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1. — GEÇEN TUTANAK Ö2ETEÎ 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan İstanbul Milletvekili Mithat Benker'le 
Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent'in, öde

nekleri hakkındaki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkereleri kabul olundu. 

Kamulaştırma kanunu tasarısının geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair İçişleri Komis
yonu raporu reddedildi. 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, göç
menlere yardım; 

İstanbul Milletvekili Celâl Türkgeldi ve 9 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin (K) 
bendi ile geçici 69 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması ve 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, Türkiyo 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun teklifleri geri verildi. 

Soruların gündemin diğer maddelerinden, 
sonraya bırakılması hakkındaki önergeler ka
bul edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 

Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptır-
malam için borç para verilmesinle, 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve 15 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılmasına ve 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu muvakkatinin 
77 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanunlar ile; 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati edi
len mektupların onanmasına ve 

Denizaltıcı ve dalgıçlara verilecek tazmina
ta dair kanunlar kıbul edildi. 

Danıştayda açık bulunan İkinci Daire Baş
kanlığı için seçim yapıldı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin 

Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine çıkarıl
masına dair olan Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesi, 

İsparta İlinin Uluborlu ilçesi Senirkent Bu-
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cağında ilce kurulması, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesi ve 

Ankara'da Gençlik Parfcındaki bina ve tesis
lerin Ankara Bedeliyesine devri hakkındaki ka
nunlar kabul dundu. 

Heyeti mahsusalarca haklarında karar veril
miş olanların emekli haklarının mahfuz tutulması 
hakkındaki kanun teklifinin birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'in, Be

lediye Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 16 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/43Ö) (İçişleri Komisyonuna). 

Raporlar 
2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avru

pa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle 
Borçlanma, Yardım ve ödeme anlaşmaları ak
di için Hükümete yetki verilmesine dair 5436 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/395) (Gün
deme) . 

ıDanıştayda açık bulunan İkinci Daire Baş
kanlığı için yapılan seçimde yetersayı olmadığı 
anlaşıldı. *"*( 

Kamutay, 18 Haziran 1952 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanacaktır. 

©aşkanıvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Çorum Milletvekili 

C. Yardımcı 8 .Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

3. — Ankara'daki Kızılay Hastaanesinin sa-
tınalınması için gelecek yıllara, geçici yüklen
melere girişilmesine dair kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/365) (Gündeme). 

4. — Askerlik Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/409) 
(Gündeme). 

5. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ek
rem Baysal'm seçim tutanağı hakkında Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tu
tanakları İnceleme Komisyonu raporu (3/253) 
(Gündeme). 

6. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 203 arkadaşının, Anayasa teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/349) (Gündeme). 

Somlar 
Yazılı soru I zursuzluğun izalesi için mahallinde alınmış ve 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük 'ün, Ço- alınacak tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna da
ram İline bağlı bâzı köylerde kan gütme, orman, ir yazılı sorusu, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş-
hudut, mera ve arazi yüzünden vukuagelen hu- | tir. (6/743) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTÎPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer önal (Tokad) 

«•» 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

— Çokluğumuz vardır, oturumu 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Elâzığ Milletvekili Hâmit Ali Yöney'in, 
Göçmen pulu çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi (2/114, 
4/266) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göçmen adlı bir pul çıkarılması hakkındaki 

kanun teklifimin geri verilmesini rica ederim. 
Elâzığ ıMilletvekili 
Hâmit Ali Yöney 

BAŞKAN 
mistir . 

Bilginize sunularak geri veril-

2. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mar
din'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hak
kındaki Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi 
dolayısiyle İçişleri Bakanına Gensoru açılması
na dair olan önergesinin geri verilmesi hakkın
da önergesi (4/267', 6/730) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kordis Muhtarı Mehmet Elik hakkında ver

diğim Gensoru önergesinin geri verilmesini rica 
ederim. » 

14 . V I . 1952 
Mardin 

Dr. Aziz IJrpas 

BAŞKAN — Bilginize sunularak geri veril
miştir. 

AZÎZ UR AS (Mardin) — İzahat vereceğim 
efendini. 

BAŞKAN —• Gündeme dâhil bir mesele de^ 
ği'ldir, izahat verilemez ef emdim. 

3. — Zonguldak Milletvekili Yunus Muam
mer Alakant'ın, milletvekilleri ara seçiminin bu 
yıl yapılmamasına dair önergesi (4/268) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

13 , VI.1952 
Yüksek Başkanlığa 

Halen münhal bulunan 7 seçim dairesinden 
8 milletvekilli için ara seçimi yapılması Büyük 
Mecliste mevcut parti grupları nispetine ve bu 
vilâyetlerin Mecliste teımsillerine mühim bir 
tesir icra etmiyeceği gibi bu mahdut sayıdaki 
milletvekili seçimi memleket çapında yapılan 
seçim mücadelesi ve milyonlarca vatandaşımı
zın ihtiyar edeceği külfet, Hazinenin yüklene
ceği bir milyon lira etrafındaki masrafla gay
rim ütenasip okluğundan Seçim Kanununun 6 
ncı maddesi mucibince bu sene ara. seçimi ya-
pıl'maıması hususunda işbu takririmin Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Y. Muammer Alakant 

BAŞKAN — önerge hakkında Faik Ahmed 
Barutçu, buyurun. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) -
Efendim; Muammer Alakant arkadaşımız bu 
takriri ile ara seçimlerinin tehir edilmesini is
temektedir. Bizce mesele bir Anayasa mevzuu
dur. Anayasanın 29 ncu maddesi; vefat eden 
veya sıfatı kalkan veya düşen bir milletvekili-
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B : 86 18. 6.1952 O : 1 
nin yerine bir başkasının seçileceğini söyler. 
Hüküm, bu yerin boş kalamıyacağmı gösterir. 
Yani hüküm, âmir bir hüküm olduğuna göre 
mümkün olduğu kadar kısa bir müddet içinde 
seçimin yapılması gerekir. Seçim Kanunu çık
mazdan evvel bu işi tatbikat halletmiştir. Tees
süs eden taammül, seçimin bir seneden fazla 
uzamaksızm yapılması merkezinde idi. Sonra
dan çıkan Seçim Kanunu da Anayasanın espri
lisi dâhilinde ara seçimlerinin aksine karar ve
rilmediği takdirde her senenin Eylül ayı içeri
sinde yapılacağı hükmünü koymuştur. 

(Aksine karar verilmedikçe) ibaresini, Ana
yasanın âmir hükmü karşısında öne alınmadığı 
takdirde, ara seçiminin her senenin Eylül ayı 
içerisinde yapılacağı mânasında almak zarure
ti aşikârdır. 

Mühim olan şudur : Bu hüküm* Anayasada 
derpiş edilmiştir. Başka anayasalarda böyle 
hükümlere pek tesadüf edilmez. Demek ki, Ana
yasa ara seçimlerinin yapılmasına hususi bir, 
ehemmiyet atfetmiştir. Her hangi bir sebeple 
tehir edilmesi yetkisi kabul edildiği takdirde 
bir sene yerine bir kaç sene de tehir edilebilir, 
umumi seçim zamanına kadar da tehir edile
bilir. Böyle bir yetkiyi Anayasanın âmir hük
mü karşısında her hangi bir kanunun derpiş et
mesine ihtimal yoktur. O kadar ki, böyle bir 
yetkinin mevcudiyetini kabul etmek iktidarın 
kaderine tesir edebilecek; durumlarda büyük 
mahzurlar taşıyan avakıp tevlit edebilir. 

Farz buyurunuz ki, Mecliste partiler ara
sındaki aded farkı beş on sandalyeye inhisar 
edebilir İktidarın kaderine tesir edecek durum
larda ekseriyet partisi seçim yaptırmayabilir. 
Böyle gayet mahzurlu avakıbı tevlit edebilecek 
durumların muhtemel bulunması hasebiyle 
böyle bir yetkinin hiçbir zaman ekseriyet par
tilerine verilmesini kanun vazıının ve Anaya
sanın düşünmesine ihtimal verilemez. Kısmî se
çimlerin halkın temayülâtını göstermek bakı
mından arzedeceği ehemmiyet üzerinde faz
laca durmaya lüzum yoktur. Anayasanın bu 
hükmü karşısında ara seçimlerini tehire git
mek Anayasanın hükümlerine uymaz. Ana
yasada böyle bir hüküm olmasaydı dahi, 
seçimlerin tehiri, siyasi hakların lüzumsuz yere 
tehiri mânasını taşıyacağı için, antidemokratik 
olur; yine tecviz edilmemek lâzımgelir. Binaen
aleyh tehirin gerek Anayasa hükümlerine ve 

gerek demokrasi kaidelerine aykırı bulunması 
bakımından bu takririn aleyhinde reylerimizi 
kullanacağımızı ve kabul edilmemesi lâzımgel-
diğini arzetmek isterim. 

BAŞKAN.— Arif Hikmet Pamukoğlu. 
BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 

adına Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki ara 
seçimi meselesi de, biliyorsunuz, Demokrat Par
ti Meclis Grupunda bahis konusu olmuştu. O 
zaman gerek Hükümet gerekse parti, seçimin 
yapılmamasına karar vermişti. Bu münasebet
le, bu kürsüden çok şiddetli münakaşalar ce
reyan etmiş ve neticede, Anayasanın 29 ncu 
maddesinin âmir hükmü muvacehesinde, seçi
min Seçim Kanununun dolambaçlı yollardan gi
dilerek tesbit edilen bir hükmü ile değil, sarih 
hükmiyle dahi, tehir edilemiyeceği hususunun, 
Anayasanın bu âmir hükmü karşısında, mecbu
ri olduğu meydana çıktı ve biz de bu suretle 
ara seçimlerine girdik. Hatırlarsınız , o zaman 
öne sürülen iki üç nokta vardı. 

Birisi, mecburiyet yoktur, kanun bize bu sa
lâhiyeti, bahsetmiştir, deniliyordu. 

Hangi kanun arkadaşlar? Seçim Kanunu mu? 
Fakat Anayasanın 102 ve 103 ncü maddeleri 
hükmü göz önüne alınınca, Seçim Kanununun 
dolambaçlı bir yoldan gidilerek tesbit ettiği 
bir hüküm elbette ki, bir kıymet ifade etmez. 
Kaldı ki, katî ve sarih hüküm halinde de olsa; 
yine kıymeti yoktur. Netekim kıymeti olmadı
ğı içindir ki, ara seçimine karar vermiş bulun
duk. 

Bu mesele acaba neden yeniden mevzuuba-
his ediliyor? 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, ayrıca, seçimin 
yapılması hakkında kanunumuzda tahsisat mev
cuttur. Eğer B. M. Meclisi bizzat kabul etti
ği bir kanuna riayet etmekten imtina edecek 
olursa - ki, böyle bir şey düşünemeyiz - 21 mil
yon için acaba ne düşünmek icap eder? Bunun 
takdirini heyeti celileye bırakırım. Bu itibarla, 
bu iki kısma ilâveten bir de demokrasi âşıkı 
olarak, demokrasi namına, Demokrat Partinin 
beş yıllık muhalefette ve iki yıllık iktidarda 
millî hâkimiyete istinaden seçim ve oy ser
bestileri için, çektiği bayrağı niçin unutuyoruz? 
Neden korkuyoruz? (Soldan gürültüler) (Kor-
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B : 86 18 . 6 
kan yok sesleri) 0 halde ara seçiminin yapılma- I 
sına niçin engel olmak çarelerini arıyoruz? (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip devam 
buyursunlar. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Madem ki, hukuki mecburiyet vardır, ma
dem ki, kanuni mecburiyet vardır, madem ki, 
hâkimiyeti millîye esasına dayanan seçim hür
riyeti, oy serbestisi diye bar bar bağırdık, bura
da da buna riayet etmemiz lâzımdır. 

Yalnız müsaadenizle âmir hükmü ihtiva eden 
Anayasanın 29 ncu maddesini okumak istiyorum. 
(Biliyoruz sesleri) Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun, okuyayım, «ölen yahut yukarıdaki 
maddeler gereğince milletvekilliği sıfatı kal
kan veya düşen milletvekilinin yerine bir baş
kası seçilir.» Yani görüyorsunuz ki, âmir hüküm
dür. (Ne zaman seçilir sesleri) O itibarla görü
yorsunuz ki; kanun seçilebilir, diye tefsiri bir 
hüküm vazetmemiştir, âmir hüküm vazetmiş
tir. (Soldan, ne zaman seçilir sesleri) Onu da 
arzedeceğim. 

Şimdi gelelim Anayasa hukukumuzda ta
ayyün etmiş olan geleneğe : Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı zamanında seçim, benim, bildiği
me nazaran, hiçbir zaman tehir edilmemiştir. 
(Soldan bir ses : Seçim yoktu ki, zaten) . 

Seçim olup olmadığı meselesi bununla ilgili 
değildir. Seçim olup olmadığını öne süren ar
kadaşlar buraya teşrif buyursunlar, o zaman na
sıl seçildiklerini burada ortaya koyarız. (Sağ
dan bravo sesleri) Kaldı ki, 1946 dan sonraki 
yeni rejim göz önüne alınırsa, evvelce anti de
mokratik telâkkilere uymaması taahhüdü karşı
sında bu meselenin ismini dahi anmamak icabe-
der. 

Benim mâruzâtım şimdilik bu kadardır. 
BAŞKAN — Pertev Arat, Buyurun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Aziz arkadaş

lar, beş ilde açık bulunan yedi milletvekilliği 
için ara sıeçimi yapılıp yapılmaması mevzuu-
bahistir. 

Evvelâ şunu arzetmek isferim ki, Mecliste 
yedi milletvekilinin noksan bulunması Meclisi
mizin çalışmalarına asla tesir etmiyeceği gibi, I 
milletvekillikleri açık bulunan vilâyetlerin tem
sil hususlarına da müessir bulunmamaktadır. 
öğrenildiğine göre Hükümet bu ara seçimleri 
için Devlet Bütçesine 400 000 liralık bir tek 
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ödenek verilmesini Meclisten istemek üzeredir. 
Ru 400 000 liranın memleketin daha hayırlı iş
lerine sarf edilmesinin icabedeceğine müttefik 
olduğumuzu zannediyorum. Bundan başka bu 
ara seçimleri için vatandaşların yapacakları 
masrafların da neye baliğ olacağını hepimiz se
çimlerden gelmiş olmaklığımız itibariyle, bil
mekteyiz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) —- Ya Anayasa? 

PERTEV ARAT (Devamla) — Oraya da ge
leceğim. 

Bundan başka, vatandaşların sık sık seçim 
sandıkları başlarına sevkedilmelerinin bilhassa -
ara seçimlerinde - seçimlere karşı beklenen kuv
vetli alâkayı temin edemiyec'eği, gerek bizde ge
rekse bütün dünyada görülmüş bir hâdisedir. 
Vatandaşlar-r sık sık seçimlere çağırmak vatan
daşlarda seçimlere karşı alâkasızlık tevlit et
mektedir. Bundan başka kabul etmek lâzımdır 
ki, bu ara seçimlerin yapılması bugün parti
ler arasında gönlümüzün istemediği şekilde 
olan parti mücadelelerinin, seçimin tabiî bir 
neticesi olarak, bir kat daha şiddetlenmesini 
mucip olacaktır. 

Gelelim kanuni duruma; Abdürrahman Bo-
yacıgiller arkadaşımız cevabını alacaktır... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Verebilirsen.. 

PERTEV ARAT (Devamla) — Seçim Kanu
nunun 6 ncı maddesi mucibince (Türkiye Bü
yük Millet Meclisi aksine karar vermedikçe se
çim dönemi 23 Temmuzda başlar) demekle Bü
yük Millet Meclisinin aksine karar verebileceği 
mefhumu muhalifi ile ifade edilmiş bulunmak
tadır. Filhakika Anayasanın 29 ncu maddesine 
göre ölen, istifa eden bir milletvekilinin yerine 
yenisi seçilir. Anayasanın esbabı mucibesinin 
müzakeresine ait zabıtları sureti mahsusada 
tetkik ettim, bu seçimlerin ne zaman yapılaca
ğına dair ne esbabı mucibede, ne de müzakeresi 
esnasında hiçbir noktai nazar serdedilmemiştir. 
Binaenaleyh Anayasanın bu hususu da Meclisin 
takdirine bıraktığı anlaşılmaktadır. 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız; «böyle 
bir ananenin meydana getirilmesi, yarın aded 
itibariyle az ekseriyette bulunan partilerin du
rumuna müessir olabilir» dediler. Bu memle-
lcette o vaziyet hâsıl olduğu zaman, şartlara 
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göre, yeni kararlar verilir. Ama bugün ne Halk 
Partisinin, ne Millet Partisinin bu 7 milletve
killiğini! kazanması bu partilere keyfiyet bakı
mından bir tesir yapmıyaeaktır. 

Arif Hikmet Pamutooğlu arakadşmız, niçin 
korkuyorsunuz, dediler. Arkadaşlar, geıçen se
ne ara seçimi yapıldı. Fakat o, iki bakımdan 
lâzımdı. 14 Mayıstan sonra geçen 1,5 sene zar
fında milletin reyinin ne tarafta olduğunu an
lamak üzere mületvetkilliklerinde açık bulunan 
20 ilimizde bir yoklama yapmakta fayda vardı. 

İkincisi de hakikaten 20 milletvekilliği açık
tı. Miktar da. bunda müessir olmuştur. 

Üçüncüsü, bu ara seçimlerden sonra bilhas
sa muhalefet bu yoldaki boş propagandalarına 
son versinler diye ümit ederdik. Ara seçimleri
nin yapılması ve bunu bilhassa Demokrat Par
tinin kazanmış olması memleket için de kazanç 
ve Atlantik Paktına girişimiz de dış siyaseti
mizde mühim âmillerinden birisi olmuştur. 

Arif Hikmet Pamukoğlu sözleri' arasında 
«Neden kaçıyorlar?» dedi. Bir Demokrat Par
tili olarak seçimi kaybetmek 'korkusu hiçbir za
man hatırınızdan geçmemiştir, bunu kesin ola
ra/k iddia ederim arkadaşlar. (Soldan alkışlar). 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir).— Muh
terem arkadaşlar, ben Faik Ahmed Barutçu 

• arkadaşımıza kısaca arzı cevap edeceğim. 
Buyurdular ki,* Anayasa (ölen 'milletvekili

nin yerime yenisi seçilir) anık hükmünü ihtiva 
etmektedir. Evet, öyledir. Fakat hiçbir za
man, her sene seçilir şeklinde mutlak bir ibare 
yoktur. 

Bundan sonra çıkarılan Seçim Kanunu, ak
sine 'karar verilmedik^çe her sene Eylül ayında 
seçim yapılacağını âmir olduğuna göre, aksi 
hususta, yani seçimi tehir etmek hususunda 
Büyük Millet Meclisinin her zaman karar ver
me yetkisi olduğu aşikâr bir hakikattir. Ana
yasayı muhalif partiler şu mânada anlarlar, 
bu onların hakkıdır, biz bu mânada anlarız, 
bu da bizim hakkımızdır. Ancak iddia ettikleri 
gibi sarih mâni bir Anayasa hükmü 'karşısın
da değiliz. Seçim Kanunu, (aksine bir karar 
verilmedikçe) tabiriyle seçimin tehiri hususun
da Büyük Millet Meclisine aşikâr bir surette 
salâhiyet verdiğine göre, seçimin mütaakıp se
nelere tehir edilmesinin ne Anayasa bakımın
dan, ne Seçim Kanunu bakımından hiçbir mah
zuru yoktur. 
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Şunu unutmamak lâzımdır ki, bu fakir mil

lete 5 - 6 milletvekilliği için bir iki milyon de
ğerinde bir masrafı yükletmek her halde ikti
sadi bünyemizle kabili telif değildir. Bu bir iki 
milyon liralık masrafla memlekete birkaç 
tane hastane kazandırmak mümkündür. (Doğru 
sesleri). Bu itibarla Anayasanın katî ve mâni 
bir hükmü karşısında değiliz, seçimin bu sene 
yapılmasına hiçbir mecburiyet de yoktur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — ıSani Yaver. 
SANI YAVER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, 2,5 senedir burada, Mecliste bulu
nuyorum. Ağzımı bir türlü eski ağızlara uy
durmak imkânını bulamadım, onun için de şu 
kürsüye çıkmaktan ihtiraz etmekteyim. Fakat 
şu ara seçimler dolayısiyle bir iki kelime söy
lemekten de kendimi menedemedim arkadaşlar. 

Biz yeni bir rejime girdik. Bu rejimin ken
dine mahsus bir misali olması lâzımgelirdi. Es
ki tek parti sistemini kaldırdık, görüyorum ki, 
bugün hâlâ tek parti sistemine lâyık olan bir 
ağızla idarei kelâm ediliyor. Biz başka türlü 
konuşmalıyız, çünkü başka bir parti sistemine 
girdik. Artık bu sisteme göre ağız kullanmak 
lâzımgelirdi. (Nasıl, nasıl sesleri). 

İki buçuk senedir yaptığımız inkılâbın için
de bulunuyoruz; dili dilimize ,içi içimize uy-
mıyan Anayasa tâbir ettiğimiz Devlet Esas Teş
kilât Kanununu yeni prensiplere uydurmak za
manı gelip çatmıştır. Yeni inkılâp prensiple
riyle halledilmesi lâzım gelen birçok dertlerimiz, 
değiştirilmesi ieabeden birçok şeyler vardır, 
bunlar hâlâ değiştirilmiş olmaktan uzaktır. 
(Reye, reye sesleri), iki buçuk seneden beri bu 
kitabı.... 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde, konuşun efen
dim. 

SANI YAVER (Devamla) — Mevzua gele-
ceğim efendim. 

Bu kitabı mübini ele aldıkça birçok husus
ların tadile muhtaç olduğunu görerek üzüntü 
çekmekteyim. Memleket ve millet menfaatinin 
her şeyin üstünde yürümesi iktiza eder. Biz 
hâlâ eski partinin kurmuş olduğu sistem üzeri
ne hareket ediyoruz. Millet bizi buraya bunun 
için mi gönderdi? Her dakikası millet Hazine-
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sine yüz binlerce liraya malolan kıymetli saat- I 
lerimizi vuzuhsuzluk içinde harcıyoruz. Demok
rasinin mânası vuzuhsuzlukları ortadan kaldır
maktır. 

BAŞKAN — Sani Yaver Bey, takrir üzerin
de konuşmanızı rica ediyorum. 

SANÎ YAVER (Devamla) — Gelelim ara 
seçimi meselesine; arkadaşlar bu ara seçimi de 
lirik şiir halinde ta tiyatro sahnelerine kadar 
aksetti. Bugün Fransa'nın 44 milyon nüfusuna 
mukabil mebuslarının adedi bizimkine ancak 
muadildir. Halbuki biz, seçim propagandala
rında bu milletin fakrü sefaletiyle mütenasip 
olarak 70 binde bir milletvekili seçilmesi ve 
Meclis azasının 250 ye indirilmesi için söz ver
miştik. Fakat bu vaitlerimiz o zamanki iktidar 
partisi tarafından nazara alınmak-şöyle dursun, 
daima engellendi. Çünkü burada hep kendi 
ekseriyetiyle hâkim olmak istiyordu ve sene
lerden beri hep bu dâvanın peşinde idi. Bu mil
letin kanını nasıl emdikleri hepimiz bildiğimiz 
gibi kendileri de.. (Sağdan Millî Mücadele ka
çağı, asıl sen milletin kanını emiyorsun sesle
ri.) (Sağdan bir ses:) «Bu şekilde nasıl konuşa
biliyor Reis Bey, indirin kürsüden şu doktoru!» 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Sani Yaver Bey, bu şekilde 
konuşamazsınız, takrir üzerinde konuşunuz. 

SANÎ YAVER (Devamla) — Çok şeyler 
biliyorum, beni söyletmeyin.. 

BAŞKAN — Rica ederim, takrir üzerinde 
konuşun, tariz etmeyin.. 

SANÎ YAVER (Devamla) — Üşüşmenizin 
mânası nedir? 

Anayasanın.. (Sağdan gürültüler). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, takrir üze

rinde devam etsinler. 
SANÎ YAVER (Devamla) — 500 e yakın 

milletvekili çoktur. Anayasanın 29 ncu madde
si ne diyor, bakınız : (ölen, yahut hiyanet 
veya irtikâp yüzünden Meclisin üçte iki oy faz
lalığı ile masuniyeti teşriiyesi ref'edilerek çı
karılan milletvekilleri yerine bir başkası seci- j 
lir.) 

Burada şu zamanda milletvekili seçilir hük
mü yoktur. Bu sebeple millete büyük maddi ve 
mânevi külfetler yükleyecek olan bu seçimin 
bu sene yapılmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muammer Alâkant. | 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlar, geçen sene men
sup bulunduğum dairei intihabiyede yani Zongul
dak'ta bir milletvekili münhal bulunduğu hal
de İlendeniz ara seçimlerinin yapjilmasma taraf
tar olanlardandım. Bu sene ise ara seçimlerinin 
yapılmamasına dair bir takrirle huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Çünkü milletvekillerinin 
münhal olduğu zamanlarda ara seçimi yapmak 
siyasi, içtimai sebep ve mülâhazalarla Anayasa 
ve Seçim Kanunu ile Büyük Millet Meclisinin 
takdirine bırakılmıştır. Bu siyasi içtimai ve 
malî sebepler geçen sene ara seçimlerinin yapıl
masını müstelzim bulunduğu halde bu sene bu
lunmamaktadır. (Sağdan «sebep?» sesleri). 

Sebebine geleceğim ve hukuki tahlillerini 
de yapacağım. 

Geçen sene ara seçimlerinin yapılmasi lâ
zım idi ve Büyük Millet Meclisine ara seçimle
rinin yapılması yolunda teklifte bulunmuştum, 
buna taraftardım. Çünkü geçen sene Demokrat 
Parti iktidarının, 14 aylık memleketi idare et
mesinin hesabını milletin karşısında vermesi 
lüzumlu idi. Çünkü geçen sene ana muhalefet 
partisi o.ı an ve bu yolda iddiada buluna» Halk 
Partisi;. «millet, Demokrat Partiye gözü ka
palı reylerini verdiğinden pişmandır» iddiasın
da bulunuyordu. Bunlar karşısında, milletin * 
verdiği reyden pişman olup olmadığını göster
mek, Demokrat Partinin 16 aylık icraatının 
milletin büyük tasvibine nasıl iktiran etmiş 
olduğunu kendilerine, insaf sahibi vatandaşlara 
ve bütün dünyaya ispat etmek lüzumu vardı ve 
nihayet yeni iktidara gelen Demokrat Parti 
iktidarı dış politikada ve iç politikada kendi 
programına, kendi görüşüne ve senelerden 
beri iddia ettiği muhtelif hususiyetlere uygun 
icraatını yapmış bulunuyordu. Bunlar karşısın
da milletten yeniden not almak, milletin kredi
sini yeniden öğrenmek icabediyordu. Birleşmiş 
Milletler Cemiyetinin kararma iştirak ederek, 
onlarla beraber mütecavizleri önlemek için Ko
re'ye bir askerî kıta göndermiştik. Bu, muha
lefet tarafından şiddetle tenkid ediliyordu. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Haklı olarak.. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Anayasa 

bakımından haklı olarak tenkid ediyordu. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— Lâyikliğin dine aykırı olmadığı hakkındaki 
görüşlerimizi mürteciliklc itham eden muhalefet 
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partisinin karşısında bu şekildeki icraatımızın 
millet tarafından ne şekilde telâkki edildiği, ne 
şekilde anlaşıldığı hususunda not almak lâzım
dı. Bütün bunlar karşısında yeni iktidar, poli
tikasının tasvip edilip edilmediğini anlamak 
için, milletin reyine müracaat etti ve milletimi
zin bütün bu icraatımızı eskisinden olduğu ka
dar çok bir ekseriyetle tasvip ettiğini gördü. 
(Soldan, alkışlar). 

Eğer arkadaşlar; bunun karşısında da ana 
muhalefet partisi, diğer medeni memleketlerde 
görüldüğü gibi hak ve insafla hareket edip, ha
kikaten bu ara seçimlerinin milletin temayülü
nü gösteren bir prosedür olduğunu kabul ettik
lerini ifade etmiş olsalardı, belki, k-endi iddiala
rını kendi sözleriyle tekzip edebilmek için mil
yonlarca vatandaş ve dolayısiyle Devlet Hazi
nesinden milyonlarca para sarfına âmil olan kül
fetlerin tahmil edilmesine bu sene dahi razi olur
duk. Fakat insafla hareket etmediler. O hal
de bu ara seçimleri milletin hakiki nabzını yok-
lamalkta faydalı olmıyor. Yapılmış olan feda
kârlığın mânevi kıymetinin lâyıkı ile tetevvüe 
ve tecelli etmemesi karşısında, bu fedakârlık da 
beyhude olur. (Soldan bravo sesleri) Artık bu se
bepler zail olduktan sonra haklarını müdafaa 
etmekle mükellef olduğumuz vatandaşların ve 
yine menfaatini korumakla mükellef olduğumuz 
hazinemizin beyhude biı< enerji ve para israfın
da bulunmaması irin takdirimizi bu yolda kul
lanmak zaruretini duymuş bulunuyoruz. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; tasavvur buyurun; 7 vilâyette 
8 milletvekili seçilecektir ve bu 7 vrlyetten üç 
tanesinde geçen sene seçim yapılmıştır. Geçen 
sene Zonguldak'ta seçim yaptık. Yüz binlerce 
vatandaş, yüz binlerce liralık masraflarla gün
lerce çetin ve şiddetli bir mücadele içine atıldı. 
Nihayet seçtikleri arkadaşımız bu yol içinde rah
meti Hakka kavuştu. Bir küçük devlet kadar 
arazisi olan Sivas'ta seçim yaptık. Seçilen ar
kadaş geldi, yerine bir diğeri istifa etti. Deniz
li'de seçim yaptık, bu sefer Denizli Milletvekili 
bir başka arkadaşımız vefat etti. Şimdi tekrar 
bu milyonlarca vatandaşımızı her hangi siyasi 
ve iktisadi gayesi olmıyan bir külfete sevketmek 
abes olur. 

Bu, tamamen kendi arzum ve insiyatifimle 
vâki olmuştur. Esat Kerimol arkadaşımızın ve
fatı üzerine bu neticeye vardım, bu hususta ne 

Hükümet Başkanı ve ne de Genel Başkan tara
fından Lana her hangi bir şekilde telkinde bu
lunulmuş değillerdir. Benim takririm üzerinedir 
ki Sayın Genel Başkan muvafakatlerini bildir
mişlerdir. (Sağdan «değil, değil» sesleri). 

Onörlü ttr adam, 18 tane âzası bulunan Hü
kümet ve genel kurul üyelerinin karşısında ya
lan söylemez. Binaenaleyh şeref sahibi adamlar, 
bu söylediğim sözlerden iştibah etmemelidir ar
kadaşlar. Bu sözlerden iştibah eden adamlar 
onör ve şerefe kıymet vermiyen adamlardır! 
(Soldan bravo sesleri). 

Şimdi gelelim Anayasa hukukuna: 1950 se
çimleri yapıldıktan sonra, ara seçimlerinin ya
pılmasına karar verdiğimiz zaman, Halk Partisi 
adına konuşan Avni Doğan arkadaşımız ve kıy
metli bir adliyeci ve Anayasa Komisyonunda 
âza bulunan Zihni Betil arkadaşımız ara seçim
lerine girip girmemek hususunda Büyük Millet 
Meclisinin temamen takdir hakkını kullandığını, 
ancak bu takdir hakkını ara seçimlerine girmek su
retiyle istimal etmesi lâzımgeldiğini söylemişlerdi. 

Bugün aynı partiden ve aynı parti namına konuşan 
Faik Ahmed Barutçu, aksini izah ederek, Ana
yasa hukukuna veyahut elimizde mevcut Ana
yasa hükümlerine göre ara seçimlerine girmemi
zin lüzumundan bahsetmektedir. 

Bu tezadı ve evvelce bu şekilde ifadede bu
lunmuş olan arkadaşladm hakkaniyetperver 
beyanını bu şekilde tebarüz ettirdikten sonra, 
Anayasa Hukukuna geliyorum : 

Görmekteyiz ki bâzı memleketler Anayasa
ları ara seçimlerinin muayyen bir zamanda ya
pılması hükmünü, esasını ve mecburiyetini 
vaz'etmişler, fakat ekser Anayasalar bu hususu 
meskût geçmişlerdir, ancak ara seçimlerin mut
laka muayyen zamanlarda ve her sene yapılması 
hükmü bâzı Anayasalara sarih bir hüküm ola
rak vaz'edilmiştir. 

tşte 1293 sayılı Teşkilâtı Esasiyemizde, ara 
seçimlerinin her sene yapılacağı, her sene mün
hal olan Milletvekillerinin doldurulmuş olarak 
gelineceği hükmü mevcuttur. Anayasamızı ted
vin eden ikinci Büyük Millet Meclisi azalan 
Kanunu Esaside bunu nazarı dikkate almışlar
dır. Kanunu Esaside bulunduğu halde Anayasa-

' ya bu hükmün böyle bir mecburiyetin sarih olarak 
konmamış olması elbetteki bir mâna ifade 
eder. Kanunu Esaside ara seçimlerinin muhak
kak yapılacağı ve ertesi senei içtimaiyede mut-
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laka münhal milletvekillerinin doldurulmuş ola
rak gelineceği hükmü bulunduğu halde, onu 
takip eden Anayasada bu hükmün konmamış ol
masının bir mânası vardır. Bu mâna, Büyük 
Millet Meclisine takdir hakkı tanımaktır. Yoksa 
onların şuursuz ve mânâsız olarak hareket et
tiklerine kail olmuş oluruz ki buna ne hukuk 
vicdanı ve ne de insan vicdanı kail olmaz. 

Elimizdeki Anayasaya uygun olarak çıkmış 
olması mefruz olan ve bilhassa Halk Partisi 
Grupunun iddia olarak ileri sürmesi lâzımgelen 
Seçim Kanunundaki maddeye gelince : Türkiye 
Büyük Millet Meclisi aksine karar vermedikçe 
her yıl 23 Temmuzda başlar ve her iki halde 
Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe rastlıyan gün 
oy verilir. Burada (aksine karar vermedikçe) 
tâbiri bu takdir salâhiyetinin Büyük Millet 
Meclisinde olduğunu vazıhan göstermektedir. 
Vazıhan diyorum; biraz Türk dilinin sentaksını 
kavrıyan arkadaşlar bu cümleden şunu çıkara
caklardır; eğer tehirden maksat, ayın tehiri ol
muş olsaydı (aksine karar vermedikçe) tâbiri
nin aydan evvel gelmesi icap ederdi. Halbuki 
metinde : (Ara seçimlerinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi aksine karar vermedikçe) denili
yor. Eğer kasdedildiği gibi ay maksut olsaydı 
cümlenin şöyle olması icap ederdi : (Ara se
çimleri her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aksine karar vermedikçe, 23 Temmuzda başlar.) 
Halbuki (aksine karar vermedikçe) sözü burada 
sarahaten yıla muzaftır. Cümlenin son kısmın
da (karar verilse de verilmese de her iki halde de 
Eylül ayının 3 ncü Pazara rastlıyan tatil günü 
oy verilir.) deniyor. Demekki; (Eylülün 3 ncü) 
kelimelerinde tehir ve takdim mevzuubahis de
ğildir. Ara seçimine karar verilirse Eylül ayın
da seçim yapılacak demektir. Fakat burada tak
dir hakkını kullanmak bahis mevzuu değildir. 
Buradaki ifadede katiyet vardır. Halk Partisi 
Hükümetinin teklif etmiş olduğu, Seçim Kanu
nunda ara seçimlerine ait şu hüküm bulunmakta
dır. (Ara seçimlerinde her yıl...) diyor. Bakınız 
arkadaşlar, söylediklerim sentaksa ne kadar 
uygun ki teyit ediyor, ben farkında bile deği
lim. «Ara seçimlerine her yıl Temmuzun 21 inde 
başlanır.» Hükümetin o zaman teklif ettiği 
kanun budur. 

Biz Seçim Komisyonuna Demokrat Partili 
olarak iştirak ve muntazaman devam ettik. Nuri 
Ozşan arkadaşımız Demokrat Parti grupu adı-
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I na seçim komisyonuna iştirak ettiler. 

Arkadaşlar, seçim komisyonuna Halk Par
tili arkadaşlardan iştirak etmiş arkadaş var mı 
yok mu bilmiyorum, yalnız Nuri özsan arka-
daşnmızı işhaf ederim; bu metin Seçim Komis
yonuna geldiği zaman dendi ki, her yıl ara se
çimi yapma mecburiyetri; şeklinde irijit bir ka
ide kıoymıyalım; zaman 'gelir ki arkadaşlar, de
min de arzettiğim, geçen sene mevcut sebep
lerde olduğu gibi, on milletvekilinin seçilmesi 
ehemmiyet kesbeder de başka bir zaman 15 mil
letvekilinin seçilmesinin ehemmiyeti olmaz. 
Onun için Büyük Millet Meclisinin takdirine 
bırakalım ve Seçim Kanununu bu şekilde tadil 
edelim, dedi 'komisyon. 

O zamanki Hükümetin teklif ettiği şu Se
çim Kanununda her sene ara seçimlerinin ya
pılması mecburiyetini koyan hüküm kaldırıldı 
ve yine Halik Partisi ekseriyetinin iştiraki ile 
kabul edilmiş olan şu kanun üzerine ara seçim
lerinin yapılmasının yılını tâyin etmek salâhi
yetini Büyük Millet Meclisinin takdirine tevdi 
ettik. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi demiyor ki arkadaşlar, acaba Büyük 
Millet Meclisi bu şekilde takdir hakkını kö
tüye kullanmaz mı? Büyük Millet Meclisinin 
hakiki murakıbı, arkasında bulunan milyon
larca vatandaştır. Bir Devletin istiklâli, bir 
vatanın bütünlüğünün korunması, bir milletin 
hürriyeti Büyük Millet Meclisine mevdudur. 
Hakiki bir seçimle ^elen Büyük Millet Meclisi
min üyeleri, milletin Anayasa haklarını, esas 
hürriyetlerini, vatanın istiklâlini korumakla 
mükelleftir ve böyle koruyacağı mefruzdur. 
Bu Büyük Millet Meclisine bir vatanın istiklâli, 
bir milletin hürriyeti mevdu bulunduktan' 
sonra ara seçimlerini her yıl yapalım mı, yap-
mıyaliım mı gibi bir meselede ona emniyetsiz
lik göstermek bizzat Büyük Millet Meclisine 
karşı mevcut olan itimatla ve Büyük Millet 
Meclisine karşı beslenen fikirlerle tezat teşkil 
eder. Arkamızda bütün hareketlerimizi dik
katle takip eden muazzam ve asîl bir millet 
vardır. Burada verdiğimiz kararlar karşısında 
daima içimizde şu şjey ve şu endişe yaşamak
tadır : Verdiğimiz kararlarla milletin arzula
rıma tercüman oltıyor muyuz, olmuyor muyuz; 
milletin menfaatlerine uygun hareket ediyor 
muyuz ve yarın , şu Büyük Mecliste bırakaca-

I ğımız hâtıra millet, tarafından iyi bir şekilde 
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halefet adına muhalefet sözcüleri konuşmuşlar
dır. Başkaca yedi arkadaş konuşmuş, daha dört 
arkadaş söz almış bulunmaktadır.... 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Ortasında konuşacağım (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Üzerinde mi konuşacaksınız? 
ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Devamla) — 

Evet, üzerinde konuşacağım. Arkadaşlar istir
ham ederim, bırakın muhalefet sözlerini söyle
sin, yaygara yapıp durmasınlar. Müsaade edin 
de konuşsunlar. (Sağdan gürültüler) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLEB (Zon
guldak) — Yaygaracı değiliz, aynen iade ede
riz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni o-
yunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın 
bu sene ara seçimleri yapılmaması hakkında
ki önergesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Soldan al
kışlar) Şu suretle açık bulunan milletvekillik
leri için, Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı 
maddesi mucibince, bu yıl ara seçimi yapılma
masına karar verilmiştir. 
, Gündemle ilgili takrirler vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü sorulara takdimen kanunların görü

şülmesini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Tokad 

Cevdet Soydan Sıtkı Atanç 

B : 86 16. ( 
yâdediteeek midir?... Yoksa, ara seçimlerine 
girmek bir milletvekili için büyük bir külfet 
tahmil etmez, bu külfet, dolaşacağımız dairei 
intihabiyelerimizde birkaç nutuk vermekten 
ibaret kalır. Tarih karşısında bırakacağımız 
hâtıranın eheımmiyfeti, bunun gibi bin keıre da
ha zor külfetleri itham etrtdnmıekten bizi ka-
çındıramaz. Eğeır Anayasanın ruhunu ihlâl 
eden her hangi bir hareket olmuş olsaydı biz 
de, siz arkadaşlarım da bu kadar küçük 'bir kül
fetten içtinap etmezdik. 

Millet Partisinin, neden korkuyorsunuz, 
sualine ancak gülmekle cevap vermek icabeder. 
O Millet Partisi ki, seçim dairemizde yüz bin
lerce seçmenin karşısında ancak 2500 rey ala
bilmiştir. (Soldan alkışlar) Şimdi bu kadar za
yıf olan bir mevcudiyetin, siyasi ve içtimai sa
hada bir dev kadar kuvvetli büyük bir parti
nin karşısına çıkıp da onlara korku isnat et
mesi ancak gülünç hâdiselerden birisini teşkil 
eder. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet takriri var efendim. 
ABDÜRRAHMAN BÖYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Parti Meclis Grupumuz namına da
ha evvel söz istediler. 

ARÎF HİKMET POMUKOĞLU (Giresun) 
— Grup namına söz istedim. 

BAŞKAN — önerge okunsun, ondan sonra 
konuşursunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Ara seçimlerinin bu sene yapılıp, , yapılma

ması hakkındaki karşılıklı fikirler, belirtilmiş, 
keyfiyet tavazzuh etmiştir. Buna ait önergenin 
reye konulabilmesi için müzakerenin kifayeti
ne karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Kenan Çığman 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Abdürrahman 
Boyacıgiller, buyurun. 

ABDÜRRAHMAN BÖYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Arkadaşlar, bu kifayet takririnin 
aleyhindeyim. Çünkü, fikirler henüz belirmiş 
değildir; muhalefet sözünü söylememiştir. Mu
halefetten ancak iki arkadaş konuşmuş, De
mokrat Partiden ise birçok arkadaşlar konuş
muşlardır. Müsaade buyurun biz de fikirlerimi
zi izah edelim. . . 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih edeyim. Mu-

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliferinin ve Danıştay 

îkinci Daire Başkanı seçiminin sorulardan önce 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Mecdet Alkin 

BAŞKAN — Gündemdeki soruların mevcut 
kanun ve teklif ve tasarılardan sonraya bırakıl
ması alehinde konuşmak üzere Sırrı Atalay ar
kadaşımız söz almışlardı. Buyurun Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım, Bugünkü gündemde Meclisin, milletvekil
lerinin murakabe imkânını sağlıyan sözlü so
rular mevcuttur. Bu sözlü soruların görüşülme
si lâzımdır. Bunlar arasında bendenizin de Yük
sek Meclisten bir sorum vardır ki, bu sözlü 
sorumla beş aydır bir yazılı sorunun cevabını 
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alamadığımı ifade etmekteyim, içtüzüğün 153 
ncü maddesi gereğince milletvekilinin mura
kabe hakkına riayet edilmediğini bu sorumda 
ileri sürdüğüm gibi, halen Kars'ın Kağızman... 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşun. 
SIRRI AT AL AY (Devamla) — Bu mevzuun 

günün olayı olduğunu arzediyor ve Meclisin mu
rakabe hakkının ihlâl edilmiş olduğunu soyuyo
rum. Kars'ın Kağızman ve Tuzluca Bucağının 
bâzı köylerinde kayma meydana gelmiştir, arazi 
kaymaktadır. Bu hâdise karşısında Hükümetin 
tedbir almamış olduğunu ileri sürdüğüm halde 
bir buçuk aydan beri cevap alamamış bulunu-
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yorum. îstarham ediyorum, İçtüzüğe riayet edil
sin. Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — İki önergeden birisi, kanun ta
sarı ve tekliflerinin ve Danıştay İkinci Daire 
Başkanlığı seçiminin sorulardan önceye alınma
sını istemektedir. 

İkinci önergede, sözlü sorulara takdimen 
kanunların görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu 
önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; kabul buyrulan tak
rirler dairesinde evvelâ kanun tasarılarının gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

./. — Bataklıkların kurutulması ve bundan 
elde edilecek topraklar hakkındaki Kanunun 
'bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım, Maliye ve Bayındırlık 
komisyonları raporları (1/305) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimlerin 
birinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 
verilmişti. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; sözlü sorulara takdimen ka
nunların görüşülmesini istiyen takrir kabul edil
miştir. İkinci • takrir de aynı mahiyette olup 
yalnız onda Danıştay için seçim yapılmasına dair 
bir fıkra mevcuttur. Bendeniz, Riyaset Maka
mından seçimlerin yapılmasını temin için bu fık
ranın da reye konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen raporu oku
tuyorum. 

Adalet Komisyonu raporu 
Ankara : 17 . V I . 1952 

Yüksek Başkanlığa 
5516 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Kamutay
dan, bir kere de Adalet Komisyonunda görüşül
mek üzere komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
16 . V I . 1952 Pazartesi günü Bayındırlık Bakanı 
ve bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle müzakere 
edildi 

Tasarının Adalet Komisyonuna hangi sebeple 
geldiğini, Adalet Komisyonunca muayyen madde

ler üzerinde mi durulması icabettiği yoksa tasa
rının tümü üzerinde mi tetkikat icra edileceği 
noktası incelenmek üzere Meclis zabıtları celp ve 
tetkik edildi. 

Tasarının ikinci maddesi üzerinde görüşülür
ken Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün-
sel'in söz alarak şöylece söylediği görülmüştür; 

(Efendim, bu işte Devlet patrimuahma, 
mamalekine taallûk eden bir takım hususlar 
olduğu ve istimlâk karakterinde hükümler bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Geçen oturumda ben
deniz yok canı. Bu tasarının bir kere de Anayasa 
Konısiyonuna havalesi istenmiş ve reddedilmiş
tir. Arkadaşlar; Devleti bu kadar yakından alâ
kadar eden bir hususun bir kere de Adalet Ko
misyonunda tetkikında bendeniz fayda mülâ
haza ediyorum ve bunun nazarı itibara alınması 
için istirham ediyorum.) demiştir. Bu yolda 
verdiği takrirde de aynen şöyle demektedir; 
(Tasarının \dalet Komisyonunda tetkikini arz 
ve teklif ederim.) Bunun üzerine Başkan, tasa-
sarının Adalet Komisyonuna verilmesini reye 
koymuş ve Kamutayca kabul edildiğinden bu 
şekil ve yollardan geçerek tasarı komisyonumu
za gelmiştir. 

Bu hal karşısında komisyonumuz Feridun 
Fikri Düşünsel'in Devlet Patrimuanma ve 
mamelekine c ;t hükümlerin mevcudiyetinden 
bahsetmiş olduğuna göre Devlet patrimuan ve 
mamelekine ait hükümlerin birinci maddede bu
lunması ve Başkanlıkça da tasarının tümünün 
komisyona gönderilmesi reye konulmuş olduğu
na göre komisyonumuz tasarının tümünün tetki-
kiyle vazifeli olduğu ciheti bir usul meselesi ola-

276 — 

file:///dalet


B : 86 İS . 6 
rak hallettikten sonra tasarının tümü ve mad
deleri üzerinde müzakereye devam etmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde belediye hu
dutları dışında olup Devletin hüküm ve tasarru
fu altında veya Hazinenin ve katma bütçeli da
ire ve müesseselerin mülkiyetinde bulunan ba
taklık mahiyetinde göl ve su birikintileri her 
hangi bir suretle kurutulduğu takdirde, bu k u 
rutmadan hâsıl olan arazi aşağıdaki hükümlere 
göre kurutanlar namına tescil olunur, denil
mekte ve Hazinenin hususi mülkiyetine dâhil 
bulunan yerler ile katma bütçeli daire ve mü
esseselerin husûsi mülkiyetine de müdahale et
mektedir. Devletin hususi mülkiyetine dâhil 
bataklıklar ile katma bütçeli daire ve müesse
selerin mülkiyetine dâhil bulunan bataklıkların 
kurutulması mülkiyeti üzerinde bulundukça Ha
zine ve katma bütçeli daire ve müesseselerin 
esaslı vazifeleri dâhilinde bulunduğu gibi Dev
letin hususi mülkiyetinde bulunan ve katma 
bütçeli daire ve müesseselere ait yerler hakkında 
Medeni Kanunun mülkiyete ait hükümlerinin ce
reyan etmesi tabiî olup Medeni Kanun hüküm
lerinin hilâfına bir nükünı vaz'etmeye imkânı 
hukuki görülememektedir; bunun haricinde asıl 
tasarının istihdaf etmesi lâzımgelen kısımlar 
Hazinenin ve katma bütçeli daire-ve müesses'e-
lere ait hususi mülkiyet mecmuundan hariç Dev
letin hükümranlık hakkı dolayısiyle Devletin 
hüküm ve nüfuzu altında bulunan sahipsiz yer
ler anlaşılması icabetmektedir. Mülkiyeti husu
siye rejimine taallûk eden hukuk prensip
lerini her hangi bir sebeple olursa olsun ka
mulaştırma hükümleri haricinde hususi şahıs
lara veya tüzel kişilere terki temlike imkân gö-
remiyen komisyonumuz Bayındırlık Bakanlığı 
mümessillerinin de inzimam eden reyleriyim bi
rinci maddede (Belediye hudutları dışında olup 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında sahipsiz 
bulunan bataklık ve bataklık mahiyetinde göl' 
ve su birikintileri her hangi bir suretle kuru
tulduğu takdirde bu kurutmadan hâsıl olan 
arazi, hükümlere göre kurutanlar namma tescil 
olunur.) şeklinde değiştirilerek kabul 'edilmiştir. 

îkinci madde üzerinde yapılan müzakereler
de de bu maddeye ait Hidayet Aydm'er ve Sü
leyman Kuranel'in değiştirge tekliflerinden 
sonra Bayındırlık Komisyonunun yeniden vâki 
tetkikiyle tanzim 'ettiği ikinci madde ile diğer 
4, 5 ve 6 ncı maddeler Bayındırlık Komisyonu-
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nun kp.bul ettiği şekillerde her hangi bir deği
şiklik yapılmaksızın ve bu maddeler içerisinde 
diğer kanunlara tearuz eden bir hüküm mü
şahede edilmemiş olmakla aynen kabul edil
miştir. 

Ancak geçici ikinci madde ile 5516 sayılı 
Kanunun geçici maddesi yürürlükten kaldırıl
mak istendiğine göre bu maddenin geçici madde 
olarak değil ve fakat tâdil tasarısının ikinci 
maddesi olarak kabulünü muvafık gören komis
yonumuz bu geçici maddeyi tasarının ikinci 
maddesi olarak kabul etmiş^ve diğer geçici 
madde ile tasarının diğer maddelerini de kabul 
ederek tasarının tümü bu şekilde komisyonu
muzca ittifakla kabul edilmiş bulunmakla Ka
mutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

îzmir Manisa 
Halil özyörük Semi Ergin 
Kâtip 

Balıkesir Amasya 
Vacid Asena Ismıet Olgaç 

Ankara Ankara 
Hâmid Şevket İnce Osman Talât îltekin 

Ankara Çorum 
Osman Şevki Çiçekdağ Hüseyin Ortakcıoğlu 

Edirne Erzurum 
Mehmet Enginün Enver Karan 

öümüşane Maraş 
Halis Tokdemir Mazhar özsoy 

İstanbul Kars 
Fuad Hulusi Demirelli Lâtif Aküzüm 

Tokad Yozgad 
Halûk ökeren Niyazi Ünal Alçılı 

BAŞKAN — Usul hakkında söz Bayındırlık 
Komisyonu Sözcüsünündür. * 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Arkadaşlar; 
geçen birleşimde bu kanunun ikinci maddesi 
Adalet Komisyonuna havale buyrulmuştu. Gö
rülüyor ki Adalet Komisyonu, yalnız ikinci mad
de üzerinde değil, kanunun tümünü havale edil
miş telâkki ederek birinci madde hakkında da 
beyanı mütalâada bulunmuş ve hattâ ufak bir 
değişiklik de yapmıştır. Biz bu kanunun yal
nız ikinci maddesi üzerinde görüşülmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyiz, takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 
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BAŞKAN — Usul hakkında Feridun İFikri 

Bey. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, Meclis bir kanunu müzakere eder
ken ruhuna, özüne nüfuz etmek vecibesindedir. 
Hâdisenin ruhuna ve özüne nüfuz ettiği zaman 
işe bundan evvel birinci, ikinci maddede böyle 
bir netice alındı diye iradesinin taallûk edemi-
yeceği bir şekil üzerinde kendisini bağlı bulun-
duramaz. Meclis geçen günkü müzakerede fil
hakika birinci maddeyi kabul etmiştir; fakat 
ikinci madde ile öyle bir vaziyet hâsıl olmuştur 
ki, Anayasanın esas hükümlerine aykırı olarak, 
Devlet emvalinin hususi şahıslara intikal ede
bilmesi gibi sakat bir durum hâsıl olduğu Yük
sek Meclisçe müşahade edilmiştir. Şimdi bu 
müşahade karşısında ben birinci maddeyi ka
bul ettim diyerek elimi kolumu bağlıyacak mı
yım? Meclis elini kolunu bağlarsa kendi eseri
nin esiri haline gelir. Meclis, hiçbir /aman bir 
kanunun son noktasına vâsıl olmadıkça kendi 
eserinin esiri olamaz. Millete karşı kanun ya
parken onun vecibesi budur. 

Geçen gün 2 nci maddenin müzakeresinde 
muhtelif arkadaşların izah ettiği bir vaziyet 
hâsıl ohiu; dört senelik bir müddet zarfında 
eğer Devlet bu bataklıkları kendisi kurutamaz-
sa Devletin emvalini eşhası hususiyenin eline 
teslim etmek gibi dünyada akıl almıyacak bir 
garabet hâsıl olmuştur. Bendeniz bu vaziyeti 
gördüm, bir kere de Adalet Komisyonunda tet
kikini istirham ettim ve Meclisi Âli de bu vazi
yeti takdir etti, vaziyetin her tarafına nüfuz 
ederek Adalet Komisyonuna gönderdi. 

Şimdi okuduğumuz, Adalet Komisyonunun 
verdiği mazbatadan anlıyoruz ki kendileri, Hü
kümetle, de mutabık kalarak, Devlet emvalinin 
siyanetine matuf olan bir hükmü kabul etmiş 
ve bunun 2 nci maddede değil, birinci madde
de tasrihini arzetmekte bulunmuştur. Meclis, 
hukuku hükümraniyi haiz olan, kanun yapan 
Meclisin, görürse ki bir hükmün ikinci madde
de değil, birinci maddede tasrihi icabetmekte-
dir, o maddeyi kabul ettim diye, eli kolu bağlı 
olarak kalır mı? Bu Meclis o tasarıyı, isterse 
ret dahi eder. 

Şimdi Adalet Komisyonu işi esasından ele al
mak suretiyle ve tamamiyle Yüksek Mecliste 
tezahür eden noktai nazarı dikkate almış, Hü
kümetle de mutabık kalarak birinci maddeyi 

1.1952 O : 1 
I ahenkli bir şekilde tashih etmiş ve ikinci mad

dede bir şey yapılmasını mümkün görmemiştir. 
Bu vaziyet bedihi iken Anayasa Komisyonunun 
dediğini yapmak ve işi tashih etmek de Meclisin 
elinde değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi açıl
mıştır. Lc "ite ve aleyhte ikişer milletvekili ko
nuşur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Efendim bir arkadaş komis
yon adına konuşmuştur. Bendeniz de Adalet Ko
misyonu adına müdafaamızı yapacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Komisyo
nu Sözcüsü diyor ki, «birinci madde bundan ev
velki Meclis gündeminde kabul edilmiştir.» Bu 
usul hakkındaki müzakerede Heyeti aliyenizden 
ikişer mili 'vekilini dinledikten sonra Divan 
karara varacaktır. Eğer bu hususta lehte konu
şacaksanız buyurun Semi Bey. 

ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ ER-
GİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 5516 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı'öncelik ve iveilikle 
Yüksek Mecliste konuşulurken, ikinci madde
nin müzakeresi sırasında Bingöl Milletvekili Fe
ridun Fikri Düşünsel arkadaşımız bir takrir 
vermişti. Bu takriri de, kürsüye çıkarak tavzih 
etmiştir. Bu tavzihinde demektedir ki: 

«Bu işte, tasarısnın mahiyetinde, Devlet ma
melekine taallûk eden esaslı hükümler mevcut
tur. Bir kere de tasarının Adalet Komisyonuna 
tevdiini rica ederim.» 

Bunun üzerine, müzakerelerden sonra, Baş' 
kanık Divanı- ki, komisyonumuz zabıtları geti
rip tetkik etmiştir - ikinci maddenin Adalet 
Komisyonuna tevdiini reye koymuş, fakat bu sı
rada arkadaşlar (ikinci maddenin değil, tasa
rının) diye itiraz etmişler ve Başkanlık Divanı 
da tasarının Adalet Komisyonuna tevdiini yük
sek reyinize sunmuş ve bu şekilde tasvip edile
rek tasarının tümü Adalet Komisyonuna gelmiş 
bulunmaktadr:. Binaenaleyh komisyonumuz ta
sarının tümüne tesahup etmiş bulunuyor ve ta
sarı bu bakımdan baştan sonuna kadar yeni bir 
tetkîka tâbi kılındı. Hakikaten Bingöl Milletve
kili Feridun Fikri arkadaşımızın hassasiyetle 
üzerinde durduğu, kanunun değiştirilmesini is-
tiyen birinci maddesi esaslı hükümleri havi bu-

| lunmaktadır. Hazinenin ve mülhak bütçenin hu-
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susi tasarruf ve mülkiyetinde bulunan arazinin 1 
dağıtılması mevzuu ile karşı karşıya kalan ko
misyonumuz, Medeni Kanun hükümleri muvace
hesinde bir tezat teşkil eden madde üzerinde lâ-
zımgelen ıslahatı yapmış bulunmaktadır. Ko
misyonumuzun yapmış olduğu ıslahatı bu şekilde 
kabul ederek Adalet Komisyonunun hazırladığı 
rapor üzerinde müzakerenin yeni baştan icrasını 

. arz ve teklif ederim. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; şimdi esaslı bir mevzu üzerinde duru
yoruz. Esasen 5516 sayılı Kanunun 1 nci, 2 nci, 
3 neti, 4 ncü ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesi 
için bir tasarı Meclise1 gönderilmiştir. Mecliste 
enine boyuna görüşülmüş, düşünülmüş ve bun
lardan 1 ncif 4 ncü, Ej nci ve 6 nci maddeler ive
dilik ve öncelikle görüşülmüş, Meclisçe kabul 
edilmiş ve kanuniyet iktisap etmiştir. (Soldan: 
Kanunlaşmamıştır sesleri). Gelelim 2 nci mad
deye... 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 
Kanuniyet iktisabı için tasdik lâzım. 

MAZHAR ÖZSOY (Devamla) — Kanuni
yet iktisap etmiştir. (Etmemiştir sesleri). Ondan 
sonra muvakkat birinci madde anlaşılamamış ve 
bu iki madde, bir kere de Adalet Encümeninden 
geçirilmesi için, Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir. Her hangi bir sürcü lisanla «tasarı 
gitsin» demeyi umumi tasarıya teşmil etmek doğ
ru değildir. Çünkü elde tasarı kalmamıştır, Ta
san halinde kalan ancak ikinci maddeyle birinci 
muvakkat maddesidir, ötekiler Mecliste görü
şülmüş kabul olunmuş ve kanuniyet kesbetmiştir. 
(Raporda imzan var sesleri). Efendim, ben orada 
muhalif kaldım ve muhalefet şerhim vardır. 

Ben diyorum ki, Meclisin üzerinde görüşme
sini yapıp kabulü suretiyle kanuniyet iktisap et
miş maddeleri Adalet Komisyonunun tekrar göz
den geçirmesi, kanaatimce, doğru değildir. Bi
rinci Ve muvakkat birinci madde komisyona ha
vale edilmiş, diğerleri kabul edilerek kanuniyet 
iktisap etmiştir. Binaenaleyh diğerleri üzerinde 
tekrar müzakere açmak doğru değildir. Bunu çı
kıp burada Meclise arzetmek mecburiyetinde ka
lıyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında lehte ve aleyhte 
ikişer milletvekiline söz verilir. | 
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i FERİDUN PÎKRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, tavazzuh etsin, müsafcde edin... 
BAŞKAN — Usulü müzakere tahdit edilmiş

tir Feridun Bey.,. Nizamname sarih... 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Ni

zamnamenin şu noktası hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, filvaki nizamnamede ikişer milletvekiline 
söz verileecği yazılıdır; fakat ikişer milletvekili 
konuşmamıştır. Çünkü konuşanlardan birisi Ba 
yındıılık Komisyonu sözcüsü, diğeri de Adalet 
Komisyonu sözcüsüdür. Sözcüleri hariç tutunca 
konuşanlar Feridun Fikri Beyle, Mazhar Bey 
arkadaşlarımızdır, binaenaleyh daha iki arkada
şın konuşması lâzımdır. 

BAŞKAN —' Milletvekilinden maksat, usulü 
müzakere olduğuna göre, sözcü de milletvekilidir. 
Binaenaleyh, söz veremiyorum Müfit Bey. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Reye 
koymanızı rica eederim, İkişer Milletvekili konuş
mamıştır, reye konması lâzım, Makamı Riyasetten 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Oivanınızuı vazifesine 
taallûku sebebiyle bir açıklamada bulunduktan 
sonra kifayeti reyinize arzedeceğim. 

Bundan evvelki Meclis Reis Vekili* arkadaşı
mızın Başkanlığında devam eden öelsede adı ge
çen kanunun öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi
ne karar verildiği zabıtlarda mündemiçtir. Müta-
akiben birinci madde il© 3, 4 ve 5 nci maddeler 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Şimdi, keyfiyetin Adalet Komisyonuna hava
lesi cihetini tetkik ettik, onu arzedeceğim : İkin
ci maddeyi Bayındırlık Komisyonu tetkik etmiş 
ve bu ikinci madde üzerinde müzakere yapılmış ve 
Feridun Fikri arkadaşumızca bu sırada tasarının 
Adalet komisyonuna verilmesi talep edilmiştir. 
Bunun üzerine yapılan görüşmeler neticesinde 
Başkanlık, « Bu teklif usule ait olduğu için; 
diğer tadillere tekaddüm etmektedir, teklifin 
mahiyeti, maddenin Adalet Komisyonuna veril
mesi yolundadır » demiş. Fakat Heyeti Oelile-
nizde (tasarı, tasarı sesleri) diye bir mukabele 
vukua gelmiştir. Badehu Başkan, (ikinci mad
denin Adalet Komisyonuna verilmesini kabul 
edenler, etmiyenler) diye reye koymuş ve ka
bul edilmiştir. » 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Hayır, 
t böyle değil. 
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FERİDUN PÎKRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) — I 

Benim takririm rtye konulmuştur, benim tak
ririmde (tasarı) kaydı vardır. 

BAŞKAN (Devamla) — Burada tasarı keli
mesi vardır. Zabıtlara tetkik ederken [ « G » 
grupu, Giriş 3, Sayfa 42] de daktilo Me yazılan 
(tasarının) kelimesi üzerinde bir tashih sapıl
mış ve ibare, (İkinci maddenin Adalet Komisyo
nuna verilmesi) şeklini almıştır. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hata, hata... 

BAŞKAN (Devamla) — Şimdi cereyan eden 
müzakerat neticesinde birinci madde Heyeti 
Umumiyenizce kabul buyurulmuş olduğuna göre, 
tasarının ya bütün olarak veya. ikinci madde
yi ihtiva eder şekilde Adalet Komisyonuna tev
diinden sonra, birinci madde üzerinde Adalet 
Komisyonunca yeni bir tasarrufta îbulunulima-
sı keyfiyeti ve usul hakkında vâki olan müra
caat üzerine bu birinci madde üzerinde yeniden 
müzakere açılıp açılmaması hususunu reyinize 
arzedeceğinı. 

ŞEMÎ ERGlN ('Manisa) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGlN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; 
tasarı biraz evvel arzettiğim veçhile Adalet 
Komisyonuna geldiği zaman, bunun tümü üze
rinde mi, yoksa o an için müzakere edilmekte 
•olan ikinci maddeye -mi tasarruf edebileceği
miz komisyonda hakikaten müzakere ve müna
kaşa mevzuu oldu. işin içinden çıkabilmek ve 
hakiki bir neticeye varabilmek için Meclis za
bıtlarını celp ve tetkik etmek lüzumunu hisset
tik. Zaptı tutan arkadaşlardan Meclis zaptını 
celbederetk işi tetkik ettik. Biraz evvel arzetti
ğim gibi, Feridun Fikri Beyin takriri tasarının 
Adalet Komisyonuna havalesine mütaalliktir. 
Başkanlık Divanınca ikinci maddenin Adalet 
Komisyonuna tevdii diye reye konurken etraf
tan duymuş olan arkadaşlarımızın Başkanlığı 
ikazı üzerine ikinci maddenin değil, bütün hü
kümlerine şâmil olarak tasarının Adalet Ko
misyonuna tevdiini reye koymuş ve bu şeklin 
tasvibi âlinize iktiranı suretiyle tasarı Komisyo
numuza gelmiş bulunmaktadır. 

Komisyon, bunun üzerine tasarımın başın
dan sonuna kadar tetkik mecburiyet ve lüzu- | 
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munu hissetmiş ve o gün birisi öğleden evvel, 
birisi de öğleden sonra iki toplantı yapmıştır. 
öğleden evvel yaptığı toplantıda Bayındırlık 
Bakanı yoktu, müsteşar ve diğer bakanlık tem
silcileri arkadaşlar vardı, öğleden sonraki top
lantıya Bakan geldiler ve dediler k i ; «birinci ve 
diğer maddeler Meclisçe kabul edildi, siz nasıl 
oluyor da tasarının tümü üzerinde tesahup edi
yorsunuz?» Zabıtları tetkik ettiğimizi kendi
lerine söyledik. Biraz sonra Meclis zabıtları 
tekrar .getirildi. Bizim sabahleyin aldığımız za
bıtlar üzerinde .mavi kalemle çizilmek suretiyle 
(tasarı) nın (ikinci madde) şeklinde tashih 
edilmiş olduğu yeniden Komisyonumuzca görül
dü ve sabahki kararda ısrar edildi. Hâdise ay
nen bu şekildedir. Adalet Komisyonu, Riyaset 
Divanının reye koymuş olduğu şekilde tasarı
nın tümüne tesahup etmiş ve bu şekilde tasarı
yı baştan sonuna, kadar incelemiş bulunmakta
dır. Şu veya bu suretle işin yan taraflarına gir
memek suretiyle, Riyaset Divanı zaptı tutan 
arkadaşlarımızla, bu hâdiseden mütenebbih ol
mak şantiyle, bunu derinleştirmem ek ve Ada
let Komisyonunum bu raporunu kabul etmek 
icabeder. 

MÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — 
Efendim, emsaline nâdir tesadüf edilir bir hâdi
se karşısındayız. Filhakika emsalini aradık, bu
lamadık. Eski mebuslara sorduk onlardan, öğren
mek istedik, tenvikâr bir söz karşısında kalma
dık. Cidden enteresan bir hukuki vaziyet müva-
cehesindeyiz. Benim de bulunduğum bir heyet 
içinde, bu Mecliste 2 nci madde tartışmalı oldu, 
fakat Feridun Fikri dedi ki: «hâdise Kanunu 
Medeninin sinesine ve istimlâke taalluk eden 
mevzuları ihtiva etmektedir, bu mesele mühim
dir, yalnız bu kanunun çerçevesi içinde kalmıyor, 
ana kanunumuz olan Medeni Kanuna temas edi
yor, mülkiyeti ilgilendiriyorlar müsaade buyu
run da tasarıyı Adalet Komisyonuna gönderin» 
dedi ve takriri okundu Reisin dedikleri gibi, 
Başkan ikinci maddeden bahsedince bir vaveyla 
koptu, takrir tekrar okunsun dendi, Feridun 
Fikri'nin takriri bir daha okundu. Tasarının 
tümünün Adalet Encümenine havalesine karar 
verildi. Bu mesele orada da müzakere mevzuu 
oldu, ne yapacağız, diye düşündü: 

Canım Meclis Birinci maddeyi ve müteakip 
maddeleri kabul etmiş, ikinci madde müzakere 
olunurken adı geçen takrir okunmuş ve o da ka-
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bul edilmiş... O halde yeni bir vaziyeti hukukiye 
hâsıl oluyor demektir ki, o da şudur: Kanun
ları yapan Meclistir. Bir dakika evvel söylediği 
bir sözden, bir dakika sonra rücu edebilir. Fil-
4ıakika mantıkan, kabul edilmiş olan maddelerin 
tekrar encümene gönderilerek yeni baştan tet
kik edilmesi bir âdet değildir, mantığa da mu
vafık görülmiyebilir; hukuk prensiplerine de 
mugayir olarak mütalâa olunabilir; buna diye
ceğim yoktur, ama, bu Meclis biraz evvel kabul 
ettiği bir kararı bozup, bundan rücu ve feragat 
ediyorum derse, encümen buna karşı ne yapa
bilir? Hele zabıt getirtilir ve okunursa. Demek 
ki Meclis eski kararından dönmüş ve bu, Kanu
nu Medeniye taallûk eden, istimlâke temas eden 
bir mevzudur, demiş. Salahiyetli encümen ola
rak da Adalet Encümeni bu işe baksın, denmiş. 
Bunun karşısında bir encümen, Meclis uzvu ola
rak ne yapabilirdi? Bu yeni bir hukuki hâdise
dir ve havalesi veçhile tetkik etmemize de hiç
bir manii kanuni yoktur. Bütün maddeler üze
rinde tasarruf ettik veya etmedik, bir değişiklik 
yaptık veya yapmadık; bunu görüşmiyorum, bu 
cihetler raporda yazılı, ben diyorum ki: kanun 
yapmak yetkisini haiz olan bir müessese, fevkin
de yalnız Allah bulunan bir müessese yani bu 
Meclis, dün böyle, bugün şöyle söyliyemez mi? 

Nitekim söylemiştir. Ama hayati bir teselsül 
icabederse bugün de düşünür, başka türlü söy
ler. Lâkin biz diyemeyiz ki benim emrim olma
dan birinci maddeden başlıyarak son maddeye 
kadar niye baktın?.. Biz yalnız havalenin icabını 
yerine getirdik; bir çoklarına da tasarruf etme
di*. 

Birinci maddeden, yalnız Evkaf ile Hususi 
muhasebeyi çıkardık, Devletle müteşebbisi karşı 
karşıya bıraktık. Dedik ki: vakfiyenamenin emri 
hilâfına olan tasarruf doğru değildir. Çünki 
şartı vâkıf, nassı sâri gibidir. Hususi muhasebe 
kendi bünyesinde çalışan bir müessesedir, Dev
letin buna dokunması doğru değildir, Devletin 
bir uzvu olmıyan bu müessesenin, mamelekine 
de dokunulmasın) dedik. Zannederim bunda 
muhti değiliz. Bu itibarla son sözleri söyler
ken arzediyorura ki; Meclis, dün böyle kanaat 
eder, böyle karar verir, bu, onun bir hakkıdır ve 
bu bir ihtiyacın ifadesidir. Gelen tasarı doğru
dur ve Meclisin iradei âmiresinin yerine getiril
diğinin delilidir. O yolda karar ittihaz buyurul-
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I masını yani tadilimiz veçhile konuşulmasını ri

ca ediyorum. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; arkadaşlarımız izah ettiler; 
zabıtlar tetkik edilmiş, zabıtlarda değişiklik ve 
tahrif görülmüştür. Meclis tasarının bir defa 
da Adalet Komisyonunda tĞtkik edilmesine ka
rar vermiştir. Ondan sonra tasarıyı komisyon 
tetkik etmiş ve evvelce görüşülen maddeleri 
de ihtiva etmek üzere, bir tasarı hazırlanmış
tır. Şimdi burada görüşülecek tasarı Adalet En
cümeninin sunmuş olduğu tasarıdır. Birinci 
maddeyi de ihtiva eden raporun müzakeresi lâ
zımdır. 

Mazhar arkadaşımız kanuniyet kesbetti di
yor. Arkadaşlar bir kanun yayımı tarihinden 
muteber olur. Bu tasarının da arkasında bir 
meriyet maddesi vardır. Bu itibarla burada ka
nuniyet iktisap ettiği yolundaki bir beyanın şa
yanı kabul olması ihtimali yoktur. 

BAŞKAN — Biraz evvel de arzettiğim gibi, 
bu hâdisenin cereyan ettiği birleşimde bende
niz yoktum. Bugün sıram sebebiyle buraya gel
meden meseleyi tetkik ettim ve müzakerenin 
bu şekilde cereyan etmiş olduğunu görerek he
yeti aliyenize de bu şekilde arzettim. Şimdi İç
tüzüğün 89 ncu maddesi gereğince birinci mad
denin müzakeresine imkân olmadığı mütalâası 
dermeyan edildi. Buna karşı diğer hatip arka
daşlar, müzakeresi lâzımdır noktai nazarını be
lirttiler. Şimdi adı geçen 89 ncu maddenin son 
fıkrasına tevfikan reyinize müracaat lâzımge-
lir, işari reyle halledilir. Bu itibarla mevzuuba-
his olan kanunun birinci maddesinin tekra-
ren müzakeresini oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeye geçiyoruz. 

Bataklıkların Kurutulması ve bundan elde edi
lecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren ve geçici mad

deyi yürürlükten kaldıran kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5516 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 
5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir •. 

Madde 1. — Belediye hudutları dışında olup 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında sahipsiz 
bulunan bataklık ve bataklık mahiyetinde göl 
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ve su birikintileri her hangi bir suretle kuru- I 
tulduğu takdirde, bu kurutmadan hâsıl olan a-
razi, aşağıdaki hükümlere göre kurutanlar namı
na tescil olunur. 

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

Madde 2. — Kurutma isteğini havi dilek
çe valiliğe verilir. Kurutulacak yer birkaç ilin 
sınırları içinde ise müracaat büyük parçanın bu
lunduğu mahal valiliğine yapılır. Yetki ihtilâfı 
halinde isteğin hangi valilikçe inceleneceğini Ba
yındırlık Bakanlığı tâyin eder. 

Dilekçenin valiliğe verilmesi üzerine 3. mad
dede yazılı komisyonca iş tetkik edilerek, kurut
manın Sıtma Savaşı Kanununun 8. nci madde
sinde yazılı küçük sây mükellefiyeti ile yapıla-
mıyacağına karar verildiği takdirde, keyfiyet 
valilikçe Başbakanlığa bildirilerek kurutmanın 
Devlet eliyle yapılıp yapılamıyacağı hakkında 
mütalâaları istenir. 

Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve dairelerin 
mütalâalarını almalk suretiyle en geç iki ay zar
fında kararını bildirir. 

a) Kurutmanın Devlet eliyle yapılacağı an
laşılırsa müteşebbise teliğ olunur. Ancak bu 
takdirde kurutmayı yapacak bakanlığın 4 sene 
içinde fiilen işe başlaması lâzımdır. Bu süre içe
risinde işe başlamadığı takdirde Devlet bu hak
tan vazgeçmiş sayılır; 

b) Kurutmanın Devlet eliyle yapılamıyaca-
ğı anlaşıldığı veyahut (a) bendinin son fıkra
sındaki süre içerisinde işe başlamadığı takdirde 
keyfiyet iki ay içinde ve 5 defadan az olmamak 
üzere gazete ile ve mahallî âdetlere göre ilân edi
lerek ilgili köylere ve o mmtakadaki teessüs et
miş su birlikleri veya su ortaklarına duyurulur. | 
Bu süre içinde o mıntakadaki bir veya bir kaç 
köy tüzel kişiliği veya su birlik veya ortaklıkları 
kurutmaya istekli olduklarını ve işi nasıl finan
se edeceklerini bildirirlerse, rüçhan haikkı onla
ra tanınarak kurutulması istenilen yerin müna
sebeti bakımından kurutmanın hangi köy veya 
köylere veyahut su birlik veya ortaklıklarına 
verilmesi lâzım geldiğini 3. maddedeki komisyon 
kararlaştırır ve ilgililere- tebliğ eder. 

İlgili köy veya su birlik veya ortaklıkları 
tâyin edilen süre içinde cevap vermedikleri 
veyahut kurutmayı yapamıyacaklarını bildir
dikleri takdirde keyfiyet o tarihe kadar komis- j 
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yona dilekçe ile müracaat etmiş bulunan müte-
şebislere bildirilir. Müteşebbisler arasında ya
pılacak pazarlığın gün ve saati 250 liradan aşa
ğı olmamak üzere bu komisyonca takdir olunan 
muvakkat teminatın malsandığma yatırılması 
tebliğ kâğıdına dercolunur. 

Müteşebbisler arasında yapılacak pazarlıkta 
»kurutmadan meydana çıkacak araziden Hükü
mete en fazla arazi terketmeyi kabul eden mü
teşebbise tercihan verilir. 

Kurutma hakkı müteşebbise verilmişse ön 
projenin hazırlanması için valilikçe gerekli teb
ligat yapılır ve ön projenin bir aydan aşağı ol-
mıyacak münasip bir süre içinde hazırlanarak 
valiliğe verileceği de bu tebligatta açıklanır. 
Proje incelenmek üzere valilikçe Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilir. Bakanlık bu proje hak
kındaki mütalâasını en çok 2 ay içinde valiliğe 
bildirir. 

Kurutma hakkının köy tüzel kişilikleri veya 
su birlik veya ortaklıklarına verilmesi halinde 
ön proje valiliğin işarı üzerine Bayındırlık 
Bakanlığınca e-n geç bir sene zarfında yaptırıla
rak valiliğe gönderilir. 

Tasdikli projenin müteşebbise veya diğer 
alâkalılara tevdiinden itibaren en çok bir sene 
zarfında fiilen işe başlanmadığı takdirde ku
rutma müsaadesi geri alınarak müteşebbisin te
minatı irat kaydolunur. Ve hazırlamış olduğu 
projeler üzerindeki hakları sakıt olur. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, bu madde muhalefetim sebebiyle 
bir iki haftadır komisyona gidip gelmektedir. 
Fakat usul münakaşaları arasında esas prensibin 
kaybolmasından korkuyorum. 

Muarızlarımızla aramızdaki ihtilâf şu idi , 
Toprak kurutmak istiyenler ve kuruttuğu toprak
ları Hazineye en ucuz bir bedelle veya Hüküme
tin, topraksız veya toprağa muhtaç olarak göster
diği vatandaşlara devir ve teslim etmeyi kabul 
edenlar mevcut olduğu takdirde buna mı veril
sin; yoksa komisyonun ısrar ettiği veçhile kurut
tuğu bataklıkların aynından bir hisseyi veya 
en çok hisseyi Hükümete terketmeyi kabul edene 
mi verilsin.. Noktası esas dâva ve ihtilâf noktasını 
teşkil ediyordu. Yüksek Heyetiniz cereyan eden 
müzakere Hırasında huzurunuzda iki defa yaptığım 
izahat üzerine noktaî nazarımı terviç buyurmuş
tu. Binaenaleyh; kuruttuğu toprağın; onu en ucuz 
bedelle Hükümete veya Hükümetin toprağa muh-
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taç olarak gösterdiği vatandaşlara devir ve ter-
ketmeyi kabul eden müteşebbis mevcut ise ona 
verilmesi ve binaenaleyh arazînin aynen bir kıs
mını Hazineye aslan payını ise kendisine bırakan 
toprak harislerine verilmemesi lâzımgelir arka
daşlar 

Arkadaşlar; dikkat buyurulursa teklifimde, 
diğer tarafın iddia ettikleri mahzurların olma
ması lâzımgelir. Çünkü teklifim karşısında ser-
dettikleri mahzurlar yoktur. Benim teklifim dai
resinde kurutmaya müteşebbis zuhur etmiyeceği 
iddia edilmektedir. Bu takdirde zaten mesele 
yoktur. îkinci kademe olarak benim teklifim veç
hile talip çıkmazsa, ikinci teklif mucibince zuhur 
eden talibe verilir. Ortada menfaati kaybetme 
gibi bir vaziyet yoktur. 

Arkadaşlar; bana muarızlarım diyorlar ki; «za
ten Devlet kurutacaktır, beyhude yere nefes 
tüketme!». 

Arkadaşlar; eğer Devlet bunu istiyorsa bu 
maddeyi ilga etmelidir. Ancak mevcut bir ka
nunu tadil ettiğimize göre bu kanun halen mer'i 
bulunuyor Demektir. Meriyeti bu şekilde, komis
yon teklifi veçlr'e devam ettiği müddetçe suiisti
male müsaittir. Geçen celselerde arzettiğim gibi 
bir ko\ dn önündeki bataklık kurutulursa ve bun
ların meselâ yüzde onunu Hükümete vereceğim, 
geri kalan yüzde 90 mı ben tasarruf edeceğim di
yen müteşebbislere verilirse köyün önündeki ara
ziyi eline geçiren muhtekir köylüye asla arazi 
vermez; madiamelhayat tasarruf eder, verse de 
dönüümünü 300 - 400 liraya satar. O halde top
raksız köylüyü topraklandırmak gayemiz de fevt 
olur. 

Arkadaşlar; dünyada komünizm her zaman 
mevcuttur. Bu menhus dünya düşmanı Rus 
ya'da neden patlamıştır? Şunun için patladı: 
Menkul servetler terakümü başka memleketlerde, 
bilhassa Amerika'da daha mütekâsif olarak gö
rülür. Rusya'da servet tekasüfü toprak üzerinde 
olduğu için komünizm dünyanın başına belâ 
olmuştur. Binaenaleyh köylünün önündeki top
rak başkasının elind'e olursa bundan hayır gel
mez; mahzurlar doğar, muhataralar doğar, ıs
tırap doğar. Bunun için Toprak Kanunu yaşı
yor ve yaşıyacaktır. Muhterem Heyetinizin de 
temayülü bunu yaşatmaktır. 

O halde, teklifim veçhile, kuruttuğu ara"4 

nin beher dönümünü hükümete veya hükümetin 
gösterdiği toprağa muhtaç vatandaşlara d'evret-
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meyi kabul eden bir vatandaş varsa onu tercih 
etmemenin mânası yoktur. Komisyonun İsrarını 
anlamıyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Kabili 
tatbik değil. 

HİDAYET AYDİNER (Devamla) — Kabili 
tatbik değilse ikinci fıkrayı nazarı itibara alsın
lar. Talip zuhur etmezse Bayındırlık Komisyo
nunun teklifi veçhile ihale ederler. Yoksa Ka
bili tatbik değildir demenin mânası yoktur. 

Bâzıları diyorlar ki; efendim bu bir hesap 
meselesidir. Hesabı karışıktır. Her teşebbüste 
hesap meselesi vardır. Kuruttuğu toprağın ay
nını istiyen de bir hesap yapar. Ben 10 bin dö
nüm arazinin kurutma masrafı olarak 300 bin 
liraya çıkaracağım ve kurutacağım diyen adam, 
toprak için dönümü şu kadardan diye, 
elbette bir hesap yapacaktır. Binaen
aleyh toprağı talep eden bir müte
şebbis ile, toprağı bedelle Hükümete terk-
eden bir müteşebbisi düşünürsek bu ikisi ara
sında hesap noktasından hiçbir fark yoktur. 
Her müteşebbis, her mütaahhit kendisine göre 
bir hesap yapar. Her kes hatadan mümkün ol
duğu kadar salim bir şekilde kendi lehine hare
ket eder. Binaenaleyh müteşebbis hesap yap
maz demek bence doğru değildir. Hükümet hal
kın ve toprağa muhtaç vatandaşların menfaa
tini düşünür diyorlar. Ben de düşünmez deme
dim ki. Fakat bir kanun yapılırken şahsi temi
nat kâfi değildir. Kanun hükümleri ebedidir, 
falan bakanın zamanı idaresine mahsus değil
dir, falan iktidarın idaresine de mahsus değil
dir ; onun için en ufak noktasına kadar bozuk 
kısımları düzeltmek, tam ve kâmil olarak ted
vin 'etmek ieabeder. Bu itibarla ben komisyonun 
hali hazır tedvin ettiği metindeki bir fıkranın 
üzerine kendi noktai nazarımının, kendi tekli
fimin ilâvesiyle tâdil yapılmasını rica ediyorum. 

Teklif ettiğim ilâve şudur : 
«Müteşebbislerle yapılacak pazarlıkta kurut

ma işi, kuruttuğu arazinin beher dönümüne ku
ruttuğu tarihten itibaren iki sene içinde bedeli 
kendisine verilmek şartiyle Hükümete veya Hü
kümetin gösterdiği toprağa muhtaç vatandaşlara 
en ucuz bedelle devir ve terketmeyi kabul eden 

şebbise verilir.» Bu, bendenizin teklif imdir. ' 
sonra devam ediyorum. «Bu şartla ku

ru t- a talip zuhur etmediği takdirde kurut-
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tuğu araziden Hükümete en fazla arazi devret
meyi kabul eden müteşebbise verilir». Bu, hiç 
şüphe yok ki Hükümetin ve halkın lehindedir. 
Bir insan ki kendi lehinde yapılan teklifi kabul 
etmez; bunun mânasını anlamam. Bu şartla, 
teklifim veçhile talip zuhur etmezse o vakit Ba
yındırlık Komisyonunun izhar ettiği noktai na
zarla arazinin aynından hisse bırakmak üzere 
istiyene verilir. Binaenaleyh bu tadil teklifimin 
kabuliyle hiçbir zarar melhuz değildir, bunun 
aksine zarar melhuz muhtemeldir. 

Arkadaşlar, müşteri zuhur etmez diyorlar, 
tatbik kabiliyeti yoktur diyorlar; yanlıştır. Ara
zi ve mekân şartları ekseriya benim teklifim 
veçhile, bazan da diğer teklif veçhile talip zuhu
runu icap ettirir. Filân toprağı» dönümü 25 lira
dan devre müsaittir, bu şekilde kurutmaya talip 
zuhur edebilir, diğer bir toprakta ise hisse ver
mek suretiyle talip zuhur edebilir. Bunlar
da menfaat yoktur. Kanun bütün ihtimalleri, 
halk ve Hükümet lehine en müsait şartlarla tes-
bit etmelidir. Bu itibarla değiştirge teklifimin 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonu Sözcü
sü Himmet ölçmen. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, iki celseden heri yüksek huzurunuzu, 
bu talihsiz diyeceğim kanun, ivedilik kararı 
verildiği halde, usul bakımından işgal edip'dur
maktadır. Bem bu hâdiseyi anehımaem'ken bü
yük bir açıklıkla huzurunuza sermek suretiyle, 
yüksek nazarlarınızı bir noktaya çevirmeye ça
lışacağım. 

Mesele şudur arkadaşlar; 5516 sayılı Ka
nunun birtakım aksaklıkları olması, hatalara 
ve suiistimallere ye1 acımış olması, bu yeni 
'tadil tasarısında Yüksek Meclisi h&klı olarak 
lüzumundan fazla hassasiyete sevfeetmefctedir. 
Bayındırlık Komisyonunun ve Hükümetin bü
tün endişesi1, dünkü kanundaki aksaklıkları 
mehmaemkeın 'bertaraf etmek ve suiistimal ka
pılarını kapatmaktır. Bu getirdiğimiz tasarı 
\ıle de bu kapılar kapanmıştır. 

Mesele şundan.1 ibarettir : Ortada bir toprak 
var, öbür tarafta köylü var, diğer tarafta 

.köylü namına hareket eden şahsiyeti mânevi-
yeler var ve bir tarafta da Hükümet var. En
dişe şuduır arkadaşlar : Aman bir adam çıkıp, 
gelişigüzel vilâyete istida edip şu toprakları 
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kurutmak hakkına sahip oluvermesin ve köy
lüye yarayacak olan toprakları tek bir adamın 
uhdesine, tasarrufuna geçirmiyelim!.. Diğer 
taraftan da bu şekilde toprağın hususi teşeb
büsler elinde kalma&ı endişesi vardır. Yani 
yaptığımız kamunla bu endişe bize dört tane 
görüş ortaya konmaktadır : Bir istida ile he
men kurutma hakkını kazanacak olan vatan
daşın önüne set çekmekteyiz. Bununla köylü
nün ve köy birliklerinin hakkını, köyün şahsi
yeti mâneviyesini 'korumaktayız. Köylü kurut
mak isterse ona vereceğiz, birlik isterse ona 
vereceğiz, Hükümet isterse ona vereceğiz. Bun
lar olmadığı takdirde hususi teşebbüse verece
ğiz. 

-Şimdi Hidayet Aydıner arkadaşımızın endi
şesi; sanki toprak vardır da köylü kurutmak 
istiyor, köylünün elini kolunu bağlıyoruz. Dört 
nevi süzgeçten geçtikten sonra bunlar arasın
da talip zuhur etmediği takdirde hususi teşeb
büse verilecektir. Bu bataklığa bir köylü ola
rak, Hükümet olarak, Allahım bir talip çık
sın da şu dertten, şu belâdan kurtulayım, diye 
bir şekli hal düşündüğümüz içindir. 

Hidayet Aydıner arkadaşımızın teklifi şu
dur : Bir teşebbüs sahibi çıkacak, "bataklığı ku
rutacak ve elde edilen araziyi Hükümete ve 
halka verip parasını alacak. Bu, bir nevi taah
hüttür arkadaşlar. Bunun için madde tanzimi
ne lüzum yoktur. Ben Hükümet olarak derhal 
her hangi bir mütaahhide, 'gel, şu bataklığı ku
rut ve paranı al, derim. Yani Hidayet Aydıner 
arkadaşımı zım teklif ettiği, Hükümetin yapabi
leceği bir şekli haldir. Ancak parası peşin alı
nacak değildir, satacağı topraklardan parası 
verilecek demektir. Biz realite içinde kalalım 
arkadaşlar. Bugün Devletin % 10 - 20 işlerini 
Sular İdaresi ihaleye çıkarmaktadır. Hususi 
teşebbüs sahipleri1 bu dereceye kadar memleket 
işleriyle meşguldür. Böyle bir bataklığı kurut
mak için mutlaka hususi teşebbüse bir menfaat 
sağlamamız lâzımdır. O zaman böyle bir men
faat görmiyebilir. Fakat istikbalde burası de
ğerlenebilir. 

Arkadaşlar, bataklık su altında meçhul bir 
arazidir. Hakiki durumu hakkında topoğrafik ve 
jeolojik tetkikler yapmak lâzımdır ki; kurut
madan evvel umumi durumu hakkında kısmen bir 
bilgi edinilebilsin. Binaenaleyh bir insanın daha 
evvelden ben bunu kurutursam şu kadar kazanç 
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elde ederim diye kesin bir neticeyi evvelden 
bilmesine imkân yoktur. Bizim teklifimizde 
mümkün olduğu kadar adaleti temin eden husus
lar derpiş olunmuştur. 

Ortada bir de hakkı tercih vardır. Bu, esa
sen mülga kanunda da mevcuttu. Muhalefet 
safmdaki arkadaşlarımız bundan endişe duydu
lar, itiraz ettiler. Gün ve tarih üzerinde oyna
nabilir, haksızlığa yol açılır, tarihler değiştiri
lerek yeni iddialar ileri sürülebilir. Biz hakika
ten köylüye ve Devlete en fazla menfaat sağlı-
yan, •% 10, 20 veya daha fazla vermeyi kabul 
edecek talipler arasında en fazla menfaat sağ
layana bunu vermeyi kabul etmiş bulunuyoruz. 
Bayındırlık Komisyonu uzun uzun Hükümet mu
rahhasları ile yapmış olduğu tetkikat neticesin
de bu neticeye vâsıl olmuş ve keza Yüksek 
Meclisinizce Adalet Komisyonuna havale edilmiş 
ve hukukçu arkadaşlarımız da Bayındırlık Ko
misyonunun bu mütalâalarına iştirak etmiştir. I 
Binaenaleyh, en uygun şekil olan bu raporun I 
kabulü ile, müstaceliyeti olan bu kanunun ka-
nuniyet kesbetmesine müsaade ve kararlarınızı I 
istirham ederim. I 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, benim 
mâruzâtım çok kısa olacaktır. Bu maddenin 5 
nci fıkrasından katî bir mâna çıkarılamamak- I 
tadır. Müsaadenizle maddeyi okuyayım: 

«Müteşebbisler arasında yapılacak pazar
lıkta kurutmadan meydana çıkacak araziden 
Hükümete en fazla araziyi kabul eden müteşeb
bise tercihan verilir.» I 

Bu cümlede meful yoktur; Bu itibarla fıkra
nın mânası anlaşılamıyor. (Anlaşılır sesleri) Ger
çi biz Türkler çok zeki olduğumuz için siyaku I 
sibaktan bir mâna çıkarırız. Fakat buraya mef- I 
ulünbih koymak icabediyor. Veya doğrudan 
doğruya cümlenin «kabul eden müteşebbis tercih 
edilir», şeklinde düzeltilmesi daha uygun olur. 

Esasen evvelce yaptığım teklif kabul edilmiş
ti. Bir sehiv eseri olarak böyle gelmiş. 

BAŞKAN — Mazhar özsoy (Yok sesleri). 
Hidayet Aydmer buyurun. I 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, arkadaşımız Himmet ölçmen I 
kanunun talihsizliğinden bahsettiler. Kanunun 
Adalet Komisyonuna gitmesiyle bir kamburu 
düzeldi, talihsizliği giderildi. 

Arkadaşlar Himmet ölçmen arkadaşımız di
yorlar ki, «Hidayet Aydıner niçin endişe edi- | 
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yorlar, 4 baraj koyduk, 5 nciyi koymakta ne 
mâni var?» ve buyuruyorlar, ki; «zaten köy
lüye teklif edeceğiz, köylü kabul etmezse müte
şebbise vereceğiz, hakkını kullanmıyan köylü
yü düşünmekte ne mâna var?» 

Arkadaşlar kurutma işi büyük ve fennî bir 
iştir, bunu köy veya köylü yapamaz, köylünün 
yapacağını iddia etmek hayaldir. Yapmaması 
arazinin muhtekirler eline verilmesine sebep ol
mamalıdır. 

Diyorlar ki, «Hükümet parası ile yaptırsın.» 
Zaten o yaptırmazsa müteşebbise verecek. Bi
naenaleyh Hükümetin, bütçe itibariyle imkân 
bulamayıp yaptıramadığı bir işi müteşebbise 
verirken Hükümet ve halk lehine olan bir tek
lifi niçin kabul etmiyelim. Bu şerait altında ta
lip zuhur etmezmiş. Kendileri o kadar inanı
yorlar ki, ikinci kademede talip zuhur edece
ğinden aynı netice hâsıl olabilir. Niçin endişe 
ediyorlar? Bu gayrimuayyen is diyorlar. Arka
daşlar, gayrimuayyeniyet hepsinde vardır. Ay
nını teslim edeceğim diyende de gayrimuayye
niyet vardır, kuruttuğum arazinin şu kadarının 
bedelini alıp teslim edeceğim diyende de gay
rimuayyeniyet vardır. Binaenaleyh, her teşeb
büste olduğu gibi malûm ve meçhul noktalar 
olabilir. Fakat arazinin aynından hisse ver
mekle arazinin en az bir bedelle verilmesi ara
sında bir fark yoktur ve netice doğurmaz. 

Arkadaşlar, arazinin aynından Hükümete 
hisse vermekte şu mahzur da vardır : Geçen 
celsede de arzetmiştim, meselâ kuruttuğu ara
zinin % 10-20 sini Hükümete terkeden şahısla 
Hükümet arasında bir şuyulu mal meydana ge
lecektir. Bir izalei şüyu dâvası, hukukçu olan
lar gayet iyi bilirler, 4 seneye malolmaktadır. 
Bu kurutulan arazinin kuvveti imbatiyesi, kıy
meti mütehalif olabilir. Namütenahi münaza
alar çıkabilir. Binaenaleyh araziyi en ucuz be
delle kabul eden müteşebbis var ise ona veril
sin. Yok ise ayından hisse terkedene verilsin. 
Bunda inat etmenin mânasını anlamıyorum. 

Netice itibariyle; teklifimin kabulünde hiç
bir mahzur yoktur. Kabul etmemekte ise gü
nün birinde her hangi bir yerde her hangi bir 
bakan veya Hükümet zamanında mahzur çıka
bilir, münazaa mevzuu olabilir. Teklifim veçhi
le talip zuhur ettiği takdirde bu ihtimaller ber
taraf edileceğinden teklifimin kabulünü tekrar 
rica ediyorum. 

m 
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BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Efendim, müsaa

denizle bir noktayı tavzih etmek istiyorum. Bu 
maddenin (B) bendinde bir hüküm vardır, orada 
(A) bendinin son fıkrası tâbiri geçiyor. Halbuki 
bu (A) bendi bir tek fıkradan ibarettir. Bu 
itibarla sadece (A) bendi demek kâfidir. Ada
let Komisyonu Bayındırlık Komisyonunun mad
desini aynen kabul ettiğini söylediğine-göre, Ba
yındırlık Komisyonunun kabul' etmiş olduğu (A 
binden in son fıkrası) tâbiri kalacak demektir. 
Filvaki kâtip arkadaşımız bu fıkrayı okurken 
«A bendindeki süre içerisinde» dedi. Halbuki Ba
yındırlık Komisyonunun maddesinde (A) ben
dinin son fıkrası diye geçmektedir. Bu bir tek 
fıkradan ibaret olduğu için (son fıkrası) tâbiri 
lüzumsuzdur. Bunun zapta geçmesi bakımından 
söz almış bulunuyorum, komisyon da bana iltihak 
ederse mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Hidayet Aydıner'in takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bataklıkların kurutulması hakkındaki 5516 

sayılı Kanunun tadiline dair tasarının ikinci 
maddesinin (B) bendindeki (müteşebbisler ara
sında yapılacak pazarlıkta kurutmadan meydana 
çıkacak araziden Hükümete en fazla arazi terket-
meyi kabul eden müteşebbise tercihan verilmiş) 
ibarelerinin kaldırılarak bununn yerine (müte
şebbislerle vapılacak pazarlıkta kurutma isi ku
ruttuğu arazinin beher dönümünü kuruttuğu ta
rihten itibaren iki sene içinde bedeli kendisine 
verilmek şartiyle Hükümete veya Hükümetin 
gösterdiği toprağa muhtaç vatandaşlara en ucuz 
bedelle devir ve terketmeyi kabul eden müteşeb
bise verilir. Bu şartla kurutmaya talip zuhur et
mediği takdirde kuruttuğu araziden Hükümete 
en fazla arazi terketmeyi kabul eden müteşebbi
se verilir.) ibaresi konulmak suretiyle değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Hidayet Aydıher 

BAŞKAN — Efendim, Hidayet Bey arka
daşımızın takririnin dikkata alınıp alınmama
sını oyunuza arzedeceğim. 

Bu takririn dikkate alınmasını kabul eden
ler... Dikkate alınmasını kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Necip Bilge arkadaşımızın tarzı tahrire mü 

taallik bir takriri v; rdır, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin (B) fıkrasının ikinci satı 

rındaki («a» bendinin son fıkrasındaki) tâbi 
riııin ( «a» bendindeki) ve maddenin sekizine 
fıkrasının sonundaki (müteşebbise tercihan ve 
rilir) ibaresinin de (müteşebbis tercih olunur 
şeklinde tashihini teklif ederim. 

Niğde 
Nieip Bilge 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSt 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Komisyonumu: 
iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihi ile bera 
her oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et 
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Komisyon bu yerin kurutul 
masına karar verdiği takdirde kurutma müsa 
adesi alan müteşebbis, komisyon tarafından ma 
hallinde tesbit edilen bataklık sınırlarını yıhn eı 
kurak zamanında mahallî şartlara uygun sabi 
işaretlerle belirtmek ve bunun muntazam bir plâ 
nnıı yaptırarak üç ay içerisinde beş nüsha, olara! 
valiliğe vermekle mükelleftir. 

Kurutma hakkının köy tüzel kişilikleri veyı 
su birlikleri ve ortaklıklarına verilmesi halind 
yukardaki fıkrada işaret edilen tesbit . işlerin 
Bayındırlık Bakanlığı yapar. 

Bataklık sınırlarını yerinde tesbit edecek ko 
misyon 1 arlı tapu memurları da katılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Madde 5. — Kurutma müsaadesi verilen mü 
teşebbise, katî proje yapılması için komisyon ka 
rarîyle bir seneyi geçmemek şartiyle münasip bi 
süre verilir ve keyfiyet valilikçe müteşebbise teb 
liğ olunur. 

Kurutma hakkı, köy tüzel kişilikleri ve sı 
birlik ve ortaklıklarına verilmişse katî proje; va 
liliğin işarı üzerine Bayındırlık Bakanlığına 
yaptırılarak valiliğe gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştiı 

Madde (i. — Katî projeler, bataklık sınırın 
gösteren ve 4 neü maddede zikredilen plânlı 
birlikte valilikçe Bayındırlık Bakanlığına gön 

— 286 — * 



B : 86 18.6 
derilir. Bakanlık bu projeler hakkındaki muta- I 
lâasmı en çok üç ay içinde bildirir. Katî proje
nin Bakanlıkça tasdikini mütaakıp üçüncü mad
dede yazılı komisyon ile müteşebbis arasında; 
işe başlama ve bitirme zamanları ile gerekli 
diğer şartlar kararlaştırılarak bir sözleşme ak
dedilir. Sözleşmenin imzasından evvel müteşeb
bis keşif bedelinin % 5 i nispetindeki katî temi
natı malsandığma yatırmak mecburiyetindedir. 
Köy tüzelkişilikleri veya su birlik veya ortak
lıkları ile yapılan sözleşmelerde teminat aran
maz. 

Keşif tutarı 250 bin liradan fazla olan sözleş
meler Bayındırlık Bakanlığının tasdiki ile ke-
sinleşir. Sözleşmede tâyin edilen süre içinde iş 
programı gereğince işe başlanmadığı veya söz
leşmenin diğer hükümlerine riayet edilmediği 
takdirde, sözleşme bozularak kurutma izni geri 
alınır ve sözleşmeyi yapan müteşebbisin temi
natı irat kaydolunur. Ancak mücbir sebepler
den ileri gelen gecikmeler dolayısiyle süre uza
tılabilir. Mücbir sebeplerin takdiri üçüncü mad
dedeki komisyona aittir. 250 bin liradan yukarı I 
olan işlerde mücbir sebepler tahtında süre uza
tılması kararı Bayındırlık Bakanlığının tasdiki 
ile kesinleşir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Bundan evvel Adalet Komisyonuna gönderi
len ikinci madde Adalet Komisyonunun tanzimi 
üzerine okunacaktır. I 

MADDE 2. — 5516 sayılı Kanunun geçici 
maddesi bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
6 ay sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5516 sayılı Kanuna 
göre başlanmış bulunan muameleler ne safhada 
bulunursa bulunsun 1 . I . 1952 tarihine kadar 
fiilen kurutma ameliyesine başlanmamış ise hü
kümsüz sayılır. 

Ancak bu tarihe kadar işe başlamamış; yal
nız bu iş için lüzumlu projeleri yaptırarak tas
dik ettirmiş veya mukavelesini yapmış olanlar 
proje ve diğer maddî masraflarını umumi hü
kümlere göre istiyebilirler. 

BAŞKAN — Söz Saffet Gürol Beyindir. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem 
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arkadaşlarım, bugün mahiyeti itibariyle en gü
zel kanunlardan birisini kabul etmek üzere bu
lunuyoruz. Bunun hayırlı neticelerini göreceğiz. 
Kanun nihayet köylü vatandaşların, köy birlikle
rinin, hükümetin ve hususi teşebbüs erbabının 
elele vererek, memleket için hem sağlık bakımın
dan hem de topraksızlık bakımından neticeleri 
itibariyle düşündürücü bir vaziyeti ıslah edecek
tir. 

Yalnız arkadaşlar, geçici maddede 5516 nu
maralı Kanunla faaliyete geçmiş olan hususi 
teşebbüs erbabı için bir haksızlık kokusu sezil
mektedir. O da, 1 . I . 1952 tarihine kadar işe 
başlamamış yahut projelerini tasdik ettirmemiş 
olan hususi teşebbüs erbabı vatandaşların, bütün 
haklarını bir anda ortadan kaldırmaktadır. Ba
yındırlık Komisyonunu teşkil eden arkadaşların 
ekserisini yüksek mühendis ve mimar arkadaş
lar teşkil ettiğine göre çok iyi bilirler ki; her 
hangi bir bataklığın kurutulması için teşebbüse 
giren hususi teşebbüs erbabı bir hazırlık devre
si geçirmeye mecburdur. Bir bataklığı kurut
mak babında yaprlaın faaliyetin' ancak kurak
lık devresine rasgelmesi iktiza «der. Hattâ işe 
başlamadan inşaat mevsiminin hululüne inti
zar etmek icabeder. 1 .1.1952 tarihi tam kış 
aylarına tesadüf eden veya kıştan yeni kurtu-
lunan bir mevsimdir. Binaenaleyh, ne inşaata 
girişmek, ne de saha üzerinde etüd yapmaya 
müsait aylardan değildir. Tesadüfen Şubat ve 
Nisan aylan içinde faaliyete geçmiş, projesi
ni vekâlete tasdik ettirmiş birçok vatandaşlar 
teşebbüsleri için para sarfettikten sonra, çı
karılan bir kanunla birdenbire haklarından >ni-
çin mahrum edilsinler 1 Geçici maddedeki 1.1. 
1952 tarihinin değiştirilmesi icabetler. 

Serdedeceğinı bir mütalâaya da, Bayındırlık 
Komisyonunun iştirak edeceğini »aıınediyorum : 

Geçici maddede tarihi değiştirmekle bera
ber hususi teşebbüs erbabından yakım zaman
lara kadar projelerini tanzim ettirmiş olanlar, 
zamanı geçme'k üzere bulunan bir kanunun ka
bul ettiğimiz altıncı maddesine kadar olan hü
kümleri dairesinde faaliyete geçmiyecek olur
larsa esasen işten menedilecekler ve bataklığın 
kurutulması keyfiyetinden mahrum edilecek
lerdir. Bu bapta bir önerge takdim ediyorum, 
hiç olmazsa geçici maddedeki 1.1.1952 tarihi
nin, çalışma mevsiminin başlamea zamanı olan 
1 . IV . 1952 tarihi olarak değiştirilm'esi husu-
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sunda bana yardımcı olmasını Heyeti Celileden 1 
rica ve istirham ederim. 1 

TARIM Ko. ADINA LÛTFİ ÜLKÜMEN 
(Aydm) — Muhterem arkadaşlarım, 5516 sayılı 
Kanun tek taraflı mütalâa edildiği takdirde, 
bataklıkların kurutulması yolunda hususi teşeb
büsten istifade etmeyi istihdaf »eden bir kanun 
olarak çıkmıştır. Fakat bu kanunun tatbiki es
nasında görüldü ki, bir çok hususi müteşebbis
ler haddi zatında kurutulması çok kolay olan, 
onun mukaibilinde toprak bakımından büyük 
menfaatler sağlıyan geniş bataklıkların kuru
tulması için bu kanundan istifade etmişler ve bu 
teşebbüsler karşısında, topraksız çiftçiyi top
raklandırmak, göçmenleri yerleştirmek için top
rak sıkıntısı çeken Hükümetin bu gibi bataklık
lardan istifade etmesini imkânsız hale sokmuş
lardır. Şimdiye kadar 5516 sayılı Kanunun neş
rinden sonra Hükümetin ifadesine nazaran 13 
müteşebbisin bu yoldaki teşebbüslerinin henüz 
muameleleri intaç edilmemiş, bunlardan bir kıs- I 
mmın projeleri tasdik edilmemiştir. Yalnız bir I 
tanesinin, Maraş'takı Mizmili Bataklığının pro- I 
jeleri tasdik edilmiş, fakat mukavelesi tasdik 
edilmemiş, fakat hiçbirisi fiilen işe başlamamış
tır. Partimizin, Hükümetimizin bu tadil tasarı- I 
sini getirmekteki esas gayesi, 5516 sayılı Ka- I 
nun çıkarılırken, hususi teşebbüsü teşvik gibi zâ- I 
hiren makbul bir sebebe istinaden çıkarılmış ol- I 
sa bile, Hükümetin elinden topraksız çiftçilerin I 
topraklandırılması yolunda kullanılacak batak
lıkların kaçırıldığını, Hükümetin bu imkândan I 
mahrum bırakıldığını göstermiştir. Bu yoldaki I 
kanun tatbikatının bizim parti programımıza ve I 
Demokrat Parti görüşüne aykırı olduğu netice- I 
sine vardırmıştır. Çünkü her şeyden evvel Hü- I 
kümet tasarısında, bu gibi devlet mallarının, I 
topraklarıma tevziinde memlekette âdil bir ce
miyet nizamı kurmak ve bilhassa asırlardan be- I 
ri sömürülen köylünün refahını sağlamak meşe- I 
leşi birinci iş olarak ele alınmıştır. I 

Bu, görüşümüze aykırı düştüğü için bu 5516 
sayılı Kanunda hususi teşebbüsün eline geçecek I 
toprakların topraksız çiftçilere verilmesini te- I 
min için ıbu toprakların bir muvakkat madde ile I 
tekrar Hükümetin eline geçmesini sağlamayı is- I 
tihdaf ederek bizim komisyonumuz, Tarım K J - I 
misyonu, bu muvakkat . maddeyi tasarıya ekle
miştir. Bütün andişemiz 5516 sayılı Kanundan 
İstifade ederek bâzı büyük sermaye sahipleri- | 
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nin, elinden, köylüye dağıtmak için büyük ihti
yaç duyulan 13 bataklık arazisini kurtararak, 
Hükümet tarafından kurutulmalarını bu batak
lık arazisinin köylülere dağıtılmasını sağla
maktır. 

Zaten Hükümet de böyle bir tasariyle gel
dikten sonra 5516 sayılı Kanun dairesinde ce
reyan edip bir türlü teşebbüs sahasına geçirile
memiş eski muameleleri bu kanun tasarısiyle bir 
neticeye bağlamak zarureti vardır. Bugünkü 
dünya görüşü, insanlık telâkkisi ve partimiz 
programı bizi bu nevi bir muameleye cebir 
ve sevketmektedir. Bunda hukukan da bir hak
sızlık oluyor. Çünkü bu 12 - 13 müteşebbis bilfiil 
kurutma işine başlamamışlardır. Binaenaleyh, 
muamele bakımından iktisap edilen, edilmiş olan 
haklar fiilî bir hak talebine cevaz vermez. Yani, 
bu muameleler sebebiyle fiilî bir hak iddia 
edemezler. Muvakkat maddenin konmasının se
bebi ruhu, muamelesi cereyan etmekte olan 13 
bataklığı esasen müteşebbisin edinden kurtar
maktır. Hiçbirisi fiilen işe başlamış değildir. Bu 
şekilde hareket edilmekle bu müteşebbislere 
bir zarar da olmıyacaktır. Proje hazırlamak gi
bi ve saire gibi şeyler için zaten kanunda hü
kümler vardır, binaenaleyh zayi edilmiş bir hak 
yoktur arkadaşlar. 

Sonra saym arkadaşımızın itirazı da varit 
değildir. Zaten biz bu 13 bataklığın müteşebbis
ler tarafından fiilen kurutulmasını arzu etmi
yoruz. Kurutma için müsait olan mevsimi, tari
hi esas almak gayemize aykırıdır. Bilâkis man-
tıkan bu tarihi, kanun tarihi oladak koyduk 
ki her hangi bir surette kanunun çıkması teeh
hüre uğrarsa bu devre içinde çıkmazsa, araya 
yaz tatili girer de çıkmazsa, bu zamandan fayda
lanacak müteşebbis açık gözlülük yaparak fiilen 
kurutmaya girişirse o zaman bataklık elden gi
der, köylü mahrum kalır. Bu ihtimali düşüne-
rekten bu tarihe kadar fiilen başlamak kaydını 
koyduk ki, bu tarihten sonra fiilen başlamış 
olanlar bir hak iddia etmesin. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu, buyurun. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen

dim, komisyonun yapmış olduğu muvakkat mad
de çok yerindedir, hattâ bu hususta biraz daha 
ileri gitmek lâzımdır. 

Bu vesile ile temas edeceğim mühim bir iş 
var, bizim Çukurova'da da böyle kurutulmuş 
bir bataklık meselesi vardır. Hükümetin gözü 
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önünde 30-40 bin dekarlık arazi... müsaadeniz- I 
le arzedeyim. Çukurova'da, Kadirli Kazası dâhi
linde, Ceyhan ile Kadirli arasında aşağı yukarı 
30-40 bin dekarlık bir arazi içinde, iki köyü 
olan bir arazi o zamanın valisi olan zat, etra-
fındakilerle kurduğu şirketle yeşil saha namı ve
rerek bu bataklığı kurutmak için müracaat 
etmişler. Bataklığı teşcir etmek suretiyle kuru
tacaklarını taahhüt ettikleri halde bu taahhüt
lerini ifa etmemişler, pirinç ekmişler, buğday 
ekmişler. Nihayet şayanı teessürdür, bundan 
bir sene evvel, ellerindeki taahhüdü ifa etmedik
leri halde bu sahanın tapusunu dahi almışlardır. 
Ve o mmtakada ve bataklık saha dâhilinde mev
cut olan iki tane köyü de oradan çıkarmak için 
makamı vilâyete müracaat etmişler, makamı 
vilâyet teşebbüse geçmiş, çıkaracakları vakit ab-
diâciz bu işe muttali olmuş, müdahale etmiş, 
ve iş o şekilde şimdilik durmuştur. 

Şimdi arkadaşlar soruyorum komisyona; bu 
ve buna benzer, Devlete taahhüt ettikleri şekil
de taahhütlerini ifa etmiyen şirketlerin elinde 
bulunan ve kitabına uydurularak tapusu alın
mış olan 30-40 bin dekarlık arazi hakkında ka
nuna bir muvakkat madde koymıyalım mı? (Ko
yalım sesleri) Koyalım değil mi? Köylüleri 
bundan bir müddet sonra oldukları yerden çıka- I 
racaklar. Demek ki, orada köy varmış, batak
lık değilmiş orası. Maddedeki tarih azdır. Biraz I 
daha ileriye gitmek lâzımgelir. Arkadaşımızın I 
takririnin reddi icap eder. Çünkü memleketin I 
mukadderatı, bilhassa köylünün mukadderatı 
gaasıpların elindedir. Bunları almak lâzımdır. I 
Vazifemiz budur. Çok rica ederim Bakandan, I 
Kadirli Kazası dahilindeki yeşil sahayı tetkik 
buyursunlar. Kanunsuz olarak, uydurma ola
rak tapu almışlardır. Halkın hukuku zayi ol- I 
muştur, kaza halkı sefil olmuştur. Bakandan bu- I 
nu halletmesini rica ediyorum. Mâruzâtım I 
bundan ibarettir. I 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Arkadaşlar, sermaye, sanayiden, şehirlerden 
vazgeçerek, şimdi köylünün üzerinden, köyün 
sınırları içine girmeye başlamıştır. Sermaye bu- I 
nu gayet müsait bulmuştur. Çünkü memleket
te bir ziraat inkişafı vardır, mahsul para edi- I 
yor, pamuk para ediyor, şudur, budur. Şimdi I 
btt mücadelede zayıf, - hattâ sahipsiz toprak di- | 
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yemiyeceğim, şimdi sahip peyda ediyor - olan 
tarafa biz meyletmek mecburiyetindeyiz. 

Yani köylünün sınırı içinde veya köyün sı
nırına yakın büyük bir sermaye bu bataklık
ları kurutmak üzere ki, - bir arzudur, - bu arzu 
ile giriyor ve nihayet köylü topraksız kalı
yor. îşte bu endişe komisyonun kararıdır. Ben 
komisyona çok teşekkür ederim, çünkü uyanık 
hareket etmiştir. Fakat burada bâzı arkadaş
lar sermayenin avukatlığını yaparak âdeta zi
rai inkişafın sermayedardan geleceğini iddia 
ettiler. Hayır; zirai inkişafın anahtarı ergeç, 
evvel ve âhir köylünün elindedir. Sermayedar 
ne yapacaktır? Gidecek, üç beş senede bataklı
ğı kurutacak, sermayesini, masrafını ve kârı
nı alıp çekilecektir. Bunlar ticaret işleridir. 
Esas dâva, köyün davasıdır. Köylüye zarar ve
recek en ufak bir şeyi B. M. Meclisinin kabul 
edeceğine ben inanmıyorum. Onun için komis
yonun muvakkat maddesini kabul ediniz ve 
onun aksine gelen takrirleri reddediniz, rica edi
yorum. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Bir kanunun 
ret veya kabulü daima B. M. M. nin hakkıdır. 
Teklifi kabul edilen bir milletvekili ekseriyetin 
noktai nazarını kazanmak şerefiyle bahtiyarlık 
hisseder, teklifi reddedildiği zaman da müte
essir olmaz, hak ve hakikatin tecellisine vesi
le olur. Bu bakımdan inandığım bir dâvayı 
müdafaa etmek bakımından asla tereddüt ve 
teessüre duçar olacak arkadaşınız değilim. 

Bu vesile ile arzetmek isterim ki memleke
tin bir zümresini, hattâ % 80 nini teşkil eden 
köylü vatandaşlarımızın hukukunu bütün titiz
liğimizle müdafaa ederken, hakkını korurken, 
diğer taraftan yine bu vatan toprakları içinde 
Esas Teşkilât Kanunumuzun vermiş olduğu hak 
ve hukuka, yaşama hakkına, çalışma hakkına 
mazhar olan diğer vatandaşlarımızın haklarını 
takip edenler için, açıkgözler, sermaye avukat
ları ve saire diye tehzil etmek doğru olmasa ge
rektir. Ben bir tüccarım ve bununla iftihar 
ederim. Memleketime bu sahada hizmet edebi-
lirsem bahtiyarlığım birkaç misli artacaktır. 
Büyük Meclisin kürsüsünden olmasa bile, res
mî bir bayram gününde bu memleketin çalışan 
tüccar evlâtlarını tahkir ve tehzil eden Devlet 
başkanları görmüştük. Meclisimizde halen o 
devri alkışlıyan arkadaşlardan birinin sanki 
sermaye bu memlekete zarar getirecekmiş gibi 
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bir ifade kullanmalarını teessür ve teessüfle I 
karşılarım. I 

Arkadaşlarını, sermaye açıkgözdür, teşebbüs I 
sahası arar ve ondan memleket istifadesine ya- I 
rıyacak bir hizmet ifası ile beraber, her insan j 
gibi şahsi menfaati için de, istikbali için de, I 
varlığı için de çalışma payını daima düşünür. I 
Nitekim doktor, avukat, memur, zürra olarak 
çalışan vatandaşlarımız da bir taraftan memle
kete hizmet gayesiyle çalışırken, diğer bir ta- I 
raftan da hususi menfaatlerini pek tabiî olarak I 
düşünmektedirler. Memuriyetten gelen arka
daşlarımızın Emekli Sandığına ait bir kanunun 
müzakeresi sırasında ne kadar titiz hareket et
tiklerini görüyor ve gayet tabiî telâkki ediyo
ruz. Diğer taraftan, serbest mesleklere ait her 
hangi bir kanunun müzakeresinde de şahsi men
faat ve alâkaları bulunan arkadaşlarımızın çok 
iyi bilinen mevzularda konuştuklarını görüyo
ruz. Kemal Varınca arkadaşıma şunu hatırlat- I 
mak istiyorum ki , bu memlekette sermayenin 
ziraat sahasına akması, ziraati kalkındıraeaksa, I 
pek tabiî olarak bu sahaya akacaktır. Köylü- I 
nün menfaatine olarak Türk tüccarının sernıa- I 
yesinin ziraat, sahasına akması zamanı gelmiş- I 
tir. 

Arkadaşlar, Amerikalı mütehassıslarla, diğer 
ecnebi mütehassısların birer külliyat teşkil eden 

• raporlarını tetkik ettiğimiz zaman, bu memle
kette istihsali artırması, sinai ziraatin muhak
kak inkişafa mazhar edilmesi yolunda mütalâa
lara rasgeliyoruz. 

Bataklıkların kurutulması keyfiyeti de, ka
bul etmek üzere olduğumuz bu kanunda, mu
hakkak ki memleketin istifadesine yarar arazi 
parçaları bahşedecektir. Türk köylüsüne arazi 
parçaları bahşedecektir. Fakat bunu bahşet
mek için açıkgözlülük yapmış, sermayesini koy
muş arkadaşları da hakir görmeye hiçbir za
man hakkımız yoktur. Bendeniz Konya Mil
letvekili olarak, Akşehir gölü kurutulduğu tak
dirde kaç hektar arazi kazanılacağını iyi bilen 
bir arkadaşınızım. Keski paramız olsa, 3 - 5 
tüccar bir araya gelebilsek de Bayaındırlık Ba 
kanlığının Su işleri Müdürlüğünün, proje ya
pıyorum, yaptım diye işi geciktirmesi karşısın
da biran evvel bu teşebbüsü mevkii fiile gelir
sek, hektarlarca arazi kazansak. Ilgın batak
lığı da kurutulmaya muhtaçtır. Bugün Hükü
metin elinde birkaç bataklık işi mevcuttur. Bun- | 
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lan bir kenara bırakarak, aman efendim, bun
lar zamanında müracaat etmiş, projelerini ha
zırlamışlar, ama bu açıkgözler 1 . 1 . 1952 den 
•evvel müracaat ettikleri için sarf ettikleri, para
ları verip savalım... Arkadaşlar, bu gayet ko
lay bir iştir. Fakat haklan ihlâl eder. Kanun
ların makabline teşmili hukukçu arkadaşların 
daima münakaşa ettikleri bir konudur. Her 
hangi bir kanun Büyük Millet Meclisinde mü
zakere edildiği zaman menfaatlerin vasatını 
bulmak ve muhakkak menfaatleri mümkün 
mertebe her hangi bir zümre için haleldar et
memek prensibini muhafaza etmek zaruridir. 
Burada titizlikle kanunların meriyet mevkii
ne girdiği tarihleri düşündüğümüz ve münaka
şa ettiğimiz saatler olmuştur. Bendeniz tekli
fimde büyük kitle lehine, köylü lehine de ol
sa, meselenin hususi teşebbüs menfaatine uy
gun bir şekilde halledilmesi taraftarıyım. 5516 
sayılı Kanunun yerini alacak olan kamunda hu
susi teşebbüs erbabının mesaisi hiçe indirilmek
tedir. 

Son bir nokta daha arzeceğiım : Arkadaşlar, 
hususi teşebbüs erbabının, yani tüccarların, 
komisyon sözcüsü arkadaşımın tabiriyle, açık
gözlerin, bu memleketin menfaatine uygun te
şebbüslere girişmelerini bekliyorsak bu takdir
de çıkaracağımız kanunlarda evvelce iktisap 
edilmiş hakları kolay kolay ihlâl etmemeyi 
düstur ittihaz etmemiz lâzımdır kanaatindeyim 
ve Heyeti Celilenizin de bunu kabul edeceğini 
ümit ederim. 

Kabul etmekte olduğumuz kanunda yarın 
bir sakatlık görürsek ve onu değiştirmek is
tersek bu takdirde kanunun kabulü ile tadili
ni düşündüğümüz tarih arasında yine birta
kım teşebbüslerin hukukunu ihlâl etmek fikri 
ortaya atılacak olursa, bu memlekette sermaye 
erbabını hiçbir teşebbüse girmemek, Büyük Mil
let Meclisinin kararlarına daima endişeyle bak
mak, daima tadil edilebilir diye düşündürmek 
iktiza eder. Nitekim bu memlekete geçmiş dev
relerde ecebi sermayesinin girmemesi yolundaki 
bütün hareketler, bizim ikide bir bu yolda ka
nunlar çıkarmamızdan neşeit etmiştir. Geçen 
devrelerde kapitülâsyonların bakayasının tasfi
yesinde, büyük şirketlerin satınalınması işinde 
tatbik ettiğimiz usuller Avrupa sermayedarla
rından bir tekinin dahi bu memlekete gelmesine 
mâni olmuştur. Geçenlerde ecnebi sermayesinin 
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memlekete gelmesini temin için çıkardığımız bir I 
kanuna rağmen halen hiçbir hareket yoktur. 
Ürkeklik geçen devreden beri devam etmekte
dir, ürkmektedirler, onlar bizim gibi çıkardı
ğımız kanuna inanmak mecburiyetinde değildir
ler. Bugün çıkardıkları bir kanunla verdikleri I 
bir hakkı yarın diğer bir kanunla elimizden alır
lar diye çekiniyorlar. Gerçi ecnebi sermayesi gel- I 
sin mi gelmesin mi? Bu, akademik bir mevzu
dur. Bu mevzua girecek değilim, bundan tevak
ki ediyorum. Takririm, arzettiğim gibi, bu meni- 1 
leketin inkişafına en büyük hizmeti edecek olan I 
bataklıkların kurutulması keyfiyetinde sây ve I 
sermayelerini ortaya koymuş olan arkadaşların, • I 
müteşebbislerin haklarını bir anda geri alma
mak yoluna müteveccihtir. Teklif ettiğim tarih I 
vasatı teşkil etmektedir. Bunun hukukan kanu- I 
nun neşri tarihinden itibaren olması lâzım idi. 
Hak veriyorum, Sinan Tekelioğlu • arkadaşımı
zın verdiği misaller gereğince Şark'ta bir vilâ
yette, Adana'da veya şurada burada milletin 
öz malı'olan topı akları birtakım dalavereli yol- I 
larla şahıslarına mal etmiş olanlar bulunmuş
tur. Fakat aynı' zamanda eski kanunun muhte- I 
vasına inanan, sermaye koymuş olan, alın teri I 
dökmüş olan vatandaşlar haklarını kaybediyor
lar. İçlerinden biri de belki benim. Bir hakkı 
böylece müdafaa etmekle en yüksek Meclis olan 
Büyük Millet Meclisinde vazifemi yapıyorum. I 
Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Lütfi Ülkümen (Yok sesleri), 
Hüseyin Balık, buyurun. I 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efendim, 
bendeniz hakkı müktesebe hürmeti, arkadaşı
mızın anladığı şekilde telâkki etmiyorum. Hak
kı müktesebe hürmeti; esas'en bundan evvel çık
mış olan kanunların maksat ve hedefleri ne ise I 
bunlar göz önünde bulundurulmıyarak başka 
bir yola gidilmişse bunların tashihine mütedair 
olan şeyi hakkı müktesep olarak kabul «ediyo
rum. Ecnebi sermayesinin gelmesi sebebi, mu
halefet partisi tekrar iktidara geldiğim vakit, 
devletçiliği ele alacağım demesinden ve Demok
rat Hükümetin liberasyona gidişini kabul etme
yip 1954 te ve 1958 de iktidarı ele alırsa, dev
letçiliği, gazoz fabrikasına kadar teşmil etmeyi I 
ve hususi sermaye ve teşebbüse yer vermeyi 
ifade etmesinden başka bir şey değildir. Bizim I 
hakkı mükteseplere gelince, komisyonun hakkı ) 
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yerine getirmek hususundaki hareketi yerin
dedir. 

Kanunun gayesi, hedefi hilâfına Ahmet'e, 
Mehmet'e bataklık teslim edildi ise ortaya at
tıkları şekilde büyük arsa ve arazi iktis>aıbedildi 
ise bunları hakkı müktesebe hürmet saymıyo
rum. Alınan tedbir yerindedir, arkadaşlar. 
(Soldan bravo sesleri, reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Saffet Gürol arkada
şımızın önergesini okutacağım. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun geçici maddesin

deki 1 .' 1). 1952 tarihinin 1 . 4 . 1952 olarak de
ğiştirilmesinin oya arzını teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Saffe Gürol 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınıp alın
mamasını oyunuza arzediyorum. önerg'enin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edeıı-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmitir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul «edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — İtalya'da vukuagelen su baskınların
dan zarar görenlere yardım olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti adına İtalya'ya 250 ton 
buğday gönderilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/346) [1] 

BAŞKAN — Efendim bu tasarıya ait tasa
rıda Maliye Bakanının bir teklifi vardır. 

Buyurun. 
MALİYE BAKANI HASAN PÖLATKA* 

(Eskişehir) — İtalya'da vukuagelen sel felâ 

[1] 208 sayılı basmayazı tutanağın &onundad\ 
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keti dolayısiyle hükümet tarafından 250 ton I 
buğday yardımı yapılması hakkında bu kanun 
tasarısı sevk olunmuştu. Halen Bütçe Komisyo
nunda müzakere edilmekte olan aktarma kanu
nuna bu 250 ton buğday tutarının konulması 
Bütçe Komisyonunca kabul edildiğinden gün
demde olan bu tasarıyı Hükümet geri istemek
tedir. 

BAŞKAN — Bu Kanun tasarısının geri ve
rilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlev... Kabul edilmiştir. 

3. — Gümrük Kanununun 18 nci maddesi 
uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak 
yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının • 
Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de 
muafiyetine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel ve Maliye komisyonları raporları ile Ada
let Komisyonu düşüncesi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/157) , [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, okutuyorum4 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarın

ca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının tekel resmi 
ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine 
dair kanunun tasarısını ivedilikle görüşülmesini I 
arz ve teklif ederim. I 

Gümrük ve Tekel Bakanı I 
S. Yırcah 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca 
Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının tekel resmi 
ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları I 
uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak I 

[1] 207 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yurda sokulması gereken eşyadan tekel maddesi 
olanları Tekel Resmi ile diğer vergi ve resim
lerden de muaftır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında Vacid 
Asena'nın tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin, aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif eylerim. 
16 . VI . 1952 

Balıkesir Milletvekili 
Vacid Asena 

Madde 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanu
nunun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yur
da sokulması gereken eşyadan tekel maddesi 
olanları tekel resmi ile diğer vergi ve resim
lerden de muaftır. 

Bu muafiyetten istifade ederek memlekete 
giren tekel maddelerini satan ve satmalanlar-
dan bu maddelerin âzami tekel resmi ve Güm
rük Vergisi ile diğer vergi ve resimlerin tuta
rının üç katı para cezası olarak alınır. Suçun 
tekerrürü halinde para cezası altı kat olarak 
hükmolunur. 

Para cezalarına mahallî sulh ceza mahke-
' melerince karar verilir. Para cezaları Tahsili 

Emval Kanununa göre tahsil olunur. 
Para cezalarının Gümrük Vergisiyle Güm

rükte alınan diğer vergi ve resimlere ait kısmı 
Gümrük idaresine, Tekele ait kısmı Tekel1 ida
resine irat kaydolunur. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI YIR-
CALI (Balıkesir) — Efendim, biz de Bakan
lık olarak arkadaşımız Vacid Asena'nın tadil 
teklifine iştirak ediyoruz. Bu suretle Kanunun 
tatbikatında bir noksanlık önlenmiş olacaktır. 

Müsaade ederseniz kanunun mahiyetini ar-
zedeyim : 

Mütekabiliyet esasına dayanarak memleketi
mize ecnebi diplomatlar tarafından veya askerî 
heyetler tarafından ithal edilmekte olan madde
lerin eğer bunlar tekel maddeleri ise, Gümrük ve 
Muamele vergilerinden, muaf olan hallerde aynı 
zamanda tekele ait tekel resminden de muaf ol
malarına taallûk etmektedir. Yalnız bir buçuk 
sene evvel Yüksek Heyete sevkedilmiş fakat 
onu takibeden günlerde ithal edilen bu gibi 
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maddelerin piyasada geniş Ölçüde satılmakta ol
duğu görülmüş bulunmaktadır. 

Arkadaşımız tadil teklifi ile bu gibi hakika
ten muafiyete girmiş olanlara (kaçakçılık veya 
müsadere hükümleri tatbik edilmemekle bera
ber) eğer tekel resminin üç kat olarak tahsil 
edilmesi gibi bir müeyyide konulursa, aynı za
manda bunların sadece muafiyetten istifade 
eden kimselere hasredilerek alınıp satılması da 
önlenmiş bulunacaktır. Bu bakımdan ben Hü-

•kümet adına arkadaşımızın ilâve olarak teklif 
ettiği bu fıkraya iştirak etmiş bulunmaktayım. 

BA^CAN — Maddeyi Hükümetin kabulü 
veçhile Vacid Asena Bey arkadaşımızın verdiği 
tadil şekliyle oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 11. XI . 1949 tarihin
den itibaren birinci maddede yazılı olduğu şe
kilde yurda Gümrük Vergisinden muaf olarak 
girmiş olan tekel maddelerine ait olup henüz 
ödenmemiş bulunan tekel resmi ile diğer vergi 
ve resimler de aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

4. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman ve 
19 arkadaşı ile Bursa Milletvekili Hulusi Köy-
men ve Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru ve düşüncesiyle Bütçe Komisyonu raporu 
(2/47, 69) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz Mehmet 
özbey'indir. (Yok sesleri). Tümü üzerinde baş-
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ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilik teklifi var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan kanuna ek 4644 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin kaldırılması ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun teklifinin ivedilikle görü
şülmesini teklif ederiz. 

Bolu Edirne 
Zuhuri Danışman Cemal Köprülü 

BAŞKAN — Teklifin, ivedilikle görüşülme
sine mütedair olan takriri kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

Millî Eğitim Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3 . VIII. 1944 tarihli ve 4644 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmından ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun birinci 
maddesiyle kaldırılan 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesi hükmü gereğince meslekî ve teknik 
öğretim okulları meölek ve atelye öğretmenlik
lerine muvakkat öğretmen olarak tâyin edilmiş 
olanlardan (5) yıl ve daha fazla hizmet etmiş 
bulunanlar liyakatleri talim sicili, teftiş raporu 
ve imtihanla tesbit edilmiş olmak şartiyle daimî 
öğretmenliğe geçirilirler. 

Bu suretle daimî öğretmenliğe geçirilenlerin 
müktesep haklan olan aylık dereceleri, durum
larına göre 3656 sayılı Kanunun 3 ncü veya geçi-[1] 211 sayüı basmaycm tutanağın sonundadır, 
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ci ikinci maddeleri gereğince geçirmeleri icabe-
den derece aylıklarına 1 . IX . 1939 tarihinden 
sonra muvakkat öğretmenlikte geçen hizmet sü
relerinin muayyen terfi sürelerine mahsubu su
retiyle tesbit olunur. 

Ancak bu şekilde tesbit olunan derece aylık
ları öğretmenlerin bulundukları kadronun aylı
ğını geçemez. 

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

(Geçici madde 2 okundu.) 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun neşri ta
rihine kadar geçen hizmetleri 5 senevi bul mıyan
ların muvakkat öğretmen olarak istihdamlarına 
devam olunanlardan bu süreyi tamamlıyanlar 
hakkında da geçici birinci madde hükümlerine 
göre muamele olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Sual sormak is

tiyorum, ama komisyondan kimse var mı acaba? 
Bendeniz bu maddeden birşey anlıyamadım, 

izah etsinler.. 
BAŞKAN — Kürsüye teşrif edin de heyet 

tenevvür etsin. 
NECÎP BÎLGE (Devamla) — Efendim mü

saadenizle maddeyi tekrar okuyayım. Bendeniz 
anlamadım, siz birşey anlarsanız izah edin. 
(Maddeyi tekrar okudu). Bu işin içinden çıka
madım. Komisyon sözcüsü izah ederse tenevvür 
etmiş olurum. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA CE
MAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Efendim, kanu
nun esası şudur: Sanat mektebi hocaları içinde 
evvelce muvakkat öğretmen olarak 3007 sayılı 
Kanunla hizmete alman, diploması dun mektep
lerden gelmiş bâzı hocalar vardı. Bunlar ka
nunla mütaaddit seneler muhtelif imtihan ve 
kurslardan geçerek ehliyetlerini ispat ederler
se asîl öğretmen olarak tâyin ediliyorlar. Fakat 
bunlar için beş senelik bir müddet tâyin edil
miştir. Bu 5 senelik müddetin dışında kalan 
yani 4 sene 8 ay, 3 sene veya 2 sene bu vazi
fede çalışmış olanlar da muvakkat öğretmen
likten asîl öğretmenliğe geçirilmelerinde bu 
kanunun bir tasfiye kanunu mahiyetini alabil
mesi için bunların beş senelik müddeti doldur
maları şart koşulmuştur. Gelecek seneler pey
derpey 5 senevi doldurdukları takdirde bunlar 
da asîl öğretmen olacaklardır. Arkadaşımızın so-
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I rularını zannediyorum cevaplandırdım. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 

I MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

I MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

I 5. — Ankara Milletvekili Fuad Seyhvn'un, 
I Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-
I nun geçici S ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
I hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ~ko-
I misyonları raporları (2/302) fi] 

I BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
I var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
I geçilmesi kabul edilmiştir. 
I İvedilik teklifi vardır, okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu-
I nunun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen-
I mesi hakkındaki kanun teklifimin ivedilikle gö-
I vüşülmesini arz ve teklif ederim. 
I Ankara Milletvekili 
I Fuad Seyhun 

I BAŞKAN >— Teklifin ivedilikle görüşülme-
I sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
I yenler... tvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

I Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kammu-
I nun geçici 3 ncü maddesine iki fıkra eklenmesi 
I hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-
I yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 3 ncü 

fi] 216 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Ancak 3575 sayılı Kanun hükümlerinin tat-
bikmda sözü geçen kanunun 16 ncı maddesi ge
reğince tekrar hizmete giriş tarihinde % 5 faizi 
ile birlikte toptan ve tamamen iadesi gereken 
paralar bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği 
tarihte, hizmette bulunanlar için bu kanunun 
yayımı tarihinden ve sonradan hizmete girecek
ler için de giriş tarihlerinden itibaren bir yıl 
içinde toptan ve tamamen iade edilebilir. 

Hizmet müddetlerinin yetersizliği veya sair 
sebepler yüzünden paraları irat kaydolunanlar 
hakkında da yalnız % 5 faize ait kısım hariç ol
mak üzere yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Teklifin tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve tek
lif kanunlaşmıştır. 

6'. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği kaırvlması 
hakkındaki 19 Eylül. 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden 2 sayılı ek Protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/312) [1 ] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

CAHÎD.ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; bu milletlerarası akitle Amerika, 
Avrupa Tediye Birliğindeki üye Devletlerden 
durumu sıkışık olanlara bâzı munzam kaynaklar 
temin etmek yoluna gitmektedir. Anlaşmadan 
fiilen şu ana kadar müstefit olarak bir takım 
munzam kaynaklar elde etmiş bulunuyoruz. Bu 

[ l ! 223 saydı basmayazı tutanağın son unda
dır. 
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münasebetle Avrupa Tediye Birliğindeki duru
mumuzun ne olduğunu ve bu anlaşmanın duru
mumuza ne nispette çaresaz olacağını öğrenmek 
ve bu hususta Yüksek Meclisi tenvir edici izaha
tın ilgili bakanlardan alınması maksadiyle söz 
istemiş bulunuyorum. 

Her ne kadar bir dış anlaşma olması itiba
riyle bu husustaki sorularım Sayın Dışişleri Ba
kanına raci olsa dahi, mevzuun mahiyeti bakı
mından bendenizce ilgili bakanlar, daha ziyade, 
lOkonomi ve Ticaret ve Maliye bakanlarıdır. 

Kısaca maruzatım şudur : Döviz durumu-
muzdaki açık 1952 yılının şu sıralarında 296 
milyon liradır. Dış ticaretimizin son dört aylık 
gidişi 112 milyon liralık bir açık göstermektedir. 

Tediye Birliğindeki durumumuza gelince; bu
güne kadar muhtelif suretlerle bu müesseseden 
126,5 milyon doları, karzan veya hibe olarak, al
mış bulunuyoruz. Buna rağmen halen Türkiye, 
Tedi.ye Birliğinde kaynağı kalmamış memleketler 
arasında sayılmakta, açığımız devam etmektedir. 
Bu duruma nazaran bugünkü anlaşma ile yakın 
bir zamanda yeniden bir yardım gömlekliğimiz 
ihtimali var mıdır, yok mudur? Bu noktadan 
bizi ilgili bal in tenvir edebilir mi? 

İkincisi, Anlaşma metnini okuyup anlamak 
kolay olmuyor. Bu suretle verilen hususi kay
nakların mahiyeti acaba hibe midir, karz mıdır? 
Bunu da öğrenmek isterdim... 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, arkadaşımız bir sual soruyor, buna 
kim cevap verecek? 

BAŞKAN — Biraz evvel Divan da bu ciheti 
teemmül etti, hattâ hatip arkadaşımıza, bakan 
buradii yok, tensip ederseniz gündemin diğer 
maddesine geçelim dedim, fakat o sırada Ticaret 
Komisyonu Sözcüsü geldi ve müzakere bu suretle 
devam etti. 

Eğer tensip edersenîz, hatip arkadaşımız da 
sonra konuşmayı muvafık bulursa... 

CAHİT) ZAMANGİL (Devamla) — Bakanın 
teşrifine talik buyurursanız memnuniyetle ka
bul ederim. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylarını kullan
ın ıyanlar varsa lütfen oylarını kullanmalarını 
rica ediyorum. 

Oy toplama muaımeılesi* bitmiştir. 
Açık oya arzedilen kanun tasarısının tas

nif neticesine intizaren, Divanınız, Perşembe 
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günü de çalışmak üzere meseleyi tezekkür et- j 
miş ve bunu oyunuza arzeıtaıeye karar •vermiş
tir. (Muvafık sesleri). 

Şu itibarla Perşembe günü de saat 15 te top
lanıp çalışmayı oyunuza arzediyorum. Kabul | 
•edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 1 

Müsaade buyurursanız açık oy neticesini 
arzettikten sonra birleşimi kapıyacağım efen
dim. 

MÜFİT ERKUYUMOU (Balıkesir) — Gün
deme tfevanı edelim. 

BAŞKAN — Ceza Kanununun tadilleri var. 
Çok uzundur, Divanınız da biraz yoruldu. Ten- | 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, ellerinde mevcut av malzemesi
ni avcilardan başkasına yüksek fiyatla satan ba
yiler hakkında ne muamele yapıldığına ve bu sa
tışların serbest bırakılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sıtkı Yırcalı'nın yazık cevabı (6/707) 

28 . V . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

özeti : Gümrük ve Tekel 
Bakanlığından yazılı so
rudur. 

1. Bu kere gezdiğim memlekette, avcıların 
av vesikaları olduğu halde, ihtiyaçlarını sağla
mak istiyen avcılara bayilerin fişek yok de
dikleri ve buna mukabil ellerinde mevcut av 
malzemesini yüksek fiyatlarla âhara sattıkları 
tarafıma şikâyet edilmiş ve satışların . tama
men serbest bırakılması temenni edilmiştir. 

2. Şaym Bakanlığın bu husustaki görüşü 
nedir? iddia karşısında ne gibi tedbirler alın
ması düşünülmekte ve bu hususun ilgili müfet
tişleriniz veya memurlarınız tarafından tah
kik edilmesi mülâhaza edilmekte midir? 

Bu soruma yazılı olarak cevap verilmesini 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından rica eder 
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sip 'buyurursanız bunu yarına bırakacağız efen
dim. 

Oy neticesini arzediyorum : 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uya

rınca Gümrük Resminden: muaf olarak yurda 
giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel 
Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de mua
fiyetine dair kanun tasarısının oylamasına 
(260) milletvekili! iştirak etmiştir. Ret ve çe-
kinser yoktur. Tasan1 kanunlaşmıştır. 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üze
re birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,05 

gereken işlemin yapılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17 . VI . 1952 
İnceleme ve Denetleme Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 4408 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ellerinde mevcut av malzemesini yüksek fi

yatla başkalarına satan bayiler hakkında ne mu
amele yapıldığına ve bu satışların serbest bı
rakılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Zonguldak Milletvekili Sayın Adürrahman Bo
yacıgiller tarafından verilen ve bir sureti 31 . 
V . 1952 tarihli ve 6-707/3712-7994 sayılı yük
sek tezkereleriyle alman yazılı soru önergesi
ne cevabımız aşağıda arzolunmuştur. 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve tefer
ruatı İnhisarı hakkındaki 4374 sayılı Kanunun 
şümulü dâhilinde bulunan maddeleri muay
yen fiyattan fazlasına sattıkları sabit olan sa
tıcılardan, mezkûr Kanunun 18 nci maddesi ge
reğince 5 liradan 25 liraya kadar hafif para 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 



B : 86 18. 
cezası alınmakta ve ruhsat tezkereleri de iptal 
edilmektedir. 

Soru önergesinde av malzemesinin hangi şe
hir ve kasabalarda fazla fiyatla satıldığı açık
lanmadığı için bu hususta mahallen tetkikat ic
rasına imkân görülememiştir. 

Bahis mevzuu edilen av malzemesinin Tekel 
konusundan çıkarılması kararlaştırılmış ve bu 
hususta hazırlanan kanun tasarısı mütalâala
rı alınmak üzere bakanlıklara sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
' S. Yırcah 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
veremli asker hastalar için ayrılan yatak adedi
nin artırılması ve esaslı tedavi hususunda alınan 
tedbirlerin bildirilmesine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köym&n ve Sağlık ve Sos
yal Tardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'm 
yazılı cevabı (6/712) 

3 . VI . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Verem hastalığı yurdun her köşesine yayıldı
ğı gibi askerî müesseselerimizde de gün geçtik
çe artmakta olduğu teessürle görülmüştür. Bü
tün ordumuzda veremli hasta miktarının sekiz 
bine yakın olduğu ve ancak ordumuzun elinde 
ise veremlilere tahsis edilen yatağın 400 gibi az 
bir nispette bulunduğu müşahede edilmiştir. 

Bu hesaba göre ordumuzda yirmi veremliye 
ancak bir yatak isabet etmekte, diğerlerine sı
ra gelinceye kadar ekserisi de ölmeye mahkûm 
edilmekte; bilhassa ordunun elinde kâfi mik
tarda yatak olmadığından hastaneye yatıp te
davi gÖremiyen bu veremli askerler, Mehmetçik
ler köylerine gönderilmektedirler. Şu bir ha
kikattir ki, köyüne gönderilen bir veremli as
ker; bir köyü enfekte ediyor, bulaştırıyor. (Be
raber yemek yemeleri, oturmaları, yatmaları, 
kahve içmeleri) gibi sakınılmaz olan bu tabiî se
bep ve hâdiseler bu sirayeti artırmaktadır. 

Ordu : Bu sakat usulle, veremli olanları te
davi etmeden köylerine göndererek bütün va
tandaşları, bulaştırma yoluna giderse on sene 
sonra ordumuz; kuvvetli ve sıhhatli elemanlar
dan, Mehmetçiklerden mahrum kalacağı muhak
kaktır. Bu itibarla ordumuzda adetleri çok olan 
ve sekiz bine yaklaşan veremli askerlerimizin 
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tedavisi hususunda Millî Savunana re Sağlık Ba
kanlığı ne düşünmektedir? 

Millî Savunana Bakanlığı veremli asker hasta
larına ait bütçedeki tahsisatını, Sağlık Bakanlığı
na devretmek suretiyle bu hastaları Devletin mev
cut verem hastanelerinde ve sanatoryomlarmda 
tedavi etmek mümkün müdür? 

Ordumuzdaki bu veremli hastalarımızın esas
lı tedavileri husiusîunda Millî Savunma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardımı bakanlıklarının bu hususta al
dıkları tedbirler nelerdir? Yazı ile Millî Savunma 
ve Sağlık Bakanlıklarımız tarafından cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

T. C. 
M. S. B. 

Genelkurmay Başkanlığı 
Sağlık Dairesi 
II. Şube,2ıKs. 

Sayn: 158478-19/D 

16. VI. 1952 

özü : Yazılı soru önergesi hak-
fcmda. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Türkiye B. M. M. Başkanlığı Kanunlar Mü

dürlüğünün 5 . VI. 1952 ve 6/712, 3749/8071 sa
yılı yazılarına K. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, ve
remli hastalara ait yatak adedinin artırılması 
ve esaslı tedavi tedbirlerine mahsus yazılı soru
ları cevabının ilişikte sunulduğunu arzederim. 

Millî ıSavunma Bakanı 
H. Köymen 

T. C, 
M. S. B. 16 .VI . 1952 

Genelkurmay Başkanlığı 
Sağlık Dairesi 
II Şube : 2. Ks. 
Sayı : 158478-19 

özü: Yazılı soru önergesi H. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in yazılı 
soru Önergesi cevabıdır. 

Tüberküloz halk arasında yayılmış vaziyette 
bulunduğu gibi ordumuzda da mevcuttur; 1951 
ve 1952 yıllarında 2. ordu birliklerine yeni gelen 
celp erlerinin mikrofilm taramalarında 16977 
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erden, faal sekel ve gayrifaal olmak üzere 882 I 
erde tüberküloz tesbit edilmiştir. Bu miktar 
her bin* kişide 50 kişinin verem geçirmiş? veya 
geçirmekte olduğunu ve ortalama olarak senede , 
7500 îaal, veya gayrifaal veremlinin sevkiyat-
la birlikte orduya girdiğini göstermekte İh. 
Bunlardan faal olanlar tedavi edilmek üzere iıas 
taneleri yatırılmakta, pakiplörit ve hilus dol
gunluğu gibi ekseriyeti teşkil eden kalsifiye 
olmuş bakiye vakalarda arızalarına göre sakat 
muamelesine tâbi tutularak kısa bir askerlik 
vazifesinden sonra terhis edilmektedirler. 

1951 yılı istatistiklerine göre ordudaki akci
ğer, sair âza ve plörezi olmak üzere veremli mik
tarı 14000 vakadır. Akciğer 3900, sair âza 3026, i 
plörezi 7532 dir. Son ay istitistiklerine göre ha
len hastanelerimizde tedavide bulunan veremli 
miktarı 1349 dur. (Akciğer 470, sair âza 177. 
plörezi 602 vakadır.) 

Ordunun veremli yatak adedi ve tedavi şek
line gelince; halen elimizde 350 serilmiş yatakla 
çalışan Sarayburnu Verem Hastanesiyle 100 ya
taklı sanatoryum ve 50 yataklı prevantoryum 
mevcuttur. Bunlardan başka diğer askerî hasta
nelerimizde kapalı veya verem hastanelerimize 
nakledilemiyecek olan hastaları tedavi için in
taniye servislerine bağlı ihtiyaca göre çoğaltı-
labilen aşağı yukarı 1000 yatağımız daha var
dır. Mevcut yaıtak adedi ile tedavide bulunan 
hasta miktarı karşılaştırılacak olursa, prevan
toryum tedavisi hariç hiçbir hasta personelin 
hastanelerimizde tedavi için sıra beklemedik
leri görülmektedir ve bugüne kadar da sıra 
bekleme mecburiyeti karşısında kalınmış değil- \ 
dir ve hattâ her gelen hastanın muhakkak ya
tırılması imkânı daima sağlanmıştır. 

Verem tedavi müesseselerimize bir hastanın 
tamamiyle iyileşmeden taburcu edilmemesi hak
kında gerekli emirler verilerek icabeden ter
tibat alınmıştır. Hattâ Sarayburnu Verem Has
tanesinden bir hasta kendi arzusu ile1 taburcu 
olmak isterse elinden diğer sivil müesseselerde 
parasiyle tedavi olunacağına dair noterlikçe 
tasdikli senet alındıktan sonra terhis muame
lesi yapılarak Sağlık Bakanlığı teşkilâtına ih
bar edilmektedir. Çünkü basil ıçıkarmakta olan 
veremliler Beden Kabiliyet Talimatnamesi1 ge
reğince ihraç muamelesine tâbi olduklarımdan, 
'bunların istekleri hilâfına tedavilerini devam 
•ettirmek kanuni imkânlarına malik değiliz. 
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Oğlunu bir diğer verem müessesesinde tedavi 
ettirmek istiyen bir babaya hastasını teslim 
etmek mecburiyetindeyiz. Bunun haricinde ba
sil çıkaran hiçbir er taburcu edilmemiş ve teda
vilerime de fasıla verilm'eden devam edilmekte
dir. Veremliler hastalıklarını ister memleket
lerinden getirsinler ve ister orduda yakalanmış 
olsunlar, tedavileri hususunda hiçbir maddi 
fedakârlıktan çekinilmemekbedir. Şimdiye ka
dar askerlik şubelerinde yapılmakta olan çifte 
tabip muayenelerinde röntgenle 'tarama yapıla
madığından ve son yoklama ile orduya celbe-

i dilme işi arasında asgari bir seme gibi uzun 
I bir zaman geçtiğinden, veremli hastalar yukar

da bildirildiği gibi orduya sızmakta idiler. 
500 e yakın askerlik şubesinde röntgenle mü
cehhez sağlık kurulları bulamadığımız içindir 
ki, veremlilerin bu kanaldan sızmaları Önlene
memiştir. Ancak 1952 Mayıs celbinden itibaren 
erlere orduya girer girmez, mikrofilim ve 
B. C. Gr. aşı tatbikatına başlanmıştır. Bu fen
nî mücadele sayesinde hastalık ilerlemeden teş
his «dilmekte olduğundan tedavisi de kolaylaş
ma yoluna girmiştir. Ordu sağlamların yeridir, 
basil çıkaranlar yönetmelik gereğince ordudan 
ihraç edilirler. Yeni Beden Kabiliyet (Yönet
meliğinde veremli olanlar ister basil çıkarsın, 
ister çıkarmasın ordu hizmetiınden muaf tutu
lurlar. Bu durum karşısında veremden ordu
dan ihraç edilenlerin derakap tedavi edilebi-
lecekleri! sivil verem teşkilâtına devredilmeleri 
lâzım gelmektedir. Bugünkü şartlar dâhilinde 
ve sivil verem, müesseselerinin kifayetsizliği 
karşısında1 veremlilerin devri imkânı olmadı
ğı içindir ki, Millî Savunma Bakanlığı bir yar
dım olmak üzere veremli hastaların tedavisi
ne yer vermiş ve bu iş için de azımsanmıyacak 
1500 yatağını veremlilere hasretmiş bulunmak-
tadrr. Tahsis edilen bu miktar verem yatağı da 
basM çıkaran ve çıkaırmıyan, âmmenin si'hhati 
için tehlike teşkil eden vatanda'şlann ihtiyacı
na kifayet etmektedir. Memleket d âhirinde ve
remin çok ve yaygın bulunuşu, Devlet tedavi 
müesseselerinin de azlığı dolayısiyle askerlik 
çağındaki birçok veremli 'gençlerimiz çifte ta
bip muayenelerinde hastalıklarını saklamakta 
ve sağlam gibi orduya girdikten sonra hasta
lıkları bulunarak tedavileri sağlanmaktadır. 
Bu hususta misaller vardır. 

I Memleket çapında büyük bir dâva olan ve-
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remillerin tedavisi'meseMrode'-ordu üzerine dü
şeni yaptığına kaanâdir. Hattâ elindeki vasıta
larla yetinmiyerek ilâç, alet, malzeme ve kalifi
ye verem uzmanlarınım: artırılmasına çalışmak
tadır. Yine bu cümleden olarak daha modern 
240 yataklı bir verem hastanesinin yakında 
inşasına başlanacaktır. Ordunun veremlilere 
tahsis edeceği bütçeden alınmış bir tahsisatı 
olmadığından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığıma devredeceği tahsisat da yoktur. 

Millî Savunma Rakam 
H. Köymen 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1&VI.19.51 

Danışma ve İnceleme Kurulu 
Başkanlığı 

Genel No. 49 
özel No. 164 

özeti: Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in ve
remli asker hastalara 
ait yazılı sorusu H. 

Türkiye^ Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
5 . Yi . 1952 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/712/3740/8071 sayılı yüksek yazıları karşılı
ğıdır : 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,veremli 
askerlere ayrılan yatak adedinin artırılması 
hakkındaki yazılı sorusuna cevabımızın ilişikte 
sunulduğunu üstün saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

im ö : i 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in yazık 

sorusuna cevap 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütün, 
memlekete şâmil bir verem savaşına girişmiş 
bulunmaktadır. Memleketteki veremlilerin hepsi
ni birden tedavi altına almak imkânına henüz 
sahip olmamakla beraber, her yıl artan koru
yucu ve tedavi edici teşkilât ve müesseseleriyle 
Bakanlık verem savaşında gittikçe ziyadeleşen 
bir hızla çalışmaktadır. Orduda vereme yakala
nıp köyüne veya kasabasına dönen asker de bir 
vatandaş olarak Sağlık Bakanlığının hizmet 
edeceği hastalar arasına katılmış olacağından 
bunlara da tesbit edildikçe ve daha iyisi alâkalı 
makamlarca haber verildikçe, orduda askerî va
zifesini yapmıyan veremli vatandaşlara mahsus 
hizmet ve yardım usulleri tatbik olunacaktır. An
cak bu hizmetin yatak tedavisi kısmı, yukarda 
arzolunan sebep dolayisiyle, bugünkü şartlar ica
bı mahdut derecede ve nispeten az şümullü ola
rak kalmak mecburiyetindedir. Soru sahibinin 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde veremli as
ker hasjalar için konulan tahsisatın Sağlık Ba
kanlığına devri suretiyle bu gibi hastaların mev
cut Devlet sanatoryum ve hastanelerinde tedavi
si imkânları hakkında istediği mütalâanın vere
me tutulan askerlerin yıllık istatistiği ile mezkûr 
tahsisatın miktarı bilinmeden ve bu meblâğın 
mevcut müesseselere yeni şubeler ilâvesiyle sia-
larını artırmaya yetip yetmiyeceği hesap edilme
den müspet ve pratik şekilde verilemiyeceğini 
saygılarımla arzederim. 

7, - SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. —< Günyece ilce merkezinin İkizdere'ye 
nakledilmesi hususunun kanunlaşması münase

betiyle bütün ÎkizdereHlerin şükranını bildiren 
telgraf. 
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Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine dair 

Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edUmiftk».) 

Üye mym : 487 
Oy verenler : 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler o 
Çekimserler 0 

Oya katılmıyanlar : 220 
Âeık Milletvekillikleri : 7 

AFYON KAEAHlBAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sabi* 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
KSeyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 

[Kabul 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Mülit Erkuyumen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Haiil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înane. 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANH 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 

- 8 0 0 — 
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Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Rtsit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknü 
H&di Hüaman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Piiruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Taver 

Halide Bdib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktas 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Beniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioglu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Deyelioğlu 

AH Rıza Küıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Fili. 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Seni Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Umrân Nazif Yiğıter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet îhsan Oürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nar I 
suhoğlu I 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Oeakeıoğlû 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoglu 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Muzaffer Kurbanogiu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
ruiver I 

Muhlis Tümay 
M AR AŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadojlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Neeip Bilge 
Asım Doganay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
IJüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkef eli 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

SîtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

8İNOB 
Muhtar Acar 

1 Nuri Öertoglu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

I Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 

I Muzaffer Ünal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

I Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı 

i oğlu 
I Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydnı \ 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal TimurofU 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcık 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoglu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Hüseyin Balık 
Esat Kerimol 

I Rifat Sivişoğlu 
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[Oya kattlmıyanlar] 

Af YOK KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topeu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen (ti) 
Raini* Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Nazif i? Şerif *Jabel 
Akii Sanoğhı 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emifoğlu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BlLBOlK 
YÜHinü Üresin 

BİNOÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Ayhar 
Agâh E rozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (î.) 
îhsan Karasioğiu 

ÇANKIRI 
Kazam Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sapar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabtidak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf AzizoğTu 
M. Remzi Bucak (î.) 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

EDtRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönen* 
Şemsettin Güs»ltay 
Nahid Pekoam 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said B u * 
Fehmi Çobaaepu 
Bahadır Dsüiger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuqğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebeaoy 

GAZtANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet' Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad B-elger (î.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fnad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan -Menderes 
(Başbakan) 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 

Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır. 
Veyi$ Koçttlu (î.) 
Tezer TaşkiFan 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtfa Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı \ 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lfttfi Toksin 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuceiya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (I.) 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım^ün4üz (1) 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan (I.) 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
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Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (t.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk îlker 
Refik Şevket* ince 
Kâzım Taşkent (î.) 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ (t.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Eıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (t.) 

B : 86 18.6 
Halil Nuri Yurdakul* 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

BAMBUN 
Hâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail îşm (î.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serce 

1952 O : 1 
Sinan Tekelioglu 
Canni Türk 

SîtRD 
Şefik Türkdogan 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Rif at öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner, 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil ( t ) 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

Mustafa özdemir (î.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan (î.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala* 
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık MilletvekilUkleri] 
Denizli 
Konya 
Malatya 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 
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S. SAYISI 207 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Vergisin
den muaf olarak yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının te
kel resmi ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine dair ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Maliye komisyonları raporla-

riyle Adalet Komisyonu düşüncesi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1 /157) 

T. C. 
Başbakanlık 2.111.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1398, 6-802 S 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak yurda giren eş
yadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de muafyetine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16. I I . 1951 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, A. Menderes 

GEREKÇE 

1926 yılında mer'i bulunan Gümrük Tarifesi Kanununun 5 nci maddesi gereğince Gümrük 
Resminden muaf olarak yurda giren yabancı elçiler ve elçiliklere ait eşyadan Tekel Resmine 
tâbi olanların bu resimden de muaf tutulması 12 Ekim 1926 tarih ve 9205 sayılı kararname ile 
kabul edilmiştir. 

1334 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran ve 1929 yılında meriyete giren 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanununun 6 nci maddesi ile yabancı elçiler ve elçiliklere ait eşyanın Gümrük Res
mi muafiyeti ipka edilmiş bulunduğundan Tekel Resimleri muafiyetine ait bulunan, zikri 'ge
çen kararname hükümlerinin tatbikma devam edilmiştir. 

11 . XI . 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci maddesi ile 
Gümrük Vergisi muafiyeti, yabancı devlet başkanları ve aileleriyle refakatlerine memur olan
ların birlikte getirdikleri ve Türkiye'deki ikametleri sırasında getirecekleri eşyalar ile diplo
masi memurlarının ve resmî bir ziyaret veya vazife için memleketimize gelen delege ve askerî 
heyetlerin Gümrük ve Tekel ve Dışişleri bakanlıklarınca tesbit edilecek eşyalarına da teşmil 
edilmiş olduğundan yalnız yabancı elçiler ve elçilikler namına gelen ve Gümrük Vergisinden 
muaf olarak memlekete giren eşyadan tekel maddesi olanların, Tekel Resminden muafiyeti hak
kındaki 12 Ekim 1926 tarih ve 9205 sayılı kararnamenin bunlara tatbikına imkân görülmemiştir. 

Bugünkü görüşe nazaran Tekel Resminden muafiyetin kararname mevzuu değil kanun mev
zuu olması lâzımgeldiğinin anlaşılmış bulunması ve 5383 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 1, 2 
ve 3 ncü fıkralariyle karşılıklı olmak şartiyle tesis edilen Gümrük Vergisi muafiyetine müte
nazır olarak tekel maddelerinden, Tekel Resminden başka bu maddelerin tekelden çıkarılması 



halinde Hazine igelirinin sağlanması için ihdas edilecek ve hariçten getirtileceklere de teşmil 
edilecek olan vergi veya resimlerin de alınmamasının devletlerarası hukuk, teamül ve mücamele 
icaplarına uygun olacağı göz önünde bulundurularak bu tasarı teklif edilmiş bulunmaktadır. 

5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun yürürlüğe girdiği 11. XI . 1949 tarihinden itibaren bu 
kanunun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları gereğince yurda Gümrük Vergisinden muaf 
olarak giren tekel maddelerinin Tekel Resimleri Millî Savunma Bakanlığınca borçlanılmış ve 
fakat ödenmesi imkânı adı geçen Bakanlıkça sağlanamamış bulunduğundan bu resim borçla
rının aranmaması için tasarıya geçici bir madde konulmuştur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

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

Esas No. 1/157 
Karar No. 17 

2 .VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uya
rınca Gümrük Vergisinden muaf olarak yurda 
giren eşyadan tekel maddesi olanlarının Te
kel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de mu
afiyetine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . II . 
1951 günlü toplantısında yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve yüksek Başkanlıkça 
2 . III . 1951 tarihinde komisyonumuza hava
le buyurulan kanun tasarısı komisyonumuzun 
16 . V . 1951 günlü toplantısında Maliye ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıkları salahiyetli tem
silcileri huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Neticede Hükümet 
lüne karar verildi. 

teklifinin aynen kabu-

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve

rilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı yerine 
Sözcü 

Trabzon 
M. 'Goloğlu 
Kâtip 
Samsun 

İsmail Işın 

Sözcü 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Denizli 
Mustafa Gülcügil 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır Kastamonu 
Y. Azizoğlu Ahmet Keskin 

imzada bulunamadı 
Konya Samsun 

A. F. Ağaoğlu Hasan F. Tfstaoğlu 
Samsun Tokad ' Trabzon 
H. Üzer M. özdemir T. Koral 

Yozgad Çorum 
H. Vçöz A; Başıbüyük 
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Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/157 
Karar No. 67 

il. VI. 1951 

Yüksek Başkanlğa 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarın
ca Gümrük Vergisinden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının tekel resmi 
ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine 
dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık mümessilleri 
hazır bulundukları halde incelendi. 

Söz alan Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsil
cisi; 

Şimdiye kadar 12 Ekim 1926 tarih ve 9205 
sayılı Kararname gereğince yalnız yabancı el
çiler ve elçilikler namına gelen ve Gümrük Ver
gisinden muaf olarak memlekete giren eşyadan 
tekel maddesi olanların, tekel resminden muaf 
tutulduklarını belirttikten sonra, bugünkü gö
rüşe göre tekel resminden muafiyetin kararna
me mevzuu değil kanun mevzuu olması lâzım-
geldiğinin anlaşılmış bulunması ve 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralariyle karşılıklı olmak şartiyle tesis 
edilen Gümrük Vergisi muafiyetine mütenazır 
olarak tekel maddelerinden, tekel resminden 
başka bu maddelerin tekelden çıkarılması ha
linde Hazine gelirinin sağlanması için ihdas edi
lecek ve hariçten getirtileceklere de teşmil edi
lecek olan vergi veya resimlerin de alınmaması
nın devletlerarası hukuk, teamül ve mücamele 
icaplarına uygun olacağını söyledi. 

5383 sayılı Yeni Gümrük Kanununun yürür
lüğe girdiği 11 . X I . 1949 tarihinden itibaren bu 
kanunun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkra
ları gereğince yurda Gümrük Vergisinden muaf 
olarak giren tekel maddelerinin tekel resimleri 
Millî Savunma Bakanlığınca borçlanılmış ve fa
kat ödenmesi imkânı adı geçen bakanlıkça sağ
lanamamış bulunduğundan bu resim borçlarının 
aranmaması için tasarıya geçici bir maddenin 
konulmuş olduğunu ve bunun miktar bakımın
dan 575 763 lira olup, 204 156 lirasının ödenip 
geri kalan 371 607 lirasının ödenemediğini izah 
etti. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi de aynı fikre iş
tirak ettikten sonra gereğini düşünen komisyo
numuz gerekçeyi ve Bakanlık temsilcisinin be
yanlarını yerinde görerek tasarının esasını itti
fakla kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 
îzzet Akçal (Rize) bu şekilde yurda giren 

tekel maddelerinin memleket dâhilinde satıla
rak suiistimale uğradığını ve bu hususta verilen 
mahkeme kararlarının «Kaçakçılık addedilme
diği» yolunda olduğunu belirterek tasarının bi
rinci maddesine «bu muafiyetten istifade ederek 
memlekete giren maddelerin satılması ve satm-
almması kaçakçılık sayılır» tarzında bir fık
ranın ilâvesi hakkındaki teklifi maddeye ekle
nerek ittifakla kabul edildi. 

Geçici maddenin son satırındaki «Tekel re
simleri» tâbiri yerine birinci maddeye mütena
zır olarak «Tekel resmi ile diğer vergi ve re
simler» tâbiri konulmuştur. 

Hükümetin ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeye kanunun tatbiki ile alâka
sı bakımından Maliye Bakanı da ilâve edilerek 
madde «bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanları yürütür» tarzında kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Rize Giresun 
t. Akçal H. Erkmen 
Kâtip 

Zonguldak Diyarbakır 
F. Açtksöz M. Remzi Bucak 

tmzada bulunamadı 
Muş Seyhan 

F. Klıçlar Z. Akçalı 
Siird t Sivas Trabzon 

M. Daim Süalp Ş. Ecevit T. Koral 

( S. Sayısı t 207 ) 



— 4 — 
Adalet Komisyonu düşüncesi 

T. B.M.M, 
Adalet Komisyonu _ İS • -WJ • 1951 

Esas No : î/157 
Karar No : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi gereğin
ce Gümrük Vergisinden muaf olarak ithal edilen 
eşyadan Tekel maddelerinin, Tekel Eesmi ile sa
ir vergi ve resimlerden muaf tutulması hakkında 
Hükümet tarafından hazırlanan tasarı Bütçe Ko
misyonundan mütalâa alınmak üzere komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Adalet, Maliye, 
Tekel ve Dışişleri Bakanlıkları mümessillerinin 
de iştirakiyle yapılan müzakere ve tetkikat so
nunda berveçhi âti karar ittihaz olunmuştur : 

Mevzu : 
1. Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci madde
sinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları gereğince Gümrük 
Vergsinden muafen memleketimize ithal edilen 
eşyadan tekel maddeleri olanlarından Tekel Res
mi ile diğer vergi ve resimlerden muafiyetim is
tihdaf ve kanuna ilâve edilen geçici maddede dâ
hi zikri geçen Gümrük Kanununun meriyete gir
diği 1 1 . X I . 1940 tarihinden itibaren ithal edi
len Tekel maddelerinden henüz istifa edilme
miş bulunan vergi ve resimlerin de terkinini ta-
zammun etmektedir. 

2. Gümrük ve Tekel Komisyonunda müza
kere edilen tasarı, Hükümet teklifi veçhile kabul 
edilmiştir. 

3. Mevzu, Maliye Komisyonunda tetkik edil
miş ve tasarının birinci maddesine (Bu muafi
yetten istifade ederek memlekete giren maddele
rin satılması ve satmalmması kaçakçılık sayılır) 
fıkrasının ilâvesi sebkeden teklif dairesinde ka
rar altına alınmıştır. 

4. Bütçe Komisyonu, hâdiseyi tetkikten ev
vel; Maliye Komisyonu tarafından birinci mad
deye eklenmesi teklif olunan fıkranın (Gümrük 
ve Tekel kaçakçılıkları hakkında ve hal'en mer'i 
hükümlerle olan alâka ve münasebeti bakımın
dan) Komisyonumuzdan mütalâa istemiştir. 

Adalet Komisyonu kararı : 
A) Mevzu iki esas üzerinden mütalâa ve 

tetkik edilmiştir : 
1. Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair olan 

1918 sayılı Kanun. 
2. Gümrük rejimini tâyin eden 5383 sayılı 

Gümrük Kanunu. 
B) Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair olan 

Kanun hükümleri. 
Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair olan 

kanunun birinci maddesinde kaçakçılık fiilleri 
tadat ve tasrih kılınmış ve bu meyanda Devlet 
inhisarı altında bulunan maddelerin mezun ve
ya salahiyetli olmaksızın Türkiye'ye ithalini, 
memleket içinde bir yerden diğer bir yere sevk 
ve naklini, saklanmasını, satılığa çıkarılma
sını, satılmasını, bilerek kabul edilmesini, satııı-
alınmasım, istimal ve istihlâk edilmesini meni 
ve bunlara mütecasir olanları da kaçakçı ad ve 
kabul etmiştir. Ancak; 

Kanunun metninden açıkça anlaşılacağı veç
hile tekel maddelerine mütaallik olarak işlenen 
fiillerde kaçakçılık unsurunun tekevvün edebil
mesi için evvelemirde bunların Türkiye'ye 
(mezun) veya (salahiyetli) olmaksızın ithalinin 
asli şart bulunmasıdır. 

tbarei kanuniyenin muhalif mefhumunu da 
hâdisede d'erpiş ve mütalâa etmek de zaruridir. 
Çünkü, Tekel maddelerinden her hangi birinin, 
tatbik edilmekte bulunan mevzuat hükümleri 
gereğince ithaline mezuniyet ve salâhiyeti ta-
zammun eden ahvalin, kaçakçılık telâkkisine 
hukuk kaideleri cevaz vermez. 

C) Gümrük Kanunu : 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci mad

desinde mütekabiliyet 'esası gözetilmek şartiyle 
yabancı devlet başkanları, 'elçiler, sair diplomasi 
memurları ile resmen vazifeli delege ve askerî 
heyetlerin ve sairenin ihtiyaçlarına maksur ola
rak yurdumuza ithal edecekleri eşyalar serbest 
bırakılmış ve Gümrük Vergisi hakkında her 
haildi hir takyide tâbi tutulmamıştır, ki, bu 
madde hükmünün siyasi bir mücameleyi istihdaf 
etmediği â;/Vardır. 

Binaenaleyh; her iki kanun hükümleri ile 
Hükümet ve Maliye Kon>'vvonu tarafından mes-

(S. Sayısı : 207 ) 



- 6 
buk teklifin mukayese ve tahlilini yapmak lü
zumu hâsıl olmaktadır, 

Kaçakçılık fiili, mezuniyet ve salâhiyete 
müstenit olmaksızın eşyanın; Gümrük Kanu
nunda tadat ve tasrih kılınan usul ve zavabıt 
haricinde geçirilmesi ile tekevvün ve Gümrük 
Kanunu ise; ithal edilmesi istenilen Gümrük 
Vergisine tâbi maddeleri karşılıklı olmak şar-
tiyle muafen imrarına müsaade etmektedir. 

Hükümet teklifi de; esasen Gümrük Vergi
sinden muaf olarak gümrükten geçirilen eşya
ların tâbi olacakları muamelede bir tenazur 
temini veya başkaca ihtilât tevlit etmemesi ba
kımından ; ithal olunan eşyadan Gümrük Vergi
si ile beraber mevcut mevzuat hükümlerine gö
re sair vergi ve resimlerin istifa edilmemesi hu
susu da nazara alınmış bulunmakta ve aynı za
manda mevcut bir vaziyeti de derpiş ve istih
daf etmektedir. 

Meşrut vaziyete göre Hükümet teklifine mü-
mas gerekçe muhteva itibariyle yerinde görül
müştür. 

Ancak; Maliye Komisyonu tarafından eklen
mesi ileri sürülen fıkranın ihdas edeceği huku
ki vaziyetin, kanunun sevkında düşünülen mak
sat ile telifi mümkün görülemediği gibi teklif
te tavsif olunan kaçakçılık hali, Gümrük Kanu
nunun bahsi geçen 1 ve 18 nci maddelerindeki 
hükümlere de esas itibariyle mugayir bulundu
ğu mütalâa olunmuştur. 

Çünkü, kanunun müsaadesine müstenit ola
rak gümrükten imrar edilen ve kaçakçılığın ta
rifinden masun kalan bir fiilin; aynı zamanda 
bu kanunun şümulüne ithali her türlü hukuki 
teşevvüş husule getireceğinde, adaletsizlik tev
lit edeceğinde tereddüt caiz değildir; yani, bir 
fiilin hem kanuni cevaza tâbi tutulması ve ay
nı zamanda memnuiyetinin de tansis suretiyle 
cezai müeyyideye raptı gibi mütezat bir vazi
yetin tahaddüs etmesi keyfiyeti hukuk kaide ve 
düşünceleriyle ölçülemez. Bu itibarla Maliye 
Komisyonu tarafından yapılan teklif hakkında 
müspet bir mütalâa dermeyamna mantıki ve 
hukuki imkân bulunamamıştır. 

İzah olunan sebebe müsteniden Bütçe Ko
misyonu raporunda zikredildiği veçhile fıkra
ya (bilerek) kelimesinin ilâvesi halinde tevellü
dü muhtemel mahzurların da izalesi kabil gö
rülememiş, bilâkis tatbikatta ihtilât vücuda ge

tireceği endişesini de celbetmiştir. 
Yalnız; komisyonumuz, Maliye Komisyonu 

tarafından sebkeden teklifin ehemmiyeti üzerin
de tevekkuf ile ihdas edilen evrivakilere bir 
son verilmesi ve bu suretle geniş bir mahiyet 
arzettiği müşahede kılınan suiistimallerin ön
lenmesi için gerekli tedbirlerin »alınmasını da 
katı bir zaruret olarak mütalâa etmiştir. . 

Vâki teklifin; içtimai ve iktisadi bünyemiz
de beliren müessif tezahürleri cezai müeyyide 
altında bırakmayı hedef tutmakta ve başlıca za : 

rarları ve hattâ müstevli bir şekil alan vaziyeti 
tasfiyeyi de dikkatle teemmül eylemekte oldu
ğunu da burada kaydetmek hakikatin ifadesi olur, 
ki mahza beynelmilel hukuk esasları, teamül
leri ve siyasi mücamele icaplarına uygun olarak 
mahsus kaideye müsteniden gümrükten imrar 
edilen ve yalnız yabancı devlet başkanları, si
yasi ve askerî mümessilerle bunların ailelerinin 
şahsi ihtiyaçlarına hasredilmesi icabeden eşya
nın kanunun tâyin ve tahdit ettiği sahanın ha
ricine intikal ettirilmesine de izin ve icazet ve
rilmesi ve suiistimallere karşı müsamahada bu
lunulması da kabule şayan değildir. Bu sebep
lerle ; 

Hükümet tasarısına (bu muafiyetten istifade 
ederek memlekete giren maddelerin satılması, 
satmalınması, kanunen istifadelerine hasredi
lenlerden başkalarına devri veya bunların yed-
lerinde her ne suretle olursa olsun bulunması 
halinde ithal edilen maddelerin tâbi oldukları 
vergi ve resim ve sair mükellefiyetlerin çok 
ağır misil zamlariyle istifası ve aynı zamanda 
müsadere edilmesini) tazammun eden bir hük
mün de ilâvesinin bugünkü mevzuat hükümle
rine uygun olacağı neticesine varılarak işbu 
mütalâa raporu tanzim kılınmıştır. 

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

Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
îzmir Balıkesir 

H. özyörük V, Asena 
KâtİB 

Balıkesir Amasya Ankara 
V. Asena t. Olgaç Hâmid Ş. înce 

Ankara Ankara Balıkesir 
O. T. ÎUekin O. Ş. Çiçehdağ M. Erkuyumcu 

Çoruh Edime Erzurum 
M. Güney M. Enginün E. Karan 
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Gümüşane 
H. \Tokdemir 

İstanbul 
A. Moshos 

İçel 
Ş. Tol 

Kars 
A. Çetin 

Manisa 
Ş. Ergin 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
M. Oouz 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Yozgad 
N. Ünal Alcıh 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

^ 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/157 

Karar No. 94 

4. VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca 
Gümrük Vergisinden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının Tekel Res
mi ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyetine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 2 . III . 1951 tarihli 
ve 6/802 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun ta
sarısı Gümrük ve Tekel ve Maliye komisyonları 
raporları ile birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıkları temsilcileri huzuriyle görüşülüp incelendi. 

Tasarı; gerekçesinde de tafsilen açıklandığı 
üzere 1926 yılında yürürlükte bulunan Gümrük 
Tarifesi Kanununun 5 nci maddesi gereğince 
Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren 
yabancı elçi ve elçiliklere ait eşyadan Tekel Res
mine tâbi olanlarının da bu resimden muafiyeti 
hakkında kabul olunan 1926 tarihli ve 9205 
sayılı kararnamenin, 1929 yılında meriyete gi
ren 1499 sayılı Kanunda ipka edilmiş olan mua
fiyetlerden Tekel Resmine tâbi olanlar hakkında 
da tatbikma devam edildiği halde bilâhara 1949 
yılında yürürlüğe giren 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 18 nci maddesi ile Gümrük Vergisi 
muafiyeti yabancı Devlet başkanları ve aileleriy
le refakatlerine memur olanların birlikte getir
dikleri ve Türkiye'deki ikametleri sırasında ge
tirecekleri eşyalar ile diplomasi memurlarının 
ve resmî bir ziyaret veya vazife için memleketi
mize gelen delege ve askerî heyetlerin Gümrük ve 
Tekel ve Dışişleri Bakanlıklarınca tesbit edilecek 
eşyalarına da teşmil edilmiş olduğu cihetle 

yalnız yabancı Elçiler ve Elçilikler için Güm
rük Resminden muaf olarak giren eşyadan Te
kel Resmine tâbi olanlarının da muafiyeti hak
kındaki Kararnamenin tatbikma imkân görü
lemediğinden ve Tekel Resminden muafiyetin 
kararname ile değil, bir kanun mevzuu olması 
lâzımgeleceğine dair komisyonumuzca evvelce 
izhar olunan temenniye uyularak 5383 sayı
lı Kanunun 18 nci maddesi gereğince Gümrük 
Resminden muaf olarak yurda girecek eşyadan 
Tekel Resmine tâbi olanların da muafiyetini 
temin maksadiyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesine, bu muafiyet
ten istifade ederek memlekete giren maddele
rin satılmasını ve yahut satınalmmasını önle
mek maksadiyle, Maliye Komisyonunca ilâve 
olunan fıkra üzerinde komisyonumuzda cere
yan eden müzakere sonunda bu ilâvenin Dev
letlerarası hukuk ve mücamele ve mütekabi
liyet esaslarına uygun* düşmiyeceği göz önün
de bulundurularak birinci madde Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun yürürlüğe 
girdiği 11 . XI . 1949 tarihinden itibaren bu 
Kanunun 18 nci maddesi gereğince yurda Güm
rük Resminden muaf olarak giren Tekel mad
delerinin Tekel resimleri Millî Savunma Ba
kanlığınca borçlanılmış ve fakat ödenmesi im
kânı adı geçen Bakanlıkça sağlanamamış ol
duğundan dolayı bu Resim borçlarının aranma
ması için Hükümetçe teklif olunan geçici mad
denin Maliye Komisyonunca değiştirilen met
ninde yanlı «eşya» kelimesi yerine «Tekel 
maddelerine» ibaresi konulmak suretiyle ve yü-
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rürlük maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 

Bu rapor Sözcüsü 
Bolu 

M. Güçbümez 

Afyon Karahisar 
A. Vezir oğlu 

Bursa Çanakkale 
K. Yılmaz E. \Kalafat 

Erzincan Gümüşane 
N. Pekcan K. Yörükoğlu 

istanbul İstanbul 
H. Hüsman S. Oran 

İzmir Malatya 
T. Gürerk M. 8. Eti 

Trabzon 
İS. F. Kalay cıoğlu 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İstanbul 
A. H. Başar 

İzmir 
B. Bilgin 

Ordu 
R. Aksoy 

Van 
F. Melen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesi uyarınca Gümrük Ver
gisinden muaf olarak yurda 
giren eşyadan tekel maddesi 
olanlarının Tekel Resmi ile di
ğer vergi ve resimlerden de 
muafiyetine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı 
Gümrük Ka^TiT^i"^ 18 nci 
maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fık
raları uyarınca Gümrük Ver
gisinden muaf olarak yurda 
sokulması gereken eşyadan te
kel maddesi olanları Tekel 
Resmi ile diğer vergi ve re
simlerden de muaftır. 

GEÇtCÎ MADDE — ll.XI. 
1949 tarihinden itibaren, yu
karda birinci maddede yazılı 
olduğa şekilde yurda Gümrük 
Vergisinden muaf olarak gir
miş olan eşyaya ait olup henüz 
ödenmemiş bulunan Tekel Re
simleri de aranmaz. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTÎRİŞÎ 

Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesi uyarınca Gümrük Ver
gisinden muaf olarak yurda gi
ren eşyadan tekel maddesi olan
larının tekel resmi ile diğer 
vergi ve, resimlerden de muafi

yetine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5383 «ayılı 
Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkra
ları uyarınca Gümrük Vergi
sinden muaf olarak yurda so
kulması gereken eşyaden tekel 
maddesi oianları tekel resmi ile 
diğer vergi ve resimleden de 
muaftır. 

Bu muafiyetten istifade ede
rek memlekete giren maddele
rin satılması ve satınalınması 
kaçakçılık sayılır. 

GEÇİCİ MADDE — 11. XI. 
1949 tarihinden itibaren yukar
da birinci maddede yazılı oldu
ğu şekilde yurda Gümrük Ver
gisinden muaf olarak girmiş 
olan eşyaya ait olup henüz 
ödenmemiş bulunan tekel res
mi ile diğer vergi ve resimler 
de aranmaz. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesi uyarınca Gümrük Res
minden muaf olarak yurda gi
ren eşyadan tekel maddesi olan
larının tekel resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden de muafi

yetine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 11. XI. 
1949 tarihinden itibaren birinci 
maddede yazılı olduğu şekilde 
yurda Gümrük Vergisinden mu
af olarak girmiş olan tekel 
maddelerine ait olup henüz 
ödenmemiş bulunan tekel resmî 
ile diğer vergi ve resimler de 
aranmaz. 
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Hü. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Gümrük ve Tekel Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
Millî Savunma Bakanı 

Refik Ş. İnce 
içişleri Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık (Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

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

N. özsan 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
Çalışma Bakanı 

H. Köymen 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

Mal. K. 

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

MADDE 3. — Bu kamunu 
Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanları yürütür. 

B. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı : 207) 



5. SAYİSİ 208 
İtalya'da vukuagelen su baskınlarından zarar görenlere yardım ol
mak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İtalya'ya 250 ton 
buğday gönderilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/346) 

T, c. " . / • ' ' " . - " • * ' • ' " • • 
Başbakanlık *2.. Îİ •. 19S2 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71-2264, 6/514 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İtalya'da vukuagelen su baskınlarından zarar görenlere ̂ yardım olmak üzere Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti adına İtalya'ya 250 ton buğday gönderilmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . I . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz» 
ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
Bakanlar Kurulunun 5 . XII . 1951 tarihli ve 3/13991 sayılı Kararı mucibince İtalya'da îe» 

yezan âfetine uğramış felaketzedelere yardım maksadiyle 250 ton buğday serian gönderilece-
ğinden bu hususta lüzumlu hazırlıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılmıştır. Icabe-

ıfların ve buğday bedelinin tediyesi için mahsus bir kanun tasarısı hazırlanmış ve sevk-
buğdayların bedeli ile her türlü ambalaj, tahmil ve tahliye, navlun, sigorta ve sair 
irsal ve teslim masraflarının Hükümetçe adı geçen Ofise tediye edileceği bu tasarı

nın ikinci maddesinde tasrih kılınmıştır. 
Not : 
Tasarının ikinci maddesine göre 250 ton buğdayın İtalya'ya kadar teslim masrafları 100 000 

lira raddesinde tahmin olunmaktadır. 93 447,50 liraya baliğ olan müfredatlı cetvel aşağıya dere-
edilmiştir. 

Ton başına isa
bet eden masraf 

Lira 

Satış fiyatı 
Çuval bedeli 
Fob masrafı 
Navlun 
Sigorta 

Yekûn 
250 ton bedeli 

308,— 
32,40 
3,81 

26,50 
3,08 

373,79 
250 X 

93 447,50 
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Tkaret Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas Nv. 1/346 
Karar No. 11 

3. IV. 

Yüksek Başkanlığa 

İtalya'da vukugelen su baskınlarından za
rar görenlere yardım olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti adına, İtalya'ya 250 
ton buğday gönderilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı Komisyonumuzun 26 . I I I . 1952 tarihli 
toplantısında tetkik edilmiştir. 

İtalya'da geniş bir bölgenin su baskınına uğ
raması, birçok ailelerin mesken ve yiyecekten 
mahrum kalması bütün insanlık âlemini mü
teessir eden bir vakıadır. 

Hükümetimiz de, bu olay karşısında İtalya'
da felâketzedelere dağıtılmak' üzere 250 ton 
buğday göndermeye karar vermiştir. Buğday
lar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gönde
rilecek, bedeli, nakliye masrafları ile birlikte, 

Hükümetimiz tarafından ödenecektir. 
Böyle bir yardımı yerinde ve lüzumlu gö

ren Komisyonumuz kanun tasariHim ittifakla 
ve aynen kabul etmiştir. 

Tasarı, havalesi gereğince, Maliye Komis
yonuna tevdi buyuntlm&k üzere Yüksek Baş
kanlığınıza saygı ile sunulur. 
Ticaret Ko. 

Başkanı Sözcü 
İstanbul Balıkesir 

B., N. mknü , E. Güreli 
Afyon K. Afyon K. 

0. Yiğitbaşı S.-Keratan. 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 0. 

Kâtip 
Ankara 
S. Bmli 

Erzurum 
8. Başak 

Rize 
Kavrakoğlu 

Malive Komisyonu raporu 

T. &. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No : 1/346 
Karar No : 45 

9. IV. 1&52 

Yüksek Başkanlığa 

İtalya'da vukua gelen su baskınlarından za
rar görenlere yardım olmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti adına İtalya'ya 250 ton buğ
day gönderilmesi hakkında kanun tasarısı, Hü
kümet mümessilleri huzurları ile incelenip görü
şüldü. 

Ticaret Komisyonu raporu okunduktan ve. 
temsilciler dinlendikten sonra, 

İtalya'nın son su baskınlarında uğradığı fe
lâket ve devletler arasındaki münasebet ve mü-
camele kaideleri göz önüne alınarak tasarının 
esastan kabulü ile maddelere geçilmesine ittifak
la karar verilmiştir. 

Başlık, vuzuh vermek ve kısaltmak maksadı 
ile düzeltilmiştir. 

Birinci madde; yardımın bir kanunla ve Dev
let adına yapıldığı nazara alınarak (Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti adına) kelimeleri mad
deden çıkarılmıştır. 

İkinci madde; ödeme keyfiyetinin bir kanun 
ile yapılmakta olduğu nazara alınarak ıtıactde 
metnindeki (Hükümetçe) kelimesi çıkarılmıştı. 

3 ncü ve 4 ncü maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Değişik şekli ile tekrar reye vaz 'edilen tasarı 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyouna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye K. Başkanı 
Rize 

İzzet Akçal 
Konya 

Tl. N.Yiğitev 

Sözcü 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Niğde 

Badi Aribas 

{ S. Sayısı : 208 ) 
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Şeytottt 

Zeki Akçalı M. Daim Süalp Hâ§im Tathoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Karar No. 4$ 

föt%3 
^ . ^ ^ y / r 7 : ""*;*., 

%Hf 
4.m.m2 

Yüksek BftşkMthğa 

italya'da vukua gelen su baskutfarındau za
rar görenlere yardım olmak üzere Türkiye Cum
huriyeti.Hürmeti adına. İtaJyVya 250 ton buğ
day gönderilmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlarınca hazırlanğn ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise, arzı kaıariaştelıp iBaşbafcanlığın 
22. I I . 1952 tarffili Ve 6/514 sâyüı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı Ticaret ve tMaöy* komis
yonları raporlariyle birlikte \KeıxâB$!9mamtz& 
havale olunmakla Maliye ve Ekönoatî:<w Tica* 
ret Bakanhkları temsilcileri hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldjju 

Ticaret Komisyonunca aynen ve Maliye Ko* 
misyonunca tadilen kabul olunan kanun tasa
rısı, İtalya'nın son su baskınlarında uğradığı 
felâket dcdayısiylc devletler aracındaki müna
sebet ve mücamele kaideleri göz önüne alınarak 
Hükümetimizce 250 ton buğdayın İtalya'ya 
yardım olarak gönderilmesine mütedair olup, 
kmöisyönunruaea da kabule* şayan geeâtetek 
maddelerin miıakeresk» pBeflmiştir. 

Yapılacak 250 ton buğday yardımının kar
şılığı olan tahsisatın İMeclisi Aliye gönderile
cek ek ödenek kanun tasarısında (100 000) lira 
olarak tesbit edilmiş olduğu Maliye Bakanlığı 
temsilcisi tarafından ye bu miktar tahsisat ise 
gerek buğdayın satın alınmasını ve gerek her 
türlü ambalaj, tahmil ve tahliye, navlun, ve sair 
bilûmum sevk ve teslim masraflarını karşılama
ya kifayet edeceği Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı mümessili tarafından ifade edilmiş olduğun
dan birinci madde metnine yapıtecak yardımın 

bütçeye aksedecek tahsisat miktarının îtave*i ve 
yapılacak bu yardan için Baianfar ^lınrfunn 
verilen salahiyet dotayâryle TöpY^MahsoÜeri 
Ofisi hakkında ayrıca bir hüküm tedvinine lü
zum görülmediğinden dolayı ikinci madde bi
rinci madde ile tevhit edilmek suretiyle yeniden 
tanzim edilmiştir. 

'Easanüm ikinei mad4em Bikümstin teklifi 
veçhile ayran ve ÜÇÜMÜ maddeti değiştirilmek 
suretiyle kabul olunmuştur. 

Bu surette yeniden, hasırlanan tasan Kamu
tayın tasvibine arzedümek üzere Yüksek Baa-
kaniı|c& sunular. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Bu ra^ctr Sözcüsü 

Aataiö» 
A. Sarıoğlu 

Afyon K. 
A. Teziroğtu 

Bolu 
/. Gülez 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 
S. Oran 

Konya 
R. Birand 

& 

Aydın 
E. Menâeres 

Bursa 
K. Yılmaz 
Gümüşaae 

K. Yörüküğht 
İzmir 

T. Oürerk 
Malatya 

M. S. Eti 
Trabzon 

BafkanV. 
Burdur 

F. Çdikhst 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
Bolu 

M. Ghüçbitmez 
Çanakkale 
E. Kalafat 

î&tanbul 
M. Susman 
SM^BBOttU 

R. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 

F. KaUtycw$tu 
s*«eiis.^iij 

( & Sayısı: âdâ) 
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İtalya'da vukua gelen su baskı-
nından zarar görenlere yardım 
olmak üzere Türkiye Cumhuri
yeti adım İtalya'ya 250 ton 
buğday gönderilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İtalya'da vu
kua gelen su baskınından zarar 
görenlere yardım olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyetti Hüküme
ti adma İtalya'ya 250 ton buğ
day gönderilmesin* Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Buğdaylar Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafından 
İtalya'ya sevk ve bedeli ile her 
türlü ambalaj, tahmil ve tahli
ye,/ navlun, sigorta ve sair bil
ûmum sevk ve teslim masraf
ları Hükümetçe mezkûr Ofise 
tediye olunur, 

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

MADD ,4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

& Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

% 

Adalet Bakanı, 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakanı ve Devlet B. V. 
F. L. Karaosmanoğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

İtalya'da vukuagelen su baskın
larından zarar görenlere yardım 
yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İtalya'da vu
kuagelen su baskınlarından za
rar görenlere yardım olmak 
üzere İtalya'ya 250 ton buğ
day gönderilmesine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Buğdaylar 
Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından İtalya'ya sevk ve bedeli 
ile her türlü ambalaj, tahmil 
ve tahliye, navlun, sigorta ve 
sair bilûmum sevk ve teslim 
masrafları mezkûr Ofise tediye 
olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN fc>& 
ĞİŞTİRİŞİ 

İtalya'da vukuagelen su baskın
larından zarar görenlere yardım 
yapılmasına dair kanun tasarın 

MADDE 1. — İtalya'da vu
kuagelen su baskınlarından za
rar görenlere yardım olmak 
üzere İtalya'ya her türlü am
balaj, tahmil ve tahliye, navlun 
sigorta ve sair bilûmum sevk 
ve teslim masraf lan dâhil ol
mak üzere (100 000) liralık 
buğday gönderilmesine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 
ncü maddesi 2 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

( & Sayısı : 208) 



HÜ. 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan\ 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Bko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Sa. ve Sa. Y. Bakanı 
Dr. E. H. üstündağ 
G. ve Tekel Bakan; 

Sıtkı Yırcalı 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
Çalışma Bakam ve İşletmeler 

Bakanı Vekili 
N. Onan 



\ 



S. »AYISI : 211 
Bohı Milletvekili Zuhuri Danışman ve 19 arkadaşı ile Bursa Mil
letvekili Hulusi Köymen ve Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'-
nün, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ve düşüncesiyle Bütçe 

Komisyonu raporu (2/47, 69) 

Yüksek Başkanlığa 

Mucip sebepler : ' "^ 

Sanat okulu ve enstitülerine atelye ve meslek dersi öğretmeni olarak halen 3007 sayılı Kanuna 
göı?« öğrefe&en alınmaktadır. Bu kanunda adı geçen okullara en az bir teknikum veya buna muadil 
bir okuldan mezun olmak lâzımdır, 

1942 yılında erkek sanat enstitülerinin sayısı 9, kız sanat enstitülerinin sayısı ise 12 İdi. Fakat 
bu okullar süratle inkişaf ettirildiği için halen 93 erkek sanat ve 147 kız sanat enstitüsü mevcut
tur. Okul sayısının süratle artışı karşısında öğretmen ihtiyacı da kendini göstermiş ve mevcut 
öğretmen yetiştirici okullar bu ihtiyaca cevap veremez olmuştur. 

İşte bu zaruret karşısında 4644 numaralı Kanunun 11 nci maddesi hükümlerine göre erkek ve 
kız sanat okal re enstitüleri mezunları arasmdanliyakatli olanların muvakkat öğretmen olarak 
alınmaları uygun görülmüştü. 

Btt muvakkat öğretmenler şu suretle alınmıştı: 
A) Evvelce fabrika ve sanayi teşekküllerinde uzun yıllar çalışmış ve ihtisas yapmış elemanlar; 
B) . Sanat okul ve enstitüleri mezunlarından okul öğretmen kurullarının namzet göstermeleri 

ve stajyer öğretmen olabilir kaydı ile inha edilenlar, 
C) Bunlar, tecrübelerinin azlığı dolayısiyle tâyin olundukları okullarda iki seneye kadar staj 

gerdekten sonra ilgili okul idarelerince ve öğretmen kurulları tarafından stajları kâfi görülerek 
Bakanlığın tensip edeoe&i bir okulda kursa tâbi tutulup sonunda imtihanla atelye öğretmeni 
olanlar; 

Bu suretle muhtelif seçim, staj, kurs, imtihan görerek muvakkat öğretmen olan ve hakikaten 
öğretmenlik vazifelerini başarı ile gören bu öğretmenler eldeki 4644 sayılı Kanunun 11 nci mad
desine göre diğer memur ve öğretmenlerin haiz oldukları hakların bir çoğundan istifade edememekte 
ve muvakkat kaydı olduğu için istenildiği zaman bakanlıkça vazifelerine son verilebilmektedir. 

Bugüne kadar vazifelerinde çalışmış olan bu vatandaş kütlesininde mezuniyet ve tekaütlük gibi 
haklardan istifade etmemeleri ve istenildiği vakit uzun hizmet yılları nazarı dikkate alınmadan me
muriyetten çıkarılmaları ve buna karşı hiçbir hak iddiasına sahip olmamaları hakikaten insaf ve 
hakkaniyet kaidelerine mugayir olsa gerektir. 

Yukarda kabulünü arzettiğimiz beş maddelik kanunla bu sınıf öğretmenlerin haklarını korumuş 
olacak ve bunlar mesleklerine daha samimî ve candan bağlanarak yurda faydalı elemanlar olacaklar
dır. 

Şurası bilhassa calibi dikkattir ki, kanunun kabulü ile Hükümet hiç bir malî yük altına girmiye-
cek ve yalnız bir kısım vatandaş zümresinin, huzur ve istikbali garanti edilmiş olacaktır. 

Bolu M. V. Bilecik M. V. Tokad M. V. Tokad M. V. 
Zuhuri Vamşrrvan îsmaıl A§km N. Turgut Topcoğlu Ahmet Gürkan 
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BOLU MİLLETVEKİLİ ZUHURİ DANIŞMAN 
VE 19 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Sanat Olculu öğretmenleri hakkındaki 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin tadüi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sanat Okul ve Enstitülerin
den mezun olup da 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine göre meslekî ve teknik öğretim 
okullarına muvakkat öğretmen olarak tâyin 
olunan öğretmenlerden : 

A) Halen bir ve daha fazla terfi süresi bu 
vazifeyi görmekte olanlar asıl öğretmen olurlar 
ve 3666 sayılı Kanunun hükümlerine göre di
ğer öğretmenler gibi muamele görürler. 

B) 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine 
göre ve muvakkat öğretmen adı ile alınanlar
dan halen bir terfi süresini tamamlamamış olan
lar bu terfi süresini başarı ile sona erdirirler 
ve bu basanları bulundukları okulun öğretmen
ler kurulunca tasdik edilirse birinci maddedeki 
hükümlere tâbi olurlar. 

MADDE 2. — İhtiyaç dolayısiyle bu kanu
nun neşrinden sonra 4644 sayılı Kanunun 11 

nci maddesine göre muvakkat öğretmen olarak 
alınanlar ancak iki terfi süresi sonunda başarı
lan okul Öğretmen kurullannca tesbit ve Ba
kanlıkça tasdik edildikten sonra asıl öğretmen
liğe geçirilebilirler ve asıl öğretmenliğe geçiril
dikten sonra 3656 sayılı Kanunun hükümlerin
den faydalanabilirler. 

MADDE 3. — Bu suretle asıl öğretmenliğe 
geçmiş olanlann daha evvelki hizmetleri de fiilî 
hizmetlerine sayılır ve 4644 ve 5434 sayılı ka
nunlar gereğince borçlanırlarsa tekaüt muame
leleri de diğer memurlar gibi hesaplanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesini ili
şik olarak sunuyoruz. 

ö-ereken işlemin yapılmasına müsaadelerini derin saygılarımızla dileriz. 
Bursa Milletvekili Edirne Milletvekili 

//. Köy men A. Cemal Köprülü 

( S. Sayısı : 211 ) 



JDevlet M«tpıurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında1 kanun teklifine ait gerekçe 

Kültür Bakanlığına bağlı Ertik okulları öğretmenleri hakkındaki 3007 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi, bu okullara alınacak öğretmenlerin hangi şart ve vasıfları haiz olmaları lâzımgeleceğini 
tadat ederken sanat okulu ve enstitülerinin birçok vilâyetlerde peyderpey açılması dolayısiyle öğ
retmen ihtiyacı da çoğalmış ve meslek öğretmen okulunun yetiştirdiği öğretmenler çoğalan bu ih
tiyacı karşılıyacak miktara bugün dahi yükselememiştir. Bu durum karşısında birbirini takiben 
açılan sanat okul ve enstitülerine öğretmen bulmak için 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle 
«3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı şartları haiz öğretmenler bulunmadığı takdirde Ma
arif Vekilliği bu meslek ve atelye öğretmenliklerine kadrodaki maaşlarla bu şartları haiz bulun-
mıyanları da muvakkat öğretmen olarak tâyin edebilir.» hükmü konulmuştu. 

MÜH Eğitim Bakanlığı; bu sanat okullarında; 3007 sayılı Kanunun birinci maddesindeki va
sıflan haiz öğretmen kadrosunda açık kalan ve doldurulamıyan yerlere 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden teknik öğretim okulları mezunlarını meslek ve atelye 
öğretmeni olarak muvakkat adı ile tâyin etmiş ve bu suretle kadro noksanlığını tamamlamıştır. 

Muvakkat olarak tâyin edilen bu gibi öğretmenlerden muvaffak olamıyanlar veya muhtelif se
beplerle öğretmenliğe lâyık bulunmıyanlar Bakanlıkça işlerinden çıkarılmış olup halen bu okullar
da çalışanlar okul idarelerince ve tabiatiyle Bakanlıkça muvaffakiyetleri tesbit edilmiş ve öğret
menliğe lâyık görülmüş kimselerden ibarettir. Bu öğretmenler için muayyen bir muvaffakiyet sü
resi ve teerübe devresi düşünmeye artık lüzum dahi kalmamıştır. Ancak henüz alınmış olup üç 
sene hizmet müddeti geçmemiş ve ehliyetleri hakkında kesin bir fikir ve kanaat edinilmemiş olan
lar için de bir nevi staj devresi mahiyetinde üç yıllık bir sürenin düşünülmesi de tabiîdir. Bu
güne kadar üç seneden fazla ve hattâ birçoklarının hizmet müddetleri 9 -10 seneye baliğ olan ve 
4644 sayılı Kanun gereğince müteferrik müstahdem kadrosunda gösterilen öğretmenler Memurin 
Kanununun memurlara verdiği hakların hiçbirinden istifade edememekte, hastalandıkalrı zaman 
nihayet iki ay maaş almakta, Devlet hastanelerinden, sanatoryum, prevantoryumdan memurların 
faydalandıkları gibi faydalanamamakta, terfileri de bir üst derece kadro bulunmadıkça yapılama
maktadır. Hizmetlerinden, bilgilerinden sanat okulu gençlerinin yıllardan beri faydalandığı bu öğ
retmenleri, diğer öğretmenlerin kadrosu dışında müstahdem olarak çalıştırmak ve memur hak
kından kendilerini mahrum yaşatmak adalet ve hakkaniyet duygularını inciten bir durum ortaya 
koymaktadır. 

Bu adaletsizliği gidermek ve teknik öğretim okulu mezunlariyle bunlar arasındaki bilgi sevi
yesinden mütevellit tabiî farkı da gözetmek suretiyle, bugüne kadar müteferrik müstahdem sıfa-
tiyle ve memur kadrosu dışmda çalıştırılan bu öğretmenlerin 439 sayılı Kanunun 7 nci maddesi-. 
ne mütenazır olarak sanat öğretmeni yardımcısı adiyle memur kadrosuna alınması hakkındaki 
ilişik kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzederiz. 

Bursa Milletvekili Hulusi Köymen üe Edirne 
Milletvekili Cemal Köprittü'nün, Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayıh Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka

nun teklifi 
MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları

nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanıma ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak meslekî ve teknik öğretim okulların
da meslek ve atelye öğretmenliğini üç yıl başa
rı il* yapmış olan bu gibi Öğretmenler bulun

dukları kadrolarda almakta oldukları maaş de
receleri ile asıl ve daimî yardımcı öğretmenliğe 
geçirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. ^ J 

( S. Sayısı : 21J ). 
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^ ^ " n Yüksek fcaskanlığa 
Bursa Milletvekili Hulusi Köymen'le birlikte hazırladığımız devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizin Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında gerekçenin 
vazıh ve etraflı malûmatı ihtiva etmediği ileri sürülerek, içtüzüğün 66 ncı maddesi gereğince bâzı 
hususların gerekçede tafsil edilmesine işaret edilmiş, ve, Bütçe Komisyonunun 15 . Yi , 1951 tarih 
ve 2169 esas ve 106 karar sayılı raporlariyle keyfiyet tarafımıza bildirilmişti. '•/*• 

Bu defa Millî Eğitim Bakanlığının mütaakıp yıllara ait proje ve tasavvurları g&a»«*nünde tu
tulmak suretiyle, Bakanlığın { dosyalarına istinaden gerekçemize eklenmek üzere verihm cevabımı
zın Bütçe Komisyonuna havalesi hususuna müsaadelerinizi diler saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Bursa Milletvekili Edirne Milletvekili 
H. KÖymm A. Cemal KSpriM 

Bütçe Komisyonunun 15 . VI . 1961 tarih ve 2/69 esas, 106 karar sayılı raporu karşılığıdır : 

1. Halen istihdam edilmekte olan asli öğretmenle muvakkat öğretmen sayısının ne olduğu : 

.Muvakkat Öğ. 4644 Aslî öğretmen Toplam 

Erkek Teknik 814 1110 1924 
Kız Teknik 469 915 1384 
2. Asli öğretmenlerle muvakkat öğretmenlerin tâbi oldukları hukuki statüleri bakımından ne 

gibi farkları mevcut olduğu ve bilhassa muvakkat öğretmen olarak çalışanların asgari tahsil dere
celeri, menşeleri, pedagojik 'ehliyetleri ve alelûmum mürebbilik vasıfları hakkında genekli bilgi
lerin verilmesi. 

2. 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükmü gereğince çalışan öğretmenler muvakkat olduk
larından memurların tâbi oldukları 788 sayılı Memurin Kanunu ve 3656 sayılı Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Kanunundan faydalanmadıklarından durumları 1108 sayılı Maaş 
Kanununun 13 ncü maddesi hükmü gereğince müteferrik müstahdemler bibi işleme tâbi tutul
duklarından : 

a) 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince kadro dışı terfi etmelerine imkân olmadı
ğından ve elde de yüksek dereceli kadrolar mevcut bulunmadığı gibi mevcutlar da asıl öğretmen
lere tahsis edilmiş bulunduğundan bir üst derece kadro verilmedikçe terfileri cihetine gidileme
mektedir. 

b) Hastalıklarında iki aydan fazla maaş ödenemediği gibi 5434 sayılı Emekli Kanununun 47 nci 
maddesi hükmü gereğince de bu müddet hitamında hizmet müddetleri gözetilmeksizin emekli sayıl
maları gerekmektedir. 

c) Hastalıklarından ötürü prevantoryum, hastane, ilâç ve her ç/eşit tedavi ile ilgili hastalık 
masrafları ancak iki ay müddet için ödenmesi hususu sağlanabilmektedir. 

d) Gerektiğinde görevlerine son verme işlemi re'sen yapılabilmekte ve bu hususun disiplin 
komisyonunda incelenmesine mevzuat müsait olmadığı gibi bu hususta Danıştaya idari dâva açıldı
ğında kanuni müstenidatı bulunmadığından her hangi bir hak alamamaktadırlar. 

e) Bunların, başka bir vazifeye asaleten tâyinlerinde, öğretmenlikte göçen hizmetleri müktesep 
bir hak sayılmamaktadır. Muvakkat öğretmenler; ilkokul tahsilinden sonra beş yıllık tahsil veren 
sanat enstitüsü mezunlarıdır. Bunlar baremde lise muadili işleme tabidirler. Yani 20 lira asli 
maaşla tâyin edilirler. 

Muvakkat öğretmen olan enstitü mezunları öğretmenlik formasyonu bakımından, Kız ve Er
kek Teknik Öğretmen okulları mezunları kadar bir bilgiye sahip değillerdir. Yalnız bunlar igeri-

( S. Sayısı : 211) 

http://Sff.Vt.i9Hi


&ttâ», her hususta kendilerini Teknik öğretmen Okulu mezunları kadar yetiştirmiş, bilhassa atelye 
pratiği bakımından kuvvetli elemanların bulua£ıjğu muhakkaktır. Bunların bir kurs veya imti
handan geçirilerek asıl olarak okullarda kalması Mfflî Eğitim Bakanlığınca da uygun görülmek
tedir. 

3. Elyevm asli öğretmen olmak evsafını haiz olacak teknik öğretmen okullarına müdavim öğren* 
ci miktariyle senevi bu okullardan çıkan mezun sayısının vasati olarak miktarının ne olduğu? 

Cevap : 
Ankara Erkek ve Kız Tekaüt öğretmen okullarından mezun olacak ve asli öğretmen olarak tâ

yin edilmesi gerekli bulunan yatılı öğrencilerle elde kadro kaldığı veya fazla kadro sağlandığı 
takdirde güısâüzlülerden tâyinleri mümkün olacak ve halen okullarda öğrenci olarak kayıtlı bulu
nanlar me^jjâiyetleri yıl üzerinden gösterilmek suretiyle aşağıda arzedilmiştir. 

Oğ^gnuB okullarından çıkacaklar : , . , M « 

öğretim yılı 

1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 

Erkek 
Yatılı 

84 
78 
56 
21 

Gündüzlü 

16 
34 
61 
51 

Toplam 

100 
112 
117 
72 

Yatılı 

7S 
66 
55 
31 

Kız 
Gündüzlü 

41 
28 
72 
69 

Toplam 

119 
94 

127 
100 

Genefcteplam 239 162 401 230 210 440 
4. Asli öğretmen evsafını haiz olanlardan bugün kadrosuzluk yüzünden 2919 sayılı Kanunun 

4 ncü maddesine göre stajyer vaziyetinde istihdam edilenerin mevcut olup olmadığı? 
Cevap : 
Halen kadrosuzluktan 2919 sayılı Kanuna göre çalışanların miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

(1950 - 1951) öğretim yılında mezun olacaklar dâhil değildir. 

Maaş derecesi 

Ticaret öğretim 
Erkek Teknik » 
Kız » » 

Genel toplam 

25 

63 

63 

30 

11 
96 • 
93 

200 

35 

2 
1 

3 

Toplam 

13 
97 

156 

266 

Ancak, kadrolar (çekilme - askere gitme - emekliye ayrılma) gibi sebeplerle açıldıkça açıktan ve 
yeniden tâyin yapılmamakta ve bu kadrolar ödevli hizmetlilere verilmektedir. Bu miktar öğretim 
yıh başmâa daha yüksek bir rakam arzetmekteyken (300 ü mütecaviz) bugün (250) r;j inmiş dıınıoı-
dadır. 

• 

5. Muvakkat öğretmen olarak tavzif edilen kimselerin asli öğretmen olarak tâyinlerinin kabu
lü halinde kapanacak kadrolara, okul mezunu, öğretmenlik vasfını haiz ve mecburi hizmetleri 
bulunan kimselerin tâyini lüzumu ve bunlar için yeni bir kadro ihtiyacı hâsıl olmıyacak mıf 

Cevap : 
a) Bugün mevcut atelye öğretmenleri ihtiyaca kâfi değildir. Daha birçok atelye Öğretmenine 

ihtiyaç vardır. 
b) Bununla beraber halen sayısı (96) olan ktty demirciliği ve marangozluğu kursları ile mevcu

du 419 olan ilce ve köy kadınları gezici kurslarının jsayılarmın (1000) nere çıkarılacağı da düşünül
düğüne göre ve esasen tatbikatta da, Teknik öğretmen okullarından mezunlar okullara verildikçe 
enstitü mezunları kurslara alınmaktadır. Bu itibarla işlerine nihayet verme keyfiyeti mevzuubahis ol
madığından yeniden kadroya, MHÎ Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstereceği tâ/biî ve zaruridir. 

(S. Sayısı : 211). 



İkinci sorular 

İ. Erkek ve Kız Teknik Öğretmen okullarının kuruluş tarihleri : 

Erkek Teknik öğretmek Okulu Kız Teknik öğretmen Okulu 

a ^ 

1937 - 1938 1934 - 1935 
2. Gündüzlüler ' . 
3. H«r bütçe yılında ihtiyaca göre evvelce ve özel kanunlarına göre (L) cetveline konulmuş 

kadroları almak suretiyle : 
" 4. Halen (L) cetvelinde mevcut kadrolar bugünkü ihtiyacı karşılamıyacak dereeede azalmış 
bulunduğundan esasen bu hususta yeni bir kanun teklifi yapılması zarurdiir. 

5. Branşlarına göre meselek ve atelye dersleri öğretmenliklerine. 
6. Erkek Teknik Kız Teknik 

Gezici kurslar 379 
Doğu kalkınmasına göre 40 

Demircilik 
Marangozluk 98 
Yapıcılık 6 

7. 5 numarada cevaplandırılmıştır. 
8. Muvakkat öğretmenler arasında pratik sahada çok kuvvetli elemanlar da mevcuttur. 

419 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. S. M. M. 
MitU Eğitim Komisyonu 
Esas No. 2/47 ve 2/69 

Kurar No. 5 

îi . 1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Hulusi Köymen, Edirne 
Milletvekili Cemal Köprülü ile Bolu Milletve
kili Zuhuri Danışman ve arkadaşlarının Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifini komisyon, Millî Eğitim Bakanlığı 
mümessillerinden Talim ve Terbiye Heyeti 
Başkanı Kadri Yürtikoğlu ve Sami Bilgin'in 
iştiraki ile tezekkür ederek, mezkûr teklifler 
meal, ve gaye bakımından tam bir mutabakat 
arzettiği için tevhide karar vermiş ve mesele
nin teferruatiyle tetkikini sağlamak maksadı
na mebni bir su - komisyon teşkili üzerine ittifak 
hâsıl olduğundan bilâhara mezkûr mümessil
lerle altı milletvekilinden terekküp eden bu 
Su Komisyonun sunduğu rapor üzerinde mü
zakereler cereyan etmiştir. 

Teklife mevzu teşkil eden muvakkat öğret

menler iki kısma ayrılarak mütalâa edilmek İâ-
zımgeldiğinden : 

A) işbu kanunun neşri tarihinde hizmet
leri üç seneyi aşmış olanlar, 

. B) Üç seneyi henüz ikmal etmiyenlerle mu
vakkat öğretmen olarak yeniden alınacaklar ü-
zerinde ileri sürülen mütalâalar neticesinde 
asıl öğretmen kadrosuna alınması hususunda 
üyeler arasında ittifak hâsıl olmakla beraber 
asıl öğretmenlerle muvakkat öğretmenler ara
sında tahsil farkı bulunması hasebiyle bir ne
vi ehliyet tesbiti yoluna gidilmesi lüzumunu 
ileri süren Bakanlık mümessillerinin mütalâ
aları üzerinde fikirler teatisi neticesi komis
yon 4644 sayılı Ek Kanunun 11 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi ve bu sınıf öğretmenle
ri tedrici bir surette tasfiye etmeyi derpiş 
eden bir geçici madde ilâvesi suretiyle mez
kûr kanun teklifini aşağıdaki şekle ifarğ etme-
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yi ittifakla kabul etmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
Edirne 

C. Köprülü 
Ankara 
ö. Bilen 

Çankm 
K. Arar 

Sözcü 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Burdur Çanakkale, 
M. özbey Ömer Mart 

Erzurum 
Dr. Fehmi Çobanoğlu 

Gümüşane Hatay^ izmir 
V. M. Kocatürk II. B. Tankut H. E. Adıvar 

Kars 
TvTaşkıran 

Kütahya 
R. Koçak 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

A. Nihat Asya 
İmzada bulunamadı 

Konya 
ö. R. Doğrul 

Rize 
A. Morgu 

Trabzon 
M. R. Tamkçıoğlu 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TlRÎŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı 'Kanuna ek 4644 sa
ydı Kanunun 11 nci maddesine bir fıkra ve geçi

ci madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 4044 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mesleke bu sıfatla girmiş olanlardan üç yıl 
ve daha fazla hizmet görmüş bulunanlar, liya
katleri talim sicilleri ve teftiş raporları ile tes-
bit edilmiş olmak şartiyle, bulundukları kadro* 
larda almakta oldukları maaş dereceleri ile asıl 
olarak tayin olunurlar. Bugüne kadar hakkında 
talim sicili tanzim edilmemiş ve teftiş raporu 
verilmemiş olanların liyakatleri kanunun neş
ri tarihinden itibaren bir yıl içinde tesbit olu

nur. Muvakkat öğretmenlikte geçen zaman kı
dem ve tekaütlükte fiilî hizmetten sayılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
itibaren beş yıl içinde muvakkat öğretmen al
ma muamelesi bitirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun düşüncesi 

T. B. M. M. 
MUM Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/47, 2/69 
Kırar Ne. 15 

26 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Hulusi Köymen ve Edir
ne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki ve Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman 
ve 19 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun tek
lifleri ve Bütçe Komisyonunun mütalâa isteği 

komisyonumuza havale buyrulmakla teklif sa
hipleri ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi. Yapılan müzakere 
neticesinde : 

1. Halen faaliyette bulunan çeşitli gezici 
kurslardan bugüne kadar elde edilen müspet 
neticeler ve memleket kalkınmasında oynıya-
cağı önemli rol göz önünde bulundurularak ge-
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zici kurs oğretmenliklerinm ayrı bir kadroya 
bağlanması suretiyle idamesi t$*gun, bulunmuş
tum. 

2. 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hük
mü yürürlükten kaldırılacağına göre, bu ka
nundan faydalanılarak kurslara tâyin edilmiş 
bulunan kurs öğretmenlerinin görevlerine de
vamlarının sağlanabilmesi ve bu hizmetin dur
maması için ayrılacak kadrolara tâyin yapıla
bilmesi yolunda Millî Eğitim Bakanlığına yet
ki verilmesi tabiî ve zaruridir. 

3. Meslekî ve Teknik öğretim okullarına 
bağlı olarak açılmış ve açılacak her çeşit gezici 
kurslarda çalışmak üzere 3007 sayılı Kamamın 
birinci maddesinde yazılı şartları haiz öğretmen
ler bulunmadığı takdirde; Millî Eğitim Bakan
lığının gezici kurs öğretmenliği kadrolarının 
bu şartları taşımıyan ve tahsilleri en az erkek 
veya kız Sanat Enstitüleri ile Tapı Enstitüsü 

Bursa Milletvekili Hulusi Köymen ve Edir
ne Milletvekili Cemal Köprülü 'nün, Devlet Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 
11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi ile Bolu Milletvekili Zuhuri 
Danışman ve 19 arkadaşının aynı mevzua dair 
olan kanun teklifi tevhit edilerek Millî Eğitini 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla teklif sahiplerinden Edirne 
Milletvekili Cemal Köprülü, Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlıkları yetkili temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Her iki kanun teklifi gerekçeelrinde de mu-
fassalan arzedildiği üzere sanat okullarına 3007 
sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı şart
ları haiz öğretmen bulunmadığı takdirde Millî 
Eğitim Bakanlığı 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine göre bu meslek ve atelye öğretmen
liklerine kadrolardaki maaşlarla muvakkat öğ-

mezunu derecesinde olmak şertiyle açılacak ha
zırlık kursunun başarı ile bitirenleri gezici kurs 
öğretmeni tâyin edebilmesi veya etmek yetkisini 
haiz olması uygun görülmüştür. 

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

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı ve Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

îzmir Milletvekili Seyhan Milletvekili 
A. Başman A. Mhat Asya 

Afyon Bolu Burdur 
K. özçoban Z. Danışman M. özbey 
Çanakkale Denizli Edirne 
N. tyriboz F. Başaran C. Köprülü 

Gümüşane îzmir Kastamonu 
V. M. Kocatürk II. Edib Adwar Z. Terman 

Sinob Trabzon 
N. Sertojfln M. R. Tarakçıoğlu 

retmen tâyin edilebileceği hakkındaki hükme 
istinaden evvelce muvakkat öğretmen olarak 
tâyinleri yapılmış ve uzun yıllardan- beri ehli
yet ve kifayetle hizmet görmüş olan muvakkat 
öğretmenlerin daimî öğretmen olmalarını temin 
maksadiyle kanun tekliflerinin sevkedilmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde ha
len müstahdem bulunan muvakkat öğretmenle
rin bu teklif ile daimî öğretmenliğe nakilleri 
temin olunduğu takdirde ihtiyaç halinde yine 
Bakanlığın 4644 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinin verdiği yetkiden faydalanılarak muvak
kat öğretmen istihdam etmesi mümkün olacağı 
ve bunların da ileride bu kanun teklifi ile em
saline tanınan haktan istifade etmek taleple
riyle karşılaşılacağı tabiî bulunduğu, halbuki 
3007 sayılı Kanunun birinci maddesindeki şart
ları haiz mektep mezunu öğretmen adedinin her 
yıl artması karşısında işgal olunan kadrolardan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. -M. M. 
Bütçe Komisyonu 3 . VI. İ952 

Esas No. 2/47, 2/69 
Karar No. 96 

Yüksek Başkanlığa 
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dolayı bunların bizzarure stajyer olarak istih
dam edilmeleri zaruretinde kalınacağı ve esasen 
iki yıldan beri de muvakkat öğretmen alınma
dığı Bakanlıkça ifade edilmiş olduğu cihetle 
4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
meslekî ve teknik okulları meslek ve atelye öğ
retmenliklerine muvakkat öğretmen olarak tâ
yin edilmiş olup beş yıl ve daha fazla hizmet 
etmiş olanlardan talim sicili, teftiş raporu ve 
yapılacak ehliyet imtihanlarında liyakatleri tes-
bit edilmiş bulunanların daimî öğretmenliğe 
nakli ve geçmiş zamanın ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle tedvin edilmiş olan 11 nci madde 
hükmünün de yürürlükten kaldırılması Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin verdiği 
izahata nazaran, 4644 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi hükmü yürürlükten kaldırıldığı takdirde 
4926 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmünden 
istifade etmek suretiyle Gezici Kurslarda vazife
lendirilmiş bulunan muvakkat öğretmenlerin-
durumunun tamamen kanuni mesnetten mah
rum kalacağı anlaşılmış bulunduğundan bu ka
nunlardan faydalanılarak halen gezici kurs öğ
retmeni olarak istihdam edilmekte bulunanların 
hizmetlerinin idamesi ile yeniden açılması takar
rür eden kurslara tâyin yapılabilmesini temin 
maksadiyle tasarıya müteaddit dereceli 775 aded 
gezftoi kurs öğretmeni kadıtosu, aynı aded ve de
recedeki fiilen ilşgal edilmekte bulunan kadrolar 
karşılık gösterilmek suretiyle tasarıya eklen
miştir. 

4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılması dolayısiyle fiilen sanat 
okullarında görevli bulunan muvakkat öğretmen

lerin daimî öğretmenliklere geçirilmelerine ve 
bunlar için tanınan haklara mütaallik hükümleri 
ihtiva eden geçici maddeler komisyonumuzca tan
zim edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarı
sı Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Çanakkale Sivas 

E. Adakan E. Kalafat H. îmre 
Afyon K. Bilecik Bursa 

A. Veziroğlu Ol. Y. Üresin K. Yılmaz 
Çanakkale Elâzığ Eskişehir 

K. AkmariUtr ö. F. Sanaç A. Potuoğlu 
Gümüşane îçel # İstanbul 

K. Yörükoğlu C. Ramazanoğlu A. H. Basar 
İstanbul İzmir Malatya 

H. Hüsman T. Gürerk M. S. Eti 
Ordu Trabzon 

R. Aksoy 8. F. Kalaycıoğlu 

Muhalefet -şerhi 
Millî Eğitim Bakanlığı Memurin ve Teş

kilât kanunlarında gezici kurs öğretmenleri
nin tâyinlerinde aranılacak vasıf ve sureti 
istihdamları tasrih edilmemiş olduğundan bi
rinci maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde göste
rilen gezici kurs öğretmenlerinin tâyin ve is
tihdamlarına imkân yoktur. Bu itibarla buna 
mütenazır olarak Memurin ve Teşkilât kanun
larında hüküm vaz'edilmesi zarureti oldu
ğundan (2) sayılı cetvelin birinci maddeden 
çıkarılması mütalâasmdayım. 

Konya Milletvekili 
Murad Âli Ülgen 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüme dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin kaldıriknası ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Mil
lî Eğitim Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . VIII. 1944 tarihli ve 4644 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmından ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun birinci 
maddesiyle kaldırılan 4644 sayılı Kanunun 11 
ci maddesi hükmü gereğince Meslekî ve Teknik 
öğretim Okulları meslek ve atelye öğretmenlik
lerine muvakkat öğretmen olarak tâyin edilmiş 
olanlardan (5) yıl ve daha fazla hizmet etmiş 
bulunanlar liyakatleri talim sicili, teftiş raporu 
ve imtihanla tesbit edilmiş olmak şartiyle dai
mî öğretmenliğe geçirilirler. 

Bu suretle daimî öğretmenliğe geçirilenlerin 
müktesep hakları olan aylık dereceleri, durum
larına göre 3656 sayılı Kanunun 3 ncü veya geçi

ci ikinci maddeleri gereğince geçirmeleri icabe-
den derece aylıklarına 1 . IX . 1939 tarihinden 
sonra muvakkat öğretmenlikte geçen hizmet sü
relerinin muayyen terfi sürelerine mahsubu su-
retile tesbit olunur. 

Ancak bu şekilde tesbit olunan derece aylık
ları öğretmenlerin bulundukları kadronun aylı
ğını geçemez. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun neşri tari
hine kadar geçen hizmetleri 5 seneyi bulmryan-
ların muvakkat öğretmen olarak istihdamlarına 
devam olunanlardan bu süreyi tamamlıyanlar 
hakkmda da geçici birinci madde hükümlerine 
göre muamele olunur. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

D. 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

10 öğretmen 
11 » 
12 » 
13 » 

775 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

5 
80 
491 
199 

35 
30 
25 
20 

10 
11 
12 
13 

Gezici Kurs öğretmeni 
» » » 
» > » 
» » » 

5 
80 
491 
199 

35 
30 
25 
20 

775 
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S. SAYISI : 216 
Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(2 /302) 

" ' " , . ' " ' " "" ' ' "~~~ ' "^••' 26 . XI . 1951 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda gerekçe ve kanun metni yazılı kanun teklifimi saygı ile arzederim. 
Ankara Milletvekili 

FiMtd S&yhmı 

3575 sayılı Kanunla idare edilen Askerî Fabrikalar Emekli Kanununun 16 ncı maddesinde mec
buriyet tahtında işinden ayrılarak Sandık için kesilen paraların geri' alanlardan tekrar hizmet* 
girenlerin eski hizmetleri ancak hizmete girdiklerinde aldıkları paraların % 5 faizi ile birlikte ve 
defaten ödedikleri takdirde kıdemlerine sayılmaktadır. Mecburiyet tahtında işinden ayrılmış ve bir 
müddet açıkta kalmış veya müteferrik işler yapmış veya askerlik hizmetini ifa eden bir kimse
nin almış olduğu parayı günlük iaşesine harcıyacağı ve tekrar işe alındığında bunu tedarik ve defa-
ten ödemesine imkân bulamıyacağı tabiî bulunmakta ve bu suretle eski hukukunu iktisap edemiyen 
bir sayısı Makine Kimya Kurumu dâhil bir bir bulmakta haklı olacak işçiler arasında halü vakti 
yerinde olup Sandıktan almış oldukları paraları defaten ödiyenler yanında ikilik doğurmakta ve 
sızlanmalara sebep olmaktadırlar. Teklifim esas itibariyle tekrar vazifeye alınanların ' defaten öde
mekle mükellef oldukları parayı bir senelik ve taksitle ödeme imkânlarını bahşetmekten ibarettir. 

işçi Sigortaları Kanununa ve 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde paralel bir hak tesis ede
cek teklifin de 3575 sayıl Askerî Fabrikalar Kanununda tadil imkânı kanun tekniği bakımından 
imkânsız görülmektedir. . 

Şöyle ki: 5434 sayılı Emekli Kanununun geçici 3 ncü maddesinin son fıkrası (Askerî Fabrikalar 
mensuplennın müktesep hakları ihlâl edilmiyecek surette özel bir kanunla işçi sigortalarına dâhil 
oluncaya kadar 3575 sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici 
olarak çalışmasına devam eder) denilmekte ve tadili istenen kanun ilga edilmiş bulunmakta ve 
fakat geçici olarak çalışmasına ve faaliyetine aynı kanun çerçevesinde devam etmektedir. İşçi 
sigortalarını devir keyfiyeti uzun bir zamana mütevakkıf olduğu ve müktesep hakların tahaf
fuzu ve takviyesi bakımından tadile şiddetle ihtiyaç hâsıl olmakta ve bizzarure 3575 sayılı Kanunu 
ilga eden ve fakat geçici olarak onu ayakta tutan 5434 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine ek 
yapılması uygun görülmüştür. 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/302 
Karar No. 30 

* * # • • ' 24 . 1 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki teklifi, teklif sahibi, Sandık temsilcisi 
ve Maliye Başkanlığı mümessili huzurlarında gö
rüşüldü. 

Temsilcilerin mütalâaları alındıktan ve teklif 
sahibi ^inlendikten sonra gereği düşünüldü, 

3575 sayılı Kanun ve ekleri 5434 sayılı Ka
nunun 133 ncü maddesi ile kaldırılmış ve ancak 
mezkûr kanununun geçici 3 ncü maddesi Aske
rî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığını 
özel bir kanunla İşçi Sigortaları Sandığına dev-
redilinceye kadar geçici olarak faaliyet imkânı 
bahşetmiş bulunmakta olmasına göre kanun tek
lifinin 5434 sayılı Kanunun geçici 3 ncü madde
sinde yer alması Komisyonca muvafık görülmüş 
ve ancak teklifin 1 nci maddesi 3575 sayılı Ka
nunun 16-n.cı maddesinin hemen aynını teşkil 
etmekte olduğu ve tekliften esas maksat ve ga
yenin ise mezkûr kanunun 16 ncı maddesi gere
ğince iade edilecek paralar için bir yıllık mehil 

verilmesini istıhdai etmekte bulunduğundan tek
lifin 1 nci maddesi bu gayeye uygun olarak Ko
misyonumuzca düzenlenmiştir. 

Madde metnine göre geçici maddeye lüzum 
bulunmadığından teklif sahibinin geçici maddesi 
kaldırılmıştır. 

Teklif sahibinin ikinci maddesi redaksiyona 
tâbi tutulmuştur. 

Tadil edilmiş şekli ile reye konulan teklif 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko Bşk 
Rize 

/. Akçal 
Amasya 

II. Koray T 
Mardin 

A. Kalav 
Yozgad 

B. Tatlıoğlu 

Sözcü Kâtip 
Kocaeli tİria 

L. Tokoğlu N.Âçmal 
Konya ^tajitya 

T.N. Yiğiter E. JQoğm 
Samsun Seyhan 

,§. TJluçay %. J^kgah 
Zonguldak 

R. $ivi§Q#lu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No .: 2/.302 

Karar No : 98 

Bütçe Komisyonu raporu 

f^Ş$:' *•• % 

Yüksek Başkanlığa 

6. VI. 1952 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'un, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi Maliye Komisyonu raporiyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla tek
lif sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklifin esası; 3575 sayılı Askerî Fabrikalar' 
Emekli Kanunu ve ekleri 5434 sayılı Kanunla 
kaldırılmış fakat mezkûr kanunun geçici 3 ncü 

maddesinde mevzuubahis Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı hususi bir kânunla İşçi Sigortalarına, 
devrolununcaya kadar geçici olarak çalışmasına 
devam edeceği tasrih kılmmış olmasına ve 3575 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde mecburiyet 
tahtında işinden ayrılıp sandıktan paralarını 
geri alanlardan tekrar Sandığa avdet edenler 
evvelce geri almış oldukları paraları % 5 fai
ziyle ve defaten iade ettikleri takdirde evvelki 
hizmetlerinin kabul edileceği vazıh bulunması-
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ha görö 5434 ş|jvi|* Kanunla tesis edilmiş olan 
sisteme uygun bir surette mevcut ikiliği izale 
maksadiyle mevzujijt^fo jpaja^ifin gen* «kiaten 

^ t e ^ J t F i P l ^ N İ e İ ^ m ^ ' ^ ı ^ . k m geçi-

T0g. , j | e r ^ ^ a r J p 5 ş a^ rKaaun ye ekle-

ay |^ g f§Ş^.^ |^Uv|^ iBa y e ş e ^ n n | ^ s ü l ü n e 
gi^İefijı .yanlım i # W *Um* çtgwşk ügere 
* Ö ^ P a l ^ ^ ^ ^ ^ f t 1 1 , 1 afc¥. ^öm|yee#k 

ve kaditol&n i j ^ .Jiğer ^ ^ p e r ;|pşşşinde 
dgyam (|der) ,ç&ye j^zı-

L ' ' " '1MŞŞ75 sa
yılı Kanunun £Ş nçı.ma^^i^^^mti de balâdır. 
16 m .r^^rmLm^imm^ %¥&& mak
im ^yı^^a, sa^ıkta ,̂pat^}a^ifiı geçi a|a$&r-
dan t^teşT İPP^te ;$jpft ^njışjrin . « ^ J Ö ;n*z-
mejjerjn^n fj[jjı ^^\ft^ep ş^Jgbüırçeşi işin, al-
mı§ pİ^pk^1 P^Ç f̂e?1 M> 5 faizimle ve defaten 
öd.^eİşn m^lmripMnj vaz itmiştir. 

Halbuki; 5434 sayılı :J^|iuuuıi 102 nei mad
desi, aynı hukuki durumda oİanlşr için bir yıl
lık bir mühlet kabul etmiştir. Yani evvelce al
mış oldukları paraları bir yıl içinde ve aldıkları 
tarihten itibaren % 5 »faiz ile toplan ödemeleri 
prensibi vaz 'edilmiştir. 

Binaenaleyh; hem mevzuubahjis prensibe mü
tenazır ve, ahengi temin ve hem de jşçiye hizmete 

gy*er girmez parayı derhal ve jâl^ten. Ödem^ 
külfetinden kurtarması bakımından Maliye KQ-
m t o p ^ H P ^ü§Ö»ft 4St*a*k*#ten ıkoj^yojş-
muz, MaljyeJComisy^ «Jfeİ İp-
rüşm^ye <§şas..£ıtm#ş ve tfemnjpi | ^ d & ^ ^ n 
fıkrasındaki külcüm$8$ fi^li^llış 
ma#e|ı&de mevcut M4^*4m<d0yı ta# 
tekrarı bir £asjv o ^ e j ^ n d ^ ^a^e 4 aB^a»«d^ 
bu fıkra ^aramak m&Ü$k . b y ^ j n ^ e : j^-
dilen, 2 ve 3 ncü ma4flWer ayniyi _^ajjul .edil
miştir. 

gamutay;uı tasvjkine ar^$fcnek üaere İflS-
sfk B,a«kan^ğa sunujur. 

, ;%şjçan 
|ş&ntrol 
S. Omn 

K&tjp 
İivjs, 

H. tmre 
BİJfciJc 

Gl. Y. Jjresin 
Ufursa 

M. Şaman 
Esl^ehir 

A. P.otuqğlu 
İzmir 

T. Gürerk 
Konya-

M. A. Ûlgen 

^mm^M^n 
ûümikane 

£. Mimfaâiu 
An&Uya J&şlm 

A. Mmağlu E- Menderes 
M» «W 

M. Giiçfa$a$şz t. Cfâltz 
Buysa Ça^kJsafe 

K. Y%l$ıa& K. AJamtllar 
îstanbul İzmir 

H. Mitemm B. Bilgin 
Kaşta^şmu ^o»ya 
ir %me R. şjrmd 

ablatya Oj^u 
M. S. Eti R. Aksoy 

Trabzon 
S. F. Kaİaycoğlu >i&' 

ANKARA MÎM^TVBÇlpt 

frpcLîft 
5434 saytk Emekli Sandağı Ka
nununun geçici 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi £ 

MADE 1. — Ek fıkra : Şu 
kadar ki A ve B sınıflarında 
çalışanlardan humet müddeti 

seneyi doldurmaksusın 

MALÎYE KOAÖSYONÜNUN 
DEmŞTlRtŞ-î 

5434 saydı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandtğt Kanunu
nun geçici 3 ncü maddmne bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5484 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 
ncü maddesine asağıdalri fıkta-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

5434 say ıh Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandtğı Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici d 
neü maddesine aşağıdaki fıkra* 
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ölüm veya maluliyetten başka 
her hangi bir sebeple ayrılan
lara hiçbir şey verilmez. Bu 
müddeti doldurduktan sonra 
hizmeti terkedenlere mevduat
ları temettüsüz olarak verilip 
alâkaları kesilir. Ancak hiçbir 
şniutaksiri yok iken hizmetten 
çıkarılanlara hizmet müddeti 
ne olursa olsun, mevduatı aynen 
iade olunur. İdareden ayrıla
rak sandıkla alâkası kesilenler 
tekrar hizmete alındıkta hukuk 
ve vecaip itibariyle sandığa ye
ni dâhil olmuş sayılırlar. Şu 
kadar ki, ayrıldıklarında almış 
oldukları paraların. % 5 faiziy* 
le birlikte veya ayrılış sebeple
rine: göre sandık lehine irat 
kaydedilen paralan faizsiz ola
rak girdikleri tarihten itibaren 
bir sene zarfmda ödiyenlerin 
evvelki hizmet müddetleri yeni 
hizmet müddetlerine eklenir. 

Subay ve memurlar için se
kiz senelik müddet kaydi aran
maz.* ' 

Q$#tCÎ MADDE — Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihte 
müstahdem bulunanlar hakkın
da da yukardaki madde tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren muteber
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

- 4 -
Mal. K. 

lar eklenmiştir : 
Ancak 3575 sayılı Kanun 

hükümlerinin tatbikında sözü 
geçen kanunun 16 ncı maddesi 
gereğince tekrar hizmete giriş 
tirihinde % 5 faizi ile birlikte 
defaten ve tamamen iadesi ge
reken paralar bu fıkra hükmü
nün yürürlüğe girdiği tarihte, 
hizmette bulunanlar için bu kâ
nunun yayımı tarihinden ve 
sonradan hizmete girecekler 
için de giriş tarihlerinden itiba
ren bir yıl içinde defaten ve 
tamamen iade edilebilir. 

Hizmet müddetlerinin yeter
sizliği veya sair sebepler yü
zünden paraları irat kaydolu
nanlar hakkında da yalnız % 
5 faize ait kısım hariç olmak 
üzere yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

Subay ve memurlar için se
kiz senelik müddet kaydı aran
maz. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

> • & £ . • • ' • 

lar eklenmiştir : 
Ancak 3575 sayılı Kanun 

hükümlerinin tatbikında sözü 
geçen kanunun 16 ncı maddesi 
gereğince tekrar hizmete giriş 
tirihinde % 5 faizi ile birlikte 
toptan ve tamamen iadesi gere
ken paralar bu fıkra hükmü
nün yürürlüğe girdiği tarihte, 
hizmette bulunanlar için bu ka
nunun yayımı tarihinden ve 
sonradan hizmete girecekler 
için de giriş tarihlerinden iti
baren bir yır içinde toptan ve 
tamamen iade edilebilir. 

Hizmet müddetlerinin yeter
sizliği veya sair sebepler yü* 
zühden paraları irat kaydolu
nanlar hakkında da yâlnız % 
5 faize ait kısım hariç olmak 
üzere yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ıı ^a» ı ı 
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S. S A Y I S I : 

Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmadı hakkındaki 19 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı *k Protokolün onanmasına da

ir kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/312) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . I . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü ? 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 -1676, 6/194 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 2 sayılı Ek Protokulün onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 28 . 12 . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

19 Eylül 1950 tarihinde Paris'te imzalanmış ve 1 . 8 . 1951 tarihinde 5824 sayılı ile kanunluk 
kazanmış bulunan Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasına iltihakımızdan beri, Birliğe dâhil memle
ketler muvacehesindeki açığımız 100,4 milyon dolara baliğ olmuştur. 

Anlaşma hükümleri gereğince, bu açığın 25 milyonu başlangıç yardımı, 50 milyonu kota, 22 
milyonu yeniden ihdas olunan hususi menabiin istimali ile ve mütebakisi de kendi menabiimizin 
kullanılması suretiyle tesviye edilmiştir. 

1 Temmuz 1951 ilâ 30 Eylül 1951 tarihleri arasındaki hesap devresindeki açığımız ise, mezkûr 
100,4 milyona dâhil olmak üzere, 25,5 milyon dolara baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Bu açığın tesviyesi için, önce Tediye Birliğindeki kotamıza müracaat olunmuş, fakat Anlaş
mada mezkûr kota nispetleri dışına çıkan miktar için altın ve döviz tediyesi mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. 

Memleketimizin malî istikrarı ve dış ticaret politikası bakımından pek zararlı neticeler tevlit 
edeceği izahtan vareste olan bu keyfiyet karşısında, Hükümetimiz gerek E. C. A. (İktisadi t* 
Birliği İdaresi), gerek Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı (O. E. C. E.) ve gerekse E. C. A'nın 
Paris'teki Hususi Temsilciliği (OSR) nezdinde muhtelif teşebbüslerde bulunmuştur. Bu teşebbüs 
lerin müspet bir netice vermesi üzerine, mevzuubahis açığın, Amerika Birleşik Devletten Hükü
meti tarafından memleketimiz emrine tahsis olunacak bir «Hususi menabi» yardımı ile kapatılması 
takarrür etmiştir. 

Hususi menabi yardımının sureti istimalini ve statüsünü tâyin etmek üzere, Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı ve ona bağlı Bakanlar Konseyinin 12 Temmuz 1951 tarihU kararı ve Teşkilât
ça ısdar olunan Anlaşma projesine uyularak, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasında bâzı tadilât 
icrası derpiş edilmiştir. 

Bu tadilât, mahiyeti itibarı ile 1950 senesinde bize verilmiş bulunan 25 milyon dolarlık «Baş
langıç alacaklı bakiyesi» ne müşabih olan, ve Amerika Hükümeti tarafından evvelâ 12,5 bilâ-
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hara 9,5 olarak ve ceman yekûn 22 milyon dolara baliğ olmak üzere bize verilen «Hususi me-
nabi» yardımının, Birlik muvacehesindeki açıklarımızı tesviyede kullanılabilmesini teminen An
laşmaya vaz'olunmuştur. Şöyle ki : 

I - Anlaşmanın 9 ncu maddesi, açıkların tesviyesinde kullanılacak mevcut menabie ait sta
tüyü tâyin etmekte idi. Mezkûr maddeye eklenen (c) fıkrası, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti tarafından bir Âkıd Tarafa, 1 Nisan 1951 ilâ 30 Haziran 1952 (Anlaşmanın sona ereceği 
tarih) tarihleri, arasında, tahsis edilecek hususi menabiin 9 ncu maddede tadat olunan mevcut 
menabi meyamna ithal olunacağı hakkında sarahat ihtiva etmektedir, (c) fıkrasını takib eden, 
1 - 1 numaralı tâli fıkralar ise, bu menabiin kullanılmasının hangi şartlara vabeste olduğunu bil
dirmektedir: Bu şartlar, 

1. Âkıd Tarai bu hususta talepte bulunmaksızın, 
2. Amerika Hükümeti ile Teşkilâtça tâyin olunacak şartlar dairesinde, 
3. Hususi menabi, Âkıd Tarafın bir hesap fazlası telâkki olunacak ve tahsis edildiği hesap 

devresinden evvelki hesap devresi açıklarının tesviyesinde de kullanılacaktır. 
4. Teşkilât ile Amerika Hükümeti aksine bir karar almadıkça, altın mukabili meblâğlar Bir

lik emrine yatırıldığı nispette kabili istifade olacaktıı. 
Aynı maddenin (d) fıkrası hükmü gertğince, mevzuubahis menabiin, Birliğin sona ereceği 30 

Haziran 1952 tarihinde, evvelce iktisap olunmuş hesap fazlalığı telâkki edileceği anlaşılmaktadır. 
II - Anlaşmanın 23. Maddesinin (b) fıkrası, Birlik matlubatmın (sermaye do denebilir) esa

sını teşkil eden kaynakları tadat eder; buna eklenen ve eski b. 2 fıkrasına ilâve edilen bir ibare 
ile, hususi menabi de mezkûr kaynaklara ithal olunmuştur. Nitekim, eski b. 2 fıkrası : «Âkıd Ta
raflarca ödenen altın veya dövizler» ibaresinden, «Âkıd Taraflarca veya onların nam ve hesabına 
ödenen altın veya dövizler» ibaresine tahvil olunmuştur. 

I I I - Üçüncü tadilât, Anlaşmanın B Ekinin 2 nci fıkrasında olmuştur. Ezcümle, bu tadilât 
gereğince, bir Âkıd Taraf bakımından Anlaşmanın sona ermesi halinde, hususi menabiin kulla
nılmamış kısmının, bu Âkıd Taraf lehine hesap fazlalığı kabul olunacağı tasrih edilmektedir. 

IV - Son tadilât, B Ekinin 9 ncu fıkrasmdadır : 
Birliğin bütün Âkıd Taraflar bakımından tasfiyesi mevzuııbahis oldukta, hususi menabi de ni

hai bilançoda nazarı itibara alınacaktır. 
Yukarda ana hatları tebarüz ettirilmiş bulunan tadilâtı havi bir Protokol'un imzası için Teş

kilatça alıhan karar gereğince, Hükümetimiz 5436 sayılı Kanun çerçevesine giren bu Protokol'un 
imzası hususunda 1 . VIII . 1951 tarihinde 3/13480 sayılı Kararname ile Paris Ekonomi Heyeti
miz Başkam Mehmet Ali Tiney'e salâhiyet, vermiş, ve Protokol 4 Ağustos 1951 de Pariste, O.E.C.E 
memleketleri tarafından imzalanmıştır. 

Bu. suretle 1 Temmuz - 30 Eylül 1951 devresinde tahassül etmiş bulunan açığımız, altın ve dö
viz tediye edilmeksizin kapatılmış bulunmaktadır. He.!* bakımdan, memleketimizin yüksek menfaat
leri no uygun olan bu Protokol'un kanuniyet kesbetmesi yüksek tensiplerine saygı ile arzolunur. 

( S . Sayısı : 223 ) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/312 

Karar No. 27 

6 .V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmanın bâzı mad
delerini tadil -eden ek Protokolün onanması hak
kındaki kanun tasarısı Dışişleri Bakanlığı tem
silcisinin huzurunda incelendi. 

Tasarı gerekçesinden ve Hükümet temsilcisi
nin verdiği izahlardan anlaşıldığına göre, Av
rupa Tediye Birliğine dâhil memleketler muva
cehesinde Türkiye'nin açığı, 1 Temmuz 1950 - 30 
Eylül 1951 hesap devresi için 25,5 milyon dolara 
ve Tediye Birliği Anlaşmasının onanması hak
kındaki 5824 sayılı Kanunun kabulünden beri 
100,4 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır. 

Anlaşma, hükümlerine göre, bu açığın 25 mil
yonu alacaklı başlangıç.kredisinden 50 milyonu 
kotadan ödenmiş, kota nispetleri dışına çıkan 
miktar için ise altın ve döviz tediyesi mecburiye
ti hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Memleketimizin malî istikrarı ve dış ticaret 
politikası bakımından pek zararlı neticeler do
ğuracağı şüphesiz olan bujdurum karşısında Hü
kümet gerek E. C. A. (İktisadi tş Birliği), ge
rek O. E. C. E. (Avrupa İktisadi İş Birliği ve ge
rekse E. C. A. nın Paris'teki hususi temsilciliği 
nezdinde muhtelif teşebbüsler yapmış ve bunla
rın müspet netice vermesi üzerine, altın ve dö
vizle kapatılması gereken açıktan 22 milyon do
larlık kısmının Amerika Birleşik Devletleri ta
rafından memleketimiz emrine tahsis olunacak 
bir « Hususi menabi » yardımı ile kapatılması 
takarrür etmiştir. 

Hususi menabi yardımının kullanılış usulü
nü ve statüsünü tâyin etmek üzere, Avrupa İk
tisadi îş Birliği Teşkilâtına bağlı Bakanlar 
Konseyinin 12 . VII . 1951 tarihli kararma ve 
teşkilâtça ısdar olunan anlaşma projesine uyu
larak, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasında 

bâzı değişiklikler yapılmıştır. Bu tadiller, 22 
milyon dolar olmak üzere bize verilen «hususi me
nabi» yardımının, birlik muvacehesindeki açık
larımızın İHviyesinde kullanılabilmesini teminen 
sevkolunmuştur. 

Hükümet tasarısı gerekçesinde teferruatı 
izah olunduğu için burada tekrarına lüzum gö
rül miy en işbu değişiklikler memleketimizin 
yüksek menfaatlerine uygun bulunduğundan 
kanun tasarısının esası oybirliğiyle kabul edil
miştir. 

Esas Anlaşmada ve bunun onanması hakkın
da ki, kanunda «Avrupa Tediye Birliği» tâbir
leri kullanılmış bulunduğuna göre, işbu kanun
da da aynı deyimlerin kullanılmasını' sağla
mak ve böylece kanunlar arasında ifade bir
liğini temin etmek amacı ile, tasarının başlı
ğındaki ve metindeki «Tediyeler» kelimesi yeri
ne «tediye» kelimesi konulmuş diğer maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı ye. 
Sözcü 
Niğde 

N. Bilge 
Erzurum 

R.'S. Burçak 
Hatay 

Dr. A. Melek 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Seyhan 

R. O. Arık 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 

Bahadır Dülger. 
Kayseri 

Suad H. Ürgüblü 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Trabzon 

Hasan Saka 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu ~ 7. VI. 1952 
Esas No : 1/312 
Karar No : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Bylûl 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
«2» sayılı ek Protokolün onanmasmajdair kanun 
tasarısı ve ekleri komisyonumuzun 28 . V . 1952 
tarihli toplantısında, alâkalı bakanlık mümessil
lerinin iştirakiyle tetkik olundu : 

Malûm olduğu ülere, Tediye Birliğine dâhil 
memleketlerde hesap devresinde vukubulacak 
açıkların evvelâ başlangıç sermayeleriyle mahsu
bu, karşılanamadığı takdirde kotaların bu açığa 
tahsisi Anlaşmanın âmir hükümleri meyamnda-
dır. Memleketimizin geniş mikyasta ithalâtta bu
lunması ilk devrede açığın çoğalmasını mucip ol
muştur. 

Nitekim 1 Temmuz 1951 ile 30 Eylül 1951 
arasndaki açık 25,5 milyon dolan bulmuştur. 

Hükümet bu durum karşısında (E. C. A.) 
Teşkilâtı Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ve 
(E. C. A.) nın Paris Hususi Temsilcisi nezdinde 
devamlı teşebbüslerde bulunmuş ve neticede A. 
B. Devletleri Hükümeti tarafından, Tediye Bir
liğindeki açığımızın hususi menabi yardımı ile 

karşılanması takarrür etmiştir. Böylece evvelâ 
12,5 bilâlıara 9,5 milyon olarak verilen ceman 
22 milyon dolarlık hususi menabi yardımı kul
lanma şekli anlaşmaya dercolunmuştur. 

Netice : Yurt menfaatlerine uygun gördüğü
müz kanun tasarısı ve ekleri ittifakla kabul olun
muş Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmak 
üzere saygı ile sunulmuştur. 
Ticaet Komisyonu Başkanı 

ve bu rapor sözcüsü Kâtip 
İstanbul Ankara 

B. Nedim Göknil Salâhattin Benli 
İmzada bulunamadı 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
S. 'Kerman G, Yiğitbaşı H. Bulgurlu 

Bolu Erzurum Kırklareli 
V. Yöntem S. Başak S. Pekkip 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Rize Sivas 
M. Alkin O. Kavrakoğlu H. Yüksel 

Yozgad 
F. Erbaş 

(S. Sayısı : 223 ) 



HÜKÜMETİN TEKLtFt 
- 5 — 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
2 sayılı Ek Protokolün onanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Derletleri 
Hükümeti tarafından Avrupa İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlere, ez
cümle Türkiye'ye, Avrupa Tediyeler Birliği 
muvacehesindeki açıklarının bir kısmını kapat
mak üzere tanınan hususi menabi yardımının 
esaslarını ve kullanılış şeklini tesbit ve bu gaye 
ile 5824 sayılı Kanunla onanmış bulunan Avru
pa Tediyeler Birliği Anlaşmasının bâzı hüküm
lerini tadil etmek için 4 Ağustos 1951 tarihin
de Paris'te imzalanmış bulunan, ve 5436 sa
yılı Kanun çerçevesine giren «Bir Avrupa Te
diyeler Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 
1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı Ek 
Protokol» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

II. Koy men 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. tleri 
üîko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
O. ve Tekel BaUnı 

,Sf. Yırcah 
Ulaştırma Bakanı 

fl, Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

F. L. Karosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakara 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve işletmeler Bakam Y. 

İV. özsan 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
2 sayılı ek Protokolün onanmasına dair kanun 

tosarm 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından Avrupa İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlere, ezcüm
le Türkiye'ye, Avrupa Tediye Birliği muvacehe
sindeki açıklarının bir kısmını kapatmak üzere 
tanınan hususi menabi yardımının esaslarını ve 
kullanılış şeklini tesbit ve bu gaye ile 5824 
sayılı Kanunla onanmış bulunan Avrupa Tedi
ye Birliği Anlaşasının bâzı hükümlerini tadil 
etmek için 4 Ağustos 1951 tarihinde Paris'te 
imzalanmış bulunan, ve 5436 sayılı Kanun çerçe
vesine giren «Bir Avrupa Tediye Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 2 sayılı Ek Protokol» onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÎR AVRUPA TEDÎYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ 19 EYLÜL 1950 TARİHLİ AN

LAŞMAYI TADIL EDEN 2 NUMARALT EK PROTOKOL 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, 
Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, irlanda Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, italya Cum
huriyeti, Lüksemburg1 Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Molanda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı, isveç Kırallığı, isviçre Konfederasyonu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz - Amerikan Bölgesi Komutanı, 

19 Eylül 1950 tarihinde «Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşma» (aşağıda 
«Anlaşma» diye anılacaktır) nın ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalanan ve birinci parag
rafında Anlaşmanın tesirlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşmanın geçici tat
bik Protokolünün mümzileri olarak, 

Amerikan Birleşik Devletleri Hükümetinin Anlaşmanın Akit Taraflarını teşkil eden bâzı memle
ketlerin 1 Temmuz 1951 tarihinde başlıyan sene içinde Birliğe karşı olan açıklarını kısmen veya 
tamamen düzeltmek tesviye etmek gayesiyle ve fakat bunu Anlaşmanın 10 ncu maddesinde derpiş 
edilenden daha yumuşak bir tarzda yapmak üzere kaynaklar tahsis etmeyi derpiş ettiğini nazarı iti
bara alarak, 

Bu gayeyi yerine getirecek mekanizmayı kurmak maksadiyle, aralarında mezkûr Anlaşmanın 9 
ve 23 ncu maddeleriyle B Ekinin 2 ve 9 ncu fıkralarında bâzı tadilât yapan bir Ek Protokol imza-
lamajı kararlaştırmışlardır. 

işbu Ek Protokol hükümlerini derhal yürürlüğe koymak maksadı ile ve; 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin 4 Ağustos 1951 tarihli ve ve işbu Protokolün 

metnini tasdik eden ve imzalanması hususunda Teşkilât üyelerine yaptığı tavsiyeyi nazarı itibara 
alarak; 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Anlaşmanın 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Mevcut menabii 

Madde 9. — 
a) işbu Anlaşmanın A ekinin birinci frkrası anlamındaki, mevcut borçlara tekabül eden ve bir 

Âkıd Tarafın elinde bulunan mevcut kaynaklar kendisi tarafından talep edildiği takdirde, mezkûr 
Âkıd Tarafın bir hesap devresindeki safi açığının tesviyesinde kullanılır. Ancak, mezkûr Âkıd Ta
raf evvelki hesap devresine taallûk eden ameliyeler hitamında bir müterakim hesap fazlalığına mâlik 
bulunursa, mevcut kaynaklar yalnız safi açığının, bu fazlalık tenzil edildikten sonra kalan kısmı için 
kullanılabilir. Bummla beraber kendisine bir borçlu başlangıç bakiyesi tahsis edilmiş olan bir Âkıd 
Taraf, bu kaynakları ancak Amerika Birleşik Devletleri Hüküm etinin muvafakatini aldrktan ve aşa
ğıdaki 20 nci maddede derpiş olunan idare Komitesine danıştıktan sonra, açığı aşağıda 10 ncu mad
denin (e) fıkrası dairesinde tesviye edilmediği nisbette, kullanılabilir. 

b) Mevcut borçlar işbu Anlaşmanın A Ekinde derpiş olunan şartlar altında bir itfa veya iade 
mevzuu teşkil ettiği takdirde, bu borçlara tekabül eden kaynaklar, ancak borçlu Âkıd Tarafın mu

vafakati ile işbu maddenin (a) frkrası dairesinde kullanılabilir. 
c) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından bir Âkıd Tarafa 1 Nisan 1951 ilâ 30 

Haziran 1952 arasında tahsis edilecek hususi menabi, bu maddenin (a) paragrafında anlaşılan 
mânada mevcut menabi olarak telâkki edilecektir. Ancak, bu hususi menabi şu şartlarla kabili 
istimal olacaktır : 

1. Alâkalı Âkıd Tarafın ayrıca talebine lüzum kalmaksızın, 
2. Amerika Birleşik Devletlerinin Teşkilâtla mutabık kalarak tesbit edeceği şartlar altında. 
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3. Bir hesap devresinde Âkıd Taraflardan birisine "tahsis edilen meblâğ bir evvelki hesap 
devresinde 7 nci madde hükümleri anlamında o Âkıd Taraf lehine tahassül etmiş bir hesap faz
lası telâkki olunur.. Ve, 

4. Teşkilât Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mutabık kalarak aksine bir karar al
madığı takdirde yalnız aşağıdaki 14 ncü maddenin (b) fıkrası gereğince Birlik emrine verilmiş 
bulunan altın karşılığı mebaliğ nispetinde, 

d) Bu maddenin (c) fıkrasında derpiş olunan bütün menabiin 1 Temmuz 1952 ye takaddüm 
eden hesap devrelerinde sözü geçen fıkraya uygun olarak istimal edilmiyen kısımları alâkalı 
Âkıd Tarafın 30 Haziran 1952 de sona eren hesap devresi içinde safi bir hesap fazlası telâkki 
edilir; şu kadar ki 14 ncü madde (b) fıkrasına göre altın karşılığı mebaliğ nispetinde Birliğin 
emrine verilmiş olsun. 

Madde — 2. 

Anlaşmanın 23 ncü maddesi (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
(b) Fon aşağıdaki kaynaklardan beslenir : 
1. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından taahhüt edilen asgari 350 milyon Birle

şik Devletler dolarlık bir meblâğ. îşbu Anlaşma. gereğince yapılması gereken ameliyelerin Birlik 
tarafından icrasını sağlıyabilmek için bu dolarlar, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tara
fından, Ajanca lüzum gösterilecek nisp'ette ve otomatik olarak, Birlik emrine tahsis edilir. 

2. Âkıd Taraflarca veya onların namına ödenen altın veya dövizler, 
3. Âkıd Taraflara verilen ikrazattan doğan alacaklar, ve 
4. Fonu teşkil eden matlubatın gelir ve hasılatı 

Madde — 3. 

Anlaşmanın (B) Ekinin (2) nci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«2. a) işbu Anlaşmanın 9 ncu maddesinin (b), 10 ncu maddesinin (g) ve bu fıkranın (b) ve (c) 

tâli fıkraları hükümleri mahfuz kalmak şartiyle alâkalı Âkıd Tarafa tahsis edilmiş bulunan ve bu 
Âkıd Taraf bakımından işbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten evvelki hesap devrelerine ait mua
melelerde istimal edilm'emiş bulunan, hususi menabii ve alacaklı veya borçlu başlangıç bakiye
lerine tekabül eden meblâğlar, mezkûr Âkıd Taraf bakımından işbu Anlaşmanın sona erdiği hesap 
d'evresi için, vaziyete göre hesap fazlalık veya açığı telâkki olunur. 

b) Bundan önceki tâli fıkra, 
1. Borçlu başlangıç bakiyelerine tekabül eden meblâğlara ancak, bahis konusu Âkıd Tarafa 

muadil şarta muallâk yardım meblâğları peşinen ve katî bir şekilde tahsis edildiği nispette, 
2. Teşkilâtın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mutabık kalarak aksine aldığı bir 

karar hükmü mahfuz kalmak şartiyle bu Anlaşmanın 14 ncü maddesinin b) fıkrasında anlaşılan 
mânada olarak, altın karşılığı meblâğlar Birlik emrine tahsis olundukları nispette hususi me
nabie tekabül eden meblâğlara tatbik olunur. 

c) Bahis mevzuu Âkıd Taraf Birledik Kırallık ise, kendisine tahsis olunan borçlu başlangıç 
bakiyesinin işbu fıkranın (a) tâli fıkrasında derpiş olunan muamelelerde kullanılmamış bulunan 
kısmına tekabül eden meblâğlar iptal edilir. 

Maddi —• 4 

Anlaşmanın B ekinin 9 ncu fıkrası aşağıdaki şekilde tadiledilmiştir: 
9. a. tşbu Anlaşmanın 9 ncu maddesinin (d), 10 ncu maddesinin (g) fıkraları ile işbu fık

ranın (e) ve (b) tâli fıkraları hükmü mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma gereğince kulla
nılmamış alacaklı veya borçlu başlangıç bakiyeleri ile hususi menabie tekabül eden meblâğlar 
işbu Anlaşmanın, sonunda hitam bulacağı hesap devresinde, ait oldukları Âkıd Tarafların, vazi-

( S. Sayısı :<22&) 



— 8 — 
yete göre, hesap fazlalık ve açıkları mahiyetinde telâkki olunur. 

b) Bundan önceki tâli fıkr*t aşağıdaki hususlarda tatbik olunur: 
1. Bundan önceki tâli fıkra, borçlu başlangıç bakiyelerine tekabül eden meblâğlar hakkında; 

ancak, bu meblâğlara muadil şarta muallak^ yardım tutarları, bahis mevzuu Akıd Tarafa peşinen 
ve katî şekilde tahsis edildiği nispette tatbik edili*. 

2. Teşkilâtın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile mutabık kalarak aksine aldığı bir 
karar hükmü mahfuz olmak şartiyle bu Anlaşmanın 14 ncü maddesinin (b) fıkrasında anlaşı
lan mânada olarak, altın karşılığı meblâğlar Birlik emrine tahsis olundukları nispette hususi me-
nabie tekabül eden meblâğlara tatbik olunur. 

Madde — 5. 

1. Bu Ek Protokolün 1 ilâ 4 ncü maddeleri Anlaşmanın ayrılmaz parçasını teşkil ederler. 
2. Bu Ek Protokol, Anlaşma ile beraber hemen yürürlüğe girer. 
3. Bu Ek Protokol, Anlaşmanın sona ermesine kadar meriyette kalır. 
Anlaşmanın 34, 35 ve 36 ncı maddeleri hükümleri, bu Ek Protokole, Anlaşmaya tatbik edildik

leri aynı şartlarla tatbik edilirler. 

Madde — 6. 

5 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine rağmen işbu Ek Protokol hükümleri derhal meri
yete girerler. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası olan ve gerekli şekilde salahiyetli kılınan mu
rahhaslar, işbu Protokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca, İngilizce olarak ve bir tek 
nüsha halinde 4 Ağustos 1951 de Paris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa İktisadi İş Birli
ği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter musaddak bir suretini işbu 
Ek Protokolün bütün mümzilerine gönderecektir. 
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