AHmot Kemal Varınca buyurun. 
AHMET rKEMÂL VARI^Ö\ (Gümüşane) 

— Efendim; bendeniz meselenin başka bir kö-
; şesiiıe tömas edeceğim. Yüksek'Heyetinizin ma
lumu Olduğu üzere biz kariuh vâziıları, kanunun 
yâsfiniiiâiz olan şartları:hazarı dikkate alma
mız lâznhdlr. Bir mevzu için iki hüküm kabul 
ediyoruz. Mevzu yetimlerdir, ister eski, ister ye-

;iıi-yetim olsun. 
Şimdi Bütçe * 'Komisyonunun bu ıhuhtaç keli

mesini, 'Sayın ;T«zer Hânimin teklif ; ettikleri 
madde dölayisiyle öne süıınesi, doğrudan doğ
ruya esâs mesele değildir, kânunun tekniğinde 

•ve kanunlarda mevcut olması lâzımgelen umu
miyet 'vasfını; ihlâl eder. ('Müsavat:" sesleri). 

'Çünkü, • burada konuştuğumuz' zaman esasen 
esM ltanımu, 'müsavata, adalete ve umumiyete 
doğru seifediyörûz. 

"'Şimdi, rumumiyete; doğru, yani mevzu olan 
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. meseleyi .alıyoruz. Fakat ona M hüküm koyuyo
ruz. Evvelkilerde (muhtaç) kelimesini hazan 
dikkate almıyor, şimdi muhtaç kelimesini alıyo
ruz. Neden, sebep? Mantıksızlıktır, af buyurun. 

.Şimdi, arkadaşlar, insanlar.bir kanunu oku
duğu vakit evvelâ o kanunun felsefesine bakar
lar. Nedir felsefesi kanunun? Yetimlere maaş 
bağlamak. Peki, şu, bu yetim de, vâzıı kanun 
birisine muhtaç kelimesini koymamış, bilâkâydü 
şart yetime maaş bağlanır, demiş. Diğeri için,-ay
nı mevzu olduğu halde, (muhtaç) kelimesini koy
muş. • 

ıŞimdi bu vazifeyi yaparken, kanunun bu fel
sefesini, nazarı dikkate almıyacak, buna- mâna 
veremiyecek olursak, bu, doğrudan doğruya vâ
zıı kanunlar için büyük bir kusur olacaktır. 

Af buyurunuz, vâzıı kanunların, kanunların 
umumiyet vasfını, mutlak vasfını, mevzulardald 
müşterek vasıfları nazarı* dikkate almaması, bü
yük bir kusurdur; Buna esbabı mucibe denile
mez. Burada, ne şayi hazine, n'e onların çokluğu 
veya azlığı, ne ihtiyarlık veya gençliği mev;zuu-
bahs olamaz. Onun için bu (muhtaç) kelimesinin 
kalkmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Daim Süalp. '*. 
MEHMET DAİM SÜAL^P (Siird) —Muhte

rem arkadaşlar; görüşülen mevzu, Malîye Ko
misyonuna geldiği zaman {' şimdi Huzurunuzda 
serdedilen mütalâa've fikirler, orada'arız ve 
amik görüşüldü. Kanun teklifini yapan arka--
daşımızm m aksadı, Emekli Sandığı Kanununun 
kabul ettiği prensibi, makabline teşmil' etmek, 
ortaçla mevcut ikiliği ve haksızlığı gidermektir. 

. O prensip de şudur : Yetim maaşına müsta
hak olan kız çocuklar için tahdidini kaldırmakla 
beraber, evlenme sebebiyle kesilmiş olan aylık
larının, bilâlıara boşanma halinde'veya dul kal
dıklarında eski aylılüarıhın bağlanması Hâlidir. 

Emekli Sandığı Kanunu bu prensibi kabul 
etmiş, fakat bir hüküm koymuş: 1950-den' son
rakiler bundan istifade eder demektedir. 

Teklif sahibi diyor ki, 1950 den evvel mese
lâ, 1949 da, 1948 de bu vaziyete düşmüş olan 
vatandaşlarımız istifade etmemektedir, bunların 
da istifade etmesi lâzımdır. 

Biz, bunun gerek bütçeye, gerek Emeklilik 
Sandığına tahmil edeceği külfet ve risk üze
rinde durmak-suretiyle bu adaletsizliğin -gide
rilmesinin muvafık olacağı kanaatiyle teklifi 
kabul ettik. Şimdi bâzı arkadaşlar ikinci biç 
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teklif ileri sürüyorlar. O, bambaşka bir. prensibe 
bizi götürmektedir. Diyorlar ki, emeklilik hak
kına sahip olan bir kinişe öldüğü zaman eğer 
kız gocukları evli idi iseler, ki, evli oldukları 
için onlara bir § ey bağlanmamıştır, ileride bo
şanma .veya kocalarının Vefatı dolayısiyle dul 
kalmaları halinde onlar da istifade etsinler. 

Biz bu prensibi kabul edersek, evvelâ 1950 
den evvelkiler için bunu kabul edeceğiz. Sonra 
195Ö den sonrakiler için yani istikbal için de 
aynı hükmü kabul etmemiz lâzımdır. 1950 den 
sonrakiler için olan vaziyeti esasen mevcut ka
nun kabul etmemiştir. O halde kanunda mev
cut olmıyan yeni bir prensibi koymuş olacağız. 
Bu itibarla teklifteki maksattan uzaklaşmış olaca
ğız, zira teklifteki maksat, mevcut prensibi teşmil 
etmektir. Yeni bir prensip ihdas etmek ise, 
maddeyi tadil etmek olur. Fıkra eklemek olmaz. 
Onun için bendeniz arkadaşlarımızın bu teklif
lerini esas teklifi yapan.milletvekili arkadaşı
mızın maksat ve gayesine uygun bulmamakta
yım. • . ' - • ' ' 

İkinci olarak, bunun tevlit edeceği külfet ve 
risk o kadar büyüktür ki, bunu ölçmeye ve şü
mulünü tâyin etmeye imkân yoktur. Çünkü 1950 

'den sonra ve istikbalde'dahi tahassül edecek 
vaziyetler, de buna girmektedir. 

O takdirde hiçbir memur kalmaz ki; varsa 
eğer kızı kaydı hayat şartiyle kız kaldığı müd
detçe ve yahut da dul kaldığı müddetçe maaş 
almasın.. Tasavvur buyurun, kızlar evlendikten 
sonra, ayrılmış bulunsalar dahi alabileceklerdir 
ki; bu vaziyette olan dulİar pek çoktur. Bu va- ; 

> yet karşısında zaten yükünün ağırlığı altında 
ezilmekte olduğunu müşahede ettiğimiz Emek
l i Sandığı, iştirakçilere emeklilik maaşım ve-; 
remiyecek bir duruma gelecektir. 

FERİDUN. FİKRİ • DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
•— Emekli Sandığı ile alâkası yoktur. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla)'— Yal
nız Bütçe Komisyonunun kabul ettiği ikilik; do
ğuran bir esas vardır ki, Maliye Komisyonu 
bunu kabul etmedi, o da şudur : Mademki iki-; 
ligi ortadan kaldırmak istiyoruz, Emekli San
dığı Kanunundaki mevcut hükmü olduğu gibi 
evvelkilere de teşmil edelim. Mevcut Hüküm 
şudur .-yJKız çocuklar için yaş haddi mevzuüba-
his değildir, evleninceye kadar yetim maaşı a-
İırlar, evlendikten sonra ileride boşanacak olur-
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larsa yine' alacaklar. Burada! ihtiyaç ̂ ârti"; mev
cut değildir. Madem ki, müsavat ve adaleti i-te
sis etmek istiyoruz, o halde 1950 ye kadarkiler 
için" de ihtiyaç şartını kabul etmiyelim. O iti
barla eğer Maliye Komisyonunun kabul ettiği ve 
huzurunuza «getirdiği maddeleri kabul ederse
niz, Kem adalet 1 esiş edilmiş olarak, : hetn de 
kabul edilmiş olan prcsipten ayrılmış olmıya-
cağız. '•>. . • 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 

YÖRÜKOĞLU (Oümüşane) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ Sayın Feridun Fikri arkadaşımız 
bu bir haktır, atıfet değil buyurdular. Halbuki 
dünkü sözlerini okursam atıfete doğru gittiği
ni kabul ederler..... < 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Netice itibariyle hak tarafı vardır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) ~-r Bu
yuruyorlar ki; adal eti içtimaiye demiyeyim, 
atıfeti milliyeniıı ve içtimaiyenin tesisi bakı
mından bunun tesisi lâzımdır. Halbuki 1683 sa
yılı Kanun bunu bir atıf et. kabul etmişti, çün
kü emekli keseneği 1946 senesine kadar* kesil
miyordu. 1 . I . 1946 senesinden sonra kesilme
ye başlanmıştı, O güne kadar atıfet olduğu
nu 5434 sayılı .Kanunun müzakeresine ait zabıt
ları tetkik ederseniz orada zamanın Maliye Ba
kanı sık sık söylemiştir. Bu kanun atıfet usu
lü değil, prim usulüdür. Bir bütçe! sistemi de
ğildir, falan diye mütaaddit defalar bu noktai 
nazarı ileri sürmüştür. 

Şimdi muhtaçlık meselesine gelelim. Arka
daşlar bilhassa; muhtaçlık mevzuu üzerinde 
eok durdular. Arkadaşlar, bunun kıstasını ka
nun vermiştir.; müsaadenizle 108 nci maddeyi 
arzediyorum : *« Kendisini ve Türk Medeni Ka
nunu hükümlerine göre bakmaya mecbur 
olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek 
geliri, malı (para veya o mahiyetteki kıymet
ler dâhil) veya kazancı bulunmıyanlara bu 
kanunun hükümlerinin tatbikmda muhtaç de
nir. 

Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tan
zim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edi
lecek beyan kâğıtları üzerine daimî olarak otur
dukları yerlerin bağlı bulundukları il veya ilce 
idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri 
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kçıkça gösterilmek suretiyle verilecek mazba
talarla belirtilir. : n " 

Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık ta
rafından Danıştaya dâva açılabilir..» 

Binaenaleyh eğer muhtaç olduğu halde muh
taç değildir diye belge verilmiş işe bunlar hak
kında^ kanun yolu ayrıca bir kanun kabul et
miştir ve verilen mazbatanın yanlış olduğu, 
hakikati ifade etmediği beyaniyle ilgilinin Da
nıştaya dâva açabilme n hakkını tanımıştır. Bi
naenaleyh kanun kıstasını koymuş ve haksızlı
ğa mânız kalanlar içinde kanun yolunu açmış
tır. 

Şimdi '75 nci maddede (Muhtaç olanlar) 
kaydı yokken buraya t konulmasının sebebi ne
dir? Demin de arzettim, biz Emekli Sandığının 
malî bünyesini tetkik ettik. Uzun zaman evvel 
maaşı, kesilmiş» sonradan servet iktisap etmiş, 
kimselere de maaş verirsek, sandığın malî du
rumu tehlikeye mâruz kalacaktır. Sandığı malî 
sarsıntıdan kurtarmak ve bir takım risklere 
mâruz bırakmamak endişesiyle bunlar hakkın
da muhtaçlık esasını .kabul ederek maddeye 
ilâve ettik. Maamafih yüksek • Meclis, heyeti 
edileniz eğer 75 nci madde ile olan ahengi bo
zan bu muhtaçlık kelimesinin kaldırılması te
mayülünü izhar buyuruyorsa ki, takdir heyeti 
edilenindir, biz daha fazla ısrar etmiyeceğiz. 
Arzettiğim gibi, bunu, evvelce bu şekilde maaş 
almamış olanlara da teşmilinin doğuracağı 
menfi tesirler malûmunuzdur. Binaenaleyh bu 
hususa matuf olan önergelerin reddi ve Bütçe-
Komisyonunun teklifi veçhile tasarının kabulü
nü istirham ediyorum. Takdir yüksek heyetin
dir. 

BAŞKAN — MuraU Ali Bey, buyurun!. 
MUEAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Sayın ar

kadaşlar; bendeniz Bütçe Komisyonunun âzası-
yım. Fakat o günkü içtimamda bulunmadığım 
için şu 3 - 4 noktanın aydınlatılması için kendi-
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min ve heyeti aliyeuih tenvirini faydalı bulmak
tayım. 

©una ister Maliye Bakanı cevap'versin, ister 
kânun lâyihasını kabullenen Bütçe Komisyonu 
raportörü cevap versin. 

1. 1325 tarihli Askerî ve Mülki Tekaüt Ka
nununa göre 1 .VI . 1930 tarihine kadar kaç kız 
yetim maaşı alıyordu? 

2. 1683 sayılı Kanunun neşri dolayısiyle 
maaşları kesilenlerin miktarları nedir?'.m 

300 kuruştan aşağı maaş alanlardan on sene
liğini almak suretiyle alâkaları kesilenlerin mik
tarı nedir? • "\ • . 

3. 1. VI . 1930 tarihinden 31 . XII . 1949 ta
rihine kadar yetim maaşı almakta iken 25 yaşla
rını ikmal etmek suretiyle 2,5 senelik maaşları 
verilenlerin adedleri ve verilen ikramiye miktarı 
nedir? ' 

4. Bütçe komisyonunun raporu kabul edil
mediği takdirde, Baha Koldaş ve diğer ai'kadaş-
larımızın teklifleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle bu yetimlere maaş tahsis edilecektir. Bu
nun kaç milyon lirası Devlet Hazinesinden ve 
kaç milyon lirası Emekli Sandığı tarafından öde
necektir? 

Bu cihetlerin açıklanmasını sayın Maliye Ba
kanımızdan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsünden 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mevzu 
üzerinde geçen Birleşimden beri devam eden mü
zakerede 19 arkadaşımın konuşmuştur, daha beş 
arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. Aynı za
manda Hükümet de söz istiyor. 

Komisyon ve Hükümetin bu suallere ye, bü
tün konuşmalara ayrı ayrı cevap vermesi uzun 
sürecektir. Vakit de geçmiştir. 

Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
oaa» 

DÜZEtTÎŞLER 
I^ı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 167 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru , 

2 
2 
4 

4 

1 
2 
2 

3 

80 
19 
5 

T 

başka 
icra, 
düştükten . 

başa 
irca 
düşüldükten 
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1Ö52 yili Bütçe 'Kanununa bağlı :B ve A/l işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

» 

• 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah* Güler 
Salih Torfilli -

AĞRI 
Celâl Yardımlı 

AMASYA 
Kemal Eren * 
Hâmît Koray 
İsmet Olgag 
Cevdet Topçu 

- ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
OsmanTalât fltekim 
Hâmid Şevket înce 
Scyfi Kurtbek 
^Calât yasfi Öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelidğİu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salfthattin Başkan 
Esat Budakbğlu 
Muzaffer Emiroğhı 

Üye sayısı : 487,. 
Oy verenler : 25ö 

Kabul edenler -: 255 
Reddedenler : 0 

Çekinserler ' : 1 
Oya katılmıyanlar : 225 

Açık Milletvekillikleri : ' 6 

[Kabul edenler] 
1 Müfil. Erkuyumcu 

Mücteba Iştın 
Arif Kahpsızoğlıı 
Alımet Kocabıyıkoğlui 
Muharrem Tuncay | 
Sıtkı Yırcalı ,• | 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Ufesin 

. BÎTLÎS ';.". 
Nüsrettin Barut 

Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
"Fethi Çeükbaş 
M6hmet: Erkazuııcı 
Mehmet özbey .' ] 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithnt Snn 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem • 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik, 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat . 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart | 

i • ÇANKIRI 
Kâzım Arar ' 

ÇORUH : 

Meçi t Bilinin 
Mesud Güney .; • 

ÇORUM" 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Bahâ Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğl u 
Sâip özer 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
AH Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüi> Şahin -

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE i 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Engintiri 
Cemal Köprülü . 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

. Hâmit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Cemal GSnjene. 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger | 

* 

• 

1 Sabrı Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytindğlu 

*. GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Galip Kmoğlıı 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
ilamdı Bozbağ 
Ali Naci. Duydnlc 
Hayrettin 'Erkrncn 
Doğan Köymen 
Mâ zhar Şener ' - " 

OÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdcmir 
Ahmet Kemal Vn rınen 
Kemâl Yörükoğlu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman i 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Refik Korali an 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan. 
Ahmet Hamdi Başar 
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Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi 'Demircili 
Hadi Hüsman 
Fahrettin Şayımer 
Mithat Sözcr 
Ftfruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu . 
Celâl Türkgeldi" 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Âvni Başman 
Bchzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS-
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkök 
Kâmil Gündeg 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoglu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ . 
Ekrem Âlican. 

Siya Atığ 
Salih Kaİemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Şalim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 
• KÜTAHYA 

Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoglu 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA / 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
.F. Lûtfi Karaosman
oğlu. 
Nafiz Körcz 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu » 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıb'aş 
Necip* Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Dpğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik Heri 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Sinan Tekelioglu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOR 
Muhtar Acar 

Nuri.Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
ikâzım Ağacıkoğlü 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevİt 
Nurettin Ertürk 
Halil tırire 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş; 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkari 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kaîay-
cıoğlu, ; •;.; 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu . . ,_ 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Renizi Kulu 

URPA 
Necdet Âeanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivisoğlıı 

[ÇeMnserler] 
KÜTAHYA 

Mecdet Allrin 
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[Oya ImUlmtyanlar] 

AFYON KARAHÎ6AR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avnî Tan T 

Anmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ÂÖW 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Mulüis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğhi 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLÎE 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmea 
Kâmil Kozak 

BURSA, 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz -

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk . 
Kenan Çığman . 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni"Ura! 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci (1.) 
Nâznn önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (1.) 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
\ GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu. ; •' 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura* 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren' 
Hasan Reşit Tankut 

^ ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal' 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç ; 
Kemal Dcmiraîay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel _ , . 
Andre Yahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 
Mithat Benker ( t ) 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Hüsnü Yaman (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

Sadık Giz ,;.:';. 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Vclibe# 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Köçulu, 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçeciöğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
ftifat Taşkın (t.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlü 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Suad Hayri ÜrgflMü 
. •" KIRKLARELİ 
Fikret Filifi 
Sıtkı Pekîrip 
Faik Üetün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Riİat özdeg 
\ KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Bacak 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
v KÜTAHYA 

Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu (ti) 
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B : 66 30.4.1952 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk îlker 
Refik Şevket ince 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refct Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe (İ.) 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 

O : 1 
SÎNOB 

Server Somuncuoğiu 
(1.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (1.) 
Muzaffer Ünal (1.) 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

(D 
TRABZON 

Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Byüboğlu 
Hamdi Orhon 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Ömer Cevheri (I.) . 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş '(1.) 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık MilletvekilliMen] 
Denizli ' 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 

. . . . > . . 

T. B. M. M. Basımevi 





S/ SAYISI : 5 
Tütün istihsalinin tanzimi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Ti

caret ve Gümrük ve Tekel komisyonları raporları (1 /222) 

B(t§b<ikanhk . 1,2.VII. 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Teikift, Müdürlüğü 
Sâjfî: 71/2061, 6-234$ , 

Büyük Millet MecM Yüksek Başkanlığına 

Tütüti istihsalinin tanemi hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kumlunun: 25; VI'. 1951 tarihli 'toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzîederim. 

'Başbakan 
A, Menderes 

GEREKÇE 

Hârpden evvel yurdun ortalama tütün rekoltesi 60-65 bin ton arasında değişmekte ve bu mik
tar iç vo diş pazar ihtiyaçlarına, tekabül etmekte idi. Bilindiği gibi İkinci Cihan harbi esnasında 
dünya, tütün stokları süratle' erimiş, -bu meyanda harbin sirayet ettiği müstahsil memleketlerde is
tihsal azalmış, Şark tütünü yetiştiren rakiplerimizden Bulgaristan 'm demir perde arkasında kalması 
ve Yunanistan tütün istihsalinin iç harpler yüzünden-70 bin tondan 25 bin ton gibi asgari bir hadde 
düşmesi, tütüniarimizin satış vo ihracı hususunda memleketimize: geniş imkânlar sağlamıştır. Bu 
şartlar altında, rekolte devamlı artışlarla 100 bin tona yükselmiş ve bir taraftan istihlâk ve ihraca
tın artması diğer taraftan satılamıyan tütünlerin müdahale ve destekleme namları altında Devlet 
eli ile satmalmması,istihsal ile satış ve ihracat arasında imkân nispetinde bir muvazene tesis edebil
mekte idi.. Bugün ise şartlar tamamiyle değişmiş bulunmaktadır, halen Devlet ve tacir elinde eski 
yıl mahslllerinden 30 bin ton stokr-mevcuttur. Ye tahmin neticelerine göre 1950 yılı rekoltesinin 
90 bin ton kadar olacağı anlaşılmaktadır. Şu hale göre iç istihlâk istisna edilirse 1951 yılma 100 bin 
ton tütünle girilmektedir. Tek satıcı vaziyetinde bulunduğumuz yıllar da dâhil olmak üzere son 
10 yıllık ortalama ihracatımız 40 bin ton ve iç istihlâkimiz de 50 bin tondur. Bu hesaplara göre 
iç ve dış pazar ihtiyacını karşılayacak normal bir rekoltenin 65 - 70 bin ton arasında bulunması lâ-
îîîm geldiği ve yıllık ortalama ihracatımızın 40 bin ton civarında bulunduğu nazarı iti
bara alınırsa mevcut tütün stokumuzun hiç tütün yetiştirilmese dahi 2 yıllık ihracata ki
fayet edeceği kolayca anlaşılır. Dış pazarlara gelince : Amerika'da tütün istihsali harpden 
evvelkine nazaran takriben % 50 nispetinde artmıştır. Harb esnasında ve mütaakıp yıllarda elde 
ettiği imkânlardan faydalanarak Avrupa piyasalarının da Virjinya tütünlerinin sürümünü 
ehemmiyetli nispette genişletmiş ve içim zevkini Virjinya lehine tevcih etmiye mavaffak olmuş
tur. Kuvvetli Teşkilât ve propagandalarla bu sahadaki faaliyetlerine İsrarla devam etmekte
dir. Şark tütünü yetiştiren müstahsil rakiplerimizden Yunanistan'ın elinde eski sene mahsul
lerinden 48 bin ton stok ve 60 bin ton yeni sene mahsulü tütün, İtalya'da eski sene mahsullerin
den 90 bin ton stok ve 60 bin ton yeni sene mahsulü tütün bulunmaktadır. Yakın zamanlara ka
kar dış pazarlarla alâkasını kesmiş bulunan Bulgaristan son yıllarda Mısır ve Alman piyasala
rında sürüm imkânlarını araştırmaya ve bu sahalarda çalışmaya başlamıştır. Hulâsa bu eski ra» 



kiplerimizin evvelce istihsallerinin azalmış bulunması ye sair sebeplerle Türk tütünleri lehine 
terk ettikleri pazarları yeniden ele geçirmeye çalıştıkları ve muvaffakiyetler elde , ettikleri 
birer vakıadır. .-,:% ^ b ; 

Buraya kadar belirtilen sebepler ve 1951 mahsulünden itibaren devlet eliyle müdahale alımla
rının yapılamıyacağı keyfiyeti tütün rekoltemizin istihlâk ve ihraç imkânlariyle mütenasip bir 
şekilde tanzimini zaruri kılmaktadır. İstihsalin bu suretle ihtiyaçla mütenasip bir şekilde ayar
lanması, istihsal fazlalığından mütevellit fiyat sükutlarını önliyerek müstahsıla ve dolayısiyle 
memlekete fayda sağlıyacağı gibi, harb yıllarının anormal şartlarına uyarak haddinden fazla 
genişlemiş olan istihsal sahalarının tabiî sınırlarına ircama ve zamanımızda kıymet kesıbeden 
pamuk ve yağlı tohumlar gibi diğer kültür bitkilerinin istihsal sahalarının da daha fazla genişle
mesine imkân verecektir. 

Mucip sebepleri yukarda İmlâsatan belirtilen tanzim işlerinin tatbikatını sağlamak maksadiy 
le ekli (Tütün istihsalinin Tanzimi Kanunu) tasarısı hazırlanmıştır. Tasarının birinci maddesi. 
lüzum görülen sahalarda - küçük çiftçilerin durumu göz önünde bulundurulmak gartiyle - istihsal 
miktarını muayyen nispetler dâhilinde artırmak veya eksiltmek, bu tedbirlerin gereği gibi tatbik 
edilebilmesi için yalnız bu gibi yerlerde bir yıl evvel tütün dikilmiş olanlara ekim müsaadesi ver
mek ve lüzumu halinde ruhsat usulünü tatbik etmeye matuf tedbirlerle ilgili kararların ittihazı 
hususunda Bakanlar Kuruluna salâhiyet verilmesini âmirdir. 

Bilindiği gibi istihsalin tanzimi ile birlikte kalitenin de yükseltilmesi göz önünde bulundurul
ması lâzımgelen önemli bir noktadır. Nitekim bu sene Ege mmtakasmm bâzı alım noktalarında 
mahsul akdamar hastalığından kısmen zarar görmüştür. Hastalığın mütaakip yıllarda aynı şiddet
le seyrini önlemek için Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarınca 1947 yılında olduğu gibi za
rarın fazla olduğu yerlerde tütün dikiminin muvakkaten yasaklanması cihetine gidilebilir. Yü
rürlükte bulunan 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununda ise bu hususta ne bir,hüküm ve 
ne de müeyyidesi mevcut değildir. Bu cihetler göz önünde bulundurularak alâkalı bakanlıklarca 
lüzum gösterildiği takdirde tatbik edilmek üzere hastalığın fazla olduğu yerlerde mevzii ye geçici 
yasakların konulabileceği ayrı bir madde halinde tasarıya ilâve edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi birinci ve ikinci maddelerle ilgili kararların ilân şekli ve müddetini 
göstermektedir. , . ' . . ' . . ' 

Tasarının 4 ncü maddesi bu kanunla ilgili kararlara aykırı hareketlerin önlenmesi için lüzumlu 
ceza hükümlerini ihtiva etmektedir. Bu hükümlere göre istihsalin tanzimi için verilecek dikim (mür 
saadesinden fazla tütün dikenlere, fazla diktikleri tütünler için yalnız para cezası alınmakla iktifa 
edilmiş, hastalık sebebiyle muvakkaten yasaklanan yerlerde ise yalnız para cezasının kanunun 
teknik gayesini temine kâfi gelmiyeceği ve hastalığın devam ve temadisiyle salim yerlere sirayeti
ne sebep olacağı mülâhazasiyle bu gibi yerlerde ekilen ve dikilen tütünlerin hem söktürülmesini 
hem de para Cezasına tâbi tutulması zaruri ve uygun görülmüştür. 

(S . Sayısı: 5) 



Tarım Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sarım Komisyonu 

Esas No. 1/222 
Karar No. 26 

25. VII. 1951 

Yüksek (Başkanlığa 

T^itün istihsalinin tanzimi hakkındaki Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 
Kamutay Yüce Başkanlığınca komisyonumuza 
'havale buyurulan «Tütün İstihsalinin Tanzimi 
hakkındaki Kanun» tasarısı komisyonumuzun 
18. VII .1951 tarihli oturumunda Gümrük ve 
Tekel, Ekonomi ve Ticaret ve Tarım bakan
lıkları temsilcilerinin hazır oldukları celsede 
müzakere edildi. 

Temsilcilerin verdikleri izahlar ve komisyon 
üyelerinin fikirleri dinlendi. 

Gerekçe komisyonun ittifakiyle kabul edi
lerek: maddelerin müzakeresine geçildi. 

Tasarının 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri oldu
ğu gibi, 4 ncü maddesi ise bâzı tadillerle ve 
hükümet temsilcilerinin de muvafakatiyle ka
bul edildi. 

Havalesi ıgereğince Ticaret Komisyonuna 
tevdi olunmak üzere Sayın Başkanlığa sunuldu. 
Tarım Komisyonu Bşk. Bu Rapor Sözcüsü 

Manisa Manisa 
8. Mihctoğlu 8. Mıhcıoğlu 

Kâtip 
Afyon K. 
S. Torfilli 

İmzada bulunamadı. 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Antalya 
A. Tekelioğlu 

İmzada bulunamadı. 

Çankırı 
K. Atakurt 

imzada bulunamadı. 

Erzurum Gazianteb Giresun 
8. Erduman E. i 

îçel 
8. înankur 

Kırklareli 
F. Filiz 

Konya 
A. B, Ercan 

İmzada bulunamadı. 

Seyhan 
T. Coşkun 

öenabi A. N. Duyduk 

izmir 
M. Aldemir 

İmzada bulunamadı. 

Kocaeli 
8. Kalemcioğlu 

Niğde 
F. Köşkereoğlu 

Tekirdağ 
Ş. Mocan 

Ticaret Komisyonu »aporo 

T. KM. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/222 
Karar No. 43 

Yüksek Başkanlığa 

8 . VIII. 195i 

Tütün istihsalinin tanzimi hakkındaki kanun 
tasarısı, komisyonumuzun 2 . VIII . 1951 tarihli 
toplantısında hükümet temsilcileri huzuriyle in
celendi. 

Tasarının tümü kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçildi. 

Tasarının birinci maddesi, esasa taallûk efc 
memek üzere bâzı kelime değişiklikleri yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Mütaakıp ikinci ve üçüncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. Dördüncü madde ise, hükü
met" temsilcisinin Ğe muvafakatiyle, esas bakı
mından değişikliği uygun görülerek madde de
ğiştirilmiştir. 

Beş ve altıncı maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısı, yapılan bu tadillerle komis
yonumuzca ekseriyetle kabul edildi. 

(S . Sayım: 5). 



4 
* Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis

yonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Bagkanlı-
ğa sunulur. 

Ticaret Ko.'Başkanı 
Erzurum 
8. Başak 
Kâtip 
Ankara 

Salâhattin» Benli 
İmzada; bulunamadı 

• Afyon K. 

Sözcü 
Bahkesfir 
E. Oilreli 

Myûn K. 
Süleyman; Kerman-
İmzada, bulunamadı 

; 'Amasya 
Ayarlama, ve tahdidin sadece kalite bakı

mından yapılması kayıt ve şarjiyle 
tasarıya taraf tariz. 

G. Yiğitb aşı H. Koray 
Ankara Gazianteb İstanbul 

H. Bulgurlu O: Ban B; N.Göknil 

Kastamonu 
Ayarlama ve tahdidin sadece 
kalite bakımından yapılması 

kayıt ve şartiyle tasarıya 
taraftarım 

$. Kerimzade 
Kütahya 

Ayarlama ve tahdidin sadece 
kalite bakımından yapılması 

kayıt YO şartiyle tasarıya s 

'-" taraftarihi 
• '• MlMkm 

•:'!";Mara9 ;«: 

' Bemzi öksüz 
1 İmzada bulunamadı 

Sivas r| 
Hüseyin Yüksel 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
E. Alican 

Kütahya 
A. Kavuncu 

'Sindb 
Server Somunctıöf İu 
İmzada Munamadı 
•:'-,; ^ ^ z o n 
Cahid' Zâmaûglt 

imzada' Bulunamadı 

Gümrük ve 'Vokal Komisyonu tap<M*tt 

f: m M. M, 
Gümrük ve;,Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/222 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

M. xr.îm 

Tütün istihsalinin tanzimi hakkında Kkonomi 
Ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olup 8 . 
VIII . 1951 günü komisyonumuza havale edilmiş 
bulunan tasan komisyonumuzun 21 . XI . 1951 
günlü toplantısında ilgili Bakanlık mümessilleri
nin de vücudiyle görüşülüp oylaşıldı. 

Tasanmn tümü üzerinde yapılan müzakereler 
sırasında tasarının azaltmaya mütaallik hü
kümlerinin tatbikmda bir asgari saha esasının 
kabulünde fayda olacağının komisyonumuzca ve
rilecek kararın gerekçesine dercine karar veril
dikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

Tasarının 1 nci ve 4 ncü maddeleri Ticaret 
Komisyonunca değiştirilen şekilde,ve diğer mad
deleri Hükümet taşarjsında, olduğu gibi kabul 

edildi. 
Havalesi gereğince Yüksek Kamutayın tas* 

vibine arzedilmek üzere Sayin Başkanlığa su
nulur. .-,. 
Gümrük v«e Tekel K. Başkanı 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Kâtip 
Samsun 
1. Işın 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

M, Kavalctoğlu 
Tokad 

M.Ozdemir 

-

Sözcü 
Sivas 

R. Öçten 

Çoruh 
M: Buntm 

Samsun 
H.SMr 

Ypsgııd 
M BçÖ0 

t&.&arwi-.î$> 





HÜKÜMETİN TEKLİFt 

'Tütün İstilualinin Tanzimi KÜUkmdd1'Kanun 
tasarm 

MADDE 1. — Tütün istihsal ve »atışının 
memleket iktisadi ve ticari icaplarına göre 
ayarlanması için Ekonomi ve Ticaret, Güm
rük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının mügte-
rek teklifi ile lüzum görülen ekim sahaların
da istihsal miktarını, muayyen nispetlerde azal
tacak veya çoğaltacak tedbirleri almaya bu 
maksatla istihsal miktarı azaltılan yerlerde 
yalnız bir yıl önce tütün dikmiş olanlara ekim 
müsaadesi vermeye veya lüzumu halinde ruh-
sai usulünü tatbik etmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 2. — Hastalık-ve zararlı böcek tah
ribatından dolayı mahsullerinin evsafı bozulan 
sahalarda Gümrük ve Tekel, Tarım, Ekonomi 
ve Ticaret bakanlıklarının müşterek teklifi 
üzerine ve Bakanlar Kurulu kararı ile tütün 
ekimi muvakkaten yasak edilebilir. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddeler ge
reğince Bakanlar Kurulu tarafından ittihaz 
edilecek tedbirlere mütaallik kararlar ilgili il, 
ilce, bucak ve köylerde en geç Ocak ayının or
tasından evvel mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

MADDE 4. — Birinci madde gereğince it
tihaz edilen kararlar hilâfına tütün dikimi Te
kel idaresince takip edilir. Bu idarelerin vere
cekleri müzekkereler üzerine dikilen tütünle
rin beher dekar ve küsurundan 100 lira ağır pa
ra cezası alınır. Hastalık sebebiyle yasaklanan 
yerlerde ekilen ve dikilen tütünlerin sökülmesi 
Tekel İdaresi tarafından fidelik veya tarla sa
hiplerine bildirilir. Bildirme tarihinden itibaren 
bir hafta zarfında sökmezlerse masrafı kendi
lerinden tahsil edilmek üzere bu idarece sök
türülür, ayrıca ekilen fideliklerin beher metre 
kare ve küsurundan 10 lira veya dikilen tarla
ların beher dekar ve küsurundan 50 lira ağır 
para cezası alınır. 

(MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(S. Sı 

1 TARIM KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRÎŞÎ 

Tütün istihsalinin tanzimi hdkktndâ kanun 
tasarm 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen, 

MADDE 3.-— Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4. — Birinci madde gereğince itti
haz edilen kararlar hilâfına tütün dikimi Te
kel İdaresince takip edilir. Tekel idarelerinin 
verecekleri müzakereler üzerine dikilen tütün
lerin beher dekarından 100 lira ve küsurun
dan da bu nispet dahilinde ağır para cezası a-
lmır. Hastalık sebebiyle yasaklanan yerlerde 
ekilen ve dikilen tütünlerin sökülmesi Tekel 
İdaresi tarafından fidelik veya tarla sahipleri
ne bildirilir. Bildirme tarihinden itibaren 10 
gün zarfında sökmezlerse masrafı kendilerin
den tahsil edilmek üzere bu idarece söktürülür, 
ayrıca ekilen fideliklerin beher metre kare ve 
küsurundan 10 lira veya dikilen tarlaların be-. 
her dekarından 50 lira ve küsurundan da bu nis
pet dâhilinde ağır para cezası alınır. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 

n : 8 ) 



TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRİŞt 

Tütün istihsalinin Tanzimi Jıakkmda Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Tütün istihsalinin memleket 
iktisadi ve ticari icaplarına ve satış imkânları
na göre tanzim edilebilmesi için Ekonomi ve 
Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlık
larının müştereken teklifi ile, lüzum görülen 
ekim sahalarında, istihsal miktarını muayyen 
nispetlerdo ayarlamaya, bu maksat için istih
sal miktarı azaltılan yerlerde yalnız bir yıl ön
ce tütün dikilmiş olanlara ekim müsaadesi ver
meye veya lüzumu halinde ruhsat usulünü tat
bik etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

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

MADDE 4. —• Birinci madde gereğince itti
haz edilen kararlara aykırı hareket edenler 
hakkında Tekel İdarelerinin yazılı müracaatla
rı üzerine Sulh Ceza Mahkemelerince fazla dik
tikleri sahanın beher dekarı için 100 lira, küsu
ru için de bu nispet dâhilinde ağır para cezası 
hükmolunur. Hastalık sebebiyle yasaklanan yer
lerde ekilen ve dikilen tütünlerin sökülmesi Te
kel İdareleri tarafından ilgili çiftçilere yazılı 
olarak bildirilir. İlgililer bildirme tarihinden 
itibaren on gün zarfında sökmezlerse masrafı 
kendilerinden tahsil edilmek üzere Tekel İdare
since söktürülür. Ayrıca Sulh Ceza Mahkeme
lerince ekilen fideliklerin beher metre kare ve 
küsuru için 10 lira veya tütün dikilen sahanın 
beher dekarı için 50 lira, küsuru için de bu nis
pet dâhilinde ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 5. —- Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S . -» 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN DE
ĞİŞTİRİCİ 

Tütün istihsalinin tanzimi hakkında kanım- tam-
" .;•• , .... TISI • <it -:" 

MADDE 1. ^ - Tütün istihsalinin memleket 
iktisadi ve ticari ic&plarma ye satıij •imkânlarına 
göre tanzim edilebilmesi için Ekonomi ve Tica
ret, Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlıklarının 
müşterek teklifi ile, lüzum görülen ekim sahala
rında, istihsal miktarının muayyen miktarlarda 
ayarlamaya, bu maksat için istihsal miktarı azal
tılan yerlerde, yalnız bir yıl önce tütün ekilm-ş 
olanlara ekim müsaadesi vermeye veya lüzumu 
halinde ruhsat/usulünü tatbik etmeye•• Bakanlar 
Kurulu yetkilidir, 

MADDE 2;"'•--£ Hükümetin 2. nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ••••-.•.'•,,-'.'?l-:-..•'•>-'j->-••••>•• 

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

MADDE 4. — Birinci madde gereğince itti
haz edilen kararlara aykırı hareket edenler bak
landa Tekel İdaresinin yazılı müracaatları üze
rine Sulh Ceza Mahkemelerince fazla diktikleri 
sahanın beher dekarı için 100 lira, küsuru için de 
bu nispet dahilinde ağır para cezası hükmolunur. 
Hastalık sebebiyle yasaklanan yerlerde ekilen ve 
dikilen tütünlerin sökülmesi Tekel İdareleri tara
fından ilgili çiftçilere yazılı olarak bildirilir. İl
gililer bildirme tarihindon itibaren 10 gün zar
fında sökmezlerse masrafı kendilerinden tah
sil edilmek üzere Tekel İdaresince söktürülür. 
Ayrıca Sulh Ceza mahkemelerince ekilen fide
liklerin beher metre kare ve küsuru için 10 lira 
veya tütün dikilen sahanın beher dekarı için 50 
lira, küsuru için de bu nispet dâhilinde ağır 
para cezası hükmolunur. ' v 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ısı: 5) 



Sfö; 

MADDE, 6. — Bu,k:anıan MMmlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.. .•; 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
//. Köymcn 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticareft Bakam 
M. Ete I 

Q. ve Tekel Bakam 
B. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurfbek 

Devlöfe vBafcam 
Başbakan; Yaırdiıneıs* 

8, AğaoğİU 
Adaktı Bakacı 
B. Nmuhioğlu 

IçiglerirBaikam 
ft.Ğ&yömk 

ffı. fîûtatham 
Rayıındırlik Bakam 

K. ZeijMnoğhi 
Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. M.ÜMİmdağ 

Tarım Bakam 
N.ökmeri 

Çalışma Bakanı 
N. össaû 

î$etmeletf Bakanı 
ff. Gedik 

nen, 
Hükümetin $,wL tmââedr,*$* 

•ı&l 
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Ti. K. 

MADDE 6. — Hükümetin G ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

a. ve T. K. 

MADDE G. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»&<t 

( S. Sayısı : 5 ) 





S. SAYISI : | 6 3 
Devlet Memurları Aylıklaramn Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bâzı değişiklikler yapılmasına dair .olan 5006 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1 /236) 

T . 0 . - . _ . . • " " • ' • ' • " • * " ' • • • . . " 

Başbakanlık * 26 .VII .1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü • • - , . . . • 

'Tetkik Müdürlüğü ' 
Sayı : 71 - 2040, 6/2480 ' • i ' ; : " • . . . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında bâzı değişklikler yapılmasına dair olan 5006 sa
yılı Kanuna bağlı (2).sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 

. ve Bakanlar Kurulunun 13 . V I I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

' GEREKÇE . _ . . , . . , 

İstanbul, Ankara, İzmir, Seyhan, Zonguldak, Samsun ve Erzurum illerinin gerek siyasi gerek
se içtimai ve iktisadi bakımlardan haiz bulundukları önemleri hasebil e buralara, tâyin edilecek 
Emniyet müdürlerinde hususi birtakım vasıflar aranmakta olduğundan işbu illerden İstanbul 
ve Ankara için yüz ve diğer beş il için doksanar liralık kadrolar alınması düşünülmüş ve bu mak
satla 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının .Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 5006 sayılı Kanunla Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında bâzı değişiklikler yar 

pılmıştı. O zaman İstanbul ve Ankara'dan gayrı beş il için hissedilen ihtiyaç aynı derecede 
siyasi, iktisadi ve içtimai ehemmiyeti haiz bulunan ve hattâ nüfus kesafeti ve çevresinin inzibat 
ve asayişinin korunmanı coğrafi ve turistik bakımlardan da ehemmiyetli bulunan Konya, Bur
sa, Eskişehir, Afyon, Edirne, Antalya, ve Hatay gibi iller Emniyet müdürlüklerine tâ
yin edilecek. Emniyet müdürleri için' de ehliyet ve liyakat ve diğer birtakım vasıflar aran. 
makta ve bu sebeple beş il için. hissedilen ihtiyaç diğer bâzı iller için de bugünkü icap ve şart
lar karşısında hissedilmekte ve münhasıran bu kadroların muayyen beş ilde kullanılması zarure
ti halinde birçok müşkülâta mâruz kalınmaktadır. Esasen, memur kadrolarının mahallî olmalar* 
halinde; seyyaliyetleri kalmaz. Memurların âmme hizmetlerinin icap ve ihtiyaçlarına göre istih
dam imkânları güçleşir. Bu itibarla yalnız münferit mahiyet arzedcn memuriyetler için kabili 
tatbik olan bu sistemin, aynı neviden ••-müteaddit dereceli memuriyetleri ihtiva eden emniyet 
müdürlükleri için tatbik sahasından kaldırılması ve bunlara ait kadroların şahsi olmaması pren
sibinin kabulü yerinde olur. Bu sebeple doksan liralık kadroların zamana ve icabına göre Emni
yet Genel Müdürlüğünce takdir edilecek illerde kullanılmasının memleketin menfaatine daha uy
gun olacağı düşünüldüğünden bu .maksadın sağlanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu ' 

Esas No. 1/236 
Karar No. 57 

2. VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 
5006 sayılı Kanuna bağlı «2» sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, 
komisyonumuza. havale bııyurulmakla Hülcüınet 
temsilcilerinin iştirakleriyle görüşüldü. 

Gerekçedeki mucip sebepler ile Hükümet 
temsilcilerinin izahları yerinde görülmüş ve ta
san oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
îçişlori'Komisyonu 

Başkanı 
Kırklareli 
Faik Üstün 

Sözcü Kâtip 
Zonguldak Amasya 

A.Yurdabayrak K. Eren 
Balıkesir Bursa 

M. Tuncay A. E rozan 
Elâzığ İsparta 

A. Demiriaş T. Tola 
Ordu Trabzon 

H. Şarlan Hamdi Orhon 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çoruh 
Z.TJral ,. 

Manisa 
E. İlker 

Urfa 
E. K. Timuroğlu 

İmzada bulunmadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan 
5006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nıma bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına da
ir 5006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
2'nci sütunundaki İzmir, . Seyhan, Zonguldak, 
Samsun ve Erzurum kaydı kaldırılarak yerine 
Emniyet Mürürü hükmü konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu, 
yürütür.' 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
. Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. $. Burçak-

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R:Nasuhioğlu 

îçigleri Bakanı 
/ / . Özyöriik 

Maliye Bakanı 
H. Pölatkan 

. Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstünâağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakam 
. N.özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Geâik 

( S . Sayısı: 163) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
EsasNo. 1/236 
Karar No. 70 

18 . IV .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki 
5006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında İçişleri Bakanlığın
ca, hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
25 . VII ." 1951 tarihli ve 6/2480 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tanarısı İçişleri Komisyo
nu raporiyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundukları hal
de incelenij) görüşüldü. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında vilâyet emniyet müdürleri kadroları 
şu suretler kabul olunmuştur: 

Asli maaş 

80 
70 
60 
50-

Birinci sınıf Emniyet Müdürleri, 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » . » 

Kadroda birinci sınıf Emniyet Müdürleri 
için âzami (80) lira asli maaş kabul edilmek 
suretiyle diğer bakanlıkların vilâyetler teşkila
tındaki âzami kadro aylıklariyle teadül temini 
istihdaf olunmuştur. 

Bilâhara bir taraftan teşkilât kadrolarmda-
ki teadülün bozulmaması, diğer taraftan An
kara ve İstanbul şehirlerinin bütün cepheleriyle 
emniyet hizmetleri bakımından haiz bulunduk
ları ehemmiyet dolayısiyle bu iki vilâyette is
tihdam edilecek emniyet müdürlerinin teşkilâtın 
daha yüksek derecedeki, binaenaleyh, nispeten 
daha çok tecrübeli ve daha iyi vasıflı eleman
ları arasından seçilmelerinin sağlanması mak-
sadiyle ve Hizalarında (İstanbul ve Ankara em
niyet müdürleri) olduğu işaret ve tasrih edilmek 

suretiyle (90) lira aslî maaşlı ayrıca iki kadro 
kabul olunmuştur. 

Daha sonra 17 Şubat 1947 tarihli ve 5006 sa
yılı Kanunla (90) lira aylıklı (Ankara) ve (İs
tanbul) emniyet müdürleri kadroları diğer Dev
let dairelelerindeki emsaline kıyasen (100) li
raya yükseltilmiş, buna ilâveten de (İzmir, 
Seyhan, Zonguldak, Samsun ve Erzurum) ille
rinin içtimai, iktisadi ve siyasi önemleri dola
yısiyle buralara tâyin edilecek emniyet müdür
lerinde hususi vasıflar aranmakta olduğu mu
cip sebebiyle (90) lira asli maaşlı (5) emni
yet müdürü kadrosu alınmış ve diğer vilâyet
lerde istihdam edilecek birinci sınıf emniyet 
müdürleri kadro maaşları yine teadülün, muha
fazası maksadiyle (80) lira olarak olduğu gibi 
bırakılmıştır. 

Bu tasarı ile bu defa (aynı derecede siyasi, 
iktisadi ve içtimai ehemmiyeti haiz bulunan ve 
hattâ .nüfus * kesafeti ve çevresinin inzibat ve 
asayişinin korunması coğrafi ve turistik bakım
lardan da ehemmiyeti bulunan Konya, Bursa, 
Eskişehir, Afyon, Edirne, Antalya ve Hatay gi
bi iller eniyet müdürlüklerine tâyin edilecek 
emniyet müdürleri için de ayni ehemmiyet, li
yakat ve diğer birtakım vasıflar aranmakta ve bu 
sebeple evvelce beş il için hissedilen ihtiyaç, bu
günkü icap ve şartlar karşısında diğer bâzı il
ler için de hissedilmekte olduğu) ileri sürülerek 
5006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde (90) 
lira asli maaşlı (5) kadro karşısındaki kaydın 
kaldırılıp yerine (emniyet müdürü) ibaresinin 
konulması teklif olunmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde (5006 sayılı Kanunla 
beş il için kabul edilen bu kadroların yalnız 
bu illerde, kullanılmaları zarureti halinde, birçok 
müşkülâta mâruz kalındığı, esasen memur 
kadrolarının mahallî olmaları halinde seyyaliyet
lerinin kalmıyaçağı, memurların âmme hiz
metlerinin icap ve ihtiyaçlarına göre istihdam 
imkânlarının güçleşeceği, bu itibarla yalnız mün
ferit mahiyet arzeden memuriyetler için. ka-

( S. Sayısı : 163 ) 
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bili tatbik olan bu sistemin aynı neviden mü-
taaddit dereceli memuriyetleri ihtiva eden Em
niyet müdürlükleri için tatbik sahasının kaldı
rılarak bunlara' ait kadroların şahsi olmaması 
prensibinin kabulü yerinde olur) denilmektedir. 

Sadece Emniyet teşkilatındaki değil' bugün
kü Devlet teşkilatındaki kadroların mahallî ol
mamaları zaruridir. Nitekim Teşkilât kanunlariyle 
kadrolar umumiyetle bu esasa göre tesbit ve 
kabul edilmiştir ve (edilmektedir. Emniyet Umum 
Müdürlüğü Teşkilât kadroları da bu mahiyette
dir. 5006 sayılı Kanun, yukarda da arzolundu-
ğu üzere sadece emsali kadrolar arasında mev
cut teadülün muhafazası maksadiylo ve yalnız 
sözü geçen beş il Emniyet Müdürü kadrosu
nu yine Hükümetin o zaman ileri sürdüğü yu
karda belirtilen buna ait mucip sebeplerine bi
naen mahallî olarak tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh kadrolar arasında mevcut teadü
lün bozulmamasını temin en yalnız bu. beş il Em
niyet kadrosu için kabul edilen mahallî kadro 

•esasının bütün Emniyet kadroları için mevcut 
imiş gibi mütalâa; edilerek bu mütalâanın bu , 
defa/ki teklif için mucip sebep olarak ileri sü
rülmesi yerinde değildir. . 

Teklifin kabulü halinde Emniyet müdürleri 
kadroları aşağıdaki şekli alacaktır: . 

90 Emniyet müdürleri, 
80 Birinci sınıf Emniyet müdürleri, 
70 İkinci sınıf Emniyet müdürleri, 
60 Üçüncü sınıf emniyet müdürleri, 
50 Dördüncü » ». » 
Evvelce dört sınıf üzerinden tesbit ve kabul 

edilmiş olan.emniyet müdürleri f evlanda sadece 
(Emniyet Müdürü) unvanı ile (90) liralık ayrı 
bir kadro kabulü hiyerarşik kadro intizam ve 
insicamını bozacak mahiyette olduğundan mu
vafık görülmemiştir. 

Diğer taraftan teklif (90) liralık kadro ade
dinin tezyidini istihdaf etmemekte olduğuna ve 
5439 sayılı Kanun, muayyen il unvanları tasrih 
edilmek suretiyle kabul edilmiş olan mevcut (5) 
il emniyet müdürü kadrosunun ihtiyaç görüldü-* 
ğü takdirde bakanlıkça istenilen başka illerde 
de kullanılmasını mümkün kılmakta bulunması
na, bu ise tasarı ile temini düşünülen maksadı 
tam olarak karşılamıyacağma binaen tasarının 

bu bakımlardan kabulünde esaslı bir lüzum ve 
zaruret mevcut olmadığına kanaat hasıl edil
miştir. 

5006 sayılı Kanunun teklif i sırasında emni
yet müdürleri için (90) liralık kadro teklifinin 
Barem Kanunu hükümleri muvacehesinde kad
rolar arasındaki teadülü ihlâl edeceği bilinmekte 
olmasına binaen teadülün bozulmıyacağmı te
min sadedinde bunların sadece adlan kanunda 
yer alacak beş ildei kullanılacağı dermeyan olun
muş ve kanun o suretle istihsal edildikten sonra 
bu defa bu kadroların- sadece bu beş ilde kulla
nılmasının ki hakikatta yukarda izah olunduğu 
üzere başka illerde de kullanılmak yetkisini son
radan 5439 sayılı Kanun tanımıştır. Mahzurlu 
olduğunun beyan ve iddia olunması diğer bir 
tâbirle evvelce mucip sebep olarak ileri sürülen 
bir vaziyetin balâda mahzur şeklinde gösteril
mesi doğru bir keyfiyet değildir. 

Bu sebeplerle tasarının 3656 sayılı Kanunun 
umumi ahengi bozacak mahiyette telâkki edile
rek Devlet aylıklarının ve hizmet kadrolarının 
umumi olarak tanzimine intizaren reddine ek
seriyetle karar verildi. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor 
Başkan . Başkan V. sözcüsü 
İstanbul Burdur İstanbul 

E. Adalemi F. Çelikbaş II. Ilüsman 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Bilecik 

H. îmre A. Veziroğlu Ol. Y. Üresin 
Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 

... T. Azizoğlu Ö. F. Sanaç A. Potuoğlu ' 
Gfiresun Giresun İstanbul 

II. Erkmen M. Şener A. II. Başar 
İstanbul İzmir . Kastamonu 
8. Oran B. Bilgin II. Türe 
Kırklareli Konya Konya 
8. BaJcay R. Bir and M. Â. tflgmı 

Muhalifim 
Malatya Mardin Ordu 

M. 8. Eti E. Erten R. Ahsoy 
Trabzon Urf a 

8. F. Kalaycıoğlu F. Ergini 
Muhalifim ^ 
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S. S A Y I S I : 

Bütçe gelir fazlalarından .1944 yıh sonunda mevcut 144 440 000 
liranın olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçlarla mahsu
buna dair kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /235) 

T. c. .; ' '• \ . " • 
Başbalcanlik 25.7/1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü ,'''''•'*/:'/.. 
Tetlcik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -2080, 6/2479 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı sonunda mevcut 144 440 000 liranın olağanüstü ödenek karşılık
larından doğan borçlarla mahsubu hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 14-.-7 .1951 tarihinde Yüksele Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
* • A. Menderes 

• • GEREKÇE ' 

1934 - 1943 yılları zarfında muhtelif kanunlarla ceman 1 360 366 534 liralık olağanüstü ödenek 
kabul edilmiş olduğu malûmdur. 

„ Bu kanunlarda derpiş edilen Ödeneklerin karşılıkları gösterilmemiş olup bunların fevkalâde mem-
balarduıı sağlanacağı tasrih edilmiştir. 

Zikri geçen membalardan başlıcası, Hazinenin kendi muamelelerine mahsus imkânları istimal sure
tiyle ve borçlanarak temin ettiği 888 .032 562,09 liradır. 

Olağanüstü Ödenek -kanunlarına müsteniden karşılık olarak Hazinenin bütçeye vermek üzere 
borçlandığı bu meblâğdan 143 537 743,66 lirası 1942 ilâ 1947 yıllarında konsolide edilmiş 
414 993 159,14 lirası muhtelif yıl bütçelerine mevzu ödeneklerle itfa olunmuş, bakiye 329 501 659,29 
lirası da yine ilerideki bütçelere konulacak ödenekleri e istirdat olunmak üzere Hazine mevcudundan 
tesviye edilmiştir. ' 

Rapten takdim kılman mahsup tasarısı, katı hesap kanunları kabul buyurulmuş olan 1921 -1944 
senelerine ait açık ve fazlalar; karşılaştırıldıktan sonra neticede gelir fazlası olarak Hazine hesapla
rında yer alan 144 440 000 liranın nıebhus 329 501 659,29 liradan mahsubu şeklinde bütçeye ve buna 
müsteniden Katı Hesap Kanununa mal edilmesini sağlamak üzere teklif edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

./ T. B.M.M.; • • ; - • - ; • ; 
Bütçe Komisyonu 18 . IV . 1952 
Esas No. 1/235 
Karar No. 68 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı sonunda nek karşılıklarından doğan borçlarla mahsubu 
mevcut (144 440 000) liranın olağanüstü öde» . hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 



Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise şevki ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 25 . V I I . 1951 tarih
li Ve 6/2479 sayılı tezkeresi ile sunulan kanun 
tasarısı komisyonumuza havale olunmakla Ma
liye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

; Tasarı üç maddeden ibaret olup esas hakkın
daki hükümler birinci maddede yer almıştır. 
Bu, maddede (1944 Bütçe yılı sonuna kadar katî 
hesap kanunlarının gösterdikleri gelir fazlala
rından, açıklar indirildikten sonra, kalan 
(144.440 000) liranın 1943 yılı nihayetine ka
dar verilen olağanüstü ödenek karşılıklarından* 
doğan borçlarla mahsubuna Maliye Bakanı yet-
kildir) denilmektedir. ••' . 

Bu suretle mahsup edilecek miktar, 1951 
malî yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin 
Devletborçları kısmında açılacak özel bölüme 
ödenek ve masraf kaydolunur, denilmektedir. 

Tasarı gerekçesinden ve Hükümet temsilci
sinin verdiği izahattan anlaşıldığına göre: 

1: İ934 - 1943 yılları zarfında muhtelif ka
nunlarla; cari yıl bütçelerindeki tahsisattan ay
rı olarak ceman 1 360 366 534 liralık fevkalâ
de tahsisat kabul edilmiştir. .Fakat bu tahsisat
ların karşılıkları kanunlarında gösterilmemiş, 
sadece (fevkalâde membalardan) sağlanacağı
nın tasrihiyle iktifa edilmiştir. Bunun üzerine. 
Maliye, Hazine muamelelerine mahsus imkânları 
kullanmış ve bittabi başka Merkez Bankasına 
kısa vadeli olarak borçlanmak yöliylo alâkalı 
yılların bütçesine (888 032:562) lira varidat 
temin etmiştir. Muhtelif yıl bütçelerinin Ka
rineye olan bu borcundan (143 537 743) lirası 
1942 - 1947 yıllarında konsolide edilmiş 
(414 993 159) lirası-muhtelif yıl bütçelerine ko
nan ödeneklerle itfa olunmuştur.,Bu meblâğdan 
halen (329 501 659) liralık bir bakiye kalmıştır. 

£. Diğer taraftan: katî hesap kanunları 
çıkmış olan 1921 -1946 yılları bütçelerinin açık 
ve fazlaları karşılaştırıldıktan sonra neticede 
bu yıllardan mütevellit olarak bütçe hesabı
nın Hazineden (237337 432^04) liralık alaca
ğı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. ~~. 

işte; kanun tasarısı, Hazine ve bütçe ara

sında mevcut bu karşılıklı borç ve alacakların 
mahsubunu mümkün kılmak maksadiyle hazır
lanmıştır. 

3. Bu, karışık durum hiç şüphesiz, bütçe
nin gelir ve giderini yıl içerisinde tevzin mak* 
sadiyle itazineye tanınmış olan kısa vadeli 
borçlanma ve kredi, alma salâhiyetlerinin, mak
sattan inhiraf edilerek istimalinden ileri gel
miştir. Filvaki, fevkalâde bir bütçe olarak 
tanzim ve intaç edilmesi lâzımgelen bu ola-
ğanütü ödeneğe müsteniden, yapılan sarfiyatın 
hesabı katî kanunlarında, alâkalıt. yıl •, bütçele
rinde, cari bütçe masraflarına! ilâve edilmek 
ve Hazine imkânlariyle temin edilen kısa vade
li kredi ve borçların da bütçelere irat kayde
dilmek suretiyle muameleye tâbi tutulduğu gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz, tasarıyı bu karışık durumu 
basito icra etmesi bakımından e^as itibariyle 
yerinde bulmakla beraber Bütçe tekniği bakı
mından metin üzerinde gerekli değişikliği yap
mış ve iki madde olarak yeniden tesbit etmiştir. 

Yürürlük maddeleri Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul olunan tasarı Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu-
İU2. .-. - . • • ' . " . . . • 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

77, îmre 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Giresun 

B. Erkmen 
İstanbul 

// . Büsman 
Kastamonu 
B. Türe 

Konya 
M. A. tUgen 

Ordu 
R. Altsoy 

Başkan V." 
Burdur 

Fi Çelikbaş 

Afyon K. 
A: Vezir oğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sdnaç 

Giresnn 
M, Şener 

İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
'§. Bdkay 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bilecik 
GlJ Y; Üresiri 

Ejslügelıir 
4< Potuoğliı 

îstanbnl 
A,. B. Ba§ar 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
B. Birand 

Mardin 
R. Erten 

, Trabzon 
S,:F, Kalaycio'ğVu 

( S; Sayışır: 167 ) 



3 — 
HÜKÜMETİN TEKKLtFt 

Bütçe gelir fazlalarından 1944 :yüı sonunda mev
cut 144 440 000 liranın olağanüstü ödenek kar-
yılıklarından doğan borçlarla mahsubuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. -~ 1944 bü%e yılı sonuna kadar katı 
hesap kanunlarının gösterdikleri gelir fazlaların
dan; açıklar indirildikten sonra, kalan 144 440 000 
liranın1943 yılı nihayetine kadar verilen ola
ğanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçlar
la mahsubuna Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle mahsup edilecek miktar 1951 malî 
yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet 
borçlan kısmımda açılacak özel bölüme ödenek ve 
masraf kaydolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yMrlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Baltanı yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karadsmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

; Millî Eğitim Bakam 
T. îleri 

•Eko. ve Ticaret Bakam 
Miûüis İSte 

G. ve Tekel Bakanı 
-. H. 8. Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kuribek 

Deylat Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğhı 
İçişleri Bakanı 

77. özyörük 
Maliye Bakam 
B, Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakam 
N. ö&mn 

İşletmeler Bakanı 
Hakin Gedik 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

1052 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) ve (A/1) 
işaretti cetvellerde deği§iiklik\ yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1 <—1921 -1946 yılları Kesinhesap 
kanunlarına göre tahakkuk eden ve müfredatı 
ba,ğlı cetvelde gösterilen (323; 829 990.21) lira 
bütçe fazlası, 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bölüme ge
lir keyfedilir. . 

MADDE 2. — Birinci maddede,yazılı para
dan; (86 492 558.17) lirası 1921 - 1946 yılları 
Kesinhesap kanunlarına göre tahakkuk: ed,en 
ve müfredatı yiııe< aynı cetvelde gösterilen büt
çe açıklarına ve (237 337 432.04) lirası da.ola
ğanüstü : ödenek:; karşılığından doğan borçlara 
malısııp edilmek üzere 1952 yılı Bütçe Khnıvnu-
jm bağlı (A/l) işaretli cetvelin Dervlet Borçla
rı kısmında İm namlarla yeniden açılan özel 
bölümlere ödenek kaydolunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddeâ ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetn 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : 167) 



Bütçe Komisyonunun değiştiri§ine hdğh 
CETVEL 

1946 yılı sonuna kadar Hesabı Katî kanunlarından tesbit olunan bütçe fazlalarını 
€re l i r G e l i r e n a z a r a n 

v-v 

?> i 
w h 
s i M \ 

C5 
—3 

„ Bütçe yılı 

1921(1337) 
1922(1338) 
1923(1339) 
1924(1340) 
1925(1341) 

• 1926 
' 1921 
""• 1928 

1929 
[ 1930 
[ 1931 
! 1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Toplam 

(Devredilen nâzmı 
gelir düştükten sonra) 

Lira 

46 788 045} 
71 729 636 
111 271 945 
138 450 305 
170 690 026 
180 183 547 
203 564 939 
221 729 458 
224 169 949 
217 496 027 
185 538 215 
214 365 254 
İ97 399 672 
230 253 565 
262 050 215 
270 170 822 
316 690 950 
328 974 919 
387 879 798: 
551 831 790 
651 769 946 
983 011 979 

1 037 787 083 
1 078 272 828 

662 606 539 
1 059 652 097 

10 004 329 561 

K. 

05 
41 
29 
29 
21 
75 
56 
74 
65 
23 
80 
55 
89 
07 
81 
$ 03 
70 
35 
09 
81 
01 
75 
18 
97 
63 

40 

Gider 
Lira 

57 128 833 
74 057 848 
105 926 911 
131 584 535 
202 342 352 
172 450 208 
199 124 475 
200 788 262 
212 777 982 
210 109 120 
207 547 278 
211 988 413 
205 421 639 
228 807 122 
259 476 797 
265 796 726 
310;692 833 
314 697 489 

, 394*427 914 
546 519 814 
586 411 550 
918 509 735 

1 037 177 802 
1 082 964 913 
605 042 262 

1 024 319 301^ 

9 766 992 129 

K. 

96 
49 
14 
34 
.25 
93 
96 
90 
50 
63 
56 
03 
43 
67 
97 
84' 
83 
34 
77 
.60 
51 
51 
14 
60 
60 
86 

36 

1 

' Fazlası 
Lira 

Z~ 
— 

5 345 034 
6 865 769 

— 
7 733 338 
4 440 463 
20 941 İ95 
11 391 967 
7 386 906 

— 
2 376 841 

—. 
1 446 442 
2 573 417 
•4.374 095 
5 998 116 

14 277 430 
— 

5 311 975 
65 358 396 
64 5,02 243 

609 281 
— 

57 564 277 
35 332 795 

323 829 990 

A 

K. 

15 
95 

82 
60 
84 
15 
60 

52 

40 
84 
74 
20 
36 

49 
30 
50 
61 

37 
77 

21 

Noksanı 
Lira 

10 340 788 
3 228 212 

;>— 
"•— 

31 652 326 
" r - • ' . ' • . 

7-—-'-
. —- ~~ 
'—• ' 

22 009 062 
— 

8 021 966 
— 
— 
— 
• — • 

— 
6.548 116 

— 
— 
— 
— 

4 692 085 
'— ' 
— 

86 492 558 

r̂  

K. 

91 
08 

04 

76 

54 

42 

42 

17 


