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1. — Danıştayda açık bulunan İkinci 

Daire Başkanlığı için seçim yapılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/326) 310,311 

5. — Görüşülen iğler 311 
1. — Rize İline tâbi Güneyce İlce mer

kezinin nakledilmesi ve sdımn değiştiril
mesi hakkında kanun, tasarısı ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/359) 311 

2. — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil mem
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdi için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve. Bütçe ko
misyonları raporları (1/395) 311:312,319, 

324:325,339:342 
3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin 

# 
satınalınması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesine dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Malîye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/365) 312, 

313,325,343:346 

4. — Askerlik Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu ı-aporu 
(1/409) 312:313 

5. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği ku
rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 2 sayılı ek Protokolün 
onanmasına dair kanun ^aşarisi ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları (1/312) 313: 

, 315,319,325,347:350 
6. — Türkiye ile İtalya arasında 24 

Ocak 1952 tarihînde imzalanan Ticaret ve • 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret komisyonları raporları (1/374") 315, 

319^325,351:354 
7. — Çorum Mnlet vekili Hüseyin O*-

takcıoğlu ve 2 arkadaşının, Burdur Millet
vekili Mehmet özbey'in, Balıkesir Milletve
kili Müfit Erkuyumcu ve İstanbul Milletve
kili Füruzan Tekil'hl, Erzurum Milletvekili 
Emrallah Nutku 'nun, Konya Milletvekili 
Hidayet Aydmer *în,' Rize Milletvekili İzzet 
Akçal ve Si'ird Milletvekili Mehmet Daim 
Süalp'm, Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'm, Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 2 
arkadaşının ve Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena ve 3- arkactaşmm, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maçKIeierinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Adalet Komis-
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yonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 
344, 350, 372, 392) 31$:318 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Remzi Bucak'in, Umumi Müfettişlik Teşki
line dair Kanun ile ek ve tadillerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/337) 318 

9. — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğhı 'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 318 

10. — Turizm endüstrisini teşvik kanu
nu tasarısı ile Antalya Milletvekili Burha-
nettin Onat ve 122 arkadaşının, turizm en 
düstrisini teşvik kanunu teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/341, 2/342) 318:319 

11. — Gümrük Kanununun 17 nei mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/392) 319 

6. — Sorular ve cevaplar 319 

A — Sözlü sorular 319 
1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke-

rimzade'nin, iktisadi gelişmemiz için şimdi
ye kadar alınan karar ve tedbirlerle giri
şilen teşebbüslerden elde edilen neticelere, 
dünyaca iktisadi bir krize doğru gidildiği 
hakkındaki emarelere dair Hükümetin gö
rüş ve kanaati ile böyle bir ihtimal karşı
sında alınması düşünülen tedbirlerin ne 
olduğuna ve tediye muvazenemizin duru
muna dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/673) 319 

2. — İsparta Milletvekili Kemal De-
miralay'ın îsarta özel Lisesinin resmî lise
lere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyeceğine dair Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/675) 319 

3. — Kars Milletvekili. Sırrı Atalay'ın, 
Kağızman îlcesl Çamuşhı Köyünün kay-

Sayfa 
makta olan arazisi hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sormuş olduğu yazılı sorusunun bugü
ne kadar cevaplandırılın aması sebebine, 
Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile 
Çamuşlu ve Akdam köylerinin yetmiş be
şer metre kaymaları karşısında alınmış ve 
alınacak tedbirlere dair Başbakanlıktan 
olan soruya Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/681) 319:321 

4. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hain
di Başar'm, İstanbul limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve Saraybur-
nu'ndaki sahanın eşya muhafazasına tah
sisine karar verildiği halde bugüne kadar 
gecikmesi sebebine, Tophane sahasının Sa-
lıpazarı'ndaki liman inşaatı için boşaltıl
maya başlandığı hakkındaki haberin doğ
ru olnp olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni 
liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve 
Ticaret Odası ile diğer alâkalıların fikir ve 
mütalâalarının alınıp alınmadığına dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarından 
sözflü sorusu (6/683) 321 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Adana - Ulukışla arasında vukubu-
lan tren kazasında bir ihmalin mevcut olup 
olmadığına, varsa bu hususta ne muamele 
yapıldığına ve bu gibi hâdiselerin tekerrür 
etmemesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Ulaştırma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/692) 321 

6. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'in, Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı 
ocakları ile Kurucaşile 'deki İdareağzı, Azda
vay ve Söğütözü maden kömürü ocaklarının 
işletilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna İşletmeler Bakanvekili Nuri öz-
san'm sözlü cevabı (6/693) 321:324 

7. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık in, Zonguldak - Karabük hattının 
münakale durumu hakkında ne düşünül
düğüne dair İşletmeler ve Ulaştırma ba
kanlıklarından olan sorusuna İşletmeler 
Bakanvekili Nuri özsan'ın sözlü cevabı 
(6/694) 325-526 
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8. — Çoruh Milletvekili Mecit Bu-
min'in, Devlet hizmetini halkın ayağına 
götürme bakımından bucakların tam teşek
küllü şekle veya ilce şekline çevrilmesi hu-
suslarından hangisinin tercih edileceğine 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/695' 326 

9. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Balık'm, petrol istihsal miktarı hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından olan 
sorusuna Çalışma Bakanı Nuruözsan 'm 
sözlü cevabı (6/696) 326:328 

10. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kuyumcu'nun, Balıkesir İlinin Balya İlçe
sindeki Simli Kurşun madeninin ilgili şir
ketçe ne zaman ve ne sebeple terkedildiği-
ne, yeniden işletilmesi için mütehassıslar 
tarafından tetkikat yaptırılıp yaptırılma
dığına, yaptırılmış ise verilen raporun ma
hiyetine, yaptırılmamış ise bu hususta ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakam Muhlis Ete'nın sözlü ce
vabı (6/697) 328:329 

11. — Balıkesir Milletvekili Müfit Er-
kuyumcu'nun, Ulus Gaztesinin 20 . V . 1952 
tarihli nüshasının üçüncü sayfasında inti
şar eden yazıda zikredilen silâhlanma, 
kaçakçılık ve asayişsizlik vakaları hak
kındaki iddiaların mahiyetine dair Adalet 

ve içişleri bakanlıklarından «özlü sorusu 
• '(6/698) 329 

12. — İstanbul Milletvekili Sani Ya
ver'in, Temyiz Mahkemesine bir senede 
gelen ve intaç edilen dâvalara, İstanbul 
tcra daireleri miktarı ile teşkilâtına, sulh 
mahkemeleri ile Temyiz Hukuk mahke-
melerindeki dâvaların talik müddetlerine 
ve Temyiz Mahkemesinde çalışan zevatın 
sıhhi durumları ile ne dereceye kadar alâ
kadar olunduğuna dair sorusuna Adalet 
Bakam Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü 
cevabı (6/699) 329:337 

L3. — Antalya Milletvekili Burhanet-
tin On at 'm, Yunanistan ile Türkiye ara
sında tesis edilen sıkı dostluk münasebet
lerinin bütün Orta Şark devletlerine de 
teşmili hususunda ne düşünüldüğüne ve 
Tunus meselesinde Hükümetimizin noktai 
nazarına dair Dışişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/700) 337:338 

7. — Geçici Komisyon 888 
l. — Seyhan Barajının finansmanı için 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ile akdedilen Anlaşma ve Eklerinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesi için geçici bir komisyon kurulması 
(1/424) 338 

8. — Sunuklar ve telgraflar 388 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Milletvekili Hâmit Ali Yöney'in, Göç
men pulu çıkarılması hakknıdaki kanun teklifi 
ve 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'in, Mardin'in 
Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hakkındaki 
Danıştay ilâmının yerine getirilmemesi dolayı-
siyle içişleri Bakanına Gensoru açılmasına dair 
olan önergesi geri verildi 

Milletvekilleri ara seçiminin bu yıl yapılma
ması, 

Tasarı ve tekliflerin sorulardan önce görü
şülmesi hakkındaki önergelerle 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun kabul olundu. 

İtalya'da vukuagelen su baskınlarından za
rar görenlere yardım yapılmasına dair kanun 
tasarısı geri verildi. 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyann-

YaztU sorular 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, vefi

yatı azaltmak, hekim adedini artırmak için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne, veremle mücadele-
leye, sağlık bütçesinin çoğaltılmasına, doktorla
rın sahte rapor vermelerinin önlenmesine, ilçe
lerimizin eczaneye kavuşturulmasına, ebe ve hem
şire adedinin artırılmasına ve sağlık sigortaları
nın kurulmasına dair yazılı soru önergesi Sağ
lık ve Sosyal1 Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/644) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, okul 
kitaplarının okullarda ihtiyaca cevap verecek 
şekilde vaktinde hazır bulundurulması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ve meslekî bilgi 
ve görgülerini artırmak maksadiyle kendi ma-
aşlariyle harice gönderilenlere verilen müdde
tin iki seneye çıkarılmasına dair yazılı soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/745) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, fuh
şun tesir deresesini nispeten azaltmak gayesiy-

Tasan 
1. — Seyhan Barajının finansmanı için Mil-

ca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren 
eşyadan tekel maddesi olanlarının tekel resmi 
ile diğer vergi ve resimlerden de muafiyeti, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan kanuna ek kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması ve 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici üçüncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanunlar kajjul edildi. 

19 Haziran 1952 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Çorum Milletvekili 
Celâl Yardımcı Sedat Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal 

le verilecek cezanın artırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir (8/746) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, li
selerin son sınıfına fen ve edebiyat şubeleri 
yanında bir de Ticaret şubesinin ilâvesine, An
kara Kız Teknik öğretmen Okuluyla liselerde
ki tahsil süresinin dört yıldan üç yıla indiril
mesine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/747) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Ulus 
ile Keçiören arasındaki yolun otomobil kazala
rını önlemek için genişletilmesinin düşünülüp 
•düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi Ba
yındırlık ve İçişleri bakanlıklarına gönderil
miştir (6/748) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, An
kara'da kurulmakta olan Yeni Mahallenin ka
nalizasyonu hakkında yazılı soru önergesi Ba
yındırlık ve içişleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/749). 

letlerarasi İmar ve Kalkınma Bankası ile akde
dilen 18 Haziran 1952 tarihli Anlaşma ve ekle-

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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• 

rinin onanması hakkında kanun tasarısı (1/424) I 
Dışişleri, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Raporlar 
2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/421) (Gün
deme) 

3. — 1952 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara 
Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe "kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik | 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile İdareci I 
Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1952 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/417,2/400) (Gündeme) 

4. — Diyarbakır Milletvekilleri Kâmil Tayşı 
ve Mustafa Ekinci'nin, Eskişehir'de sel baskı- J 
nından zarar görenler için yaptırılacak mesken
ler hakkındaki 5663 sayılı Kanunun Dicle neh
rinin feyezanından zarar gören Bismil tleesin-
deki vatandaşlara da teşmili hakkında kanun 
teklifi ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonlar1. 
raporları (2/358) (Gündeme) 

5. — Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'm, 
kızkardeşi Nebahat Çakmak'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/364) (Gündeme) 

8. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuru
luşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanu- -
na ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı kadro cetveline İmam Hatip okul- l 

l an için kadro 'eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/420) (Gündeme) 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (Gündeme) 

8. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşki
lâtı ve Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değişti
rilmesi ve bu cetvelin 5579 sayılı Kanunla alı
nan kadro cetveli ile birleştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eği+ûn ve Bütçe komis
yonları raporları (1/423) (Gün'dem'e) 

9. — Millî Savunma Bakanlığı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi.ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (1/422) (Gündeme) 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe ko
misyonları'raporları (1/382) (Gündeme) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi , 1952 
yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(5/53) (Gündeme) 

12. — Türkiye - Çekoslovakya Tütün Proto
kolünün yeniden yürürlüğe konulması için Te
ati edilen mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Tica
ret komisyonları raporları (1/373) Gündeme) 

13. — Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasansı ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/391) 
(Gündeme). 



B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı (Ağrı) 

KÂTÎPLEB : Sedat Baran (Çorum), Püruzan Tekil (istanbul). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çokluğumuz vardır, oturumu 

açıyorum. 
Gündem hakkında önerge vardır, okutuyo

rum : 
Yüksek Başkanlığa 

Danıştay İkinci Daire Başkanı seçimi ile ka
nun tasarısı ve tekliflerin görüşülmesinin soru
lardan evvel yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Rıfat Taşkın 

1. — Danışta/y da açı/c bulunan ikinci Daire 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/326) 

BAŞKAN — Danıştay ikinci Daire Başkan
lığı seçimine geçiyoruz. Evvelâ tasnif 'heyetini 
seçeceğiz: Hadi Arıfoaş (Niğde), Suat Başol (Zon
guldak), Vasfi Menteş (İzmir). 

Seçim çevresini ayırıyoruz, ikinci Daire Baş
kanlığı seçiminin üçüncü turudur, seçim en çok 
rey alan iki zat arasında yapılacaktır. Bu aday
lardan birisi Abdürrahman Şeref Hocaoğlu, di
ğeri Cudi özal'dır. Bu defa bu iki arkadaştan 

Yüksek Başkanlığa 

Sözlü sorulara takdimen kanun tekliflerinin 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Tokad 
Celâl Türkgeldi Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — Danıştay İkinci Daire Başkan
lığı seçimi ile kanım tasarı ve tekliflerinin söz
lü sorulara takdimen görüşülmesine mütedair 
olan takriri oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

en çok oy alan seçilmiş olacaktır. (Son defa en 
çok oy alan hangisidir sesleri). 

BAŞKAN — Arzedeyim: Abdürrahman Şeref 
Hoeaoğlu 122, Cudi özal 93 oy almıştır. 

Arkadaşlardan ricanı, (.y.{,:.. .... >.. 
sonra yerlerini tekrar almalarıdu. 

Şimdi oyları Niğde çe\iebii.(!c, ; ... . 
retiyle kullanacağı*. nit§*i•**&&;&•»*&•'" 

(Oylar toplanıldı.) 
BAŞKAN —- Oylarını kullanmıyan arkadaş

ların oylarını istimal etmelerini rica ederim. 
Oy toplama muamelesi sona ermiştir. 
Tasnif neticesine inti'zaren oturumrı 15 daki

ka ara veriyorum. 
Kapanma saati : 10,17 

4. — SEÇİM 



gCÎNOl OTURUM 
Açılma saati : 15,37 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), Fünızan Tekil (İstanbul). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. I 
Danıştay ikinci Daire Başkanlığı seçimine 

245 arkadaşımız iştirak etmiştir. Bunlardan 
namzetler arasından Cudi özal 167 oy, Abdür-

1. — Rize tline tâbi CHineyce tice merkezi
nin nakledilmesi ve adının değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve içişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/359) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir. 

Bize İlinin Güneyce Üçe merkezinin nakledil
mesi ve adının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Rize İlinin Güneyce İlce mer
kezi; aynı İlçenin İkizdere Bucağı merkezi olan 
Çağrankaya Köyüne nakledilmiş ve ilçenin adı 
İkizdere olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etm|y.enler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza, arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş ve 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Efendim, birinci defa görüşülecek işlerin 
müzakeresine geçiyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 84 ncü Birleşim Tu-
tanağındadır. 

rahman Şeref Hocaoğlu 78 oy almışlardır. Cu
di özal, 167 rey almaJk suretiyle İkinci Daire 
Başkanlığına seçilmiştir. Kendisine muvaffa
kiyet dileriz. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borç
lanma, Tardım ve ödeme anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/395) [1] 

BAŞKAN —, Komisyon raporunda öncelik 
talebi vardır. Oyunuza arzediyorum. Tasarının 
öncelikle görüşülmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler .. Etmiyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Raporda aynı zamanda ivedilik teklifi var
dır. Bu teklifi de oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik 
İş Birliğine dahil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım v<e ödeme Anlaşmaları akdi için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5486 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılması bakkmda 

Kanun 

MADDE 1. — 5436 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı yürürlük süresi 30 Haziran 
1953 tarihine kadar uzatılmıştır. 

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

[1] 233 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

- 8 1 1 — 
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MADDE 2. — Bu kanun 16 Haziran 1952 I 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

3. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin sa-
tınahnmast için gelecek yıllara gdçici yüklen
melere girişilmesine dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (î/365) [1] 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilik teklifi ile 
görüşülmesi teklifi vardır. 

Bu tasarının öncelikle görüşülmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.' 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalmma-
sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'daki Kızılay Hasta
nesini 3 000 000 liraya satmalmaya ve bedeli
ni 1952 - 1957 yıllarında 500 000 liralık altı 
taksitte ödemeye Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı yetkilidir. 

Bu taksitler her yıl Bütçe Kanunlarına bağ
lı (Aj/2) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısımlarına mevzu ödenek
lerden ödenir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

fil 235 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının 
tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

"m-
4. — Askerlik Kanununa ek kanun tasarısı 

ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/409) [1] 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilik teklifi var
dır. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler 

arasında bulunan Askerlik Kanununa ek ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Ko. Sözcüsü 
Rifat Taşkın 

BAŞKAN — Adı geçen tasarının öncelikle 
görüşülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere keçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kanul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Dev
let Linyit İşletmeleri ocaklarında fiilen çalı
şıp müstahsil ve mütehassıs ocak işçisi (kalifi
ye) vasfı bu müesseselerce tasdikli belgelerle 
tevsik edilen erlerden temel eğitimini bitirmiş 
olanlar muvafakat ettikleri takdirde eskiden 
çalıştıkları maden ocaklarında çalışmak şartiy-
le mütlbaki muvazzaflık hizmet müddetleri 
için mezun sayılırlar. 

Ocaklarda geçirilen hizmet müddeti asker
lik hizmetlerine mahsup edilir. 

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında 
iş ve işçilere mütaallik bilcümle mevzuat hü
kümleri tatbik edilir. Bunların kazaya uğrama
ları ve ölümleri hallerinde de yine bu mevzuat 
hükümleri uygulanır, ücretleri de kıdemleri ve 
emsalları nazara alınarak bu hükümler daire
sinde müessesece verilir. Ayrıca er gibi iaşe 
ve ilbas edilmezler. 

[1] 234 say ıh basmay azı tutanağın sonundadır, 
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C) Ocaklardaki hizmeti terkederlk ordu

daki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu 
istekleri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan 
hizmetleri askerlik hizmetinden sayılır. 

D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizmeti 
terkedip ayrılanlar veya izin ve hava değişimi 
müddetini geçirenler veyahut i ş Kanununa gö
re hizmetlerinden çıkarılanlar bu tarihlerden 
itibaren geri kalan hizmetleri için tekrar kıta
larına iade edilirler. 

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

MADDE 2. — Bu durumda bulunan erlerin
den her yıl (2000) kişiyi geçmiyecek miktarda lü
zumu kadar işçi İşletmeler Bakanlığının tale
bi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca verilebi 

.lir. 
Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl ol

duğu takdirde Bakanlar Kurulundan karar 
alınır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri harbde 
ve seferberlikte uygulanmaz. 

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

MADDE 4. Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

5. — Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurul
ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaş
mayı tadil eden 2 sayılı ek Protokolün onanma
sına dair kanun tasarısı ve DışisUri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/312) 

BAŞKAN — Müzakeresine geçen birleşim
de başlanmıştı. Tümü üzerinde söz Cahid Za-
mangii'indir. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; bir münakaşa mevzuu aramak 

.1952 0 : 2 
niyetiyle konuşmakta değilim. 

Beynelmilel akitlerin Meclisimizden geçme
si sırasında, mütaaddit defaiar arzetmiştim ki, 
bu ehemmiyetteki kanunlar bizzat bakanlar ta
rafından takdim edilmeye, izah olunmaya lâ
yıktır. önümüzdeki tasarı da bu mahiyeti ta
şır. Bu itibarla Meclisin tenvirine hizmet et
mek maksadiyle konuşmaktayım. 

Bu anlaşma ile ^ Amerika, Avrupa Tediye 
Birliğindeki memleketlerden sıkıntılı duruma 
düşmüş olanlara bâzı munzam kaynaklar temi
ni yoluna gitmektedir. Biz de son zamanlar
da bu kaynaklardan istifade etmiş bulunuyo
ruz. Durumdan memnun muyuz, kâfi midir, 
Değil midir? Bilmukabf'e taahhütlerimiz var. 
Bunlar uygun mudur, değil midir? Bu mevzu
lar hakkında bir konuşma olmadıkça Türk 
umumi efkârının tepkisi ne içeride, ne de dışarı
da bilinemez. Bu esaslar dâhilinde olmak üze
re sözlerim kısa ve şunlardan ibaret olacaktır : 

Bu anlaşmaya uygun olarak Nisan ayında 
25,5 milyon dolar bir yardım gördük. Bu yar
dımı görmeden önceki durumumuzla gördükten 
sonraki durumumuzu arzedeyim. Bu yardımı 
almadan önceki durumumuz şudur : 

25 milyon dolarlık uzun vadeli bir borçlan
ma, 30 milyon dolarlık kısa vadeli bir borçlan
ma, 55 milyon dolarlık kendi kaynaklarımız
dan dolar sarfı. . . Yekûn 110 milyon dolar 
sarf etmişiz ve fakat yine açığımız ^ devam et
mekte bulunmuştu. Bu durum Hükümet tasa
rısının gerekçesinde aynen, «Memleketimizin ma
lî istikrarı ve dış ticaret politikası bakımın
dan pek zararlı neticeler tevlit edeeeği izahtan 
vareste» olarak tavsif edilmektedir. 

Bunun üzerine Hükümetin teşebbüse geç
tiği anlaşılıyor. Nitekim Nisan ayında 25,5 mil
yon dolar yardım aldı. 

Şimdi bundan sonrako durumu arşedeyim : 
Açıklarımızın kapanması için hususi kaynak

lardan 47,5 milyon dolar sarfettikten sonra 
25 milyon uzun vadeli borç, 30 milyon kısa va
deli borç, 24 milyon da kendi kaynaklarımız
dan sarfolunmak üzere 79 milyonluk bir taahhüt 
bakiyemiz kalmıştır. Bugün kaynaklarımız tü
kenmiş vaziyette görünmektedir. Yani yapabi
leceğimiz ihracatla ithalâtı karşılayamadığı
mız takdirde yeniden dolar tediyesi zaruri o-
lacaktır. 

Diğer taraftan dış ticaretin revşi de şudur : 
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Geçen yılın dört ayında 40 milyon lira aktif 
vaziyette idi, bu yılın aynı dört ayı sonunda 
112 milyon lira pasif vaziyettedir. 

Döviz durumumuz : Merkez Bankası bül
tenlerine nazaran, Mayısın ilk haftasında açık 
296 milyon liradır. 

Şimdi tabloyu şöylece ortaya koyduktan 
sonra bu vaziyetin bakanlarımız tarafından iza
hını rica ediyorum ve varit gördüğüm şu üç 
ihtimali birer sual tarzında kendilerine arze-
diyorum. 

Birinci ihtimal : 
Bu vaziyet karşısında, hububat ihracatı

mızla pamuk ihracatımızın kısmen açıklarımızı 
kapatması ümit edilebilir, denebilir. Acaba Hü
kümet böyle bir ümide malik midir? Bu husus
ta izahat verirlerse müteşekkir olurum. 

İkinci ihtimal; eğer Hükümet ihracat faz
lalarımızla bu vaziyeti bertaraf etmesi ümidini 
zayıf -görüyorsa o takdirde şimdi tasdik bu
yuracağınız Anlaşmaya uyarak bir üçüncü yad
dım talebinde bulunabilir. Bunu derpiş ettiler 
mi, böyle bir teşebbüste bulundular mı? 

Üçüncü ihtimal; eğer bu iki kaynağı kâfi 
görmüyorlarsa o zaman Birlik ile münasebet
lerimize taallûk eden daha ciddî tedbirler ba
his mevzuu olur. Bu, temenıni edilmez, fakat 
derpiş edilmekten de kaçınılaımaz. Benim ar
zum, hakikaten böyle durum var mı, yok mu? 
Bunu benden daha iyi Hükümet bilir, 'bunun iza
hını rica ederim. 

Bir de Anlaşmanın mahiyetine taallûk eden 
şu sualim var : Husus»! kaynak adı altında ya
pılan yardımlar bize karzan mı yapılıyor, yok
sa hibe olarak mı yapılıyor? Karz olduğuna 
göre ve hibe olduğuna göre değişik mütalâa 
edilir. Mahiyetini metinden iyi tâyin edemedim. 
Kendileri müzakereler dolayısiyle bilirler. 

BAŞKAN — Buyurun Ekonomi ve Ticaret 
Bakamı. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Oahid Zamangil arkadaşımın suali üç bakanlı
ğa taallûk etmektedir. Dışişleri, Maliye ve 
(Ekonomi ve Ticaret) bakanlıklarına taallûk 
etmektedir. Mümkün olduğu kadar bu bakam-
lıkların da cevabını arzetmekle beraber eğer 
eksik kalırsa bana bağışlamalarını rica edece
ğim. 

1952 O : 2 
.1. 1951 - 52 devresinde Amerika Birleşik 

Devletlerinin Türkiye'ye yardımı, 12.5 + 9.5 + 
25.5=47.5 milyon dolarlık hibeye inhisar etmiş 
olup bunun tamamı E. P. 17. hesaplarına intikal 
etmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerimin, memleke
timize daha ne miktarda yardımda bulunacağı 
bu gü ııd en bil in enlemekte dir. 

Durumumuz üçer aylık •devreler nihayetin
de O. E. <\ K. kiHiıiteleırinde tetkik edilmekte 
ve Amerika'nın Avrupa'daki ' M. S. A. Teşki-
lâtiyle de teşriki mesai edilmek suretiyle, mem
leketimizin açıklarının ite şekilde kapatılacağı 
tesbit olunmaktadır. Bu tetkikler neticesinde 
Amerika'mın memleketimize bir yardımda bu
lunması tekarrür ettiği takdirde, gerekli an
laşmanın derhal imzası iktiza eylemektedir ki 
yürürlük süresinin uzatılması istenilen 5436 sa
yılı Kanun Hükümete bu yetkiyi vermektedir. 

2. 5436 sayılı Kanun, bir anlaşımanın tas
diki mahiyetinde olmayıp Hükümete Amerika 
Birleşik Devletleri veya O. E. C. E. memleket
leriyle borçlanma, yardım ve ödeme anılaşma
ları akdine salâhiyet vermektedir. 

Bunum haricinde, arkadaşım tediye bilan
çosu açığından bahsediyorlardı. Hakikaten Tür
kiye'nin tediye muvazenesi, bilhassa emtia mü
badelesi şeklinde tecelli eden ticaret muvaze
nesine dayandığı için ve bizim ticaret muvaze
nesi, ithalâtın ihracattan daha az olması dolayı
siyle açık arzetmektedir. BUÎ açığın kapatılması 
için, arkadaşımızın da bahis buyurdukları gibi, 
birkaç tedbir hâtıra gelebilir. Bu açığı son za
manlarda hububat satışı ile kapatmaya başlamış 
bulunuyoruz. Çünkü son aylarda Toprak Mah
sulleri Ofisinin, yeni senenin mahsul durumu
nun da iyi olması dolayısiyle muhtelif memle
ketlere satış yaptığı malûmunuzdur. Bu satışa 
devam edilmekte, tediyelerde yapılmaktadır. 

İkinci olarak, biraz geç olmasına rağmen, pa
muk satışı artmış bulunmaktadır. İhracata tâbi 
olan yüz bin ton pamuktan bugüne kadar 61 bin 
tonu satılmış bulunmaktadır. Bu aylarda bun
dan daha fazlasının satılması kuvvetle muhte
meldir. Binaenaleyh endişeli vaziyet zail olmuş 
bulunmaktadır. Buna rağmen ticaret bilançosu 
açığının devam etmesi de mümkündür. Çünkü 
ithalâtta bir hayli istihsal vasıtaları bulunduğun
dan açık bundan dolayı tahassül etmişti. Son 
ihracattan sonra devam edecek olan açık fazlası 

814 — 
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bahsettikleri yardımı istemek suretiyle kapata
cağımızı ümit etmekteyiz. Hariciye Vekâleti de 
bu hususta alâkadarlarla müzakereye geçmiş bu
lunmaktadır. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak

kındaki Anlaşmayı tâdil eden 2 »ayılı ek.proto
kolün onanmasına dair kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu Sözcüsü 
Balıkesir Milletvekili 

Enver Güreli 

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

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

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından Avrupa İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtına dâhil bâzı memleketlere, ezcüm
le Türkiye'ye, Avrupa Tediye Birliği muvace
hesindeki açıklarının bir kısmını kapatmak 
üzere tanınan hususi menabi yardımının esasla
rını ve kullanılış şeklini ve bu gaye ile 5824 sa
yılı Kanunla onanmış bulunan Avrupa Tedi
ye Birliği Anlaşmasının 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 Anlaşma
yı tadil eden 2 sayılı Ek Protokol» onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gifer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarı açık oyunuza arzediLniştir. 

6. — Türkiye ile İtalya arasında 21 Ocak 
1952 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/374) [1 | 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Tica

ret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının ivedilikle 
gönişü İm esini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu Sözcüsü 
Balıkesir Milletvekili 

Enver Güreli 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile italya arasında 24 Ocak 1952 tari
hinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmala-

riyle eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDP] 1. —- Türkiye ile ttalya arasında 
24 Oeak 1952 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve ödeme anlaşmalariyle bir Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

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

MADD6 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

7. — Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakctoğ-
lu ve iki arkadaşının, Burdur MületvekiU Mehmet 
Özbey'in, Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu ve İstanbul Milletvekili Füruadn TekiVin, Er
zurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, Konya 

1] 219 sayılı basmayazı tutamağın sonundadır 
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Milletvekdli Hidayet Ay diner'in, Bize Milletve- I 
kili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili Mehmet Da
im Süalp'ın, Tokad Milletvekili Ahmet Gür-
kan'm, Rize Milletvekili İzzet Akçal ve iki ar
kadaşının ve Balıkesir Milletvekili Vacid Asena 
ve üç arkadaşının, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/219, 235, 
250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz Ahmet Ba
şı büyük'ündür. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, son zamanlarda bâzı suçların 
arttığı inkâr kabul etmez bir hakikattir. Bu 
artış sebepleri üzerinde kısaca durmak istiyo
rum:-Dünkü totaliter rejimde suç ve suçluluk 
bakımından iki kuvvetli âmil cemiyet üzerinde 
baskı yapmakta idi; bunlardan birisi kanunun 
koyduğu müeyyideler, diğeri de zabıta korku
su, karakollarda dayak yemek endişesi idi... 
Nitekim azılı birçok kimselerin karakollarda çe
kilen dayak sayesinde bilhassa zararsız hâle ge
tirildikleri, emniyet ve asayişin bu şekildeki tet-
hiş tedbirleri ile temin edildiği bir hakikatti. 

1945 yıbndan itibaren memleketimizde de
mokrasi rejimi teessüs edip vatandaşların Ana
yasa ile teminat altında bulunan hak ve hürri
yet ve haysiyetleri üzerinde hassasiyet gösteril
meye başlandığı, yurtta yalnız kanun hükümle
rine göre vatandaşların iyi veya kötü hareket
lerinin muhasebesi yapılmaya başlandığı andan 
itibaren dir ki, bâzı kimseler bu serbestiden is
tifade ederek fazlasiyle suç işlemeye başlamış
lardır. Demokrasinin hudutsuz bir hürriyet ol
duğunu zannedenlere, başkalarının hak ve hür
riyetine riayet etmek istemiyenlere verilecek 
en kati cevap yine kanunla olacaktır. Hülâsa 
dünün karakol baskısı ve korkusu yerine bugün 
şiddetli ceza müeyyidelerini ihtiva eden kanun 
hükümlerini kabul ve tatbik etmek mecburiyeti 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Tekliflere gelince; 
1. Son zamanlarda bâzı açık gözlerin köy 

hükmi şahsiyetlerine ait olan mera, yayla, ça
yırlık Yejmeyilanlara tecavüz ettikleri bir haki
ka t olarak meydaadadır. Bilhassa son zamanlar-

[1] 222 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dvr. 
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da zirai kıredilerin artırılması, memlekete bol 
miktarda traktörün girmiş bulımması, arazi 
kıymetlerinin fazlalaşması, nüfusun artması gibi 
âmiller yüzünden asırlardan beri köylülerin 
umumunun istifade ede geldiği yayla, mera ve 
otlaklara birdenbire hücum başlamış, bu yüzden 
âdeta memleketimizde bir gayrimenkul asayiş
sizliği doğmuştur. Bu hal son süratle devam et
mekte. bu yüzden her gün memleketin muhtelif 
köşelerinden hiç de hoşa gitmiyecek feryatlar 
yükselmektedir. 

Dünün hissedilmiyen bu dâvası, bu günün 
müzmin bir derdi haline gelmiş bulunuyor. Bu 
derdin devası Yüksek huzurunuza getirilen tek
liflerde mevcuttur. 

Arkadaşımız Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki ar 
kadâşı Yüksek Meclise sundukları teklif ile Ce
za Kanunumuzun bu boşluğunu doldurmakta
dırlar. 

Filvaki Türk Ceza Kanununun 513 ncü 
maddesi (Bir şahsın mutasarrıf olduğu emlâk 
ve arazisinin kısmen veya tamamen zalbt ve ta-
sarruiıı için o arazi veya emlâkin hudutlarını 
değiştirmek ve bozmak halini) suç kabul ettiği 
halde köyün mânevi şahsiyetine ait mera,-sulak, 
harman yeri gibi gayrimenkullerin hudutlarının 
bozularak civarındaki araziye katılmasını veya 
doğrudan doğruya zabt ve işgal edilmesini hu
kuki bir ihtilâf mevzuu saymakta idi. Bu yüz
den birçok köy muhtarları her türlü Hükümet 
otoritesinin yardımından mahrum bir halde hu
kuk mahkemelerinde, köyün hakkını korumak 
maksadiyle, senelerce uğraşmakta ve ekseriyet
le de bir netice elde edemiyerek bu yerler zor
balara terkoluıimakta idi. Yüksek huzurunuza 
gelen teklif il( artık bu haller de suç addedile
cek ve hâdiseler hukuku umumiye namına müd-
dei umıımilerce re'sen takip edilebilecektir. 
Böylelikle zirai ve bilhassa çobancıldk sahasında 
mâruz bulunduğumuz endişeler de bertaraf edil
miş olacaktır. 

Du meselede hatıra gelebilecek bir noktaya 
da müsaadenizle kısaca temas etmek isterim : 
Pek yakında gayrimenkul asayişini temin bakı
mından bir kanun kabul etmiş bulunuyoruz. Bu 
kanv-ıda köye ait bu gibi gayrimenkullara teca
vüz edenler hakkında da hüküm mevcuttur. An
cak oradaki hükümler bu derde deva olacak 
mahiyette değildir. Zira gayrimenkule ilk defa 
vâki olacak tecavüz suç teşkil etmemektedir. 
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Mütecavizin tecavüzünün define karar verildik
ten ve hattâ, fiilen de o gayrimenkulden çıkarıl-
dıktan sonradır ki, tekrar tecavüz vâki olursa 
suç olabilecek ve maznunu hakkında takibat ya
pılabilecektir. 

Köyün heyeti umumiyesinin istifadesini sağ-
lıyan bir gayrimenkule vukubulacak tecavüz 
karşısında ya köylülerin harekete geçerek mü
tecaviz ve taraftarlariyle kanlı kavgalar çıkar
makta, yahut da mütecavizlerin şerrim kim
secikler seslerini çıkaramamaktadırlar. 

Bu gibi hâdiseler karşısında hukuku u rami
ye namına müddeiumumi ve zabıtanın derhal 
faaliyete geçmeleri ise köyün emniyet ve asayişi 
kadar iktisadi varlığı bakımından da çok büyük 
faydalar sağlıyacaktır. Ayrıca ağır ceza müey
yidelerinin bulunması da suç işlemek istiyenleri 
frenliyecektir. 

Şu mülâhazalarla Hüseyin Ortakçı ve arka
daşlarının Türk Ceza Kanununun 513 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine mütedair kanun teklif
leri, yerinde ve bir zaruretin ifadesi olduğundan, 
kabulünü rica ederim. 

2. Ceza Kanunumuzun zina suçları için ter
tip ettiği ceza miktarları memleketimizin reali
telerine, aile mefhum ve ahlâk telâkkilerir.o ver
mekte olduğumuz kutsiyet ile makûsen mütena
sip bulunmaktadır. 

Namus^ şeref ve haysiyetten mahrum edilen 
kimselerin mânevi ölüme mahkûm olacakları ta
biîdir. Neticesi bu kadar ağır olan bir fiilin fa
iline bugün verilmekte olan ceza çok azdır. Ceza 
ile suç arasında âdil bir nispet bulunması ceza 
hukukunun en esaslı prensiplerinden birisidir. 
Bu itibarla insanların şeref ve haysiyetlerini bir 
anda yokeden zina suçlarının o nispette ağır mü
eyyidelere bağlanması lâzımdır. 

Bugün mer'i olan hükümlere göre, zina ya
panlara umumiyetle üç gün ile üç ay arasında 
ceza tâyin olunmaktadır. Bu yüzden suçların iş
lenmesi önlenemediği birçok vahim hâdiseler de 
zuhur etmektedir. Cezanın azlığı yüzünden bir
çok masum kadinları iğfal eden erkeklerin on
larla aynı köy içerisinde aylarca, hattâ senelerce 
karı koca gibi yaşadıkları, çocuk yaptıkları ve 
mahkeme huzurunda da zina ettiği kadın üzerin
de hak iddiasına kalkıştıkları ve kocalarına tes
lim eylemekten imtina ettikleri... ekseriyetle gö
rülen vakıalardır. Bu hallere son vermenin tek 
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çaresi ceza hükümlerini şiddetlendirmektir. Ada
let Komisyonunun kabul ettiği yeni şekle göre 
asgari ceza 3 ve 6 aydan başlamaktadır. Kanaa
timce bu da kâfi değildir. Seeiyeli, ahlâklı ve 
namuslu vatandaşları yoldan çıkaranlarla, yol
dan çıkanlara karşı acımak hissi mevzuubahis 
olamaz. Bu itibarla cezaların teşdidi faydalı 
olur. 

3. Hırsızlık suçları üzerindeki teklifler de 
şayanı iltifattır. Ancak teklifte ve Adalet Komis
yonunun hazırladığı metinlerde teknik bâzı ha
talar mevcuttur. Sırası geldiğinde bunlar üzerin
de de duracağım, 

Muhterem arkadaşlarım; Yukarda belirt
tiğim gibi artma istidadı gösteren suçları ve 
suçluları azaltmanın tek yolu kanun müeyyi
delerini şiddetlendirmektir. Bunların b&çmda 
yaş gelmektedir. 

Mevcut hükümlere göre 21 yaşını ikmal et
memiş kimseler tam ehliyeti cezaiyeye sahip 
addedilmemektedirler ve bu itibarla tâyin edi
len cezalardan yaş dolayısiyle geniş mikyas
ta indirmeler yapılmaktadır. Ehliyeti cezaiye-
nin 21 yaş olarak kabul edilmesi bilhassa ci
nayet suçlarının işlenmesinde mühim âmil ol
maktadır. Halbuki memleketimizin iklimi, fizi-
yolojik inkişaf ve tekâmül nazarı itibara alı
nınca 18 yaşını ikmal eden ' kimselerin iyi ve 
kötüyü tamamen fark edecek duruma geldik
lerini göstermektedir. Nitekim Kanunu Me
denimiz de bu sebeple 18 yaşı rüşt yaşı olarak 
kabul etmiştir. 

Bu sebepledir ki, yeni teklifte tam ehliye
ti cezaiyenin 18 yaş olarak kabul edilmesinde 
tam bir isabet vardır. 

Ancak, bu bahis incelenirken Türk Ceza Ka
nununun diğer bâzı maddelerinin de nazarı iti
bara alınması zaruridir. Meselâ, Türk Ceza Ka
nununun 435 ve 436 ncı maddelerinde fark ve 
temyiz kudreti 21 olarak kabul edilmekte ve 
bu yaştan küçük olanların fuhşa teşviki suç 
telâkki olunmaktadır. Bu ve buna benzer mad
delerin de 18 yaş esasına göre ayarlanması za
ruridir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
KEMAL TÜBKOĞLU (Mardin) — Efen

dim; İçtüzüğün 87 nci maddesi, tasarı ve tek
lifler görüşülürken ilgili bakanın hazır bu
lunmasını emretmektedir. Bakan hazır buhur-
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madığına göre bunun gelecek birleşime bırakıl
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, bunun müzakeresi 
başladığı zaman Genel Kâtibe bendeniz arzet-
tim, bunu. Adalet Bakanının oğlunun nikâhı 
varmış, şimdi geleceklermiş. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Daire 
âmirlerinden birini göndermesi icap ederdi. 

BAŞKAN — Komisyon hazırdır efendim. 
Kemal Beyin bu itirazı üzerine, Bakanın gelme
sine intizaren, gelecek birleşime bırakıyorum. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi 
Bucak'ın, Umumi Müfettişlik Teşkiline âmr Ka
nun ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/337) fi] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Umumi Müfettişlik Kanunu ile ek ve tadilleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkuıda Kanun 

MADDE 1. — 16 . VII . 1927 tarih ve 1164 
sayılı Umumi Müfettişlik Kanunu ile bu kanun
larla ilgili kanun, hükümleri ve teşkilât kad
roları yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. Birinci müza
keresi bitmiştir. 

.9. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ-
lu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam öl
dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3.236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

li] 224 sayılı bbsmayazı tutanağın sonûnda-
dır. 
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ğişt irilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/361) 

BAŞKAN — Bu tasarı da gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Turizm endüstrisini teşvik kanunu ta
sarısı ile Antalya Milletvekili Bürhanettin Ünal 
ve 122 arkadaşının, turizm endüstrisini teşvik 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/341, 
2/312) |" 11 

BAŞKAN -— Tümü üzerinde söz Antalya 
Milletvekili Bürhanettin Onat 'indir. 

BURITANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, ideallerimden birinin Yüksek 
Meclisin huzuruna gelmiş olmasını görmekten 
mütevellit derin bir mahzuziyet içindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun tasarısı He
yeti Al iyenize sunulurken, onun ehemmiyet ve 
şümulü hakkında söz söylemeye teeddüp ederim. 
Çünkü ilk günden itibaren, bu dâva ele alındığı 
andan itibaren', iktidarı, mahalifi, bütün arkadaş
ların bu mesele üzerinde gösterdiği hassasiyet, 
.yüksek alâka, artık bu mevzu üzerinde beni da
ha fazla oknuşm aktan meneder mahiyet tedir. 

Muhterem arkadaşlar, diyebilirim ki, Heyeti 
Âliyenize intikal eden mevzular arasında turizm 
dâvası, biraz evvel arzettiğim gibi, iktidarın ve 
muhalefetin hiç çekişmeden, hiç muaraza etme
den üzerinde durdukları, bir an evvel tahakku
kunu arzu ettikleri tek dâvadır, tek mevzudur. 
Onun için arkadaşlar bu kanunun Heyeti Âliye
nize intikal edinceye kadar geçirdiği safhalar 
üzerinde gösterdiği hassasiyetten, alâkadan do
layı Yüksek Meclise; ikazlarından ve icabında 
gereği gibi desteklediklerinden dolayı sayın mu
halefete; gösterdiği kolaylık ve anlayıştan dola
yı da Hükümete teşekkürlerimi sunar ve kanu
nun bir an evvel ve mümkünse ivedilikle görü
şülmesini temenni ederim. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Efendim, bu tasarıyı da, ilgili 

bakan hazır bulunmadığı için gelecek birleşime 
bırakıyoruz. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Tem
silci vardır. 

[1] 229 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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BAŞKAN — Burhan Beyefendi, arzedeyim, 

müsaade buyurun: Müzakereye başladığımız za
man ilgili bakanın hazır bulunmadığını gördüm. 
Bir temsilci hazırdı. Zatı Âlinize de söz vermiş
tim. Birinci derecede salâhiyeti haiz mümessil 
olup olmadığını Genel Kâtiplik delaletiyle tah
kik ettim. Salâhiyeti haiz olmadığı için talika 
mecburum. 

Sizin kadar ben de arzu ederim ki bu işler 
gıksın. Maalesef beni takyit eden Tüzük hüküm
leridir, 
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FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Reis haklıdır. 

11. — Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla ek
lenen «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı re Geçici Komisyon raporu (1/392) 

BAŞKAN — Bu da Turizm Kanunu ile ilgi
li olduğu için bunu da gelecek birleşime bırakı
yoruz efendim. 

Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZL'C SORULAR 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimza-
de'nin, iktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar 
alınan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair 
Hükümetin görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal karşısında alınması düşünülen tedbirlerin 
ne olduğuna ve tediye muvazenemizin durumu
na dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/673) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen-
• d im? (Yok sesleri). 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır'. 

2. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
ın, İsparta özel Lisesinin resmî liselere muade
letinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine 
ve resmî lise olarak kabul edilip edilmiyeceğine 
dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/675) 

BAŞKAN — Kemal Demiralay burada mı 
efendini? Hazır değildir, gelecek birleşime bı
rakılmıştır . 

.?. -— Kars Milletvekili Sırrı Atalay'in, Ka
ğızman İlçesi Çamuşlu Köyünün kaymakta 
olan arazisi hakkında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair İçişleri Bakanlığından sormuş olduğu 
yazüı sorusunun bugüne kadar cevaplandın! -
maması sebebine, Kağızman'ın Kötek Bucağı 
merkezi ile Çamuşlu ve Ak dam köylerinin yet
miş beşer metre kaymaları karşısında alınmış 
ve alınacak tedbirlere dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/681) 

BAŞKAN — Sırrı Atalay Burada mı efen
dim? (Burada sesleri). 

14. V . 1952 
T. ıB. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

LKATS Milletvekili 
Sırrı Atalay 

1. Kağızman'ın Çamuşlu» Köyünün heye
lan tehlikesi karşısında İçişleri Bakanlığınca ne 
gibi tedbirler alındığına dair 8 . X I I . 1951 gün
lü yazılı sorumun bugüne kadar cevapiandırrl-
maması sebebi? 

2. Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile 
yukarda adı geçen Çamuşlu Köyü ve Akdam 
köylerinin yetmiş beşer metre kaymaları karşı
sında alınmış olan ve alınacak tedbirler neler
dir? 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Açık oya arzedilen tasarılar hakkında oy kul
lanın ıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın
lar. 

Oy toplama muamelesi sona ermiştir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOÖLU (Manisa) — 
Efendim, arkadaşımızın sözlü sorusuna cevap 
verilmemesinin sebeplerini soran bu sorunun 
tarihinden bir gün evvel kendisine yazılı soru
sunun cevabı verilmiştir. Binaenaleyh arada 
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geçmiş olan şu iki aylık müddet, beniim şu an- j 
da huzurunuza çıkmama kadar geçmiş olan müd- I 
det, beyhude geçmiş olan bir müddettir. I 

İkincisi; Bayındırlık ve İçişleri bakanlıkları I 
mahallî teşkilâtla temasa gelmişlerdir, kanun dâ
hilinde icabeden tedbirler alınmaktadır. Mâm- I 
zatım bundan ibarettir. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Bunu niye 
tekrar buraya getiriyor? 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşlar, 

teessürle beyan edeceğim; Başbakan Yardımcısı 
sayın Samet Ağaoğlu burada hakikati ifade et
memiştir. Sözlü sorumun tarihi 14 Mayıs 1952 
dir. Bu sözlü soru verildikten sonra aynı gün 
öğleden sonra- cevap verilmiştir. Bir gün önce 
değildir. (Daha ne istiyorsun sesleri) Bir gün 
önce dediler, beş ay cevap verilmemiştir. Sorum 
8 . 12 . 1951 gününde verilmiştir. Müsaade eder
seniz İçtüzüğün 153 ncü maddesini okuyayım : 

Madde 153. — Bakan, bir soruya cevabını, 
kamu faydası düşüncesiyle, yahut gerekli bilgi
lerin elde edilmesi için belli bir zaman geçikti-
recekse bunu - soru yazılı ise yazılı olarak, sözlü I 
ise kürsüden - bildirir.) I 

Beş ay içersinde* 153 ncü madde gereğince I 
ilgili Bakan tarafından neden cevap verilmemiş- I 
tir? Neden özürü bildirilmemiştir? Tahkikat ya- I 
pacaksa bunu yazılı olarak neden bildirmemiş- I 
tir? İhmal açık ve sarih olarsa ortadadır. Kaldı I 
ki yazılı soruyu vermiş olduğr'ir günün sabahına I 
takaddüm eden saatlerde, yani gazetelerde ilân 
edildikten sonra, cevap bana gelmiştir. Bu iti- I 
barla Başbakan Yardımcısından gelip burada I 
bunun bir gün önce mi yoksa aynı gün öğleder I 
sonra mı verildiğini izah etmesini rica ederim I 
(Soldan «Tarih, tarih; hangi tarihte?» sesleri) 
Tarih aynı olduğuna göre, ben diyorum ki sözlü 
soru Başbakan Yardımcısının söylediği tarihte I 
verilmemiştir. Sözlü sorumun cevabı 14 Mayı? I 
1952 ve yazılı soruma verilen cevap da 14 Mayıs 
1952 tarihlidir. Hiç olmazsa aynı güne rastlar, 
bir gün önce verilmiş bir cevap değildir; (Sol- I 
dan: Ne çıkar bundan sesleri) Cevap 5 ay gecik- I 
tirilmiştir. I 

Meclisin murakabe hakkına ve İçtüzüğün 153 I 
ncü maddesine aykırı bir hareketi bu suretle I 
izah ettikten sonra şimdi yazılı ve sözlü sorunun I 
mevzuuna geçiyorum. I 
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Kötek, Çamuşlu, Kozlu, Akdam ve Tuzluca' 

nın birçok köy ve mevkilerinde bir yer kayması 
olmuştur. 1951 yılı sonbaharının yağmurlu 
gitmesi yüzünden buralarda bir arazi kayması 
husule gelmiştir. 

Bir yazılı soruyla Kötek'in Çamuşlu köyün
deki kayma hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğını sorduk. Bu yazılı sorumuza beş ay sonra 
verilen cevapta, alınmış olan tedbirler tasrih 
edilmiyor. İnsan, hayvan kaybı ve kayma husu
sunda ne gibi tedbirler alınmıştır bunun tasri
hini Başbakan Yardımcısından istemek elbetteki 
hakkımdır. (Allah, Allah sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, bu büyük âfete mâruz 
kalmış bu mmtaka halkından olan Çamuşlu 
köyü muhtarı Yemen öztürk ' ten aldığım bir 
mektubu okuyacağım; 

«...Şimdiye kadar olduğu gibi bu sene de 
heyelan fazlasiyle devam etmekte ve birçok 
evlerimizden su çıktığı sayın valimiz ve İl Ta
rım müdürlüğü tarafından bizzat keşif ve tes-
bit edilmiştir. Yıkılan evler için 35 aded ça
dır verilmiş, bir çadıra iki üç ev halkı yerleş
tirilmiştir. Hayatımız tamamen dışardadır. 
köy hududu içerisinde mâruz arazinin r% 60 ı 
ziraat edilmiyecek derecede yıkılmış, böyle bir 
durum karşısında hududumuza bağlı boş Ala-
dağ namiyle maruf büyük bir yaylayı fuzuli 
olarak ve ihtiyacı olmaksızın icara veren kaza
mıza bağlı Ağveran Köyü hakkında ilçemize 
müracaat edildiği halde hiç tetkik edilmiyerek 
salıntıya bırakılmıştır. 

Devletçe köyümüz hakkında ne gibi bir ted
bir alındığı bizlerce malûm olmadığı gibi bu 
hususta kaza ve vilâyetimizde de hiçbir faali
yet yoktur.» 

Görülüyor ki arkadaşlar burada hiçbir faa
liyet gösterilmemiş ve hiçbir tedbir alınma
mıştır ve hiçbir yardım yoktur. Bu köy halkı
nın barmdırılmalarını ve çabuk bir zamanda, 
mümkün oldulu kadar tez bir zamanda müstah
sil bir hale getirilmeleri için ne gibi tedbirler 
alındığının ilgili bakanın burada beyan etme
sini talep eder, sözlerime son veririm. 

DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOÖLU (Manisa) — 
Arkadaşlar; geçende bir münasebetle söyle
dim. Sırrı Atalay, kelimeleri çok hafif kulla
nan bir arkadaş, teklifsiz kullanan bir arka
daş. Buraya her çıkışında mutlaka bir pot ki-
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rar. bir gaf yapar. Beni hilafı hakikat konuşr 
makla itham eden arkadaşıma söyliyorum, di
yorum ki, bizim cevabımızın tarihi 13 . V . 1952 
şu sorunun tarihi: 14 . V . 1952 dir. Demek ki 
bizim sözümüz doğrudur, zabıtlar da meydan
dadır. Zabıtlar meydanda iken hilafı hakikat 
konuşuyor diye nasıl söyliyebilirsin Sırrı Bey? 
Affedersiniz, dilimin ucuna geliyor, dudağımın 
ucuna geliyor söylemek istemiyorum (Söyle, 
söyle sesleri). 

Ne diyeyim kardeş . . . Tetkikli çık kürsüye, 
tetlkiksiz çıkma, senin siyasi hayatın için fayda
lı olur bu, kaçıncı ikaz bu kardeş, bu kadar da 
olmaz. (Soldan, alkışlar, bravo sesleri, gülüşme-
lyer). 

Arkadaşlar, teknik bir mevzuu! Heyelan 
oluyor, heyelan üzerinde Hükümet tedbir alıyor. 
Birinci sorusu gecikmeye aittir. Tedbirleri Şim
di soruyor. Bunları birer birer izah etmemi ister 
mi arkadaşımız? İkinci de, heyelan hakkında 
ne gibi tedbirler alındığını soruyorlar. İçişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ica'beden ted
birleri almışlardır. İstiyorlarsa teknik olarak 
teferruatı 20 sayfalık rapor halinde kendilerine 
vereceğimi huzurunuzda vadeyiyörufii. 

Kendilerine tekrar söylüyorum, buraya çı
karken tetkikli çıksınlar. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Başbakan Yar

dımcısı Samet Ağaoğlu lütuf buyurdular. Beni 
gaf yapmakla itham ettiler. Ben de aynı şekil
de cevap vereceğim. Ve kendisini aynen itham 
edeceğim. 

13 . V . 1952 tarihli ve İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı' Osman Sabri Adal imzalı ve 72 sayılı 
yazı Zabıt bu. Ben 13 tarihinde vermişim. (Bir 
gün evvel sesleri). 14 te almışım. Sonra yazılı 
sorular dergiye geçer. Bana gelrrvez. Derginin 
benim elime geçtiği tarih bir hafta sonradır. 
Benim sözlü soruyu verdiğim tarih 13 dür. 
Başbakan Yardımcısından tekrar soruyorum. 
Ne gibi yardımlar yapılmış ve tedbirler alınmış
tır? Burada izah etsinler. (Soldan, sonra vere
ceğim dedi, sesleri). 

BAŞKAN — Divanınmzın bir teamülünü 
Heyeti Celilenize arzefcmek mecburiyetindeyim. 
Yarın öğleden sonralki müzakereye zamimeten 
sabah saat 10 dan 13 e kadar çalışmamız hakkın
da Heyetinizin kararına ihtiyaç vardır. Yarın 
sabah saat 10 dan 13 -e kadar çalışılması keyfi-
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yetini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'in, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah 
etmek üzere ffasköy ve Sarayburnu'nndaki sa
hanın eşya muhafazasına tahsisine karar veril
diği halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, 
Tophane sahasının Sahpazan'ndaki liman inşa
atı için boşaltılmaya başlandığı hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda 
yeni liman tesisleri yapılması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul, Belediyesi ve Ticaret 
Odası ile diğer alâkalıların fikir ve mütalâala
rının alınıp alınmadığına dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/683) 

BAŞKAN — Ahmett Hamdi Bey buradalar 
mı? (Yok sesleri). Gelecek Birleşime bırakılmış
tır? 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, 
Adana - Ulukışla arasında vukubulan tren kaza
sında bir ihmalin mevcut olup olmadığına, var
sa bu hususta ne muamele yapıldığına ve bu gibi 
hâdiselerin tekerrür etmemesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Ulaştırma Bakanlığından söz
lü sorusu (6/692) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı burada ol
madıkları için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'-
m, Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocakları 
ile Kurucaşile'deki İdareağzı, Azdavuy ve Sö-
ğütözü maden kömürü ocaklarının işletilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İşlet
meler Bakan Vekili Nuri özsan'ın sözlü cevabı 
(6/693) 

BAŞKAN — Hüseyin Balık buradalar mı? 
(Buradalar sesleri). Soruyu okutturuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Ankara 

Sözlü soru sahibi : Zonguldak 
Milletvekili Hüseyin Balık. 
Sorulduğu yer : İşletmeler Ba
kanlığı. 

Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocakları
nın Kurucaşile'deki İdareağzı, Azdavay ve Sö-
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ğütözü maden kömürü ocaklarının rezervleri ve 
işletilmesi hakkında Sayın Bakanlığın ne düşün
düklerini sözlü olarak açıklamalarını saygıla
rımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Balık 

BAŞKAN — Buyurun işletmeler Bakan Ve
kili. 

İŞLETMELER BAKANVEKlLl VE ÇALIŞ
MA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, Azdavay ve Cide kömürleri 
hakkında bir müddet evvel Kastamonu Millet
vekili arkadaşımız Ziya Termen'in sözlü sorusu 
münasebetiyle gerekli cevabı arzetmiştim. Ar
kadaşım belki bu mâruzâtımı işitmemiş olabilir
ler. Bu itibarla aynı maruzatımı tekrarlamama 
yüksek müsaadenizi rica ederim. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünce muhte
lif zamanlarda mütaaddit yerli ve yabancı mü
tehassıslara Azdavay ve bölgesi tetkik ettiril
miştir. Halen elimizde birtakım tahmin ve tav
siyeleri ihtiva eden on kadar rapor mevcuttur. 
Fakat bu raporlarda rezerv tahminleri kaba 
ve gayet umumi mahiyettedir. Kömürün evsafı 
hakkındaki malûmat da rezerv hakkındaki bil
gilerimizden daha ileri değildir. 

Rezerv ve kömürlerin evsafı bakımından bu 
derece noksan malûmat karşısında bu sahanın 
işletmeye açılması hususunda her hangi salim 
bir karara varmaya imkân yoktur. 

Mevcut raporlara göre umumi mahiyette çı
karılan netice şu merkezdedir. Havzadaki kö
mür suhurları çak arızalıdır. Bin metreden 
fazla derinlikte bulunan damarlar derin kuyu
larla işletilecektir. Bu sebeple mühim sermaye 
tahsislerine ihtiyaç vardır. Ehemmiyetli olan 
cihetlerden birisi de, bu havzanın endüstriyel 
mahiyette bir işletme olabilmesi için burada 
kurulacak işletmenin takriben 115 kilometrelik 
bir demniryolu ile Zonguldak - Karabük hat
tına bağlanması icabetmektedir. 

Bununla beraber bu bölgenin ele alınmasın
da çeşitli yönlerden fayda ve zaruret görmek
teyiz. Evvel emirde şimdiye kadar yapılmış olan 
jeolojik tetkikat neticeleri de nazara alınarak 
bütün Azdavay havzasının jeolojik vaziyetinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve mahallinde yapı
lacak etraflı tetkiklerle bunların ikmali ve katî 
olarak tesbiti icabetmektedir. 
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M. T. A. Enstitüsü, mütehassıslarından bi

rini bu tetkiklerle vazifelendirmiş bulunmak
tadır. 

Bu etüdler bitirildikten sonradır ki, bölge 
hakkında karar verilebilecek bilgiye sahip 
olacağız. 

Binaenaleyh şimdiden işletme şekil ve şart
ları üzerinde bir mütalâa yürütmek mümkün 
değildir. 

2. Söğütözü hakkındaki bilgilerimiz Az
davay kömürlerine ait malûmatımızdan çok da
ha noksandır. Burası, ancak Azdavay'ın tetki-
kından sonra ele alınabilecektir. 

3. Amasra 'kömür teşekkülâtı, Zonguldak 
Kömür Havzasının şark imtidatlarından ma-
duttur. Yüz senedenberi tanınan bu bölge, işlet
mecilik bakımından havzada en eski tarihe sa
hip olanlardandır, iptidai şekilde işletilen ocak
larda fazla derinliklere inilememiş, üst kısım
larda tesadüf edilen kömür tabakalarının ince 
ve arızalı oluşundan dolayı da dikkati çekecek 
bir inkişaf husule gelmemiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafın
dan muhtelif tarihlerde Amasra mmtakasında 
prospeksiyon ve arama ameliyeleri yapılmıştır. 

Aramaların bir hayli ilerlemiş olmasına rağ
men henüz netice hakkında hüküm verileme^ 
mistir. Daha bir kısım sondaj ameliyelerine, 
kübaj ve rantabilite hesaplarına ihtiyaç vardır. 
Aramaların en ziyade teksif edildiği Tarlaağzı 
mevkiinde dahi, esas netice alınamamıştır. Di
ğer kısımlardaki aramalar ise, istikşaf v« etüd 
mahiyetini aşmamaktadır. 

Bu sebeplerle, icabeden ameliye ve işlerin 
ikmalinden evvel, bir işletme teşebbüsüne ge
çilemez. Bugünkü durumda, tesisatın hacım 
ve şeklini, hattâ açılacak kuyuların mahallini 
isabetli olarak tâyin ve tesbit etmek kabil de
ğildir. 25 hektarlık bir kısımda, sondaj ve 
galeri ameliyeleriyle tahminî ve takribi olarak 
bir milyon tonluk bir kömür rezervinin mev
cudiyetine kanaat getirilmiş ise de arızaların 
fazlalığı, kömür tabakalarının inceliği ve eski 
imalât ile kömürün kısmen de ihraç edilmiş bu
lunması dolayısiyle kabili istihsal miktarını 400 
bin tona düşeceği tahmin edilmektedir. 

Amasra'nın Çınarhdere bölgesi, âdeta meç
hul durumdadır. Burası içim yaptırılan etüdler 
de kifayetsizdir. Demircidere bölgesi de aynı 
durumdadır. 
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Tarlaağzı kömürünün cinsi, Zonguldak Hav- I 

zasmın diğer ocakları ayarında değildir. Uçu
cu maddesi fazla ve haruri' kabiliyeti düşüktür. 
Bu mıntakada kömürler, denizden ve daha zî  
yade İstanbul istikametin» sevkedilecektir. Tah
mil işinin her hangi bir yükleme tesisatını ha
iz bulunmıyan a;çık denizden yapılması mecbu
riyeti vardır. Nakliyat Zonguldak'a nazaran 
daha fazla bir navlun ödenmesine lüzum gös
termektedir. Nakil işlerinde, tahmil müşkülâtı 
doiayısiyle vapurdan ziyade motor kategorisi
ne dâhil küçük vasıtalaıra bağlı kalacaktır, iş
te bu haller Amasra kömürlerinin müstehlikle
re ulaştırılmasının daha masraflı olmasını ge
rektirecek vaziyettedir. Bu kömürlerin satıla
bilmesi ise sif satış maliyetinin Zon'guldak Hav
zası maliyetlerine nazaran daha aşağı derece
de tekevvün etmesine bağlıdır. 

Bugün tatbik edilmekte olan Zonguldak 
Havzası amenajmanı; işlerin konsantrasyonunu 
ve istihsalm kalite ve kantite bakımundan is
tihlâk ile ayarlanmasını hedef tuttuğundan 
Amasra'nın işletilmesi işi bu zaviyeden' de şim
dilik acele edilmemesini gerektirmektedir. 

Arzettiğim şu sebepler doiayısiyle Amasra 
kömürlerinin işletilmesi bugün için iktisaden 
ve fennen elverişli görülmemektedir. 

4. Kurucaşile civarında sahil boyunca 
görünen kömürlü teşekkülün de tetkikleri he
nüz bitirilmiş değildir. 

Bölgenin kömür ihtiyatlarının tesbiti gaye
siyle sondajlar yapmak lâzım gelmektedir. An
cak bu sondajlar enstitünün bu yılki iş progra
mına alınmamıştır. Rezerv tesbit edilmedikçe 
işletme konusu üzerinde katî bir söz söylemek 
mümkün olmamaktadır. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, iki seneden beri bu ikinci sözlü 
sorumdur. Biz kendi dairei intihabiyemizde bu 
gibi işlerin etüdünün yapılmasını iktisadi ve hu
kuki işlerin sondajının yapılmasını istiyoruz. 
Ben de Bakan olsaydım gelir, arkadaşım gibi ce
vaplarımı verirdim. 

Azdavay kömürleri hakkında bundan 10-15 
sene evvel kronik tarafından etüd yapılmış, son
daj 794 000 liraya mal olmuştur. Sonra Lehli 
bir profesör tarafından etüd yapılmış ve sarfe-
dilmesi lâzımgelen para hakkında malûmat veril
miştir. Bu defa da bir Alman profesör tarafın- I 
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dan etüd yapılmış, rezerv miktarlarının 4,5 mil
yara kadar varacağını havzai fahmiyede, Azda
vay ve Zonguldak havzasında iddia edenler var
dır. Türkiye'nin kömür politikası meselesi; Zon
guldak ve Ereğli kömürleri, Devlet etüdlerini 
ikmal ettikten sonra işletmeye başlanmış değildir. 
Bundan kaç sene evvel Zonguldak işletmeye geç
mişse, hususi teşebbüsler birer birer ocakları el
lerine almışlar ve nihayet 1938 senesinde, yani 
aradan 60-70 sene geçtikten sonra, buralarda 
hususi teşebbüslerin çalışmalarından sonra Zon
guldak havzası meydana gelmiştir. Eğer Devlet, 
Azdavay, Söğütözü kömürlerini etüd edeceğim 
derse ve bunu beklerse bu, 50 seneye mütevakkıf
tır. Ben mühendis değilim. Fakat mühendis ar
kadaşlarla bu mevzuda temas halindeyim. Hiçbir 
yerde bu gibi işletmelerin son etüdleri Devlet 
tarafından yapılmış ve bir neticeye varılmış da 
andan sonra açılmış değildir. Eğer Devletin elin
de bu kömürleri işletmek için müspet rakamlar, 
raporlar yoksa bunları hususi teşebbüslere terk 
etsin. Çünkü burası hakkında verilen muhtelif 
raporlar vardır. Bunlardan birinde 400 milyon
dan, bir diğerinde bir milyondan, bir başkasın
da 500 milyondan bahsedilmektedir ve bir rapor
da da bu havzaya ait bütün ana damarların Az
davay ve Söğütözün'de olduğu ifade edilmekte
dir. Karabük fabrikalarının senelik ihtiyacı bu
gün 800 bin tona çıkmıştır. 800 bin ton kömür, 
kuş uçuşu Karabük'e 20 kilometre olan Söğütözü 
ve Azdavay 'dan yapılacak bir sondajla -pekâlâ 
temin edilebilir. Burada yapılacak bir sondajla 
elde edilecek müspet netice bu memleketin kö
mür ve demir sanayiinin çehresini derhal değiş
tirecektir. Ama bu hususta süratli çalışmak ve 
süratle karar vermek lâzımdır. Bugün elde bulu
nan rakamlar ve raporlar vazıh değildir. Ve bi
zim istediğimiz hususlar vazıh olarak ifade edil
memiştir. Bunların iktisadi durumları hakkında 
bilgimiz yoktur. Türkiye kömür politikasında ya
rım milyar tutan bu hususta ne zaman karar ve
rilecektir? '***•*• 

Amasra ocaklarına gelince; Amasra ocakları 
1938 yani füzyon senesine kadar hususi teşebbüs
ler tarafından işletilmiş, 1938 senesinde füzyon 
olmuş, tabiî hususi teşebbüslerin elinden, ya bilâ-
bedel veyahut az bir bedel ile ocaklar alınmıştır. 
Şimdi orada birçok kalifiye işçi vardır. Bugün 
Tarlaağzı, Dökük ocaklarından yüzer ton kömür 
çıkmamasına bir sebep yoktur. Bunlar füzyon 
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olunca hususi teşebbüslerin elinden almıyor, be
deli veriliyor veya verilmiyor. Fakat alman bu 
ocaklar muattal bir halde bırakılıyor. Diyorum 
ki, eğer bu ocaklar havzai fahmiyeye dâhil ise 
devlet bunları işletsin, değilse müzayedeye çıkar
sın, kim talip olursa ona verilsin ve bu ocaklar 
çalışsın, 100 bin ton fazla, 100 bin ton eksik.. 

50 000 ton Holânda'ya, 50 000 ton Fransa'ya 
verdik diyoruz. Demek ki 100 bin ton istihsal 
bizim için bir rakam, bir ifade, bir kıymettir. 

Şu halde rica ediyoruz sayın Bakandan, Hav
zai Fahmiye İdaresi zamanında, Emlâki Seniye 
zamanında devletten başkasına verilemezdi. Bu
nun çaresi bulunsun, kesbi kanuniyet ettirilsin. 
Hususi teşebbüse vermek, hem kalifiye ameleye 
iş temin eder, oradaki insanların çehrelerine 
kan ve can verir. Aynı zamanda 2 - 3 ocaktan 
3 - 5 yüz bin ton kömür elde edilmiş olur. Söğüt-
özü hakkında ifadem bundan ibarettir. Bir, 794 
bin, bir de 500 bin olmak üzere bir bilyon küsur 
lira para sarf edilmiştir. Netice müspet mi 
değil mi belli değildir, alınıp alınıp şuraya bura
ya verilmemelidir, artık bunun zamanı geçmiş
tir. Kömürün tahmili, amenajmam, sondajı, işlet
mesi başka başka hesap ediliyor. Bu hesaplar 
iktisadi ve rantable olmuyor, bu hususta kati 
bir şey mevcut değildir, ne zaman kati bir şey 
mevcut olacaktır, ne zaman bunun üzerinde müs
pet olarak konuşabileceğiz? Devletin hesabına 
gelmiyecektir bu. Zonguldak'taki bütün mühen
dis arkadaşlarımızdan aldığımız izahata göre, 
Zonguldak Havzası da devle* tarafından etüd 
edilmiş ve sonra işletmeye açılmış değildir. Ne
tice itibariyle bunlar 6 0 - 7 0 sene çalıştıktan 
sonra etüdleri tabiatiyle meydana gelmiş ve an
cak 1938 de füzyon olmuştur. Otomatikman bu 
işleri hususi teşebbüse bırakalım, memlekette 
sermaye vardır, memlekette kömür ihtiyacı var
dır kanaatindeyim. Bunları hususi teşebbüse bı
rakalım, çalışsınlar. Bunlara vermek için bir 
plân ve bölüm lâzımdır; bunlar yapılsın. Bu etüd 
neticesinde muvaffak olamazsak bir sonuca va
ramayız. Azdavay'da yapılan sondajda 5 bin 
metreden fazla galeri yapılmıştır. O kadar mesai 
sarfedilmiştir. Ve bir netice elde edilmemiştir. 

Netice olarak, bunun bir gün evvel hususi 
teşebbüse verilmesi ve bunun için de mevzuatın 
değiştirilmesi lâzımdır. 

Temennim; bir gün evvel bu neticeye varıl
masından ibarettir. 
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İŞLETMELER BAKAN VEKİLİ VE ÇA

LIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Sayın arkadaşım kömür havzası milletvekil
lerinden bulunması itibariyle Zonguldak'ta bir
kaç yüz milyon liraya baliğ olan büyük bir 
amenajman plânının ele alınmış olduğunu bi
lirler. Henüz tahakkuk safhasında bulunan a-
menajman işi bitmeden bunun dışında büyük 
bir finansmana ihtiyaç gösteren yeni yeni büyük 
işletmelere £Îtmek imkânının olmadığını da el
bette takdir ederler. Kömür İşletmesi eski ba
sit usullerle yapılmakta olduğunu da bilirler. 
Binaenaleyh Azdavay kömürlerinin işletme 
haline getirilmesi için yalnız münakalenin temi
ni bakımından 115 kilometrelik bir demiryo
luna ihtiyaç gösterdiğini ifade ettim. Tesi
satın tamamlanması bakımından yüz milyonla
rı aşan bu işletmenin gözü kapadı bir şekilde 
yapılamayacağını arkadaşım takdir edecekler
dir. Ehemmiyetini arzettim, bu havzalar tet
kik edilmektedir. Katı netice belli olduktan 
sonra işletme hakkında bir karara varabilece
ğiz. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 

Bakana tekrar zahmetlerinden dolayı bilhassa 
teşekkür ederim. Amasra'daki Dökük ve Tar-
laağzı ocakları hakkında verilen malûmat yan
lıştır. Bunun hususi teşebbüs erbabı kendileri
ne verilmesini talep ediyorlar. Binaenaleyh bu 
ocakların işletilmesinin hakikaten hususi te
şebbüse verilmesinde fayda vardır. Çünkü 
Amasra'daki Dökük ve Tarlaağzı ocaklarında 
esaslı bir neticeye varmak imkânı yoktur. Bu 
neticeyi almak için 20-30 sene beklemek lâzım
dır. Yarım milyondan fazla Zonguldak İşlet
melerinin sermayesi vardır. Bu kadar da ame
najmam olduğuna göre bunu hususi teşebbüse 
bırakıp bir kere de onlarla tecrübe edilmesi
nin lüzumuna kailim. 

Temennim budur, Bakana tekrar teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —- • Gündemin diğer maddesine 
geçmeden önce, oylamanın neticesini arzedece-
ğim. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle 
Borçlanma, Yardım ve ödeme anlaşmaları ak
di için Hükümete yetki verilmesine dair 5436 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 

— 824 
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hakkında kanun tasarısı için oylamaya (253) I 
zat iştirak etmiş, (252) kabul, (1) çekinser var
dır. Tasarı 252 oyla kanunlaşmıştır. 

Ankara'daki Kzılay Hastanesinin satınalın-
ması hakkındaki Kanuna (262) oy verilmiş, I 
(262) kabul vardır, ret ve çekinser yoktur. Ta- | 
sarı (262) oyla kanunlaşmıştır. 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 2 sayılı Protokolün onanmasına dair olan 
tasarıya (258) milletvekili iştirak etmiş, (258) i 
de kabuldür. Kanun (258) oyla kabul edilmiş
tir. 

Türkiye İle İtalya arasında 24 Ocak 1952 
tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşma
ları ile eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
için (254) kabul oyu verilmiştir. Ret ve çekin
ser yoktur. Kanun (254) oyla kabul edilmiştir. 

7. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Batık'-
m ,Zonguldak - Karabük hattının münakale du
rumu hakkında ne düşünüldüğüne dair İşletme
ler ve Vlaştırma bakanlıklarından olan sorusu
na İşletmeler Bakanvekili Nuri özsan'ın sözlü 
cevabı (6/694) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı yok. Tensip 
ederseniz gelecek birleşime bırakalım. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ulaştır
ma Bakanından cevap istemiyorum. İşletme Ba
kanı cevap versin. 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 
26 .V .1952 

T, B. M. M. Başkanlığı 
Ankara 

Sözlü soru sahibi: Zonguldak Mil
letvekili Hüseyin Ba'lık 
Sorulduğu yer: İşletmeler ve 
Ulaştırma Bakanlığı 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalarına yapı
lan ilâveler sebebiyle, senelik Zonguldak'tan ge
lecek kömürün 800 000 tona çıkması bu hattın 
umumi kapasitesinin 1.000.000 ton olduğuna gö
re ve fabrika mamullerinin de kısmı âzaminin 
aynı hattan ihraç zarureti ve kömürden maada 

% denizden gelecek fabrikanın hammaddeleri de 
bunlara katılırsa bu münakale durumu hakkın
da Sayın Bakanlıkların ne düşündüklerini sözlü 
olarak bildirmelerini" hürmetlerimle rica ederim. 

Zoniguldak Milletvekili 
Hüseyin Balık | 
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BAŞKAN — İşletmeler Bakanı Vekili. 
İŞLETMELER BAKANI VEKÎLÎ, ÇALIŞ

MA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, yurt kalkınmasında sarfedilen 
emek ve gayretlerin neticesi olarak hemen her 
sahada müşahede edilen mesut inkişaf bu De
mir - Çelik müessesemizde de kendisini göster
mekte gecikmemiştir. Arkadaşımın ifade ettik
leri gibi, hakikaten Karabük Demir - Çelik mü
essesesinin her türlü istihsali ehemmiyetli şekilde 
artmış bulunmaktadır. Bilhassa birkaç ay evvel 
işletmeye açılan ikinci yüksek fırın ve kök fab

rikasının faaliyetinden sonra Zonguldak'tan Kara
bük'e nakledilen taş kömür ve iptidai madde ve 
Karabük'ten Zonguldak istikâmetine taşınan fab
rika mamullerinin miktarı 100 milyon ton civa
rındadır. Bu, 1953 yılında 200 bin ton daha ar
tacaktır. 1952 senesinde hâsıl olan trafik artışı
nı zor durumdan kurtarmak ve sıkıntısız geçir
mek için alâkalı dairelerin yetkili şahsiyetlerin
den mürekkep bir komisyon teşkil edilmiş ve va
gon ihtiyacı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bir 
raporla ait olduğu makama tevdi edilmiş ve o 
makamca da yeni vagon mubayaası teşebbüsüne 
geçilmiş bulunmaktadır. Gerek bu teşebbüsle
rin neticesi ve gerekse sordukları teknik izahatı 
Ulaştırma Bakanı arkadaşım cevaplıyacaklardır. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zoniguldak) — Bende

nizin mâruzâtım daha ziyade Karabük fabrikası
nın münakalesi bakımından olacaktır. Münaka
lât Bakanını daha az ilgilendirir. 

Sayın Bakanın buyurduğu gibi, Karabük 
fabrikasına yapılan ilâve tesMerle kömür istih
lâki 800.000 tona çıkmıştır. Karabük mamulleri 
de bu sayede 200.000 ton artmıştır. 200.000 ton 
eski, 200.000 ton yeni mamuller, 800.000 ton kuv-
vei muharrike istihlâkini icaıbettirmektedir. 

Bir milyon tona yaklaşan bir istihlâk ve bu 
hacımda bir istihsal ancak 200.000 tona yakla
şan bir artışla nasıl karşılanır! Vagon ve loko
motif meselesi değildir, daha ziyade hattın isti
abı meselesidir. Karabük Zonguldak'a ait oldu
ğu için hesapçılar tarafından tesbit edilen rakam
lara göre o hat üzerinden ancak bir milyon ton 
gidebilir veya gelebilir. Demek ki, 500 000 ton 
gider, 500 000 ton gelir, yahut 700 000 ton gi
der 300 000 ton gelir. Bundan fazlası olamaz. 
Bunun en büyük kesafeti Zonguldak ile Filyos 
arasındadır. Bu ara tahmil ve tahliye mmta-

— 82Ö — 
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kası olduğu İçin bütün yük buraya binmektedir. 
İşletmeler Bakanlığı sureti katiyede, 6 ay bir 
sene zarfında, bu mamuller elde edildikten son
ra bunun çarelerini arıyacaktır. Ya Ereğli ve
ya Bartın - Amasra üzerinde bir şube hattı ya
pılmalıdır. Bartın boğazında ufak bir operas
yon yapmak; veya Amasra'dan indirmek-veya 
Ereğli'ye götürmek lâzımdır. Asıl tahmil ve 
tahliye erada olduğu için ya oradan oraya, ya 
oradan oraya bir nakil vasıtası yapmak zaru
ridir. Bu ihtiyacı 5 - 6 ay sonra katî surette 
hissedeceklerdir. Bunun için şimdiden müşkül du
rumda olduklarını tahmin etmekteyim. Filyos'ta 
bir iskele yapıldı. Bunun için zannederim 2 - 3 
milyon lira sarfedildi, iki üç defa tamir gördü. 
Açık deniz olduğundan Filyos'ta tahmil tahli
ye olmamıştır. Dünya kurulalı beri buranın li
man olmasına imkân yoktur; tabiat öyle bir bah-
şayış vermemiştir. Bir iskele yapmışlar, iki bu
çuk milyon lira para sarf edilmiştir. Filyos açık 
deniz olduğu için senede 80, 90 veya yüz gün 
tahmil tahliyeye elverişlidir, diğer günlerde de
ğildir. Bütün gemilere sürastorya verilir. Ne 
kadar gayrimamul, mamul mal çıkmıştır diye 
fabrikadan malûmat istedim. Altı aydan beri bu 
rakamları elde edemedim. Bir tüccar gözü ile 
Filyos ve Zonguldak'ta, oraya gelen vasıtalara 
zamanında mukavele hükmüne riayet edilerek tah
mil ve tahliyeleri yapılamadığı için verilen pa
ralar (sürastoryalar), bir mendirek yaptırmak, 
bir şube hattı, bir liman yaptırmak bedelinden 
daha fazla paraya mal olmuştur. Bu hususta 
şimdi bir rakam vermekten çekinirim. 

Bu itibarla çok sevdiğim ve hürmet ettiğim 
Sayın Nuri özsan'dan bu Karabük münakale
sini ciddiyetle ele almalarını ve bu dar kapasite 
içinde bu istihlâki nasıl karşılayacaklarını tesbit 
ve halletmelerini rica ederim. 

8. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Dev
let hizmetini halkın ayağına götürme bakımın
dan bucakların tam teşekküllü şekle veya ilce şek
line çevrilmesi hususlarından hangisinin tercih 
edileceğine dair Başbakanlıktan olan soruşuma 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet 
Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/695) 

Yüksek Meclîs Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Yüksek Meclis kürsüsün

den sözlü olarak Sayın Başbakan tarafından ce

vaplandırılmasını istirham ederim. 
22 . V . 195£ 

Çoruh Milletvekili 
Mecit Bumin 

1. Bucakları tam teşekküllü şekle çevirerek 
Devletin hizmetini halkın yanına götürmeyi mi, 
yoksa bucakları ilce şekline çevirmeyi mi tercih 
etmektedir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ar
kadaşımızın sorusu, idari teşkilâttaki; ıslahat 
düşüncelerimize taallûk eden bir sorudur. İdari 
teşkilâtımızın ne şekilde ıslah edilmesi hak
kında mütaaddit defalar mâruzâtta bulunduk. 
Etüd yapmaktayız, etüd ilerlemiştir, yakında 
vardığımız neticeleri huzurunuzda arzedeceğiz. 
Şu anda, tam teşkilâtlı bucak mı faydalıdır, 
yoksa yerine ilce ikame etmek mi iyidir diye 
her hangi bir fikir arzedemiyeceğim. Cevabım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mecit Bumin. 
MECİT BUMİN (Çoruh) — Sayın Başba

kan Yardımcısına teşekkürü bir borç bilirim. 

9. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'-
m, petrol istihsal miktarı hakkında Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından olan soruya Çalışma Ba
kanı Nuri özsan'm sözlü cevabı (6/696) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Bütçe müzakeresi sırasında mevzuubahis edi

len petrol istihsali miktarı ve rafinerisi hakkın
daki âcil endişelerimizin bugüne kadar ne derece
ye geldiği hususunda sözlü olarak bilgi verme
lerini muhterem bakanımızdan saygılarımla rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Balık 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Geri 
alıyorum efendim. 
• BAŞKAN — Ticaret Bakanlığını ilgilendir

mediği için İşletmeler Bakanı cevap vermeye ha
zırdır. 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Geri al
dıktan sonra konuşamaz. 

ÇALIŞMA BAKANI ve İŞLETMELER BA
KAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — Mev
zu bakanlığımı ilgilendirdiği için bendeniz arzı 
cevap edeceğim: 
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Sayın arkadaşlarım, petrol mevzuu ile il- | 

gili olarak bütçe müzakereleri sırasuıda gerek 
, Bütço Komisyonunda, gerekse Umumi Heyette 

muhtelif arkadaşların sorularını cevaplandırmak I 
üzere etraflı maruzatta bulunmuştum. Zongul
dak Milletvekili Sayın Hüseyin Balık'm bu sözlü 
sorusu dolayısiyle, mevzuun son safhalarını da 
ekleyerek kısaca maruzatta bulunacağım : I 

Yüksek Heyetinizin de malûmu olduğu üzere, | 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından yapı
lan aramalar sonunda Doğu illerimizin Raman ve 
Garzan bölgelerinde iktisadi işletmeye elverişli 
petrol bulunmuştur. Bugüne kadar Raman'da 
(17) aded kuyu açılmış olup bunlardan 6 sında 
istihsal yapılabilmektedir. Burada yeni (2) ku- L 
yunun daha delinmesine başlanmıştır. Raman'-
daki bu (6) kuyunun her birinin günlük verimi 
(50 - 130) ton arasında değişmektedir. 

Garzan bölgesinde delinen (3) kuyudan ise 
(2) sinde petrol istihsal edilebilmektedir. Burada 
son defa açılan kuyunun verimi 15 satte (79} ton 
ham petroldür ki, bu miktar 24 satte (126) tona 
tekabül eder. Böylece Raman ve Garzan bölge
lerinde halen mevcut (8) aded müstahsil kuyu
nun mecmuu verimi günde altı yüz ton etrafm-
dadır. Kümbetalan bölgesinde bugüne kadar 
iki kuyu delinmiş ve henüz katî ve müspet bir 
netice alınmamış ise de, burada petrol bulacağı
mızı kuvvetle ummaktayız. Delinmekte olan I 
üçüncü kuyu yakında bunu gösterecektir. 

İskenderun bölgesinde çalışmalara devam 
olunmaktadır. Bu bölgenin Çengen mevkiinde 
açılan dördüncü kuyu ile burada petrol ve gazın 
mevcudiyeti tesbit edilmiştir. Delinmesine baş
lanılmak üzere bulunan beşinci kuyu ile bu böl
ge hakkında da daha esaslı malûmat edineceğiz. 

Adana bölgesinde delinen üç aded kuyu ile 
bu bölgenin genel hüviyetinin tesbitine çalışıl
maktadır. Gerçi burada henüz müsbet bir ne- I 
tice alınmamış ise de bugün delinmekte olan dör
düncü kuyu ile daha kıymetli malûmat alaca
ğımızı ummaktayız. 

Az önce işletmeye elverişli olduğunu işaret 
ettiğim Raman ve Garzan bölgeleri petrollerinin, 
kurulacak bir mahalli rafineride tasfiye edil
mek suretiyle memleket ekonomisinin ve husu
siyle Doğu illerinin kalkınması hizmetlerine tah
sis için Batman'da bir petrol rafinerisi kurulması 
yolunda çalışmakta olduğumuz Heyetinizin yük
sek malûmudur. I 
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Bu seneki bütçe müzakereleri sırasında etüd-

lerinin devam etmekte olduğunu söylediğim bu 
rafinerinin inşaatı işinin Amerikalı bîr mütaah-
hitlik, mühendislik firmasına birkaç gün evvel 
verilmiş bulunduğunu arzederim. 

Anlaşmaya göre 1954 yılı ortalarında faali
yete geçecek olan bu rafineri senede (270 000) 
ton hampetrol işliyecek kudrette olacak ve 
ayrıca normal bir ihtiyat kapasiten de buluna
caktır. 

Bu rafineri de yılda 35 bin ton benzin, 25 000 
ton gaz yağı 10 000 ton motorin, 37 500 ton 
yol asfaltı ve 130 000 ton fuel oil (yakıt yağı) 
istihsal olunacak ve bunlardan benzin, gaz yağı 
ve motorinlerle 19 Doğu ilimizin ihtiyaçları kar 
şılanacak. 

Tol asfaltları, memleketimizde kuvvetle ele 
alınan yol progromının tatbiki için Devlet Kara
yolları, fuel oilller ise Doğu illerimizin işlemek
te olan Demiryollanmızın lokomotiflerinde ya
kılmak üzere Devlet Demiryollarına verilecektir. 

Rafineri mahsullerinin senelik tutarı yir
mi milyon liraya yakın bir kıymettedir. 

Böylece uzun senelerden beri akademik bir 
meeele olarak sürüp giden Türk petrollerinin iş
letilmesi mevzuu artık tamamiyle fiilî ve müs
pet bir safhaya intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bunu Yüksek Heyetinize de tebşir etmekle 
bahtiyarım. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 
Bakana çok teşekkür ederim. 

Artık yavaş yavaş gerek işletmeler, gerek 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları D. Parti Hükü
metinin temposuna uymaktadırlar. (Gülüşmeler) 

Kara yolları, zirai kalkınma, zirai kredi, su ve 
enerji işleri nasıl başanlıyoraa, bunları da De
mokrat Parti göğsünü kabartacak şekilde «başar
maktadır. Muhterem Bakan arkadaşlarımızın 
pek yakın bir zamanda güzel muvaffakiyetlerle 
buraya geleceklerini ümit ediyorum. 

1938 senesinde makine yağları ve mazot mo
torini 2 326 000 lira, 1938 de petrol 1 115 000 
lira, aynı senede benzin 1 954 000 lira, ceman 
5 395 000 Ura. 

1949 senesinde yani bu maddeler için çı
kardığımız döviz, makine yağları, motorin, 
benzin, petrol ve saire için eeman 59 264 000 
lira. Bunlara üç beyazlar diyorlar. Medeniye
tin sehpasıdır. Petrolü bir gün evvel elde ede1* 
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ceğiz diye çocuklarımıza aşılamıalıyız. Karımız 
ve kızımızla bunu bilmiş durumda olacağız. 

1050 de makime yağları, mazot motorini 
petrol ve benzin için 58 398 000 lira, 1951 de 
84 734 000 lira. Bu, bütün ithalâtım % 7,6 
sini teşkil ediyor. 

Karayollarının bu inkişafı karşısında ve zi-
raatin makineleşmesi muvacehesinde üç sene
de petrol ve saire için vereceğimiz döviz dört 
misline çıkacaktır. Demek ki 84 milyon yerine 
300 - 350 milyon lira para vermek ve bu mik
tar dövizi dışarı .çıkarmak mecburiyetinde ka
lacağız. Binaenaleyh bu petrol işletmemizi bir
an evvel kurmak zarureti katîyesindeyiz. Yapa
madığımız takdirde döviz meselesi bizim için 
çok mühim bir mesele halini alacaktır. 

Söyliyeceğim bunlardan ' ibarettir. Çok ri
ca ediyorum, bir an evvel bu işletmeyi açmaya 
çalışsınlar. Sayın Heyeti Aliyeniz ne isterse
niz onu da verelim, dedi. 30 - 40 milyon lira 
teklif ettiler; fakat ancak 10 milyon lirasını al
mışlar. Bu sene de yine 10 milyon verilmiş. 
Esasen bu bakanlığın bütçesi içinde en kaba
rık raikamı da bu rafineri tesisleri teşkil et
mektedir. 

Bu işim bir an evvel tahakkuk ettirilmesini 
tekrar tekrar rica ediyorum. 

10. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Balıkesir tlinin Balya İlçesindeki simli 
kurşun madeninin ilgili şirketçe ne zaman ve ne 
sebeple terkedildiğine, yeniden işletilmesi için 
mütehassıslar tarafından tetkikat yaptırılıp 
yaptırılmadığına, yaptırılmış ise verilen rapo
run mahiyetine, yaptırılmamış ise bu hususta 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/697) 

2 1 . V . 1952 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım ilgilr Ekonomi ve Ti
caret Bakanı tarafımdan Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden cevaplandırılmasını saygılarımla 
dilerim. 

Balıkesir Milletveıkiii 
Müfit ErTmyumcu 

1. Balıkesir tlinin Balya ilçesinde bulunan 
simli kurşun madenine ait tesisatın ilgili şir
ket tarafından sökülüp götürülerek' madenin 

6.1952 0 : 2 
I metruk bırakılmasının sebebi nedir? 

2. Şirketin madeni terketmesinden sonra 
yeniden işletilmesi hakkında mahallinde müte
hassıslar marifetiyle fennî tetkikat yaptırılmış 
naldır? Yaptırılmış ise mütehassıslarea bu hu
susta verilen raporun. mahiyeti nedir? 

3. Böyle bir tetkikat yaptırılmışsa memle
ketimize mühim miktarda döviz 'girmesini te
min edecek olan bu tabiî servetimizin yeniden 
işletilip işletilmiyeceği hususunda fennî tetki
kat yaptırılması Hükümetçe düşünülmekte mi
dir? 

4. Halkının yüzde 80 i amelelikle geçinen 
Balya ilçesi dâhilinde yaşıyan vatandaşları
mız madenin kapatılmasından mütevellit işsiz-

j lik yüzünden müşkül bir duruma düşmüşlerdir. 
I Madenin şirketçe terkedildiği tarihten buya

na Balya'nın nüfusu günden güne azalmıştır. 
Dağlar arasında ve arazisi mahdut kısır bir 

I yer olan Balya ilçesinin durumunun ıslahı ve 
I bu ilce d ahalinde yaşıyan işsiz vatandaşlara iç 

temini ve madenin yeniden işletilmesi hususuu-
I da Hükümetçe ne düşünülmektedir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ MUH-
LtS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Balya - Karaaydm Madeni, hususi bir şirket ta-

J rafından işletilmekte idi. Hususi şirket muay-
I yen bir zaman burada çalıştıktan ve bir hayli 

istihsal ettikten sonra bıı madeni kârlı bulmadı
ğı için terketti. Bu vaziyet karşısında, bu gibi 

I madenler Devlete terkedildiği için, M. T. A. tet-
I ikikatını yaptı ve bunu işleyip işliyemiyeceğini 

Etibamktan sordu. Etibank da bu madeni işle-
temiyeceğini bildiridiği için mesele Ekonomi Ba-

I kanlığına intikal etti. Bakanlık, talibi uhdesi
ne vermeye hazırdır. Binaenaleyh, hususi te-
şebüs e.ğer işletmeyi kârlı addeder ve usulü da
iresinde bize müracaat ederse maden kenedileri-
ne verilebilir. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu . 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Sa

yın Bakana verdikleri izahattan dolayı teşekkür 
ederim. Ancak şu noktaya işaret edeyim ki, 
Balya çok kısır bir şehirdir. Bugün balya ma
deninin terkedilmesi sırasında beş bin nüfus 
varken bugün nüfus 1800 e inmiştir. Halk fa
kirdir, amelelikle iştigal etmektedir. Hattâ o 
kadar fakirlerdir ki, Balya madeni işletildiği sı-

I rada Şirketin bıraktığı cüruf yığınları vardır, 
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halkı bu cürufu karıştırarak içindatl kurşun
ları çıkarmakta v«3 bunları eritmefc suretiyle 
satmaktadırlar ve bundan da ancak yevmiye bir 
lira gibi cüzi bir meblâğ temin etmek suretiyle 
iaşelerini temin etmektedirler. Madenin husu
si sermayeye berki hususu hakkında bir sözüm 
yoktur. Ancak Bizde hususi sermaye tedariki 
müşküldür, hususi sermaye temini hususunda da 
Sayın Bakanın bilhassa himmetlerini rica edi
yorum. 

11. — Balıkesir Mületvekili Müfit Erkuyum-
cu'nun, Ulus Gazetesinin 20 . V . 1952 tarihli 
nüshasının üçüncü sayfasında intişar eden yazı
da zikredilen silâhlanma, kaçakçılık ve asayiş
sizlik vakaları hakkındaki iddiaların mahiyetine 
dair Adalet ve İçişleri bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/698) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. (Dışarı çık
tı sesleri). 

Soru sahibi bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıyoruz. 

12, — İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, 
Temyiz Mahkemesine bir senede gelen ve intaç 
edilen dâvalara, İstanbul İcra dmreleri miktarı 
ile teşkilâtına, sıdh mahkemeleri ile Temyiz Hu
kuk mahkemelerindeki dâvaların talik müddet
lerine ve Temyiz Mahkemesinde çalışan zevatın 
sıhhi durumları ile ne dereceye kadar alâkadar 
olunduğuna dair sorusuna Adalet Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu 'nun sözlü cevabı (6/699) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki altı sualimin Sayın Adalet Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Sani Yaver 

1. Temyiz mahkemelerine bir senede kaç 
dâva gelir? Bu dâvaların kaçı intaç edilir, ka
çı kalır? 

2. İsviçre'de İcra daireleri kaç nüfus üze
rine teşkil ediliyor? İstanbul'da İcra daireleri 
kaç tanedir ve kaç nüfus üzerine teşkil edil
miştir? 

3. Sulh mahkemelerinde halk işleri ne ka
dar bir müddetle intaç ediliyor ve ne kadar 
bir zamanda ilâm almıyor? 

4. Temyiz Hukuk mahkemelerinde dâva-

.1952 O : 2 
lar ne kadar bir zamana talik ediliyor? 

5. Temyiz mahkemelerinde her sene yüz 
bini aşan dâvaları rüyet etme işi tahammülsüz, 
yorucu ve yıpratıcı bir mahiyet taşıdığına göre 
bu makamları işgal eden zevatın sıhhi durum-
lariyle ne dereceye kadar alâkadar olunmak
tadır? Bu bapta düşünceleriniz nedir? 

6. Mahkemeler politika yapıyor mu? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
İstanbul Milletvekili Sani Yaver arkadaşımı
zın suallerinin cevaplarını sırasiyle arzediyo-
dum: 

1. 1951 senesi içinde Yargıtay cezalarına 
yeniden gelen iş miktarı 50167 dir. Bir evvel
ki seneden devirle beraber bu miktar 51061 e 
baliğ olmuştur. Bunlardan 47 418 i intaç edi
lerek 3 643 tanesi 1952 senesine devredilmiştir. 

Yine 1951 yılı içinde hukuk dairelerine ge
len iş miktarı ise 71 102 dir. 1950 senesinden 
yapılan devirle birlikte bu miktar ^2 479 u 
bulmuştur. Bu işlerden 69 bin 557 tanesi senesi 
içinde karara bağlanarak 12 922 tanesi 1952 
senesine devredilmiştir. 

Yüksek malûmunuzdır ki, Meclisin kabul 
etmiş olduğu bir kanun ile iki hukuk dairesi 
ilâve edilmiş ve bir aydan beri vazife görmek
tedir. Binaenaleyh, bu sene ve önümüzdeki se
neler içinde bu müterakim evrakın katiyetle 
temizleneceği kanaatindeyim. 

Buna nazaran bir evvelki seneden devirle be
raber 1951 yılı içinde Yargıtay Ceza ve Hukuk 
dairelerine gelen işlerin yekûnu 33 540 tır. Bun
lardan 116 975 tanesi senesi içinde ikmal edilerek 
16 565 tanesi 1952 senesine devredilmiştir. 

2. Önergenin 2 numaralı bendinde İsviçre'
de icra dairelerinin kaç nüfus üzerine teşkil edil
diği sorulmaktadır. Bu soru Bakanın icraatına 
dair değildir. Bu bakımdan soru müessesesinin 
mahiyetine temas etmemektedir. Ancak bir etüd 
mahiyetindedir. 

İsviçre icra daireleri ve teşkilâtı hakkında 
elimizde mevcut malûmat yoktur. Bu sualden 
istifade ederek bu ciheti ayrıca tetkik ediyoruz. 
Muktazi malûmatı toplıyarak kendilerine arze-
deceğim. 

İstanbul icra dairelerine ait soruya gelince: 
İstanbul 'da 15 icra dairesi, 77 memur ve-12 

icra tetkik mercii vazifesini gören hâkim vardır. 
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Bu icra dairelerinin adedi, şehirin nüfus mikta- I 
rina ve gelen iş miktarı nazara alınarak tesfoit 
edilmiş bulunmaktadır. 

3. Sulh hukuk mahkemelerinde açılan dâva
ların âzami ne kadar müddet zarfında intaç edi
leceği, kesin olarak ifade edilemez. Çünkü he
men her dâva ayrı bir hususiyet arzeder. Mese
lâ sırf dâvâlıların bâzılarının yurt dışında bu
lunmaları üzerine bunlara tebligat icrası için mü
nasip bir zamana ihtiyaç vardır. Dinlenmesi za
ruri olan ve yeri bilmemiyen bir şahidin dinlen
mesi yahut ehlivukuf raporlarına yapılan itiraz
ların varit görülerek işin tekrar ehlivukufa hava
le edilmesi gibi sebep ve zaruretlerle dâva uza
yabilir. Buna mahkemelerin iş hacminin de ilâve 
edilmesi lâzımdır. Bu itibarla sulh hukuk mah
kemelerinde bir dâva asgari şu kadar, âzami şu 
kadar müddet içinde bitirilir diye bir ölçü mev- I 
cut değildir. Sulh ceza mahkemelerinde görülen I 
dâvalar da böyledir. 

intaç edilen bir hukuk dâvasına ait ilâmın ne I 
kadar müddet zarfında yazıldığına gelince : Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun muaddel 
489 ncu maddesine göre, (sulh hâkimi muhake
menin bittiğini bildirdikten sonra kararını mucip I 
sebepleriyle yazarak imza ve tefhim eder. Bu su
ret mümkün olmazsa yazılacak kararın tefhimi 
için başka bir gün tâyin eder.) I 

Bu hükümden de anlaşıldığı veçhile sulh hâ
kimi kararım ya muhakeme biter bitmez hemen I 
yazdırır ve tefhim eder veya bir gün tâyin ede
rek o güne kadar yazar ve muayyen günde taraf
lara tefhim eder. Kararın yazılması ve taraf
lara tefhimi için tâyin edilecek gün mahkemenin I 
iş hacmına göre değişir. Bunda katî bir ölçü ol
mamakla beralber bu müddetin uzun olmaması 
için teftiş yoliyle gerek kontrol yapıldığı ve bu I 
hususta dikkat ve itina gösterildiği gibi idari I 
şikâyetler vasıtasiyle de bu cihetin ayrıca temi
nine çalışılmaktadır. j 

ıSulh ceza mahkemelerinde, hükmün duruş- I 
manın hitamında veya nihayet duruşmanın bit- I 
meşinden bir hafta içinde tefhim edilmesi lâzım- I 
dır. Duruşmanın hitamında derhal tefhim edil-
memişse bir hafta içinde hüküm yazılarak I 
tefhim edilmesi icap eder. I 

4. önergenin 4 ncü bendinde «Temyiz Hu- I 
kuk mahkemelerinden dâvalar ne kadar bir za- I 
mana talik ediliyor?» diye sorulmaktadır. Bu I 
sualden, her halde Yargıtayda duruşmalı işle- | 
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rin duruşmalarının ne kadar müddet içinde ya
pıldığının kasdedildiği anlaşılıyor. Bu, işin 
sıhhatine ve o işin kanunen müstacel mevad-
dan olup olmamasına bağlıdır. Ve bu esasla
ra göre duruşma günleri tâyin edilmekte ve 
muayyen günlerde yapılan duruşmalar sonun
da da işler kanun hükümleri dairesinde kara
ra bağlanmaktadır. 

5. Mahkemelerin politika ile alâkaları o-
lamaz. Esasen Memurin Kanunu hükümleri
ne göre (9 ncu maddesi) bilûmum memurlar si
yasetle iştigalden menedilmiş ve bilmuhake-
me sübutu tartlarını mucip bulunmuştur. 

Mahkemeye arzedilen her hangi bir dâva 
siyasi bir mevzua temas etse dahi mahkemenin 
vazifesi, yalnız kanunun hükümleri dairesin
de bitaraf ve hiçbir siyasi tesire tâbi olmı-
yarak hak ve adil dairesinde hükmünü ver
mektir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Sani Yaver. 
SANÎ YAVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanı Rükneddin 
Nasuhioğlu'ndan sorduğum altı sualin cevabını 
dinledim. Bu suallerim hakkında benim de 
konuşmalarımı sabırlı olarak dinlemek lûtfun-
da bulunacak olursanız şimdiden şükranları
mı sunarım. 

Kâinatta adaletle alâkası olmıyan bir mev
cudiyet yoktur. Âlem nizamı adalete dayanır. 
Tıp ve hukuk müntesiplerinin mümtaziyeti; 
beşerî camianın hayat boyunca sıhhat ve iç
timai huzur ve emniyetini temin uğrunda ça-
lışmalarındandır. 

Arkadaşlar: 45 senelik tıp ve ihtisas haya
tımda tecrübe ve müşahedelerime dayanarak 
diyebilirim ki, hastalarımın hemen % 50 sini 
ailevi geçimsizlikler, meslekî felâket ve hak
sızlıklar, adlî huzursuzluklar teşkil etmektedir. 
Yıllarca mahkeme koridorlarında üzücü, ezici 
şartiar altında hakkını bekliyen, çırpınan 
halkın; tahammüle imkân olmayan yeis ve ıs
tıraplarını görmeye alıştım. 

Haksız karar ve hükümlerin sinir ve ruhi 
sistemler üzerindeki muhrip tesirlerin yarattığı 
hastalıklar müşahede ve protokol kayıtlarında mu-
sarrahtır. Bu buhranların büyük kısmını; ada
let cihazının fena işlemesinde buldum. İnsan 
vücudunun dürüst bir ahenkle hayatiyetini mu-
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hafaza etmesi, ancak normal bir kalb; normal 
bir sinir sisteminin muntazam işlemesiyle müm
kündür. Hasta bir kalbin tedavisinde ihmal; 
hastanın âkibetini vehamete, hattâ ölüme götü
rür. içtimai hayatın kalbi, adalettir. A-
dalet, millete mütevazin kefesiyle tevzi 
edilmezse içtimai adalet nizamı bozulur, al
tından felâketler doğar. 

Çok nazik ve zarif arkadaşım Sayın Rük-
neddin Beyin şahsiyetleri hakkında gayet temiz 
ve müspet kanaatler beslemekte isem de yapa
cağım tenkid ve ricalarımı bir kardeş ikazı ola
rak telâkki, buyuracaklarına kaniim. Çünkü 
münakaşaların muhassalası millet ve memle
ket selâmet ve hayrına matuftur. 

Muhterem arkadaşlar; müstebit hükümdar 
Abdülhamid devrinde Adliye Nezaretini Ger-
meyan Oğullarından Abdürrahman Paşa işgal 
ederdi. Bu zat hükümdar iradesini adalet 
kapısından içeri sokmazdı. Fakat buna rağmen 
o devirde, velevki adedi az olsun, irtikâp ve ir
tişanın, Temyiz mahkemelerini işgal eden-ze
vatın bâzılarına kadar sirayet etmiş olduğu ha
tıratımda mahfuzdur. 

Meşrutiyetin ilânından sonra adalet miza
nında iyiliğe doğru bir inhiraf beklerdim. Mü-
taakıp diktatörlük devrinde de adaletin tersi 
tersine bir istikamet aldığını, adlî kemalin 
zevale doğru gittiğini gördüm. 

Gerçi ihtisasımın dışında bir mevzu ise de 
bir doktor gözü ile yapacağım tahlil ve tenkid-
lerimin mazur görülmesini rica edeceğim. 

Demokrasi rejiminde; her şeyden evvel ada
let cihazında bir reformun başlaması icabe-
derken, bu emelim bugüne kadar tahakkuk et
medi. 

Arkadaşlar; bu böyle iken, şimdiye kadar 
geçen devirlerde neden bir reform yapılamadı? 
Bu sualin cevabını sizler benden daha iyi bi
lir ve takdir buyurursunuz ki, diktatörlük ida
re sistemiyle yüksek bir adalet cihazını telif et
meye imkân var mı? 

Keyfî hükümlerle millet hakkını gasbeden, 
millet kelimesinin telâffuz edilmesine bitle ta
hammül gösteremiyen, istismarcı bir zihniye
tin banisi olan heyulalar, adalet ve kanundan 
korkarlar. Bu ıgibi idarelerde âdil hâkimlere 
yer yoktur. 

Adalet saraylarına - saray tâbirini kullan-
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mak gülünç bir mamtalite mahsulüdür - misal 
mi istiyorsunuz? 

Yirmi sene evvel yanan İstanbul Adliye bi
nasının yerine o zaman yenisini yapmak için 
ımaddi imkânlar varken bugüne kadar sürün
cemede bırakılması aynı vehim ve korkaklığım 
neticesi değil midir? Muvafık bir mahal Ve 
mevki tâyini bahanesiyle tarihçiler, müze ve 
anıtçılar, mimarlar seferber mi edilmedi? Ko
misyonlar mı kurulmadı? Matbuatta yekdiğe
rini mütenakız makaleler mi yazılmadı? 

Bir milyonu mütecaviz zavallı İstanbul hal
kı muhtelif semtlerde her biri sefalete numu
ne olan binalar içinde bugüne kadar sürüklen
mektedir. Mahkemelerin durumu «adalet» in 
zelil bir çehresini göstermektedir, yalnız bu 
hâdise, başlıbaşına bir faciadur. 

Arkadaşlar, milletin ıstırabı bizim ıstırabı
mız olduğu içindir ki demokrasi idaremiz Mec
liste ilk icraatı; derhal İstanbul Adliye Sara
yının inşası kararını vermekle faziletkâr vasfı
nı tebarüz ettirmiş oldu. 

Sayın arkadaşlar, diktatörlük rejiminin ha
leti nezide bulunduğu tarihte sayın Halil öz-
yörük'üm matbuatta şu beyanatını okumuştum: 

«Temyiz mahkemelerinde bir senede yüz bin 
dâva dosyasına bakıhyormuş, adalet cihazında 
huzursuzluk varmış.» Fakat huzursuzluğun ne 
cihetten olduğunu tasrih etmediler. 

Bugünün Temyiz Reisi ise bu adedi yüz 
otuz bine çıkardı. Bu gidişle adedlerin artaca
ğına şüphe yoktur. 

Müsaade ederseniz bu rakamların bir mu
hasebesini yapalım. Bir senenin tatil günlerini 
çıkahacak olursak (220) çalışma günü kalır. 
Murafaa günlerini de bir tarafa korsak yüz bin 
dâva için (130) çalışma günü kalıyor ki beher 
Temyiz azasına yevmiye asgari (50) dâva dos
yası isabet eder. Bu rakam akıllara durgunluk 
verici korkunç bir mahiyet taşımaktadır. 

Normal bir insanın; günde elli resimli mec
muanın yalnız resimlerine bile bakmasına im
kân ve ihtimal tasavvur edilemez. Normal bir 
dimağ ise yirmi dört saatte âzami beş saat 
çalışabilir. Bundan fazlası dimağ yorgunluğunu 
davet eder. Salim olarak hüküm ve karara va
ramaz 

Zira ki; bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. 
Hukukçu arkadaşlarıma sordum. Avrupa'

da Temyiz mahkemeleri günde kaç dâvaya bakar-
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Jarf Aldığım cevap üç; dörttten ibaret. Bu çık
mazın tedavisi için ne yapalım? Bu baptaki fikir 
ve düşüncemi sonradan arzedeceğim. 

Gelelim ikinci suale : 
icra Kanunu esbabı mucibe lâyihasında bu 

Kanun; isviçre 'de 10 bin nüfus için bir icra da
iresi kurulduğunu yazar, istanbul şehrinin nü
fusu bugün bir milyonu tecavüz etmiş olmasına 
rağmen 7 icra dairesi Yeni Postane binasının bir 
odasına sıkıştırılmıştır. Bundan başka biri 
Kadıköy'de, diğeri Üsküdarda olmak üzere 
iki daire ite ceman dokuz icra dairesi vardır. 
Milyonluk şehir ihtilâfları buralarda hallolun
maktadır. Bu hale gülmek mi, ağlamak mı? lâ-
zrm ? Sizler takdir buyurunuz... 

Arkadaşlar, Temyiz mahkemeleri bu dâvaya 
bakmak için bir sene, şehir mahkemeleri 
ise iki buçuk, üç ay mühlet veriyor. Bu suretle 
hak sahipleri senelerce adalet eşiğinde sürün-
ı n ey e mahkıı m dıırlar. 

îş hacminin fazlalığı yüzünden, mahkeme
ler; akıl ve mantığa uymıyaıı ve millet efkârın
da türlü şüpheler uyandıran bükünler veriyor
lar. 

Size bir misal vereyim : Bir vatandaş arsa
sına mesken yaptırıyor. Mahkeme; bu meskenin 
ikinci katındaki şahnişin, komşunun ara duva
rını tecavüz etmesinden dolayı yıktırılmasına 
karar veriyor. Çünkü komşusunun mülkiyet 
haJkkıııı hiçe saymıştır. Bu kararı Temyiz Üçün
cü Hukuk tasdik etmiştir. Buraya kadar gü
zel... Asıl mesele bundan sonraki kararlarda on
lara dikkat buyurunuz. Çünkü bu defa da mü
tecaviz şahıs teşebbüse geçiyor. Şahnişin yık
tırılmasından feragat edilmesi için tecavüz edil
miş olan kısmm kendisine satılmasını istiyor. 
Mahkeme bu sefer de bir iki metrelik yeri değil, 
arsanın tamamının mütecaviz olan arsa ve mes
ken sahibine satılmasına karar veriyor. Bu ka
rarı da yine Üçüncü Hu'kıık Temyiz Mahkemesi 
tasdik ediyor. Adamcağızın elinden arsası gas-
bedilerek 'mütecavize çatır çatır veriliyor. 

Sayın arkadaşlar, tahliye dâvalarında da 
haksızlıkların hududunu çizmeye imkân görmü
yorum. Bunlardan bâzıları şayanı hayret bir 
sürate!e intaç, bir kısmının da se: elerce sürme
si halka ıstırap veriyor. 

Meselâ: Kanserli bir kadın kendi evine gir
mek için iki sene müstemirren mahkemede uğra
şıyor. Nihayet evine girmeye muvaffak olama-
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dan kira evinde hayata gözlerini yumuyor. 

Sulh mahkemelerinde halkın hakkı 1-2 ayda 
intaç edilmesi iktiza ederken senelerce devam 
edip duruyor. 

Ayrılma dâvalarında; iki tarafın ısrarına 
rağmen on seneden beri sürüncemede kalan 
dâvalar da görülmektedir. 

1941 senesinden beri bugüne kadar ayrılma
larına imkân olmıyan misaller biliyorum. Zevç 
ile zevce aynı bina dâhilinde ayrı ayrı yaşa
maktadır. Zevç on bir seneden beri nafaka ver
mesine rağmen hâkim; aklın ermesine imkân ol
mıyan her hangi bir sebepten dolayı ayırmamak
ta ısrar ediyor. (Vazife ve ismi mahfuzdur) Bu 
acaip tabloyu da rüyet ve muhakeme sahanıza 
terkediyorum. 

Temyiz mahkemelerinde hikmeti hüda, bazı 
kararlar 1 - 2 günde tasdik ve intaç edilerek 
iade edildiği halde bâzı dosyaların da 2 - 3 sene 
bulunduğu yerde mıhlanıp kaldığı oluyor. 

Acaba bu iki muakis hâdiselerin sebebi nedir? 
Arkadaşlar, öyle mahkemeler görülüyor ki, 

dört katlı, bir apartmanı üç kat, 15 metre irti-
famdaki bir binayı 10 metre göstermek suretiyle 
ilânı ve hüküm yürütüyor. 

Yine öyle hukuk mahkemeleri görmekteyiz 
ki; on sekiz seneden beri intaç edilemiyen bir 
dâva da, dâvâlının hakkını ispat edecek bina 
projesi dosyasından çalmıyor. Bu projenin be
lediyelerdeki nüshaları da yok ediliyor. Davalı
nın musir iddiası karşısında hâkim sakit kalıyor. 

Proje ücreti, dâva bidayetinde (150) lira 
olarak kabul edilmişken dâvâlının gıyabmdaki 
bir celsede bu ücret (700) liraya çıkarılıyor, 
hüküm giyiyor, derhal icraya veriliyor. Tehiri 
icra teşebbüsünde, projenin meydana çıkarılma
sında yapılan İsrara rağmen temyiz hukukunca 
ekspres süratle bu itiraz nazari dikkate 
alınmıyor. Mahkeme. ücretleri ve yedi yüz lira 
on sekiz senelik faizle beraber dâvâlıdan gasbe-
diliyor. Bir zamanlar hırsızların cezasını verir
dik. Bugün ise kendi kalbgâhın hırsızlıklara mel
ce oluyor. Ne hazin bir âkibet.. 

Arkadaşlar; bu ıstıraplı sahnelerin çokluğuna 
rağmen adalet cihazında yüksek kıymette, âdil 
ve şayanı iftihar hâkimlerimiz de az değildirler. 

Bu muhterem kıymetlerle dertleşirken benim 
kadar, belki benden fazla teessürlerine şahit ol
maktayım. Geçmiş devirlerin ahlâksızlıkları maa-
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le'sef bu esas cihazı da lekeli duruma sokmuştur. I 
Şehir mahkemelerinin bir kısmında, halk işleri 
iyi tetkik edilmiyor. 

Temyiz mahkemelerinin çalışma tarzı ise bir 
dâva dosyaları resmi geçidinden başka bir şey 
değildir. Adaletin tevzi şekli, içtimai bir tehlike 
mahiyetini almış bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, karakterim, edebiyat ya
parak kaypak dil ile kaçamak yollardan yürüme
ye müsait değildir. Tarihimizin son üç devresini 
yaşadım. Çok haksızlıklara uğradım. 

Milletimin adlî sahadaki endişe ve ıstırapla
rını fazlasiyle hissetmek gibi babadan mevrus mâ
nevi bir hazineyi taşımaktayım. Çok sevdiğim 
meslekimi ihmal ettim. Haksızlıklarla mücadele
mi teşriî Meclise intikal ettirmeyi her şeyin üs
tünde tuttum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vatanın her köşesindeki mahkemelerin perişa-

ııiyetini şimdilik bir tarafa bırakalım da, şu Baş
kent tâbir ettiğimiz Ankara adliyesini ziyaret 
edelim. 

îlk nazarda bir hapishane binasını andıran 
demir parmaklıklı bir kapıdan girildiği zaman I 
adalet mefhumiyle taban tabana zıt mahiyet ta- I 
şıyan, elinde adalet mizanını bütün ihtişamiyle 
tutmuş sembolik bir rölyefle eski devrin gülünç 
mırasiyle karşılaşırsınız. Dik ve karanlık bir mer
diven.. Yaşlı ve hastalar için ilk işkence bu merdi
venden başlar. Bu işkencenin nihayeti sizleri mü-
levves bir koridora götürür. Fena ve miyasmalı 
bir hava içinde mübaşirlerin muhtelif perdeden 
hazin ve iniltili, mütehakkim ve canhiraş bir fer
yat ve çığlıkları karşısında hayal sukutuna uğ
rarsınız. I 

İstanbul mahkemelerinde de aynı ıstıraplı I 
tablolarla karşılaşırsınız. Adaletin azamet ve me
habetini bu iptidai itiyat, bu çirkin nikaplar al
tında kirlenmiş olarak görürsünüz. Bir doktor I 
göziyle senelerden beri bu perişan durumu tan- I 
lil etmeye çalışırım. Sâri hastalıkların fazla I 
hüküm sürdüğü mevsimlerde ilk hatıra gelen I 
tedbir, derhal mektep ve sinema gibi izdihamlı I 
yerlerin kapatılarak tathiri ^eyfiyeti değil1 mi? I 
Düşündüm... Acaba sinema ve mekteplerden da- I 
ha çok izdihamlı, daha çok mülevves olan şu I 
adalet koridor ve buralarını neden istisnai bir 
muameleye tâbi tutmuşuz? Acaba adalet hey
betinden mikropların korkacaklarımdan mı? 
Sıhhi ekiplerimiz, mektep ve sinemalarda ol- | 
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düğü gibi lüzumunda değil, hattâ sık sık adlî 
binaları tathirata tâbi tutamazlar mı? Bu bap
ta Sıhhat Bakanlığı teşkilâtının harekete geç-
nesi şimdiye kadar neden düşünülmedi? 

İşte aziz arkadaşlar, adalet bmalarındaki 
koridorları ortaçağın itiyadı olan izdiham ve 
feryatlardan kurtarmak için düşündüğüm ted
birler şunlardır : 

Bütün dünyaca (klakson) gürültülerinin sıh
hi ve içtimai mazarratı dikkat nazarına alına
rak belediyelerce yasak edilmiş/tir. 

Bu fena itiyadın ayrıca kulak (işitme) ciha
zı üzerinde ika ettiği sağırlık da fennen sabit 
olmuş bir hakikat iken adalet buıalarmdaki 
koridorlarda bariz bir ortaçağ geriliğini1 ifade 
( len mübaşirlerini mahkemelere daveti muta-
zammın canhiraş nida re çığlıkların aynı za
manda ahlâk bakımından mahzuru da aşikâr
dır. 

Aynı yasağın adalet teşkilâtına teşmilinin 
millî irademin tasvibine iktiran etmek üzere 
Yüksek Meclise arzını teklif ederim. Elektrik 
tesisatı olan şehir ve kasabalarda ziya tertiba-
tiyle dâva sıra numaralarının mahkeme kapı
larında gösterilmesi, elektrik tesisatı olmıyan 
şehir ve kasabalarda numaralı pilâkalar veya 
levhaların mahkeme kapılarına asılması. 

Sayın arkadaşlar, sualimin bir tanesi de; 
mahkemeler politika yapıyor ımu? Cevabını ve
reyim : Maalesef, evet. Eski iktidarın idare zih
niyeti memurları olduğu gibi adalet mensup
larımdan bir kısmını da esas vazifelerinden zi
yade parti «menfaatlerine zebun etmişti. On
larda bir imtiyaz tanımak suretiyle adlî ahlâ
kı da bozmak yolunu tutmuştu. Düşünceleri
mizi uzak bir maziye götürmiye ne hacet, siz
lere taze bir misalini vereyim : 

Ankara Ağır öeza Mahkemesi Falih Rıfkı 
dâvasında müddeiumumi, mahkemenin politika 
yaptığını beyan etmemiş mi idi? Politika yal
nız matbuat dâvalarına değil; tahliye dâvala
rına da teşmil ediliyor. Gayrimenkul sahipleri 
aleyhine bâzı hâkimler takdir haklarını şid
detle tatbik ediyorlar. 

Arkadaşlar; hükümetler icabederse halkın 
işlerini mevcut kanunların tadili suretiyle tan
zim eder. Eğer mahkemelerin takdir hakları
nı zamanın politik cereyanlarına tâbi tutarsak 
o memlekette adaletin yerinde yeller eser. 



B : 87 19. 
Arkadaşlar; eski idare zamanında ceza 

mahkemeleri matbuatta biraz şiddetli yazı ya
zanlara karşı hakaret damgasını kondurarak 
hükmümü verirdi, Bugün ise; gazetelerde aynı 
hakareti ten'kid addediyor, derhal beraet kara
rını vermekle beraber bir de matbuatta yaptı
ğı büyük hizmetlerden de bahsetmeyi unutmu
yor, taltif ve şeref payını da teffiz etmekten 
çekinmiyor. İşte tarafgirliğin açık bir ifadesi. 

Ceza Kanununun bu maddesi değişmediği 
halde mahkemelerin böyle yekdiğerineı zıt ola
rak hüküm vermesi politikanın ta kendisi de
ğil mi? Adalet cihazına politika hastalığının. si
rayeti bir millet için felâkettir. 

Müsaadenizle adalet manzumesinin başka çü
rük noktasına temas edeceğim: Hani şu yüz bini 
aşan dâvaların süratle intacını güya temin eden 
bir raportörler derdi vardır. 

Bu halkada çalışan zevat : Sureti zahirede 
rey sahibi olmadıkları halde hakikatte rey ve 
kararların ezeli bir hâkimi mahiyetini taşımak
tadırlar. Bilhassa bu noktaya dikkat nazarını
zı çekmek isterim. Çünkü adaletin yaralandığı, 
lekelendiği nokta bu manzume içindedir. Bütün 
dâva dosyaları, muhteviyatı ne olursa olsun 
baremindeki değişikliklerine göre hükümler bu
rada değişir. Zavallı vatandaşların hakkı bu
rada heder olup gider. 

Temyiz mahkemeleri murakabeye tâbi olma
dığına göre raportör kısmı da tabiatiyle mura-
kabesizdir. işin püf noktası burada ... 

Arkadaşlar; mazarrattan başka birşey ifade 
etmiyen raportörler manzumesinin derhal ilgası 
cihetine gidilmesi demokrasi rejimimizin reha-
kâr kararlarının en başta gelen bir eseri ola
caktır. Ama diyeceksiniz ki, Temyiz Mahke
melerimizin % 90 yükünü üzerine alan bu man
zume kaldırılacak olursa Temyiz Mahkemesi 
mefluç bir vaziyete girer. 

Hayır arkadaşlar, memleketimizde girişilen, 
sıtma ve tüberküloz mücadelelesinin bariz mu
vaffakiyete iktiran ettiğini nasıl görmekte isek 
aynı mücadeleyi bu mikrop yataklarına tevcih 
edersek muvaffakiyet muhakkaktır. 

AZtZ UBAS (Mardin) — Mikrop yuvası ola
maz. 

SANÎ YAVER (Devamla) — Mikroplar her 
yerde varda*, Beyefendi. Hakikat üzerinde yü
rüyelim, 
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BAŞKAN — Muhavere ile vaktinizi geçir

meyin, devam ediniz. 
SANÎ YAVER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, 1932 tarihinde Madrid'de toplanan 
Milletlerarası Kulak, Boğaz, Burun Hastalıkla
rı Kongresine iştirak etmiştim. Endülüs mede
niyetinin yüksek eserlerini tetkik ederken (Se
vil) şehrinin bir meydanındaki insan topluluk
ları nazarı dikkatimi celbetmişti. Bu manza
ra bir pazar yerine hiçte benzemiyordu. Tercü
mana sordum, jüri heyetleri olduğu cevabını al
mıştım. 

ispanya'da, davacı ve davalı mahkemelere 
müracaattan evvel bu hakem heyetiyle işlerini 
hallediyorlar. Halkm dâvaları bu süzgeçte ya
rı yarıya hallediliyor, ispanya bünyesine çok 
benziyen memleketimizde bu jüri heyetleri teş
kilâtlandırılacak olursa nıahkemeteri izdiham ve 
yükten kurtarmış oluruz. 

Temyiz Mahkemesine gelince : raportörler 
manzumesini lâğvederelk bunun yerine istinaf 
mahkemelerini kurmak tereddüde ihtiyaç mes-
setmiyecek hakiki 'bir çare olduğu kanaatinde
yim. Bakanın bu husustaki fikirlerini açıklama
larını rica ederim. Adalet Bakanımızdan cez
ri ve azimkar karar ve reformlar beklemekte
yim. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle adale
tin nizam hastalıklarından bir diğerine geçiyor 
runi. 

Demokrasimizin adalet âbidesi karşısında 
huşu duygularımız bizlere yakışan ilâhi bir kis
ve mahiyetinde olmalıdır. Bu muhteşem âbide
nin kurucu ve müntesiplerinde yüksek rütbe ve 
mertebelerine yakışacak bir vekar ve terbiyenin 
de refakat etmesi kadar tabiî birşey olamaz. 

Esefle söyliyebilirim ki; bir kısım hâkimlerle 
beraber teşkilât kademelerinin bâzı kısımlarında 
adlî terbiyenin zedelendiğini görmekteyim. Halbu
ki adaleti temsil eden bir hâkimin huzuruna çıkı
lırken gayriihtiyari bir nedamet ve hicap duy
gularının tesiri altında bulunmalıdır. 

Bilhassa kalemlerde halka karşı nezaketle te
lif kabul etmiyen dürüst hareketler; sırasiyle 
mahkeme duruşmalarına kadar intikal ettiği da
ima görülen ahvaldendir. 

Şahitler, azarlıyan hâkimler karşısında şaşır
maktadırlar. Davacı ise dâvasını izah edemiye-
cek bir derekeye düşmektedir. Dünün tahakküm 
ahlâkı artık tarihe karışmalıdır. Demokrasi re-
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jiminde mahkeme ve kalem âdabının teessüs et
mesi bir zarurettir. 

Altıncı sualime geçiyorum. 
BAŞKAN — Vaktiniz geldi Beyefendi. (Son

ra konuşursun sesleri). Vaktiniz bitti müsaade 
buyurun. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— İçtüzük mucibince yazılı konuşmalar 20 da
kika sürebilir. 

SANÎ YAVBB (Devamla) — Ahmed Vezir-
oğlu arkadaşımızın yazılı konuşmaların 20 da
kika ile mukayyet bulunduğu hakkındaki ikaz
larına teşekkür ederim. 

BAŞKAN — tç tüzüğün 155 nci maddesi söz
lü soru üzerindeki konuşmayı sadece 15 dakika 
takyit etmiştir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
85 nci madde umumi mânadadır. 

BAŞKAN —• Sözlü soru hakkında ayrıca ka
yıt vardır, efendim. 

Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HÎOÖLU (Edime) — Efendim, muhterem 
Profesör Sani Yaver Arkadaşımızın adalet işleri 
ve mahkemeleri hakkında gösterdiği hassasiyet 
hakikaten kendi düşünceleri ve şahsi fikirlerine 
münhasır bir mevzudur. Ama mevzuun ehem
miyeti itibariyle gösterdikleri hassasiyet ayrıca 
bizi ikaz bakımından şayanı teşekkürdür. 

Şimdi arkadaşlar, muhterem profesörün iza
hatını hulâsa edersek üri noktaya temas ettiğini 
görürüz. Biri, şu veya bu sebeple mahkemeler-
deM işlerin sürüncemede kalması, esbabı .rnesa-
lihi bekletmemek, ve saire ve saire... 

İkincisi de mahkeme teşkilâtımızın gayrimti-
sait olması, binaların teşkilâtı istiaba kâfi olma
ması bakımından kalkın meşakkat çekmesi. 

Şimdi mahkemelerde işlerin çoğalması ye 
uzaması meselesine geçiyorum: 

Evvelce de bu mevzu hakkında muhtelif ve
silelerle mâruzâtta bulunmuştum. Bu; iki esasa 
taallûk eder: 

1. Mevcut kanuni mevzuatımızın bu işi tan
zim edecek şekilde ayarlanması; 

2. İdari tedbirlerle bu işin tanzimi. 
Yüksek Meclisin Adalet Komisyonuna tak

dim edilen lâyihalar ve elimizde bulunup bu 
sene behemehal Meclise takdim edilecek olan 
iki lâyiha, mevzuat bakımından, işlerin tanzimi 
için en büyük müeyyide olacaktır. 

6.1952 0 : 2 
Usul kanunları Meclise takdim edilmiştir. Teş

kilât Kanunu Bakanlar Kurulundadır, Vakti 
kalmadığı çin takdim edilemedi. Bunda bilhassa 
istinaf kademeleri yer almıştır. Sayın Profesör 
buna temas ettiler. Bu istinaf meselesi proje
mizde vardır; Teşrinisanide Meclis açıldığı va
kit kendileri bu kanunu göreceklerdir. İstinaf 
mahkemelerinin kurulmasiyle, Temyiz mahke
melerinin işleri biraz daha tahdit edilmiş ola
caktır. Aynı zamanda mıntakanm adlî kontrol 
işlerini daha yakından takip etmek imkânı hâsıl 
olacak ve Sayın Profesörün noktai nazarının 
biı4 kısmı bu suretle Yüksek Meclise önümüz
deki devrede intikal etmiş bulunacaktır. 

Diğer taraftan Hâkimler Kanunu da bitmiş
tir. Bu kanun da Meclisin açılmasiyle Yüksek 
Huzurunuza sunulacaktır. Bu kanunun hâkim
lerimizin bilhassa tâyin ve terfileri üzerinde çok 
esasb ve müessir hükümeri havi olacağını kuv
vetle ümit ediyoruz. Biz esasen aziz ve kıymetli 
hâkimlerimizin yüksek vasıflarını hürmetle 
muhafaza ediyoruz. Aynı hürmetin cümlece mu
hafaza edileceğine de kaai bulunuyoruz. 

Her hangi bir müessesenin içinde şu veya bu 
türlü yanlış harekette bulunanlar olabilir. Fa
kat heyeti umumiyesi hakkında bu istisnayı teş
mil ederek bir noktai nazar beyan etmeye de 
imkân yoktur. 

Temyiz Mahkemesinin çalışma şekline temas 
ettiler. Raportör müessesesinin kaldırılarak 
bunun başka bir şekle ifrağı lâzımgekl iğini izah 
buyurdular. 

Raportörlük müessesesi yalnız bizim memle
ketimize has bir müessese değildir. Bütün dün
ya yargıtaylarında durum böyledir. 

Mahkemei Temyizin iç çalışmaları geçen se
ne Yüksek huzurunuzdan çıka-, bir kanunla 
ayarlanmış bulunmaktadır. Yeni kurmuş oldu
ğumuz hukuk daireleri dolayısiyle mesai tan
zim ve tahfif edilmiştir. 1952 yılında istinaf 
mahkemeleri teşkili de kabul edilirse Temyizin 
işi hafifliyecektir ve daha büyük bir içtihat mü
essesesi olmak vasfını daha kuvvetle elde etmiş 
bulunacaktır. 

Mahkemelerin bina bakımından vaziyetlerine 
gelince: Sayın Profesör bunda tamamen haklı
dır. Şüphesiz bu Adalet dairelerimiz adaletin 
vasfı âlîsiyle kabili telif olmıyacak bir vaziyette
dir. Bu bakımdan yüksek adaletin vasfına lâ-
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yık binalarla memleketimizi teçhiz etmek yolun
da ve programındayız. Geçen sene dört beş 
daire yaptık. Bu sene de buna devam ediyoruz. 
Binaenaleyh Adliye dairelerimizi gerek mahke
melerinizin işlemesi bakımından, gerekjse eshabı 
mesai ihin rahatı bakımından iyi bir hale getir
mek yolundayız. Ama kazalara ve birçok nahi
yelere kadar uzanan bu teşkilâtı bir senede, iki 
senede Sayın Profesörün düşündüğü hâle getir
meye imkân olmadığını takdir buyurursunuz. Ba
kanlık bu yolun ana hatlarını çizmiş bulunmak
tadır. Yoksa huzurunuzda bunu teferruatiyie 
söylemek imkânını kendisinde bulmaktadır. 

Ankara Adliye dairesine temas buyurdular. 
Ankara Adliye dairesi hakikaten iyi bir daire 
olarak yapılmamıştır. Dahilî teşkilâtı müsait de
ğildir. Hattâ daha ilerisine gideyim, icra dairesi 
yukarı kattadır. Birçok insanlar sıcaktan muz-
tarip olmaktadır. Fakat bu sene bu dairenin ıs
lahı için 100 bin lira tahsis ettik ve 20 Haziran
da, yani yarın bina sökülmeye başlanacaktır. Çatı 
katı tamamen değişmektedir, tcra dairelerinin 
yerlerini değiştirmek suretiyle bunları tanzime 
çalışılacaktır. Fakat bugün Ankara Adalet dai
resini terkedip başka bîr binaya çıkmaya imkân 
yoktur. Ama, 100 bin lirayı sarfetmek sure
tiyle bu daireleri tanzim edersek, esasen geçen 
sene de iki mahkeme salonu ilâve ettik, tefrişatı 
da düzeltilirse zannediyorum ki; gerek çalışan-
lan ve gerekse iş sahiplerini rahat ettirecek bir 
şekle girmiş olacaktır. 

Bunun gibi diğer dairelerimizin de bütün in 
saatini almış olduğumuz tahsisatın imkânı dai
resinde yapmaya çalışacağız. 1952 bütçesinde in
şaat tahsisatı mahduttur. 1953 te inşaallah büt
çeyi yaparken bu hususları daha esaslı surette 
derpiş edeceğiz. Sayın Profösörün düşündüğü 
noktalan da ihmal etmiyeceğiz. Adalet dairele-. 
rini mefruşat ve saire bakımından daha kuvvetli 
bir hale getirmek zarureti vardır. Diğer taraftan 
elimizdeki imkânlarla, almış olduğumuz tedbir
lerle bu sene vilâyet merkezlerinden başlıyarak 
eshabı mesali'hin, davacı ve dâvâlıların rahat 
etmeleri için kendilerine oturma yerlerinin temi
nini de düşüneceğiz. Parayı perde ve saire gibi 
yerlere değil, bu nevi mefruşata sarfedeceğiz. Ra
hatça beklemelerini temin edeceğiz. Bu meseleyi 
50 milyenluk bir bütç ile halletmeye imkan yok
tur. Eğer Yüksek Meclis teklif edeceğimiz ka
nunları kabul edecek olursa hem mevzuat bakı-
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mmdan vaziyet ıslah edilmiş olacaktır, hem de 
tesisat bakımından adaletin şanına lâyık bir va
ziyet temm edilmiş olacaktır. Bu bakımdan Sa
yın Profesöre bir sene daha müsaade buyurma
sını rica edeceğim. Bu bir sene, kendilerini da
ha müsterih kılan bir netice verecektir. 

Bir noktayı daha arzederek mâruzâtıma niha
yet vermek istiyorum; Adalet teşkilâtımızın kıy 
meti üzerinde yüksek hürmetimi tekrar teyit et
mek vazifesi içindeyim. 

BAŞKAN — Sani Yaver. 
SANI YAVER (İstanbul) - Muhterem Rük-

neddin Nasuhioğlu kardeşimin beyanatı çok ho
şuma gitti. Fakat söyliyeceğim şeyler vardır. 

Adalet teşkilatındaki izdiham- bugün vatan
daşlarımıza çok ıstırap çektirmektedir. Babanı 
adliyeci idi, istinaf müddeiumumisi idi. Adalet 
ruhunu bana o aşılamıştır. Kendi işlerimi ihmal 
ederek adalet işleriyle uğraşmaktayım. Cidden 
teşkilâtımızın 'az çok çalıştıklarını görüyoruz, 
milletin bir inbisata gittiğine de şahit olmakta
yız. Yürümedik bir şey vardır, o da adalet ci-
hazıdı.'. Bugünkü mahkemelerdeki bu izdihamı, 
bu sefaleti; adliyenin şiarına yakıştıramıyacağım. 
Bilhassa mübaşirlerin lâubaliliklerine çok şahit 
olmaktayım. Bilhassa avukatlarla mübaşirler çok 
laubalidirler. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ne yapsınlar, oturacak yer yok. 

SANI YAVER (Devamla) — Bu izdiham
dan kurtarmak lâzım. Bir hastalık olduğu zaman 
hastalığın önüne geçmek içim tedbirler alırız; 
bunun için de tedbirler almamız lâzımdır. Bu
nun çaresini arzedeceğim." 

1932 senesinde İspanya'da Sevil şehrinde do
laşırken bir meydana geddim. Burası bir paza
ra benzemiyordu ve kalabalıktı. Tercümana 
bu halk kalabalığının ne olduğunu sordum. Jü
ri heyeti olduğunu söyledi. Burada halk mah
kemeye müracaat etmeden evvel bu jüri he
yetine müracaat ediyor. Eğer jüri bunların ara
larını bulursa, iş orada tazminatına varıncaya 
kadar hallediliyor ve mahkemeye intikal etmiyor. 
Orada bir muvaffakiyet elde edilemezse o zaman 
davacı mahkemeye müracaat ediyor ve mahkeme 
davacının jüriye müracaat ettiğine dair bir ve
sika getirmedikçe dâvasına bakmıyor. Bu tarz, 
bizim memlekette de kabili tatbiktir, mahkeme
ler % 50 bu izdihamdan kurtulmuş olur, bir. 
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Sonra bu izdihamın husule getirdiği şeyleri ön
lemek için. Görüyoruz ki her mahkemenin kapı
sında 60 tane numara taşıyan liste var. Avukat
lar işlerini bitirmek için mübaşirlerle mutabık 
kalıyor, 28 sıra numarasmdaki bir dava hemen 
do*dü»e& :«kay>ar. Doğrusu bu hakka tecavüzdür. 
Aekad^şlar adalet dairesinde hâk bu noktadan 
itibarını kaybediyor. Binaenaleyh bu noktayı 
Uk iş alarak halletmeliyiz. 

Arkadaşlar benim düşündüğüm ^udur, şu ko-
ri4ariarda\müb«$irl^i» (Ahmet, Mehmet) diye 
bağırıp iHria<etjMd§ri;çok-fena vebayağı bir şey. 
Halbuki bunun yerine, bugün «lektrik pek ook 
şöhMerimiade, kasabalarımızda ınevenltur. Ben 
îaveç darüHünıınunda gördüm, hocanın bulun
duğu yerde imton vardır, hoca butona basai' ve 
numara değişir. Acaba bizim mahkemelerimizde 
bu şekilde bir ş&y yapılamaz mı? Butuna basar 
bir numara, iki numara, üç mimara, beş mimara... 
Elektrik olnnyan yerlerde de mahkemenin ka
pağına numara asılmak suretiyle bu iş yapılır, 
davacı da, dâva edilen de kapıdaki numarayı 
görür. Artık fevgÜB hu âvazelere, figanlara mey
dan vermiyelim, çok çirkindir. Rükneddin Beye 
arzettim. Bana bu hususta bir teminat verme
lerini rica ediyorum. Hakikaten çok çirkin bir 
harekettir. 

Sonra Mahkemei Temyiz azaları, görüyorsu
nuz yüz binlerce evrak içinde meşguldürler. Bu 
kadar çok iş arasında dimağ iyi bir netice çıka
ramaz. Beş saatten fazla çalışırsa dimağ birçok 
şeylerini kaybeder, nevrasteni olur. Hâkimler iş 
göremezler neticede vatandaşlar Adaletin hük
münden uzaklaşırlar. îstinaf mahkemelerinin 
teşekkül etmesi bu mahzuru kısmen tahfif eder. 

Adalet Bakanı artmci suaiime cevap verme
diler. Temiz mahkemelerini teşkil eden muhte
rem azalar yaşlı başlı zevattır, bir senede 100 
bin dâvayı görmeye mütehammil değillerdir. 
Onlar için bu ıstıraplıdır. Binaenaleyh diyorum 
ki, Mahkemeyi Temyiz Reisi Evveli hasta imiş, 
yatıyormuş, bu vaziyette nasıl iş görür? Bunları 
iki senede bir tam teşekküllü hastanelerde mu
ayeneye tâbi tutamaz mıyız? Orada bu yapıl
malıdır. Diyabetik, hasta hâkimler istecHkleri 
gibi hüküm veremezler. Buna bir çare bulunma
sını istiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BALKAN — Bfendim mütaakıp madde şu

dur: 

1952 O : 2 
13. —• Antalya Milletvekili Burhaneitin 

Önat'ın, Yunanistan ile Türkiye arasında tesis 
edilen sıkı dostluk münasebetlerinin bütün Orta 
Şark devletlerine de teşmüi hususunda ne dü
şünüldüğüne ve Tunus meselesinde Hükümetimi
zin noktai nazarına dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/700) 

BAŞKAN •— Dışişleri Bakanı burada yoktur. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Uaul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, tüzüğümüzün 152 nci madde
sinin 2 nci fıkrası şöyle diyor. «Soruya sözlü 
cevap istenmişse Başkanlık tezkereyi aldıktan eh 
geç iki birleşim sonra Bakan ona Meclis kürsü
sünde cevap verir.» Gündem manzum âliniz olu
yor. Kaç iki birleşim, kaç dört birleşim.. E., ara
da mazeret de olmadı değil. Haşmetlû misafirle
rimiz geldi; onlar izaz edildi. Hariciye Vekilimiz 
oradan ayrılıp buraya gelecek değil ya. Doğru
dur. 

Sonr£ kanun tasarıları ileri sürüldü. Bu da 
bir malçret. 

BAŞKAN — Burhanettin Bey, usul hakkın
da söz almıştınız. Bu hususa işaret buyurun. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Usul 
hakkında konuşuyorum. Bir soru verdim, şimdi
ye kadar eevap alamadım diyerek maddeden bah
sederek usule mütedair konuşuyorum. 

Arkadgfiar, o da değil bu da değil. Bakan 
dedi ki; «ben senin bu sözlü soruna cevap vermi-
yoeeğim!» (Diyemez sesleri) Dedi. Anlaşıldı mı 
arkadaşlar? Dedi. Size bunu söylemek için bura
ya çıktım. Bu vaziyet dâhilinde bu iş benimle 
Bakan arasındaki münasebetten çıkmış, doğru
dan doğruya size intikal etm^tir. (Neden cevap 
vermek istemiyormuş sesleri). 

Sadece, «cevap vermiyeceğim bu işe» dedi. 
Nasıl vermezmiş arkadaşlar, ya bu 152 nci mad
de ne oluyor. 

Dediler ki İngiltere'de bir Bakan isterse bir 
milletvekilinin sualine cevap vermez. Biz burada 
îngiîtere kanunları ile mi yoksa, kendi kanun ve 
Anayasamızla mı idare edilen bir milletiz 

BAŞKAN — Anlaşıldı noktai nazarınız.. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — An

laşıldı ise pekâlâ.. 
BAŞKAN — Burhanettin Bey arkadaşımı-
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zm bu sorusu Dışişleri Bakanı bulunmadığı için 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

Mütaakıp maddeye geçmeden evvel Bayın
dırlık Bakanının bir dileği verdir. 

7. — GEÇİCİ KOMİSYON 

1. — Seyhan Barajının finansmanı için Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankası ile akde
dilen Anlaşma eklerinin onanması hakkındaki 
kanun tasarısının görüşülmesi için geçici bir 
komisyon kurulması (1/424) 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
larım, Seyhan projesinin tahakkuku için Bey
nelmilel îmar ve Kalkınma Bankası ile yap
makta bulunduğumuz müzakereler evvelki gün 
neticelenmiş ve 25.200.000 dolarlık istikraz mu
kavelesi de akit ve imza edilmiştir. (Alkışlar) 

Bendenizin yüksek heyetinizden istirhamım, 
imza tarihinden itibaren faizi işlemeye baş-
lıyan bu mukavelenin iki maddeden ibaret bu
lunan kanun tasarısının bir an evvel yüksek 
huzurunuza getirilmesi ve tasvibi ile bu inşa

at mevsimini de boş geçirmemekliğimizin temi
nidir. Bayındırlık, Bütçe, Dışişleri ve Maliye 
komisyonlarından üçer arkadaşımızdan terekküp 
edecek bir geçici komisyonun tertibine müsaa
delerini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Seyhan 
Barajı için Beynelmilel îmar ve Kalkınma Ban
kasından yapılacak istikraza ait kanun tasa
rısının Bayındırlık, Maliye, Bütçe ve Dışişle
ri komisyonlarından alınacak üçer kişiden kuru
lacak bir geçici komisyonda görüşülmesi keyfi
yetini oyunuza arzediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, gündemde daha yirmiye yakın söz
lü soru bulunmaktadır. Vakit ilerlemiştir. Cu
ma günü saat onda toplanmak üzere birleşi
mi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,07 

8. - SUNUKLAR VB TELORAPLAE 

1. — 4296 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin (II. Millî Eğitim daireleri) kısnıındaiki 
ilkokul öğretmen ve yardımcı1 öğretmen kadro
larının kaldırılarak yerine dört yıllık öğret
men kadrosu konulmasına dair Kanun müna
sebetiyle Yüksek Meclise şükran ve saygıları
nı bildiren : 

Sivrihisar öğretmenler Derneği Başkanı, 
Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Birliği 

Başkanı, 
Susurluk öğretmenleri, 
Sındırgı Millî Eğitim Memuru Kadri Bal

kan1, 

Afyon Karahisar Öğretmenler Yardımlaşma 
Derneği, 

Bigadiç öğretmenleri, 
Erzurum öğretmenleri, 
Gümüşane öğretmenler Derneği Başkanı, 
Çorum öğretmenler Birliği Başkamı, 
Tarsus öğretmenler Derneği, 
Urfa Muallimler Birliği ve 
Kastamonu öğretmenler , Derneği Başkanı 

taraflarından gönderilen telgraflar. 
2. 3575 sayılı Emekli Kanununun 16 nci 

maddesinin tadili dolayısiyle : 
Ankara Silâh Fabrikası işçi mümessilleri adıt-

na Celâl Kızılok'un telgrafı. 

DÜZBLTÎŞ 

85 nci birleşimin 233 ncü sayfa, 2 nci sütun, 22 nci satır sonundaki «[1]» ile aynı sütunun 
altındaki «[1] 201 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır» ibaresi çıkarılacaktur. 
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Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik tş Birliğine dâhîl memleketlerle borçlanma, YSJ%1 
dım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yü-j 

rürlük süresinin uzatılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AT YON KARAHI8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Ozçoban 
Ali thsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hftmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salfthattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Gtrdet Soyİan 

ANTALYA 
Btirhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Lfttfî Ülküme» 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

t] ye sayısı : 487 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 0 
Çekinserler 1 

Oya katılmayanlar : 227 
Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kürk ut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavasboglu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Mustafa Zeren | 

1 GA2İANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğhı 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trf an Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
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Andre Tahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Füad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Âdıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet îneekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet. Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Eerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin .Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazojlu 
Yusuf Ziya Turgut 

B : 87 16 .6 
KIRKLARELİ 

Mahmut Erfcil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemciyim 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay • 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgcn 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkfeı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman S&ruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Dgğan 
Hikmet Fırat 
tsmet înoM 
Nuri Ocakcıoğlu 

MAKÎSA 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi •Kauaosraan-
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıçgln 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

1952 O : fi 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Bager 
Nâtık Poyrazoğlıı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Alşçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi üzer 

SEYRAN 
Zeki Akçalı 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğta 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Serttoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Reşat Şemsettin Sirer 

Bahattin Taner 
TEKİRDAĞ 

Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Göloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdı Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı» 
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timureğhı 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğln 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[ÇehinserUr] 

NİĞD1 
Necip Bilge 
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S :• W 19.6.1962 O : 2 
[Oya kattlmıyanlar] 

AFYON KABAHISAB 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Gasi Yiğitbaşı 

Kasım KÜfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Muhlis Bâyramoğlu 
Ömer Bilen (î.) 
Ramis Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talftt lltekin 
Hfimid Şevket tnce 
Seyfi Kürtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nasifi Şerif Nabel 
Akil Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t Ü.) 

Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah (Bakan) 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BUB0A 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadetti» Karacabey 
Mithat San. 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Emiştim 
Nihat îy^iboz (L) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boyjrak 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali RızaSağiar 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Muştala GKÖcigü 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIO 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Abidin Potuoglu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğhı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seren.-(JL) 

HATAY 
AbduUah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halâ Atalay (I. Ü.) 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enrer Adakan 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker (t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Htisman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

fgMtfc 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 
T ẑer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keceeioghı 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblti 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakar 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (Ji.^ 
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KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet Kavuncu 
îhıan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket ince 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
rıöver 
Kazım Taşkent'(I.) 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadöğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

B : 87 19 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

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

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
ismail Işın (I.) 

6 .1952 O : 2 
Tevfik ileri (Bakan) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

8İNOB 
Server Somuncucuoğlu 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ/ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (L) 
Mustafa özdemir (î.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyübofclu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

JAçik Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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I : 07 19.6.1952 Ö A 
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye eayisı : 487 

öy verenler : 262 
Kabul edenler : 262 

Beddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık MiUetvekilliklerî : 7 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal Ozçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Areal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete i 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kutbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan v 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Lutfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu | 

[Kabul 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
AH Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Töntem 

BUBDÜB 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim ftagıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz j 
Necdet Yılmaz I 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

edenler] 
| ÇORUH 

Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Befet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Bükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönene. 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soyla 

I ERZURUM 
Rıfkn Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 

I Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

— 343 — 



İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

IZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
€ihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
V'eyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Bı«a Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

B : 87 19 . 6 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil ı 
Fikret Filiz 
Faik Üstü» 

. KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılma* 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkm 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fuat 
İsmet Ittonft 
Nuri Oöfckeiftftlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıheıoğlu 
Muhlis Tümay 

. 1952 O : 2 
M ARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boram 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Ilefet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğiu 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğiu 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Nâzım Ağacıköğlu 
Ercüment Damalı 
Halil tmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKÎRDAÖ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Önal 

TRABZON 
Salih Esad Aiperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi K«l«y* 
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakşı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URKA 
Feridun Ergin 
Hasan Orai 
Celâl öncel 
Reşit Kemal TimuMİU 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 

Y020AD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğiü 
Hâşim^Tstiıoğîu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açaksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişpğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya kaHlm*y anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Salih TMSffl 

AĞRI 
Kasım KÜfreri 
Halis öztüfk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Saâfthaddin Â'dil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer BeîLen (1) 
Ramia Eren 
Mümtaz Paik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmîd'Şevket înce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Naztfi Şerif Nabel 
Akil Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. O.) 

Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLEOİK 
Ta^t Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BÜBDUB 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey , 

Mithat San 
Halûk Şaman. i 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endîk 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) . 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 

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

j EDİRNE 
i Mehmet Enginün 

Hasan Osma 
ELAZIĞ 

Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

| Ekrem Baysal 

Ali Fuad Cebesoy ] 
Abidin Potuogîu i 

OAZtANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattiri Ünlü 

GtJMPŞANE I 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (i; Ü.) 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Kemal Demiraîay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
3â<ü Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
SeniM Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KAHB 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkrran 
Hüseyn* Cahît Yalcın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunofîu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Mehmet öademir 
Suad Hayri Ürgüblti 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman BÖfökbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aİican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoglu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (I.) 
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MANİSA 

Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket înce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (î.) 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ (î.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmeh (Bakan) 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Ealav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nâdi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı (î.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RlZB 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın (I.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat A«ya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 

Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

StVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Halûk ökeren 
Mustafa Özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topooğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyübotfİü 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kuln 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden â sa

yılı Ek Protokolün onanmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAJtAUftAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kermaı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Arni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKAEA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağutan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Bamiı Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hlmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuftd Seyhan 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Bürhanettin Onat 
Akil Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Utta Ülkflmen 

ü j re sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
A*k Milletvekillikleri 

487 
. 258 

258 
0 
0 

222 
7 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOtK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

t BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gtilez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkasaneı 

BURSA 
Halil Ayan 
Baif Aybar 
Selim Bagıp Emeç 
Selim Herkmen 
Huluûsi KÖymen 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

1 İhsan Karasioğlu 

Ömer Mart 
ÇANKIRI ' 

Kâzım A'rar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin. 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürşes 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çtobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaılıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIO 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yasman 

ERZİNCAN 
i Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

Memiş Yazıcı 
. ESKİŞEHİR 

Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 

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

GÜMÜŞAN1 
Cevdet Baybura 
Y CU*X1 ÜM.UIİU1 AXUI«CI>I»LI1 A. 
TTolîo TAİTIIOIYIÎI» 
-İX011E» X U A . U O m . l l 

Kemal Yörükoğlu 
HATAY 

Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
AzizIKÖksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

- w -
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İSPARTA I 

îrf an Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL I 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Varam Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

Halide Edib Adrvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet tncekara 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyözük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustüadağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KAB8 . 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
öalib Deniz 
Sait Kantarel 

Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimaade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğln 

KAYSBRI 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kjlıckale 
İbrahim Kiraıoğht 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARBU 
Mahmut Erbil 
Fikset Pili» 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Brkut 
Elvan Kaman 

KOCABLt 
Ethem Vassaf Akan 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli üîgen 
ümran Nasif Ylfiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Fesin 
Ahmet îhsan ÇHİrsoy 
Remzi Kocalt 
Süleyman Stfcuri Na-
suhoglu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Nuri Ocakcıofju 
Lûtf i Sayman 

MANİSA I 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtf i Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu | 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Aykol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Uzser 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Reşad a ü # 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavli 
Muhit Tümerkah 

SİVAS 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan s 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Gologjfti 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarake> 
oğlu 
Cahid Zamangü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

n& 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Faik Erbaş, 
Yusuf Karsbûğlu 
Fuat Nfeamoğlu 
Tlâşim Tatiıoğiu 
Hasan :Ü§.ös 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkstiz 
Hüseyin Ba*ftk 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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{Oya kahlmty anlar] 

AF YOK 1U*AHÎS AR 
Bekir Oynagaııh 
Salih Torfilli 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Ü8tttfk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

AKSARA 
Salâhattin Âdil 
Muhlis B&yramoglu 
Ömer Bilen (I) 
Osman vŞr«ki Çieekdağ 
Osman Talât Iltekin 

ANTALYA 
Fa t in Dalaman 
Naaifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevkj Hasırcı 
Btem Menderes 
A. Bakî ökdem 
Cevat ÜHBÖ 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmaz 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Almamlsr 
Süreyya Endik 
Bedi Bnöstan 
Nihat îyriboz (I.) 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIEI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gıgin 
Mesud Güney (I.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

BENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Güicigü 

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

EDİRNE 
Hasan Osmâ 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç. 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

QfğfA.mjgW 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

GÜMÜfANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zearbun . 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah-.Cilii 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman ' 

İÇEL 
Hüseyin Fınat 
Salih Inankur 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Reyar (GumhHr-
başkam) 
Nihad Reşad Bejger (t.) 
Mithat Behker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Airilya Moshos 
Mjftkerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Zözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (t.) 
Tarık Gürerk 

KAR8 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Ziya Termen 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 

KTOŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem AMean 
Ziya Atlğ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfî Tokoflu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrabman Fahri A-
gaoğhı 
Kemal Ataman 
Remsi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (t.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (t.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâzım Taşkent (I.) 
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M ARAÇ 

Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Eavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alisan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işm (î.) 
Tevfik İleri (Bakan) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat A*ya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroflu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

O : 2 
SİtRD 

Şefik Türkdojm 
Cemil Yardım 

smoB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Mustafa özdemir (1.) 

Nuri Turgut Topeog"-
lu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlü 
Hasan Saka 

TUNOELt 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

UBFA 
Necdet Açanel 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZĞAD 
Niyazi Ünal Alcüi 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza Tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

[Açık MilletvekilUkleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya i 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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Türkiye ile îta-lya arasında 24 Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşnualariyle 

eklerinin onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye Mtyısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

: 487 
: 254 
: 254 
: 0 
: 0 
: 226 
: 7 

[Kabul edenler] 
APTON KABAHİ8AB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Afamed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kaaım Küfrevi 
Halil Oztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hftmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramla Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoglu 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akü Sarıoglu 
Ahmet Tekelioglu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi £öymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
îhsan Karasloğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akçit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Ref et Tavaslıoglu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIÖ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 

I Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

I GAZİANTEB 
I Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

aÜMÜŞANE 
I Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 

I Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Al tmel 
Ahmet Hamdi Başar 
And re Vahram Bay ar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yayer 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

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

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazöğlu 
Yusuf Ziya Turgttt 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredcğ Kişioğlu 
Mehmet Yılma* 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet Ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 
Süleyman Sfiruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fuat 
İsmet inönü 
Nuri Oeakesoglu 
Lûtfi Sayısaıı 

MANİSA 
Adnan KAr*wa*noflu 

F. Lûtfi Karaosmanoğlul 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver | 
Muhlis Tümay t I 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Koşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü ı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akvol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZH 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Muhittin Özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer , 

SEYHAN 
Zeki Akçalı I 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SİÎRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

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

URFA 
Feridun Ergin . 
Hasan Ora! 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boy aeı • 
güler 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdâbayrak 
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[Oya kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Bekir Oynaganh 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (I.) 
Osman Talât Iltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdcm 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

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

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat lyriboz (î.) 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcigil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (1.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ebver Adakan 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu ( l . f 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 

Ahmet Keskin 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayrı Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Homdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lfttfi Toko#u 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (î.) 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (1.) 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (1.) 

MANİSA 
Samet Agaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
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Muzaffer Kurbanoğlıı 
Kâzım Taşkent (I.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdûlkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 

Halil Nuri Yurdakul 
ORDU 

Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
îsmail Işın (î.) 
Tevfik İleri (Bakan) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Ank 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

Cezmi Türk 
SÎÎRD 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzını Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Tbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö r s 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Mustafa özdemir (1.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen ] 

Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

i>m<ı 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI 219 
Türkiye ile İtalya arasında 24 Ocak 1952 tarihinde imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları (1/374) 

T.C. 
Başbakanlık 13. IV. 1^52 

Uty<m,dH Omel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü , - . - - ^ - - - - . . , .* . . , . , ~ c -

Swy% : 71 - 1319, 6/1010 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hak-
kıada Dişiş&ri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6. I I I . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözügeçen anlaşmaların, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6 . I I I . 1952 tarihli ve 3/14590 sayılı Kararla onanmış oldu-
ğtfftü saygılatia&lâ arzederim. 

Başbakan 
•i A. Memjdetts 

-•-••-•---••• oimmm w'w" "—-•*•; v n 
Türkiye ile" İtalya arasında 10 Kasım 1948 de imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile iki 

memleketin karşılıklı olarak ithal ve ihraç edecekleri mallara kontenjanlar, ve ticari mübadelelerin 
iyi cereyanını temin edici tedbirler tesbit olunmuş ve Türkiye ile İtalya arasında yapılacak ithalât 
ve ihracat bedellerinin ve bunlara müteferri masrafların her iki memlekette millî paralarla öden
mesi ve karşılıklı hesaplaşmanın dolarla yapılması kararlaştırılmıştı, tşbu Anlaşmada tiraj haklan 
da bahis mevzuu olmuştur. 

O zamandan beri gerek bu Anlaşmanın yeni şartlara uydurulması lüzumu ve gerek 19 Eylül 
1950 tarihinde Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşmasının imzalanması üzerine bu Anlaşma 
prensip ve hükümlerinin italya ile yürürlükte olan anlaşmaların hükümlerine intibak ettirilmesi me
selesi de Ortaya çıktı. 

Bu sebeple, İtalya Hükümetinin teklifi üzerine girişilen müzakereler sonunda 24 Ocak 1952 de 
yeni Ticaret ve ödeme anlaşmaları imza edildi. 

.12 maddelik yeni Ticaret Anlaşmasına gör'e Türkiye ile İtalya arasındaki mübadeleler Avru
pa Tediye Birliği Anlaşması çerçevesi dahilinde ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının almış 
olduğu ve alacağı kararlarla uygun olarak cereyan edecektir. 

Ticaret Anlaşmasına ekli A ve B listelerinde iki memleketin karşılıklı olarak ithal ve ihraç 
edecekten mallara kıymet ve miktar bakımından kontenjanlar tesbit edilmiş ve her iki Hükümet 
gerekli ithal ve ihraç lisanslannı vermeyi taahhüt etmişlerdir. A ve B listelerinde bulunmayıp 
serbest bırakılmamış veya bırakılmıyacak nallar ile kontenjanlan tükenenler, her iki memleketin 
yetkili makamlarının önceden müsaadesiyle ihraç veya ithal edilecektir. Ayrıca serbestleştirme 
tedbirlerine mevzu teşkil edip A ve B listelerinde mevcut bulunmıyan mallar çin ekli C ve D liste
lerinde derpiş edilen kontenjanlar dâhilinde ihraç lisanslar vermeyi her iki Âkıd Taraf taahhüt 
etmişlerdir. 
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Anlaşmada ayrıca, iki Taraftan biri, çok taraflı milletlerarası taahhütler nefcıee»iöd* ihraaaüttl 
tahdit ve tevzi edici tedbirler aldığı takdirde, Anlaşmanın bu taahhütlerle ahenkleştirömesi de 
derpiş edilmiş ve Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret etmek ve A. î. 1. T, çerçevesi dâhilin&t 
alınabilecek kararlar bakımından Anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini temin için teklif* 
lerde bulunmakla görevli bir karma komisyonun kurulması da kararlaştırılmıştır. 

Anlaşmaya ekli ve aynı gün imzalanan bir mektuba göre İtalya Türkiye'den 300 000 dolar 
tutarında afyon almayı taahhüt etmekte, diğer bir mektuba göre Türkiye Türk Dış Ticaret reji» 
minin III sayılı listesinde bulunan malların, bu rejim dâhilinde italya'ya ihraç edilebileceğini 
teyit etmekle ve üçüncü bir mektuba nazaran Türkiye Hükümeti, bugünkü ihraç rejiminde değişik* 
likler yapılsa bile, İtalya'ya 15 000 tondan a§ağı olmıyan miktarda pamuk ve geçen senelerdeki 
mubayaalardan aşağı olmıyan miktarda yağlı tohum, ham deri, yumurta ve kuru sebze ihracı için 
lisans vermeyi geniş bir hayırhahlık zihniyetiyle nazarı itibara alacağını teyit etmektedir* Dördün* 
cü bir mektuba göre de, Türkiye'den İtalya'ya tütün, taze ve doldurulmuş balık, balık tozu, balık 
yağı, lületaşı, halı ve kilim ve Türk Dış Ticaret Rejiminin III sayılı listesinde bulunan bütün diğef 
malların ihracı, ihracatçıya, aynı rejimin V sayılı listesinde bulunan malları italya'dan ithâl etme
sine hak vermektedir. 

ödeme Anlaşması 7 maddelik olup ayrıca bir de eki vardır. Bu Anlaşmanın hükümlerine göre ti
caret mübadelelerinden mütevellit ödemeler, Avrupa Tediye Birliği çerçevesi dâhimde, Ufficio Ita-
liano dei Cambi nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılan hesabın, zimmet ve mat-
lubiyle olacak ve hesaplar A. B. D. Doları ile tutulacaktır. îki Hükümet bilhassa, mal teslimlerine 
iki memleket arasındaki ticari kıymetlere ve ticari muamelelere benzetilen muamelelere mütaallik öde
melerin bahis konusu hesaptan yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bu hususlar ödeme Anlaşmasının 
ekinde tadat edilmiştir. 

ödeme Anlaşmasına ek mektuplarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, her ay sonunda 
yolda olan tediye emirlerinin mecmu meblâğını Ufficio İtaliano dei Cambi'ye telgrfla bildirmekte 
muhtar olduğu; A. T. B. Anlaşmam Türkiye ve ttalya için muteber olduğu müddetçe Türkiye'den 
üçüncü memleketlere ve A. t. I. T. ve dâhil memleketlerden Türkiye'ye doğru mal nakliyatından 
doğan navlun bedellerinin ve aynı şekilde İtalya'dan üçüncü memleketlere ve A. t. î. T. ye dâhil 
memleketlerden italya'ya doğru mal nakliyatından doğan navlun bedellerinin kliring yolu ile 8den* 
mesi her iki âkıd Tarafça kabul edilmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Tediye Birliği Anlaşması hitama 'erdiği veya iki taraftan biri veya diğeri bir
likten çekildiği takdirde Türkiye ile italya aramdaki ödemeleri tanzim edecek bir de protokol 
imza edilmiştir. Bu protokole göre Ufficio ttalyano dei Cambi Türkiye Cumhuriyet Mer t a 
Bankası adına A. B. D. doları ile tutulacak ve yeni Anlaşma hesabı diye anılacak bir hesap açacak 
ve bu hesabın matlup ye zimmet bakiyeleri 1 000 000 A. B. D. dolarını geçmedikçe hak sahiplerine 
ödemeler ifasına devam edecektir. 

15 Ağustos 1952 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Ticaret Anlaşması 31 Mayıs 1953 tari
hine kadar yürürlükte kalacak ve süre sonu tarihinden 3 ay önce haber verilerek feshedilmediği 
takdirde senelik süreler için zımnen uzatılmış sayılacaktır. Aynı tarihte yürürlüğe girmiş Ödeme 
Anlaşmasının yürürlüğü ise memleketimizin A. T. B. Anlaşması ile olan vaziyetine bağlıdır. 

Her iki Anlaşma ve eklerinde kararlaştırılan esasların memleketimizin menfaatlerine uygun 
ve italya ile aramızdaki iktisadi münasebetleri geliştirecek mahiyette olduğu mütalâa edildiği**-
dfcn Anlaşmalar ve Ekleri Büyük Millet Meclisinin yüksek onamasına atycrata 

(S. Sayısı : 213) 



fcı#sl»ri KomisyiMm rapor» 

a. ir. M. 
&<¥* im 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edlmiş olan «Türkiye 
ile İtalya arasında 24 Ocak 1952 tarihinde imza
lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri
nin onanması hakkında kanun tasarısı» Dışişıle-
tk ve Ticaret Bakanlıkları temsilcileri hazır ol
duğu halde incelendi. 

10 Kasım 1948 tarihli Türkiye - İtalya Tiea-
ret ve ödeme Anlaşması değişen ihtiyaçları kar-
filıyamadığı için Hükümetimizle İtalya Hükü
meti arasında cereyan eden müzakerelerde yeni 
ihtiyaçlara uygun ve «Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması» esaslarına göre bfr Ticaret ve öde
me Anlaşmasına ihtiyaç olduğu ainlaşılmış ve 24 
Ocak 1952 tarihinde yeni Anlaşma imzalanmıştır. 

On iki maddeden mürekkep olan mezkûr An
laşma gereğince mübadele edilecek malların he
sapları İtalya'da Ufficio İtaliano Deicambi ve 
Hükümetimiz de Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasında A. B. D. Doları olarak tutulacak ve 
mübadeleler «Avrupa Tediye Birliği» çerçevesi 
dfthilinde «Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı» 

nm alacağı kararlara uygun olarak yapıla. 
çaktır. 

31 Mayıs 1953 tarihine kadar yürürlükte 
kalacak olan anlaşmalar memleket menfaatlerin» 
uygun görüldüğünden oy birliği ile aynen kabul 
edilmiştir, 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuur. 

Dşıişleri K. Başkanı 
yerine Sözcü 

Niğde 
Necip Büğe 

Ankara 
& M. Arsal 

Brzurum 
R. S. Burçk 

İzmir 
V. Menteş 

Mardin 
X. TÛrkoğlu 

Kâtip 
Denizli 

Alî ÇohanoğH 
Bolu 

F. Belen 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
0. Kapanı 

Konya 
Z. EbiUssiya 

Muğla 
Z. MandûUmi 

(& Sayısı.: 21§) 



T|$aret Komisyonu rapaaru 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/374 
Karar No. 25 

?.vı .mu 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasında 24 Ocak 1952 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
anlaşmaları ve bir protokol ve eklerinin tasdi
kini tazammun eden kanun tasarısı ve ekleri, 
komisyonumuzun 14 . V . 1952 tarihli toplantı
sında, ilgili Bakanlık mümessillerinin de iştira
kiyle incelendi. 

Türkiye ile İtalya arasında imzalanmış olan 
Ticaret ve Tediye anlaşmalarının hükümlerini 
14 Eylül 1950 tarihinde kurulan Avrupalılar 
arası Tediye Birliği Anlaşması hükümlerine gö
re ayarlamak zarureti yeni bir Ticar<et ye Te
diye Anlaşmasının vücuduna sebep olmuştur. 

Tetkik edilen anlaşmalar ve ekleri, memle
ket menfaatlerine uygun görülmüş VÖ ittifakla 

aynen kabul olunmuştur. 
Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek 

üzere saygı ile sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

B. N. Göknü 
Kâtip 

Ankara 
S. Benli 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

//. Bylgurlu 
Kütahya 
M. Alkin 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Af yon K. 
8. Kerjnan 

Bolu 
V. Yöntem 

Sivas 
H. Yüksel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İtalya arasında 24 Ocak 1952 tari
hinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anasmala-
riye eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
24 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticaret ve Ödeme anlaşmalariyle bir Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
4.. Menderes 

tt 

Devlet Bakanı 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Derlet Bakanı 
Bagbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Naeuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
//. KÖymen 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. re Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İtişleri Bakanı 
ve Devlet B. T. 

F. L. Karaosmanoğkı 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. re So. T. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakamı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. Ö»scm 

( 8. Sayısı : 2İ9 ) 



- 1 -
TÜRÖYE ÎLE İTALYA ABASINDA TİCARET ANIi^SMAÖİ 

Türkiye Hükümeti ile İtalya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri . Avru
pa İktisadi iş Birliği çerçevesi dâhilinde - geliştirmek isteğiyle, aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlarda*. 

. ' ' * w * •'•avı . , 

' ^*-~*> Madde — 3u 

Akıdi Taraflar yekdiğerinin arazisi menşeli ve mevritli maddelere A. î. I. T. tarafından atm-
mış vejs^Bİmacak tedhirleri tatbik edeceklerdir. 

Anıdan tedbirlerin neticemi pl^akabnmış veya aj|nacak bi&ünşerbe$t >ır|Jşma tedbirleri bir 
taraftan î^fllya veİtaijıan idaresi altındaki Somali arazisi, ve diğer taraftan Türkiye menşeli ve 
mevri^L mallara»*«ndiliğinden tatbik edilecektir. 

M a d d e — 2 . ,•.<-,•••.<• 

Türkiye IJü^iimeti ekli A listesinde yazılı malların, her birine tahsis edilen mimarlar ve kıy
metler dâhilinde, Türkiye'ye ithali için gereken müsaadeleri verecektir; diğer taraftan, îtalya 
Hükümeti, her biri için en aşağı işbu Anlaşmaya ekli A listesinde gösterilen miktarlar ve kıymet
ler dâhilinde, ihraç lisansları veya sair bütün gerekli müsaadeleri vermeyi taahhüt eder. 

îtalya Hükümeti ekli B lisetsinde yazılı malların, her birine tahsis edilen miktarlar ve kıymet
ler d;hilinde, İtalya'ya ithali için gereken müsaadeleri vereeektir. Diğer taraftan Türkiye 
Hükümeti, herbiri için en aşağı, işbu anlaşmaya ekli B listesinde gösterilen miktarlar ve kıymetler 
dâhilinde, ihraç lisansları veya sair bütün gerekli müsaadeleri vermeyi taahhüt eder. 

A ve B listelerinde bulunmayıp serbest bırakılmamış veya bırakılmayacak mallarla, listelerdeki 
kontenjanları tükenmiş mallar, işbu Anlaşma yürürlükte kaldığı müddetçe her iki memleketin yet
kili makamlarından önceden müsaade alınmak şartiyle, her iki taraftan ihraç -veya ithal edilebile
ceği*. 

• • L - J T — - - - - - - V - . - - - - - VaAAjb _ 3 , „ „ . „ - , * . . . -

Serbest bırakma tedbirlerine mevzu teşkil edip A ve B listelerinde mevcut olmıyan mallar hak
kında, iki Akıd Taraf, herbiri için işbu Anlaşmaya ekli C ve D listelerinde gösterilen miktarlar 
ve kjymetîjar dâfcijdnde, ihraç lisansları veya sair büt^n gerekli müsaadeleri vermeyi taahhüt eder-
* * > • 

M*ade-4. 
Her iki memleketin yetkili makamları ekli A, B, C ve D listelerinde mevcut olan kontenjanla

rın hakikaten kullanılmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alacaklardır. 
, > - , •. *" • ' l> *'! ~ )•>• Î " î « i * !" r M J 

Jdjadde-rr.5. 

Çok taraflı mahiyetteki milletlerarası taahhütler neticesi olarak, iki taraftan biri, ihracatını tah
dit veya tevzi edici yeni tedbirler almaya tevessül ettiği takdirde, işbu anlaşmanın hükümlerini 
mevmıubahis taahhütlerle ahenkleştirmek için, Taraflar yekdiğeriyle danışacaktır. 

";" M 
f Madde — 6 . . * «r-•, • „ <.: ••/v* 

tş^u An^şm^mn iyi işlemeşjne nezaret «tmek ve gerek bu hususta gerek kontenjan listele
rinin, bilhgsga mübadelelerin serbest Çakılması ve çok taraflı ödemeler mevzularında A. î. î. T. 
çerge^şi 4&kiHn$e .alınabilecek .fcar^riar taamından yeniden gözden geçirilmesi babında her 
türlü tekliflerde bulunmakla görevlendirilecek, Türkiye ve îtalya hükümetleri temsilcilerinden 
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müteşekkil bir muhtelit komisyon kurulacaktır. 
Muhtelit Komisyon, bu komisyonu teşkil eden her iki Taraf heyetleri balkanlarından birini» 

talebi üzerine toplanacaktır. 

f \ ... Madde—7. 

Türkiye ve İtalya'ya yapılacak ithalâta miktar bakımından mevzu tahditlerin kaldırılması ne
ticesinde bu Anlaşmanın 1 ve 2 nci maddelerinde işaret edilen memleketlerin birinde ağır ik
tisadi ve içtimai buhranlar hâsıl olması takdirinde, her Akıd Tarafın, her an icabeden âcil 
tedbirleri almıya ve işbu Anlaşmanın 6 nci maddesiyle kurulan Muhtelit Komisyonun, kararlaş
tırılmış rejimi gereği gibi tadil etmek üzere, en kısa zamanda toplanmasını talep etmiye hak
kı olacaktır. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşmanın yürülük süresi zarfında yapılaeak ticari mübadelelere ait ödemeler bu 
mevzuda iki memleket arasında kararlaştırılmış hükümlere göre tesviye olunacaktır. 

Madde — 9. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından evvel, 10 Kasım 1948 tarihli Anlaşma hükümleri 
uyarınca, başlamış olan ticari muamelelerle, iki Hükümetçe onanmış ve halen ifa safhasında bu
lunan diğer hususi takas muameleleri ve serbest dövizle yapılanlar, onanmaları sırasında, her iki 
memlekette bunlara tatbik edilen hükümler gereğince tasfiye olunacaklardır. Bunlar işbu An
laşmaya ekli A, B, O ve D listelerinde tesbit edilmiş kontenjanlar dışında ifâ edileceklerdir. 

; ' Madde — 10. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde her iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış 
öîup Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş bulunan muameleler, işbu An 
Jaşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 11. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedileıi mallar iğin, 
Akıdlardan herbiri, ihraç eden tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ekli örneğe uygun bir 
Menşe Şehadetnamesi istiyebileceklerdir. 

Bedeli 100 Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın tutarını aşniıyan mallar İqm 
İCenşe Şehadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde —12. 

İşbu Anlaşma 15 Şubat 1952 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Mayıs 1953 te softa erecektir. 
Binnetice yürürlükten kalkacak olan 10 Kasım 1948 tarihli Türkiye ile İtalya arasındaki Tica
ret Anlaşmasının yerine kaim olacaktır; 

Süre sonu tarihinden üç ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde, senelik süreler için, 
&unnen uzatılmış sayılacaktır. 

Ankara'da 24 Ocak 1952 tarihinde, Fransızca ve iki nüsha olarak yapılmıştır. -î 

Türkiye Hükümeti İtalyan Hükümeti 
adına Adına 

Fatin Rüştü Zorlu Lum Fktromart'kÂ 

(S . Sayısı : 219) 



Mm$* Şahadetnamesi ""'""~~"~>*'-* 

O^ssefe AJ»n 

isim isim . , . , . , . . , . . . , • 
ikametgâh ikametgâh . . . , • . .- • « 
Sokak No : . . , . , , . . Sokak No : . , . , . ! . , . . . , . 

Malın cinsi . . ; . . . . . . . .. . . . r^ ; 
Ambalaj tarzı . "; . .,' . . . ; . . . . -
Koli adedi . . . . . . . . . . . . 
Marka numarası 

Ağırlık gayristfi . . . . . . . . . ı 
Malın gönderileceği yol : Kıymet , . . . . + 

. Türkiye ile italya arasında 24 . 1.1952 tarihli Ticaret Anla§mûa* hükümlerine uy*> 
rak (italya için : 1' «Uffîcio Provinciale indirstrialee Commercio. 

(Türkiye için «. . . . ., , Ticaret Odası» 
Vasıfları yukarda yazılı emtianın italyan menşeli olduğunu tasdik eder. 

Türk Tarih 

• - Listesi 

Türhiye'yt itkati ştrbest olmıym îtalyan maüan [*] 

Tfefc 
Sıra tarif» 
No. No. 

4 

5 

6 
7 

135 

İstatistik No. 

106 379-383 
108 389,390 
111 393 
139 457,458 
144 466 
380 1324-1327ex 
387 1333 
115 409cx 

115 411cx 
115 412cx 

125 430 
126 483 
132 445cx 

Mallar 

Kontenjan 
(A.B.DS 
dolan) 

Yün, kıl mensucat 500 000 

Her n«vi kaytancı mamulâtı ve tüller 30 000 

Yalnız Makinelerde ve sanayide kul- ] 
lanılan keçeler ve keçe mamulâtı (ka
ba, katranlı) 
Keza (boyalı) İ 
Makinelerde ve sanayide kullanılan 
keçeler ve keçe mamulâtı (başka yer
de isimleri zikredilmiyen) 
Fötr şapkalar ve şapka taslakları 

400 deniyeden daha kalın sun 'i ipek 
iplikleri 
Korse imalinde kullanılan kumaşlar 
Çiçek, sebze ve saire tohBmlarij çiçftk 
soğanları 

10 000 

300 000 

250 Û0G 
S00Ö 

F. m, 
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Türk 
tarife 

No. 

258 
259 
285 
288c 
289 
295 
296 
300 
301 
302 
306 
292 

307 
316 

324 
341 
342 
332 

340 
346 
353 

357 
361 
363 
366 
368 
369 
371 
372 
391 
415 
377 

378 
379 

• •••>>•• * ^ y , ^ * r - r 

latatistik No. 

769cx-773cx 
775 a cx 
970,971 
979cx 

981 
99&Üİ9 

1000er 
100ta 
1W& 
1010 
101Sex 
989cx 

1033-1029 
105,lcx 

1070 
l l l lcx 
1113ex,1114cx 
1091,1092 

1106-1108 

1140,1141cx 

1147cx,1148cx 
1155cx 
1158cx,1159cx 

(1173-1176) cx 
(1180-1135) cx 
(1136-1191) cx 
1201ex,1202cx 
1204 
1345cx 
1400cx 
12İOcx,1211cx,1225,1227,I&29-
1231 
1243,12484249 
1257,1264,1269,1271,127Ö,12?4, 
1284,1285,1288,1291,1292,1204, 
1295,1299,13O3,13O3a,1804a3O4a, 
1307,1307a,1309,1309a,1310, 
13IOa,1311,15İ3A313a4318a, 
132Ö,132Öâ 

MftUar 

Ağaçlar ve yıllık çiçek fidanları 

Kontrplâk ağaçlar ve ağaç elyafından 
kitabeler (faesit ve emsali) 
Ağaç rnamulâtı 

§ . <' ' ' • • 

•:v • • - • • « ! ' . * • • * ?' • , " * ' \ ' • " . • " ' : ' . " • -ı '-"'•• ' ' " 

• • • • • - ' • 

Her nevi portatif (soTriiltir takılır) 
evler ve bunların teferruatı 
Fırçacılık rnamulâtı 
İhracat mallarının ambalajında kul
lanılan küf reler 
Ambalaj (sargı kâğıtları ve mukav
valar) 

Camlı, zımparab, kumlu kâğıtlar •« 
mukavvalar ve parlatmaya malum» 
sair kâğıtlar ve mukavvalar 
Sigara kâğıdı 

Kâğıt ve mukavva rnamulâtı ve sair 
matbu eşya ve çimento torbalan 

Pamuk ipliği 

Makaraya sarılmış iplik 
Ağ iplikleri ve pamuktan, kendirden 
ağlar 

* Pamuk mensucat 

KanUnja* 
(A.B.D. 

dolan) 

5 000 

150 000 
100 006 

" 

10 000 

25 000 

100 000 

50 000 
500 000 

20 000 
«. 
1 

2 000 000 

200 000 

300 000 
1 

f 

' 

8 000.000 

1 

1 
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- 9 -
Türk 
tarife 

No. 

442 
446 
447 
448 
449 
859 
400 
412 

413 
414 
417 
418 
421 
425 
450 
451 
455 
461 
469 

481 

483 
485 
486 
487 
488 
490 
494 
495 
498 
502 
514 
505 
510 
567 
515 

532 
538 

548 
549 

, 

istatistik No. 

1451 
1461,1462 
1463cx 
1465,1467,146öcx 
1474 
3327cx 
1362 
1390cx,1391cx 
1394cx,1395cx 
1397cx 
1396cx,1399 
1404 
1411,1412 
1415,1419,1420 
1427cx 
1475 
1476cx,1477cx 
1491cx 
1512 
1531,1533 
1536,1537 
1576,1577 
1580,1581cx 
1587,1588 
15914594 
1596 
1597cx,1600cx,1603cx 
1614cx,1615cx 
1619cx 
1627cx 
1631 
1CS1-1643 
1650ex 
1698 
1656cx 
1622cx 
2013,2014 
1701cx 

1810,1811,1814 
1849,1851,1852ex 
1855,1855a 
1887,1888 
1889ex,1890ex 

-
Mallar 

• 

Lâstik çizmeler, çantalar, lâstikten 
sıhhi eşya 

Pamuk mendiller 
Keten, kendir iplikleri ve sair nebati 
maddelerden mamul iplikler 

Kendirden sicim ve halatlar 
Keten ve kendir bezleri ve mensu
catı, çadır bezleri, yelken bezleri, 
kaba bezler 

Muşamba, katranlı bezler, araba, 
mavna ve vagon örtüleri, terzi me-
zuraları 
Kesilmiş ve işlenmiş arduaz 
Çimento 

Çiniden ve porselenden ve sair em
sali maddelerden mamul döşeme tuğ
lası ve sair eşyalar 

. •• •. v ' ' " " i •' ' 

. . . : « . , • - * ' » * •» • • ? «•- " * 

Camdan her ^evi mücerritler, lâmba 
şişeleri, ayna ve vitrin camları, müs
tahzarat şişeleri ve ampulleri 

Elektrik ampulleri 
Düğmeler ve emsali 

Oam tüpler, emzikli küçük şişeler, 
damlahklı şişeler 
Fonttan, demirden, çelikten mamul 
hırdavatçı eşyası ve diğer muhtelif 
eşya (sair maddelerle mürtabıt olanlar 
da dâhildir.) 

. ' • > • * ' 

Kontenjan 
(A.B.D. 

doları) 

250 000 

50 000 

125 000 

25 000 

250 000 

100 000 
50 000 

500 000 

200 000 

*'" 

' 200 000 

50 000 
50 000 

5 000 

180 000 
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Sıra 
No. 

36 

37 

38 

39 
40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 

47 

48 

Türk 
tarife 
No. 

550 
•552 
553 
564 
535 

536 
537 
539 
564 
568 
558 
559 
566 
569 

599 
601 
602 
603 
604 
606 
607 
608 
609 
611 
612 
632 
635 
636 
6.37 
638 
639 
642 
643 
644 

' 645 
652 

657 
659 
660 
662 
664 

İstatistik No. 

1891,!892,'1893ex 
(1904,1912)ex 
1914ex 
2003,2004 
1819 -1822,1824 
1827,1829e,1830,1832,1833 

1835 
1836 
1861,1862ex,1864ex,1867,1868 
1990ex,1995 
2015ex,2O16ex 
1962,1963,1965 
1969-1974 
2010-2012 
2025a ex,2027a ex, 
2027c ex,2027f ex, 
2151-2153 
2155-2164 
2165,2166,2167ex,2168 
2169-2175 
2177-2181 
2183ex,2184 
2185-2190,2191ex;2197,2198ex 
2199 
2200 
2202ex 
2203ex 
2247ex,2248,224D 
2253-2255 
2256-2258 
2259-2261 
2263,2264 
2266-2268 
2272-2274 
2275-2277 
2278 
2279,2280 
2311 

2340ex 
2368 
2372 
2381 
2383,2401,2404,2406,2407,2410, 
2417,2419,2421cx 

Mallar 

Kontenjan 
(A.B.D. 

doları) 

Petrol, elektrik, havagaz.' sobaları, 
ocakları ve ilh... bunların parça ve 
aksamı 
Demir kasalar ve demirden yazıhane 
mobilyaları 
Bıçakçılık eşyası, bıçak, çatal, kaşık, 
ev edevatı, manikür takımı, makineli 
ustura 
Elektrik kabloları ve nakilleri 
Bakırdan sırmacılık ve hırdavatçı 
eşyas? 
AKr inyunı eşya 

Akordiyon ve diğer musiki âletleri; 
bunların yedek parçaları, gramofon 
plâkları 

Teraziler ve basküller 
Esliha ve mühimmatı harbiye 

Patlayıcı maddeler 

Vantilatörler, aspiratörler ve emsa
li eşya 
Muhtelif makinalar 

Ziraat makinaları ve âletleri 

50 000 

50 000 

75 000 
100 000 

50 000 
50 000 

200 000 

100 000 
100 000 

50 000 

10 000 
50 000 

200 000 
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Sıra 
No. 

.49 

50 

51 
52 
53 
54 

55 

56 

57 

58 

Türk 
tarife 

No. 

703 

704 
708 
711 
745 
745 
749 
768 
776 
798 
801 
810 
822 
754 

755 
756 
758 
761 
763 
771 
798 
799 
804 
857 
9-3 

118 
119 
120 
312 
394 
424 
481 
564 

" 

İstatistik No. 

2558,2559,2562 

2563-2568,2569cx,2570ex,2571ex 
2578 
2630 
2945 
2947 
2965-2969 
3035,3036 
3055 
3085 
3090,3091 
3171cx 
3226 
2990b cx,2991a ex,2993cx,2993a, 
2993b,2993c 
2997cx 
2998 
3012 
3020 
3022 
3045 
3086 
3088 
3100-3105 
3317cx 
265ex 
418ex 
420ex 
421cx,422cx 

1043,1044 
1351cx 
l424cx 
1582cx 
1992 

" 

Mallar 

Dolmakalem mürekkepleri ve kurşun 
kalemleri 
Her nevi suluboyalar, vernikler, lâk
lar ve boyalar 
Âdi sudkostik 
Tasfiye edilmiş kükürt 
Sülfür dö karbon 
Kreozet ve emlâhı, aseton, kolledyum, 
trinitrin, nitrat damil, kantarit, tur
nusol, perhldrol, konsantre oksijenli 
su, papaverin gibi kimyevi ve ispençi
yari maddeler 

Muhtelif kimyevi maddeler 

ispençiyari maddeler ve tıbbi müstah
zarat 

Yün iç çamaşırları, yakalar, sıhhi 
karın bağları, tenis raketleri, tek
nik işlerde kullanılan deri eldiven, 
lâmba memeleri; maden lâmbaları gi
bi diğer yerlerde sayılmamış maddeler 

Sair mallar 

Kontenjan 
(A. B. D. 
doları) 

10 000 

200 000 
P. m. 

10 000 
50 000 

10 000 

100 000 

300 000 
* 

50 000 

100 000 

[*l Bu listede işaret edilen mallar münhasıran i§bu Anlaşmanın imzan anında 
Türk Rejiminin TV sayılı listesinin B, Cr V kısımlarında yazdı olanlardır. 

yürürlükte olan 
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No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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B - Listesi 

İtalya'ya ithali serbest olmıyan Türle malları 

Mallar 

Canlı domuzlar 
Taze ve dondurulmuş balıklar 
Meyva çekirdekleri 
Kuru yemişler 
Palamut (meşe) 
Kuşyemi ve kumdan 
Deri kazıntıları 
Kaplıca 
Kenevir tohumu 
Mazı 
Amiant 
Küçük baş hayvan derileri (yarı mamul) 
Zeytinyağı 
Sair nebati yağlar 
Afyon * "* 
Tütün 
Sair mallar 

Miktar 

1 000 
10 000 

20Ö 
300 

4 000 
2 000 
10Ö 

1 50Ö 
30(1 
50 
500 

50 000 
1 500 
200 

P. m. 
500 

600 000 

Baş 
Ton 
% 
« 
» 
» 
,1» 
> 
:> 
•> 
;» 
> 
» 
» 

» 
A. B. D. 
doları 

Sıra 
No. 

C - Listesi 

Türkiye'ye ithali serbest bırakılan İtalyan malları 

(îhraç müsaadesi vermeyi İtalyan Hükümeti taahhüt etmiştir) (*) 

Türk tarife No : M a l l a r 

Kontenjan 
(A.B.D. 
doları) 

1 157 Tohumluk pirinç 
2 281 Terkip voliyle elde edilen plâstik maddeler ve bu mad

delerden mamul eşya 
3 341 Tazyik edilmiş ve sertleştirilmiş mukavva (maşe, vulka-

nize) 
4 444, 445 Tekerlek dış ve iç lâstikleri ve lâstikten tekerlek çember

leri ve sair lâstik (kauçuk) mamulâtı 
5 477 Amianttaü mamul ip, sicim, iplik ve saire 
6 523,524,528,531, 550,551 Demirden, fbnttan ve çelikten mamul eşya 

(Türk istatistik numaraları: 1765, 1766, 1767,1786,1787, 
1789, 1809, 1893, 1896, 1899, 1902) 

Ton 500 

50.000 

25.000 

2.000.000 
25.000 

300.000 
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(A.B.D. 

Türk tarife No: M a l l a r dolan) 

558,560,563,564,565 Bakır mamulâtı (Türk istatistik numaraları: 1964, 1966, 
1967, 1975, 1976, 1985, 1986, 2006, 2007) - 150.000 

569 Alüminyum ve alüminyumdan mamul eşya (Türk istatis
tik numaraları: 2021/a, b, c, 2022/a, 2024/a) 200.000 

574 Tutya ve halitaları (Türk istatistik numarası: 2051) 200.000 
61T Röntgen Mimleri 100.000 
620 Tababet ve baytarlıkta kullanılan röntgen cihazları ve 

sair aletler ve elektrikli cihazlar ve bunların aksamı 50.000 
621 Her nevi otoklavlar, bakteriyoloji ve kimya lâboratuvar-

ları için etüvler , 25.000 
625 Fennî aletler, arazi ölçmeye mahsus aletler, nirengi alet

leri, riyaziye aletleri, fizik, astronomi ve meteoroloji 
aletleri 100.000 

626 Tıbba ve baytarlığa mütaallik cihazlar ve aletler 50.000 
632 Tarttı aletleri 25.000 
634 Sair aletler ve cihazlar 5.000 
648 Buhar kazanları 100.000 
649 Her nevi muharrik kuvvetle işliyen makineler (kazanla-

riyle birlikte) . -200.000 
650 Sınai traktörler * 100.000 
651 Su, hava, petrol, benzin ve petrol müştekatı veya - elektrik 

hariç - diğer muharrik kuvvetlerle işliyen motörler (ku
rulmuş veya kurulmamış) 400.000 

652 Elektrik motörleri, dinamolar, transformatörler, komita-
törler, rezistanslar, bobinler, manyetolar, bujiler, foonver-
tisörler ve mümasilleri (kurulmuş veya kurulmamış) 500.000 

656,657 Kâğıt imaline mahsus makineler ve mensucat makineleri 1.000.000 
658 Makineli aletler 1.000.000 
659,660,661 Sair makineler 250.000 
664 Traktörler, her nevi ziraat makineleri ve aletleri 2.500.000 
665 Her nevi tulumbalar 100.000 
666 Değirmen makineleri, hamur, makarna, şeker, sucuk imal 

ve ihzarına mahsus makineler, buz makineleri, şişeleri dol
durma ve yıkama makineleri, kavurucu ve öğütücü ma-

667,668, 669, 671 
681 

682, 683 
700, 702, 703, 706, 707, 709 
710-853 

kineler, ilâh 1.000.000 
Her çeşit zatülhareke arabalar 1.000.000 
Yük vagonları, atelye vagonları, vinçli vagonlar, vago
netler 250.000 
Buharlı gemiler ve motörler p. m. 
Boyalar ve vernikler 500.000 
Kimyevi, ispençiyari ve tıbbi cisimler 500.000 

) Bu listede işaret edilen mallar münhasıran Türk serbest ithal listesinde yazılı olanlardır. 
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D - Listesi 

İtalya'ya ithali serbest bırakılmış Türk malları 

(ihraç müsaadesi verileceği Türkiye tarafından taahhüt edilmiştir) 

Sıra ... 
No. Mallar Mikta* 

1 Krom cevheri 
2 Bakır 
3 Manganez cevheri 
4 Yün 
5 Demir cevheri (imkânlara göre) 

25 000 
2 000 
7 000 
1 000 
p. m. 

Ton 
» 
» 
» 

•• : • Ankara, 24 Ocak 1952 
Bay Başkan, " . * t 

Muhtevasındaki afyon maddesi hizasına «P. M.» işareti konulmuş olan, bugünkü tarihte imza 
edilen Ticaret Anlaşmasına ekli kontenjan listelerine atfen, îtalya Hükümetinin Türkiye'den bu
günkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşması hükümleri gereğince senelik takriben 300 000 (üç yüz 
bin) dolar tutarında afyon alacağını bildirmekle şeref kazanırım. 

Şu kadar ki Türk Hükümeti Beynelmilel Uyuşturucu Maddeler Bürosu nizamları çerçevesi ve 
kendi ihracat imkânları dâhilinde bir miktar afyonun italya'ya ihracını kolaylaştıracaktır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana bildirmenizi istirham ederim 
Bay Başkan. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Luca Pietromarchi 
Patın Rüştü Zorlu 

Milletlerarası İktisadi iş Birlimi 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 
Bay Başkan; 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım : 

«Muhtevasındaki afyon maddesi hizasına «P. M.» işaretli konulmuş olan, bugünkü tarihte imza 
edilen Ticaret Anlaşmasına ekli kontenjan listelerine atfen italya Hükümetinin Türkiye'den bugünkü 
tarihli ödeme Anlaşması hükümleri gereğince senelik takriben 300 000 (üç yüz bin) dolar tutarında 
afyon alacağını bildirmekle şeref kazanırım. 

Şu kadar ki, Türk Hükümeti Beynelmilel Uyuşturucu Maddeler Bürosu nizamları çerçevesi ve 
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kendi ihracat imkânları dâhilinde bu miktar afyonun İtalya'ya ihracını kolaylaştıracaktır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana bildirmenizi istîrham ederim 
Bay Başkan.» 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını Ekselansınıza teyit etmekle şeref 
kazanırım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

ttalya Büyük Elçisi 
îtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

* r ' • ' ' • ' • Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasına atfen, Türk Dış Ticaret Rejiminin III sa
yılı listesinde bulunan malların bu aynı rejim hükümleri gereğince ve bu rejim yürürlükte kaldı
ğı müddetçe, italya'ya ihraç edilebileceğini Ekselansınıza teyit etmekle şeref kazanırım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

îtalya Büyük Elçisi 
İtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan; 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref kaza
nırım : 

«Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasına atfen, Türk Dış Ticaret Rejiminin III sa
yılı listesinde bulunan malların bu aynı rejim hükümleri gereğince ve bu rejim yürürlükte kaldığı 
müddetçe, İtalya'ya ihraç edilebileceğini ekselansınıza teyid etmekle şeref kazanırım.» 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans "" Luca Pietromarchi 
Fatin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası İktisadi i ş Birliği - , . ' • • • • . } 

Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara , , , :
 J 
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Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasını intaç eden müzakereler sırasında, Ekse
lansınız, italya'nın Türkiye'den 15.000 (on beş bin) tondan aşağı olmıyan bir miktarda pamuk 
ve geçen senelerdeki mubayaalarından daha aşağı olmıyan miktarlarda yağlı tohum, ham deri, 
yumurta ve kuru sebze satınalmak arzusunda olduğunu bildirmiştir. 

Türk makamları, her hangi bir sebeple, cari serbest ihraç rejiminde değişiklikler yaptığı tak
dirde, Türkiye Hükümetinin, işbu mallar için, ihraç lisansları vermeyi geniş bir hayırhahlık zih
niyetiyle nazarı itibara alacağını Ekselansınıza beyan etmekte şeref kazanırım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 
> 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

İtalya Büyük Elçisi 
îtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka 
zanırım : 

«Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasını intaç eden müzakereler sırasında, Ekse
lansınız, İtalya'nın Türkiye'den 15.000 (on beş bin) tondan aşağı olmıyan bir miktarda pamuk 
ve geçen senelerdeki mubayaalarından daha aşağı olmıyan miktarlarda yağlı tohum, ham deri, 
yumurta ve kuru sebze satınalmak arzusunda olduğunu bildirmiştir. 

Türk makamları, her hangi bir sebeple, cari serbest ihraç rejiminde değişiklikler yaptığı tak
dirde, Türkiye Hükümetinin, işbu mallar için, ihraç lisansları vermeyi geniş bir hayırhahlık zih
niyetiyle nazarı itibara alacağını Ekselansınıza beyan etmekle şeref kazanırım.» 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 
• • • - s 

Ekselans Luca Pietromarchi 
Fatin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, M Oeak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasına atfen Türkiye'den İtalya'ya : 
Tütün 
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Taze ve dondurnJmufH&alık 
Balık tozu (Farina) 
Balık yağı ' • * 
Lüle taşı 
Halı "ve kilim » 

ve Türk Dış Ticaret Rejiminin III sayılı listesinde bulunan bütün diğer malların ihracına ihracat
çıya aynı rejimin V sayılı listesinde bulunan mallan, bu rejim yürürlükte kaldığı müddetçe, ttal-
yadan ithal etmesine hak vereceğini Ekselansınıza teyid etmekle şeref kazanırım. 

ÜSute ve yukarda anılan işlerin tesviyesine mü taaflik: teferruat Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kaMyie UÜSeİo îtaliano dei Cambi arasında kararlaştırılacaktır. 

En yüksek saygıkranı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans 
Kont Luca Pietromarchi 

İtalya Büyük Elçisi 
İtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Ekseânsımzın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka r 
nının : 

«Bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasına atfen Türkiye'den italya'ya : 
Tütün 
Taze ve dondurulmuş balık 

' Balık tozu (Parina) 
Balık yağı r 

Lületaşı ~" # 
Hah ve kilim 

ve Türk Dış Ticaret Rejiminin III sayılı listesinde bulunan bütün diğer mallann ihracının ihracat
çıya aynı rejimin V sayılı listesinde bulunan mallan, bu rejim yürürlükte kaldığı müddetçe, İtal
ya'dan ithal etmesine hak vereceğini Ekselansınıza teyidetmekle şeref kazanırım. 

Usule ve yukarda anılan işlerin tesviyesine mütaallik teferruat Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasiyle Ufficio Îtaliano dei Cambi arasında kararlaştıracaktır.» 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans 
Patin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası iktisadi İç Birliği 
Teşkilâtı Gtenel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Fatito Rüştü Zorlu 

• • • » 

Luca Pietromarchi 

I 
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TÜBKÎYE ÎLE İTALYA ABASINDA ÖDEME ANLAŞMASI 

Türk Hükümeti ile İtalya Hükümeti, Türkiye ile italya arasındaki ödemeleri, bir Avrupa Te
diye Birliği kurulmasına mütedair 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma çerçevesi dâhilinde, tanzim et
mek gayesiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madda — 1. 
* 

«Ufficio îtaliano dei Cambi» Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına A. B. D. doları ile 
tutulacak ve «1952 A. B. D. doları hesabı» diye anılacak faizsiz bir hesap açacak ve İtalya'da 
mukim gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de mukim gerçek ve tülel kişilere, kambiyo kontrolü 
babında cari İtalyan mevzuatı gereğince, yapacakları ödemeleri tesviyeye yarıyacak bütün 
meblâğlar karşılığı, bunun matlubuna kaydedilecekti!. 

Madde — % 

Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin italya'da mukim gerçek ve tüzel kişilere, kam
biyo kontrolü babında cari Türk mevzuatı gereğince, yapacakları ödemeler 1 nci maddede der
piş edilen hesabın zimmetiyle olacaktır. 

Madde — 3. 

Ufficio îtaliano dei Cambi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, birbirlerine karşılıklı ola
rak bildirecekleri tahsil ihbar ve ödeme emirlerine istinaden ve işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş 
olunanı hesaptaki disponibiliteyi, bir Avrupa Tediye Birliği kurulmasına mütedair 19 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmanın 8 nci maddesi gereğince, nazarı itibara almaksızın, hak sahiplerine ödemeleri 
geciktirmeden yapacaklardır. 

Madde — 4. 

italyan ve Türk borçluların tevdiatı ve Ufficio îtaliano dei Cambi ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının hak sahiplerine yapacakları ödemeler h'er iki memlekette kendi millî paralariyie 
olacaktır. 

italyan liretinin ve Türk lirasının A. B. D. dolarına ve A. B. D. dolarının italyan liretine ve 
Türk lirasına çevrilmesi italya'da ve Türkiye'de A. B. D. doları için Ufficio Italyano dei Cambi 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, A. B. D. doları kurunun tesbiti hususunda 
her iki memlekette mütekabilen yürürlükte bulunan mevzuat gereğince, tesbit 'edilen kurlar üze
rinden yapılacaktır. 

Halen italya'da ve Türkiye'de yürürlükte bulunan kambiyo sisteminde bir değişiklik vukua 
geldiği takdirde, sözü geçen hükümler, Ufficio îtaliano dei Cambi ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının talebi üzerine, tekrar gözden geçirilecek ve tadil edilecektir. 

Madde — 5. 

Hak sahiplerine ödemeler ifâsını mümkün kılmak gayesiyle, Ufficio îtaliano dei Cambi ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu Anlaşma hükümleri gereğince kendilerine vâki bilcümle 
tevdiatı günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 6. 

Ufficio Îtaliano dei Camhi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbu Anlaşmanın tatbikatı 
için lüzumlu teknik teferruatlar üzerinde anlaşacaklardır. 
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Madde — 7. 

îşbu Anlaşma bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşması ile aynı günde yürürlüğe gire
cektir. 

Birinci maddede derpiş edilen hesap bakiyelerinin tesviyesi bir Avrupa Tediye Birliği kurul
masına mütedair 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma çerçevesi dâhilinde cereyan edeceğinden, işbu 
Anlaşma A. T. B. Anlaşması yürürlükte kaldığı ve bunun hükümlerinin italya ve Türkiye'ye ka
bili tatbik bulunduğu müddetçe muteber olacaktır. 

iki Âkıd Taraf işbu Anlaşmayı, yürürlüğe girdiği tarihte başlıyacak her yıllık sürenin hita
mından üç. ay evvel ihbar etmek şartiyle, feshedebileceklerdir. 

Ankara'da, 24 Ocak 1952 tarihinde, Fransızca ve iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti italya Hükümeti 
adına adına 

Fatin Rüştü Zorlu IMCO, Pietromarchi 

Türkiye ile İtalya arasındaki ödeme Anlaşmasına ek 

I 

Ufficio Italiano dei Cambi nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına, Türkiye ile 
italya arasında 18 Kasım 1948 tarihli ödeme Anlaşması hükümleri gereğince, açılmış A. B. D. do
ları hesabının bakiyesi, bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih
te kendiliğinden, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş edilen, 1952 A. B. D. doları hesabına 
nakledilmiş olacaktır. 

n 
Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasının 1 nci ve 2 nci maddelerinin tatbikini teminen 

iki Hükümet bilhassa aşağıdaki hususlara mütaallik ödemelerin anılan 1 nci maddede işaret edi
len hesaptan tesviyesini kararlaştırmışlardır : 

1) Mal teslimleri (transit nakliyatı müstesnadır); 
2) iki memleket arasındaki ticari kıymetler; 
a) Deniz, nehir ve kara yollariyle yapılan mal nakli masrafları; 
b) Mal nakli ile ilgili sair masraflar; . 
c) Antrepo, gümrükleme ve bunlara benzer masraflar; 
d) Mal sigortaları (primler ve tazminat); 
e) Komisyonlar, tellaliyeler ve temsil masrafları; 
f) Tahvil, imâl ve tamir masrafları; 
g) (Bunkerage müstesna) italyan limanlarında Türk gemilerinin ve mütekabilen Türk liman

larında italyan gemilerinin yapacakları liman masraflariyle italyan ve Türk hava meydanların
da mütekabilen Türk ve italyan hava nakliyat şirketleri uçaklarının yapacakları masraflar (bu 
tarife âdi tamir masrafları da dâhildir.) 

3. Ticari muamelelere benzetilen muameleler -.' 
a) Reasürans prim ve tazminatı, 
b) Seyahat, ikamet, tahsil ve hastane masrafları, 
c.) Yevmiyeler, ücretler ve emeklilik maaşları, 
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d) Resmî daireler masraf ve hasılatı, (vergiler, cezalar ve aynı cinsten sair ödemeler) 
e) îki memleket demiryolları, posta, telgraf ve telefon idarelerinin aralarındaki cari hesapla

rın devrelik bakiyeleri, 
f) Aidat, abonman ve ilân masrafları, 
g) Ruhsatiye, lisans, alâmeti farika hakları, teklif hakları, filim gösterme hakları, 
h) Konsolosluklar hâsılatı, 
i) Artist ve sporcu ücretleri (kambiyo kontrol makamlarınca tasdik edilmiş iş mukavelele

rine tevfikan) 
j) Bakım ve geçim masrafları, 
k) Transit ticaretinden mütevellit masraf ve kârlar, 
1) Kambiyo farkları. 
Bunlara ilâveten iki Hükümetin veya onların tâyin edecekleri salahiyetli makamların kabul hu

susunda anlaşacakları sair ödemeler. 

. ' ' ' Ankara, 21 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, aşağıdaki hususlar hakkında Hükü
metimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım : 

Anlaşma hesabının Ajana beyan ediıen aylık bakiyelerinin bu hesabın hakiki vaziyetini müm
kün olduğu kadar doğru belirtmesi için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her ay sonunda 
Ufficio ttaliano dei Cambi tarafından Ajana vâki işarda nazarı itibara alınmaları için, yolda olan 
tediye emirlerinin mecmuunu teşkil eden meblâğı ona telgrafla bildirmekte muhtardır. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkam 

Ekselans 
Fatin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Balkan, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım : 

«Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, aşağıdaki hususlar hakkında Hükü
metimin mutabık bulunduğunu Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım: 

Anlaşma hesabının Ajana beyan edilen aylık bakiyelerinin bu hesabın hakiki vaziyetini müm
kün olduğu kadar doğru belirtmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her ay sonunda 
Ufficio ttaliano dei Cambi tarafından Ajana vâki işarda nazarı itibara alınmaları için, yolda olan 

Lucta Pietromarchi 

İ 'T 
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tediye emirlerinin mecmuunu teşkil eden meblâğı ona telgrafla birdirmekte muhtardır.» 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Fittin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

İtalya Büyük Elçisi 
İtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, M Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, Türkiye ile üçüncü memleketler ara
sındaki nakliyat mevzuunda, Türkiye Hükümetinin Türkiye'den üçüncü memleketlere doğru ve 
A. 1. 1. T. ye dâhil memleketlerden Türkiye'ye doğru mal nakliyatından doğan navlun bedelleri
nin kliring yoliyle ödenmesini, A. T. B. Anlaşmasının Türkiye ve İtalya için muteber sayıldığı müd
detçe kabul ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

İtalya Büyük Elçisi 
İtalyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan. 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanırım: 

«Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, Türkiye ile üçüncü memleketler ara
sındaki nakliyat mevzuunda, Türkiye Hükümetinin Türkiye'den üçüncü memleketlere doğru ve 
A. 1. 1. T. ye dâhil memleketlerden TürkiyVye -doğru mal nakliyatından doğan navlun bedelle
rinin kliring yoliyle ödenmesini, A. T. B. Anlaşmasmn Türkiye ve İtalya için muteber sayıldığı 
müddetçe, kabul ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şerei kazanırıma 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Öaşkan. 

Ekselans Luca Pietromarchi 
Fatin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 
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Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, ttalya ile üçüncü memleketler ara
sındaki nakliyat mevzuunda, ttalya Hükümetinin, ttalya'dan üçüncü memleketlere doğru ve 
A. I. I. T. ye dâhil memleketlerden italya'ya doğru mal nakliyatından doğan navlun bedelleri
nin kliring yoliyle ödenmesini, A. T. B. Anlaşmasının italya ve Türkiye için muteber sayıldığı 
müddetçe, kabul ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Luca Pietromarchi 
Fatin Rüştü Zorlu 

Milletlerarası iktisadi işbirliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri 

Türk Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 24 Ocak 1952 

Bay Başkan, 

Ekselansın izin mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref 
kazanırım : 

«Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasına atfen, italya ile üçüncü memleketler arasın
daki nakliyat mevzuunda, italya Hükümetinin, italya'dan üçüncü memleketlere doğru ve A. 
t. t. T. ye dâhil memleketlerden italya'ya doğru mal nakliyatından doğan navlun bedellerinin 
kliring yoliyle ödenmesini, A. T. B. Anlaşmasının ttalya ve Türkiye için muteber sayıldığı müd
detçe kabul ettiğini Ekselansınıza bildi.mekle şeref kazanırım.» 

En yüksek saygılarımı kabul buyurun, Bay Başkan. 

Ekselans Fatin Rüştü Zorlu 
Kont Luca Pietromarchi 

italya Büyük Elçisi 
italyan Heyeti Başkanı 

Ankara 

PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ve italya Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 
Bugünkü tarihte imza edilen Türkiye ile italya arasındaki ödeme Anlaşması, bir Avrupa Tediye 

Birliği kurulmasına dair Anlaşmanın hi taba ermesi veya her iki memleketten biri veya diğerinin 
Birlikten çekilmesi veyahut Birliğin ht.j iki memleketten biri veya diğeri hakkında taliki netice
sinde nihayet bulduğu takdirde, Türkiye ile italya arasındaki ödemelerin tesviyesi aşağıdaki 
hükümlere göre olacaktır : 
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Madde — 1. 

Ufficio Italiano dei Cambi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına A. B. D. doları ile tu
tulacak ve «yeni Anlaşma hesabı» diye anılacak bir hesap açacak ve î tal 'yada mukim gerçek ve tü-
z.el kişilerin Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilere kambiyo kontrolü babında câri İtalyan 
mevzuatı gereğince, yapacakları ödemeleri tesviyeye yarıyaeak bütün meblâğlar karşılığı, bunun 
matlubuna kaydedilecektir. 

Madde — 2 

Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin İtalya'da mukim gerçek ve tüzel kişilere, kambiyo 
kontrolü babında cari Türk mevzuatı gereğince, yapacakları ödemeler 1 nci maddede derpiş edilen 
hesabın zimmetiyle olacaktır. 

Madde — 3. 

Türk ve İtalyan borçluların tevdiatı ve Ufficio Italiano dei Cambi ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının hak sahiplerine yapacakları ödemeler her iki memlekette kendi millî paralariyle ola
caktır. 

italyan liretinin ve Türk lirasının A. B. D. dolarına ve A. B. D. dolarının italyan liretine ve 
Türk lirasına çevrilmesi italya'da ve Türkiye'de A. B. D. doları için Ufficio Italiano dei Cambi ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, A. B. D. doları kurunun tesbiti hususunda her 
iki memlekette mütekabilen yürürlükte bulunan mevzuat gereğince, tesbit edilen kurlar üzerinden 
yapılacaktır. 

Halen italya'da ve Türkiye'de yürürlükte bulunan kambiyo sisteminde bir değişiklik vukua gel
diği takdirde, sözü geçen hükümler, Ufficio Italiano dei Cambi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının talebi üzerine, tekrar gözden geçirilecek ve tadil edilecektir. 

Madde — 4. 

Hak sahiplerine ödemeler ifasını mümkün kılmak gayesiyle, Ufficio Italiano dei Cambi ile Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu Anlaşma hükümleri gereğince kendilerine vâki bilcümle tev
diatı günü gününe birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — - 5 . 

İşbu Protokolün l.nci maddesinde derpiş edilen hesabın matlup bakiyesi 1000 000 (bir milyon) A. 
B.D. dolarını geçmediği müddetçe, Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankası, Ufficio Italiano dei Canibinin 
çıkaracğı tediye ihbarnameleri gereğince, hak sahiplerine ödemeler ifasına devam edecektir. 

Evvelki fıkrada derpiş edilen matlup bakiyesi mevzuubahis haddi geçtiği takdirde, Ufficio Ita
liano dei Cambi, Türkiye'deki ödemelerin ifası için gerekli disponibiliteyi temin eylemek üzere, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile mutabık kalarak, bu müesseseye A. B. D. doları veya kararlaş
tıracakları diğer bir dövizi peşin satma ve üç ay vâde ile alma suretiyle, röpor muamelelerine teves
sül etmekte muhtardır. 

- • - . . . I 

* Madde — 6. 

işbu Protokolün 1 nci maddesinde derpiş edilen hesabın zimmet bakiyesi 1 000 000 (bir milyon) 
A. B. D. dolarını geçmediği müddetçe, Ufficio Italiano dei Cambi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının vereceği emirler gereğince, hak sahiplerine ödemeler ifâsına devam edecektir. 

Evvelki fıkrada derpiş edilen zimmet bakiyesi mevzuubahis haddi geçtiği takdirde, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası, İtalya'daki ödemelerin ifâsı için gerekli disponibiliteyi temin eylemek 
üzere, Ufficio Italiano dei Cambi ile mutabık kalarak, bu müesseseye A. B. D. doları veya karar-

( S. Sayısı : 219 ) 



laştıracakları diğer bir dövizi peşin satma ve üç ay vâde ile alma suretiyle, ropor muamelelerine te
vessül etmekte muhtardır. 

Madde-7 . 

Bugünkü tarihte imza edilen Türkiye ile îtalya arasındaki ödeme Anlaşmasının 1 nci mad
desinde derpiş edilen «Anlaşma A. B. D. doları» hesabının bakiyesi, bir Avrupa Tediye Birliği 
kurulmasına dair Anlaşmada veya bunun işlemesini tanzim eden talimatlar ve kararlarda tesbit 
edilen mehiller içinde tamamen veya kısmen Avrupa Tediye Birliği yolu ile tesviye edilmediği 
takdirde, bu bakiyenin tesviye edilmemiş kısmı yukardaki 1 nci ma idede işaret olunan hesaba 
kendiliğinden nakledilmiş olacaktır. 

' • • • " * •:* M a d d e - 8. 

Ufficio Italyano dei Oambi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbu Protokolün tatbi
katı için lüzumlu teknik teferruatlar üzerinde anlaşacaklardı». 

Madd« — 9. 

îşbu Protokolün hitamında, 1 nei maddede derpiş edilen hesapta Âkıd Taraflardan biri ve
ya diğeri lehinde bir bakiye kaldığı takdirde, bu bakiye borçlu tarafça dokuz aylık bir müh
let zarfında, bugünkü tarihte imza edilen Ticaret Anlaşmasının ekli A, B, C, ve D listelerinde 
yazılı mallar ve serbest bırakılmış mallar teslimi suretiyle tasfiye olunacaktır. 

Borçlu tarafın borçtan kurtulmasına imkân vermek üzere alacaklı taraf evvelki fıkrada anı
lan malları ithal etmek için elinden geleni yapacaktır, tki Âkıd Taraf başka bir tesviye çaresi 
üzerinde de anlaşabilirler. 

Bu dokuz aylık müddetten sonra kalacak bakiye alacaklı müessesece kabul edilen serbest 
dövizle derhal, tasfiye olunacaktır. 

Madde — 10. 

Bugünkü tarihte imza edilen Türkiye ile italya arasındaki ödeme Anlaşması, bir Avrupa Te
diye Birliği kurulmasına dair Anlaşmanın hitama ermesi veya her iki memleketten biri veya diğe
rinin Birlikten çekilmesi ve yahut Birliğin her iki memleketten biri veya diğeri hakkında taliki 
neticesinde, nihayet bulduğu gün, işbu Protokol kendiliğinden yürürlüğe girecektir. 

Bu Protokol iki memleket arasında yeni bir ödeme anlaşması akdedilinceye kadar ve yürür
lüğe girmesinden itibaren âzami altı aylık bir müddet için muteber olacaktır. 

Bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşması, 7 nci maddesinde derpiş edilen fesih sebe
biyle yürürlükten kalktığı takdirde işbu Protokol tatbik mevkiine konmıyacaktır. 

Bununla beraber, bugünkü tarihte imza edilen ödeme Anlaşmasının feshi ihbarı üç aydan 
az bir müddetten Iberi yapıldığı ve bu arada bir Avrupa Tediye Birliği kurulmasına mütedair 
Anlaşma iki memleketten biri için hitama erdiği takdirde, işbu Protokol tatbik mevkiine girecek 
ve altı ay müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da, 24 Ocak 1952 tarihinde, Fransızca ve iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti İtalya Hükümeti 
adına adına 

W atin Rüştü Zorlu Luca Pietromarchi 
- - : f » •* ' • M Ut S. 
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PROTOKOLA EK 

Bugünkü tarihte imza edilen Protokolün 1 nci ve 2 nci maddelerinin tatbikini teminen iki 
Hükümet bilhassa aşağıdaki hususlara mütaallik ödemelerin anılan 1 nci maddede işaret edi
len hesaptan tesviyesini kararlaştırmışlardır. 

1. Mal teslimleri (transit nakliyatı müstesnadır.) 
2. îki memleket arasındaki ticari hizmetler : 
a) Deniz, nehir ve karayollariyle yapılan mal nakli masrafları, 
b) Mal nakliyle ilgili sair masraflar, 
c) Antrepo, gümrükleme ve bunlara benzer masraflar, 
d) Mal sigortaları (primler ve tazminat) * ' 
e) Komüsyonlar, tellaliyeler ve temsil masrafları, 
f) Tahvil, imal ve tamir masrafları, 
g) Buntoerage müstesna) İtalyan limanlarında Türk gemilerinin ve mütekabilen Türk liman

larında İtalyan gemilerinin yapacakları liman masrafları ile İtalyan ve Türk hava meydanla
rında mütekabilen Türk ve İtalyan hava nakliyat şirketleri uçaklarının yapacakları masraflar 
(Bu tarife âdi tamir masrafları da dâhildir.) 

3. Ticari muamelelere benzetilen muameleler :r : 
a) Reasürans prim ve tazminatı, < 
b) Seyahat, ikamet, tahsil ve hastane masrafları, 
c) Yevmiyeler, ücretler ve emeklilik maaşları, 
d) Resmî daireler masraf ve hasılatı (vergiler, cezalar ve aynı cinsten sair ödemeler) 
e) İki memleket demiryolları, posta, telgraf ve telefon idarelerinin aralarındaki cari hesapla

rın devrelik bakiyeleri, 
f) Aidat, abonman ve ilân masrafları, 
g) Ruhsatiye, lisans, alâmeti farika hakları, telif hakları, filim gösterme hakları, 
h) Konsolosluklar hasılatı, 
i) Artist ve sporcu ücretleri (kambiyo kontrol makamlarınca tasdik edilmiş iş mukaveleleri* 

ne tevfikan), 
j) Bakım ve geçim masrafları 
k) Transit ticaretinden mütevellit masraf ve kârlar, 
1) Kambiyo farkları. • 
Bunlara ilâveten iki Hükümetin veya onların tâyin edecekleri salahiyetli makamların kabul 

hususunda anlaşacakları sair ödemeler. 

-ı - i t *<•!»——»» 

(fi. Sayısı: 219) 





S. K A Y I S I : 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortatattdflu ve iki arkadaşının, Bur
dur Milletvekili* Mehmet özbey'in, Balıkesir Milletvekili Müf it *r-
kuyumcu ve İstanbul Milletvekili Füruzan Tekirin, Erztftum Mil
letvekili Emrullah Nutku'nun, Konya Milletvekili Hidâyet Aydın-
er'iıi, Rize Milletvekili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili Mehmet 
Dair» Süalp'm, Tdfud Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Rize Millet
vekili İzzet Akçal ve iki arkadaşının ve Balıkesir Milletvekili Va-
cid Asena ve üç arkadaşının Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet Komisyo

nu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 392) 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ve iki arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 515 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/219) 

/ 'f ' 4.5. 1951 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 515 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizi 
gerekçesi ile birlikte ekli olarak takdim ediyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica «ederiz. 
Çorum Kars Kütahya 

H. Ortakcıs>qlu A. Çetin S. 8. Nasvkoğlu ..'".* 

GEREKÇE 

T. C. Kanununun 515 nei maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki teklifimizin gerekçesi. 
Son günlerde birçok vatandaşların köy ve belediyelerin hükmi şahsiyetinde bulunan veya 

öteden beri köy ve belde sakinlerinin istifadesine terkedilmiş olan mera, meydan, harman, yeri 
yol ve sulak gibi müşterek gayrimenkullere şimdiye kadar görülmemiş surette tecavüzler vâki ol
maktadır. Bu fiiller hem tecavüz hem tasarruf hem de mülk edinmek gibi türlü maksatlarla işlen
mektedir. Maksat ve gayesi ne olursa olsun bu yerlere tecavüz eden, tasarrufta bulunan ve süren
lerin bu fıkra ile cezalandırılmaları uygun bulunmakta ve mühim bir boşluğu doldurmuş ola
caktır. Mevcut 2311 sayılı Kanun ve bu maddenin birinci fıkrası ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu 
gibi suçlar . o kadar çok işlenmektedir ki, faillerini muhtar ve belediye başkanlarının şikâyet yo-
liyle takip etmelerine de imkân kalmamıştır. Bu fıkra kabul 'edildiği takdirde re'sen takibe tâbi 
olacak ve muhtar ve belediye başkanı da türlü tesirlerden kurtulmuş olacaktır. Bu itibarla tek
lifimizin Kamutayın tasvibine arzedilmesini rica ederiz. 
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fMrk Geza Kanununun 515 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanunun 515 nci 
maddesine aşağıda yazılı fıkra eklenmiştir : 

Köy veya belediyelerin mülkiyetine veya hü
küm ve tasarrufunda bulunan ve öteden beri köy 
ve belde sakinlerinin istifadelerine terkedilmiş 
olan mera, meydan, yol, harman yeri ve sulak 

gibi gayrimenkuller. 

MAf)DE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 nci maddelerinin de 
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/235) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 567 nci ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
mi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

1 Mehmet özbey 

GEREKÇE 

Cemiyetin gerek ahlaki, gerek iktisadi ve gerekse aile bünyesini kanatıcı şekilde yarahyan 
âmillerin başında kumar gelir. Bu kadar tahribatı büyük olan kumar oynıyana ve oynatana hali
hazırdaki mevzuatımızda mevcut ceza miktarı; fiilin cemiyet bünyesindeki tesiriyle kabili telif 
olamıyacak derecede hafiftir. (Meselâ bir günden bir aya kadar hapis, bir liradan 50 liraya 

.kadar ceza alınır.) Görülüyor ki bu cezalar yok denecek derecede hafiftir. Bu sebeple memle
kette şehirlerden köylere kadar sirayet ederek her aile ocağını gerek iktisadi ve gerek ahlâki 
bakımdan ve aile rabıtalarını sarsmak suretiyle acı tesirlerini maalesef gördüğümüzü itiraf ede
lim. Bunun için Ceza Kanunundaki bu -suçlara mevzu cezaların artırılması icabetmektedir. 
Maalesef Türk Ceza Kanununun mevzuunda zabıta takibatı küçük kahvelere ve basit kumar 
oyunlarına tekasüf etmiştir. Mahalle aralarında kâğıt, fincan gibi kumarlar da birçok şehirleri
mizde salgın Halini almıştır. İçtimai menfaat ve hâdisatın kumar hakkında mevzu Ceza Kanu
nunun müeyyidelerine ait maddeler kâfi görülmeyip bu müeyyidelerin asgari hadlerin artırıl
ması eemiyetimizi ahlâki bakımdan icabetmektedir. Türk cemiyetini bir kurt gibi kemiren o 
âfetten ne derece uzak bulundurursak o kadar hayırlı ve faydalı bir iş yapılmış olacaktır. Ta
mamen vatanımın nef'ine olan ve Türk ahlâkına hizmet eden bu kanunun kabulünü rica ederini. 

( S. Sayısı : 222 ) 
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Türk Ceza Kanununun 567 nci ve 56S nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanı^ %akMfi 

BİRİNCİ MADDE — Türk Ceza Kanunu
nun 567 ve 568 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 567. — Her kim umuma mahsus veya 
umuma açık yerlerde kumar oynatır veya oynat
mak için yer gösterirse bir haftadan bir aya, ka
dar hapis cezası ile 50 liradan 100 liraya kadar 
para cezasına; 

Ve tekerrürü halinde bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası ve 100 lirada» 500 liraya kadar 
para cezasına mahkûm olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oyna
maya yarıyan veya kumar oynamaya tahsis olu
nan mevat ve alet ile ortada bulunan eşya ve pa
ra zapt ve müsadere olunur. Fail, 

1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu, 
2." Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin 

irtikâbında, 
Kumar oynıyanlara karşı banigo tutan oldu

ğu takdirde yukarda zikrolunan cezalar iki misli 
artırılır. 

Madde 568. — Her kim yukariki maddede be
yan olunan kabahate iştirak etırieiksizin umumi 
veya umuma açık mahalde kumar oynarsa; 

Bir haftadan bir aya kadar hapis cezası ile 
50 liradan 100 liraya kadar para cezasına, 

Ve tekerrürü halinde (bir aydan altı aya ka
dar hapfis cezası ve 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezasiyle mahkûm olur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Adalet 
Bakanı yürütür. 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, Türk Gem 
Kanununun 549 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/260) 

6 . VI. 195i 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifimiz 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması saygı ile rica olunur. 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Müfit Erkuyvmcu Füruzan Tekil 

' ' GEREKÇE 

Yurdumuzda muhtelif sebep ve saiklerle işlenen adam öldürme ve yaralama cürümlerinin ekseri
sinin bıçak, kama gibi sivri uçlu ve delici aletlerle işlendikleri inkârı kabil olmıyan açık bir haki
kattir. İrtikâp edilen bu gibi fiillerin büyük bir kısmının bıçak ve kama ile işlenmesinin tek sebe
bi bunların ucuz ve tedarikinin kolay, olmasıdır. İktisadi bünyemizin bozuk ve halkımızın fakir ol
ması dolayısiyle köylerde ve büyük şehirlerde halkımız pahalı ve taşınması memnu tabanca, tüfek 

^ ve "mavzer gibi silâhları kolay tedarik edememekte ve buna mukabil bunlara nispetle fiyatları çok 
ucuz ve satışı serbest olan sivri-uçlu alâtı carihayı kolayca tedarik edebilmektedirJ. Pek kolay 
tedarik edilen bu gibi delici aletler de hiddet anlarında, kavgalarda kullanılarak: adam öldürme 
ve yaralama cürümleri işlenmektedir. 

Sivri uçlu bıçak ve kama gibi aletlerin imalinin? menedilmesinin bu gibi alâtı carîha ile işlenen 
dölleri tamamen olmasa bile kısmen önliyeeeğine şüphe yoktur. Kanun tekHfhâÜ! bu sebeplere bina-
^A hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur. 

(S . Sayısı,: 322) 
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7.65 sayılı Türk Ceza Kanununun 549 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanv/n, teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 549 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Merciinden ruhsat almaksızın kanuna göre 
memnu olmıyan silâhları kama, ve saldırma ve 
büyük bıçak gibi alâtı carihayı şehîr ve kasaba 
dâhilinde taşıyanlar 30 güne kadar hafif hapis 
veya 30 liraya kadar hafif cezayı nakdiye mah

kûm ölür. 
Sivri uçlu bıçak, kama, şiş ve sair alâtı cari

hayı yapan veya satanlar da yukardaki fıkrada 
yazılı cezalarla cezalandırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Erzurum Milletvekili Emrullalı Nutku'nun, Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/269) 

29 . Vt'.1951 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
mi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Erzurum Milletvekili 

' - ' . . . .; ; E. Nutku 

GEREKÇE 

İrticai bir ruhla ve kasdı mahsusla tecavüze uğrıyan heykellerin Türk âmme vicdanında yarattığı 
tepkiler ve Devlet bünyesinde doğuracağı iç huzursuzluğunu önlemek ve bahusus dini alett ederek bir 
zümrenin diğer vatandaşlar üzerinde mânevi baskı yapmasına badi olacak bu tecavüzlerin önüne ge
çilmesini teminen T. C. Kanununun 516 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair tasarının Yüksek 
Meclisin tasvibine arzediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
' E. Nutku 

Türk Ceza Kanununun 516 net maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 5-16 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

İkinci fıkranın 3 numarasında yazık âbidat, 
eğer Türkiye Devletinin ölmüş başkanlarının 
hâtıralarını yâd için dikilmiş heykeller ve büst
ler olduğu takdirde mütecavizleri hakında bir 

yıl ağır hapis ve 1 000 lira ağır para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu kânun hükümlerini Ba-
J kanlar-Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

t'S, Sayısı : 222) 
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Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in, Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla değişen 

526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/272) 

: ; 2.VII.1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine yerlere tükürmeyi ceza müeyyidesi altona koyan 
bir fıkra eklenmesi ha&ındaki teklifimi ve gerekçesini takdim ediyorum. Gereken işlemin ya
pılmasını saygılarımla rica ederim, 

• ' Konya Milletvekili 
-*İ *V V" ?"." ." .* 'T ', ' " H. Ay diner 

Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hattın
daki teklifin gerekçesi 

Yerlere tükürmek memleketimizde bir kanunla cezalandırılması ve önlenmesi lâzımgelen za
rarlı bir hareket halindedir. Filhakika memleketimizde diğer memleketlerle kıyas kabil olmıya-
cak şekilde verem musapları çoğalmaktadır. Ekserisi genç olmak' üzere senede kırk bin kişinin 
ölümünü intaç eden verem âfetinin en başlı sirayet vasıtası tükürük ve balgam olduğu en salahi
yetli mütehassıslar tarafından her gün tekrar ve teyid edilmektedir. Ezcümle memleketimizde 
çok kıdemli ve kıymetli bir verem mütehassısı ve Verem Mücadele Cemiyetinin değerli bir rük
nü olan Doktor İsmail Tevfik geçenlerde Veremle Mücadele Haftası münasebetiyle Cumhuriyet 
Gazetesinde neşrettiği yazılarda tükürük ve balgamın en büyük sirayet vasıtası olduğunu ve ve
remle mücadele için evvel emirde bunun önlenmesi lâzımgeldiğini büyük salâhiyet ve katiyetle 
ifade etmiştir. Bu itibarla yurdumuzda senede kırk bin kurban veren verem âfetinin senede yüz 
binleri aşan musaplarından velevki yüzde onunun bile bu hastalığa musap olmamasını temin ede
cek bile olsa yerlere tükürme ve balgam ifraz etme memnuiyetinin konması memlekette binne-
tice binlerce kişinin bu felâketten ve ölümden kurtulmasını intaç edecek demektir ki tükürme 
ve balgam ifrazı memnuiyetinin ceza müeyyidesine bağlanması için başka hiçbir sebep olmasa 
dahi yalnız bu nokta ve sağlanmak istenen bu fayda kâfi bir kıymet ve ehemmiyet taşımakta
dır. Bu itibarla teklifin kabulü memleket hayrına olacaktır. 

Yerlere tükürmek yalnız sıhhi mahzurlar doğurmakla kalmaz, her gün binçok emek ve mas
raf yaparak güzelleştirmek istediğimiz memlekette cadde ve sokdkları kirleten kötü bir manzara 
teşkil etmektedir. Filhakika İstanbul Belediyesinin bulunduğu Türbe ile vilâyet konağına kadar 
olan asfalt üzerindeki balgam adedini o civarda muayenehanesi olan sayın bir doktor profesö
rümüz saymış ve üç binden fazla olduğunu görerek hayret ve teessür içinde kalmıştır. Ekserisi 
kanlarla mülemma olan bu balgamlar turistik bir şehir olması için uğraştığımız. İstanbul'a ge
len bir yabancının üzerinde ne gibi bir tesir yapacağını söylemeye lüzum yoktur. Meselâ 
Selçuk'ta Meryem Ana mezarını ziyarete gelen bir ecnebinin mezar civarındaki umumi yerlere bu 
şekilde tükürülmüş olduğunu görmek ne kadar eza verici bir hareket olacağını beyana lüzum 
yoktur. 

Çirkinliği ve sıhhate zararlılığı bu kadar açık olan yerlere tükürme keyfiyetinin bir ceza müey
yidesine konması doğru olmıyacağı ve bunun bir terbiye ve seviye meselesi olduğunu ileri sürecek
ler bulunabilir. Fakat bu itiraz aşağıdaki sebeplere mebni varit olmaz. Çünkü; 

Bugün İstanbul Belediyesi gibi bâzı mühim belediyeler yerlere tükürmeyi belediye yasakları 
içine koymakla ceza müeyyidesi altına koymuş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh yerlere tükürmeyi 
ceza müeyyidesi altına koymak fiilen tahakkuk etmiş bir hakikattir. Buna rağmen bu belediye 
yasağı kanunlar gibi herkesçe malûmiyeti temin edilecek şekilde neşrü ilân edilmediğinden ve bu 
memnuiyet bütün memlekete şâmil olmaması sebebiyle mevzii ve ekser vatandaşlarca meçhul kaldı-

( S. Sayım : 222 ) 



— 6 — 
ğmdan lâyıkiyle tesir yapamadığı gibi bu nıemn niyet umumi ceza kanununda yer almadığından suç
ları ve kabahatleri tesbit ve tecziye edecek memur ve makamlar umumi surette vazifedar addedil
mediklerinden lâyıkiyle tatbik edilememektedir. Filhakika belediye yasakları tembihi beledî namı 
altında zaman zaman gazetelerde neşredilip umumi ceza kanunu gibi vatandaşların hepisince oku
nup görülmesi mümkün olmıyan perakende surette neşir ve ilân edilmesi yüzünden, gerek bu hare
kete cesaret edenler ve gerek onun eezasmı verenler için âdeta gayrimalûm bir vaziyet almaktadır. 
Diğer taraftan bunun bir belediye yasağı olarak ipkası şu itibarla da doğru değildir ki meselâ 
İstanbul'da bulunanların hemen hemen dörtte biri her zaman başka kasabalardan ve hattâ köyler
den İstanbul'a. gelen misafirleri teşkil etmektedir. Sırf İstanbul'a mahsus ve münhasır olan yerlere 
tükürme hakkındaki belediye yasağını bu misafirlerin bilmemesi gayet tabiidir. 

Tükürme memnuiyetinin ceza kanununda umumi bir müeyyideye bağlanmaması bugün bâzı res
mî dairelerde yerlere tükürmeyiniz şeklinde levhalar asılmasını icap ettirmiştir. Bu levhalar sanki 
orada yerlere tükürmek yasak olup o yerler haricinde tükürmeni!'! mubah olduğu vehmini uyan
dırmakta olduğu gibi esasen temizlenmiş ve süslenmiş bir resr..î daireye veya umumi bir parka 
velevki menfi şekilde olsa tükürmeyi ve tükürüğü hatırlatacak levhalar koymak o resmî daire veya 
süslenmiş mahallin mânevi güzelliğini lekelemektedir. 

Bir de Oeza Kanununa böyle bir fıkra konsa dahi bunun yerlere tükürme ve balgam atma fiili
ni kâfi derecede önliyemiyeceğini ileri sürenler bulunabilir. Bugünkü Kriminoloji ilmi göster
miştir ki her hangi bir suçu işliyenlerin yekûnu ile bunun fiilen cezasını görenlerin adedleri ara
sında daima çok büyük farklar vardır. Buna rağmen kanunlarda cürümler ve cezalar tâyin edil
miştir. Denıekki irtikâp edenlerin hepsinin fiilen cezalarını görmiyeceği mülâhazasiyle cemiyete 
zararlı olan bir fiilin ceza müeyyidesi altına konmaması mülâhazası doğru olamaz. Onun sırf bir 
terbiye ve seviye meselesi olduğu mülâhazası da şu itibarla dolrn değil ki : Maalesef az da olsa 
yerlere tükürüp balgam atanlar içinde hal ve vakti yerinde terbiye vo hattâ tahsil görmüşler dahi 
mevcut olduğu hergün görülen bir hakikattir. 

Netice itibariyle her suç ve cezası gibi yerlere tükürme hususunda da velevki yüzde ve hattâ 
daha aşağı derecede bu zararlı fiilin vukuunu önliyecek şekilde umumi ceza kanunu içinde ceza 
müeyyidesine bağlanması her bakımdan faydalı ve verem âfetinin memleketimizde sirayeti bakı
mından çok önemli olacağından bu baptaki teklifin kabulü muvafık olacağı mütalâasında bulunu
yoruz. 

Konya Milletvekili 
H. Ay diner 

Türk Ceza Kanununun 5665 say Ur Kanunla de
ğişen 526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 5665 
sayılı Kanunla değişen 526 ncı maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

Yerlere tüküren veya sümküren kimse 10 lira 
hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanlığı 
yürütür. 

( S. Sayısı : 222 ) 
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Rize Milletvekili îzzet Akçal ve Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'm, Türk Ceza Kanununun 
68 - 77 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/334) 

18.1.1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklifimizle gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 

Muktazasmm ifasını rica ederiz. 
Rize Milletvekili Siird Milletvekili 

/. Akçal M. D. Süalp 

GEREKÇE 

Birden ziyade suç işliyen kimselerin cezalarının ne suretle tâyin olunacağına dair olan Türk 
Ceza Kanununun yedinci babı hükümleri, birçok hesap ameliyelerini icabettirmesi hasebiyle mah
kemelerle Yargıtayın işlerini lüzumsuz yere artırıp uzattığı gibi bu gibi suçluları kanunen mu
ayyen oian cezanın 'bir kısmından ve ekseriya mühim bir kısmından da muaf tutmaktadır. 

Filhakika birden ziyade suç işlemiş olan kimselerin cezalarının, ne suretle hükmolunacağı 
hakkında doktrin sahasında başlıca üç sistem mevcut bulunmaktadır. Bunlardan bel sisteme 
göre, bir kimse tarafından işlenen mütaaddit suçlardan yalnız en ağırına terettüp eden cezanın 
hükmedilmesi ile iktifa edilmesi.ve suçlunun, diğer suçlarına ait cezalardan muaf tutulması ge
rekir. 

Toplama sisteminde ise, her suçun cezasının ayrı ayrı ve tamamen çektirilmesi ve en nihayet 
hukuki içtima sisteminde de, en ağır cezaya diğer cezaların mecmuunun muayyen bir miktarı
nın eklenmesi icabetmektedir. 

Türk Ceza Kanunu, prensip olarak hukuki içtima sistemini kabul etmiş olmakla beraber para 
cezalarivle fer'î ve mütemmim cezalarda olduğu gibi toplama sistemine de yer vermiş bulunmak
tadır. 

Hukuki içtima sistemi, gerek doktrin sahasında ve gerek tatbikatta birçok haklı tenkidlere 
mâruz kalmıştır. Bu sistem, yukarda da temas edildiği gibi mütaaddit suç işliyen kimse hak
kında hükmolunan en ağır cezaya, diğer cezaların muayyen bir miktarı ilâve edilerek geri ka
lan cezaların çektirilmem esi esasını istihdaf eylediğinden bu sistemde, birden ziyade suç «işliyen 
kimseler cezanın bir kısmından vo ekseriya mühim bir kısmından muaf tutulmaktadır. Halbuki 
işlenen suçun taaddüdü, suçlunun cemiyet için ne kadar korkunç ve tehlikeli olduğunu göster
meye kâfidir. Bu gibi kimselerin, işledikleri her suçun cezasını tamamen çekmeleri, cemiyetin fayda
sı ve emniyet ve asayişi koruma bakımından lüzumlu ve zaruri bulunduğu halde bilâkis böyle kim
selere müsamaha ve atıfet gösterilerek cezalarmm bir kısmının affedilmesinin mahzurları aşikârdır-
Bu mahzurlarından başka kanunumuzun kabul ettiği bu sistem, birçok karışık hesap ameliyelerini 
icabettirmesi itibariyle aynı zamanda mahkemeleri ve kaza mereilerini lüzumsuz yere işgal etmekte 
ve davların günden güne çoğalıp teraküm- etmesin ede sebebiyet vermektedir. 

Evvelce bu sistemi kabul etmiş olan Devletierinbüyük bir kısmı ve bu arada İtalya yeni Ceza Kanu
nu, bu mahzurları dolayısiyle mezkûr usulü terkederek toplama sistemini kabul etmişlerdir. Filha
kika yukarda esasları hulasaten arzedilen diğer sistemlere nazaran en mâkul olan sistem de bu
dur. Bu sistemde suçlu işlediği her suçun cezasını tamamen görecek ve cezanın bir kısmından mu
af tutulmıyaçaktır. . Ancak cemedilen cezaların,insan ömrünün kifayet edemiyeceği büyük ra
kamlara yükselmesinin mümkün olacağı ileri sürülerek bu sisteme itiraz edilmekte ise de, top
lanan cezalara âzami bir -had kabul edilmek suretiyle bu mahzur ve itirazlar bertaraf edilmiş 
olacaktır. 
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Yukarda izah edilen sebeplerden dolayı ceza kanunumuzun içtimaa taallûk eden hükümleri 
değiştirilerek hukuki içtima yerine toplama sisteminin kabulü uygun görüldüğünden bu kanun 
teklifi yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerin mahiyetine gelince : 
Teklifin 68 ve 69 ncu maddelerinde birden ziyade suç işliyen • kimseler hakkında yapılacak mu

ameleler prensip olarak tesbit edilmiştir. 
70 nci mâ"dde, birden ziyade müebbet ağır hapse mahkûm olanlar hakkında ölüm cezası verile

ceğine mütedairdir. Bu hüküm, kanunumuzun halen yürürlükte bulunan 69 ncu maddesinin son fıkra
sının aynıdır. 

71 nci maddenin birinci fıkrasına», göre aynı neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarm bir araya 
gelmesi halinde bu cezaların mecmuunun tatbik edilmesi icabetmektedir. Şu kadar ki, 77 nci madde 
gereğince bu cezaların mecmuunun ağır hapiste 30, hapiste 25, hafif hapiste 15 ve sürgün cezasında 
ise 10 seneyi geçemiyecektir. 

Teklifin 73 ve 75 nci maddeleri ise, başka başka neviden hürriyeti bağlayıcı cezaların bir araya 
gelmesi halinde tatbik olunacak muameleye mütedairdir. Burada şu ciheti ilâve etmek lâzımdır ki: Baş
ka başka neviden hürriyeti bağlayıcı cezalar bir araya geldiğinde bu cezaların mecmuu, 77 nci 
maddenin üçüncü fıkrası mucibince yine otuz seneyi geçmiyecektir. 

Teklifin 72 ve 75 nci maddeleri, muhtelif suçlardan dolayı hükmedilmiş olan para cezalarının ayrı 
ayrı ve tamamen hükmolunacağını göstermektedir. 

Bir suçlu hakkında, muhtelif suçlardan dolayı hükmedilmiş olan para cezasının tahsil ve infazına 
dair teklifte kabul edilen sistemle Türk Ceza 'Kanununun bugünkü sistemi arasında esaslı bir fark 
mevcut değildir. 

Filhakika Ceza Kanunumuzun 5435 sayılı Kanunla değişen 76 nci maddesine göre işlenmiş olan 
her fiil için kanun ile belli olan ağır ve hafif para cezalarının ayrı ayrı ve tamamen infaz olunması 
icabetmektedir. Bu konuda, teklifte bir değişiklik yapılmamış ve ancak bu suretle hükmolunan para 
cezalarının çok yüksek miktarlara baliğ olması halinde tahsil ve infaz kabiliyetini kaybedeceği naza
ra alınarak, hürriyeti bağlayıcı cezaların içtimaında olduğu gibi, bunda da âzami bir had kabulü mu
vafık olacağından 77 nci maddenin ikinci fıkrası ona göre tanzim olunmuştur. 

Toplama sistemine yöneltilen bellibaşlı itiraz yukarda da işaret edildiği gibi eemedilen hürri
yeti bağlayıcı cezaların, bâzı hallerde insan ömrünün kifayet edemiyeceği yüksek hadlere baliğ ola
cağı hususudur. Bu sistemin kabul edildiği yerlerde, eemedilen bu kabîl cezalar için âzami bir had 
kabul edilmek suretiyle ileri sürülen bu itiraz da bertaraf edilmiş bulunmaktadır, tşte tasarının 
17 nci maddesi bu hususu tesbit etmektedir. Bu maddeye göre, hürriyeti bağlayıcı cezaların bir
leşmesi halinde çektirilecek ceza, ağır hapiste 30, hapiste 25, sürgünde 15 ve hafif hapiste 10 sene
yi geçemiyeceği gibi başka başka neviden hürriyeti bağlayıcı cezaların bir araya gelmesi halinde 
yekûnu da keza 30 seneyi geçemiyecektir. 

Yukarda da işaret edildiği üzere, birleşen para cezalarının çok yüksek hadlere baliğ olmak su
retiyle ödeme takat ve imkânlarını aşmaması için bunda da âzami bir had kabulü uygun görülerek 
77 nci maddenin ikinci fıkrası tanzim edilmiştir. 

77 nci maddede sevkedilen önemli hükümlerden birisi de bu maddenin son fıkrasıdır. İşlediği 
her hangi bir veya mütaaddit suçtan dolayı otuz sene hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan 
kimsenin bundan sonra muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim bir suç işlemesi halinde, hak
kında takibat yapılamamakta ve ceza verilememektedir. Bu durumdan istifadeye kalkışan bâzı mah
kûmlar ceza evlerinde akıllarına gelen ve kanunen suç teşkil eden her fiili işlemekte ve bu hal ise 
ceza evlerinin inzibatını ihlâl ettiği gibi diğer mahkûmlar üzerinde de âdeta bir terör havası yarat
maktadır. Buna mâni olmak için 77 nci maddenin son fıkrası tanzim edilmiştir. Buna göre, otuz se
neye mahkûm olan bir kimse ceza evinde şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim yeni bir suç işle
diği takdirde bu suçun cezası, âzami had olarak kabul edilen 30 seneyi geçmemek üzere, geri ka
lan cezaya ilâve suretiyle çektirilecektir. 

Netice olarak: Bu teklifimizin kabulü halinde, mütaaddit suç işliyen ve bu suretle redaeti ve ce-
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miyet için tehlikeli bir unsur olduğu anlaşılan kimseler, artık cezanın bir kısmından muaf tutulmak 
suretiyle kendilerine bir prim sağlanmıyacak ve her suçun cezasını tamamen görmeleri temin edil
miş olacaktır. Bundan başka bu sistem, bir kimsenin müteaddit suç işlemesini kısmen de olsun ön-
liyebîleceği gibi mahkemelerin hesap işlerinin ehemmiyetli bir surette azalmasını ve binnetice dâva
ların daha çabuk görülüp bitirilmesini da Bağlıyacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76 ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 6Ş, 69, 

.70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 68. — Bir kimse mütaaddit suçlardan 
dolayı hüküm veya ceza kararnamesiyle mahkûm 
edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre içtima 
ettirilir. 

Madde 69. — Bir hüküm veya ceza kararna
mesinden sonra aynı kimsenin bu mahkûmiyet
ten önce veya sonra işlediği bir suçtan dolayı 
muhakeme edilmesi icabeden hallerde cezaların 
içtimai hükümleri tatbik olunur. 

Madde 70. — Birden ziyade müebbet ağır 
hapse mahkûmiyet halinde ölüm cezası verilir. 

Madde 71. •— Aynı neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet halinde 
bu cezaların mecmuuna muadil tek bir ceza tat
bik olunur. 

Her biri 24 seneden aşağı olmamak üzere en 
aşağı iki defa ağır hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde müebbet ağır hapis cezası verilir. 

Madde 72. —: Aynı neviden para cezalarına 
mahkûmiyet halinde bu cezaların mecmuuna mu
adil bir ceza tatbik olunur. 

Madde 73. — Cezalardan biri müebbet ağır 
hapis ve diğeri şahsi hürriyeti bağlayıcı muvak
kat bir ceza ise dört seneye kadar geceli gündüz
lü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet 
ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Madde 74. — Başka neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet ha
linde bu cezaların hepsi ayrı ayrı ve tamamen 
tatbik olunur. 

İnfazda ağır hapis, hapis, hafif hapis ve sür
gün cezası takip edilir. 

Madde 75. — Başka neviden para cezala
rına mahkûmiyet halinde bu cezaların hepsi 
ayr ıayrı tamamen tatbik olunur. Para ceza
ları sair cezalarla birleştiği takdirde hepsi ay
rı ayrı ve tamamen tatbik olunur. 

Madde 76. — Fer ' i cezalar ve mahkûmiyetin 
bütün diğer cezai neticeleri her ceza hakkın
da ayrı ayrı tâyin olunur. 

Aynı neviden fer'i cezalar ve cezai netice
ler birleşirse bunların mecmuuna muadil tek 
bir fer'i ceza veya cezai netice tâyin olunur. 

Madde 77. — Aynı neviden şahsi hürriyeti 
bağlayıcı muvakkat cezaların birleşmesi halin
de tatbik edilen ceza ağır hapiste 30, hapiste 
25, sürgünde 15, hafif hapiste '10 seneyi 
geçmez. 

Aynı neviden para cezalarının birleşmesi ha
linde tatbik edilen ceza ağır para cezasında 
150,000, hafif para cezasında (6000), ve ka
zanç hırşiyle işlenen suçlarda hâkimin yukarı 
haddi aşdığı hallerde ağır para cezasında 
(250,000), hafif para cezasında (20,000) lirayı 
geçemem. 

Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti 
dört seneyi geçemez. 

Ağır para cezasiyle hafif para cezası birleş
tiği takdirde çevrilecek cezanın nev'i hapistir. 

Başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı 
muvakkat cezaların müddet yekûnu 30 seneyi 
geçemez. Bu haddi aşan ceza miktarı sürgün, 
hafif hapis, hapis, ağır hapis cezasına göre ten
zil edilir. 

İçtima neticesinde tatbik olunacak muvak
kat fer'i cezalar, âmme hizmetlerinden memnu-
iyet cezasında 15, muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının tatilinde 6 seneyi geçemez. 

Cezanın infazına başlandıktan sonra işlenen 
suçlardan dolayı hükmedilecek cezalar, yukarda 
yazılı hadleri geçmemek üzere geri kalan ce
faya ilâve olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Türk Ceza Kanununun 163, 421, 440, 441 ve 442 nci mad

delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/344) 

4 .11.1952 

B. M. M. Başkanlığına rr*-*1: v " '" '• **• 

T. C. Kanununun 163, 421, 440, 441, ve 442 nci maddelerinin tadiline ait teklifimi ekli gerekçe
siyle takdim ediyorum. 

Alâkalı encümenlere şevkiyle kanunlaşmasını arz ve teklif ederim. 
Tokad Milletvekili 

Ahmet Gürhan 

]VV GEREKÇE 

1926 tarihinde kabul edilen 765 sayılı T. C. Kanununda muhtelif zamanlarda tadilât yapılmış ve 
fakat bu kanunun 163 ncü maddesine 1949 yılma kadar dokunulmamıştı. Bunun sebebini, mezkûr 
maddenin mer'i bulunduğu 23 yıl zarfında onun tadilini icabettirecek her hangi bir hâdisenin zu
hur etmemiş olmasında aramak lâzımdır. 

Hal böyle iken eski iktidar, mâkul bir zaruret olmadığı halde sırf muhalefeti sindirmek ve vic
dan hürriyetini tamamen kıskaç içinde tutmakla iktidarı muhafaza edebileceği ümidine kapılmış ve 
bu 163 ncü maddenin - fikir hürriyetini baltalama bahasına - tadilinden kendini menedemem iştir. 

163 ncü maddeyi tadil eden 5435 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında o zamanın muhalefetini 
Mecliste temsil eden D. P. Grupu adına çok sert tenkidlerde bulunulmuş, daha doğrusu D. P. nin 
tadile taraftar olmadığını Türk Milletine ilân etmişti. D. P. tezinde çok haklı idi. Çünkü H. P. 
iktidarının tadil tasarısı, fikir hürriyetini boğmakta, fikirleri kafalarda hapsederek propaganda ma
hiyetinden uzak dahi olsa iki kişi arasında bile teatisini menetmekte idi. D. P. nin gayet mukni ve 
gayrikabili itiraz tezi, iktidarı elinde tutmaktan başka gayesi olmıyan o zamanın iktidarına mensup 
Meclis ekseriyetinin kol hareketleriyle boğulup gitmişti. Fakat H. P. sinin bu hareketine karşı Türk 
Milletinin reaksiyonu azalmamış, gittikçe artmış ve malûm »neticenin doğmasına en mühim âmiller
den olmuştu. 

Halen mer'i bulunan mezkûr madde muvacehesinde akademik bir münazara kasdryle islâm Huku
ku tezinin ele alınması çok ağır cezai müeyyidelerin tehdidi altındadır ki bu hal, Anayasanın vic
dan ve fikir hürriyetine ait vatandaşlara bahşettiği hakkı almakta ve bu sebeplerle mezkûr maddeyi 
antidemokratik bulmaktayım. 

Bundan başka, partiler için değişmiyen ve onların hayatiyeti için esaslı bir prensip vardır. 
Partiler, muhalefette iken savundukları tezlerini, iktidara geldiklerinde hâkim kılmak gayesin
den vazgeçmezler. Aksi halde tezlerinde samimî olmadıklarına hükmolunur ki, bu, onların ikti
darı kaybetmeleri neticesini doğurur, işte ben de Jm maddenin tenkidinde D. P. tarafından 
zabıtlarda meşrut tezlerden ilham alarak, o zamanın muhalifi, şimdiki iktidarına mensup bir 
milletvekili şif atiyle J63 ncü maddeyi eski hale getirmek üzere tadil etmeyi düşünmekteyim. 

Kanunların tanzim ve tedvininde başlıca nazara alınması lâzım en mühim mesele, o 
kanunun millî örf ve âdetlerden mülhem olması, ve halk pisikolojisine uygun bulunmasıdır. Hal
buki T. C. K. zina suçlarına taallûk eden cezai müeyyidelerinde bu cihete iltifat edilmemiş, 
Türk milleti gelenek ve ahlâkî telâkkiler bakımından T. C. Kanununu aldıkları milletlerle mü
savi tutulmuştur. Bu asla doğru değildir. Çünkü Türk milletinin aileye karşı olan kuvvetli 
rabıtasiyle ruhunda mündemiç kıskançlık yüzünden yurdumuzda vukuagelen cinayetlere her han
gi bir yurt ve millette nispet itibariyle raslamak mümkün değildir. O halde yapılacak iş, 
zinaya taallûk eden cezai müeyyideleri millî telâkkilere muvazi olarak tezyit ve teşdit etmek-
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ten ibarettir. Bu setofeplere binaen T. C. Kanununun zinaya mütaallik suçlar için verilen ce
zaların en az dört mîsli artması yolundaki tadil teklifimi hizırladım. Bununla beraber kadın 
ve genç erkeklere söz atma ve sarkıntılık suçlarını da aynı nispette tecziyeye lâyık görmekte ol
duğumdan bu suçlara ait cezaların da dört misli artırmanın muvafık olacağı kanaatindeyim. 

T. C. Komününün 163, 421, 440, 441, ve 442 nci 
maddelerinin tadiline ait kanun teklifi 

T. O. Kanununun 163,, 4212 440 441 ve 442 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 163. — Dinî veya dinî hissiyatı veya 
dinen mukaddes tanınan şeyleri âlet ederek her 
ne suret ve sıfatla olursa olsun Devlettin emniyeti
ni ihlâl edebilecek harekete halkı teşvik veya bu 
bapta cemiyet teşkil edenler, teşvikat ve teşkilâ
tın bir gûna fiilî eseri çıkmamış olsa bile muvak
kat ağır hapse mahkûm olurlar. 

Böyle bir cemiyete girenler, 313 ncü madde
ye göre cezalandırılırlar 

Dinî efkâr ve hissiyata müstenit siyasi cemi
yetler teşkil edilemez. Bu gîbi cemiyetler dağı
tılır ve teşkil edenlerle üyeleri birinci fıkra mu
cibince cezalandırılır. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere söz 
atanlar, iki aydan bir yıla kadar ve sarkıntılık 
edenler, altı aydan iki yıla kadar hapsolunurlar. 

419, 420 nei maddelerle bu maddedeki suçları 
işliyenler, şikâyete mahal kalmaksızın re'sen ta
kip olunurlar. 

Rize Milletvekili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili M. Dâim fiüalp'ın, Türk Ceza Kanununun 55 ve 
56 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/S5) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz 
ile gerekçesi birlikte sunulmuştur. 

Muktezasının ifasını rica ederiz. 
Rize Milletvekili Siird Milletvekili 

/. Akçal M. D. Süalp 

Madde 440. — Zina eden kan hakkında bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası tertip olunur. 
Kaniim evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan 
kimse hakkında aynı ceza hükmolunur 

Madde 441. — Karısiyle birlikte ikamet et
mekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek su
rette başka yerde fuhuş kasdiyle evli olmıyan bir 
kadını tutmakta olan koca, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak 
olan kadın hakkında da aynı ceza verilir. 

Birinci fıkradaki suç, fuhuş kasdi olmaksızın 
karı, İkoca gibi geçinmek kasdiyle işlenmişse ve
rilecek ceza, üç aydan otuz aya kadardır. 

Madde 442. — Yukardaki maddelerde yazılı 
cürümlerin işlendiği sırada kan koca birbirin
den nikâh b̂aki olduğu halde hâkimin hükmiyle 
ayrılmış veya biri diğerini terketmiş ise, her biri
nin cezası bir yıla kadar hapistir. 

( S. Sayısı : 222 ) 



GEREKÇE t ' 

Türk Ceza Kanununun 54, 55, 56 ncı maddelerinde, suçluların yaşları bakımından ceza mesuli
yetini tâyinde üç had kabul edilmiştir. 

Birincisi, Fiili işledikleri zaman on bir yaşmı bitirip 15 yaşını bitirmiyenler, ikincisi 15 yaşı
nı bitirip 18 yaşını bitirmiyenler ve nihayet üçüncüsü de 18 yaşını bitiripte 21 yaşını doldurma
mış olanlar teşkil eder. 

Bu hükümlere göre Ceza ehliyeti on bir yaşın ikmaliyle başlar ve 21 yaşın ikmalinde de tam 
mesuliyet teveccüh eder. 

Her memlekette, yaş itibariyle ceza mesuliyetinin tâyininde iklim şartları ile sosyal ve kül
türel seviyenin birinci derecede yer aldığı malûmdur. Fizyolojik inkişaf ve tekâmülün erken baş
ladığı memleketlerde ceza mesuliyetini tâyin eden yaş hadlerinin ona göre ayarlanması «eza hu
kuku ve suç politikası bakımından önemli bir ınesele teşkil eder. 

Fizyolajik teşekkülâtı ve fark ve temyiz kabiliyeti normal ve zamanında inkişaf etmiş olan 
bir kimsenin mücerret henüz 21 yaşını doldurmaînış olduğu ileri sürülerek cezai mesuliyetini 
tam saymamak ve kendisine verilecek cezadan tenzilât yapmak izahı güç bir keyfiyettir. 

Memleketimizin iklim şartları fizyolojik teşekkülâtıri ve fark ve idrak kudretinin zamanında 
ve hattâ diğer memleketlere nazaran nispeten erken olarak inkişafını icap ettirecek mahiyettedir. 

Realiteler ve yapılan müşahedeler bu hususu açıkça göstermektedir. Nitekim; eski Ceza Ka
nunumu? (18) yaşın ikmalini tam ceza ehliyetine kâfi görmüştü, fakat Türk Ceza Kanunu 1889 
tarihli eski İtalyan Ceza Kanunundan aynen tercüme edilirken bu konu üzerinde fazla durulmıya-
rak oradaki yaş haddi aynen alınmış ve bu suretle tam ceza ehliyeti 22 yaşma çıkarılmıştır. Yeni 
italyan Ceza Kanunu ise bu haddi 18 e indirmiş olduğu gibi diğer birçok devletler de bu esası ka
bul eylemiş oldukları halde bu husus şimdiye kadar bizde nazara alınmamıştır. 

Burada bilhassa şu ciheti tebarüz ettirmek lâzımdır ki: Memleketimizde ve bilhassa Anadolu-
nun muhtelif bölgelerinde, çeşitli düşüncelerin tesiri altında çocukların en aşağı dört beş yaş küçük ka
yıt ettirilmesi âdeta bir gelenek haline gelmiştir. Nasiyei hallerine göre 25 - 30 yaşında görünen 
birçok suçluların nüfusta 18 ve hattâ 15 yaşında kayıtlı bulundukları tatbikatçılarımız tarafından 
her daim müşahede edilmekte ve nüfus sicilinde on bir yaşında kayıt edilmiş olan kimselerin ekse
riya sekiz dokuz yaşında çocuk babası oldukları da görülmetkedir. 

Bunlardan başka, tam ceza ehliyetinin 22 yaş olarak kabul edilmesini, suçların çoğalması sebep
lerinden biri olarak göstermek de yanlış olamaz. İşlenmesi tasavvur ve tasmim edilen fiillerin bir 
çoğunun tam ceza ehliyetini haiz olmıyan kimselere yaptırılmakta olduğu ve bu gibi hallerin ma
alesef sık sık müşahede edildiği bir vakıadır. 

En nihayet ehliyet ve mesuliyet bahsinde Medeni Kanun hükümlerinin de göz önünde bulundu
rulması icabeder. Türk Medeni Kanununun 9, 10 ve 11 nci maddelerinde 18 yaşını bitiren bir kim
senin medeni haklan kullanmaya salâhiyettar olduğu, iktisaba da iltizama da ehil bulunduğu 
tasrih edilmiştir. Medeni hukuk sahasında iktisaba ve iltizama ehil bulunan bir kimsenin, ceza huku
ku sahasında tam ehliyeti haiz sayılmamasının ilmen izahı pek kolay olamaz. 

Yukardan beri izah edilen sebeplerle, birçok yabancı memleketlerde olduğu gibi bizde de tam 
ceza ehliyetinin 18 yaşının ikmaliyle başlaması doğru ve yerinde olacağından bu kanun teklifi yapıl
mıştır. 

Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesinde yapılan tadil ile, suçu işlediği zaman on sekiz yaşını 
bitirmiş olan kimseler ceza ehliyetini tam olarak haiz olacak ve binaenaleyh bu kabil suçlular işle
dikleri fiillerin cezalarını tam olarak göreceklerdir. 

Teklif de ceza ehliyetinin başlangıcında bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiştir. 56 ncı 
maddede yapılmış olan bu değişiklikten sonra da, fiili işledikleri zaman on bir yaşını bitirmemiş 
olanlar haklarında takibat yapılamıyacak ve suçu işlediği tarihde on bir yaşını bitirip on beş yaşım 
doldurmıyanlar haklarında 54 ncü ve on beş yaşını bitirip on sekiz yaşını doldurmıyanlar hakların
da da 55 nci maddeye göre muamele yapılmasına devam olunacaktır. Şu kadarki bu teklifin kanu-
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niyet kesbetmesinden sonra suçu işlediği zaman on seki? yaşını bitirmiş olanlar haklarında tâyin olu
nan cezadan artık bir tenzilât yapılması bahis mevzuu olamıyacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesinde böyle bir değişiklik yapılırken bu madde ile yakından 
ilgisi bulunan 55 nci maddenin de nazara alınması ic^beyledigi görüldüğünden bu maddede de 
gerekli değişiklik yapılmıştır. » 

55 nci maddede yapılan başlıca değişiklikler şunlardan ibarettir : 
56 ncL maddede yapılan değişiklik sebebiyle mezkûr maddenin son fıkrasın* Ifuum kalmadığı 

mütalâa edilerek bu fıkra kaldırılmış ve teklifte tam eeza ehliyeti on sekiz yaşın ikmaliyle başla
dığından 5£_nci maddedeki cezadan tenzilât nispetleri de ona göre ayarlanmıtır. 

Netice olgrak: Bit teklifin kannniyet kesbetmesi halinde medeni hukuk sahasındaki ehliyeti tâyin 
eden ya^Jıadâi ile ceza hukuku sahasındaki tam ceza ehliyetini-gösteren yaş haddi arasında mev
cut olan fark ve ayrılj.k giderileceği gibi yukarda izah edilen mahzurlar da bertarai edilmiş ola
cak ve İsınlardan başka bu yaştaki kimselerin suç işlemekte bir vasıta olarak kuHanıİHiaaının, 
kısmen de olsun, önüne, geçilmiş bulunacaktır. . 

m 55 vs 56 net maddeU-
hakkvnda kanun teklifi 

Türk Ceza Karmnwm 
rinin değiştirilmesi l 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 55 ve 
56 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 55. — Fiili işlediği zaman on beş 
yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını bitirmemiş olan
lar hakkında aşağıda yazılı şekilde ceza tâyin 
olunur. 

1. ölüm cezası yerine yirmti seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

2. Müebbet ağır hapis yerine on beş sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası veri
lir. 

3. Diğer cezaların üçte birinden yarısına 
kadar indirilir. 

4. Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve em-' 
niyeti umumiye nezareti altına alınmak cezaları 
tatbik edilmez. 

Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on 
sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hakkında hürri
yeti bağlayıcı cezalar jfara cezasından çevrilmiş 
olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde veya bü
yüklere mahsus ceza eylerinin hususi kısımların,-
da çektirilir. Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri 
zaman eğer mahkûm oldukları ceza müddeti üç 

seneden ve geri kalan müddeti iki seneden fazla 
ise büyük mahkûmların bulundukları ceza evle
rine naklolunurlar, ancak bunlardan, geçirdikleri 
müddet içindeki hal ve durumlarına göre müna
sip görülenler hususi eeza evine veya büyüklere 
mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında abko-
nulabilirler. ' 

Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz 
yaşını bitirmiş ve mahkûm ocukları c#a müd
deti üç seneden az bulunmuş olup da geçmişteki 
hallerine nazaran hususi ceza ilinde vem büyük
lere mahsus ceza evlerinin hususi kısifolarmda 
bubandurulmalan daha uygun görülenlerin ce
zaları bu evlerde çektirilir: 

Madde 56. — Hüküm zamanında §5 yaşını 
doldurmuş olanlar hakkında ̂ olüm cezam yerine 
otuz sene ağır hapis ve müebbet ağır hapis yeri
ne yiısni dört sene ağır hapis cşzası hükm^lunur. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı Sarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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Rize (îzzet Akçal ve iki arkadaşı) Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi (2/37Ğ) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
* 

Türk Ceza Kanununun 55 ve 56 ncı maddeleriyle 69 ncu ve mütaakip maddelerinin tadili hak
kında, vâki teklifimiz, Hükümetçe 1. XII . 1950 tarihinde sevkedilmis olan tadil tasarısı nazara 
alınarak mahdut maddelere inhisar ettirilmişti. 

Hükümet tarafından Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkında sevkolunan ta
san geri alındığı cihetle komisyonda müzakere ve kabul edilen teklifimizin bu tasarıdan tefrik 
edilerek raporunun henüz yazılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

* Tatbikatta hissedilen ihtiyacı karşılamak maksadiyle yeniden hazırladığımız Türk Ceza Kanu
nunun 87, 192, 265, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü maddelerinin 
tadiline ait teklifimiz bağlı olarak sunulmuştur. 

Evvelki tekliflerimizle birleştirilerek müktezasmın ifasını rica ederiz. 
Rize Milletvekili Siird Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

îzzet Akçal M. Daim Süalp Vacid Atwna 

GEREKÇE 

1 . VII . 1926 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Türk Ceza Kanununun, o tarihten bugüne ka
dar 15 defa değiştirilmiş olmasına rağmen, birçokhükümleri bugünkü ihtiyaçları karşılamaktan uzak 
bulunduğu gibi bâzı maddelerindeki müeyyidelerin de gayrikâfi bulunduğu ve bu hallerin ise ce
miyet içinde huzursuzluk yaratarak yer yer şikâyetleri mueip olduğu malûmdur. 

Bu cümleden olmak üzere uyuşturucu maddelere ait kaçakçılık fiilleri günden güne artmak is-
tidadını gösterdiğinden bu konu, üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer bir mahiyet almış ve 
Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve mütaakip maddelerindeki hükümlerin, ise bu suçlan önlemekten 
uzak bir hale geldiği anlaşılmıştır. Bu suçların gittikçe tezayüt etmesi, memleketimizin ve bilhassa 
istanbul'un milletlerarası beyaz zehir merkezi haline geldiği hakkında yabancı memleketlerde bâzı 
kanaatlerin doğmasına da sebep olmuştur. 

Bunlardan başka, bir kimsenin şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya şöhret veya servetine za
rar verebilecek bir hususun neşir va&tasiyle ifşa veya isnadetmek tehdidi ile kendisinden para al
mak veya diğer bir menfaat elde etmek kanunlarımıza göre suç teşkil etmediği cihetle bu boşlu
ğun doldurulması zaruri bulunduğu gibi 1881 sayılı eski. Matbuat Kanunundan Türk Ceza Kanu
nuna nakledilmesi gereken ve bu düşünce ile yeni Basın Kanununa alrnmıyan ve mahiyetleri itiba
riyle esasen Türk Ceza Kanununda ceza müeyyidesi altına alınmış bulunan bâzı suçların cezalan-
mn ağırlatıçı sebeplerini teşkil eden hükümlerin de Türk Ceza Kanununda nazarı itibara alınması 
icabeylemektedir. 

Ceza Kanununun hakaret ve sövmeye taallûk eden hükümleri arasında ahenk ve tenazur mevcut 
olmadığı gibi bu suçlara ait hükümlerde esasen eksik ve ıslaha muhtaç ve müeyyide bakımından da 
kifayetsiz bir halde bulunmaktadır. 

Hırsızlık suçlanna gelince : Bu suçların günden güne arttığı ve bunun da umumi bir şikâyet 
konusu haline geldiği göz önünde bulundurulacak olursa bu husustaki hükümlerin yeniden gözden 
geçirilerek bugünkü ihtiyaçları karşılıyaeak bir hale getirilmesinin zarureti kendiliğinden meydana 
çıkacaktır. 

Yukarda umumi mahiyette olarak kısaca arzedilen sebeplerden dolayı Türk Ceza Kanununun 
87, 192, 265, 311, 312, 402, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü maddelerinin değiştiri
lerek bugünkü ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesini sağlamak için bu tadil teklifi hazırlanmıştır, 
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haddelerde yapılan ^değişikliklerin izahına gelince: , ^ -Â 
Madde 87 : Uyuşturucu maddelere ait kaçakçılık suçları bugün milletlerarası bir mahiyet almış

tır. Bu husus Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu tarafından nazarı dikkate alına
rak bu suçlardan dolayı yabancı memleket mahkemelerinden; verilen hükümlerin tekerrüre esas tutul
ması mütalâa edilmiş ve hazırlanmış olan tek konvansiyon tasarısında da bu düşünceye yer verildiği 
görülmüştür. 

Bu maddede yapılan değişiklikte ise bu fiillerin tesir ve şümul sahaları ile ağlVîık ve sirayet 
derecesi göz önünde tutularak bu suçlardan dolayı yabancı memleket mahkemelerinden verilmiş olan 
hükümlerm tekerrüre esas ittihaz edilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 192": Bu maddenin yürürlükteki metnine göre bir kimsenin şeref ve haysiyetini ihlâl 
edecek veya şöhret ve servetine zarar verebilecek bir hususu neşir vasıtasiyle if^a etmek veya ifşa 
mahiyetinde olmaksızın bu yolda isnatta bulunmak tehdidi ile kendisinden para almak veya diğer 
bir menfaat istihsal etmek suç teşkil etmemektedir. Yapılan değişiklikte bu hususların da nazarı 
dikkate alınarak kanunun bu boşluğu doldurulmuştur. 

Madde 265 : Bu maddenin 5435 sayılı Kanunla değiştirilmesinden evvelki metninde «askerlere, 
subaylara ve zabıta memurlarına tahsis edilmiş bulunan silâhların da memnu silâhlardan madüt bu
lunduğu» tasrih edilmiş olduğu halde mezkûr kanunla yapılan tadilde ve nedense bu hususun na
zara alınmadığı görülmüştür. 

Ordu ve zabıta kuvvetlerine tahsis edilmiş bulunan silâhların da yalnız resmî sıfatı haiz olan
ların ellerinde bulunmalarını ve başkalarının bunları taşımamalarım temin bakımından memnu si
lâhlar arasına alınması lüzumu tatbikatta kendini gösterdiğinden bu maddede ona göre gerekli de
ğişiklik yapılmıştır. 

Madde 311 : Bu maddede, başkalarını aleni olarak suç işlemeye tahrik etmek, suç sayılarak ceza 
müeyyidesine tâbi tutulmuş ise de bu gibi fiillerin, tesir sahası çok daha geniş ve şümullü bulunan 
yayın vasıtalariyle işlenmesi hali derpiş edilmemiştir. Yapılan değişiklikte Basın ve Ceza kanun
larındaki bu noksan giderilmiş ve tahrik neticesinde istenilen suçun işlenmesi veya işlenmesine te
şebbüs edilmesi halinde tahrikçilerin asıl suçlular gibi ceza görecekleri de açıklanmıştır. 

Madde 312 : Bu maddede yapılan değişiklik, medih ve istihsan kelimeleri karşılığı olarak hu
kuk terimimizde yer alan övmek ve iyi gördüğünü söylemek kelimelerinin konması suretiyle madde
ye vuzuh sağlamak ve 311 nci maddedeki değişikliğe mütenazır olarak maddede yazılı suçların ba
sın yoliyle işlenmesi takdirinde muayyen cözanln altıda bir miktar artırılmasından ibaret bulun
maktadır. 

Ma.dde 403 : Uyuşturucu maddelerin ruhsata aykırı olarak imâl, ithal veya ihraç edilmesi ha
len suç teşkil etmediğinden bu fiillerde suç sayılarak ceza müeyyidesi altına almdığı gibi tesir ve 
mahiyetleri itibariyle daha ağır ve vahim neticeler tevlit etmesi hasebiyle bu maddelerin ruhsat
sız olarak imal, ithal ve ihracına ait suçlar da daha müessir bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Bunlardan başka bu cürümlerden dolayı hükmedilen sürgün cezalarının müesseriyetini temin 
etmek için, bu cezaların istihsal mmtakaları haricinde ve polis teşkilâtı olan ilce'merkezlerinden 
birinde çektirilmesi ve bu cezanın infazı sırasında mahkûma emniyeti umumiye nezareti altında 
da bulundurulması usulü kabul edilmiştir. r e î •"?• * î'• î * ; • * " - " - " ' * * * ? * * * * * * *~l''•* * * 'T • 

Bu suçları işlemek için teşekkül vücuda getirmek bu teşekkülleri idare etmek veya. bu teşekkül
lere dâhil olmak fiilleri maddede ayrıca suç sayılarak müeyyide altına alınmış öîdtt#u gibi uvuş-
turucu maddelere ait suçların meslek, sanat-veya maişet vasıtasa haline getirilmesi de cezayı ağır-
latıcı sebep olarak kabul edilmiştir. [v < •••> - - "~~r~ ~-~ •• 

Madde 404 : 403 ncü maddede yer almış olan «mahsus bir yer tedariki veya fraşfrti taretle halkı 
celbederek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını teşvik etmek» fiilî ilgisi hasebiyle 4©4 neü mad
deye alınmış ve bu maddeleri 18 yaşından aşağı küçüklere veya görülür şekilde aklen malûl olan
lara veya müptelâlarına verenler hakkında 403 ncü maddenin ikinci bendindeki cezaların altıda 
bir artırılacağı açıklanmıştır. 
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Bunlardan başka, 403 ncü#maddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak bu maddedeki sür
gün cezasının da istihsal mıntıkaları haricinde ve polis teşkilâtı bulunan ilce merkezlerinden bi
rinde infaz edilmesi ve mahkûmların sirgün cezasının infazı müddetince emniyeti umumiye ne
zareti abında bulundurulmaları eslüı ka%ul edilmiş ve ceza müeyyideleri de ihtiyaca uygun bir 
hale getirilmiştir. 

Bu maddede yapman diğer bir değişiklik de "şudur: Gerek bu ve gerek 403 ncü maddelerdeki 
cürüaniefdea^ririe iştirak etmiş olan kimsenin, resmî makamlar tarafından haber alınmazdan ev
vel, keyfiyeti ve «ürÜm ortaklarını ve uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri 
merciine haber veprek bunların yakalanmalarını ve elde edilmelerini kolaylaştırdığı takdirde ce
zadan muaf tutulseak ve bu cürümler haber alındıkta» sonra cürüm meydana çıkarılmasına veya 
esriklerinin yalvarmasına hizmet ve yardım eden kimselerin ise cezaları yarı nispetinde!ündirilebi-
I©Ö*ği İfiljî y^ptıjj yardımın derecesine göre büsbütün de kaldırılabilecektir. 

l|a^te"4^^j|^|ift*ddeye, Veteriner, kimyager, askerî sağlık memurları, hemşire ve hâsta bakı
cılar da âlâve edfifftiş ve bahis mevzuu cürümlerin nakil vasıtaları içinde veya umumi yerlerin sa
hip ve ntörtlMemleri veya memuriyet va&fe ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memurlar tarafın
dan işlenmem halinde ceza Mir misli artırılmakla beraber hükmedilecek hapis cezasına muadil b» 
müddetle memuriyetken mahrumiyet veya meslek ve.sanatının icrasından memnuiyet cezalarınrir#a 
tatbiki uygun elaeağmdan 406 nci maddenin 2 numaralı bendi buna göre tanzim edilmiştir. 

Madde 41î : Bu maddedeki bir aydan altı aya kadar olan hapis cezası, kâfi bir müeyyide teşfcil-
etmediği cihetle, 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere artırılmıştır. 

Üadde 48Ö : Yürürlükte bulunan 480 nci maddede mahsus bir madde tâyin ve isnadı suretiyle 
yapılan hakaret ve tecavüz fiilinin, mağdurun huzurunda yahut kendisine hitaben yazılıp gönderil
miş tiir metap , telgraf, resim veya her hangi bir yazı veya telefonla işlenmesi hususları nazara 
»İmmamiftır. 

Yapdftn değişiklikle Hu noksanlar ikmal edilerek 482 nci madde hükümleriyle ahenk ve tenazuru 
sağkfemiŞ olduğu gibi cezanın yukan haddinin ay olarak ifadelendirilmesinden dolayı cezaların he-
sabjnda husııle gelen güçlükler ve 5435 sayılı Kanunla para cezalarının tâbi olduğu artış nispeti na-
*&i»'*laiarak dei^ müeyyidesi de bu esaslara göre değiştirilmiştir. 

Madde 482 : Bu maddenin 1, 2. 3, ve 4 ncü fıkralyan, ihtiva ettikleri kanuni unsurlar bakımın
dan İBr^eifrşjikliğıe tâbi tutulmuş olmakla, beraber para cezaları yukarda gösterilen seberjejlş artırıl
mış v#İgfenen suçlarla eezalar arasında âdil bir nispet gözetilerek hapis cezasının aşağı hadleri 
yükseltilmiştir. * 

Madde 486 : Maddenin birinci fıkrası daha vazıh bir hale getirilmiş ve «kanuni müşar», müda
fi ve kanuni mümessiller»- de ilâve edilmek, suretiyle maddenin tatbik sahası genişletilmiştir. 

Madde 491 : 2275 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte bu maddedeki cefaların yukarı hadleri 
indirilmiştir. Bu indirmeden sonra hırsızlık suçlarının çoğalması ve şikâyetlerin artması bu husus
taki müeyyidenin tesirsizliğini ve gayrikâfi olduğunu meydana koyduğundan bu cezalar müessir 
bir kale getirilmiş ve ehemmiyetine binaen 5 nci bentdeki yankesicilik suçu da 492 nci maddeye 
almfcSrak daha ağır bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Bundan başka, 492 ve 493 ncü maddelerde olduğu gibi bu maddede yazılı hırsızlık fiillerinin 
ikiden fazla kimseler tarafından birlikte işlenebilmesi de şiddet sebebi sayılmıştır. 

Curada şu ciheti ilâve etmek lâzımdır ki : 5617 sayılı Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 
Kastimin 13 neft maddesine göre büyük baş hayvanları çalanlar hakkında Türk Ceza Kanununa 
göre 4iyfaı edilecek cezaların üç kat artırılması icabetmektedir. 

49l!-N*i*498 ttöi maddelerde yapılan değişiklikte ceza müeyyideleri artırılmış bulunduğu cihetle 
artık bttSrUk baş hayvan çalanlar h§|ktn4Â mezkûr hükmün T#pÜanması mâdalete uygun olmıya-
cağmdan maddenin sonuna ilâve edttm Mr fıkra ile, hayvan hırsızları hakkında zikredilen hük
mün uygulanmaması temin edilmiştir. 

Madde 492 : Bu maddede yapılan tfcöşiklikte ceza müeyyideleri artmlmış ve yukarda işaret 
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tâildiği üzere yankesicilik suretiyle islenen hırsızlık suçlan, bu maddeye alınmak suretiyle daha 
ağır bir müeyyideye tâbi tutulmuştur. 

Madde 493 : Bu maddedeki cezalarda, bu fiillerin mahiyet ve ağırlıkları ve diğer suç cezala
rımla mütenasip olarak ayarlanmıştır. 

Sonuç olarak : Bu tiklifin kanuniyet iktisap etmesi halinde tatbikatta hissedilen boşluklar gi
derileceği gibi umumi bir mahiyet almış ola» şikâyetler de kısmen önlenmiş olacaktır. 

Türk Ceza Kanununun bâzt maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk ceza Kanununun 87, 192, 
265, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 
491, 492, 493 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekil
lerde değiştirilmiştir. 

Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatında: 
1. Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hü

kümler bir cürüm vukuunda ve cürme mütaallik 
.hükümler kabahat vukuunda; 

2. Tedfbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek 
ve sanatın icrası hususunda tecrübesizlik ve 
emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak 
işlenilen cürümler diğer cürümler mukabilinde 
vesair cürümler bunlar mukabilinde; 

3. Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan 
hükümler; 

4. Bu kanunun altıncı babının birinci faslın
daki 316, 317, 318, 319, 320, 324, 331 ncî mad
deleriyle ikinci faslmdaki 332 ve 333 ncü ve ye
dinci babın üçüncü f aslındaki 403 ve 404 ncü 
maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hü
kümler müstesna olmak üzere yabancı memleket. 
mahkemelerinden verilen hükümler; 

Tekerrüre esas olamaz. 

Madde 192. — Bir kimsenin namusunu veya 
şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya itibarını ki-
racak veya şöhret veya servetine zarar verebile
cek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa etmek veya 
ifşa mahiyetinde olmaksızın bu yolda isnatlarda 
bulunmak tehdidi ile kendisinden para alanlar 
veya başka türlü menfaat istihsal edenler veya
hut para almaya veya menfaat istihsaline teşebbüs 
edenler altı aydan üç yıla kadar hapis ve 200 li 
radan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Madde 265. — Kanuna göre memnu silâhtan 
maksat : 

1. Ordu tarafından kullanılmış veya kulla

nılmakta olan veya düşmandan iğtinam olunan 
veya bütün askerî şahıslara veya zabıta kuvvetle
rine tahsis edilen eski veya yeni sistem her cins . 
veya modelde makinasız veya ağır veya hafif ma-
kinalı harb tüfekleri veya diğer nevi harb aletleri, 
kasatura, süngü, kılıç ve mızraklar; 

2. Ordu veya zabıta kuvvetlerine tahsis olu
nan tabancalarla çapı, cinsi ve modeli her ne 
olursa olsun fişek yatağı dâhil namlısı 15 san
timetreden uzun olan sair tabancalar; 

3. Sapı sayılmamak üzere uzunluğu (25) 
santimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu 
her türlü kesici aletlerdir. 

Bir meslek veya sanatın icrasına mahsus ve
ya ev levazımından olup da bu maksatla bulun
durulan veya taşman veya kullanılan bıçak ve
sair aletler manen silâhtan sayılmaz. 

Madde 311 — Bir suçun işlenmesini aleni 
olarak tahrik eden kimse aşağıda yazılı şekiller
de cezalandırılır: 

1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvak
kat ağır hapsin üstünde bir ceza ise 3 seneden 
5 seneye kadar ağır hapis, 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cezaisini 
müstelzim ise fiilin nev'ine göre 3 seneye kadar 
hapis, 

3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para 
cezası, 

Tahrik, gazete veya mecmua ile veya sair 
tabı aletleriyle veya el ile yazılıp çoğaltılarak 
yayımlanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi 
yerlerde levha ve ilân asmak suretiyle olursa 
vukardaki fıkralar uyarınca suçlu hakkında 
tâyin olunacak ağır hapis ve hapis cezalan al
tıda bir artırılır. Para cecası hükmolunacak hal
lerde bu ceza suçun nev'ine göre 25 liradan 1006 
liraya kadar ağır para cezası olmak üzere tâyin 
olnuur. 
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Yukarda 2 ve 3 sayılı bentlerde beyan olu

nan hallerde ceza tahrik olunan suç için muay
yen olan cezamn en yukarı haddinin yarısını 
geçemez. 

Aleni tahrik sonuncu olarak istenilen suç iş
lenir veya suçun icrasına teşebbüs edilirse tah
rikçiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza-
görürler. 

Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir 
fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü söyliyen 
veya, halkı kanuna itiatsizliğe veyahut cemiye
tin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için 
tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyli-
yen kimse bir seneye kadar hapse ve 500 liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Yukardaki fıkrada yazılı suçları basın yo-
iyle işüyenlere verilecek ceza altıda bir artırılır. 

Madde 403. — 
1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya 

ruhsata .aykırı olarak imal, ithal veya ihraç 
veya bu fiillere teşebbüs edenler, 4 yıldan 10 
yıla kadar hapis cezasiyle birlikte istihsal mm-
takaları dışında ve polis teşıkilâtı olan ilce mer
kezlerinden birinde infaz edilmek ve bu müddet 
içinde emniyeti umumiye nezareti altında bu-
lundürrölmak üzere 3 yıldan 5 yıla kadar sür
gün ve uyuştucucu maddenin her gram veya kü
suru için 10 lira ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 1 000 
liradan aşağı olamaz. 

2. Uyuşturucu maddeleri memleket için
de ruhsatsız satanlar veya satışa arzedenler ve
ya satmalanlar veya yanında veya başka bir yer
de bulunduranlar veya bu maddeleri parasız 
devredenler ve bu suretle devralanlar veya 
sevk veya nakledenler veya bunların alınıp sa
tılmasına veya devrine veya her ne suretle 
olursa olsun tedarikine vasıta olanlar 3 yıl
dan 5 yıla kadar hapis cezasiyle birlikte istih
sal mintakaları dışında ve polis teşkilâtı bu
lunan ilce merkezlerinden birinde infaz edil
mek ve bu müddet içinde emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmak üzere 2 yıldan 
4 yıla kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin 
her gram veya küsuru için 10 lira ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 500 
liradan aşağı olamaz. 

3. Birinci ve ikinci bendlerde yazılı cü
rümleri işlemek maksadiyle teşekkül vücuda 
getirenlerle bu teşekkülleri idare edenler veya 
bunlara dâhil olanlara iki yıldan beş yıla ka
dar hapis cezası verilir. 

tki ve daha ziyade kimselerin bu eürümle<-
ri işlemek için anlaşmaları teşekkül sayılır. 

Cürmün, teşekkül vücuda getirenlerle idare 
edenler veya bu teşekküle dâhil bulunanlar ta
rafından işlenmesi halinde birinci ve ikinci 
bendlerde yazılı cezalar bir kat artırılarak hük-
molunur. 

4. Birinci ve ikinci bentlerinde yazılı cürüm
ler, bu cürümleri meslek ve sanat veya mai§«t 
vasıtası haline getirenlerle aralarında anlaşma 
ve irtibat olmaksızın iki veya daha fazla kimseler 
tarafından toplu olarak işlenirse bu bentlerde 
yazılı cezalar yarı nispetinde artmlarafc hükmo-
hmıır. 

5. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ceza 
ehliyetini haiz bulunmıyanları bu maddede ya
zılı cürümleri işlemekte kullardan kimseler asıl 
fiille mürettep cezaya altıda bir ilâve edilerek ce
zalandırılırlar. 

Madde 404. — 
1. Mahsus bir yer tedariki ile veya başka su

retle bir veya daha ziyade kimseleri celbederek 
uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaş-
tranlarla bu maddeleri 18 yaşını bitirmiyen kü
çüklere veya görülür şekilde aklen malûl olan
lara veya müptelâlarına verenler hakkında 403 
ncü maddenin 2 nci benedinde yazılı cezalar al
tıda bir nispetinde artırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlarla bu 
maksatla yanında bulunduranlar 6 aydan 1 yıla 
kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasın
dan maada istihsal mintakaları dışında ve polis 
teşkilâtı bulunan ilce merkezlerinden birinde in
faz edilmek ve bu müddet içinde emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulmak ve bir yıl
dan aşağı olmamak üzere sürgün cezası da veri
lir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin 
alışkanlığı iptilâ derecesinde ise salâhı tıbben te-
beyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunur. Hastane bulunanıyan 
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yerlerde ise bu kabil kimseler hastane bulunan 
yerlere sevkedilirler. 

Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıbben 
tesbit edilenlerin hastanede muhafaza ve te
davilerin© yetkili mahkemece tahkikatın her saf
hasında: karar verilebilir. 

Uyuşturucu maddeler alışkanlığı iptilâ dere
cesine vardıranlar hakkında, 6-aydan 1 yıla ka
dar emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmak cezası da hükmolunur. 

3. 403 ncü madde ile bu maddede yazılı cü
rümlerden birine iştirak etmiş olan kimse, resmî 
makamlar tarafından haber alınmadan evvel key
fiyeti ve cürüm ortaklarını ve uyuşturucu mad
delerin saklandığı veya imal edildiği yerleri mer
ciine haber vererek bunların yakalanmalarını ve 
elde edilmelerini kolaylaştırırsa fiiline terettüp 
eden cezadan muaf tutulur. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra cüranün 
meydana çrkarılmasma veya şeriklerinin yakalan
masına hizmet ve yardım eden kimselerin cezası 
yarı nispetinde indirilebileceği gibi yaptığı yar-

. dimin derecesine göre tamamen de kaldırılabi
lir. 

* 
Madde 406. — 
1. 403 ncü maddede yazılı cürümleri işli-

yenler tabib, veteriner, kimyager, eczacı, diş ta
bibi, dişçi, ecza ticarethaneleri sahip ve mesul 
müdürleri, sivil ve askerî sağlık memurları, ebe, 
başhemşire, hastabakıcı iseler fiillerine terettüp 
eden cezalar üçte birden yarıya kadar artırılır. 
Ve hükmedilen hapis cezasına muadil bir müd
det memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve 
sanatın icrasından memnuiyet cezaları da ilâve 
olunur. 

2. 403 ncü maddede ve 404 ncü maddenin 
birinci bendinde yazılı cürümler, kara, deniz, 
hava ve her nevi nakil vasıtalarında veya umu
ma açık yerlerde bunların Bahip ve müstahdem
leri veya memuriyet vazife ve nüfuzunu suiis
timal suretiyle memur ve müstahdemler tara
ntından işleafarse bu maddelerde yazılı cezalar bir 
k&t artırılarak hükmolunur ve hapis cezasına 
muadil müddetle memuriyetten mahrumiyet ve
ya meslek ve sanatın icrasından memnuiyet ce-
aakfrı da ilâve olunur. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere 
söz atanlar 3 aydan bir yıla kadar ve sarkıntı
lık edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis olunur. 

Madde 48& f- Her kim toplu veya dağınık 
biı kaç kişi ile ihtilât ederek diğer bir şahıs 
hakkında bir maddei mahsusa tâyin ve isnadı 
suretiyle halkın hakaret ve husumetine mârua 
kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak 
bir fiil' isnat ederse üç aydan üç yılakadar hap
se ve 200 liradan 2000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. 

Eğer bu fiil kendisine tecavüz olunan kimse 
yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine hi
taben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, 
resim veya her hangi bir yazı veya telefonla iş
lenirse failin göreceği ceza 4 aydan 3 seneye ka
dar hapis ve 250 liradan 2500 liraya kadar ağır 
para cezasıdır. . 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu-
ztfriyle 'beraber Alenen «vâki olursa ceza 5 aydan 
3deneye kadür'hapis ve 300 liradan 3000 li*aya 
kadar a§rr para cezasıdır. 

Eğer bu cürüm umuma neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıta-
lariyle irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza 
6 »aydan 3 seneye kadar hapis, 1000 liradan 5000 
likaya Isadar agir para cezasıdır. 

Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık 
bir kaç kişi ile ihtilât ederek her ne suretle 
olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret 
veya vakar ve haysiyetine taarruz eylerse 3 aya 
kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezaslyle mahkûm olur. 

Eğer bu fiil, kendisine tecavüz olunan kim
se yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine 
hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, 
resim veya herhangi bir yazı veya telefon ile iş
lenirse failin göreceği ceza 15 günden 4 aya ka
dar hapis ve '100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasıdır. 

Eğer kendisine tecavüz olunan kimsenin hu
zuru ile beraber alenen vâki olursa ceza bir ay
dan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 100Ö li
raya kadar ağır para cezasıdır. 

Eğer fiil, 480 nci maddenin 4 ncü fıkrasında 
beyan olunan vasıtalardan biriyle işlenirse fai
lin göreceği ceza 3 aydan bir seneye 'kadar 'hapis 
ve 500 liradan 1060 liraya kadar ağır para ce
zasıdır. 

Madde 486. — Tarafların veya vekil, müdafi, 
müşavir yahut kanuni mümessillerinin bir dâva 
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hakkında kaza mercilerine verdikleri dilekçe, lâ
yiha veya sair evrakın yahut yaptıkları iddia ve 
müdafaaların ihtiva ettiği hakareti mutazammın 
yazı ve sözlerden dolayı takibat yapılmaz. 

Dâva ile ilgili olarak yapılması ve söylen
mesi lâzım ve zaruri olmıyan hakareti mutazam
mın yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden 
hariçtir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde yetkili kaza 
mercilerince kanunen muayyen olan inzibati 
tedbirlerden maada tecavüze uğrıyanın talebi 
üzerine tazminata hükmedilebileceği gibi haka
reti mutazammın yazı ve sözlerin evrak ve tuta
naklardan kısmen veya tamamen kaldırılmasına 
da karar verilebilir. 

Madde 491. — Her kim, diğerinin.taşınabilir 
, malını rızası olmaksızın bulunduğu yerden fay
dalanmak için alırsa 6 aydan 3 yıla kadar hapis 
olunur. 

Hırsızlık : 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerinde 

bulunan Devlete ait mal ve evrak veya umumi 
müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer ma
hallerde bulunup menafii umuma ait olan eşya 
hakkında vuku bulursa; 

2. Âdet muktezası olarak yahut tahsis ve 
istimalleri itibariyle umumun tekâfülü altında 
bulunan eşya hakkında işlenirse; 

3. Hırsızla malı çalman arasında hizmet 
veya bir iş yapmak veya bir yerde muvakkat 
olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket 
icaplarından ileri gelen itimadı suiistimal neti
cesi olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi 
olunmuş eşya hakkında işlenirse; 

4. Gündüzün bir bina içinde veya duvarla 
çevrilen müştemilâtına girilerek işlenirse; 

5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yer
lerde bulunan yahut lüzumuna göre açık yer
lerde veya kırlarda bırakılan ve haklarında 493 
ncü maddenin 5 nci fıkrasının tatbiki mümkün 
olmıyan hayvanları bu yerden almak suretiyle 
işlenirse cezası bir yıldan beş yıla kadar hapistir. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimse
ler tarafından birlikte yapılır yahut yukarda ya
zılı hallerden iki veya daha fazlası birlikte işle
nirse cezanın aşağı haddi iki yıl hapistir. 

5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin bü
yük baş hayvanları çalanlar hakkında Türk Ceza 

Kanununa göre verilecek cezanın uç kat artınlâ-
cğına dair olan hükmü ayrıea uygulanmaz. 

Madde" 492 — Hırsızlık: 
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaym 

mahsus bir yerde veya müştemilâtında işlenirse; 
2. Kanunen veya Hükümetin emriyle res

men mühür altına alınmış şeyler hakkında işle
nirse; 

3. Çalman şey umumi bir felâket ve musi
betin tesir ve neticesini gidermek veya hafiflet
mek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur 
yahut umumi musibet veya heyecandan yahut 
mal sahibinin uğradığı hususi bir felâketten müte
vellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa, 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarların 
muhafaza veya tezyini için konulmuş yahut ce-
sedle gömülmüş eşya hakkında işlenirse, 

5. ibadet olunan yerde mabede ait eşya hak
kında işlenirse, 

6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat 
eden yolcuların eşya ve parası hakkında yahut 
umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte 
bulunan idarelerin dairelerinde veya istasyon ve 
iskele ve meydanlarında veya mabedlerin içinde 
yapılırsa, 

7. Yankesicilik suretiyle işlenirsa, 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif 

edilmiş kereste ve ağaçlar ve sair yerlerde kopa
rılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık bı
rakılmış olan mahsuller ve tarlalarda bırakılmış 
ziraat aletleri hakkında işlenirse, 

Suçlu iki yıldan beş yıla kadar hapsolunur. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimse

ler tarafından birlikte yapılır yahut yukarda ya
zılı hallerden iki veya daha fazlası birlikte işle
nirse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 493. — Hırsızlık: 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış 

malı başka yere kaldırmak için duvar, kapı, pen
cere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şar 
hışlan ve malları muhafaza için sağlam madde
lerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkar, 
devirir, kırar, deler veya mahveder yahut suni 
vasıtalarla veya şahsi çevikliği sayesinde berta
raf edilebilen maniaları kaldırarak hane ve sa
ir yerlere girer ve aşarsa, 

2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı baş
ka yere kaldırmak için taklit anahtar, yahut 
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sair aletler kullanarak bir kilidi açar veya sa
hibinin terk veya kaybettiği anahtarı elde ede
rek onunla yahut haksız yere elinde bulundur
duğu MÜ anahtarla açarsa; 

3. Kıyafet değiştirerek işlenirse, 
4. Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takına

rak yapılırsa, 
5. Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya 

müştemilâtından olan veya duvarla çevrilmiş bu
luma: yerlerindeki hayvan hakkında işlenirse, 

€«pa 4 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 

a -
Bu maddede ayrı ayrı gösterilen hallerden 

iki veya daha fazlası birlikte olarak işlenir ya
hut bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılırsa cezanın yu
karı haddi hükmolunur. 

491 nci maddenin son fıkrası hükmü bu 
maddede dahi cereyan eder. 

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

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

Balıke«ir Milletvekili Vacid Asena ve 3 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/392) 

22 . V . 1952 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun (273) ncü maddesinin tadilini mutazammın olarak hazırladığımız ka
nun teklifi esbabı mucibe lâyihasiyle lıirlikte sunulmuştur. Muktazi muamelenin yapılmasına 
müsaadelerinizi arzeyleriz. 

Balıkesir Milletvekili Rize Milletvekili Balıkesir Milletvekili Siird Milletvekili 
V. Asena 1. Akçai M. Erkuyumcu M. Daim Süalp 

GEREKÇE **&» 
Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyelerinden her hangi birinin, huzurlarında ve ifa ettikleri 

vazifelerden dolayı şeref ve şöhretlerine veya vekar ve haysiyetlerine hakaret ve taarruzda bulu
nanlar haklarında, bunların temsil sıfatını ve emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan bulun
maları hasebiyle, Türk Ceza Kanununun 266 ncı madesinin üçüncü bendi ve hakaret ve taarruz 
filleri, bunlara hitap edilmiş telgraf, telefon, meptup, resim veya her hangi bir yazı vasitasiyle 
işlenirse 268 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğ
ruya takibat yapılarak ceza tâyini icabeylediği halde bu maddelerde yazılı haller dışında Bakan
lar Kurulu üyelerinden birisi aleyhinde işlenen hakaret fiilleri Türk Ceza Kanununun yerine gö
re 480 veya 482 nci maddeleriyle 273 ncü maddesine tevafuk eylemekte ve takibat icrası da şikâ
yete bağlı bulunmaktadır. 

Kanunumuzun arzedilen bu hükümlerine .göre faraza bir bakan aleyhinde sıfatından veya ifa 
eylediği vazife veya hizmetten dolayı kendisine hitaben neşrolunan bir yazı vasitasiyle yapılan 
hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 268 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tevafuk eylemekte ve bu 
fiilden dolayı takibat icrası da şikâyete bağlı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan aynı bakan aleyhinde yine aynı suretle yani sıfatından veya ifa eylediği vazi
fe veya hizmetten dolayı, yayınlanan ve fakat kendisine hitabı muhtevi bulunmıyan bir yazı va
sitasiyle irtikâp olunan hakaret ve sövme suçu ise Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesiyle 480 
veya 482 nci maddesine uymakta ve takibat icrası içinde o bakanın usulen şikâyette bulunması 
veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dairesinde şahsi dâva ikâme ederek duruşma
yı takip eylemesi gerekmektedir. 
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Bir -vazife veya hizmetin ifttsmdaaı «olayı neşren yapılan her iki hakaret suçunu takibat bakı

mımdan bu şekilde ayrı ayrı usullere »tâbi tutmanın hukukan izahı güç bir mesele olduğu aşikâr
dır Kanunun 'bu ahenksizliği tatbikatta kendini şiddetle göstermekte ve zaman zaman haklı şikâ. 
yet ve tenkidleri mıueip olduğu da müşahede edilmektedir. 

Bu suretle, sıfatları veya ifa eyledikleri vazifeler sebebiyle mâruz kaldıkları hakaret fiillerin
den ddlayı Bakanlar Kuruluna dâhil olanların şahsan dâva açarak takipte bulunmalarının ve bu 
yüzden sık sık muhakemelere baş vurmak mecburiyetinde bırakılmalarının ne kadar mahzurlu bu
lunduğu ve bundan başka bu halin, o bakanların ifasiyle mükellef oldukları âmme vazife ve hiz
metlerini ne dereceye kadar aksatacağı izahtan varestedir. 

Bu itibarla hem arzedilen mahzurları hem de kanunun bu hükümleri arasındaki ahenksizlik 
ve tenazursuzlüğu gidermek ve tatbikattaki boşluğu doldurmak için Türk Ceza Kanununun 273 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan bu teklif hazırlanarak sunulmuştur. 

Bu maddeye ilâve edilen bir fıkra ile sıfatlarından veya ifa ettikleri vazife veya hizmetlerden 
dolayı bakanlar aleyhinde işlenen ve 266 ncı maddenin 3 No. lu bendi ile 268 nci maddenin 2 nci 
fıkrası şümulü haricinde kalan hakaret ve sövmefiillerinin re'sen takibi temin edilmiş ve bundan 
başka madde daha vazih bir hale getirilmiştir. 

Netice : Bu teklifin kanuniyet «iktisap etmesi halinde tatbikatta hissedilen boşluklar doldurul
muş olacağı gibi kanunun zikredilen hükümleri arasındaki ahenk ve tenazur da sağlanmış ola
caktır. 

Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 273 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 273. — Kanunun ahkâmı mahsusa 
ile tasrih eylediği ahvalin haricinde her kim, 
Büyük Millet Meclisi âzasiyle temsil sıfatını ve 
emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya 
diğer Devlet memurlarından biri aleyhinde sı
fat veya lıizmetlerinden dolayı bir cürüm işler
se o cürüm için kanunen muayyen olan ceza al
tıda birden üçte bire kadar artırılır. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden biri aleyhin
de srfat veya hizmetlerinden dolayı işlenen suç
larda takibat yapılması şikâyete bağlı değildir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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Adalet Komisyonu, raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komi&yonu ''" 7 . VI . X95£ 

Esas No. 2/219, 235, 2M, 269, 272, 
334,344)350,373,382 . 
Kavm No. 43 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 25 . XI . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise, sunulmasına karar verilen Türk 
Ceza! Kanununun 87, 163, 192, 265, 269, 270, 311, 
312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 
493 ncü. maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Rize Milletvekili izzet Akçal ve 
Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp ve Balı
kesir Milletvekili Vaeid Aşena'nın Türk Ceza 
Kanununun 87 ve 192, 265, 269, 311, 312, 403, 

„ 404, 406, 421, 480, 482, 486, 491, 492 ve 493 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
Yüksek Başkanlığın 28 . IV . 1952 gün ve >2/372 
numarasiyle ve yine Rize Milletvekili İzzet Ak
çal ve Siird. Milletvekili Mehmet Daim Süalp'-
ınr Türk Ceza Kanununun 68, 69, ;70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76 ve 77 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi Yüksek Başkanlığın 
21 . I . 1952 gün ve 2/334 numarası ile İve yine 
Rize Milletvekili İzzet Akçal ve Siird Milletve
kili Mehmet Daim Süalp 'm, Türk Ceza Kanunu
nun 55 ve 56 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi Yüksek Başkanlığın 11 . I I . 
1952 gün ve 2/350 numarası ile ve Tokad Mil
letvekili Ahmet Gürkan'm Türk Ceza Kanunu
nun 163, 421, 440, 441 ve 442 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Yüksek 
Başkanlığın 13 . I I . 1952 gün ve 2/334 numara
siyle ve Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'in 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kamın teklifi Yüksek 
Başkanlığın 11 . VII . 1952 gün ve 2/272 numa
rasiyle ve Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi
nin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tekljfi Yüksek Başkanlığın 2 . VII . 1951 gün ve 
2/269- numarasiyle ve Balıkesir Milletvekili Mü
fit Erkuyumcu ve İstanbul Miletvekili Füruzan 
Tekil'in Türk Ceza Kanununun 549 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi Yüksek 
Başkamğm 8 . VI . 1951 ve 2/250 numarasiyle 

ve Burdur Milletvekili JV|ehmet özbey 'in Türk Ce
za Kanununun 567, 568 nci maddelerinin değişti
rilmesine, dair kanun teklifi Yüksek Başkajılığın 
21 . V . 1951 gün ve 2/235, numarasiyle. ve Çorum 
Milletvekili Hüseyin Ortakeıoğlu .ve Kars Millet
vekili Abbas Çetin, Kütahya Milletvekili Süley

man Sururi Nasuhoğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
515 nci maddesine bir, fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi Yüksek Başkanlığın 7 . 1 . 1951 
gün ve 2/219 numarasiyle Hükümetin Türk Ce
za Kanununun 159 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve. Balıkesir Millet
vekili Vacid Asena ve üç arkadaşının Türk 
Ceza Kanununun 273 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi Yüksek, Başkanlı
ğın 14 . IV . 1952 yün ve 2/392 numarasiyle ko
misyonumuza, havale, edilmiş olmakla mezkûr 
tasarı ve teklifler komisyonumuzda tevhit edi
lerek tetkik ve müzakere olundu. 

Türk Ceza Kanununun 87, 163, 192, 265, 
269, 270, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 480, 482, 
486, 491, 492, ve 493 ncü maddelerinin değişti
rilmesine ve yine Türk Ceza. Kanununun 159 
ncu maddesinin değiştirilmesine mütedair bulu
nan Hükümet tasarıları komisyonda müzakere
si sırasında Hükümet tarafından geri alındığı 
bildirilmiş olmakla- her iki tasarı tetkik mev-
zuunun dışına çıkarılmış- bulunmaktadır. 

1. Türk Ceza Kanununun 54, 55, ve 56 ncı 
maddelerinde kanun muvacehesinde ceza mesu
liyeti altında bulunan kimselere yaş durumları 
itibariyle verilecek cezayı- belirtmekte ve bu 
maddeler hükmüne göre ceza-mesuliyetinin 11 
yaşından başkyarak 21 yaşın hitamında tam 
mesuliyet neticesine vardığı müşahede edilmek
tedi r 

Her memlekette kabul edilen hukuk ve ceza 
sistemine göre memleketin iklim şartları sos
yal ve kültürel seviyenin inkişafı nazarı itibara 
alınarak yaştan• dolayı• ceza.mesuliyeti muhte
lif şekil-.ve manzaralar a/rzetmektedin Miembs 
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ketimizde fizyolojik teşekkülât ve bönün neti
cesi olarak fark ve temyiz kabiliyeti birçok 
memleket çocuklarından evvel inkişaf etmek
tedir. Bu sebepledir ki eski Ceza Kanunumuz 
18 yaşın ikmalini cezai mesuliyet için kâfi 
görmekte idi ve fakat Ceza Kanunumuzun 1889 
sayılı eski İtalyan Ceza Kanunundan aynen 
tercüme edilerek alınması sırasında bu mevzu 
üzerindeki memleketimizin iklim şartları ve 
hususiyetleri üzerinde çMırulmamış ve tam ceza 
ehliyeti 22 yaşma çıkarılmıştır. Medeni mem
leketler ceza sistemlerinde inkişaf vâki olduk
ça bir çoklarının ve hele Ceza Kanunumuzun 
alınmış bulunduğu İtalya'da son zamanlarda 
tam ceza ehliyetinin 18 yaşa indirilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Ceza Kanunumuzun kabulü tarihi ile bugü
ne kadar geçen zaman arasında sosyal ve kül
türel inkişafı da nazarı itibara alırsak 18 ya
şma basan ve Medeni Kanun muvacehesinde 
reşit sayılan kimsenin her türlü idrak ve 
anlam kabiliyetine malik olduğu ve yaptığı ve 
yapacağı işi tam mânasiyle kavramış olduğu 
nazarı itibara alınınca ceza ehliyeti bakmam
dan Ceza Kanunumuza yeni bir sistemin gir
mesini teklif eden Rize Milletvekili îzzet Ak-
çal'ın ceza ehliyetinin 22 yaştan 18 e indiril
mesi yolundaki esbabı mucibeli teklif kabul 
edilmiştir. 

55 nci maddenin birinci bendi ile ikinci 
bendi arasında ölüm ve müebbet ağır suçlarını 
işliyen 15 ilâ 18 yaş arasında suçluların cezala
rının mebde ve müntehalannı birbirinden ayı
rabilmek için bu maddenin ikinci bendinde
ki ceza müddeti 15 seneden 20 seneye kadar ağır 
hapis olarak tashihan kabul edilmiştir. Bu 
maddenin 3 ncü bendindeki diğer cezalar tâ
biri içerisinde para cezalarının da mevcut olup 
olmadığı üzerinde durulmuş ve halen mer'i 
olan 55 nci maddede para cezalarının da bu 
yaş hadleri dahilindeki suçlular lehine ola
rak tenzili derpiş edildiğine göre diğer ceza
lar tâbiri içerisinde para cezalarının da mevcut 
olduğu mütalâasına varılmış ve madde bu şe
kildeki tashih ve yeni redaksiyonu ile ve ce
za ehliyetini 18 yaş olarak kabulü neticesi 56 
nci madde yalnızca 65 yaşını bitirmiş olanla
ra hasredilmiş olması karşısında bu madde de 
teklif veçhile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

II - îtize Milletvekili îzzet Akçal ile Siird 

Milletvekili M. Daim Süalp'm müşterek teklif
leri Türk Ceza Kanununun 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nci maddelerine ait olup 
cezaların içtima prensiplerini tedvin eden mad
deleridir. Cezaların içtimai mevzuu muhtelif, 
tarihlerde ve muhtelif memleketlerde başka 
başka tatbik olunmakta ve kabul edilen esas
lar muhtelif nazariyelere istinat etmektedir. 

Bugüne kadar tatbikatta üç nevi içtima 
sistemi görülegelmişta*, Bunlardan birisi /(Bel) 
sistemidir ki, bir saham işlediği muhtelür suç
lardan yalnız en ağın ele alınarak bu ceaanın 
infaz edilmesi ve diğer cezaların bu infaz edi
len cezanın içerisinde mevcut olduğunu kabul 
edilmiş olmasıdır ki, bu sistem hemen hemen en 
eski bir sistemdir, ikincisi, bugün meriyette 
bulunan Ceza Kanunumuzun içtima hükümle
rinde kabul edilen hukuki içtima sistemidir. 
Bu sistem tehzibi ahlâk nazariyesine dayanmak* 
ta ve birçok suç işliyen kimselere ait verilen 
cezanın en ağırı esas ittihaz edilerek diğer ce
zaların muayyen bir nispet dâhilinde tenzil 
edilen miktarı esas ittithaz edilen cezaya ilâve 
olunur. Bir de bunun yanında bir üçüncü sis
tem olarak kaidei içtimaiye nazariyesine da
yanan sistemdir ki bu sistemde bir şahıs tara
fından işlenilen mütaaddit suçlara ait hükme
dilen cezalar tenzilât yapılmaksızın yekûnları 
toplanarak infaz edilir ki, ceza nazariyatında 
bu sisteme cemi mücazat sistemci derler. 
• Cezaların infazında tehzibi ahlâk keyfi

yeti üzerinde durulacak mevzudur. Ancak her 
cemiyet tehzibi ahlâk gayesinin yanında bir de 
kaidei içtimaiye mefhumunu tetkik etmek 
mecburiyetindedir. Bugün yaşadığımız cemi
yette infaz sisteminin tekâmül derecesine ve in
faz müesseselerimizi çok gerî kalmış durumla
rı ile hapishanelerimizin mevcut vaziyetine gö
re cezaların infazında tehzibi ahlâk mefhumu
nun tahakkuk ettiğine maalesef şahit oluyo
ruz. Hariç memleketlerde de bugün her iki 
sistemden uzaklaştırılarak kaidei içtimaiyenin 
ön plâna alınmak suretiyle infaza cemi mücazat 
sistemine doğru bir gidiş müşahede edilmekte
dir ve bilhassa Ceza Kanununun mehazı bulu
nan İtalyan Ceza Kanununda dahi bu sisteme 
gidilmiş olduğu göze çarpmaktadır; Rize Mil
letvekili tzzet Akçal ile Siird Milletvekili Meh
met Daim Süalp'm infaz sistemimizde hukuki 
içtima sisteminden uzaklaşılarak cemi mücazat 
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sistemini kabul eden kanun teklifleri Hükümet 
Temsilcisi Ceza işleri Umum Müdürü îhsan 
Kökneİ'in de iştirakleri ile Komisyonumuzca 
yukarıda zikredilen mucip sebeplere istinaden 
kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

68 nci maddede yeni teklif edilen şekle göre 
bir boşluk husule gelmemesi iğin mütedair suç
lardan dolayı hüküm veya ceza kararnamesiyle 
mahkûm edilen kimselerin cezalarının mezkûr 
bap hükümlerine göre içtima ettirileceği ayrıca 
tasrih edilmiş ve 69 ncu maddede bir hüküm 
veya ceza kararnamesinden sonra aynı kimsenin 
bu mahkûmiyetten önee veya sonra işlediği bir 
suçtan dolayı mahkûm edilmesi halinde cezala
rın içtima hükümlerinin tatbik olunacağı kay-
dolunmuştur. 

Komisyonumuzca hükümden ayrı olarak ce
za kararnamesinin zikri sebebi üzerinde durul
muş ve Ceza Kanununun İtalya'dan Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun ise Almanya'dan 
alınması ile ceza usulünde ve Ceza Kanununda 
hüküm ve ceza kararnamesinin ayrı ayrı hü
kümleri havi olması itibariyle ayrıca ceza hü
kümleri kararnamesinin de 68 ve 69 ncu mad
delerde yer bulması müterafik görülmüş ve 
makldenin son satırındaki (muhakeme edilmesi 
ieabeden hallerde) kelimeleri (mahkûm edilme
si halinde) diye değiştirilerek ve madde kabul 
edilmiştir. 

70 nci maddede birden ziyade müebbet ağır 
hapis cezasına mahkûmiyet halinde ölüm cezası 
verileceği kaydedilmiştir. 

Bu madde ile cezaların içtimai yerine başka 
• neviden bir cezanın netice olarak ortaya çıktığı 
kabul edilirse de, mer'i kanunun hukuki içtima 
sisteminde dahi (cürümlerden ikisi hakkında 
müebbet ağır hapis cezası tâyin edilmek lâzım-
geldiği takdirde ölüm cezası verilir.) fıkrasiyle 
iki veya daha ziyade müebbet hapis cezasını 
müstelzim bir suç işliyen bir kimsenin redaeti 
ahlâkiyesi ve artık ıslah olmaz durumu nazarı 
itibara aknarak bu şahsın her hangi bir sebep
le tekrar cemiyet içerisine karışmamasını temi-
nen cemiyetin geniş menfaatleri nazarı itibara 
alınarak bu şahsın ölüm cezasına çarptırılması 
keyfiyetini bir zaruret olduğu neticesine varı
larak 70 nci maddede aynen kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 71 nci madde aynı neviden şahsi 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların içtima

ını ve 72 nci maddede aynı neviden para ceza
larının içtimaını bünyesine almaktadır ki bu 
maddelerde redaksiyona ait bâzı tashihler ya
pılarak kabul edilmiştir. Bu maddelerin müza
keresi sırasında mucibi münakaşa olan keyfiyet 
cem'i mücazat sistemine göre kabul edilen usul
de cezaların mecmuu tatbik edilerek infaz edi
leceğine göre müruruzaman ve af halinde mec
mua dâhil cezaların ayrı ayrı mı yoksa mecmuu 
üzerinden mi hesap yapılacağı meselesidir. 112 
nci maddesi çıkmaktadır. 

Burada karşımıza Türk Ceza Kanununun bu 
madde nevileri başka başka cezaları havi hü
kümler en ağır ceza için konulan müddetin geç
mesi ile ortadan kalkar denilmektedir ki, kabul 
edilen maddelere göre de 112 nci maddeye de 
aykırı olmamak üzere müruruzaman için infaz 
edilmek üzere cemedilen cezaların çözülerek ve 
yine af için de ayni şekilde muamele yapılarak 
neticeye varılabileceği komisyonumuz ekseriye-
tince kabul edilmiş bulunmaktadır. 

73 ncu maddede müebbet ağır hapis ile şahsi 
hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların içtimai 
derpiş edilmiştir. Müebbet ağır hapis cezası Türk 
Ceza Kanununun 13 ncü maddesinde ölüneeye 
kadar devam eder denildiğine göre bu cezaya 
muvakkat bir cezanın eklenmesine imkân yok 
ise de müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan 
bir kimsenin ceza evinde dahi artık cezasına ilâ
ve olmıyacağını bilerek yeni yeni suçlar işleme
sinin önüne geçilmesi için hücre hapsinin muay
yen nispetleri dâhilinde müebbet ağır hapis ceza* 
sına ilâvesi düşünülmüş bu hallerde ilâve edile
cek cezanın nev'i ve miktarına göre on günden 
az ve üç seneden fazla olmamak üzere geceli 
gündüzlü bir hücrede tecrit maddeye ithal edil
miş bulunmaktadır. 

74 ncü madde ile başka neviden hürriyeti 
bağlayıcı cezaların birleşmesi mülâhaza edilmiş 
ve bu cezaların ağır hapis, hapis, hafif hapis ve 
sürgün sırası takip edilmek üzere.ayrı ayrı ve 
tamamen infaz edileceği derpiş edilmiştir. 

75 nci madde ise başka neviden para cezala
rının içtimai ile para cezalariyle sair cezaların 
birleşmesi hali nazarı itibara alınmış ve bu hal
lerde bu cezaların ayrı ayrı ve tamamen tatbik 
edileceği kabul edilmiştir. • 

76 nci madde ile de fer'i cezaların ve mah
kûmiyetin bütün diğer cezai neticelerinin her 
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ceza hakkında ayrı ayrı tâyin ve tatbik oluna
cağı ve neticenin de buna göre hesaplanacağı 
açık bir ifade ile tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

77 nci madde de kabul edilen cem'i mücazat 
sistemi ile cezaların birbirine ilâvesiyle beşer 
ömrünün dahi kifayet edemiyeceği müddetlere 
yükselmesi hususu önlenmiş ve cezaların mahi
yetleri ile tabiî ömrübeşer nazarı itibara alına
rak bu müddetlerin yekûnu tahdit edilmiş bulun
maktadır. Bu hale göre aynı neviden şahsi hür
riyeti bağlayıcı cezaların birleşmesi halinde ağır 
hapiste 36, hapiste 25, sürgünde 15, hafif hapiste 
ise 10 sene âzami müddet olarak kabul edilmiş 
ve başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı mu
vakkat cezaların içtimai halinde de bu müddet 
30 ve para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya çevrilmesi halinde de âzami had 5 se
ne olarak kabul edilmiştir. Yine bu madde ile 
muvakkat fer'i cezaların içtimai halinde dahi ba
liğ olacağı müddetlerin âzami haddi tesbit edi
lerek bu müddet âmme hizmetlerinden memnui-
yet cezalarında 15 ve muayyen bir meslek ve sa
natın icrasının tadilin de de 6 sene olarak mü
lâhaza edilmiştir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında içtima neti
cesinde baliğ olacak müddet yekûnlarının ifade 
edilmesi karşısında bu müddet mahkûmiyete iç
tima neticesi sureti katiyede mahkûm olan in
sanların gerek ceza evinde ve gerekse her hangi 
bir sebeple dışarda artık bu cezadan fazla bir ce
za veremezler diyerek ortalığı ve mevzuatı boş 
bulmak suretiyle yeni yeni cinayetler işlemesinin 
önüne geçmek için (evvelki fıkralarda yazılı yu
karı hadlere baliğ olan cezalara katî surette 
mahkûmiyetten sonra işlenen suçlardan dolayı 
hükmedilecek cezalar aynen tatbik olunur) fıkra
sı son bir fıkra olarak maddeye ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. 

III - Bize Milletvekili İzzet Akçal, Siird Mil
letvekili Mehmet Daim Süalp ile Balıkesir Mil
letvekili Vacid Asena'nm tekliflerinde tadili is
tenilen 87 nci madde yürürlükte bulunan madde 
ile karşılaştırıldıkta son fıkrasına yalnızca 403 
ve 404 ncü maddelerin ilâve edildiği görüldüğü 
uyuşturucu maddelerin imaline, memlekete it
haline veya satanlara mahsus olan bu maddeler 
hakkındaki mahkûmiyetin ecnebi memleketlerde 
verilmiş olsa dahi tekerrür hükümlerinin tatbik 
edilmesi komisyonumuzca da muvafık görülerek 

87 nci madde teklif veçhile kabul edilmiş bulun
maktadır. 

IV - Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ln 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine ait ta
dil teklifi müzakere edildi. Teklif sahibi Ahmet 
Gürkan komisyon huzurunda gerekçeye tekrar 
ederek 163 ncü maddenin 1926 tarihinden beri 
1949 senesine kadar değişmeksizin mer'i bulun
duğu ve ancak 1949 senesinde 5435 sayılı Kanun
la bu maddenin değiştirildiği ve binaenaleyh 
1926 senesinden 1949 senesine kadar kifayeti 
tereddüt götürmiyen 765 sayılı Kanundaki met
nin kabuliyle 5435 sayılı Kanunla kabul edi
len metnin tamamiyle kaldırılmasını tarvzihan 
ifade etmiş bulunmaktadır. Etraflı bir esbabı 
mucibeyi ihtiva etmiyen komisyonumuz bu tek
lif karşısında 5435 sayılı Kanunla kabul edi
len 163 ncü maddenin Ahmet Gürkan'm kabu
lünü istediği metinden esas itibariyle farksız 
olduğu ve fakat buna rağmen dâva vazıh ve 
memlekette tek tük dahi olsa görülen hâdise
ler karşısında değişmesinin muvafık olmadığı 
kanaat ve neticesine vararak Ahmet Gürkan'in 
bu husustaki 163 ncü maddeye ait teklifi red
dedilmiş bulunmaktadır. . 

V - Bize Milletvekili İzzet Akçal ve Siird 
Milletvekili Mehmet Daim Süalp ile Ba
lıkesir Milletvekili Vacid Asena'nm teklif
leri arasında yer almış bulunan Türk Ceza 
Kanununun 192 nci maddesinin tadil metni ile 
yürürlükte hulunan metin karşılaştırıldıkta 
yürürlükte bulunan metinde (bir kimsenin na
musunu ihlâl edecek veya itibarını kıracak bir 
maddeyi matbuat vasıtasiyle ifşa eylemek ya
hut bu yolda isnadatta bulunmak tehdidi ile 
para alanlardan) bahsedilmiş olmasına muka
bil teklifte maddeye ı(bir kimsenin namusunu 
veya şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya iti
barını kıracak veya şöhret ve servetine zarar 
verebilecek bir hususu neşir vasıtasiyle ifşa 
etmek veya ifşa mahiyetinde olmaksızın bu 
yolda isnatlarda bulunmak tehdidi ile kendisin
den para alanlar...) şeklinde değiştirilmiş ve 
hapis cezasını aynı hadler dâhilinde bırakmak
la beraber para cezası 50 liradan 200 liraya ka
dar iken teklifte 200 liradan 1 000 liraya ka
dar kabul edilmiş bulunmaktadır. Mülga Mat
buat Kanununun şantaj matlabmı taşıyan 32 
nci maddesindeki suç unsurlariyle cezayı artı
rıcı hükümler alınarak 192 nci maddeye konul-
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muş bulunmaktadır. Ker'i 192 nei maddede 
bir kimsenin namusunu ihlâl edecek veya iti
barını kıracak bir maddeyi matbuat vasıtasiyle 
ifşa veya isnat etmek suretiyle para alan ve 
şair menfaatler sağlıyan veya bu fiillere teşeb
büs edenler hakkında ceza müeyyidesi konul
duğu halde aynı fiilleri bir kimsenin şöhret 
veya servetine zarar vermek yahut muayyen 
bir hususun ifşa ve isnadı-dışında şeref ve 
haysiyetine tecavüz teşkil edecek neşriyatta 
bulunmak tahdidi ile işliyenlere ceza müeyyi
desi ref'edilmemiş bulunmaktadır. Bu hal 
karşısında teklif kanunun 192 nci maddesindeki 
bu noksanlığı; tamamlamış olmakla ileri sürülen 
esbabı mucibe komisyonumuzca da kabul edilmiş 
olduğundan madde teklif veçhile kabul edilmiş
tir. 

Aynı teklifte yer almış bulunan 266 ncı mad
desinin tadiline gelince : Bu maddeye teklif ile 
ilâve edilmek istenilen hususun ordu veya zabıta 
kuvvetlerine, "tahsis olunan tabancaların, çapı ne 
olursa olsun memnu silâhlardan addolunmasın
dan ibaret okluğu görüldü. 

Komisyon vâlkı teklife iştirak etmekle bera
ber maddenin üzerinde daha birçok 'değişiklikler 
yaparak maddenin bugünkü ihtiyaca uygun şe
kilde tedvinini düşünmüş ise de Hükümetçe ha
zırlanıp İçişleri komisyonunda tetkik ve kabul 
edilen ateşli silâhlar hakkındaki kanun ile mem
nu ve memnu olmıyan silâhların en etraflı şekil
de tarifi yapıldığı gibi bunların imali, satılması 
ve taşınması hakkında da hükümleri'iıhtiva etme
si karşısında esasen bu taşarının kanunlaştığı an-
da Türk Ceza Kanununun 265 nci maddesi hük
mü işlemez bir hale geleceğinden 265 nci madde 
üzerinde bu sarahat Çarşısında bir değişiklik 
yapmayı lüzumsuz addeden komisyonumuz bu 
maddeye ait tadil teklifi üzerinde durmamış ve 
teklifin bu maddeye ait kısmını bu sebeple red
detmiş bulunmaktadır. 

VI - Balıkesir Milletvekili Vucid Asena, 
Rize Milletvekili İzzet Akçal, Balıkesir 
Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve Siird 
Milletvekili Mehmet Dakn Süalp'ın Türk Ceza 
Kanununun 273 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifine gelince : 

Halen yürürlükte bulunan madde : (Kanu
nun ahkâmı mahsusa ile tasrih eylediği ahvalin 
.haricinde her kim, Büyük Millet Meclisi âzasın
dan veya Devlet memurlarından biri aleyhinde 
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sıfat ve hizmetlerinden doİayı bir cürüm işlerse 
o cürüm için kanunen muayyen olan ceza altıda 
birden üçte bire kadar artırılır). şeklinde kaleme 
alınmış bulunmaktadır. Teklif edilen değiş
me şekline göre maddeye konulması istenilen 
husus neşren ve gıyabi hareketlerde savcılığın 
re'sen işe müdahale ederek âmme dâvasını aç
ma yetkisini haiz olmasından ibarettir. Bu se
beplerdir ki, 273 ncü maddenin birinci fıkrasına 
266 ncı maddenin 3 numaralı bendinde kayıtlı 
bulunan (Büyük Millet Meclisi âzası ile temsil 
sıfatını ve emri idare salâhiyetini haiz rüese-
dan) kelimeleri ihtiva eden cümle eklenmiş ol
makla beraber bu maddenin sonuna da (Ba
kanlar Kurulu üyelerinden biri aleyhinde sı
fat veya hizmetlerinden dolayı işlenen suçlar
da takibat yapılması şikâyete bağlı değildir.) 
fıkrası da ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Mevcut ve mer'i hükümlere göre Bakanla
rın ifa ettiği vazifeden dolayı huzurlarında 
vâki hakaretlerde Bakanların emri idare salâ
hiyetini haiz rüesadan bulunmaları sebebiyle 
Türk Ceza Kanununun 266 ncı maddesinin 3 
ncü bendi gereğince ceza verilmekte ve bu hal
lerde savcılık tarafından re'sen takibat ya
pılmaktadır. 

Eğer hakaret fiili içinde temsil sıfatını ve 
emri idare salâhiyetini haiz kimselerin de bu
lunduğu ve 266 ncı maddede tasrih edilen kim
selere karşı ve bunlara hitaben yazılmış telg
raf, telefon, mektup, resim veya her hangi bir 
yazı vasıtasiyle işlenirse bu hallerde de Türk 
Ceza Kanununun 268 nci maddesi hükmü uy
gulanır ki, bu maddeye göre de vâki hakaret 
suçlarında savcılık re'sen takibata geçer. 

Bunların dışında emri idare salâhiyetini 
haiz tâbiri içine girmiş bulunan Bakanlar Ku
rulu üyelerinden biri aleyhinde sıfat veya hiz
metlerinden. dolayı gıyaben veya hitaben ya
zılmış olmamakla beraber neşren yapılmış ha
karetlerde Türk Ceza Kanununun hakaretin 
mahiyetine göre 480, 482 ve 273 ncü maddeleri 
tatbik edilmektedir ki, bu hallerde savcılık re'-
sen takibata başlıyamamakta ve hakarete uğ-
rıyanm şahsi şikâyetine intizar edilmekte idi. 
îşte Rize Milletvekili îzzet Akçal ile 3 arka-, 
daşmın teklifinde 266 ncı maddenin 3 numa
ralı bendi ile 268 nci maddenin 2 nci fıkra
sı şümulü haricinde kalan ve Bakanlar Kurulu 
üyelerinden biri aleyhine işlenen hakaret suçla-
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rmda savcılığın re'sen harekete geçmesi gaye
si istihdaf edilmiş bulunmaktadır. 

icra kuvvetini teşkil eden bakanların sırf 
sıfat ve hizmetlerinden dolayı şahısları istih
daf edilerek son günlerde adedi gayet mah
dut dahi olsa bâzı gazetelerimizin tenkid hu
dudunu aşarak en ağır yazılar yazdığı ve resim
ler yaptığı müşahede edilmekte ve gıyaben bu 
yolda hakaretlere tesadüf edilmektedir. Demok
ratik sistemde en geniş mânasiyle yer verilmiş 
bulunan hürriyet ve tenkid mefhumlarının 
yanlış mâhalandırılması suretiyle tenkid çerçe
vesi dışına çıkılarak başkalarının kanunen ik
tisap ettikleri hürriyet hudutlarını aşan bu 
hakareti mutazammın yazı ve resimlerden do
layı Türkiye'nin bilhassa bugünlerde pek çok 
il ve ilçelerinde çıkan gazetelerden dolayı Ba
kanların bu yazılardan ötürü şeref ve izzeti 
nefsini müdafaa sadedinde şahsi dâva ikame 
ederek dâvalarını takibe maddeten imkân gö
rülmemekte ve bu hal Devlet hizmetinde en 
geniş vazife ve mesuliyetleri üzerinde toplı-
yan ve icra kuvvetini teşkil eden eşhasın ha
leti ruhiyeleri üzerinde müessir bulunmakta 
ve müsebbiplerinin cezalandırılmamasından mü
tevellit vatandaş kitleleri arasında bakanların 
şahıslarına kötü fikirler beslenmesine ve neti
ce itibariyle bunların topluluğu ile vücut bu
lan Bakanlar Kurulunun mânevi şahsiyetine 
karşı bir itimatsızlık havası yaratılmasına yol 
açılmış ve sebebiyet verilmiş bulunmaktadır ki, 
bu durum millî bünyemizin ve içinde yaşa
dığımız topluluğun üstün menftatlerini de ze
delemekten hâli kalmamaktadır, işte bu esba
bı mucibe iledir ki, Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena ve üç arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
273 ncü maddesine ait değiştirge teklifi komis
yonumuzca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

VII - Eize Milletvekili izzet Akçal-m tekli
fi arasında bulunan Türk Ceza Kanununun 311 
nci maddesinin tetkikında : Bu maddeye ilâve
si istenilen hususun bilhassa tahrikin gazete 
veya mecmua ile veya sair tabı aletleriyle ve
ya el yazısiyle yazılıp çoğaltılarak yayınlanan 
ve dağıtılan yazılar ile umumi yerlerde levha 
ve ilân asmak suretiyle vâki tahriklerin yapa
cağı geniş tesir nazarı itibara alınarak bu hal
lerde verilecek cezanın muayyen bir nispet dâ
hilinde çoğaltılması isteğiyle aleni tahrik so
nuncu olarak istenilen suç işlenir veya suçun 

icrasına teşebbüs edilirse tahrikçilerin asıl suç
lu ile aynı derecede ceza görmeleri hususunun 
maddeye ilâvesinden ibaret olduğu ve bu mad
denin üç numaralı bendinde para cezasının 
âzami haddi 100 lira olduğu halde bu haddin 
500 liraya kadar yükseltildiği görülmüş bulun
maktadır. 

Hakikati halde de alenen ve âdiyen yapı
lan tahrikler ile gazete veya mecmua ile veya 
sair tabı aletleriyle veya el ile yazılıp çoğaltı
larak yayınlanan veya dağıtılan yazılar ile ve 
umumi yerlerde levha ve ilân asmak suretiyle 
yapılan tahrikler arasında bu şekil tahriklerde 
çok daha geniş kitleleri gerek şahısları ve ge
rekse memleketin âli menfaatleri aleyhine tah
rik ve harekete getirilmesinin kolaylığı ve bu 
kitleler üzerinde yapacağı tesir nazarı itibara 
alınarak maddeye böyle biı fıkranın ilâvesi 
yolundaki teklif komisyonumuzca da, uygun 
görülmüş ancak, bu fıkrada ağır hapis ve ha
pis cezalarının altıda bir artırılacağı teklifte 
yer almış oimasma rağmen komisyonumuz her 
iki şekil tahrik ve neticeleri arasındaki farkı 
nazarı itibara alarak bu hallerde ağır hapis 
ve hapis cezalarının (bir katı artırılır) şeklin
de ve bu maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü fık
rasında (yukarda iki ve üç sayılı bentlerde be
yan olunan hallerde ceza tahrik olunan suç için 
muayyen olan cezanın en yukarı haddinin ya
rısını geçemez) şeklindeki fıkrada yer almış 
bulunan cezaya mütedair kısmı (en yukarı had
dini geçemez) şeklinde tashih edilerek madde 
teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Yine 311 nci madde ile alâkalı olarak kanu
nun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya 
iyi gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna ita
atsizliğe veya cemiyetin muhtelif menfaatleri
ne, umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda 
kin ve adavete tahrik eyliyen kimselere verile
cek cezaları âmir bulunan Türk Ceza Kanu
nunun 312 nci maddesindeki tâdil teklifinin de 
maddedeki bâzı eski terimlerin cemiyet dilinde 
kullanılmakta olan kelimelerle ifadesinden ve 
bu suçların basın yolu ile işlenmesi halinde ceza
nın artırılacağını ihtiva eden bir fıkranın ilâve
sinden ibaret olduğu görüldü. 

311 nci maddenin müzakere ve münakaşasın
da da zikredildiği veçhile bir şahsın âdiyen ka
nunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi 
gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna itaatsiz-
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lige veyahut cemiyetin muhtelif sınıflarını umu
mun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve 
adavete tahrik eyüyen bir kimsenin bu hareket
lerinden mütevellit elde edeceği netice ile bu işi 
daha geniş halk kütleleri üzerinde müessir ola
bilecek ve maksadın ve gayenin daha çok insan
lara duyurulmasına yarayacak basın yoliyle im
lenmesi halinde elde edilecek neticeler arasında 
büyük faiklar olduğu gibi b» fiillere terettüp 
eden eezalar arasında da bir fark olması gayet 
tabiî ve mantıki olduğundan 312 nci madde ilâ
ve edüefi fıkradaki (altıda bir artırılır) ibaresi 
(bir kâttı artırılır) şeklinde değiştirilerek aynen 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

VIII - Rize Milletvekili îzzet Akçal ve iki 
arkadaşının tekliflerinde yer almış bujunan ve 
uyuşturucu maddelerin imal, ithal ve ihraciyle 
bu maddelerin ruhsatsız satılması, yanında bu
lundurulması, nakli, devrini ve bu işler için 
cemiyet vücuda getirenlerle, 18 yaşını bitirmiyen 
küçükler veya ceza ehliyetini haiz olmıyan 
kimseler marifetiye bu fiillerin işlenmesi halin
de verilecek cezaları muhtevi bulunan 403 ncü 
madde ile mahsus bir yer tedariki ile veya baş
ka suretle bir veya daha fazla kimseleri colbe-
derek uyuşturucu 'maddelerin kullanılmasını 
kolaylaştıran ve bu maddeleri küçüklerle aklen 
malûl olanlara ve müptelâlarına verenler ve 
mükerrirler hakkında tatbik edilecek hüküm
leri ihtiva eden 404 ncü madde, vazife salâhiyet
leri icabı bu fiillerii daha kolay bir surette iş
lemeye muvaffak olanlar hakkında daha ağır 
cezayı hükümleri içerisine almış bulunan 406 
maddenin bugün meriyette bulunan hükümleri 
tatbikatta birçok noksanlıklariyle mahzurlar 
tevlit etmiş olduğu gibi bu maddelerle beynelmi
lel mücadeleye ahenkli hükümleri dahi ihtiva et
mediği görüldüğünden bu üç maddenin teklifi
nin yazılı olduğu veçhile yapılmış olduğu gö
rülmüştür. 

'Türk Ceza Kanununun yürürlükte bulunan 
403 ncü maddesinde uyuşturucu maddelerin ruh
sata aykırı olarak imâl edilmesi suç sayılmamış 
olduğu gibi bu gibi maddelerin imal, ithal ve ih
racı daha ağır ve vahim neticeler husule getirdi
ği halde bu fiiller mezkûr maddeleri satan, sa-
tınalan veya bulunduranlarla aynı derecede ceza
ya tâbi tutulmuş ve bundan başka bu cürümle
rin işlenmesi için teşekkül vücuda getirilmesi ve
ya bu fiillerin meslek, sanat veya maişet vasıtası 

haline sokulması veya 18 yaşını oitirmiyen kü
çüklerle ceza ehliyetini haiz bulunanjyan kimse
lerin bu suçların işlenmesinde kullanılması halle
ri de nazara alınmamıştır. Bu itibarla Rize Mil
letvekili îzzet Akçal ve iki arkadaşının tanzim 
ederek sevkettiği teklif içerisinde yer almış bu
lunan 403 ncü madde de mezkûr uyuşturucu 
maddelerin ruhsatı aykırı olarak imâl, ithal ve
ya ihraç edilmesi de suç sayılarak ceza müeyyi
desi altına alınmış ve bu maddelere ait kaçakçı
lığın önüne geçilebilmesi için evvelemirde mahi
yetleri itibariyle daıha vahim neticeler tevlit, eden 
bu gibi maddelerin imal, ithal veya ihracının 
önüne geçilmesi lüzumlu görülerek bu fiiller da
ha ağır cezalarla tecziye edilmiştir. 

©undan başka bu cürümlerden dolayı hükme
dilen sürgün cezalarını daıha tesirli bir hale ge
tirmek ve mahkûmların srügün cezasının infazı 
sırasında emniyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulmaları da nazara alınmış ve kontrolün 
temini bakımından sürgünün polis teşkilâtı olan 
yerlere yapılması bir unsur olarak maddeye ko
nulmuştur. Diğer taraftan sürgün cezasının bu 
zehirlerin iptidai maddelerinin istihsal edildiği 
mıntakalar haricindeki yerlerde çektirilmesi en 
mâkul ve yerinde bir tedbir olarak düşünülmüş 
olduğundan bu cezanın istihsal mmtafcaiarı dışın
da ikaza merkezlerinden birinde çektirilmesi esa
sı da maddede yer almıştır. Bundan başka, bu 
suçları işlemek için teşeikkül vücuda ge$rmek, bu 
teşekkülleri idare etmek veyai'bu teşefeŞplere dâ
hil olmak fiilleri ceza müeyyidesi altıma alındığı 
gibi teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya böyle teşekküle dâhil olanlar tarafından 
cürmün istenmesi hali de cezayı ağırlatıcı sebep 
olarak kabul edilmiştir. Yukarda da işaret edil
diği üzere bu fiillerin meslek, sanat veya mai
şet vasıtası haline getirilmesi veya aralarında 
bir anlaşma ve irtibat olmaksızın iki yeya daha 
fazla kimseler tarafından birlikte işlenmesi hal-
leri de cezayı artırıcı sebeplerden sayılmış re 
18 yaşını bitirmiyen küçüklerle ceza ehliyetini 
haiz olmıyanları bu cürümleri işlemekte kulla
nanların asıl fail gibi ceza görecekleri de mad
denin son fıkrasında açıklanmıştır. 

Aynı zamanda bu cürümlere ait ceza müey
yideleri de bugünkü ihtiyaçlar göz önünde tutu
larak daha müessir bir hale getirilmiştir. Bu
rada arzedilen esbabı mucibe muvacehesinde 
fikir birliği yapan komisyonumuz. 403 ncü mad-
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deye ait teklifi ilce tâbirini kazaya çevirmek 
suretiyle aynen kabul 'etmiştir. 

404 ncü maddeye gelince : 403 ncü maddede 
yer almış bulunan «Mahsus bir yer tedariki veya 
başka bir suretle halkı celbederek uyuşturucu 
maddelerin kullanılmasını teşvik etmek» fiili, 
ilgisinden dolayı 404 ncü maddeye alınmış ve 
bu gibi maddelerin 18 yaşından aşağı küçükler» 
veya görünür şekilde aklen malûl olanlara veya 
müptelâlarına verilmesi hallerinde 403 ncü 
maddelerdeki cezaların bir miktar artırılarak 
hükmolunacağı maddede açıklanmıştır. 

Bunlardan başka 403 ncü maddede yapılan 
değişiklik ile mütenazır olarak bu maddede de 
sürgün cezasının istihsal mmtakaları dışındaki 
polisi teşkilâtı olan kaza merkezlerinden birinde 
infaz edilmesi ve mahkûmların sürgün cezasının 
infazı müddetince umumi emniyet nezareti al
tında bulundurulmaları kabul edilmiş ve mad
dede yazılı ceza müeyyidelerinin de bu husus
taki ihtiyaçlara uygun olarak artırıldığı gö
rülmüştür. Bu maddede yapılan en mühim de
ğişikliklerden birisi de gerek bu maddede ve ge
rek 403 ncü maddedeki cürümlerden birine işti
rak etmiş olan kimselerin resmî makamlar ta
rafından haber alınmadan evvel keyfiyeti ve 
cürüm ortaklarını ve uyuşturucu maddelerin 
saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine 
haber vererek bunların yakalanmalarını ve 
elde edilmelerini kolaylaştırdıkları takdirde ce
zadan muaf tutulmaları ve bu cürümlerin haber 
alındıktan sonra meydana çıkarılmasına ve şe
riklerinin yakalanmasına hizmet edenlerin ise 
cezalarının bir nispet dâhilinde indirileceği 
veya yaptığı yardımın derecesine göre büsbü
tün kaldırılabileceği hususudur. Bu cürümle
rin ve bilhassa teşekkül halinde işlenen bu gi
bi cürümlerin meydana çıkarılarak faillerinin 
yakalanmalarını ve cezasız kalmamalarını sağ
lamakta faydası olacağı mülâhaza edilmiş bu-
lunmktadır. 

404 ncü maddede izah edilen bu esbabı 
mtıcibesiyle teklif üzerinde ufak bir kelime 
değiştirmesi yapılmak suretiyle aynen kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

406 ncı maddede ise mevzuubahis cürümle
rin nakil vasıtalarının içinde veya umumi yer
lerin sahip ve müstahdemleri veya memuriyet 
vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle me

murlar tarafından daha kolaylıkla işlenebilece
ği nazarı itibara alınarak bu hallerde ceza mik
tarı artırılmakla beraber bu cezalara muadil 
bir müddetle memuriyetten mahrumiyet veya 
meslek ve sanatın icrasının tatili cezalarının 
da tatbiki muvafık görülen maddede bâzı ufak-
tashihler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

IX - 421 nci maddenin tadili hakkında To-
kad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın ve Eize 
Milletvekili izzet Akçal ile iki arkadaşının 
müştereken verdiği iki teklif mevcut bulun
maktadır. Her iki teklifte meriyette bulunan 
maddenin cezai unsurlarını aynen almakta, 
yalnız cezalarını teşdit etmektedir. Meriyet
teki kanun hükmüne göre söz atanların cezası 
15 günden üç aya. kadar, sarkıntılık edenlerin 
cezası da bir aydan altı aya kadar hapis iken 
Ahmet Gürkan'ın teklifinde bu cezalar söz 
atanlar için üç aydan bir yıla kadar ve sarkın
tılık edenler için de altı aydan iki yıla kadar 
hapis olarak kabul edilmiştir. 

izzet Akçal ve arkadaşlarının teklifi de 
Ahmet Gürkan'ın bu maddeye ait teklifinin 
aynı olduğu görülmüştür. Tatbikatta hakika
ten sık sık tesadüf edilen kadınlara ve genç 
erkeklere söz atmanın cezası gayrikâfi görül
mekte olduğundan bu ıgibi hâdiseleri önlemek 
bakımından maddenin cezalarını artırmak su
retiyle Ahmet Gürkan ve izzet Akçal ile iki ar
kadaşının yapmış olduğu tadil teklifini hâvi mad
de aynen kabul edilmiştir. Ancak Ahmet Gür
kan'm teklifinde ikinci bir kısım mevcuttur ki, 
bu da 421 nci maddeye ilâve edilen ikinci fıkra
dır. Bu fıkra ile teeklif sahibi 419, 420 ve 421 
nci maddedeki suçları işliyenlerin şikâyete bağlı 
olmaksızın re'sen takibini istemektedir. 

Esasen alenen hayasızca vazı ve hareketlerde 
bulunanlar ile o suretle cinsî münasebette bulu
nanlara ceza tâyin eden 419 ncu madde ile âdabı 
umumiyeye mugayir olarak açık yerlerde veya 
halkın suhuletle muttali olabileceği yarı açık ma
hallerde fuhuş maksadiyle kadın oynatanlar ve 
bilihtiyar oynıyan kadınlara ceza tâyin eden 420 
nci maddede yazılı suçları işleyenler hakkında 
şahsi şikâyete bağlı olmaksızın re'sen takibat ya
pılabilecektir. Diğer taraftan kadınlara ve genç 
erkeklere söz atan veya sarkıntılık edenler hak
kında şahsi şikâyeite bağlı olmaksızın re'sen taki
bat isteğine gelince; bâzı öyle hâdiseler ımevcut-
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tur iki, şüyuu vukuundan kötü neticeler tevlit 
eder. • Namuslu bir kadının kendisine söz atan 
veya sarkıntılık eden bir şahsın bu hareketini 
mütecavizin ahlâk ve terbiye noksanlığına hük
mederek işi mahkemelere dökmemek maksadiyle 
geçip gitmesi mümkün iken re'sen takibat ile 
namuslu bir aile kadınını veya genç bir kız veya 
erkek çocuğunu günlerce bu sebeplerle mahke
melere göndermek ve kendilerinin dillere düş
mesine sebeİDİyet vermek nizâmını müeyyideler
le temin etmek zorunda bulunduğumuz cemiye
tin anjâk ve aile telâkkilerine uygun düşmemek
tedir. Bu bakımdan komisyonumuz Ahmet Gür-
kan'm bu teklifini şayanı iltifat görmemiş ve 
esasen teklif sahibi Ahmet Gürkan da komisyon 
müzakeresinde ileri sürülen mucip sebepler kar
şısında 421 nci maddeye ilâvesini istediği ikinci 
fıkranın ilâvesinden sarfınazar etmiş bulunmak
tadır. 

Aynı maksada matuf olarak 'kornişonumuz 
üyesi Kâmil Boran da Türk Ceza Kanununun 
425 nci maddede tadat edilen maddeler meyanm-
dan 421 nci maddenin çıkarılmasına ve bunun
la da 421 nci maddede yazılı kadınlara ve genç 
erkeklere söz atanlar ile sarkıntılık yapanların 
savcılık tarafından şahsi şikâyete bağlı olmaksı
zın re'sen takip edilmelinin teminini istemiştir 
Yukarda izah edilen mucip sebeplere dayanıla
rak komisyonca Kâmil Boran'm bu teklifi ken
disi hariç ekseriyetle reddedilmiş bulunmakta
dır. 

X - Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'in 
T. C. K. nun 440, 441 ve 442 nci maddelerinin 
tadiline ait teklifine gelince : 

440 nci maddenin mevcut metne nazaran yal
nız müeyyidelerinde değişiklik istenildiği görül
müştür. Meriyette bulunan maddeye göre zina 
eden karı hakkında üç aydan otuz aya kadar 
ceza tertip olunacağı ve karının evli olduğunu 
bilerek bu fiile iştirak eden kimseye de aynı ceza 
verileceği yazılı bulunmaktadır, teklifte memle
ketimizin örf ve âdetleriyle avrupa milletlerinin 
aile telâkkileri bakımından büyük farklar oldu
ğu ve cemiyetimizde birçok cinayetlerin kadının 
veya erkeğin zinası sebebiyle vukuageldiği esba
bı mucibesiyle cezaların bir yıldan beş yıla 
kadar olması istenilmektedir. Komisyonumuzca 
cemiyet ve aile telâkkilerimize göre mer'i mad
dedeki ceza miktarı az görülmekle beraber tek
lifteki miktar da çok görülmüş ve bu sebeple 
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tatbikat, cemiyet ve aile telâkkileri nazarı itiba
ra alınarak 440 hcı maddedeki cezaların altı ay
dan üç yıla kadar olmasını teklif eden Maraş 
Milletvekili Mazhar özsoy, Kütahya lıplletvekili 
S. S. Nasuhoğlu, Siird Milletvekili Şefik Tftrk-
doğan ve Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın 
takrirlerine teklif sahibi Ahme£ Gürkan da işti
rak etmiş olduğundan reye konulan bu takrir 
Kâmü Boran'm muhalefeti ile ekseriyetle kabul 
edilmiş ve madde bu şekilde cezai müeyyideler 
bakımından tashihen kabul edilmiştir. 

441 nci maddeye gelince : Ahmet Gürkan'in 
buradaki tadil kısmı üç safhayı ihtiva etmekte
dir. 

a) Mer'i kanunda birinci fıkrada (karısı 
ile ikamet etmekte olduğu evde yahut da herkesçe 
bilinecek surette başka yerde karı koca gibi 
geçinmek için başkasiyle evli olmıyan bir kadını 
tutmakta olan) şeklinde suç unsuru vasıflandı
rılmış iken teklifte karı koca gibi geçinmek tâbiri 
yerine fuhuş maksadiyle kelimesi kullanılmıştır. 

B) 440 nci maddedeki esbabı mucibeye isti
naden cezaların mer'i kanunda üç aydan 30 aya 
kadar olan hapis cezasının bir yıldan beş yıla 
kadar çıkarılması istenmektedir. 

C) Üçüncü olarak da maddeye son bir fıkra 
eklenerek birinci fıkradaki suç fuhuş kasdı ol
maksızın karı koca gibi geçinmek maksadiyle iş
lenen suçların da ayrıca tecziye edilmesi istenil
mektedir. 

440, 441 ve 442 nci maddeler yalnızca aile ni
zamını ve ahlâkını korumak kadın veya erkeğin ev
lilik bağı kaldığı müddetçe yuvaya ahlâk telâkkile
ri bakımından sadakat göstermesini temin maksa
diyle konulmuş ve zina başlığı altında ayrıca bir 
fiil tertip olunmuş bulunmasına ve fuhuş için 
kanunda ayrıca bir fiil ve maddeler mevcut ol
duğuna göre teklifte maddenin esasına ait tadil 
fikri komisyonumuzca reddedilmiş ancak 440 nci 
maddeye mutabakat temini maksadiyle bu mad
denin cezası da altı aydan üç yıla kadar hapis 
olarak kabul edilmiştir. 

442 nci maddedeki tadil teklifi ise yalnız ce
za miktarına inhisar etmektedir. Mer'i maddede 
ceza üç aya kadar hapis olduğu İmalde teklifte 
bir yıla kadar hapis olarak ileriye sürülmüştür. 

'Komisyonun bu maddeyi müzakeresi sırasın
da teklif sahibi Ahmet Gürkan ceza miktarına 
üç aydan bir yıla kadar hapis olarak tadil ve 
tahsis ettiğini ileriye sürmüş ve komisyon da bby-
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leee «442 nei maddenin cezasını üç aydan bir yıla 
kadar hapis olarak düzeltilmek suretiyle mad
deyi aynen kabul etmiştir. 

X I •-• Bize Milletvekili İzzet Akçal ve iki ar
kadaşının hakarete ait Türk Geza Kanununun 
480, 482 ve 486 ncı maddelerine ait tadil teklifi 
de komisyonumuzca incelendi. 

480 nci maddedeki maddei mahsusa tâyini 
suretiyte yapılan hareketlere mütedair bulunmak
tadır. Teklifte birinci fıkra aynen alnmış yalnız 
mer'i metinde ceza miktarı üç aydan 30 aya ka
dar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar para ce
zası ik^n tökltfte ceza üç aydan üç yıla kadar 
hapis ve 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır pa
ra'cezası olarak kabul edilmiştir. 

Mevcut metinde ikinci fıkra olarak kabul 
edilen kısım teklifte son fıkraya bırakılmış, ay
rıca ikinci ve üçüncü fıkrada da araya eklen
miştir. Teklifin ikinci fıkrasiyle hakaret fiili 
teeavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurun
da yalrat kendisine hitaben yazılıp gösterilmiş 
bir mektup, telgraf, resim veya her hangi biı 
yazı veya telefonla işlenmesi halen teemmül 
olunmuş ve 3 ncü fıkra ile de eğer hakaret fiili 
kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile 
beraber alenen vâki olması keyfiyeti de cezayı 
şiddetlendiriri bir sebep olarak kabul edilmiş
tir. 4 ncü ve son fıkra olarak da m e r i kanun
daki ikinci fıkra cezaları çoğaltmak suretiyle 
aynen alınmış bulunmaktadır. Bu maddede ya
pılması düşünülen değişiklikler bu maddenin 
eksiklerini tamamlıyarak ihtiva ettikleri hü
kümler arasında ahenk ve tearuzu sağlamak, 
ceza müeyyidelerini, işlenen fiillerin ağırlık de
recelerine göre âdil bir nispet dairesince yeni
den düzenliyerek daha müessir bir hale getir
mek, mülga Matbuat Kanunundan Türk Ceza 
Kanununun bünyesine nakledilmesi gereken ve 
bu sebeple yeni Basın Kanununa alınmamış olan 
hükümlere yeniden vücut vermek düşüncesiyle 
hazırlanan teklif bu esbabı mudbeler mtıvacelîe-
sinde yalnız birinci fıkrada birkaç kişi ile ihrti-
lât ederek tâbirinin tatbikatta vazıhan anlaşıla
bilmesi için ikiden ziyade kimse ile ihMlât ede
rek ŞeMinde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve 
dördüncü fıkralar başındaki (eğer) kelimeleri 
faala görülmüş olduğundan bu kelimeler kaldı
rılmak suretiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

482 nci madde de 480 nci maddenin kabul 
edilen şekline mütenazır, olarak hazırlanmış bu

lunmakla bu maddede 480 nci maddede yapı
lan değişiklik aynen yapılmak suretiyle birinci 
fıkradaki birkaç kişi ile tâbiri yerine ikiden zi
yade kimse ile tâbiri konulmuş ve fıkaraların 
başındaki eğer kelimeleri kaldırılmak suretiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

486 ncı maddede bir dâva hakkında mah
kemeye verilen evrak ve iradolunan müdafaa-
tm hududu tecavüz edilerek yapılan hakaret
lerde de mütecavize ceza verilmesi icabettiği 
mütalâa edilerek madde buna göre tadil tekli
fiyle gelmiş bulunmaktadır. Mer'i metinde bir 
dâva esnasında iki taraf veya vekilleri canibin
den dâva hakkında mahkemeye verilen evrak 
ve iradolunan müdafaatm muhtevi olduğu el-
fazı tahkiriyeden dolayı takibat icra olunamaz, 
şeklindeki hükme karşı teklifte birinci fıkra 
aynen alınmakla beraber dâva ile ilgili olarak 
yapılması ve söylenmesi zaruri olmıyan haka
reti mutazammın yazı ve sözlerin birinci fıkra 
hükmünden istisna edilerek Türk Ceza Kanu
nu muvacehesinde hakaret suçunu teşkil ede
ceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ve ayrıca da son fıkra ile bu gibi hallerde 
yetkili kaza mercilerince kanunen muayyen 
olan inzibati tedbirlerden maada tecavüze uğ-
rıyanm talebi üzerine tazminata hükmedilebi-
leceği ve hakareti mutazammın yazı ve sözle
rin evrak ve tutanaklardan çıkarılacağı da mü
lâhaza edilmiştir. 

İkinci fıkra Komisyonda (dâva ile ilgili ol
mıyan ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve 
müdafaa hududunu aşan hakareti mutazammın 
yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden ha
riçtir) şeklinde değiştirelerek madde bu tas
hih edilen şekli ile kabul edilmiştir. 

XII - Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 
493 ncü maddelerine ait Rize Milletvekili iz
zet Akçal ve iki arkadaşının tadil teklifleri ile 
cemiyetimizde sık sık tesadüf edilen âdi hırsız
lıklar ile hayvan hırsızlıklarının alınan bütün 
tedbirlere rağmen önlenmediği görülmüş ol
duğundan cemiyetin asayiş ve inzibatı ve va
tandaşların mal emniyeti ile yakından alâkalı 
olan ou maddeler cezalarının çoğaltılmak sure
tiyle önlenmesi derpiş edilerek mezkûr mad
delerin yeni baştan gözden geçirilerek teklif 
yapıldığı görülmüş bulunmaktadır. 

491 nci madde ile âdi hırsızlık ile resmî da-
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irelerde ve evrak maieenlerinde bulunan Dev
lete ait mal ve evrak veya umumi müessese
lerde muhafaza olunan yahut diğer mahaller
de bulunup menafii umuma ait eşyalar hak
kında, aded muktezası olarak yahut tahsis ve 
istimalleri itibariyle umumun tekâfülü altın
da bulunan eşyalar hakkında hırsızla malı ça
lınan arasında hizmet veya iş yapmak veya 
bir yerde muvakkat olsun birlikte oturmak 
yahut karşılıklı nezaket icaplarından ileri ge
len itimadı suiistimal neticesi olarak hırsızın 
sıyanetine terk ve tevdi olunmuş eşya hak
kında, gündüzün bir bina içinden veya duvar
la çevrili müştemilâtından yerlerdeki eşya hak
kında işlenirse ayrı ayrı fıkralar halinde suç va
sıfları birbirinden tefrik edilerek cezalandırıl
mış ve bu maddeye yankesicilik suretiyle işlenen 
suçlarla mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus 
yerlerde bulunan yahut lüzumuna göre açık 
yerlerde ve kırlarda bırakılan ve hakkında diğer 
maddeler hükümlerinin tatbiki mümkün olmıyan 
hayvanlar hakkında işlenmesi hali de dercedilmiş 
bulunmakta idi. 

Yeni teklifte bu maddenin muhtelif fıkrala
rındaki cezalar artırılmakla beraber yankesicilik 
suretiyle işlenen hırsızlık suçu bu madde içeri
sinden çıkarılmış 492 nci maddeye ilâve edil
miştir. 

Teklif edilen maddenin 1 nci fıkrası esasın
da değişiklik yapılmaksızın (her kim diğerinin 
taşınabilir malını rızası olmaksızın faydalan
mak için bulunduğu yerden alırsa) şeklinde dü
zeltilmiştir ve hayvan sirkatinin önlenmesi için 
5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine büyük 
baş hayvanları çalanlar hakkında Türk Ceza 
Kanununa göre verilecek cezanın üç kat artırı
lacağı tasrih olunmuş iken teklif edilen madde
nin son fıkrası olarak eklenilen (5617 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin büyük baş hayvanları 
çalanlar hakkında Türk Ceza Kanununa göre 
verilecek cezaların üç kat artırılacağına dair 
olan hükmü ayrıca uygulanmaz) fıkrası madde 
metninden çıkarılmış ve bundan evvelki fık
rada (bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla 
kimseler tarafından birlikte yapılır yahut suçun 
işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya 
daha fazlası birleşirse cezanın aşağı haddi iki 
yıl hapistir.) şeklinde düzeltilmiş ve madde bu 
tashihler ile olduğu gibi kabul edilmiştir. 

492 nci maddede ise yapılan teklife göre 
mer'i 491 nci maddenin 5 nci bendi olarak yer 
almış bulunan yankesicilik suretiyle işlenen 
suçları daha ağır ceza vermek bakımından 492 
nci maddenin 7 nci bendi olarak alınmıştır. 
Komisyonda da teklif edilen 493 ncü maddenin 
5 nci bendinde yer almış bulunan meskûn bir 
hanenin doğrudan doğruya müştemilâtından 
veya duvarla çevrilmiş bulunan yerlerindeki 
hayvan hakkında işlenen suçlara ait kısım da 
492 nci maddenin 9 ncu bendi olarak bu mad
deye eklenmiş olup son fıkrası 491 ncî madde
nin son fıkrasına mütenazır olarak (bu madde
de yazılı suçlar ikiden fazla kimseler taraf nidan 
birlikte yapılır yahut suçun işlenmesinde yukar
da yazılı halterden iki veya daha fazlası birle
şirse cezanın yukarı haddi verilir.) Komisyon
ca tanzim ve madde bu tashih ve ilâvelerle ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

493 ncü madde hırsızlık suçlarının en az ce
zasını ihtiva eden maddedir. Teklifte bu mad
denin beşinci bendi olarak kabul edilen meskûn 
bir hanenin doğrudan doğruya müştemilâtından 
veya duvarla çevrilmiş bulunan yerlerindeki 
hayvan hakkında işlenen hırsızlık suçlarına ait 
kısım 492 nci maddede izahı yapıldığı veçhile 
492 nci maddenin 9 ncu bendi olarak yer değiş-
irilmek suretiyle kabul edilmiştir. Son fıkrası 
da 491 ve 492 nci maddeleri son fıkralarına mü
tenazır olarak (Bu maddede yazılı suçlar ikiden 
fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut 
suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden 
iki veya daha fazlası birleşirce cezanın yukarı 
haddi verilir) şeklinde düzeltilmiş ve teklifte 
yer almış bulunan (5617 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin büyük baş hayvanları çalanlar hak
kında Türk Ceza Kanununa göre verilecek ceza
nın üç kat artırılacağına dair hükmü ayrıca 
uygulanmaz) şeklinde kaleme alınmış bulunan 
fıkrasının bu maddede de tatbik edileceğini 
gösteren fıkra esas bent 491 nci maddeden kal
dırıldığı için bu fıkrada 493 ncü maddeden çı
karılarak tashih ilâve ̂  ve yapılan çıkarmalarla 
madde kabul 'edilmiştir. 

XI - Çorum Milletvekili Hüs»eyin Ortakcı-
oğlu ve Kars Milletvekili Abbas Çetin ve Kütah
ya Milletvekili Süleyman Sururi Nasuhoğlu ta
rafından Türk Ceza Kanununun 515 nci mad
desine (köy ve belediyelerin mülkiyetinde veya 
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hüküm ve tasarrufunda bulunan ve öteden beri 
köy ve belde sakinlerinin istifadelerine terke
dilmiş olan mera, meydan, yol, harman yeri ve 
sulak gibi gayrimenkuller) fıkrasının eklenme
sine dair olan teklifleri 'esbabı mucibede de 
zikredildiği gibi bu gibi yerlere şimdiye kadar 
görülmemiş surette tecavüzlerin vâki olduğu 
pek çok işlenen bu gibi suçlar hakkında muh
tar ve belediye başkanlarının şikâyet yoliyle 
takip etmelerine de imkân kalmamış olduğu 
nazarı itibara alınarak teklif uygun görülmüş 
ve teklif sahipleri komisyon müzakeresi sıra
sında tekliflerini ıslâh ederek fıkranın 513 ncü 
maddenin içerisine konulmasının daha uygun ol
duğu ve binaenaleyh, komisyondaki fikirlere 
uyarak 515 nei maddeye ilâvesini istedikleri fık
ranın 513 ncü maddeye konulması suretiyle tek
liflerini tadil ve ıslâh eylediklerini söylemiş ol
maları karşısında komisyon teklifi de içerisine 
alacak şekilde 513 ncü maddeyi (her kim, baş
kasının mutasarrıf olduğu emlâk ve araziyi ta
mamen veya kısmen zabıt ve tasarruf etmek, veya 
bunlardan intifa eylemek için o arazi ve emlâ
kin hudutlarını değiştirir veya bozarsa iki ay
dan iki seneye kadar hapsolunur ve 150 liradan 
1000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Köy hükmi şahsiyetine ait olduğunu veya 
öteden beri köylünün müşterek istifadesine ter
kedilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman-
yeri, yol ve sulak gibi gayrimenkulleri kısmen 
veya tamamen zabıt ve tasarruf eden veya sürüp 
eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı ce
zalar uygulanır. 

Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için 
umumi ve hususi suların mecrasını değiştiren 
kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur) şek
linde tanzim edilerek teklif sahiplerinin de mu
vafakati ile madde kabul edilmiştir. 

XIV - Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 
Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin so
nuna (ikinci fıkranın üç numarasında yazılı âbi-
dat, eğer Türkiye Devletinin ölmüş başkanları
nın hâtıralarını yâd için dikilmiş. heykeller ve 
bütsler olduğu takdirde mütecavizleri hakkında 
bir yıl ağır hapis ve 1000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur) şekliude bir fıkra ilâvesini 
teklif etmiş bulunmaktadır. Teklifi inceliyen ko
misyonumuz bu teklifin Atatürk Kanununa tezat 

halinde bulunduğu ve esasen 516 ncı maddenin 3 
numaralı bendinde alelûmum âbide ve heykeller 
hakkında işlenen tahrip ve ızrar suçlarını nazarı 
itibara almış olduğundan bugünkü hâdise ve va
kıalar itibariyle böyle bir teklifin kanunlaşması
na lüzum görülmediğinden Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku'nun, 516 ııcı maddeye ait tadil 
teklifi reddedilmiştir. 

XV - Konya Milletvekili Hidayet Aydın'er 
ise Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine 
yerlere tüküren veya sümküren kimse 10 lira 
hafif para cezasiyle cezalandırılır) şeklinde bir 
fıkra ilâvesini istemiş bulunmaktadır ki, Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı maddesine ilâvesi iste
nilen fıkrada mevzuubahis hususlar belediye te
mizlik ve sağlık hizmetlerine taallûk eden bir 
iş olup bu gibi fiillerin cezalarının da bele
diye tenbihnamelerinde yeralması icabeettiğin-
den 526 ncı maddeye bu şekilde bir fıkra ilâ
vesini istihdaf eden Konya Milletvekili Hi
dayet Aydmer'in mezkûr teklifi reddedilmiş
tir. 

XVI - Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu ve İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, 
Türk Ceza Kanununun 549 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair tekliflerine gelince : 

Halen mer'i bulunan 549 ncu madde (mer
ciinden ruhsat almaksızın kanuna göre memnu 
olmıyan silâhları şehir ve kasaba içinde taşı
yanlar 15 günden üc aya kadar hapis ve 30 
liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılırlar) şeklindedir. Teklifte ise bu 
maddenin (merciinden ruhsat almaksızın kanu
na göre memnu olmıyan silâhları kama ve 
saldırma ve büyük bıçak gibi alâtı carihayı şe
hir ve kasaba dâhilinde taşıyanlar 30 güne 
kadar hafif hapis veya 30 liraya kadar hafif 
eezai nakdiye mahkûm olur. 

Sivri bıçak, kama, şiş ve sair alâtı carihayı 
yapan ve satanlar da yukarıki fıkrada yazılı ce
zalarla cezalandırılır.) şeklinde değiştirilmesi 
istenilmektedir. 

içişleri Bakanlığınca hazırlanmış ve Bakan
lar Kurulunun tasvibinden geçerek Meclise 
sevkeclilmiş ve içişleri Komisyonunda incelen
mekte bulunan ateşli ve ateşsiz silâhların mem
lekete ithali ve memlekette imali, satılması ve 
taşınması hakkında en geniş hüküm ve müeyyi-
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delerin mevcut olduğunu teemmül eden ko-
misyanumuz ileride ateşli ve ateşsiz bulunan 
silâhlar kanununun kabulü ile işlemez bir hal
de kalacak olan 549 ncu maddenin tadiline 
lüzum görmemiş ve bu sebeple teklifi reddet
miş bulunmaktadır. 

XVII - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
de Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 nci mad
delerinin tadilini teklif etmiş bulunmaktadır. 

Teklifte kanunen menedilmiş bulunan ku
mar oynıyan veya oynatanlara ait anasırı 
cürmiyede esaslı bir değişiklik yapmadığı ve 
fakat cezalar üzerinde miktarları artırılmak 
suretiyle tadili cihetine gidildiği görülmüştür. 
Meriyette bulunan 567 ve 568 nci maddelerinde
ki cezalar komisyonumuzca da hafif görüldü
ğünden her iki maddeye ait teklif cezaları 
biraz daha artırılmak suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Yukarıdan beri izah edildiği veçhile Türk Ce
za Kanununa ait muhtelif milletvekillerinin ta
dil tekliflerinin ret, kabul ve tashih edilerek 
kabul şekilleri ve komisyonumuzun teklifler 
üzerindeki mucip sebepleri Hükümet temsilcisi 
olarak komisyonda hazır bulunan Adalet Bakan
lığı Ceza îşleri Umum Müdürü ihsan Köknel'in 
inzimam eden fikir ve mütalâaları ile birlikte 
açıklanmış bulunmaktadır. 

Uzun zamandan beri komisyonun elinde bu
lunan Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirimesine dair olan kanun tekliflerinin tev
hit edilmiş şekilde ve Öncelik ve ivedilikle Ka
mutayda görüşülmesi talebi ile Kamutaya sev-
kedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet K. Başkanı 
îzmir 

Halil özyörük 
Kâtip 

Balıkesir 
Vacid Asena 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz. 

H. Ş. İnce 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 
Çorum 

Söz hakkım mahfuz. 
H. Ortakcıoğlu 

Sözcü 
Manisa 

Semi Ergin 

Amasya 
İsmet Olgaç 

Ankara 
0. T. lltekin 

Çoruh 
Mesut Güney 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Erzurum 
Enver Karan 

Maraş 
M. özsoy 

istanbul 
Ahilya Moshos 

Konya 
Söz hakkım mahfuz. 

Hidayet Aydtner 
Siird 

Şefik Türkdoğan 

Gümüşane 
Halis Tokdemir 

istanbul 
Söz hakkım mahfuz. 

F. H. Demirelli 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Konya 

Muammer Obuz 

Yozgad 
Niyazi Ünal Alçılı 

Muhalefet şerhi : 
Türk Ceza Kanununun 273 ncü maddesi

nin tadiline ait tasarıya aşağıda yazılı sebep
lerden dolayı muhalifiz: 

1. Memur ve Mille vekili bulunan Bakan
lara yapılacak hakaretten dolayı T. C. K. 
nun 480, 482, 273 maddelerinde 6 aydan 3 se
neye kadar hapis cezası gibi ağır müeyyidele
rin mevcul bulunması, 

2. Yüz binlerce memurdan ayrı sırf Ba
kanlara mahsus olmak üzere Ceza Kanu
nunda hususi ve istisnai hükümlerin yer al
masının demokrasi esaslarına muhalefet teş
kil eylemesi, 

3. Bir taraftan antidemokratik kanun
ların kaldırılmasına karar verilmiş ve işe de 
başlanmışken diğer taraftan da antidemok
ratik bir mahiyet taşıyan bu tasarısının ka
bul edilmesi, 

Komisyonda kabul edilen tasarıya ait 
muhalefet : 

1. Takibi şahsi dâva ikamesine bağlı 
bulunan hakaret suçundan dolayı C. Savcı
larına re'sen takibat yapılmasına yetki veril
mesi istisnai bir hüküm teşkil etmekle bera
ber bâzı hallerde şehsi ve ailevi şeref haysi
yeti muhafaza etmek mecburiyetinde kalan 
bir Bakanın rızası hilâfına dâva açmak mec
buriyetini tevlit edecektir. 

2. Savcıların re'sen takibat yapılmasına 
yetki verildiği takdirde dâvadan vaz'geçmek 
müessesesi de ortadan kalkmış olacaktır. 

3. Yine bu tasariyle T. C. K. 481 mad
desiyle sanıklara verilmiş bulunan ispat yet
kisi imkânsız bırakılmaktadır. 

Binaenaleyh bu tasarının umumi heyet-
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çe reddine karar verilmediği takdirde ya
karda, arz ve izah ettiğimiz sebeplerden do
layı C. Savcılarına verilen re'sen takibat icra 
yetkisinin mutlak surette kabul edilmiyerek 
mütecavize ispat yetkisinin verilmesi ve mü-
tecavizünaleyh Bakan için dâvadan vaz'geçme 
hakkının kabul edilmesi ve bâzı hallerde te
cavüze uğrıyan Bakanın izni istihsal edildik

ten sonra takibata geçilmesi gibi kayıtların 
tasarıya ilâve edilmesi ve hiç olmazsa Fran
sa Matbuat Kanununda yazılı Bakanları ko
ruyucu hükümlere uygun olacak şekilde tasa
rıda tadilât yapılması lâzım geleceği mütalâ-
asmdayiî. 

Kars Milletvekili Bingöl Milletvekili 
Sırrı Atdloy Nuri Okcuoglu 
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ADALET KOMİSYONUNUN DE&tŞTÎRÎŞÎ 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 55, 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

87, 192, 273, 311, 312, 403, 404, 406, 421, 440,441,442,480,482,486, 491,492,493, 513, 
567, 568 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Fiili işlediği zaman on beş yaşmı bitirmiş olup da 18 yaşını 
bitirmemiş olanlar hakkında aşağıda yazılı şekillerde ceza tâyin olunur. 

1. Ölüm cezası yerine yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası; 
2. Müebbet ağır hapis yerine 15 seneden 20 seneye kadar ağır hapis cezası 

verilir; 
3. Diğer cezaların üçte birinden yarışma kadarı indirilir; 
4. Âmme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altma 

alınmak cezaları tatbik edilmez. 
Cezanın çektirilmesine başlandığı zaman on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar 

hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezasından çevrilmiş olsa dahi, onlara 
mahsus ceza evlerinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında 
çektirilir. Bunlar on sekiz yaşmı geçtikleri zaman eğer mahkûm oldukları ceza 
müddeti üç seneden ve geri kalan müddeti iki seneden fazla ise büyük mahkûmların 
bulundukları ceza evlerine naklolunurlar, ancak bunlardan geçirdikleri müddet 
içindeki hal ve durumlarına göre münasip görülenler hususi ceza evine veya büyük
lere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında alıkonulabilirler. 

Hükmün inf azma başlandığı tarihte on sekiz yaşmı bitirmiş ve mahkûm olduk
ları ceza müddeti üç seneden az bulunmuş olup da geçmişteki hallerine nazaran hu
susi ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi kısımlarında bulundu
rulmaları daha uygun görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir. 

Madde 56. — Hüküm zamanında 65 yaşmı doldurmuş olanlar hakkında ölüm 
cezası yerine otuz sene ağır hapis ve müebbet ağır hapis yerine yirmi dört sene 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir. 

Madde 68. — Bir kimse mütaaddit suçlardan dolayı hüküm veya ceza kararna
mesi ile mahkûm edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre içtima ettirilir. 

Madde 69. — Bir hüküm veya ceza kararnamesinden sonra aynı kimsenin bu 
mahkûmiyetten önce veya sonra işlediği bir suçtan dolayı mahkûm edilmesi halinde 
cezaların içtimai hükümleri tatbik olunur. 

Madde 70. — Birden ziyade müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde ölüm 
cezası verilir. 

Madde 71. — Aynı neviden şahsi hürriyeti bağlıyan muvakkat cezalara mah
kûmiyet halinde bu cezaların mecmuu tatbik olunur. 

24 seneden aşağı olmamak üzere en az iki ağır hapis cezasına mahkûmiyet ha
linde müebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 
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Madde 72. — Aynı neviden para cezalarına mahkûmiyet halinde bu cezaların 

mecmuu tatbik olunur. 
Madde 73. — Cezalardan biri müebbet ağır hapis ve diğeri şahsi hürriyeti bağ

layıcı muvakkat bir ceza ise, ilâve edilecek cezanın nevi ve miktarına göre 10 
günden az ve üç seneden fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir hücrede tecrit 
edilmek suretiyle müebbet ağır hapis cezası tatbik olunur. 

Madde 74. — Başka neviden hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûmiyet 
halinde bu cezaların hepsi ayrı ayrı ve tamamen tatbik olunur. 

İnfazda ağır hapis, hapis, hafif hapis ve sürgün sırası takip edilir. 

Madde 75. — Başka neviden para cezalarına mahkûmiyet halinde bu cezaların 
hepsi ayrı ayrı tamamen tatbik olunur. 

Para cezaları sair cezalarla birleştiği takdirde de hepsi ayrı ayrı ve tamamen 
tatbik olunur. 

Madde 76. — Feri cezalar ve mahkûmiyetin bütün diğer cezai neticeleri her 
ceza hakkında ayrı ayrı tâyin ve tatbik olunur. 

Madde 77. — Aynı neviden şahsi hürriyeti, bağlayıcı muvakkat cezaların birleş
mesi halinde tatbik edilen ceza ağır hapiste 36, Hapiste 25, sürgünde 15, hafif ha
piste 10 seneyi geçemez. 

Başka neviden şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakat cezaların mecmuu 30 seneyi 
geçemez. Bu haddi aşan ceza miktarı sırasiyle sürgün, haiff hapis, hapis ve ağır 
hapistan tenzil edilir. 

Ağır para cezası ile hafif para cezası birleştiği takdirde çevrilecek cezanın 
nev'i hapistir. 

Para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, çevrilmesi halinde bu ce
za müddeti beş seneyi geçemez. 

İçtima neticesinde tatbik olunacak muvakkat f e r i cezalar âmme hizmetlerinden 
memnuiyet cezasında on beş, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tatilinde altı 
seneyi geçemez. 

Evvelki fıkralarda yazılı yukarı hadlere baliğ olan cezalara kati surette mahkû
miyetten sonra işlenen suçlardan dolayı hükmedilecek cezalar aynen tatbik olunur. 

Madde 87. — Geçen maddelerin tatbikatında : 
1. Kabahat fiilinden dolayı sâdır olan hükümler bir cürüm vukuunda ve cür-

me mütaallik hükümler kabahat vukuunda; 
2. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve sanatın icrası hususunda tecrübe

sizlik ve emirlere nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenilen cürümler diğer 
cürümler mukabilinde ve sair cürümler bunlar mukabilinde; 

3. Sırf askerî cürümler hakkında sâdır olan hükümler; 
4. Bu kanunun altıncı babının birinci f ıkracıdaki 316, 317, 318, 319, 320, 324 

331 nci maddeleriyle ikinci fashndaki 332 ve 333 ncıi ve yedinci babın üçüncü 
faslmdaki 403, ve 404 ncü maddelerde yazılı suçlardan dolayı verilen hükümler 
müstesna olmak üzere yabancı memleket mahkemelerinden verilen hükümler; 

Tekerrüre esas olmaz. 
Madfle 192. — Bir kimsenin namusunu veya şeref ve haysiyetini ihlâl edecek veya 

itibarım kıracak veya şöhret veya servetine zarar verebilecek bir hususu neşir va-
sıtasiyle ifşa etmek veya ifşa mahiyetin de olmaksızın bu yolda isnatlarda bulunmak 
tehdidi ile kendisinden para alanlar veya başka türlü menfaat istihsal edenler ve-
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yahut para almaya veya menfaat istihsaline teşebbüs edenler altı aydan üç yıla ka-
daT hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 273. — Kanun ahkâmı mahsusa ile tasrih eylediği ahvalin haricinde her 
kim, Büyük Millet Meclisi âzasiyle temsil sıfatını ve emir ve idare salâhiyetini ha^ 
iz rüesadan veya diğer devlet memurlarından biri aleyhine sıfat ve hizmetlerinden 
dolayı bir cürüm işlerse o cürüm için kanunen muayyen olan ceza altıda birden 
üçte bire kadar artırılır. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden biri aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden dolayı 
işlenen suçlarda takibat yapılması şikâyete bağlı değildir. 

Madde 311. — Bir suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden kimse aşağıda 
yazılı şekillerde cezalandırılır : 

1. Eğer tahrik ettiği cürmün cezası muvakkat ağır hapsin üstünde bir ceza 
ise üç seneden beş seneye kadar ağır hapis; 

2. Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim ise fiilin nev'ine göre , 
üç seneye kadar hapis; 

3. Sair hallerde 500 liraya kadar ağır para cezası; 
Tahrik, gazete veya mecmua ile veya sair tabı aletleriyle veya el ile yazılıp 

çoğaltılarak yayınlanan ve dağıtılan yazılar ile ve umumi yerlerde levha ve ilân 
asmak suretiyle olursa yukardaki fıkralar uyarınca suçlu hakkında tâyin oluna
cak ağır hapis ve hapis cezaları bir kat artırılır, para cezası hükmolunacak hal
lerde bu ceza suçun nev'ine göre 25 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
olmak üzere tâyin olunur. 

Yukarda iki ve üç sayılı bentlerde beyan olunan hallerde ceza tahrik olunan suç 
için muayyen olan cezanın en yukarı haddini geçemez. M 

Aleni tahrik sonuncu olarak istenilen suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs 
edilirse tahrikçiler, asıl suçlular ile aynı derecede ceza görürler. 

Madde 312. — Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü 
söyliyen veya halkı kanuna itaatsizliğe veyahut cemiyetin muhtelif sınıflarını 
umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyliyen kimse bir 
seneye kadar hapse ve 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. 

Yukardaki fıkrada yazılı suçları basın voliyle işliyenlere verilecek ceza bir katı 
artırılır. 

Madde 403.— _" ' 
1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya 

ihraç veya bu fiillere teşebbüs edenler, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis vezasiyle bir
likte istihsal mıntakaları dışında ve polis teşkilâtı olan kaza merkezlerinden bi
rinde infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmak üzere 3 yıldan 5 yıla kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram 
veya küsuru için 10 lira ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 1 000 liradan aşağı olamaz. 
2. Uyuşturucu maddeleri memleket içinde ruhsatsız satanlar veya satışa arze-

denleı veya satmalanlar veya yanında veya başka bir yerde bulunduranlar veya bu 
maddeleri parasız devredenler ve bu suretle devralanlar veya sevk veya nakle
denler veya bunların alınıp satılmasına veya devrine veya her ne suretle olursa 
olsun tedarikine vasıta olanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasiyle birlikte istih
sal mıntakaları dışmda ve polis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birinde 
infaz edilmek ve bu müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurul-
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mak üzere 2 yildan 4 yıla kadar sürgün ve uyuşturucu maddenin her gram veya kü* 
suru için 10 lira ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki, hükmedilecek para cezası 500 liradan aşağı olamaz. 
3. Birinci ve ikinci bendlerde yazılı cürümleri işlemek maksadiyle teşekkül 

vücuda getirenlerle bu teşekkülleri idare edenler veya bunlara dâhil olanlara iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

îki ve daha ziyade kimselerin bu cürümleri işlemek için anlaşmaları teşekkül 
sayılır. 

Cürmün, teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler veya bu teşekküle dâhil 
bulunanlar tarafmdan işlenmesi halinde birinci ve ikinci bendlerde yazılı cezalar 
bir kat artırılarak hükmolunur. 

4. Birinci ve ikinci bentlerinde yazılı cürümler, bu cürümleri meslek ve sanat 
veya maişet vasıtası haline getirenlerle aralarında anlaşma ve irtibat olmaksızm 
iki veya daha fazla kimseler tarafmdan toplu olarak işlenirse bu bentlerde yazılı 
cezalar yarı nispetinde artırılarak hükmolunur. 

5. 18 yaşını bitirmiyen küçükleri veya ceza ehliyetini haiz bulunmıyanların bu 
maddede yazılı cürümleri işlemekte kullanan kimseler asıl fiille mürettep cezaya 
altıda bir ilâve edilerek cezalandırılırlar. 

Madde 404. — 
1. Mahsus bir yer tedariki ile veya başka suretle bir veya daha ziyade kim

seleri celbederek uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştıranlarla bu mad
deleri 18 yaşım bitirmiyen küçüklere veya görülür şekilde aklen malûl olanlara 
veya müptelâlarına verenler hakkında 403 ncü maddenin 2 nci bendinde yazılı ce
zalar altıda bir nispetinde arttırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlarla bu maksatla yanında bulunduranlar 6 
aydan bir yıla kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasından maada istihsal mıntakaları 
dışında ve polis teşkilâtı bulunan kaza merkezlerinden birinde infaz edilmek ve bu 
müddet içinde emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak ve bir yıldan aşa
ğı olmamak üzere sürgün cezası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise salâhı 
tıbben tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. 
Hastane bulunmıyan yerlerde ise bu kabîl kimseler hastane bulunan yerlere sevke-
dilirler. 

Alışkanlığı iptilâ derecesine vardırdığı tıbben tesbit edilenlerin hastanede mu
hafaza ve tedavilerine yetkili mahkemece tahkikatın her safhasında karar verile
bilir. 

Uyuşturucu maddeler alışkanlığım iptilâ derecesine vardıranlar hakkmda, 6 ay-
den 1 yıla kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmak cezası da hük
molunur. 

3. 403 ncü madde ile bu maddede yazılı cürümlerden birine iştirak etmiş olan 
kimse, resmî makamlar tarafmdan haber alınmadan evvel keyfiyeti ve cürüm ortak
larım ve uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine 
haber vererek bunlarm yakalanmalarını ve elde edilmelerini kolaylaştırırsa fiiline 
terettüp eden cezadan muaf tutulur. 

Bu cürümler haber alındıktan sonra cürmün meydana çıkarılmasına veya şerik
lerinin yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimselerin cezası yarı nispetinde in
dirilebileceği gibi yaptığı yardımın derecesine göre tamamen de kaldırılabilir. 
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Madde 4Ö6.— 
1. 403 ncü maddede yazılı cürümleri işliyenler tabip, veteriner kimyager, ec

zacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul müdürü, sivil ve askerî sağ
lık memurları ebe, hemşire veya hastabakıcı iseler fiillerine terettüp eden cezalar 
üçte birden yarıya kadar artırılır ve hükmedilen hapis cezasına muadil bir müd
det memuriyetten mahrumiyet veya meslek ve sanatm icrasının tadili cezaları da 
ilâve olunur. 

2. 403 ncü maddede ve 404 ncü maddenin birinci bendinde yazılı cürümler, her 
nevi nakil vasıtalarında veya umuma açık. yerlerde bunların sahip ve müstahdem
leri veya memuriyet vazife ve nüfusunu suiistimal suretiyle memur ve müstah
demler tarafından işlenirse bu maddelerde yazılı cezalar bir kat artırılarak hük
molunur ve hapis cezasına muadil müddetle memuriyetten mahrumiyet veya meslek 
ve sanatm icrasının tadili cezaları da ilâve olunur. 

Madde 421. — Kadınlara ve genç erkeklere söz atanlar 3 aydan bir yıla kadar 
ve srakmtılık edenler 6 ayden 2 yıla kadar hapis olunur. 

Madde 440. — Zina eden karı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası tertip 
olunur. Karnım evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında aynı 
ceza hükmolunur. 

Madde 441. — Karısiyle birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe 
bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkasiyle evli olmı-
yan bir kadını tutmakta olan koca hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fulde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza 
verilir. 

Madde 442. — Yukardaki maddelerde yazılı cürümlerin işlendiği sırada karı ve 
koca biri birinden nikâh baki olduğu halde hâkimin hükmü ile ayrılmış veya biti 
diğerini terketmiş ise her birinin cezası üç aydan bir yıla kadar hapistir. 

Madde 480. B Her kim toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilât ede
rek diğer bir şahıs hakkında bir mâddei mahsusa tâyin ve isnadı suretiyle halkın 
hakaret ve husumetine mâruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir 
fiil isnat ederse % aydan üç: yıla. kadar hapse ve 200 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasma mahkûm olur. 
* Bu fiil kendisine tecavüz olunan kimse yanlız olsa bile huzurunda yahut kendi

sine Mtaben yazılıp gönderilmiş bir mektup, telgraf, resim veya her hangi bir yazı 
veya telefonla işlenirse failin göreceği ceza 4 aydan 3 seneye kadar hapis ve 250 li
radan 2 500 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile beraber alenen vâki olursa ceza 
5 aydan 3 seneye kadar hapis ve 300 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu cürüm umuma neşir veya teşhir olunmuş ya% veya resim veya sair neşir 
vasıtasiyle irtikâp olunmuş ise failin göreceği ceza altı aydan üç seneye kadar 
hapis 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 482. — Her kim toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilât ede
rek her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve hay
siyetine taarruz eylerse üç aya kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yanlız olsa bile huzurunda yahut kendi
sine hitaben yazılıp gönderilmiş bir mektupf telgraf, resim veya her hangi bir yazı 
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ve telefon ile işlenirse failin göreceği ceza 15 günden 4 aya kadar hapis ve 100 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasıdır. 
Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuru ile beraber alenen vaki olursa ceza 

bir aydan altı aya kadar hapis ve 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası
dır. 

Fiil, 480 nci maddenin 4 neti fıkrasında beyan olunan vasıtalardan biriyle işle
nirse failin göreceği ceza 3 aydan bir seneye kadar hapis ve 500 liradan 1000 lira
ya kadar ağır para cezasıdır. 

Madde 486. — Tarafların veya vekil, müdafi, müşavir yahut kanuni mümes
sillerinin bir dâva hakkında kaza mercilerine verdikleri dilekçe, lâyiha veya sair 
evrakın yahut yaptıkları iddia ve müdafaaların ihtiva ettiği hakareti mutazam
mın yazı ve sözlerden dolayı takibat yapılmaz. 

Dâva ile ilgili olmıyan ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve müdafaa hudu
dunu aşan hakareti mutazammın yazı ve sözler yukarıki fıkra hükmünden ha
riçtir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde yetkili kaza mercilerince kanunen muayyen olan 
inzibati tedbirlerden maada tecavüze uğrıyanın talebi üzerine tazminata hükmedi-
lebileceği gibi hakareti mutazammın yazı ve sözlerin evrak ve tutanaklardan kısmen 
veya tamamen kaldırılmasına da karar verilebilir. 

Madde 491. — Her kim, diğerinin taşınabilir malını rızası olmaksızın faydalan
mak için bulunduğu yerden abîsa 6 ay den 3 yıla kadar hapsolunur. 

Hırsızlık : * r * * , ~ , 
1. Resmî dairelerde ve evrak mahzenlerinde bulunan Devlete ait mal ve evrak 

veya umumi müesseselerde muhafaza olunan yahut diğer mahallerde bulunup me-
nafii umuma ait olan eşya hakkında vuku bulursa; 

2. Âdet muktezası olarak yahut tahsis ve istimalleri itibariyle umumun tekâ-
fülü altında bulunan eşya hakkında işlenirse; 

3. Hırsızla malı çalman arasında hizmet veya bir iş yapmak veya bir yerde 
muvakkat olsun birlikte oturmak yahut karşılıklı nezaket icaplarından ileri gelen 
itimadı suiistimal neticesi olarak hırsızın sıyanetine terk ve tevdi olunmuş eşya 
hakkında işlenirse; 

4. Gündüzün bir bina içinde ver^a duvarla çevrilen müştemilâtına girilerek iş
lenirse; 

5. Mandıra, ağıl gibi hayvanata mahsus yerlerde bulunan yahut lüzumuna 
göre açık yerlerde veya kırlarda bırakılan ve haklarında 492 nci maddenin 9 ncu 
ftkrasınm tatbiki mümkün olmıyan hayvanları bu yerden almak suretiyle işle
nirse cezası bir yıldan beş yıla kadar hapistir. 

Bu maddede yazıli suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut 
suçun işlenmesinde yukarda ya&lı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse cezanın 
aşağı haddi iki yıl hapistir.^ 

Madde 492. — Hırsızlık : 
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya mahsus bir yerde veya müştemi

lâtında işlenirse; 
2. Kanunen veya Hükümetin emriyle resmen mühür altına alınmış şeyler hak

kında işlenirse; 
3. Çalman şey umumi bir felâket ve musibetin tesir ve neticesini gidermek 

veya hafifletmek maksadiyle hazırlanmış eşya hakkında olur yahut umumi ,musi-
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bet veya heyecandan yahut mal sahibinin uğradığı hususi f eÜkettea müt«veîlit 
kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa; 

4. Mezarlıkların veya mahfuz mezarlarm muhafaza veya tezyini için konulmuş 
yahut cesetle gömülmüş eşya hakkında işlenirse; 

5. îbadet olunan yerde mabede ait eşya hakkında işlenirse; 
6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve parası hak

kında yahut umuma mahsus nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan idarelerin 
dairelerinde veya istasyon ve iskele ve meydanlarında veya mabetlerin içinde ya
pılırsa; 

7. Yankesicilik suretiyle işlenirse; 
8. Ormanlarda kesilmiş odunlar ve istif edilmiş kereste ve ağaçlar ve sair 

yerlerde koparılmış veya biçilmiş ve lüzumuna göre açık bırakılmış olan mahsul
ler ve tarlalarda bırakılmış ziraat âletleri hakkında işlenirse; 

9. Meskûn bir hanenin doğrudan doğruya müştemilâtmdan olan veya divarla 
çevrilmiş bulunan yerlerindeki hayvan hakkmda işlenirse; 

Suçlu iki yıldan beş yıla kadar hapsolunur. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır. Ya

hut suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse 
cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 493.— Hırsızlık : 
1. Hırsız, hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere kaldırmak için du

var, kapı, pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahısları ve malları muha
faza için sağlam maddelerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkar, devirir,, kı
rar, deler veya mahveder, yahut suni vasıtalarla^ veya şahsi çevikliği sayesinde 
bertaraf edilebilen maniaları kaldırarak hane ve sair yerlere girer ve aşarsa; 

2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı başka yere kaldırmak için taklit anah
tar, yahut sair aletler kullanarak bir kilidi açar veya sahibinin terk veya kaybettiği 
anahtarı elde ederek onunla yahut haksız vere elinde bulundurduğu asıl anahtarla 
açarsa; f # v - H i . " " . . ' _ 

3. Kıyafet değiştirerek işlenirse; " ' "• -" .»;-*» * •** 
4. Salâhiyeti olmaksızın resmî sıfat takınarak yapılırsa; 
Ceza 3 yıldan 5 yıla kadar hapistir. 
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır 

yahut suçun işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse 
cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 513. — Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlâk ve araziyi tamamen 
veya kısmen zabıt ve tasarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek için o arazi ve 
emlâkin hudutlarmı değiştirir veya bozarsa iki aydan iki seneye kadar hapsolunur 
ve 150 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Köy hükmi şahsiyetine ait olduğunu veya öteden beri köylünün müşterek isti
fadesine terkedilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi 
gayrimenkulleri kısmen veya tamamen zabıt ve tasarruf eden veya sürüp eken 
kimse hakkmda 1 nci fıkrada yazılı cezalar uygulanır. 

Hakkı olmıyan bir menfaat elde etmek için umumi veya hususi suların jnecra-
sını değiştiren kimse hakkmda da aynı ceza hükmolunur. 

Madde 567. — Her kim, umuma mahsus veya umuma açık yerlerde kumar oy
natır veya oynatmak için yer gösterirse on beş günden iki aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasına ve tekerrürü halinde bir aydan 
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altı aya kadar hafif hapis ve 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezasına 
mahkum olur. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynamaya yarıyan veya kumar oyna
maya tahsis olunan mevafc ve alât ile ortada bulunan eşya ve para zabıt ve müsa
dere olunur. 

Fail : 
1. Bu fiilleri itiyat edinmiş bulunduğu; 
2, Birinci fıkrada beyan olunan kabahatin irtikâbında kumar oynıyanlara karşı 

banko tutan olduğu takdirde yukardaki fıkralarda yazılı cezalar bir misli arttırı
larak hükmolunur. 

Madde 568. — Her kim, yukardaki maddede beyan olunan kabahate iştirak 
etmeksizin umumi veya umuma açık mahalde kumar oynarsa bir aya kadar hafif 
hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır, tekerrürü 
halinde ceza 10 günden 2 aya kadar hafif hapis ve 100 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam yürütür. 

- . * . 

* 
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Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi Bucak'ın, Umumi Müfettiş
lik Teşkiline dair Kanun ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Bütçe komisyonları ra

porları (2 /337) 

Ankara: )24 .1 < 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

16 , VII .1927 gün ve 1164 sayılı Umumi Müfettişlikler Kanunu ile bunun ek ve tadillerinin ilga
sını derpiş eden teklifi kanuniyi, gerekçesiyle birlikte takdim ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 
Diyarbakır Milletvekili 

Mustafa Remzi Bucak 

GEEEKÇE 

Lozan Muahedesiyle, bugünkü hududu millî içinde müstakil ve kuvvetli bir Devlet olarak teşek
kül ve taazzuv ettikten kısa bir müddet sonra, İmparatorluk devrindeki - vilâyet, liva ve kaza -
esasına müstenit mülki taksimat manzumesi terkedilmiş ve yerine bugünkü - vilâyet, kaza ve nahiye 
(bucak) - esasına müstenit mülki taksimat manzumesi kabul edilmiş ve bu suretle, malûmunuz oldu
ğu veçhile, vilâyetlerimizin sayısı 63 e iblâğ edilmiş olundu. 

Ancak, siyasi mülâhazalarla, lüzumundan fazla küçültülerek meydana getirtilen vilâyetlerden 
bâzılarının «iktisadi, teknik ve coğrafi vahletleri göz önünde bulundurularak», «beyinleıinde 
umumi ve müşterek birtakım menfaatlerin» mevcut olabileceği düşünülmüş ve bu gibi vilâyetlerin 
«bir merkezden ve bir elden idaresini temin maksadiyle», halen ilgasını istediğimiz 16 . VII . 1927 
gün ve 1164 sayılı Kanunla, Umumi Müfettişlikler ihdas edilmişti. 

Lâkin,, ne garip ve acı bir hakikatdir ki, Umumi Müfettişliklerin ihdasından lâğvma kadar ge
çen zamana şöyle bir nazar atfettiğimizde, adı geçen idareye tâbi tutulmak betbahtlığına diiçar 
olmuş vilâyetlerimizde, tesis ve kuruluş gayesiyle kabili telif en ufak bir ümran eserine tesadüf 
edilememekte; bilâkis, hemen her köşesinden «Hindistan Valiiumumiliği» idare tarzı ve kokusu 
gelmektedir. Bu bakımdan, Umumi Müfettişlikler, idari ve siyasi tarihimize, iğrenç ve korkunç 
kanlı sahifeler ilâve etmekten başka bir vazife görmemişlerdir. 

Bu sebeple, tesis ve teşekkül gayesinden tamamen ayrılarak, hattâ aksine 'bir hedef takip ederek, 
asgari on altı vilâyetimizde, adı ancak iğrenti ve ürperme ile hatırlanabilen bu Umumi Müfettişlik 
müessesesinin tarihî rollerini ikmal ettikleri artık bir vakıadır. 

Bugün içinde bulunduğumuz demokratik devir ve anlayış havası içinde ise, mazisi bu kadar kanlı, 
ve korkunç, olan bir idari manzumenin müstenidi kanunun, hâlâ kanunlarımız arasında canlı olarak 
yer alması, endişeyi mucip olmakta ve 1951 Bütçe müzakeresi sırasında da tebarüz ettirdiğimiz gibi, 
âdeta Demokles'in kılıcı gibi, başımızın üzerinde bir tehdit ve terör vasıtası olarak yaşatüdığı 
kanaatini vatandaşda endişe ile hissetmektedir 

Devri sabık yaratmamak azminde olan demokratik zihniyet ve anlayışın mümessili olan iktidarı
mızın, Umumi müfettişlikleri hortlatabilecek olan1164 sayılı Kanunu, bütün ek ve tadilleriyle bir
likte, yürürlükten kaldıracağı inanciyle bu teklifi kanuniyi saygiyla arz ve teklif ediyorum. 

. Diyarbakır Milletvekili 
,'.';* ; Musttifa Remzi Bucak 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 2/337 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Renizi Bu
cak'm, Umumi Müfettişlik teşkiline dair Kâ
nun ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifi, Hükümet tem
silcisinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül
dü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmede; söz alan 
Hükümet temsilcisi, demokratik anlayışla hare
keti prensip edinen Hükümetin bu kanunun 
kalkmasında hiçbir mahzur görmediğini, beyan 
etmesi üzerine, gerekçedeki mucip sebepleri ye
rinde gören komisyonumuz, kanuna vuzuh ver
mek ve tatbikatta da kolaylık sağlamak maksa-
diyle metinde yapılan değişiklikle teklifi oy 
birliğiyle kabul etti. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunu-

27 .11 . 1952 

lur. 
İçişleri Ko. Başkanı 

Kırklareli 
F. Üstün 

Bu rapor Sözcüsü 
Amasya 

Kemal Eren 
Aydın 

Naü Geveci 
Balıkesir Bursa 

M. Tuncay A. Erozan 
Çorum Diyarbakır 

Dr. S. özer N. önen 
İstanbul 

(J. Türkgeldi 
Kütahya Muğla 

Yusuf Aysal Y. Başer 
Sivas Trabzon 

E. Damah H. Orhon 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
Kemal Eren 

Balıkesir 
8. Başkan 

Çankırı 
C. Boynuk 

İsparta 
Dr. T. Toht 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Sinob 
M. Acar 

Van 
t. Akm 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/337 
Karar No. 102 

Yüksek Başkanlığa 

u.. vı ,ım 

Umumi müfettişlik teşkiline dair olan 
16 Temmuz 1927 tarihli ve 1164 sayılı Kanun 
ile ek ve tâdillerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında Diyarbakır Milletvekili Mustafa Rem
zi Bucak'm kanun teklifi İçişleri Komisyonu 
raporiyle birlikte komisyonumuza havale olun
makla Başbakanlık Müsteşarı ve Maliye Bakan
lığı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü : 

Teklif sahibi gerekçesinde; idari ve mülki 
mevzuatımızda (İl, İlce ve Bucak) teşkilâtı 
esas olarak kabul edilmiş olduğu halde «bâzı 
illerin iktisadi, etnik ve coğrafi ve adedleri ile 

bünyelerinde umumi ve müşterek bir takım 
menfaatlerin mevcut olduğu düşünülerek ihdas 
edilmiş olan umumi müfettişliklerin, kuruluş
larındaki gaye ile telifi kabil en ufak hizmet
lerine rastlanmadığını, aksine olarak bu teşki
lâtın idari ve siyasi tarihimize kanlı sayfalar 
ilâve eylemiş olduğunu ve bugünkü demokratik 
anlayış havası içinde bu idari manzumeyi yaşa
tan kanunların halen mevcut bulunuşunun» 
endişeyi mueip olduğunu ileri sürerek 1164 sa
yılı Kanun ile ek ve tâdillerinin ilgasını tek
lif eylemektedir. 

İçişleri Komisyonu; Hükümet temsilcisinin, 

(S. Sayım : 224) 
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demokratik anlayışiyle hareketi prensip itti
haz eden Hükümetin bu kanunun kalkmasında 
hiçbir mahzur görmediğini beyan eylemiş oldu
ğunu raporunda kayıt ye işaret eyledikten son
ra teklifin gerekçesini yerinde görerek metinde 
bâzı tâdillerle teklifi kabul ve tasvip etmiştir.. 

16 Temmuz 1927 tarihli ve 1164 sayılı Ka
nunun birinci maddesine göre; bu teşkilât «mi-
taaddit vilâyetleri alâkadar eden ve bu vilâyet
lerin müşterek faaliyetiyle izalesi kabîl olan ih-
tiyacat hususunda o vilâyetler üzerinde mevaddı 
âtiyede muharrer salâhiyetleri haiz olmak üze
re» teşkil edilmiş olan Umumi Müfettişliklerin 
vazifeleri; aynı kanunun 3 ncü maddesinde izah 
olunduğu gibi «mıntakaları dâhilinde asayiş 
ve inzibatın teminine nezaret, kavanin ve niza-
matm tamamını tatbik ve icrasını mütemadiyen 
takip, murakabe ve Vekâletlerin kanunen haiz 
oldukları salâhiyetlerden îcra Vekilleri Heye
tince kendilerine tevdi edilmiş olanları istimal» 
etmektir. Bu teşekküllerin «ihtiyacın zevaline 
kadar» devam edeceği de yine birinci maddede 
tasrih edilmiştir. 

O zamanki Hükümet ve Meclis tarafından, 
bu teşkilât manzumesinin kurulmasına neden 
dolayı lüzum ve ihtiyaç hissedildiğine dair sarih 
ve aydınlatıcı bir müzakere safhasına ve gerek
çeye tesadüf edilememiştir. 

Umumi hatları, Anayasamızın 89 ncu mad
desiyle çizilmiş olan idari taksimat sistemine 
aykırı olarak, bu idari manzumenin üstünde, çok 
geniş yetkilerle teçhiz edilmiş bir «Umumi Mü
fettişlik» teşkilâtı vücuda getirmenin sebep ve 
illetini anlamak ve bunu demokratik icaplara 
göre izah etmek oldukça güçtür, 

Bu itibarla Komisyonumuz bu husustaki Hü
kümet görüşünü de dinledikten sonra kanun 
teklifini yerinde görerek maddelerin müzakere
sine geçmiştir. 

içişleri Komisyonu tarafından hazırlanan 
birinci madde üzerinde cereyan eden müzakere 
sonunda bu kanun hükümlerine istinat edilerek 
ihdas edilmiş olan ve halen 1952 yılı Bütçe Ka
nununa ilişik (L) cetvelinde bulunan kadrola
rın da bu teklife ilişik olarak yürürlükten kal
dırılmasını temin için madde metnime konulan 
kayıt ile birinci madde tadilen kabul olunmuş
tur. 

2 ve 3 ncü maddeleri de Komisyonumuzca 
aynen kabul edilen kanun teklifi Kamutayın 
tasvibine arzediimek üzer* Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Sivas 

Muhalifim 
it. îmre 

Bolu 
M. Güçbümez 

Çanakkale 
E. Kalafat -
istanbul 

H. Hüsman 

Başkan V. 
Burdur 

V. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Bolu 
/. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

îstanbui 
S. Oran 

Bu R. Sözcüsü 
Kastamonu 

H. Türe 

Aydın 
E. Menderes 

Bursa 
K. Yûmaz 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
îzmir 

T. Gürerk 
Konya Malatya 

R. Birand M. S. EH 
Ordu Trabzon 

R, Aksoy S. F. Kalayctoğlu 
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DİYARBAKIR MlLLETYE- j 
KİLİ MUSTAFA REMZİ BU

CAK İN TlEKLlFl j 

Umumi Müfettişlik Kanunu ile • 
ek ve tddMerinin yürürlükten 
kaldırılmam hakkında kanun 

teklifi I 

MADDE 1. — 16.VH.192f 
gün ve 1164 sayılı Umumi Mü
fettişlik Kanunu ile tadili hak
kındaki 24.XII. 1935 gün ve 
2865 sayılı keza 2.1.1936 gün 
ve 2883 sayılı ek ve tadilleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. | 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. ' 

İÇlŞLERl KOMİSYONUNUN I 
DEĞlŞTtRtŞt 

Umumi Müfettişlik' Kanunu ile \ 
ek ve tadillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında' Kanun 

MADDE 1. — 16. VII. 1927 
tarih ve 1164 sayılı Umumi Mü
fettişlik Kanunu ile bu kanun
larla ilgili kanım ve hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

** 

;':'tO 

.(.S. Savı.ii.,:. 224 ) 
u . i . i . . . ! ...t, •'. ''>•„•[ • '.. I ' 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Umumi Müfettişlik Kanunu ile 
ek ve- tadillerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 VII. 1927 
tarih ve 1164 sayılı Umumi Mü
fettişlik Kanunu ile bu kanun
larla ilgili kanun, hükümler ve 
teşkilât kadroları yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Teklif sahibi-
nin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

http://16.VH.192f


S. SAYISI : 229 
Turizm endüstrisini teşvik kanunu tasarısı ile Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının, turizm endüstrisini teşvik 

kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/341 - 2/342) 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı (1/341) 

T. C. 
Başbakanlık > . ' • 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1910, 6/471 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Turizm Endüstrisini Teşvik hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1. I I . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• - - . , ' - . • ' A. Menderes 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

GEREKÇESİ 

Memleketimiz; dünyanın diğer turizme müsait memleketlerinden daha zengin ve daha cazip bir 
memlekettir. Turistleri kendine çekecek sıhhat, spor, öğrenme ve dinlenmeye yarıyan kıymetleri, 
hususiyetleriyle ve birkaç bin yıllık tarih eserleriyle enteresan ve eşsizdir. Tabiat, yurdumuzu 
âdeta şımartmış, ona bin bir güzellik ve çeşitli iklim bahsetmiştir. 

Gerek içten ve gerek dıştan gelen arzulara ve zamanın icaplarına uyarak, bu güzel memleketin 
ve tarih hazinesinin, süratle turizm bakımından inkişafını sağlıyacak uzun ve kısa vadeli hazırlık
ların yapılması, eşsiz turistik değerlerin kıymetlendirilmesine çalışılması, bir zarurettir. 

Bu zaruret; İkinci Dünya Harbi sonunda, Marshall plânı ile Avrupa'ya yapılan muazzam yar
dımın yanında, turizm ile büyük mübadeleler düşünüldüğü için, kendini bir kat daha hissettir
mektedir. 

Nitekim E. C. A. İdaresince yayınlanan bir yazıda, Amerikalıların seyahat sebeplerine temas 
edilerek bu noktaları açıklamaktadır : 

«Amerikalılar, çok seyahat eden bir millettir. Sanki senelerce önce Avurupa'dan yeni kıtaya 
giden Amerikalıların kanma işliyen bu vasıf, her sene binlerce Amerikan turistinin Avrupa'ya git
mesini temin etmektedir. Avrupa'ya giden Amerikan turisti Avrupa'da para sarf ederken de Avru
pa memleketleri için bir dolar geliri kaynağı teşkil etmektedir. 

Memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve ihracat - ithalât muvazenelerinde büyük bir rol oynı-
yan bu kaynağın ehemmiyeti bütün dünya çapında hissedilmeye başlandı. Turizm yolu ile Ameri
kalıların Avrupa'ya bıraktıkları dolar miktarının; Avımpa memleketlerinden mal ithal etm'ek yo-
liyle sarfetmekte oldukları paralardan çok daha büyük bir yekûn teşkil etmekte olduğu görüldü. 

Turizm, dolar sıkıntısını karşılıyacak yepyeni bir altın madeni gibidir. Fakat »esas itibariyle 
bu yeni kaynak bir altın madeninden de daha fazla kıymetlidir, çünkü altın madeni, istihsal 

Ül. II. 1952 
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sonunda bitmek tehlikesi ile- karşı karşıyadır. Bir turistin görmek istediği manzara ve yeni yeni 
yerlerin tabiî güzellikleri ise; (Burada kelimeyi en geniş mânasında kullanalım), «malın» bizatihi 
mahiyeti itibariyle «tükenmez» bir hazine olduğunu kabul etmeniz lâzımgelir. 

1927 il'e 1937 senesi arasında geçen müddet içinde, Avrupa'da sadece Amerikalıların seyahat
leri neticesi olarak, 2 milyar 3 yüz milyon dolar Avrupa'ya gelmişti. Basit bir hesapla bu, takri
ben yılda 200 milyon dolar etmekteydi ki, Avrupa'nın Amerika'dan yaptığı ithalât neticesi zuhur 
eden açığın yüzde 40 ını kapatmaktaydı. 

Harbden sonra Amerika Birleşik Devletlerinde kongre tarafından kabul edilen Yabancı mem-
lekelere Yardım Kanununun 117 nci maddesinin b fıkrasında «İktisadi iş Birliği idaresinin Ame
rikan Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak, Amerikalıların Marshall plânı memleketlerine 
seyahatlerini» teşvik etmesi de istenmişti, 

Son iki sene zarfında Avrupa memleketleri turizm sahasında birçok tedbirler almışlar ve bu 
kaynaktan istifade ederek dolar temini yollarını artırmaya bakmışlardır. 

Bu tedbirlerin neticeleri, 1949 senesinde ilk emarelerini göstermeye başlamıştır. Nakliye imkân
larının mahdut olmasına rağmen 1948 senesi içinde 210.000 Amerikalı Avrupa'ya gelmiştir. Bu 
rakam bir sene evveli ile mukayese edilirse |% 26 nispetinde bir artma müşahede edilirr. 1949 se
nesinde takriben 270. 000 Amerikalı turist Avrupa memleketlerinde para sarf etmişlerdir. 1949 -
1950 Malî senesi içinde dolar mmtakalarından gelen turistlerin Avrupa memleketlerine bırakacak
ları paranın yekûnu, takriben; 164 500 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1948 senesi 
içinde turizmden kazanılan para yekûnundan % 60 nispetinde yüksektir. 

Avrupa için önemi olan turistler, sadece Amerika Birleşik Devletlerinden gelenler değildir. 
Kanada, Lâtin Amerika memleketlerinden gelen turistler de dolar sahası turistleridir ve bu mem
leketlerden Marshall Plânı topraklarına gelen turistlerin masrafları da 1949 - 1950 Malî senesi için 
de: 31 900 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Halbuki 1948 senesi içinde bu rakam sadece 20 000 000 
dolardı. 

Seyahatin kolaylaşması, sürati ve bir yandan da Amerika 'da millî servetin artması ile seyahat 
etmek istiyen Amerikalıya yeni ufuklar açıhrken turistin görmek istediği memleketler için de güç 
bulunan dövizleri temin için yeni yeni imkânlar meydana gelmektedir. 

Görülmeye değer yerleri çok az olan bh'çok memleketler, reklâm ve rahatlık kısmına büyük 
ehemmiyet vererek, turizm sahasmc'a büyük adımlar atabilmektedirler. (Türkiye'nin görülmeye de
ğer yerleri saymakla bitirilemez. Bir turist için başlıbaşma sihirleyici bir atmosfere bürün
müş olan istanbul'dan başka, Truva harabeleri, Efes, Milet harabeleri, 4000 senelik Hitit medeni
yetlerinin eserleri bir turist için akılları durduracak derecede alâkayı cazip, görülmeye değer yer
lerdir.) Dünya katoliklerini Hazreti isa'nın Havvarilerinden St. Paul'un doğduğu yer olan Tar
sus'a çekmek hiç de güç olmıyan bir iştir. Fakat unutulmamalı ki, turistin rahatlığını temin etmek 
için çok ama pek ustaca reklâm yapmak ve vasat hazırlamak şarttır. 

Türk Hükümeti son zamanlarda büyük bir ehemmiyetle üzerinde durduğu turizm dâvasında, bir
takım müşkülleri halletmesiyle Türkiye'yi istikbâlin en büyük turist memlekti haline koyması sa
dece tabiî bir netice olacaktır» denilmektedir. 

Çok eskiden beri turizm endüstrisine malik olan memleketlerde bile bugünün yeni zihniyet ve 
icaplarına uyularak birtakım kolaylıklar gösterilmekte, teşvik edilmekte ve yeniden büyük serma
yeler yatırılmakta ve bu endüstriye bir kat daha ehemmiyet verilmektedir. Nitekim 1949 Eylülünün 
14 - 17 nci günleri Parlâmentolararası Biriuei Turizm Kongresi rapor ve zabıtlarından alman aşa
ğıdaki malûmat bu hususta yeter bir fikir verebilir. 

«Fransa'da otellere 60 milyar, lokantalara 76, içkili yerlere 20, «kaplıcalara 1, gazinolara 1,5 mil
yar frang olmak üzere 98,5 milyar frank turizm endüstrisine sermaye vaz'edilmiş bulunmasına rağmen 
bu endüstriyi yeniden teçhiz etmek, modernleştirmek için, hazırlanan bir plânla yatırılacak enves-
tismanın (para yatırımının) yıllara taksimi şöyle tesbit edilmiştir : «rakamlar milyon franktır.» 
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1949 1950 1951 Toplam 

1. Otelcilik 
a) Turizm sanayiinin kendiliğinden yaptığı fi
nansman 
b) Devletçe verilen krediler 
c) Harb tazminatı ile 
2. Turistik yollar 
a) Normal finansman 
b) Kredi 
3. Turizm istasyonları 
a) Tedavüle çıkarılacak istikraz bonoları 
b) Kaplıca ve içmelere harb tazminatı 
c) Kaplıca ve içmelere kredi 
d) Gazinolara harb tazminatı 
4. Dağ istasyonlarının teçhizatı 
a) Tedavüle konulacak istikrazlar 
b) Bu müesseselerin kendiliğinden yaptığı fi
nansman 
c) Kredi 
5. Halk turizmi kredi 
6. Deniz aşırı turizm 
a) Kendiliğinden finansman 1/3 
b) Kredi 2/3 
7. Amerika'da reklâm dolar olarak 
8. Materiyal ve malzeme dolar olarak 

6 000 
6 000 
2 500 

650 
650 

1 300 
250 
800 
800 

200 

150 
300 
900 

250 
550 

8 000 000 
1 000 000 

9 000 
9 000 
3 500 

1 000 
1000 

2 000 
250 

1 200 
1 200 

300 

240 
475 

1 350 

400 
800 

1 000 000 
1 000 000 

12 000 
12 000 
4 000 

1 350 
13 500 

27 000 
— 
1 500 
1 500 

400 

315 
625 

1 750 

500 
1 000 

1 200 000 
1 000 000 

54 000 
10 000 

6 000 

6 000 
500 

3 500 
3 500 

3 005 
4 000 

3 500 
3 000 000 
3 000 000 

İtalya'da 1923 - 1938 yılları arasında ortalama olarak turizm geliri yılda 1 864 000 000 liret idi. 
Bu suretle Plabeşistan Harbinin, 1929 - 1930 yılları arasındaki iktisadi krizin yaptığı sarsıntıyı, Ital 
yan hazinesi mezkûr seneler zarfında tediye muvazenesinin yüzde kırkbirini turizm geliriyle kapat
mak suretiyle tahfif etmiştir. 1938 senesinde İtalya'nın en mühim ihraç maddesi olan üzümcülük ve 
şarapçılık ile memlekete getirdiği 1 767 000 000 liret ile turizm gelirine ulaşamamıştır. 

1948 yılının on ayında İtalya turizm gelirinin 800 milyon Türk lirasına ulaştığı tesbit edilmiştir 
Hemen hemen Lübnan'ın bütün geliri turizm endüstrisine dayanmakta ve dış turizmle temin edil

mektedir. Bu sahada Hükümet âzami kolaylığı göstermekte, memleketin giriş kapılarında turistler, 
turizm gener komiserliğinin ajanları tarafından karşılanmakta, bütün polis ve gümrük muameleleri 
bu ajanların müdahale ve nezaretleri altında yapılmaktadır. Hattâ turistler, yine bu ajanlar tarafın
dan turizm merkezlerine götürülmektedirler. 

Lübnan'da 15 günden fazla ikamet edecek her turiste bir (hoş geldiniz) bonosu verilmektedir. Bu 
bono, büyükler için 60, çocuklar için 30 Lübnan liralık bir primdir. [•] 

Lübnan Turizm Komiserliğinin başlıca vazifeleri : 
1. Kıs ve yaz için memleketin tabiî güzellik kaynaklarını kıymetlendirecek merkezler kurdur

mak; 
2. Su şehirlerinde yeni ve tabiî maden sulan bularak, onları tanıtmak ve o belde ve civarında 

turistik tesisler kurulmasını kolaylaştırmak; 

[*] İsviçre Otelciler Birliğinin 21 Kasım 1950 tarihli bülteninde bildirildiğine göre mezkûr birlik 
4 yaşındaki çocuklar da dâhil olmak üzere İsviçre otellerinde 14 gün ve 14 gece kalan ve kanuni ika
metgâhı yabancı bir memlekette bulunan her müşteriye 50 İsviçre frangı prim verebilmektedir, 
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3. Turistik merkezlerde çeşitli -spor sahaları kurdurmak ve buralarda millî ve milletlerarası mü

sabakalar tertipletmek; 
4. Mmtakavi festivaller, eğlenceler, geziler tertip etmek; 

Ehemmiyetli merkezlerde umuma ve çocuklara mahsus bahçeler, parklar meydana getirtmek; 
Memleketi ziyaret edenlere hüsnü kabul gösterilmesini ve konforlu bir ikamet teminini sağla-

yerine getirmesinde rehber ol-

5. 
6. 

mak; 
7. Otelci, lokantacı ve personelin vazifelerini hakkiyle 

mak ve işletmelerin ıslahına nezaret etmek. 
8. Yeni otellerin inşaat plânlarını tasdik etmek. 
9. Eski otellerin taksimat, tesisat, teçhizat ve tadilâtını kontrol etmek. 
10. Otelcilik için kredi fonu vücuda getirmek. 
11. Otel, lokanta ve kabarelerin fiyatlarını tâyin ve kontrol etmek. 
12. Lübnan'ın iç ve dış propagandasına istikamet vermek ve kontrol etmek. 
Diğer taraftan turizm genel komserliği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Eski Eserler Mü

dürlüğü ile sıkı iş birliği yapmakla da mükelleftir. Bütün turizm mevzuları bir bütün halinde tu
rizm genel komiserliğinde toplanmakta ve onun cüuılei vazaifinden bulunmaktadır. 

Avrupa İktisadi iş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu Amerikan Heyeti Başkanı Albay Th. 
Pozzy'nin verdiği bir rapordan alman ihsai bilgiler, memleketimizde turizme ehemmiyet vermek-
liğimizi bir kat daha mayalandırmaktadır. 

«Amerikalı turistlerin muhtelif Avrupa memleketlerine bıraktıkları dolar miktarı §u suretle 
tesbit edilmiştir: 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerikalı olmıyan nakliyat şirketlerine ödenen: 

Yıllar 

Milyon dolar olarak 

115 
204 
284 
395 
539 

tahmin 
» 

Milyon dolar olarak 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerikalı turist sayısı : 
Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

64 
82 

120 
140 tahmin 
180 » 

Turist adedi 
1 1 — ! • _ - . , . , , , m 

202 914 
269 650 
340 000 
401 000 tahmin 
500 000 » 

Hemen hemen hiçbir turistik tesise sahip bulunmadığımız ve reklâm, propaganda yapmadı
ğımız halde, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Turizm Dairesinin resmî kayıtlarına 
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göre, Amerikalı turistlerin Avrupa'da bıraktıkları paranın 1927 de 0,008 i, 1929 da» 0,01 i, 1937 
de 0,03 ü Türkiye'de kalmıştır. 

Türkiye'nin 1926 - 1931 yılları arasındaki ortalama turizm geliri yılda 3 500 000 dolar ve 
yine yılda ortalama olarak gelen turistlerin sayısı 59 000 arasındaydı. 
1951 - 1953 yılları arasında Amerikan turistlerinin Avrupa 'da bırakacakları para, İktisadi İş 
Birliği İdaresi tarafından 800 milyon dolar, Türkiye'ye isabet edecek miktar 2 400 000 dolar ola
rak tahmin edilmektedir. 

Bütün bunlar memleketimizde turizmin gelişmesi için engel mevzuatın düzenlendiği ve turiz
mi teşvik için tedbirlerin düşünüldüğü ve alınıldığı bir sırada, daha umumi bir tâbirle, turizmin, 
millî bir dâva olarak ele alınmak istendiği bu başlangıç devrinde kurulacak turizm endüstrimi
zi himaye, sermayedar ve i§ sahiplerini bu işe, teşvik ve rağbeti artırmak için bâzı fedakârlık
ları da göze almak lâzımgeldiğini göstermektedir. 

Turizm endüstrimizin kuruluşunu ve turizmin inkişafını yalnız dış turizm bakımından mütalâa 
etmek kâfi değildir. Turizm, bu endüstrinin ana 1951 - 1953 yılları arasında Amerikan turistleri 
lerle birlikte inkişaf ettiğine, yol dâvamızın plânlı bir şekilde ilerlediğine göre, memleket çapında 
bir imara ve 'kalkınmaya götüren bir hareket olduğu kadar, memlekette halk kitlelerinin yer 
değiştirmelerine, para ve iş hareketlerine de âmil olacaktır. 

Bu vesile ile şu ciheti de göz önünde tutmak lâzımdır ki, turizm sadece iktisadi cephe ile ilgi
li bir faaliyet olmaktan çıkarak, bir memleketi n kültürel ve sosyal cephelerini de geliştirmektedir. 

Fransa'da : 
78.000 otel, 45.000 restoran, 160.000 içki yeri, 5.000 çay salonu, 165 gazino, 125 kaplıca, 53 

golf, 180 seyahat acentesi, 1.000 otokarsi, 20 teleferik istasyon, 750.000 müstahdem çalışmakta
dır. Buna mukabil demircilik sanayiinde 500.000, çelik sanayiinde 280.000, madenlerde 330.000 
gündelikli işçi vardır. 

İtalya'da : 
Turizm endüstrisinde çalışanların sayısı 740.998 dir. 
Halbuki İtalya'da çok önemli sayılan diğer bâzı sanayide rakamlar şunlardır i 
Kimya sanayii 261.695 *; 
İaşe maddeleri 349.723 
Tekstil sanayii 559.494 
tsviçre'de ise, 120.121 kişi turizm sanayiinde iş bulmaktadır. 
Fransa, İtalya ve İsviçre Turizm Endüstrisine ait yukardaki mukayeseli rakamlara bakı

lacak olursa, memleketimizde çoğalmış ve çoğalmakta bulunan mektepli, mektepsiz işsizler ara
sından birçok kimselerin, daha ilk günden bu sahada iş sahibi olacaklarına şüphe yoktur. Gele
cek günlerde ise bu sahanın pek geniş imkânlar vadettiği bir hakikattir. 

Bu kadar geniş imkânlar vadeden Turizmin inkişafı ve endüstrisinin kurulması nasıl ola
caktır? 

Diğer sanayinde olduğu gibi hammaddeleri mevcut olup da sanayi ve istihsal vasıtaları he
nüz kurulmamış olan memleketlerde ve bilhassa vaktiyle memleketimizde kuvvetli bir sanayi 
meydana getirilmek için alman tedbirlere benzer, birtakım teşvik ve hinfaye tedbirlerinin alınması 
ile bu endüstrimizin kurulmasına hizmet edilmiş ve inkişafına çalışılmış olur. 

Nitekim, Birinci Dünya» Harbinden sonra turizm sanayiinin canlanması için sistemli çalışmalar 
yapan memleketler de birçok kolaylıklar, müsaadeler ve muafiyetler kabul etmişlerdir. 

Bunların içinde yeni bir turizm endüstrisi kurulmasını temin edecek himaye ve teşvik tedbir
leri olduğu gibi, mevcut müesseselerin yeni icaplara göre ıslahını sağlıyacak tedbirler de var
dır. Bu cümleden olarak bir taraftan da kurulmuş veya kurulacak olan turizm endüstrisinin dün
ya rekabet şartlarına mukavemet etmelerini temin edecek malî tedbirler de gözden kaçırılmamıştır. 

Böylece muhtelif yabancı memleketlerin turizm endüstrisini teşvik ve himaye için tatbik ettikleri 
sistemleri iki ana esasta toplamak mümkündür. 

a) Kredi ve malî yardım sistemi, ; 
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b) Muhtelif vergiler muaflığı sistemi.. 
Kredi ve malî yardım sistemi : 
Avusturya ve İsviçre'de, gerek yeni tesislerin kuruluşunda, gerek eski tesislerin üzerinde yeni

lemeler yapıldığı sırada ağır borçlara girmiş olan turizm endüstrisi ipotekli konkordato usuliyle 
iflâs hükümlerinden istisna olunduğu gibi, ağır faiz yüklerinin hafifletilmesi maksadiyle aynı 
memleketlerde ve italya'da devlet, otel endüstrisinin borçlarını kısmen faizsiz, kısmen de faizi 
hafifletilmiş uzun borçlara tahvil etmiştir. 

Büyük ve küçük endüstri memleketlerinde, yeniden kurulacak turistik tesislere lüzumlu inşaat 
malzemesiyle her türlü teçhizat kendileri tarafından ve binaenaleyh ucuza yapıldığı için teşebbüs 
sahipleri bu maddeleri kolaylıkla temin edecek durumdadırlar. Bu sebeple bilhassa bu memleket
lerde (kredi ile) veya aynı zamanda (malî yardımlarla) teşvik ve himaye yoluna gidilmiştir. 

Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Portekiz, Estonya, Finlandiya, Japonya bu memleket
ler arasında idi. 

Muhtelif vergilerden muaflık sistemi : 
Tamamiyle sanayileşmemiş ve devlet maliyesinin iktidarı yüksek olmıyan memleketler ise daha 

çok zaruri bir icap olan vergi muaflığı sistemine gitmişlerdir. 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan bu sistemi kabul ve tatbik eden memleketler arasında olduğu 

gibi Portekiz, Macaristan ve İtalya'da her iki sistem bir arada tatbik edilmiştir. 
Yemden bir turizm endüstrisi kurulması mevzuubahis olan memleketimizde kredi ve malî yardım 

sistemine gidilmesi tabiî olduğu kadar, bu endüstrinin kuruluş maliyetinin yüksek olmamasını temin 
etmek de gerektiğine göre her iki sistemin birden tatbikmda zaruret vardır. 

Zira tesis maliyeti yüksek olan böyle bir endüstri, daha kurulurken gelir kabiliyetini kaybetmiş 
olur ve yüksek maliyetli olan tesisler, bu tesislere göre hesaplanacak amortismanlar ve gayrimen-
kullerin yüksek kıymetlerine göre tarhedileeek vergiler, isletme maliyetlerini de daimî surette pahalı-
1 aştırır. Bilhassa sabit sermaye denilen gayrimenkuller ve sair tesisler, kısmen kredi kullanılarak 
meydana, getirilmişse, bütün bu unsurlara inzimam edecek faizler sebebiyle yüksek tarifeler tatbikma 
sebep olurlar. Bunun ise, dış turizm kadar iç turizm için zararlı ve kurulmuş olan tesisler için 
felâketli olacağı şüphesizdir. 

Ayrıca, hır endüstri, gümrük ve vergi himayesinden mahrum bırakıldığı takdirde, gerek kurulu
şunda, gerek kurulduktan sonra işleyişinde genç ve tecrübesiz bir sanayi bünyesi ile, milletlerarası 
çetin rekabet şartlarına dayanması da mümkün değildir. 

Esasen bu endüstri, daha fazla iç turizme dayanacağından tarifeler memleket halkının ödeme 
kudretine uygun olmalıdır. 

Bu mülâhazalarladır ki, memleketimizde turizm endüstrisinin teşviki konusunda halen mevcut 
kredi ve vergi muaflıkları tedbirleri gerek bu tasarı gerekse 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı kanunla eklenen c fıkrasının değiştirilmesi 
maksadiyle hazırlanan tasarı ile takviye edilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan tâdiller şu suretle ifadelendirilebilir. * 
Kanunun adı : • 
Turizm endüstrisi, diğer ziraat, sanayi ve madencilik gibi bir ana endüstri durumunda bulun

duğundan bu muazzam sanayiin kuruluş ve hareketini teşvik ve himaye eden 5647 sayılı Kanunun 
adının yalnız; (Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu) olarak bırakılması bu endüstrinin ehemmi
yetini birden aksettiremiyeceği mülâhazasiyle, yeni tasarının: (Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nunu) şeklinde isimlendirilmesi, uygun görülmüştür. 

Madde 1 : 5647 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde bir değişiklik yapılmış, iki bend halinde 
getirilerek tamamen turistik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri ite turistik «müesseselerce 
işletmek üzere kurulacak ulaştırma vasıta ve tesisleri» de turizm müesseseleri meyanına ithal edil
miştir. Zira turizm »endüstrisinin gelişmesinde gerek milletlerarası seyahat büro ve acenteleriyle 
temaslarda ve gerek iç turizmin canlanması için yapacakları faaliyetlerde hareketlendirici rolleri 
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mevcuttur. Bir misal olarak, Yataklı Vagonlar Şirketinin Ankara - Aband, Ankara - Akçakoca 
arasında turistik otobüs seferleri tertiplemesi, seyyah celbi hususunda Pakistan ve Yakınşark 
memleketleriyle münasebetler araması gibi hususlar zikredilebilir. 

Madde 2 - 3 : Bu maddeler 5647 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin hemen hemen aynıdır. 
Yalnız birinci maddede yapılan ilâvelere uyulmuş, Turizm Danışma Kurulu kolaylık ve sürati 
temin için belgenin Merkez Turizm Komitesince verilmesini karar altına almış olduğundan, 3 ncü 
madde o şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 4 - 5 - 6 - 7 : Bir «Merkez Turizm Komitesi» nin kurulusuna aittir. Turizm endüstrisinin 
kuruluşunda ve inkişafında turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkın
da düşüncelerinden istifade etmek üzere 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine göre toplanan Turizm Danışma Kurulu, yılda bir defa 
yapılan ve üç, dört günlük toplantı süresi içinde birçok, hususlarda kesin neticeler tâyinine vakit 
kalmadığından Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile daimî temasta bulunmak ve alman ka
rarların takip ve tatbikında faydalı olmak için, kendi arasından beş kişilik bir merkez komitesi 
seçmişti. Böyle bir komitenin çok faydalı olduğu görülerek, çeşitli turistik müesseseler üzerinde 
Teşvik Kanununu tatbik edecek ve kararlar alacak olan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün tek başına kalmaması ve müesseselere kredi açılmasında, diğer hususlarda daimî istişari 
bir komite olarak istifade edilmesi için, gerçek bir ihtiyaçtan doğan bu komitenin mevcudiyetine 
kanuni bir şekil verilmesi icabettiği neticesine varılmış ve 4, 5, 6, 7 nci maddeler Merkez Turizm 
Komitesinin kuruluş ve vazifelerine hasredilmiştir. 

Madde 8 : 5647 sayılı Kanunun 6 nci maddesidir. Danışma Kurulunca köylerin de ilâvesi lü-
. zumlu görülmüş ve buna göre düzeltme yapıldıktan başka; bir kısım belediye veya özel idareler
ce kendi hizmetleriyle alâkalı olarak istimlâk edilmiş mahallerde turizm müesseselerinin de kurul
malarına imkân verilmek üzere maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve yine Köy ve Tapu kanunların
da yabancı tebaalı kimselerin arazi ve emlâk sahibi olamıyacaklarına dair bulunan hükümlerin bu 
kanundan faydalanacak müesseseler hakkında da uygulanması maksadı aksatacak mahiyette gö
rüldüğünden, bunlardan istisna sağlanmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 9 : Halen yürürlükte bulunan 5647 sayılı Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu ile 
birlikte yürürlüğe konulmuş olan ve bu türlü müesseselerin Arazi, Bina, binalardan alman İk
tisadi Buhran vergilerinden muafiyetine mütedair bulunan 5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlarda 
«Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu» şümulüne giren müesseselerden bahsedilmiş bulundu
ğundan, tasarı ile kuruluşları teşvik edilen müesseselerin de bu kanunlardaki hükümlerden fay
dalanacağı tasarının 9 ncu maddesinde tasrih edilmiştir. 

Madde 10 : 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sa
yılı Kanunla eklenen c fıkrası ile turizm müesseselerine lüzumlu bâzı eşya ve tesisat malzemesi
nin bu müesseselerin ihtiyacı için hariçten memlekete ithali Gümrük Resminden istisna edilmiş
tir. Bu kere hazırlanan ve bu tasarı ile birlikte Büyük Millet Meclisine sevkedilen bir kanun 
tasarısı ile, Gümrük Kanununun sözü edilen e fıkrası hükmü değiştirilmekte, turizm müessese
lerinin muaf en ithal edecekleri eşya nev'i çoğaltılmaktadır. Tasarının 10 ncu maddesinde turizm 
müesseselerinin, Gümrük Kanununun . bu yeni hükmünden de faydalanacağı açıklanmıştır. 

Madde 11 : Tasarının bu maddesinde, turizm müesseselerinin işletilmesi için satınalınacak gay-
rimenkullerin tescilleri ile şerhi müstelzim muameleleri Tapu Harcından muaf tutulmuştur. Bu 
mevzudaki Tapu Harcının ağırlığı düşünülürse bu hükmün de bu müesseselerin teşviki mevzuun
da derpiş olunan vergi muaflıkları yolu ile teşvik tedbirleri arasında ne kadar tesirli bir unsur 
olduğu kolaylıkla görülebilir. 

Madde 12-13 : Gerçek by* ihtiyacın ve zamanın empoze ettiği ve yepyeni bir şekilde kurula
cak olan turizm endüstrimizde iyi bir gelenek ve görenek temini maksadiyle ilâve edilmiştir. 
Aynı zamanda, mütehassıs olarak memleketimizde iş alacak olan yabancı personel,' Türk perso
nelin yetişmesinde, onların teknik terbiye ve bilgilerinin artmasında, birer rehber ve hattâ öğret
men olacakları şüphesiz görülmüştür. Esasen Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtınca Avrupa'-
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daki turizm endüstrisinin kalkınması bakımından faydalı görülen personel mübadelesi mevzuu 
üzerinde durulmuş bulunduğundan ve bu da şüphesiz turizm endüstrisinin yüksek bir seviyede 
bulunmıyan memleketler için çok faydalı olacağından, mer'i mevzuatımızın memleketimizin dâ
hil bulunduğu îş Birliği İdaresinin bu yoldaki teşebbüse ilerde bir engel teşkil etmemesi bakımın
dan da lüzumludur. Yabancı mütehassıs personel getirtilmesi, aynı zamanda turizm müesseseleri
mizin tek taraflı mütehassıs personel getirtmesinde, yükünü kısmen hafifletmiş olacaktır. 

Madde 14 : Turizm müessesesi belgesi almış olan tesisler, bu kanunun yayımından itibaren 
ilk birkaç yıl içinde mahdut bir miktarda olacaklarından, yabancı devlet uyruklusu çalgıcı, 
şarkıcı, oyuncu ve varyete artistleri çalıştırmak için 2007 sayılı Kanun hükümlerinden beş yıl 
müddetle istisna edilmişlerdir. 

Şöhretli br caz veya salon orkestrasının, yıldız olmuş şarkıcı ve artistlerin, müzisyenlerin mem
leketimizdeki turistik müesseseler için ayrıca bir reklâm vasıtası olacakları tabiî bulunmakla be
raber, yerli elemanların yetişmelerine ve form bulmalarına da vasıta olacaklardır. Zaten yerli ele
manlar bugün dahi yeter sayıda bulunamamaktadırlar. 

Madde 15 : Mahallî ihtiyaçların ölçülmesi ve bu ölçü dâhilinde kuruluşun temini aynı zaman
da turizm müessesesi kurucularının ve tesis mevzularının ilkel bir kontroldan geçirilmesi ve illerin 
turizm endüstisi ile alâka ve inkişaflarına hizmetlerinin temini bakımından ilâve edilmiştir. 

Madda 16 : Bu madde 5647 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bir bendidir. Bu madde; belge 
alınmak istenen tesislerin ekonomik ve malî imkânlarının, turizm bakımından faydalı olup olamıya-
cakların tetkik ve tahkikini mecburi kılmak ve bu suretle gerçek bir şekilde turizmin inkişafına ya
rayacak tesisler meydana gelmesini sağlamak maksadiyle tasarıda-yer almıştır. 

Madde 17 : 5647 sayılı Kanunun 9 ncu maddesidir. 
Madde 1 8 - 1 9 : Kredi işleri İller Bankasınca yapılacağına göre, muamelâtını tanzim maksadiy

le ve ihtiyaca göre ilâve edilmiştir. 5647 sayılı Kanunda, kredilerin Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasınca tahsil ve takip olunacağı mevcuttur. Tadil edilen 16 maddede ise.Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankası yerine, İller Bankası konulmuştur. Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Kanunu gereğince 
yalnız mesken ve irat yapılarına mütaallik hususlarda mücehhez bir durumda olup, turizm müesse
selerinin umumiyetle ilgili olabilecekleri birçok konular üzerinde salahiyetli bir durumda bulun
maktadır. Ayrıca turizm müesseselerinin umumiyetle mahallî idarelerle el ve iş birliği yapması 
lüzumu da aşikâr görüldüğünden, Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası ise yalnız hususi eşhasa ait 
işler için düzenlenmiş bir mekanizmaya sahip bulunduğundan, bu noktadan da ihtiyaca cevap 
verecek bir durumda görülmemektedir. Turizm müesseselerinin durumlarını hakkiyle tetkik ve 
bu dâvada memlekete faydalı olabilecek şekilde iş görülmesi asıl gaye olduğundan, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğün de bu sahada faal bir rol oynıyabilelek bir teşkilâta sahip bulun
mamasından; Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası yerine bu işlerin her bakımdan daha mücehhez 
ve bu mevzu ile ilgili bir durumda görülen İller Bankasına verilmesi daha uygun bir keyfiyet 
olarak mütalâa edilmiştir. İller Bankası şehir ve kasabalarımıza ait'bilcümle harita, şehircilik, 
yapı, su, kanalizasyon ve elektrik işlerini yürütebilmek üzere fennî ve teknik teşkilâta ve bu sa
hada yetişmiş salahiyetli uzmanlara sahip olup ayrıca memleketin bütün mahallî ve özel idare
leriyle sıkı bir münasebet tesis etmiş bir durumdadır. 

Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu gereğince turizm müesseselerince vâki olacak müracaatları 
kredi bakımından olduğu kadar. teknik hususlarda da inceliyebilecek bir merciin, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel müdürlüğüne bu sahada yardım edebilmesi çok yerinde olacaktır. 

Madde 20 : Kanunun çeşitli teşvik ve muaflık hükümlerinden faydalanarak turizm müessesesi 
kurmak üzere maddi istifadeler temin edecek teşebbüslerin bu müesseseleri mâkul ve normal bir 
müddet içinde kurmaları matlup olduğundan bunu sağlamak üzere Turizm Danışma Kurulunca 
ilâve edilmşitiı. 

Madde 21. : 5647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesidir. Turizm müesseselerinin kontrollarında dı
şardan da mütehassıs eleman kullanılabileceği ilâve edilmiştir. 
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün Turizm Dairesinin teşkilât ve kadrosu tamam

lanıp mütehassıs elemanlara mâlik olucaya kadar, buna lüzum bulunduğu aşikârdır. 
Madde 22 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin bir kesimidir. Yapılacak işlemler daha açık 

bir hale getirilmiştir. 
Madde 23 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tatbikatı dolay isiyle hâsıl olacak neticeleri 

tanzim etmekte ve bâzı net hükümler konulmaktadır. 
Madde 24 : Turizm müesseselerinin icara verilmesi ve başkasına devri halinde müsaade ve mu

afiyetlerin ne suretle yeni sahip veya kiracıya intikal edebileceğini göstermektedir. 
Madde 25 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının bir madde haline getirilmiş 

şeklidir. 
Madde 26 : 5647 sayıh Kanunun 6 ncı maddesinin (O) fıkrası karşılığıdır. 
Madde 27 : 5647 sayılı Kanunun 7 nci maddesidir. 
Madde 28 : İşlerin icabını kuvvetlendirmek, turistik vasıfları daimî şekilde sağlamak, mürrajonr 

lerin faydalı olmalarını temin etmek için Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünce evvel
ce hazırlanmış, Turizm Danışma Kurulunca incelenmiş .tasarıdan aynen alınmıştır. Bu madde 
nakdî cezaların tatbikına esas teşkil edecek vergi miktar kayıtlarının her an teminini istihdaf 
etmektedir. 

Madde 29 : Bâzı ilâveler yapılmış olmakla beraber 5647 sayılı Kanunun 5 nci maddesidir. Da
nışma Kurulunca tadil edilmiştir. 

Madde 30 : 5647 sayılı Kanunun 11 nci maddesidir. 
Madde 31 : Amerikalı turistlerin bilhassa ehemmiyetle üzerinde durdukları görülmüş olan tek 

fiyat sulu, bugün diğer Avrupa memleketlerince' de tatbik edilmeye başlanmıştır. 
Madde 32 : Turizm müesseseleri belgesinin iptali yetkisi diğer iptal muameleleriyle birlikte ayrı 

bir madde halinde gösterilmiştir. 
Turizm endüstrisine yerli ve yabancı hususi sermayenin emniyetle ilgilenmesini sağlamak için 

belge istirdadı gibi ciddî ve ağır muamelenin, adlî kaza yoliyle yapılması cihetine gidilmiştir. 
Madde 33. : 5647 sayılı Kanunda, turizm kredisi fonu için Maliye Bakanlığı 1951 Bütçesine 1 mil

yon lira ödenek konulması hususu derpiş olunmuş; bu taşanda ise bu miktarın her yıl en az 1 milyon 
lira olacağı ve bu suretle konulacak ödeneklerle 50 milyon liralık bir fon teşkil olunacağı, hükme 
bağlanmak suretiyle turizm fonu teşkiline bütçe imkânlan nispetinde daha müsait bir zemin hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, tesis sermayesi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından verilmek sure
tiyle İstanbul'da Hilton namiyle turistik bir otelin tesis edilmekte olduğu malûmdur. Kuruluş ser
mayesinin tamamı adı geçen sandık tarafından temin olunan bu otel, vâki anlaşmaya göre Hilton 
Firması tarafından işletilecek ve tahassül edecek yıllık kârın % 66,2/3 ü Emekli Sandığına ve mü
tebaki kısmı da işletmeciye ait olacaktır. Ancak yeni kurulan bir otelin ilk yıllarda kâr getirmesinin 
muhakkak bulunmamasına mukabil Emekli Sandığının bu gayrimenkule yatırdığı sermayesine mu
hakkak bir irat sağlanması lüzumlu ve zaruri bulunduğundan, adı geçen otelin işletilmesinden, tevel
lüt edecek olan hasılattan Emekli Sandığı hisssesine isabet edecek olan kısmını asgari bir hadle ga
ranti altına almak maksadiyle maddenin 2 nci fıkrası tedvin edilmiştir. 

Bu fıkrada Hilton kelimesinin kullanılmamış olması, aynı otelin bilâbara her hangi bir sebeple 
başka bir firma tarafından işletilmesi halinde madde hükmünün yürürlükte kalmasını temin mak
sadına matuftur. 

Madde 34 : Turizm propagandasında .sürati, nefaseti, kolaylığı ve zamanında propaganda ya
pılabilmesini temin için ilâve edilmiştir. Turizm propaganda neşriyatında en mühim mesele baskı 
nefaseti meselesidir. Bu gibi neşriyat dış memleketlerde bastırılmaya kalkışılırsa, döviz temini gi
bi bir mesele ile karşılaşılmaktadır. Sonra memleket dâhilinde nefis bir şekilde tek renkli veya 
çok. zevkli bir broşür veya prospektüsün bastırılması çok güç ve hattâ mevcut malî formaliteler 
yüzünden imkânsızdır denilebilir. Çünkü, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olan işler, 
zamanında yaptırılamamakta ve neticede en ucuz talibe verildiğinden, teknik ve iş mükemmeliye-
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ti bakımından tercih yapılamamakta, baskı nefasetinin temini kaabil olamamaktadır. İkinci ve 
mühim nokta, baskı mevzuuna ve tekniğine göre kâğıt temini işidir. Lüzumlu olan ve fakat ek
seriyetle maliye kırtasiye deposunda bulunmıyan kâğıdın depoca piyasadan alınması, Kırtasiye Ge
nel Müdürlüğünce yüzde bir miktar zam ile verilmesi, mevzuu.kırtasiyeciliğe ve fiyat yüksekliği
ne götürdüğünden, ilgililer mecbur olmadıkça bu yola baş vurmaktan çekinmekte ve elde mevcut 
iyi, kötü kâğıtlara razı olmaktadırlar. Bu sebeplerle, turizm propaganda neşriyatının süratle ve 
zamanında yetiştirilmesi, baskı nefasetinin temini için maddede zikredilen kanunlar hükmüne tâ
bi tutulması icabetmektedir. 

Madde 35-36 : Turizm istatistikleri için ilâve edilmiştir. Turizm istatistikleri, umumi istatis
tik mevzuu içinde bulunmasına rağmen biraz daha hususi ve hemen hemen günü gününe tutulur 
bir mahiyet arzettiğinden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce tutulması lâzımgelmekte 
ise de İstatistik Genel Müdürlüğünün çalışma tarzlarından, ihtisaslarından ve değerlendirme im
kânlarından faydalanmak mecburiyeti vardır. Esasen milletlerarası icaplar, hattâ millî icarlar 
yüzünden İstatistik Genel Müdürlüğü turizm istatistikleri tutmaktan müstağni ve vareste kalamı-
yacaktır. Fakat, teknik zaruretler ve malûmatı toplama sistemimizin noksanlık ifade etmesi do-
layısiyle İstatistik Genel Müdürlüğü nihai rakamları ancak ertesi sene neşredebilmektedir. Halbu
ki Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu, Alliance Internationale de Tourisme gibi 
teşekküllerle cereyan eden muhaberattan ve bu teşekküllerden ve diğerlerinden vâki taleplerden 
anlatıldığına göre, turizm istatistiklerinin tesbiti için, vasati olarak iki, üç aylık, hattâ bâzı hal
lerde yalnız bir aylık mühlet verilmektedir. Bu itibarla Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce istatistik konusunun fiilen ele alınması ve değerlendirilmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu 
s'ebeple istatistik Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılabilirse, hem hükümetin tasarruf prensibin© 
riayet edilmiş hem de modern çalışma tarzlariyle mücehhez turistik memleketlere ayak uydurul
ma imkânı sağlanmış olacaktır. Turizm' istatistikleri mevzuu gerek beynelmilel teşekküllerin icbarı 
ve gerek ihtiyaç dolayısiyle derhal ele alınması icabeden bir keyfiyettir. Bilhassa Avrupa İkti
sadi İş Birliği teşkilâtının turizm konseyinin Paris'te akdettiği beşinci oturumuna ait zabıtların 
5 sayılı ek tasarısından, milletlerarası turizmin gelişmesi için alınacak tedbirler meyanmda, mil
letlerarası turistik istatistikleri tutulmasının ve yine bu zabıtların 7 sayılı ek tasarısının 7 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasında da : «fertlerin yer değiştirmelerine ait bütün ihsai malûmat mübade
lesinin bir zaruret olduğu» açıklanarak, konseyin 7 Nisan 1950 tarih ve C (50) 97 sayılı yazısı ile 
İktinsadi İş Birliği Teşkilâtına üye memleketlere tamim edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, ihtiyacın zoriyle ve mümkün olan turistik hare
ketleri ihsai bir kıymetle elde etmek için çalışır ve muhtelif beynelmilel teşekküllerin sorularını 
cevaplandırırken, birtakım müşküllerle karşılaşmaktadır. Nitekim, «Milletlerarası Turizm Birliği» 
A. I. T. nin bu kere 1950 Mayıs ayı içinde Paris'te yapacağı umumi heyet toplantısında Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü mümessilinin, rakamlara dayanan ihsai malûmatla mücehhez 
bulunmasını temin maksadiyle, 1949 senesi içinde memleketimize deniz, kara ve hava yollariyle gi
ren ve çıkan turistlerin sayısını tesbit etmek istenmiş ve muhtelif seyahat ve yolcu nakliyatı ya
pan idare, şirket ve acentalara müracaat edilmiştir. Bunlardan Air France, konuyu ticari bir sır 
şeklinde mütalâa ederek bu müracaata menfi cevap vermiştir. 

Her hangi bir yabancı şirketi, resmi makamlaraihsai malûmat vermeye icbar eden kanuni bir mü
eyyide1 bulunmadığından, adı geçen şirketten istenilen bilgi alınamamıştır. Milletlerarası teşekkülle
re karşı olan taahhütlerimizi yerine getirmek ve iş birliği yapmak, memleketimizde turizmin ve 
turizm endüstrisinin durum ve inkişafım incelemek ve gerekli tedbirleri almak için elde kanuni bir 
müeyyide bulunması, her bakımdan çalışma imkân ve intizamı temin edecektir. 

Madde 37 : Belediyelerin halen tatbik etmekte oldukları talimatnamelerin bu tasarının birinci 
maddesinde yazılı müesseseler için yeni icaplara göre bir ayarlama yapılabilmesini teminen Danış 
ma Kurulunca iâve edilmiştir. 

Madde 38 : Turizm teşvik tedbirlerinin mevcutlardan başka yeni birtakım seyahat acentalan-
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nin açılmasını ve hattâ bu gibi müesseseleri açmaksızın seyahatler tertibi ve bilet satışı işleri ile iş
tigal edilmesini davet edeceği görüldüğünden gerek müşterilerinin gerekse bu müesseselere biletleri
ni emniyet eden ulaştırma müsseselerini vikaye için seyahat acentalarının ruhsatnameye tâbi tutul
maları ve kendilerinden bir teminat akçası alınması Turizm Danışma Kurulu tarafından zaruri gö
rülerek ilâve edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının, Turtan Endüstrisini Teşvik kanunu 
teklifi (2/842) 

* ' 31.1.1952 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereken işlemin yapılmasını 
Antalya 
B. Onat 

Zonguldak 
S. Başol 
Çorum 

B. Koldaş 
Aydın 

E. Menderes 
Kütahya 

A. t. Gürsoy 
Burdur 

M. özbey 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Manisa 
N. Körez 
Samsun 

N. Berkman 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Aydın 

İV. Oeveci 
Konya 

S. 8. Burçak 
Kütahya 

H. Gedik 
istanbul 

B. N. Göknil 
Tunceli 

H. R. Kulu 
Erzurum 

E. Karan 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

Çoruh 
A. R. fiağlar 

Konya 
M. Obuz 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Çorum 

S. Baran 
Tekirdağ 

/ . H. Akyüz 
Giresun 

A. Tüfekçioğlu 
Kayseri 
K. Gündeş 

(Bolu 
Z. Danışman 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Kayseri 
A. R. KıUçkale 

Balıkesir 
A. F. İşeri 

Erzurum 
E. Nutku 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Seyhan 
R. Güçlü 
Afyon 

A. Güler 
Aydın 

L. Ülkümen 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 

saygılarımızla rica ederiz. 
Çankırı 
C. Otman 

izmir 
A. Başman 

izmir 
C. Baban 

Tunceli 
H. Aydın 
Gazianteb 
C. San 
Simob 

8. Somuncuoğlu 
Balıkesir 
E. Güreli 

Simob 
A. Ş. Şavk 

Afyon 
G. Yiğitbaşı 

istanbul 
A. V. Boyar 

Gümüşane 
V. M. Kocatürk 

Eskişehir 
A. F. Cebesoy 

Kayseri 
S. H. Ürgüblü 

içel 
Ş. Tol 

Erzurum 
M. Zeren 

Çoruh 
M. Bumin 

Çoruh 
M. Güney 

Bursa 
H. Şaman 

Elâzığ 
Ş. Yazman 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Bize 
/ . Akçal 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Antalya 
A. Sarıoğlu 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
izmir 

C. Tunca 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Kırklareli 
F. Filiz 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Niğde 

N. Bilge 
Siird 

M. D. Süalp 
Denizli 

F. Karabudak 
Kayseri 

M. özdemir 
izmir 

0. Kapani 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

İsparta 
T. Tola 

Çoruh 
'• A. Gigin 

Ankara 
R. Eren 
Ankara 

8. Kurtbek 
Antalya 

N. Ş. Nabel 
Giresun 

H. Bozdağ 
Çanakkale 
N. lyriboz 

Çankırı 
K. Çığman 

istanbul 
A. Moshos 

Niığde 
H. N. Yurdakul 

Bursa 
S. Herkmen 

Afyon 
A. Tan 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Denifcli 
E. Şahin 
Denizli 

B. Akşit 
Rize 

• K. Balta 

Konya 
Z. Ebüzziye 

• Antalya 
/ . Subaşı 

izmir 
V. Menteş 
Balıkesir 

A. Kocdbıyıkoğlu 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu . 
Erzurum 
M. Yazıcı 
Antalya 

A. Tokuş 
Urfa 

N. Açanal 
Afyon 

S. Kerman 
Kocaeli 

M. Kavalcıoğlu 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Tekirdağ. 

Z. Erataman 
Trabzon 

M. Goloğlu 
istanbul 

A. H. Başar 
içel 

A. Koksal 
'Seyhan 

T. Coşkun 
Bilecik 

Y. Üresin 
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Çankırı Gümüşane Konya Manisa 

K. Atakurt K. Yörükoğlu R. Birand A. Karaosmanoğlu 
Samsun Tekirdağ Yozgad Samsun 

F. Tüzel §. Mocan N. Ü. Alçılı F. Kesim 
Giresun Mardin Gazianteb istanbul 

D. Köy men M. K. Boran S. Kuranel A. Topçu 
Rize 

M. F. Mete 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

GEREKÇESİ 

Memleketimiz; dünyanın diğer turizme müsait memleketlerinden daha zengin ve daha cazip bir 
memlekettir. Turistleri kendine çekecek sıhhat, spor, öğrenme ve dinlenmeye yarıyan kıymetleri, 
hususiyetleriyle ve birkaç bin yıllık tarih eserleriyle enteresan ve eşsizdir. Tabiat, yurdumuzu 
âdeta şımartmış, ona bin bir güzellik ve çeşitli iklim bahsetmiştir. 

Gerek içten ve gerek dıştan gelen arzulara ve zamanın icaplarına uyarak, bu güzel memleketin 
ve tarih hazinesinin, süratle turizm bakımından inkişafını sağlıyacak uzun ve kısa vadeli hazırlık
ların yapılması, eşsiz turistik değerlerin kıymetlendirilmesine çalışılması, bir zarurettir. 

Bu zaruret; ikinci Dünya Harbi sonunda, Marshall plânı ile Avrupa'ya yapılan muazzam yar
dımın yanında, turizm ile büyük mübadeleler düşünüldüğü için, kendini bir kat daha hissettir
mektedir. 

Nitekim E. C. A. idaresince yayınlanan bir yazıda, Amerikalıların seyahat sebeplerine temas 
edilerek bû noktaları açıklamaktadır : 

«Amerikalılar, çok seyahat eden bir millettir. Sanki senelerce önce Avurupa'dan yeni kıtaya 
giden Amerikalıların kanma işliyen bu vasıf, her sene binlerce Amerikan turistinin Avrupa'ya git
mesini temin etmektedir. Avrupa'ya giden Amerikan turisti Avrupa'da para sarf ederken de Avru
pa memleketleri için bir dolar geliri kaynağı teşkil etmektedir. 

Memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve ihracat - ithalât muvazenelerinde büyük bir rol oynı-
yan bu kaynağın ehemmiyeti bütün dünya çapında hissedilmeye başlandı. Turizm yolu ile Ameri
kalıların Avrupa'ya bıraktıkları dolar miktarının; Avrupa memleketlerinden mal ithal etm^k yo-
liyle sarfetmekte oldukları paralardan çok daha büyük bir yekûn teşkil etmekte olduğu görüldü. 

Turizm, dolar sıkıntısını karşılıyacak yepyeni bir altın madeni gibidir. Fakat 'esas itibariyle 
bu yeni kaynak bir altın madeninden de daha fazla kıymetlidir, çünkü altın madeni, istihsal 
sonunda bitmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bir turistin görmek istediği manzara ve yeni yeni 
yerlerin tabiî güzellikleri ise; (Burada kelimeyi en geniş mânasında kullanalım), «malın» bizatihi. 
mahiyeti itibariyle «tükenmez» bir hazine olduğunu kabul etmeniz lâzımgelir. 

1927 ite 1937 senesi arasında geçen müddet içinde, Avrupa'da sadece Amerikalıların seyahat
leri neticesi olarak, 2 milyar 3 yüz milyon dolar Avrupa'ya gelmişti. Basit bir hesapla bu, takri
ben yılda 200 milyon dolar etmekteydi ki, Avrupa'nın Amerika'dan yaptığı ithalât neticesi zuhur 
eden açığın yüzde 40 mı kapatmaktaydı. 

Harbden sonra Amerika Birleşik Devletlerinde kongre tarafından kabul edilen Yabancı mem-
lekelere Yardım Kanununun 117 nci maddesinin b fıkrasında «iktisadi iş Birliği idaresinin Ame
rikan Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak, Amerikalıların Marshall plânı memleketlerine 
seyahatlerini» teşvik etmesi de istenmişti. 

Son iki sene zarfında Avrupa memleketleri turizm sahasında birçok tedbirler almışlar ve bu 
kaynaktan istfade ederek dolar .temini yollarını artırmaya bakmışlardır. 

Ordu 
A. Aksoy 

Edirne 
M. Enginün 

Tokad 
A. Gürkan 

Afyon 
B. Oynaganlı 

Bilecik 
/. Aşkın 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

istanbul 
/. Altıner 

Trabzon 
H. Orhon 
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Bu tedbirlerin neticeleri, 1949 senesinde ilk emarelerini göstermeye başlamıştır. Nakliye imkân

larının mahdut olmasına rağmen 1948 senesi içinde 210,000 Amerikalı Avrupa'ya gelmiştir. Bu 
rakam bir sene evveli ile mukayese edilirse ;% 26 nispetinde bir artma müşahede edilirr. 1̂ 49 se
nesinde takriben 270.000 Amerikalı turist Avrupa memleketlerinde para sarf etmişlerdir. 1949 -
1950 Malî senesi içinde dolar mıntakalarından gelen turistlerin Avrupa memleketlerine bırakacak
ları paranın yekûnu, takriben; 164 500 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1948 senesi 
içinde turizmden kazanılan para yekûnundan '% 60 nispetinde yüksektir. 

Avrupa için önemi olan turistler, sadece Amerika Birleşik Devletlerinden gelenler değildir. 
Kanada, Lâtin Amerika memleketlerinden gelen turistler de dolar sahası turistleridir ve bu mem
leketlerden MarshalLPlânı topraklarına çelen turistlerin masrafları da 1949 - 1950 >taü senesi için
de : İH 900 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Halbuki 1948 senesi içinde bu rakam^dece 20 000 000 
dolamdı. .ı. 

Sey^hstiır:kolaylaşması, sürati ve bir yandan da Amerika'da millî servetin artması ile seyahat 
etmek istiyen Amerikalıya yeni ufuklar açılırken turistin görmek istediği memleketler için 3e güç 
bulunan dövizleri; temin için yeni yeni imkânlar meydana gelmektedir. 

Görülmeye değer yerleri çok az olan bfcçok memleketler, reklâm ve rahatlık kısmına büyük 
ehemmiyet vererek, turizm sahasında büyük adımlar atabilmektedirler. (Türkiye'nin görülmeye de
ğer yerleri saymakla bitirilemez. Bir turist için başlıbaşına sihirleyici bir atmosrere bürün
müş olan istanbul'dan başka, Truva harabeleri, Efes, Milet harabeleri, 4000 senelik Hitit medeni
yetlerinin eserleri bir turist için akılları durduracak derecede alâkayı cazip, görülmeye değer yer
lerdir.) Dünya katoliklerini Hazreti îsa'nın Havvarilerinden St. Paul'un doğduğu yer olaa: Tar
sus'a çekmek hiç de güç olmıyan bir iştir. Fakat unutulmamalıdır ki, turistin alâkasını çekmek için 
çok, ama pek ustaca reklâm yapmak ve rahat bir vasat hazırlamak şarttır. 

Türk Hükümeti son zamanlarda büyük bir ehemmiyetle üzerinde durduğu turizm dâvasında, bir
takım müşkülleri halletmekle Türkiye'yi istikbâlin en büyük turist memlekti haline koyması sa
dece tabiî bir netice olacaktır, denilmektedir. 

Çok eskiden beri turizm endüstrisine malik olan memleketlerde bile bugünkü yeni zihniyet ve 
icaplarına uyularak birtakım kolaylıklar gösterilmekte, teşvik edilmekte, yeniden büyük serma
yeler yatırılmakta ve bu endüstriye bir kat daha ehemmiyet verilmektedir. Nitekim 1949 Eylülünün 
14 - 17 nci günleri Parlâmentolararası Birinci Turizm Kongresi rapor ve zabıtlarından alman aşa
ğıdaki malûmat bu hususta yeter bir fikir verebilir. 

«Fransa'da otellere 60 milyar, lokantalara 76, içkili yerlere 20, kaplıcalara 1, gazinolara 1,5 mil
yar frang olmak üzere 98,5 milyar frank turizm endüstrisine sermaye vaz'edilmiş bulunmasına rağmen 
bu endüstriyi yeniden teçhiz etmek, modernleştirmek için, hazırlanan bir plânla yatırılacak enves-
tismanın (para yatırımının) yıllara taksimi şöyle tesbit edilmiştir : «rakamlar milyon franktır.» 

1949 1950 1951 Toplam 

1. Otelcilik 
a) Turizm sanayiinin kendiliğinden yaptığı fi
nansman 
b) Devletçe verilen krediler 
c) Harb tazminatı ile 
2. Turistik yollar 7 -
a) Normal finansman 
b) Kredi ~ H~ •'-.-' 
3. Turizm istasyonları « 
a) Tedavüle çıkarılacak istikraz bonoları 
b) Kaplıca ve içmelere harb tazminatı 
c) Kaplıca ve içmelere kredi 

6 000 9 000 12 000 
6 000 9 000 12 000 54 000 
2 500 3 500 4 000 10 000 

650 1 000 lvjp 
050 1 000 1 350 6 000 

1 300 2 000 2 700 6 000 
250 250 — 500 
800 1 200 1 500 3 500 
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1949 1950 1951 Toplam 

150 
300 
900 

250 
550 

800 000 
000 000 

240 
475 

1 350 

400 
800 

1 000 000 
1 000 000 

315 
625 

1 750 

500 
1 000 

1 200 000 
1 000 000 

3 005 
' 4 000 

3 500 
3 000 000 
3 000 000 

d) Gazinolara harb tazminatı 800 1 200 1 500 3 500 
4. Dağ istasyonlarının teçhizatı 
a) Tedavüle konulacak istikrazlar 200 300 400 
b) Bu müesseselerin kendiliğinden yaptığı fi
nansman 
c) Kredi 
5. Halk turizm kredisi 
6. Deniz aşırı turizm 
a) Kendiliğinden finansman 1/3 
b) Kredi 2/3 
7. Amerika'da reklâm dolar olarak 
8. Materiyal ve malzeme dolar olarak 

italya'da 1923 - 1938 yılları arasında ortalama olarak turizm geliri yılda 1 864 000 000 liret idi. 
Bu suretle Habeşistan Harbinin ve 1929 -1930 yılları arasındaki iktisadi krizin yaptığı sarsıntıyı, İtal
yan hazinesi mezkûr seneler zarfında tediye muvaznesinin yüzde kırkbirini turizm geliriyle kapat
mak suretiyle tahfif etmiştir. 1938 senesinde İtalya'nın en mühim ihraç maddesi olan üzümcülük ve 
şarapçılıkla memlekete getirdiği 1 767 000 000 liret ile turizm gelirine ulaşamamıştır. 

1948 yılının on ayında İtalya turizm gelirinin 800 milyon Türk lirasına ulaştığı tesbit edilmiştir. 
Hemen hemen Lübnan'ın bütün geliri turizm endüstrisine dayanmakta ve dış turizmle temin edil

mektedir. Bu sahada Hükümet âzami kolaylığı göstermekte, memleketin giriş kapılarında turistler, 
turizm genel komiserliğinîn ajanları tarafından karşılanmakta, bütün polis ve gümrük muameleleri 
bu ajanların müdahale ve nezaretleri altında yapılmaktadır. Hattâ turistler, yine bu ajanlar tarafın
dan turizm merkezlerine götürülmektedirler. 

Lübnan'da 15 günden fazla ikamet edecek her turiste bir (hoş geldiniz) bonosu verilmektedir. Bu 
bono,' büyükler için 60, çocuklar için 30 Lübnan liralık bir primdir. [•] 

Lübnan Turizm Komiserliğinin başlıca vazifeleri : 
1. Kış ve yaz için memleketin tabiî güzellik kaynaklarını kıymetlendirecek merkezler kurdur

mak; 
2. Su şehirlerinde yeni ve tabiî maden suları bularak, onları tanıtmak ve o belde ve civarında 

turistik tesisler kurulmasını kolaylaştırmak; 
3. Turistik merkezlerde çeşitli spor sahaları kurdurmak ve buralarda millî ve milletlerarası mü

sabakalar tertipletmek; 
4. Mmtakavi festivaller, eğlenceler, geziler tertip etmek; 
5. Ehemmiyetli merkezlerde umuma ve çocuklara mahsus bahçeler, parklar meydana getirtmek; 
6. Memleketi ziyaret edenlere hüsnü kabul gösterilmesini ve konforlu bir ikamet teminini sağla

mak; 
7. Otelciyi, lokantacıyı ve personellerini vazifelerini hakkiyle yerine getirmesinde rehber ol

mak ve işletmelerin ıslahına nezaret etmek. 
8. Yeni otellerin inşaat plânlarını tasdik etmek. 
9. Eski otellerin taksimat, tesisat, teçhizat ve tadilâtını kontrol etmek. 
10. Otelcilik için kredi fonu vücuda getirmek. 
11. Otel, lokanta ve kabarelerin fiyatlarını tâyin ve kontrol etmek. 
12. Lübnan'ın iç ve dış propagandasına istikâmet vermek ve kontrol etmek. 

[#] İsviçre Otelciler Birliğinin 21 Kasım 1950 tarihli bülteninde bildirildiğine göre mezkûr birlik 
4 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere îsviçre otellerinde 14 gün ve 14 gece kalan ve kanuni ika
metgâhı yabancı bir memlekette bulunan her müşteriye 60 îsviçre frangı prim verebilmektedir. 
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Diğer taraftan turizm genel komserliği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Eski Eserler Mü

dürlüğü ile sıkı iş birliği yapmakla da mükelleftir. Bütün turizm mevzuları bir bütün halinde tu
rizm genel komiserliğinde toplanmakta ve onun cümleyi vazaifinden bulunmaktadır. 

Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu Amerikan Heyeti Başkanı Albay Th. 
Pozzy'nin verdiği bir rapordan alınan ihsai bilgiler, memleketimizde turizme ehemmiyet yermek-
liğimizi bir kat daha mânalandırmaktadır. 

«Amerikalı turistlerin muhtelif Avrupa memleketlerine bıraktıkları dolar miktarı §u suretle 
tesbit edilmiştir: 

Yıllar Milyon dolar olarak 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerikalı olmıyan nakliyat şirketlerine ödenen: 

Yıllar Milyon dolar olarak 

64 
82 

120 
140 tahmin 
180 » 

Amerikalı turist sayısı : 

Yıllar Turist adedi 

202 914 
26» 650 
340 000 
401 000 tahmin 
500 000 » 

Hemen hemen hiçbir turistik tesise sahip bulunmadığımız ve reklâm, propaganda yapmadı
ğımız halde, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Turizm Dairesinin resmî kayıtlarına 
göre, Amerikalı turistlerin Avrupa'da bıraktıkları paranın 1927 de-0,008, zi, 1929 da: 0,01 ri, 1937 
de 0,03 ü Türkiye'de kalmıştır. 

Türkiye'nin 1926 - 1931 yıllan arasındaki ortalama turizm geliri yılda 3 500 000 dolar ve 
yine yılda ortalama olarak gelen turistlerin sayısı 59 000 arasındaydı. 
1951 - 1953 yılları arasında Amerikan turistlerinin Avrupa'da bırakacakları para, . İktisadi Jfi 
Birliği İdaresi tarafından 800 milyon dolar, Türkiye'ye isabet edecek miktar 2 400 000 4dföc.ala
rak tahmin edilmektedir. . . . 

Bütün bunlar memleketimizde turizmin gelişmesi için engel mevzuatın düzenlendiği ve tarn-
mi teşvik için tedbirlerin düşünüldüğü ve alınıldığı bir sırada, daha umumî Wr 
tâbirle turizmin millî bir dâva olarak ele alınmak istendiği bu başlangıç dev
rinde kurulacak turizm endüstrimizi himaye, sermayedar ve iş sahiplerini bu işe, 
teşvik ve rağbeti artırmak için bâzı fedakârlıkları da göze almak lâzımgeldiğini göstermektedir. 

115 
204 
284 
395 tahmin 
539 » 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
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Turizln endüstrimizin kuruluşunu ve turizmin inkişafını yalnız dış turizm bakımından mütalâa 

etmek .kâfi değildir. Turizm, bu endüstrinin ana tesisleri olan konaklamaya yarıyan modern tesis
lerle birlikte inkişaf ettiğine, yol dâvamızın plânlı bîr şekilde ilerlediğine göre, memleket çapında 
bir imara ve kalkınmaya götüren bir hareket olduğu kadar, memlekette halk kitlelerinin yer 
değiştirmelerine, fpara ve iş hareketlerine de âmil olacaktır. 

Bmvesile ile şu ciheti de göz önünde tutmak lâzımdır ki, turizm sadece iktisadi cephe ile ilgi
li bir faaliyet olmaktan çıka'rak, bir memleketin kültürel ve sosyal cephelerini de geliştirmektediı. 

Fransa'da : 
78.000 otel, 45.000 restoran, 160.000 içki yeri, 5.000 çay salonu, 165 gazino, 125 kaplıca, 53 

golf, 180 seyahat acentesi, 1.000 otokarsd, 20 teleferik istasyonda, 750.000 müstahdem çalışmakta
dır. Buna mukabil demircilik sanayiinde 500.000, çelik sanayimde 280.000, madenlerde 330.000 
gündelikli işçi vardır. 

İtalya'da : v ' «;••••••. 
Turizm endüstrisinde çalışanların sayısı 740.998 dir. 
Halbuki İtalya'da çok önemli sayılan diğer bâzı sanayide rakamlar şunlardır : 
Kimya sanayii 261.695 
İaşe maddeleri 349.723 fY 

Tekstil sanayii 559.494 : : ; <v 
İsviçre'de ise, 120.121 kişi turizm sanayiinde iş bulmaktadır. 
Fransa, İtalya ve İsviçre Turizm Endüstrisine ait yukardaki mukayeseli rakamlara bakı

lacak olursa, memleketimizde çoğalmış ve çoğalmakta bulunan mektepli, mektepsiz işsizler ara
sından birçok kimselerin, daha ilk günden bu sahada iş sahibi olacaklarına şüphe yoktur. Gele
cek günlerde ise bu sahanın pek geniş imkânlar vadettiği bir hakikattir. 

Bu- kadar geniş imkânlar vadeden Turizmin inkişafı ve endüstrisinin kurulması nasıl ola
caktır? 

Diğer sanayi şubelerinde olduğu gibi hammaddeleri mevcut olup da sanayi ve istihsal vasıtaları he
nüz kurulmamış olan memleketlerde ve bilhassa vaktiyle memleketimizde kuvvetli bir sanayi 
meydana getirmek için alınan tedbirlere benzer, birtakım teşvik ve himaye tedbirlerinin alınması 
ile bu endüstrimizin kurulmasına hizmet edilmiş ve inkişafına çalışılmış olur. 

Nitekim, Birinci Dünya Harbinden sonra turizm sanayiinin canlanması için sistemli çalışmalar 
yapan memleketler de birçok kolaylıklar, müsaadeler ve muafiyetler kabul etmişlerdir. 

Bunların içinde yeni bir turizm endüstrisi kurulmasını temin edecek himaye ve teşvik tedbir
leri olduğu gibi, mevcut müesseselerin yeni icaplara göre ıslahını sağlıyacak tedbirler de var
dır. Bu cümleden olarak bir taraftan da kurulmuş veya kurulacak olan turizm endüstrisinin dün
ya rekabet şartlarına mukavemet etmelerini temin edecek malî tedbirler de gözden kaçırılmamıştır. 

Böylece muhtelif yabancı memleketlerin turizm endüstrisini teşvik ve himaye için tatbik ettikleri 
sistemleri iki ana esasta toplamak mümkündür. 

a) Kredi ve malî yardım sistemi, 
b) Muhtelif vergiler muaflığı sistemi.. 
Kredi ve malî yardım sistemi : 
Avusturya ve İsviçre'de, gerek yeni tesislerin kuruluşunda, gerek eski tesislerin üzerinde yeni

lemeler yapıldığı sırada ağır borçlara girmiş olan turizm endüstrisi ipotekli konkordato usuliyle 
İ$ÜB hükümlerinden istisna olunduğu gibi, ağır faiz yüklerinin hafifletilmesi maksadiyle aynı 
memleketlerde ve İtalya'da devlet, otel endüstrisinin borçlarını kısmen faizsiz, kısmen de faizi 
hafifletilmiş uzun borçlara tahvil etmiştir. 

Büyük ve küçük endüstri memleketlerinde, yeniden kurulacak turistik tesislere lüzumlu inşaat 
malzemesiyle her türlü teçhizat kendileri tarafından ve binaenaleyh ucuza yapıldığı için teşebbüs 
sahipleri bu maddeleri kolaylıkla temin edecek durumdadırlar. Bu sebeple bilhassa bu memleket-
lerde (kredi ile) veya aynı zamanda (malî yardımlarla) teşvik ve himaye yoluna gidilmiştir. 
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Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Portekiz, Estonya, Finlandiya, Japonya bu memleket

ler arasında îdi. 
Muhtelif vergilerden muaflık sistemi : 
Tamamiyle sanayileşmemiş ve devlet maliyesinin iktidarı yüksek olmıyan memleketler ise daha 

çok zaruri bir icap olan vergi muaflığı sistemine gitmişlerdir. 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan bu sistemi kabul ve tatbik eden memleketler arasında olduğu 

gibi Portekiz, Macaristan ve ttaiya'da her ikî sistem bir arada tatbik edilmiştir. 
Yeniden bir turizm endüstrisi kurulması mevzuubahis olan memleketimizde kredi ve malî yardım 

sistemine gidilmesi tabiî olduğu, kadar, bu endüstrinin kuruluş maliyetinin yükıek olmamasını temin 
etmek de gerektiğine göre her iki sistemin birden tatbikmda zaruret vardır. 

Zira tesis maliyeti yüksek olan böyle bir endüstri, daha kurulurken gelir kabiliyetini kaybetmiş 
olur ve yüksek maliyetli olan tesisler, bu tesislere göre hesaplanacak amortismanlar ve gayrimen-
kullerin yüksek kıymetlerine göre tarhedilecek vergiler, işletme maliyetlerini de daimî surette pahalı-
laştırır. Bilhassa sabit sermaye denilen gayrimenkuller ve sair tesisler, kısmen kredi kullanılarak 
meydana getirilmişse, bütün bu unsurlara inzimam edecek faizler sebebiyle yüksek tarifeler tatbikma 
sebep olurlar. Bunun ise, dış turizm kadar iç turizm için zararlı ve kurulmuş olan tesisler için 
felâketli olacağı şüphesizdir. 

Ayrıca, bu endüstri, gümrük ve vergi himayesinden mahrum bırakıldığı takdirde, gerek kurulu
şunda, gerek kurulduktan sonra işleyişinde genç ve tecrübesiz bir sanayi bünyesi ile, milletlerarası 
çetin rekabet şartlarına dayanması da mümkün değildir. 

Esasen bu endüstri, daha fazla iç turizme dayanacağından tarifeler memleket halkının ödeme 
kudretine uygun olmalıdır. 

Esas itibariyle yukardan beri arzedilen maksatları temin için hazırlanmış olan (Turizm Mü
esseselerini Teşvik Kanunu) tasarısı - ki 24. I I I . 1950 tarihinde 5647 numaralı Kanun halinde çı
karılmıştır - o günün daha az müsait olan anlayış havası içinde çok önemli teşvik ve himaye 
hükümlerinden bir kısmını kaybetmiş halde kanuniyet kesbedebildi. 

Bu itibarla (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) adı altında bu defa hazırlanan .tasarıya 
yeni görüş ve icaplara, uygun olarak hükümler vaz'edilmiş olduğu gibi, 5648, 5649, 5650, 5651 
sayılı kanunlar metnine girmiş olan bir kısım muaflık hükümlerinin Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanununda ana kanun halinde hazırlanmış olan bu tasarıya alınmasında ayrıca fayda mü
lâhaza edilmiştir. 

Yapılan tadiller şu suretle ifadelendirile'bilir: » 
Kanunun adı : , , - • - • • 
Turizm endüstrisi, diğer ziraat, sanayi ve madencilik gibi bir ana endüstri durumunda bulun

duğundan, bu muazzam sanayiin kuruluş ve hareketi teşvik ve himaye eden 5647 sayılı Kanu
nun adının yalnız : (Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu) olarak bırakılması bu endüstrinin 
ehemmiyetini birden aksettiremiyeceği mülâhazasiyle, yeni tasarının : (Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu) şeklinde isimlendirilmesi, uygun görülmüştür. 

Madde 1 : 5647 sayılı Kanunun birinci maddesinde bir değişiklik yapılmış, iki bent haline ge
tirilerek «tamamen turistik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri» de turizm müesseseleri 
meyanma ithal edilmiştir. Zira, turizm endüstrisinin gelişmesinde gerek milletlerarası seyahat 
büro ve acenteleriyle temaslarda ve gerek iç turizmin canlanması için yapacakları faaliyetler
de hareketlendirici rolleri mevcuttur. Bir misal olarak, Yataklı Vagonlar Şirketinin Ankara -
Konya, Ankara - Aban t, Ankara - Akçakoca arasında turistik otobüs seferleri tertiplemesi, 
seyyah celbi hususunda Pakistan ve Yakın - Şark memleketleriyle münasebetler araması gibi 
husular zikredilebilir. 

Madde 2 -3 : Bu maddeler 5647 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin hemen hemen aynı
dır. Yalmz birinci maddede yapılan ilâvelere uyulmuş, Turizm Danışma Kurulu 'kolaylık ve 
sürati temin için belgenin Merkez Turizm Komitesince verilmesini karar altına almış olduğun
dan, 3 ncü madde o şekilde düzenlenmiştir. * 
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Madde 4-5, 6-7 : Bir «Merkez Turizm Komitesi» nin kuruluşuna aittir. Turizm endüstrisinin ku

ruluşunda ve inkişafında turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hak
kında düşüncelerinden istifade etmek üzere 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine göre toplanan Turizm Danışma Kurulu, yılda bir de
fa yapılan ve üç dört günlük toplantı süresi içinde birçok hususlarda kesin neticeler tâyinine 
vakit kalmadığından Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile daimî temasta bulunmak 
ve alman kararların takip ve tatbikmda faydalı olmak için, kendi arasından beş kişilik bir Mer
kez Komitesi seçmişti. Böyle bir komitenin çok faydalı olduğu görülerek çeşitli turistik mües
seseler üzerhfde Teşvik Kanununu tatbik edecek ve kararlar alacak olan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün tek başına kalmaması ve müesseselere kredi açılmasında, diğer hususlarda 
daimî istişari bir komite olarak istifade edebilmesi için, gerçek bir ihtiyaçtan doğan bu ko
mitenin mevcudiyetine kanuni bir şekil verilmesi icap ettiği neticesine varılmış ve 4, 5, 6, 7 
inci maddeler Merkez Turizm Komitesinin kuruluş ve vazifelerine hasredilmiştir. 

Madde 8 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesidir. Danışma Kurulunca köylerin de ilâvesi lü
zumu görülmüş ve buna göre düzeltme yapıldıktan başka; bir kısım belediye veya özel idare
lerce kendi hizmetleriyle alâkalı olarak istimlâk edilmiş mahallerde kurulmuş bulunan âmme 
tesislerini itmam edecek turizm müesseseleri de vücuda getirilebilmesine yahut esas maksadı 
kaybetmeksizin mevkiin ehemmiyeti itibariyle mevcut âmme tesisinin tamamen ortadan kalk
masına meydan vermemek şartiyle kurulması zaruri görülen turizm müesseselerinin de buralar
da kurulmalarına imkân verilmek üzere maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve yine Köy ve Tapu ka
nunlarında yabancı tebaalı kimselerin arazi ve emlâk sahibi olamıyaeaklarma dair bulunan hü
kümlerin bu kanundan faydalanacak müesseseler hakkında da uygulanması maksadı aksatacak 
mahiyette görüldüğünden bunlardan istisna sağlanmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 9 : 5647 sayılı Kanunun müzakere ve kabulü sırasında himaye ve teşviki kuvvetlendir
mek için, bu kanunla muvazi olarak 5651, 5648, 5649, 5650 sayılı kanunlar da kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce hazırlanmış, 1949 Aralık ayında toplanan Turizm 
Danışma . Kurulunca incelenmiş olan (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) tasarısında, bu 
maddede yer verilmiş olan vergi muafiyetleri hükümet tasarısında reddedilmişti. Bilhassa Gelir ve 
Kurumlar Vergisinin turizm müesseselerinden alınıp alınmaması, hayli münakaşa mevzuu ol
muştu. 

Vergiye mevzu olarak tesisler, mevcut olmadıkça Gelir Vergisi ve diğer vergiler tahsil edilemi-
yeceğine göre, devlet bütçesinde bir varidat noksanlığı teşkil etmiyecektir. Halbuki bu gibi tesis
ler vergilerden 10 yıl kadar muaf tutulduğu takdirde, gerek inşa ve tesis ve gerek işletme dolayı-
siyle gizlenmiş sermaye meydana çıkacak, hareketlenecek, çalışacak, iş hacmi artmış olacak, bunun
la mütenasiben vergi tarh imkânları da çoğalmış olacaktır. Ayrıca, bir imar ve kalkınma sağhyâ-
cak olan bu hareketlerle birçok vatandaş yeni iş sahalarında terfih edilmiş bulunacaklardır. 

Bu maddede mevcut vergi muafiyetleri, 5647 sayılı Kanunun kabulü sırasında olduğu gibi, esas 
kanunlarına ilâve maddeler halinde teklif edilebilirdi. Bu defa toplanan Turizm Danışma Kurulu 
da aynı mütalâayı ileri sürerek : « Kendi sahasında yeni bir kanun olan Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanununun esas maksadı yerli ve yabancı hususi sermayeyi memlekette ihtiyaca elverişli 
turizm endüstrisini kurmaya teşvik olduğundan, ihzar edilen bütün muaflık ve himiye hükümleri
nin ana kanunda toplanmasında bu gayenin tahakkuku için büyük fayda mülâhaza edilmiş ve 5648, 
5649 ve 5650 sayılı kanunlarla temin edilmiş olan muaflıklar da kanunun bünyesine alınarak bu 
madde ile ilgili olanları maddenin (a) ve (b) bentleri olarak ilâve edilmiştir. » şeklinde madde
yi ıslah etmiştir. Seyahat büro ve acentelerinin esas itibariyle bu kanunun ancak Gelir ve Ku
rumlar vergilerinden muaf tutulmalarını sağlamak için bu maddenin (C) bendi sohuna bir pa
rantez içinde ilâve edilmiştir. Zira, halen mevcut bulunan veya yeniden teşvik ve himaye ile kuru
lacak olan sey*ahat büro ve acenteleri^ dış ve iç turizm bakımından toplıyacakları bilgilerle, turistik 
seyahatler tertip eden acente ve bürolarla ve diğer turizm teşekkülleriyle yapacakları tamamen tica
ri ve turistik anlaşma ve temaslar ve memleket içindeki turistik müesseselere bulunacakları tavsiye* 
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lerle, reklâm ve propagandalarla, seyahatler tertibiyle, seyyahlara gerekli bilgileri zamanında ulaş
tırmakla, kombine biletler teminiyle dış memleketlerde şubeler açmakla... ilâhiri, en mühim vazife
leri üzerine alacaklarından himaye ve teşvikleri faydalı görülmüştür. 

Madde 10 : 9 ncu maddede açıklanan sebepler dolayısiyle ana bir kanun olan bu tasanda yer ve
rilmiştir. 

Madde 11 : Turistik propaganda ve reklâm hareketlerini teşvik maksadiyle yer verilmiştir. Hazi
nenin bu alanda elde edeceği fayda, turizmin inkişafı yolunda sarfedilecek gayret ve fedakârlık ya
nında pek cüz'i bir şeydir. 

Madde 1 2 - 1 3 : Gerçek bir ihtiyacın ve zamanın empoze ettiği ve yepyeni bir şekilde kurulacak 
olan turizm endüstrimizde iyi bir gelenek ve görenek temini maksadiyle ilâve edilmiştir. Aynı za
manda, mütehassıs olarak memleketimizde iş alacak olan, yabancı personel, Türk personelin yetiş
mesinde, onların teknik terbiye ve bilgilerinin artmasında, birer rehber ve hattâ öğretmen olacakla
rı şüphesiz görülmüştür. Esasen-Avrupa iktisadi tş Birliği Teşkilâtınca Avrupa'daki turizm en
düstrisinin kalkınması bakımından faydalı görülen personel mübadelesi' mevzuu üzerinde durulmuş 
bulunduğundan ve bu da şüphesiz turizm endüstrisi yüksek bir seviyede bulunmıyan memleketler 
için çok faydalı olacağından, mer'i mevzuatımızın, memleketimizin dâhil bulunduğu iş birliği idare
sinin bu yoldaki teşebbüse ileride bir engel tegkil etmemesi bakımından da lüzumludur. Yabancı 
mütehassıs personel getirtilmesi, aynı zamanda turuzim müesseselerimizin tek taraflı mütehassıs per
sonel getirmesinde, yükünü kısmen hafifletmiş olacaktır. 

Madde 14 : Turizm müessesesi belgesi almış olan tesisler, bu kanunun yayımından itibaren 
ilk birkaç yıl içinde mahdut bir miktarda olacaklarından, yabancı Devlet uyruklusu çalgıcı, şar
kıcı, oyuncu ve varyete artistleri çalıştırmak için 2007 sayılı Kanun hükümlerinden bes yıl müd
detle istisna edilmişlerdir. Şöhretli bir caz veya salon orkestrasının, yıldız olmuş şarkıcı ve ar
tistlerin, nıüzisiyenlerin memleketimizde turistik müesseseler için ayrıca bir reklâm vasıtası ola
cakları tabiî bulunmakla beraber, yerli elemanların yetişmelerine ve form bulmalarıua da vasıta 
olacaklardır. Zaten yerli elemanlar bugün dahi yeter sayıda bulunamamaktadırlar. 

Madde 15 : Mahallî ihtiyaçların ölçülmesi ve bu ölçü dâhilinde kuruluşun temini aynı zaman
da turizm müessesesi kurucularının ve tesis mevzularının ilkel bir kontrolden geçirilmesi ve ille
rin turizm endüstrisi ile alâka ve inkişaflarına hizmetlerinin temini bakımından ilâve edilmiştir. 

Madde 16 : Bu madde 5647 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin bir bendidir. Bu madde; belge 
alınmak istenen tesislerin ekonomik ve malî imkânlarının, turizm bakımından faydalı olup ola-
mıyacaklarm tetkik ve tahkikini mecburi kılmak ve bu suretle gerçek bir şekilde turizmin inkişa
fına yarıyacak tesisler meydana gelmesini sağlamak maksadiyle tasarıda yer almıştır. 

Madde 17 : 5647 sayılı Kanunun 9 ncü maddesidir. 
Madde 18-19: Kredi işleri iller Bankasınca yapılacağına göre, muamelâtını tanzim maksadiyle 

ve ihtiyaca göre ilâve edilmiştir. 5647 sayılı Kanunda, kredilerin Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasınca tahsil ve takip olunacağı mevcuttur. Tâdil edilen 16 maddede ise, Türkiye Emlâk ve 
Kredi Bankası yerine, tiler Bankası konulmuştur. Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Kanunu gere
ğince yalnız mesken ve irat yapılarına mütaallik hususlarda müeehhez bir durumda olup, turizm 
müesseselerinin umumiyetle ilgili olabilecekleri birçok konular üzerinde Salahiyetli bir durumda 
bulunmaktadır. Ayrıca turizm müesseselerinin umumiyetle mahallî idarelerle el ve iş birliği yap
ması lüzumu da aşikâr görüldüğünden, Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası ise yalnız hususi eşhasa 
ait işler için düzenlenmiş bir mekanizmaya sahip bulunduğundan, bu noktadan da ihtiyaca cevap 
verecek bir durumda görülmemektedir. Turizm müesseselerinin durumlarını hakkiyle tetkik 
ve bu dâvada memlekete faydalı olabilecek şekilde iş görülmesi asıl gaye olduğundan, Basın -
Yayın ve Turizm G-enel Müdürlüğünün de bu sahada faal bir rol oynıyabüeeek bir teşkilâta 
sahip bulunmamasından; Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası yerine bu-işlerin her bakımdan daha 
müeehhez ve bu mevzu ile ilgili bir durumda görülen iller Bankasına verilmesi daha uygun bir 
keyfiyet olarak mütalâa edilmiştir, tiler Bankası; şehir ve kasabalarımıza ait bilcümle harita, 
şehircilik, yapı, su, kanalizasyon ve elektrik işlerini yürütebilmek üzere fennî Ve teknik teşkilâ-
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ta ve bu sahada yetişmiş salahiyetli.uzmanlara sahip olup ayrıca memleketin bütün mahallî ve 
özel idareleriyle sıkı bir münasebet tesis etmiş bir durumdadır. 

Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu gereğince turizm müesseselerince vâki olacak müracaat
ları kredi bakımından olduğu kadar teknik hususlarda da inceliyebileeek bir merciin, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bu sahada yardım edebilmesi çok yerinde olacaktır. 

Madde 20 : Kanunun çeşitli teşvik ve muaflık hükümlerinden faydalanarak turizm müessese
si kurmak üzere maddi istifadeler temin edecek teşebbüslerin bu müesseseleri mâkul ve normal 
bir müddet içinde kurmaları matlup olduğundan bunu sağlamak üzere Turizm Danışma Kurulun
ca ilâve edilmiştir. 

Madde 21 : 5647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesidir. Turizm müesseselerinin kontrollerinde 
dışardan da mütehassıs eleman kullanılabileceği ilâve edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün Turizm Dairesinin teşkilât ve kadrosu tamam
lanıp mütehassıs elemanlara malik oluncaya kadar, buna lüzum bulunduğu aşikârdır. 

Madde 22 : 5647 sayılı* Kanunun 6 ncı maddesinin bir kesimidir. Yapılacak işlemler daha açık 
bir hale getirilmiştir. 

Madde 23. : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tatbikatı dolayısiyle hâsıl olacak neticeleri 
tanzim etmekte ve bâzı net hükümler konulmaktadır 

Madde 24. : Turizm müesseselerinin icara verilmesi ve başkasına devri halinde müsaade ve 
muafiyetlerin ne suretle yeni sahip veya kiracıya intikal edebileceğini göstermektedir. 

Madde 25. .- 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının bir madde halinde gösterilmiş 
şeklidir. 

Madde 26. : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (C) fıkrası karşılığıdır. 
Madde 27. : 5647 sayılı Kanunun 7 nci maddesidir 
Madde 28. , 29 : îşbu maddeler, muafiyetlerden istifade edilerek gümrüklerden geçirilmiş 

olan turistik müessese tesisat, teçhizat ve tefrişatma ait ithal mallarının, muhtelif suretlerle sa
tış suiistimallerini önlemek maksadiyle konulmuştu*. 

Madde 30 : İşlerin icabını kuvvetlendirmek, turistik vasıfları daimî şekilde sağlamak, mü
esseselerin faydalı olmalarını temin etmek için Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
evvelce hazırlanmış, Turizm Danışma Kurulunca incelenmiş tasarıdan aynen alınmıştır. Bu madde, 
nakdî cezaların tatbikin? esas teşkil edecek vergi miktarı kayıtlarını tesis gayesiyle konulmuş
tu?. *•: . ,•••;-

Madde 31 : Bâzı ilâveler yapılmış olmakla beraber, 5647 sayılı Kanunun 5 nci maddesidir. 
Danışma Kurulunca tâdil edilmiştir. 

Madde 32 : 5647 sayılı Kanunun 11 nci maddesidir 
Madde 33 : Amerikalı turistlerin bilhassa ehemmiyetle üzerinde durdukları görülmüg olan 

tek fiyat usulü, bugün diğer Avrupa memleketlerince de tatbik edilmeye başlanmıştır. 
Madde 34 : Turizm müesseseleri, belgesinin iptali yetkisi diğer iptal muameleleriyle birlikte 

ayrı bir madde halinde gösterilmiştir. 
Turizm endüstrisine yerli ve yabancı hususi sermaoyenin emniyetle ilgilenmesini sağlamak 

için belge istirdatı gibi ciddî ve ağır muamelenin adlî kaza yolu ile yapılması cihetine gidil
mişti?. 

Madde 35 : 5647 sayılı Kanunda, turizm kredisi fonu için Maliye Bakanlığı 1951 yılı Bütçesine 
bir milyon lira ödenek konulması kabul etmiştir. 

Senbolik olan bu miktar, bir müessesenin bileihtiyacını karşılayamıyacağından 5 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

Madde 36 : Turizm propagandasında sürati, nefaseti, kolaylığı ve zamanında propaganda 
yapılabilmesini temin için ilâve edilmiştir. Turizm propaganda neşriyatında en mühim mesele 
baskı nefaseti meselesidir. Bu gibi neşriyat dış memleketlerde bastırılmıya kalkışılsa, döviz temini 
gibi bir mesele ile karşılaşılmaktadır. Sonra memleket dâhilinde nefis biı* şekilde tek renkli veya çok 
renkli bir broşür veya prospektüsün bastırılması çok güç ve hattâ mevcut malî formaliteler yüzün-

( S. Sayısı : 229 ) 



— 21 — 
den imkânsızdır, denebilir. Çünkü, Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa tâbi olan bu işler, zama
nında yaptırılamamakta ve neticede en ucuz talibe verildiğinden, teknik ve i§ mükemmeliyeti bakı
mından tercih yapılamamakta, baskı nefasetinin temini kaabil olamamaktadır, ikinci ve mühim nokta, 
baskı mevzuuna ve tekniğine göre kâğıt temini işidir. Lüzumlu olan ve fakat ekseriyetle Maliye 
Kırtasiye Deposunda bulunmıyan kâğıdın depoca piyasadan alınması, Kırtasiye Umum Müdürlü
ğünce yüzde bir miktar zam ile verilmesi, mevzuu kırtasiyeciliğe ve fiyat yüksekliğine götürdüğün
den, ilgililer mecbur olmadıkça bu yola başvurmaktan çekinmekte ve elde mevcut iyi, kötü kâğıtlara 
razı olmaktadırlar. Bu sebeplerle, turizm propaganda neşriyatının süratle ve zamanında yetiştiril
mesi, baskı nefasetinin temini için maddede zikredilen kanunlar hükmüne tâbi tutulması icabetmek-
tedir. 

Madde 37, 38. : Turizm istatistikleri için ilâve edilmiştir. Turizm istatistikleri, umumi istatistik 
mevzuu içinde bulunmasına rağmen biraz daha hususi ve hemen hemen günü gününe tutulur bir 
mahiyet arzettiğinden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce tutulması lâzımgelmekte ise 
de istatistik Genel Müdürlüğünün çalışma tarzlarından, ihtisaslarından ve değerlendirme imkân
larından faydalanmak mecburiyeti vardır. Esasen milletlerarası icaplar, hattâ millî icaplar yü
zünden istatistik Genel Müdürlüğü turizm istatistikleri tutmaktan müstağni ve vareste kalamıya-
caktır. Fakat, teknik zaruretler ve malûmatı toplama sistemimizin noksanlık ifade etmesi dolayı-
siyle istatistik Genel Müdürlüğü nihai rakamları ancak ertesi sene neşredebilmektedir. Halbuki 
Avrupa iktisadi İş Birliği idaresi Turizm Komisyonu, AUiance Internationale de Tourisme gibi 
teşekküllerle cereyan eden muhaberattan ve bu teşekküllerden ve diğerlerinden vâki taleplerden 
anlaşıldığına göre, turizm istatistiklerinin tesbiti için, vasati olarak iki, üç aylık hattâ bâzı hal
lerde yalnız bir aylık mühlet verilmektedir. Bu itibarla Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce istatistik konusunun fiilen ele alınması ve değerlendirilmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu 
sebeple istatistik Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılabilirse, hem Hükümetin tasarruf prensibine 
riayet edilmiş, hem de modern çalışma tarzlariyle mücehhez turistik memleketlere ayak uydurul
ma imkânı sağlanmış olacaktır. Turizm istatistikleri mevzuu gerek beynelmilel teşekküllerin icbarı 
ve gerek ihtiyaç dolayısiyle derhal ele alınması icabeden bir keyfiyettir. Bilhassa Avrupa iktisa
di iş Birliği Teşkilâtının Turizm Konseyinin Paris'te akdettiği beşinci oturumuna ait zabıtların 
beş aylık ek tasarısından, milletlerarası turizmin gelişmesi için alınacak tedbirler meyanmda, mil
letlerarası turistik istatistiklerin tutulmasının ve yine zabıtların 7 sayılı ek tasarısının 7 nci mad
desinin 4 neü fıkrasında da: «Fertlerin yer değiştirmelerine ait bütün ihsai malûmat mübadelesi
nin bir zaruret olduğu» açıklanarak, konseyin 7 Nisan 1950 tarih ve C (50) 97 sayılı yazısiyle ik
tisadi iş Birliği Teşkilâtına üye memleketlere tamim edilmiştir. 

Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, ihtiyacın zoriyle ve mümkün olan turistik hare
ketleri ihsai bir kıymetle elde etmek için çalışır ve muhtelif beynelmilel teşekküllerin soruları
nı cevaplandırırken, birtakım müşküllerle karşılaşmaktadır. Nitekim, «Milletlerarası Turizm Bir
liği» A. I. T nin 1950 Mayıs ayı içinde Paris'te yaptığı umumi heyet toplantısında Basın -
Yayın ve T,urizm Genel Müdürlüğü mümessilinin, rakamlara dayanan ihsai malûmatla müceh
hez bulunmasını temin maksadiyle, 1949 senesi içinde memleketimize deniz, kara ve hava yol-
lariyle giren ve çıkan turistlerin sayısını tesbit etmek istenmiş ve muhtelif seyahat ve yolcu nak
liyatı yapan idare, şirket ve acentelere müracaat edilmiştir. Bunlardan Air France, konuyu ti
cari bir sır şeklinde mütalâa ederek bu müracaata menfi cevap vermiştir. 

Her hangi bir yabancı şirketi, resmî makaralara ihsai malûmat vermeye icbar eden kanuni 
müeyyide bulunmadığından, adı geçen şirketten istenilen bilgi alınamamıştır. Milletlerarası te
şekküllere karşı olan taahhütlerimizi yerine getirmek ve iş birliği yapmak, memleketimizde turiz
min ve turizm endüstrisinin durum ve inkişafını incelemek ve gerekli tedbirleri almak için el
de kanuni bir müeyyide bulunması, her bakımdan çalışma imkân ve intizamını temin edecektir. 

Madde 39 : Belediyelerin halen tatbik etmekte oldukları talimatnamelerin bu tasarının birin
ci maddesinde yazılı müesseseler için yeni icaplara göre bir ayarlama yapılabilmesini teminen Da
nışma Kurulunca ilâve edilmiştir. 

( S. Sayısı : -229 ) 



— 22 — 
Madde 40 : Turizm teşvik tedbirlerinin mevcutlardan başka yeni birtakım seyahat acente

lerinin açılmasını ve hattâ bu gibi müesseseleri açmaksızın seyahatler tertibi ve bilet satışı işle
riyle iştigal edilmesini davet edeceği görüldüğünden gerek müşterinin, gerekse bu müesseselerle 
biletlerini emniyet eden ulaştırma müesseselerini vikaye için seyahat acentelerinin ruhsatname
ye tâbi tutulmaları ve kendilerinden bir teminat akçesi alınması Turizm Danışma Kurulu tara
fından zaruri görülerek ilâve edilmiştir. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ BÜRIIANET-
TÎN ONAT VE 122 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Turizm endüstrisini'teşvik kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 
17 nci maddesine göre teşekkül eden Turizm 
Danışma Kurulu tarafından 2 nci madde gere
ğince tâyin olunan vasıfları taşıyan turistik 
oteller, pansiyonlar, motel tipi tesisler, ga
zino ve lokantalar, pilâjlar, kamplar, turis
tik eğlence yerleri, spor ve avcılık te
sisleri, kaplıcalar, istirahat ve tedavi mü
esseseleri ve bu sayılanlara mümasil tesis
lerden, mevcut veya yeniden kurulacak olan
lar bu kanunun uygulanmasında «Turizm Mü
essesesi» sayılırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
hizmetlerinde kullanılacak ulaştırma tesisle
rinin, haiz olacakları vasıflar, Basın - Yaym 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine 
Turizm Danışma Kurulunca belli edilir ve Baş
bakanlıkça hazırlanacak bir talimatname ile 
tatbika konulur. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için 15 nci maddede zikredi
len esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla,, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
den bir «Turizm Müessesesi Belgesi» alınması 
şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişiler ta
rafından kurulmuş veya kurulacak müessese
lerden ikinci maddede yazılı vasıfları haiz 
oldukları veya bu vasıfları haiz olacakları.di
lekçelerinde belirtilenlerin talepleri Merkez Tu
rizm Komitesince uygun görüldüğü takdirde, 
bunlara Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü

dürlüğünün teklifi ile Başbakanlıkça «Turizm 
Müessesesi Belgesi» verilir. 

MADDE 4. —• Bu kanunda yazılı turizm 
endüstrisini teşvik ve turizm kredisi işlerini 
yürütmek üzere, Basın - Yaym ve Turizm Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir «Merkez Turizm 
Komitesi» kurulur. 

MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, 5392 
sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre teşkil 
edilen Turizm Danışma Kurulu üyeleri ara
sından her toplantı sonunda Kurulca seçile
cek, biri turizm meslek teşekkülleri temsilci
si olmak üzere üç üye ve İller Bankası tem
silcisinden ve Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünce komiteye iştirak ettirilecek bir 
danışmandan teşekkül eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi Müdürü, Komitenin tabii üye
sidir. 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Ba
sın - Yaym ve Turizm Genel Müdürünün baş
kanlığında ayda en az bir defa toplanır. Komi
te," başkanlık tarafından toplantıya çağırılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseri
yetle verir. Ekseriyet kararma muhalif ka
lanlar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt muamelât ve muhaberat v. s. 
büro işleri Basm - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmaları ile ilgili bilûmum 
masraflar ve Komitenin memur olmıyan üye
lerine verilecek tazminat, 5392 sayılı Kanunun 
16 nci maddesindeki esaslara göre ödenir. 

( S . Sayısı : 229 ) 
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. . Müsaade ve muaflıklar 

MADDE 8. — Turizm Müessesesi Belgesi 
almış olan teşebbüslerin tesis, iiışa ve tevsilerine 
lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan devlet, 
özel idare, belediye ve köylerin hüküm veya 
tasarrufları altında veya hususi miUkiyetleri&î 
de bulunanlar, başka bir eih*ete tahsis edilme- \ 
mi§ olmak kaydiyle 15 nci maddenin son fıkra
sında adı geçen heyet marifetiyle takdir oluna
cak bedelleri 20 yılda ödemek üzere bu kabîl 
müesseseleri kurmak istiyen gerçek veya tüzel 
kişilere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya 
hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve bi
naların satışında Bakanlar Kurulu kararı 
alınır. 

Kamulaştırma suretiyle iktisap edilmiş olan 
gayrimenkuller, kamulaştırma gayesini tamam-
lıyan veya o gayeyi ortadan kaldırmıyan turis
tik tesisler için kısmen tahsis edilerek yukar-
daki fıkralar hükümleri dairesinde satılabilirler. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı 

* Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki 
tahditlerden Bakanlar Kurulunca tesbit oluna
cak kayıt ve şartlar dairesinde istisna edilebi-

ı lirler. 

MADDE 9. — Birinci maddede yazılı mües^ 
s'eselerle bunların üzerinde kuruldukları arazi 
ve bu arazi dâhilinde müessesenin kuruluş mak
sadı içinde tesis edilecek bütün müştemilât - | 
müstahdemlerin sıhhi ve içtimai ihtiyaçlarına [ 
mahsus binalar dâhil - aşağıda yazılı vergi, re
sim ve harçlardan muaftır. | 

a) Bu yerlerin işletilmesine tahsis edilen 
arazi, 1833 sayılı Kanunda tâyin edilen Arazi 
Vergisinden, ı 

b) Bu yerlerin kendi maksatlarına tahsis 
için inşa edecekleri binalar 1837 sayılı Kanunda 
yazılı Bina Vergisinden ve 1996 sayılı Kanunda 
gösterilen Bina iktisadi Buhran Vergisinden, 

c) Bu yerlerin işletilmesinden elde edilen 
kazançlar Gelir ve Kurumlar vergilerinden, 
(vasıfları bu kanunun 2 nci maddesine göre tâ
yin edileeek tamamen turistik mahiyette olan 
seyahat büro ve acentaları da bu fıkra hükmün
den faydalanırlar.) I 

(S. Sayış 

ç) Bu yerlerin işletilmesi için satmahnacak 
gayrimenkullere ait tapu senetleri Tapu Harcı 
ile Damga Resminden ve.turizm müesseseleri 
ortakhklarınm hisse senetleri Damga Resminden, 

d) Bu yerlerin kira ve hizmet mukaveleleri, 
kontrat resmi ile noter harcından (Noter hisse 
ve ücreti müstesna), 

e) Eğlence Resmi ile Elektrik, Havagazı ve 
İstihlâk resimlerinden, 

f) Yukarıdaki vergi ve resimlere munzam 
olarak alınan her türlü vergi, resim ve harç
lardan, 

, «a* ve «b» fıkralarındaki muaflıklar, Turizm 
Müessesesi Belgesi tarihinden başlıyarak 25 yıl 
ve diğer muaflıklar bu tesislerin işletmeye açıl
dığı yıl ile onu takibeden 10 yıl müddetle de
vam eder. 

MADDE 10. — «Turizm Müessesesi Belgesi» 
almış olan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirile
cek akar su boru ve muslukları, lavabo, banyo, 
bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, her çeşit 

-merkezî teshin tesisat malzemesi, mutfak, fırın 
ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurutma 
makina ve cihazları ile çamaşır yıkama, (el ütü
leri hariç) ütüleme makina ve cihazları, buz do
lapları, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde istirahat 
ve tedavi için kullanılan fennî alât ve cihazlarla, 
asansör, kanalizasyon, soğuk hava ve havalandır
ma, tesisatı, su isale ve tevziine, muharrik kuvvet 
istihsaline, muhabere hat ve tesislerine lüzumlu 
motor, makina ve âletlerle, doğrudan doğruya 
kendi hikmetlerinde - işletilecek ulaştırma tesis 
ve vasıtaları, bu tesislerin inşası, tevsii ve tamam
lanması ve işletilmesi için lüsumlu olduğu halde 
memlekette bulunmıyan veya yerli malzeme ile 
imal edüemiye» veya imal edilip de kalitece dü
şük olduğu kabul edilen inşaat malzemesi ve 
müessese işaretini taşımak şartiyle yatak odaları 
takımları ve mefruşat lokanta'.ve salon eşyası 
ve bunlara ait teferruat ile. içki, yemek ve sofra 
takımları, hesap makinaları, plâka atış poligon
ları tarafından getirtilecek atış makinaları, plâ
kalar, nişan ve (tir «u pigean) av tüfekleri ve 
malzemesi, dürbünleri, eski eserlerin tamiri ve ijh-
yası makaadiyie alâkalı dairelerce haristen .getir
tilecek kurşun ve bakır levhalajp, Gümrük Res
mi ile gümrüklerde aUnaa her türJü vergi ve re
simlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 10 sene müddetle muaftır. 
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MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olan ve bu kanunun birinci maddesinde 
gösterilen turizm müesseseleri ile tamamen tu
ristik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri
nin. memleket içinde ve dışında dağıtacaüarı ve
ya satacakları el ilânları, afiş, prospeHtfs,f bro
şürler gibi her. türlü turistik propaganda neşri
yatı, ilân ve Damga Resmînden muaftırlar. 

MADDE 12. — Turizm müessesi belgesi ve
rilmiş olan birinci maddenin de yazılı müesse
selerin, bir müdürü, bir muhasebecisi, bk metr
doteli, bir şef garsonu ile bir başahçısı, «müesse
senin işletmeye fiilen açılmasından üç ay önce 
başlamak üzere» beş yıl müddetle, bunların dı
şında kalan mütehassıs ve müstahdemlerin yüz
de yirmisi üç yıl müddetle, yabancı devlet uy
ruklusu olabilirler. 

MADDE 13. — Bu müesseselerin yabancı 
devlet uyruklusu metrdotel, şefgarson ve başah
çısı sayısı ve bunların çalıştırılma müddetleri 
memleket dışındaki şöhretli müesseselerden getir
tilmiş ve bu gibi müesseselerde en az üç yıl de
vamlı surette çalışmış olmak şartiyle, belge alan 
müesseselerin ehemmiyetine göre, Merkez Turizm 
Komitesinin muvafık mütalâası üzerine Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce artırıla
bilir. 

MADDE 14. — Turizm Müessesi belgesi al
mış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yerleri, 
memleket dışındaki şöhretli müesseselerde çalış
mış bir salon veya caz orkestrasının âzası olmak 
şartiyle yabancı devlet uyruklusu çalgıcılar, mün
ferit veya heyet halinde şarkıcı, oyuncu ve var
yete artisleri çalıştırmak hususunda 2007 sayı
lı Kanun hükümlerinden beş yıl müddetle müs
tesnadırlar. 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 

MADDE 15. — Turizm Müessesesi belgesi al
mak istiyen tesislerin, kurucu, sahip veya kiracı
ları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı yeri, 
tesisleria nev'ini, işletme tarzını, personel sayı
şım, iş^re mal durumlarını gösteren* bir dilekçe 
ile telkin bulunduğu yerin valiliğine baş vurur
lar. 

Bu dilekçeye tesisin plân ve projelerinin birer 

(S.CSaj 

örneği bağlanır ve tesisin keşif bedeli veya kıy
meti gösterilir. 

Kredi isteklerinde, ayrıca istenilen kredinin 
miktarı ve verilecek teminatın nev'i ve mahiyeti 
de bildirilir. Valilik gerekli incelemeleri il def
terdarı, bayındırlık ve sağlık müdürleri, merkez 
belediye fen heyeti ve sağlık müdürleri, mahal
lî ticaret odası temsilcisi ve mevcut ise il merke
zindeki turizm cemiyetleri mümessillerinden 
müteşekkil bir heyet marifetiyle yaptırılarak, 
en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi 
mütaîâiöBlnı Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğüne gönderir. Bu müddet içinde talep
leri intaç edilmiyen müracaat sahipleri, doğru
dan doğruya Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğüne müracaat hakkını kazanmış olur
lar. 

MADDE 16. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü lüzum görürse, belge almak is
tiyen tesislerin ekonomik durumlarını ve malî 
imkânlarını iller Bankası vasıtasiyle ve turizm 
bakımından faydalı olup olmadıklarını kendi 
teşkilâtiyle mahallerinde de ayrıca tetkik ve 
tahkik ettirebilir. 

Dördüncü bölüm 
rY^r** «»» "'s f* t ; iv - - - -- -\ "' 

Krediye mütaallik hükümler 
MADDE 17. — Turizm müessesesi belgesi 

almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tef
rişleri için kurucularına veya sahip ve kiracıla
rına 33 ncü maddede yazılı fondan vâde ile. 
yüzde beşten çok olmamak üzere banka esasla
rına göre faizle, kredi verilir. Kiracılara veri
lecek kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu 
geçemez. Krediler keşif bedellerinin yüzde el
lisini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 18. — Krediler İller Bankası tara
fından tahsil ve takip olunur. Zamanında öden-
miyen taksitler vâde tarihinden itibaren banka
nın eşhas ile yaptığı muamelelerin cari faiz nis
petlerine göre. hesap edilir. 

MADDE 19. — Bankanın bu maksatla vere
ceği kredilerin prensip esaslarını ve şartlarını 
ve kredinin açılması keyfiyetini Merkez Turizm 
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| aykırı hareketi görülenlerin belgeleri iptal olu

nur; 
b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi görü

lenlerden satınaldıkları gayrimenkuller, istir
dat olunur. Bu takdirde, istirdat tarihine kadar 
ödedikleri taksitler aynı taksit müddetleri içinde 
kendilerine aynen iade. ve gayrimenkul üzerinde 
yaptıkları tesisat \ e ilâvelerin, 15 nci maddede 
sözü geçen heyet marifetiyle tesbit» edilecek be
delleri 10 yılda ve müsavi miktarlarda Ödenir. 

Komitesi tâyin ve tanzim eder. Banka açtığı 
kredinin teknik bakımdan kullanılmasını her an 
îeontrol eder ve neticelerini Basın - Tayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirir. 

Beşinci bölüm 

Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 20. — Belge almış olan müesseseler 
belge aldıkları tarihten Merkez Turizm Komi
tesince tâyin edilecek müddet içinde hazırlık ve 
inşaata başlamaya ve bunlardan inşaat ve tesi
satın bedeli 500 000 lira ve »daha az olanlar belge 
tarihinden itibaren en çok iki sene sonunda, in
şaat ve tesisatın bedeli bu miktardan fazla olanlar 
en çok üç sene sonunda müesseselerini açmaya ve 
işletmeye mecburdurlar. 

Zaruri sebepler dolayısiyle bu müddetler 
Merkez Turizm Komitesinin kararına müsteni
den Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
ce uzatılabilir. * 

Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin 
belgeleri iptal edilir. 

MADDE 21. —- Belge almış olan müessese
lerin belgelerin verilmesinde âmil olan vasıfları 
muhafaza edip etmedikleri, idare ve işletme tarz
larını Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün ve Merkez Turizm Komitesinin görecek
leri lüzum üzerine her zaman kontrol edilebilir. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına 
yaptırırc 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden is
tenen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettir
meye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken bilgileri 
doğru olarak vermeye ve bütün bu hususularda 
kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

. MADDE 22. — 8 nci maddeye göre Devlet. 
özel idare, belediye ye köylerden taksitle, öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina sa
tmamı iş olan gerçek ve tüzel kişilerce; 

a) Bu gayrimenkuller 20 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun ha
le getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 20 yıl 
içinde tahsis maksatları dişmda kullanılamazlar. 
Keza bu maksatlar dışında kullanılmak üzere baş
kalarına devredilemez ve satılamazlar. Bu hükme 

MADDE 23- — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basm - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünden önceden izin almaya mec
burdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya ve
rilmesi; . 

b) Bunların menkul ve müteharrik teçhizat 
v« demirbaşlarının tamamının veya bir kısmının 
satılması, kiraya verilmesi ve başka bir yere ta
şınması (yerine yenilerinin getirtilmesi şartiyle); 

c) Bunların,' işletm'e mevzularının, birinci 
maddede gösterilen turizm müessesesi mahiye
tini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya ta
mamen, değiştirilmesi, 

d) îşletnre unvanlarının değiştirilmesi veya 
hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye azal
tılması veya artırılması, yeniden ortak alınması 
ve ortaklar arasında bu kanunun şümulü dışın
da kalsa bile diğer bir tesisin ve ortaklığın ku
rulması, 

Bu hallerin.Genel Müdürlükçe, M'erkez Tu
rizm Komitesinin kararma müsteniden kabul 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MA6DE 24. — Bu kanunla muaflık ve mü
saadelerden faydalanması kabul edilmiş olan 
turizm Müesseselerinin, sahip veya müsteeirleri 
tarafından başkalarına devir, temlik ve icar
ları halinde geri kalan zamana ait müsaade ve 
mtjftfhklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün kabulü ile yeni sahip veya müste-
cirlerine intikal eder. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuller üzerinde 
devlet, özel idare, belediye ve köylerin alacak» 
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larmı teminen birinci derecede ve sırada ipotek 
tesis 'edilir. 

MADDE 26. — Belgesi iptal olunan teşeb
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksitle 
aldıkları gayrimenkuller 22 nci maddenin (b) 
fıkrasına göre istirdat »edilmiyecek ise, bunlara 
ait borç taksitleri muaceeliyet kesbeder ve 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. Bütün borç bu yolda karşılana
madığı takdirde ipotekli gayrimenkuller umu
mî hükümlere göre paraya çevrilir. 

MADDE 27. — 8 nci madde gereğince Dev
letten, özel idare, belediye ve köylerden gayri
menkul almış olan teşebbüsler, bu gayrimen
kuller üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu 
kanunda yazılı kredi fonundan faydalanmak is
tedikleri ve bu istekleri Merkez Turizm Komi
tesince kabul edildiği takdirde, 25 nci madde
ye göre gayrimenkul üzerine alacaklı idareler 
lehine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, il
ler Bankasına devrolunur ve bu devir tapuya 
tescil edilir. İpoteğin devri halinde Devlet, 
özel idare, belediye ve köy alacakları, borçlu
dan tahsil edildikçe, tahsil olunan miktar bu 
idarelere verilmek üzere bankaca temin edilir 
ve 26 nci maddede gösterilen tatbikat da, ban
ka usullerine göre yürütülür. 22 nci maddenin 
a fıkrasındaki hükümler krediden faydalanan 
inşaata da şâmil olmak üzere mahfuzdur. 

tiler Bankası turizm müesseselerine 33 ncü 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest 
dereceden faydalanmak şartiyle, ikinci derece
de ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da is-
tiyebilir. 

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerine gö
re belge almış yerli ve yabancı tüzel ve gerçek 
kişiler hakkında, her türlü borç için alacaklıları 
tarafından yapılacak icrai takibat sonunda ve
rilecek satış kararı ile, satışa mevzu menkul 
mallara, ithalleri sırasında bu kanun ile tanın
mış bütün muaflıklar kalkar. 

Takibatı yapan icra dairesi, iflâs yolu ile 
takipte iflâs masası satışından elde edilecek 
meblâğdan her türlü alacağa tercihan satılmış 
mala ithal tarihinde isabet eden Gümrük Resmi 
ve onunla beraber tarh ve tahsil olunması gere
ken diğer resim ve vergileri ayırarak ithal güm
rüğü veznesine yatırmakla mükelleftirler. 

( S . Saj 

MADDE 29. — Bu kanun hükümlerine göre 
belge almış turistik müessese sahipleri veya ki
racıları aleyhlerinde yapılacak icrai takibata 
muafiyetten faydalanmış malları, ithal gümrü-
ğününü ve. ithal beyanname tarih ve numarala
rını icra dairesine veya iflâs masasına bildirme
ye mecburdurlar. 

MADDE 30. — Bu kanun mucibince vergi ve 
resim muaflığından istifade eden turizm müesse
seleri, vergilerin tarh ve tahakkukuna mütaallik 
olarak vergi kanunlarında yazılı bütün mecbu
riyetleri yerine getirmekle mükelleftirler. 

Buna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanun
larda yazılı cezalara tâbi olup bu kanunla bah
şedilen muaflık ve müsaadelerden mahrum kal
mazlar. 

MADDE 31. — 21 nci" maddede belirtilen kon
trol sonunda müesseselerin muamyyen vasıfla
rında ve işletme ve hizmet tarzlarında görülecek 
eksiklikler ve aksaklıkların işletme ve hizmete ait 
olanlarının 1'5 günlük, tesisat ve teçhizata ait 
olanlarının 1 - 3 aylık bir müddet içinde düzel
tilmesi ve düzenlenmesi için Basın - Yaym ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünce müesseseye ilk yazılı 
ihtar yapılır. Bu ihtarda tâyin edien müddet 
sonunda istenilen düzeltme ve düzenlemeyi yap
mamış olan müesseselere ikinci bir. ihtarda bulu
nulur. Bu ikinci ihtara da riayet edilmezse Mer
kez Turizm Komitesi kararı ile turizm müessesesi 
belgesinin o yıl için müesseseye temin ettiği fay
dalar hükümden kalkar. 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle veri
len üç ihtarın neticesiz kalması veya ayrı sebep
lerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilmesi veya 
hut Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce kabule şayan görülmiyen sebeplerle 
müessesenin üç ay müddetle (muayyen mev
simlerde çalışan müesseselerin bir mevsim bo
yunca) kapalı tutulması hallerinde o müessese
ye ait turizm müessesesi belgesi iptal olunur. 
Bunlar hakkında 22 nci maddenin (b) fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 33. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, 
hizmet ve nakliye vasıtası fiyat ve ücretlerini 
serbestçe tesbit edebilirler. Ancak. Basm - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü iç ve dış tu
rizmi teşvik bakımından fahiş gördüğü fiyat* 
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* larda, mahallî' belediyelerin mûtalâlarmı da ala

rak gerekli tenzilâtın yapılmasını talebeder. 
Mezkûr Genel Müdürlüğün tenzilât talebini üç 
yazılı ihtara rağmen yerine getirmiyen mües
seselerin turizm müesseseleri belgesi iptal olu
nur. Bunlar hakkında da 22 nci maddenin (b) 
fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 33. — Turizm müesseseleri belgesi 
almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda fi
yatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi ve sair se
beplerle hiçbir ilâve yapmaksızın fiyat ve üc
retlerini tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. 
Bu gibi tesislerde çalışan müstahdemlerin bah
şiş almaları yasaktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden 
müesseseler hakkında 29 ncu maddeye göre mu
amele yapılır. . 

MADDE 34. — Turizm müessesesi belgeleri
nin bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile ip
tali .gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez 
Turizm Komitesine verilir. Turizm müessesesi 

• belgesi;, Merkez Turizm Komitesinin kararı, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
mütalâası üzerine Başbakanlıkça iptal olunur 
ve muafen yurda sokulmuş olan eşya için 
Gümrük Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Altıncı Bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 35. — 1952 Bütçe yılından itibaren 
her yıl beş milyon lira olmak üzere Maliye Ba
kanlığı Bütçesine konulacak ödenek ile 10 yıl 
İçinde İller Bankası nezdinde (Turizm kredisi 
fonu) adiyle 50 milyon liralık bir fon tesis 
olunur. Fondan yapılacak ikrazların faizleri 
bankaca ihtiyar olunan idare masrafları çıka
rıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

MADDE 36. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün memleketin içerde ve dışar-
da tanınmasına yarıyan her türlü turizm pro
paganda neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı Ka
nun ile 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
hükmüne tâbi değildir. 

• 
MADDE 37. — Basın - Yayın ve Turizm Ge

nel Müdürlüğü, resmî daire ve âmme mües
seseleri ile Devlet Ekonomi kurumlarından, 

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden tu
rizmin inkişafını takip etmek için lüzumlu gör
düğü ihsai her türlü malûmatı istiyebilir. 

Bu hususta İstatistik Genel Müdürlüğü ile 
iş birliği yapar. Gereken talimatname her iki 
Genel Müdürlük tarafından müştereken hazır
lanır. 

MADDE 38. — Bu bilgiler yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından, isteme tari
hinden itibaren bir ay içinde bildirilmediği tak
dirde sulh mahkemelerince 100 liradan 500 
liraya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 39. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinde umumun yatıp kalk
masına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 
mahsus müesseselerin açılmalarına ve işletil
melerine izin verilmesine veya bunları işten 
menetmeye, temizliklerini ve servislerini denet
lemeye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş 
çevirenlerin veya çalışanların ehliyet şartları
nı tâyine, çalışmalarına izin vermeye veya bun-. 
l an çalışmaktan menetmeye ait belediye yetki
lerinin tatbik sureti, bu kanunun birinci mad
desinde yazılı olup belge verilmiş müesseseler 
için Merkez Turizm Komitesinin tetkikmdan ge
çirilmiş özel yönetmeliklerle tâyin olunur ve 
bu yönetmelikler sözü geçen müesseseler için 
Belediye Zabıtası talimatnamelerinin bu yetki
lere ait kısımları yerine kaim olur. 

MADDE 40. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden turizm büro veya seyahat acen-
taları, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Komi
tesince takdir edilecek bir teminat akçesi göster
mekle mükelleftirler. 

MADDE 41. — Turistik ehemmiyet arzeden 
yerlerle bu kanunla kurulması teşvik edilen 
turizm müesseselerinin kurulacakları yerlere 
müntehi olan veya oralardan geçen yolların sü
ratle vücuda getirilmesini temin ve malî im
kânlarını tesbit etmek üzere Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü ile Karayolları Ge
nel Müdürlüğü iş birliği yaparak bir program 
hazırlarlar. 

Bu programın uygulanması için yolların bu-
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lunduğu İl özel İdareleri ile belediyeler malî 
imkânları nispetinde Karayolları Genel Müdür
lüğüne yardımda bulunurlar. 

MADDE 42. — 5647, 5648, 5649, 5650 ve 
5651 sayılı kanunlar ile bu kanuna muhalif ka

nun hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Geçici Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. i/341, 2/342 
Karar No. 2 

14 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Turizm 
Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı ile Antalya 
Milletvekili Dr. Burhanettin Onat ve 122 arka
daşının kanun teklifinin birlikte müzakeresi 
kararlaştırılmış ve Gümrük ve Tekel, İçişleri ve 
Maliye Bakanlıkları ile Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ye Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ve 
teklif sahibi huzurunda mütaaddit celselerde mü
zakere olundu. 

Turizm mevzuunun artık bütün dünyaca an
laşılmış bulunan ehemmiyeti gerekçede rakam
lara ve misallere dayanılarak etraflıca izah 
edilmiş bulunmaktadır. Filhakika tarih boyunca 
isan topluluklarının bir geçit ve yerleşme yeri 
olması hasebiyle tarihî hazineleri ve muhtelif 
iklim şartlarına tâbi bir coğrafi sahada yayıl
mış bulunması dolayısiyle çeşitli tabiî güzellik
leri nefsinde toplıyan yurdumuzun bu hususi
yetlerinin kıymetlendirilmesi bir ihtiyaç ve za
ruret halinde tebarüz etmektedir.* Diğer taraf
tan memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve te
diye muvazenelerinde büyük bir rol oynıyan tu
rizm kaynağının ehemmiyeti bütün dünyaca 
hissedilmeye başlanmıştır. Bilhassa Amerika'nın 
milletlerarası ticaret alanındaki imtiyazlı duru
mu bakımından Avrupa memleketlerine bu mem
leketten mal ithal edebilmek imkânlarını 
sağlıyan serbest Doların mühim bir kısmı bu 
kaynaktan elde edilmektedir. Bu sebeplerle muh
telif memleketler turizm hareketlerini teşvik 
etmek ve çoğaltmak çarelerini yıllardan beri ara
makta ve bu sahada gerekli tedbirleri almakta

dırlar. Nitekim memleketimizde de turizm hare
ketinin kesafet peyda edebilmesi için önde gelen 
şartın turistik tesislerin kurulması olduğunu 
nazarı dikkate alan kanun vâzıı bu nevi mües
seselerin kurulabilmesini teşvik edici hükümleri 
ve bir kısım vergi ve resim muafiyetlerini der
piş eden 5647 sayılı «Turizm Müesseselerini Teş
vik Kanunu» nu kabul etmiştir. Bu kanunun 
bugünkü ihtiyaçlara cevap vermiyen bâzı boş
luklarını doldurmak ve kifayetsiz hükümlerini 
tadil ve ıslah etmek maksadiyle 1950 yılında 
toplanan Turizm Danışma Kurulu'nun hazır
ladığı proje Hükümet tarafından esas ittihaz 
edilerek bâzı tadillerle tasarı halinde Meclise 
sevkolunmuştur. Antalya Milletvekili Dr. Bur
hanettin Onat ve 122 arkadaşının kânun teklif
leri 'de ana hatları itibariyle aynı projeye mu
vazi hükümleri, bâzı sahalarda daha geniş mua
fiyetleri derpiş etmek suretiyle, ihtiva etmek
tedir. 

Yukarda kısaca izah edilen mucip sebeplerle 
Komisyonumuz tasarı ve teklifin heyeti umumi-
yesini oy birliğiyle kabul ederek tasarıyı esas 
ittihaz etmek suretiyle maddelere geçmiş ve 
maddelerde aşağıda arz ve izah edilen tadilleri 
yapmıştır. 

1 nei maddenin metninde haşiv telâkki edi
lebilecek bâzı kısımlar tayyedilmiş ve «Turizm 
Müessesesi» meyanmda mütalâa edilerek bu ka
nunun sağladığı imkân ve muaflıklardan fay
dalanılması derpiş edilen «Şehirler dışındaki 
turistik mahallerde ve turistik yollar üzerin
de yolculara nevale ve içki satan ve motorlu 
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vasıtalara benzin ve diğer mahrukat veren mü
esseselerin» tarifindeki vuzuhsuzluk ve bu mü
esseselerin sözü geçen imkân ve muaflıklardan 
istifade etmesinin kanunla istihdaf edilen gaye
den uzak bulunduğu nazarı itibara alınarak 
bunlar madde metninden çıkarılmıştır. 

Keza aynı maddenin ikinci fıkrasında bu 
kanun hükümlerinden faydalanacağı ifade edi
len nakil vasıtalarının müesseseye ait olması 
şartı konulmak suretiyle bâzı mahzurların iza
lesine çalışılmıştır. 

2 nci maddede Turizm Danışma Kurulun
ca tesbit olunacak turizm müessesesi vasıfları
nın tcra Vekilleri Heyetince tasdiki bu mües
seseler ve müteşebbisler için daha fazla emni
yet ve istikrar sağlıyacağı mütalâası ile mad
deye bu hüküm konulmuştur. 

3 ncü maddede vuzuhu sağlıyacak bâzı ilâ
ve ve ibare değişiklikleri yapılmış ve maddede 
«Turizm Müessesesi Belgesi» verecek makam 
fuzuli formaliteleri önlemek maksadiyle Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü olarak 
kabul edilmiştir. 

5 nci maddede yine bâzı haşivler çıkartıl-
' mış ve Merkez Turizm Komitesinin teşekkül 

tarzı ve üye sayısı alâkalıların adedine göre 
düzenlenmiştir. 

7 nci maddenin ikinci fıkrası vuzuh verilmek 
maksadiyle bir tadile tâbi tutulmuştur. 

8 nci maddede tasarının üçüncü fıkrası Ana-
' yasa hükümleriyle telifi mümkün görülmediğin-
r den maddeden çıkartılmış ve komisyonun kabul 

ettiği üçüncü fıkra kanunun ana gayelerine uy
gun mütalâa edilerek maddeye ilâve olunmuştur. 

Tasarının 9 ncu maddesi, halen yürürlükte 
bulunan 5648, 5649, 5650 sayılı kanunlardaki 
muaflıkları tanımakta, Antalya Milletvekili» Dr. 
Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının teklifinde 
ise, turistik müesseseler için Gelir ve Kurumlar 
vergilerinden muaflıklar derpiş edilmektedir. 

Yeni girdiğimiz Gelir Vergisi sisteminde Gelir 
ve Kurumlar vergileri kanunlarına göre tesis 
edilmiş olan muaflık ve istisnalar dışında özel 
kanunlarla yeni muaflık ve istisnalar ihdası 
hiçbir suretle tecviz olunamaz. Vergi şahsidir, 
ancak bir gelir ve kazanç sağlanması halinde 
alınır. Kazanç temin edilmediği takdirde esa
sen Gelir ve Kurumlar vergisi alınması bahis 
mevzuu değildir. Fakat kazanç temin olunduğu 
takdirde bunun şu veya bu sebeple vergiden 

muaf tutulması Gelir Vergisi sisteminin kabul 
ettiği esaslara tamamen aykırı düşer ve bu sis
temle temin olunan vergi adaleti bundan şiddet
le müteessir olur. 

Gelir Vergisi Kanununda, kazançların belli 
miktarları asgari geçim haddi olarak vergi dişi 
bırakılmakta ve yalnız bu hadleri aşan kısımlar 
vergiye tâbi tutulmaktadır. Memleketimizde 
sağlanan kazançların anılan hadleri aşan kı
sımları - üzerinden umumi tarife dairesinde 
vergi alınması tabiî olduğu kadar âdilânedir de. 
Bu kazançlardan' bâzılarına diğer kazançlar 
aleyhine muaflıklar tanınması vergide umumilik 
ve eşitlik kaideleriyie telif edilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanununda ise kamu 
idare ve müesseseleri tarafından memleke
tin sağlık, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulmuş olan bir kısım; 
müesseseler vergi haricinde bırakılmış buna 
mukabil mezkûr müesseselere kıyas edilebilecek 
ve menıleket bakımından faydalı olabilecek nice 
teşekkül ve müesseseler bu istisnalara dâhil edilme
miştir. Meselâ Kızılaya ait ilâç monopolleri, bele
diye eczaneleri, şirketler tarafından kurulan has
taneler ve saire bu arada sayılabilir. Turizmi 
teşvik maksadiyle yurdumuzda girişilecek teşeb
büslerin memleket ekonomisine sağlıyacağı fay
dalar teslim edilmekle beraber bu, onlar için de 
ayrıca muaflık ve istisna bahsedilmesi için bir 
sebep olamaz. 

Kaldı ki, bu nevi teşebbüslerin vergi kanun
larımıza göre ödiyecekleri vergi nispetleri, diğer 
memleket kanunlarına nazaran çok düşük ve mu
tedildir. Kazanç temin eden bir şahıs veya mü
essesenin bu kazancı üzerinden adalet dairesinde 
vergi ödemesi kadar tabiî birşey olamaz. Kazanç 
temin edilmemesi halinde ise, bu gibilerden bir 
vergi alınmıyacaktır. Filhakika, kanunlarımız 
zararların, iki yıl müddetle, mütaakıp yıllara de
vir ve o yılların gelirlerinden mahsup edilme
sini kabul eylemektedir. 

Şunu da arzedelim ki, bu konuda kabul edi
lecek bir muaflık yalnız kendi hudutları dâhilin
de kalmayıp muaflığı kabul edilenlerle münase
bette bulunanların mükellefiyetlerine de müessir 
olacağından, keyfiyet bu bakımdan da terviç ve 
tecviz olunamaz. 

Gelir Vergisi sisteminde prensip muaflık ve 
istisnaların şümulünü artırmak değil, daralt-
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mak olduğundan, turizmi teşvik gayesiyle bâzı 
şahıs ve müesseseler için yeni istisna ve muaflık 
tesisine katiyyen mahal olmadığı mütalâası ile 
Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat ve arka
daşlarının 'tekliflerindeki muaflıklar hükmü ye
rinde görülmiyerek, Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi başka bir kanunla 
tanınmış olan bir muafiyet hükmünün tekrarı 
mahiyetinde telâkki olunarak metinden çıkarılmış 
gümrük muafiyetlerinin genişletilmesi yolunda
ki mütalâalar ekseriyetle kabule şayan görülme
miş ve tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonun 12 nci maddesi haline gelen ta
sarının 13 ncü maddesine «başahçısı» tâbirinden 
sonra bir genişlik ve elastikiyet sağlamak maksa-
diyle «ve mütehassıs müstahdemler» ibaresi ilâ
ve olunmuştur. 

Komisyonun, 13 ncü maddesi haline gelen ta
sarının 14 ncü maddesinde «memleket dışındaki 
şöhretli müesseselerde çalışmış» olmak şarti «şöh
retli müessese» nin tâyinindeki müşkülât sebe
biyle maddeden çıkarılmış ve beş senelik müddet 
kaydı da kaldırılmıştır. 

Tasarının 15. nci maddesi 14 ncü madde ola
rak aynen kabul şdilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesinin ihtiva ettiği hü
kümler mahiyetleri itibariyle kanunun dördün
cü bölümünde yer alması muvafık mütalâa edi
lerek buradan çıkarılmış ve yeniden tevsian ka
leme alınarak komisyonun 15 nci maddesi ha
linde bu bölüme konulmuştur. 

Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde ola
rak bâzı ibare değişiklikleri ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde ha
linde ve ikinci cümleden itibaren vâdesinde 
ödenmiyen taksitlerin tâbi olacağı faiz hakkın
daki hüküm İller Bankasının bünyesinin husu
siyeti göz önünde tutularak tayyedilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. Ayrıca bu maddeye tak
sitler vâdesinde ödenm'ediği takdirde borcun 
tamamının muacceliyet kesbedeceğine dair bir 
hüküm konulmuştur. 

Tasarının 19 ncu maddesi kredi tesbitine 
ait esas hükümleri ihtiva etmesi bakımından 
komisyonun aynı mahiyetteki hükümleri muh
tevi 15 nci madd'esi ile birleştirildiğinden me
tinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesi 18, 21 nci maddesi 

19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiş v*e 
20 nci madde haline gelen tasarının 22 nci mad
desinin sonuna âmme hak ve menfaatlerini hi
maye maksadiyle bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Komisyonun 21 nci maddesi olan tasarının 
23 ncü maddesinin (d) fıkrasının «ortaklıklarda 
sermaye azaltılması» cümlesinden sonra gelen 
kısım şahsi hürriyeti tahdit ve ticaret serbes
tisini takyit edeceği mülâhazasiyle metinden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 24 ncü maddesi 22 nci madde ola
rak aynen ve 25 nci maddesi 23 ncü madde 
olarak metne vuzuh verilmek suretiyle, 26 nci 
madde 24 ncü madde olarak aynen, 27 nci 
madde 25 nci madde olarak tavzihen, 28 nci 
madde 26 ve 29 ncu madde 27 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 ncu maddesi bu kanun hüküm
lerine göre turistik vasıfları taşıyan müessese
leri belediyelerin, fiyat hususundaki müdaha
lelerinden kurtarmak gayesini derpiş etmekte 
ve ancak bu salâhiyeti Basın - Yayın ve Turizm 
Gfenel Müdürlüğüne devretmiş bulunmakta idi. 
Böyle bir kontrol ve müdahalenin merkezî bir 
teşekkül tarafından yapılabilmesindeki müş
külât göz önünde tutularak bu müesseselerin fi
yat ve ücretlerini serbestçe tesbit edebilmekle 
beraber yerli ve yabancı turistlere bu fiyatları 
duyurabilmek maksadiyle bunların Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bildiril
mesi mecburiyeti konulmuş Ve mezkûr madde 
bu esas dâhilinde 28 nci madde olarak tedvin 
edilmiştir. 

Tasarının 31 nci maddesi 29 ncu madde 
olarak ceza müeyyidesi konulmuş bir fiilin ana
sırını vuzuhla tâyin etmek bakımından bir ke
lime değişikliği yapılmak suretiyle aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 32 nci maddesinde turizm belge
sini iptal salâhiyeti Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğüne verilmek suretiyle 3 ncü 
madde ile tenazur temin edilmiş ve 30 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 ncü maddesinde turizm kredisi 
fonunu tesis etmek üzere Hazineden her yıl ve
rilecek en az bir milyon liralık miktarın ihtiya
cı karşılıyamıyaeağı kanaatine varılarak bu 
miktar iki milyon liraya çıkarılmış ve ikinci 
fıkra Emekli Sandığı tarafından İstanbul'da in
şa ettirilmekte olan turistik otele konulacak ser-
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maye gelirinin % 6 dan noksan kısmının bu 
fondan karşılanmasını ve bu gelirin adı geçen 
sandık tarafından bu mevzua peyderpey serma
ye yatırıldığı tarihlerden itibaren hesap edilme
sini sağlıyacak şekilde tadil ve 31 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının turizm istatistikleri tesisini der
piş eyliyen 35 ve bu hususu müeyyide altına 
alan 36 nci maddeleri birleştirilerek 1554 sayılı 
İstatistik Umum Müdürlüğünün Salâhiyet ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunla ahenkli bir hale 
konulmuş ve 33 ncü madde olarak tek bir mad
de halinde yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 37 nci maddesi 34 ncü madde ola
rak aynen, 38 nci maddesi müeyyideyi muhtevi 
bir fıkra ilâvesi suretiyle 36 nci madde olarak 
tadilen ve 39 ncu maddesi 36 »nci, 40 nci mad
desi 37 nci, 41 nci maddesi 138 nci ve 42 nci 
maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Ayrıca tasarının 33 ve komisyonun 31 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı tarafından İstanbul'daki 
turistik otele inşası sırasında yatırılacak serma
yeye hesap ve mezkûr sandığa tediye edilecek 

% 6 gelirin otel işletmeye açıldıktan sonra elde 
edeceği kârın % 6 yi aşması halinde fazlasının 
sözü geçen fona iadesi suretiyle itfasına dair 
bir geçici madde ilâvesi ve bâzı maddelerde zik
redilen atıf madde numaraları da değişmiş bu
lunduğundan buna göre düzeltilmek suretiyle 
komisyonumuzca kabul olunan tasarı Kamuta
yın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. • 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Bursa Siird Zonguldak 
H. Şaman M, D. Süalp F. Açıksöz 

Afyon K. Aydın, 
G. Yiğitbaşı 

Çorum 
S. özer 

Kastamonu 
P. Keçecioğlu 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. S. Eti 
İmzada bulunamadı 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. Geveci 

îzmir 
B. Bilgin 
Kırşehir 

E. Kaman 

Tokad 
8. Atanç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu
nun 17 nci maddesine göre teşekkül eden Tu
rizm Danışma Kurulu tarafından 2 nci madde 
gereğince tayin olunan vasıfları taşıyan turis
tik oteller, pansiyonlar, motel tipi tesisler, ga
zino ve lokantalar, plajlar, kamplar, turistik 
eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kap
lıcalar, istirahat ve tedavi müesseseleri, şehir
ler dışındaki turistik mahallerde ve turistik 
yollar üzerinde yolculara nevale ve içki satan 
ve motorlu vasıtalara benzin ve diğer mahru
kat veren müesseseler ve bu sayılanlara mü
masil tesislerden, mevcut veya yeniden kuru
lacak olanlar bu kanunun uygulanmasında 
«Turizm Müessesesi» sayılırlar. 

Yukarda tadat edilen müesseselerin doğru
dan doğruya kendi hizmetlerinde işletilecek 
ulaştırma tesis ve vasıtaları da bu kanunun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
hizmetlerinde kullanılacak ulaştırma tesis ve 
vasıtalarının, haiz olacakları vasıflar, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi 
üzerine Turizm Danışma Kurulunca belli edi
lir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hüküm-
lorden faydalanmak için 15 nci maddede zikre
dilen esaslar dahilinde yapılacak müracaatlar
la, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünden bir «Turizm Müessesesi Belgesi» alın
ması şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişiler tara
fından kurulmuş veya kurulacak müesseselerden 
ikinoi maddede yazılı vasıfları haiz oldukları 
veya bu vasıfları haiz olacakları dilekçelerinde 
belirtilenlerin talepleri Merkez Turizm Komite
since uygun görüldüğü takdirde, bunlara Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi ile Başbakanlıkça « Turizm Müessesesi 
Belgesi» verilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎBtŞt 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — Bu Kanunun ikinci maddesi 
gereğince tayin olunan vasıfları taşıyan otel
ler, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, 
kamplar, eğlence yerleri, spor Ve avcılık tesis
leri, kaplıcalar, istirahat ve tedavi müessese
leri ve bu sayılanlara mümasil tesislerden, 
mevcut veya yeniden kurulacak olanlar bu ka
nunun uygulanmasında «Turizm Müessesesi» 
sayılırlar. 

Bu müesseselere ait olup doğrudan doğru
ya kendi hizmetlerinde işletilecek ulaştırma 
tesis ve vasıtaları da bu kanunun hükümlerin
den faydalanırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
bunlara ait olup hizmetlerinde kullanılacak 
ulaştırma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları 
vasıflar, Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün'teklifi üzerine 5392 sayılı Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 17 nci maddesine göre teşekkül 
eden Turizm Danışma Kurulu tarafından tesbit 
ve Bakaslar Kurulunca tasdik olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanmak için 15 nci madde gere
ğince bir «Turizm müessesesi belgesi» alınması 
şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin 
kurdukları veya kuracakları müesseselerden 
kurulmuş olanların ikinci maddeye göre tâyin 
edilen vasıfları haiz oldukları, yeniden kuru
lacakların da plânve projelerine göre bu vasıf
ları iktisap edecekleri Merkez Turizm Komite
since tasdik edildiği takdirde, vâki olacak mü
racaatları üzerine, bunlara Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce turizm müessesesi 
belgesi verilir. 
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MAPTIE 4. — Bu yazılı turizm endüstrisini 
teşvik ve turizm kredisi işlerini yürütmek üze
re, Baaıa - Xayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
ba£b bir « Merice» Turizm Komitesi » kurulur. 

. MADDE 5 Merkez Turizm-Komitesi, 5392 
sayılı kanunun 17 nci maddesine göre teşkil 
edilen Turizm Danışma Kumlu üyeleri arasın
dan her toplantı «onunda kurulca seçilecek biri 
'turizm meslek teşekkülleri temsilcisi olmak üze
re üş üye ile Maliye Bakanlığı ve tiler Bankası 
temsilcilerinden ve Basın «Yaym ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünce Komiteye iştirak ettirilecek 
bir danışmandan teşekkül eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi Müdürü, Komitenin tabiî üyesi
dir. 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Ba
sın - Yayın vm Turizm Genel Müdürünün Baş
kanlığında ayda en az bir defa toplamr. Komi
te, Başkanlık tarafından toplantıya çağrılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseri
yetle verir. Ekseriyet kararına muhalif kalan
lar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt muamelât ve muhatara* V. S. 
Büro İşleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmaları ile ilgili; bilûmum 
masraflar ve komitenin memur olmıyan üyelerine 
verilecek tazminat, 5892 sayılı Kanunim 16 ncı 
maddesindeki esaslara göre ödenir. 

İkinci Bölüm 

Müsaade iv muaflıklar ' 

MADDE 8. — Turizm Müessesesi Belgesi al
mış olan teşebbüslerin tesis, inşa ve tevsilerine 
lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, 
özel idare, belediye w e köylerin hüküm veya 
tasarrufları altında veya hususi mülkiyetlerin
de bulunanlar, başka bir cihete tahsis edilmemiş 
olmak kaydiyle 15 nci maddenin son fıkrasında 
adı geçen heyet marifetiyle takdir olunacak 
bedelleri 20 yalda ödenmek üzere bu kabîl mü-

Geçâei K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 zteü ınadM ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Merkez ̂ Turizm Komitesi, Tu
rizm Danışma Kurulu üyeleri arasında her top
lantı sonunda kurulca seçilecek biri turizm mes
lek teşekkülleri temsilcisi olmak üzere dört 
üye ile Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlık
ları ve İller Bankası temsilcilerinden ve Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce komite
ye iştirak ettirilecek bir müşavirden teşekkül 
eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi müdürü, komitenin tabiî üyesi
dir. 

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

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt, muamelât ve muhaberat ve sa
ire büro işleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmalarını ilgilendiren bilû
mum masraflarla komitenin memuru olmıyan 
üyelerine 5292 sayın Kanunun 18 ncı madde
sindeki esaslara göre verilecek tazminat Basm -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
ödenir. 

İkinci bölüm 

Müsaade ve muaflıklar 

. MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olan teşebbüslerin tesis, inşa ve tevsilerine 
lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, özel 
idare, belediye ve köylerin hüküm veya tasar
rufları altında veya hususi mülkiyetinde bulu
nanlar, başka bir cihete tahsis edilmemiş olmak 
kaymyje 15 nei maddenin son fıkrasında adı 
geçen heyet marifetiyle takdir olunacak .bedel
leri yirmi yılda ödenmek üzere bu kabîl mües-
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esseseleri kurmak istiyen gerçek veya1 tüzel ki
şilere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya 
hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve bina
ların satışında Bakanlar Kurulu kararı alınır. 

Kamulaştırma suretiyle iktisap edilmiş olan 
gayrimenkuller, Kamulaştırma gayesini tamam-
llyan veya o gayeyi ortadan kaldırmayan tu
ristlik tesisler için kısmen tahsis edilerek yu-
kardaki fıkralar hükümleri daresinde satıla
bilirler. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı Ta
pu Kanunda yazılı yabancılar hakkındaki tah
ditlerden Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak 
kayıt ve şartlar dahilinde istisna edilebilirler. 

MADDE 9. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanlar 5648, 5649 ve 5650 sayılı kananlar- | 
daki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 10. — Turizm müessesesi belgesi 
almış olanlar, 5383 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendinin C fıkrasındaki is
tisna hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 11. — Turizm müesseselerinin işle
tilmesi için satmalınacak gayrimenkullerin 
tescilleri ve şerhi müştekim muameleleri tapu 
harcından muaftır. 

MADDE 12. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendin
de yazılı müesseselerin, bir müdürü, bir muha
sebecisi, bir metrdoteli, bir şefgarsonu ile bir 
başahçısr. «müessesenin işletmeye fiilen açıl
masından üç ay önce başlamak üzere» beş yıl 
müddetle, bunların dışında kalan mütehassıs 
ve müstahdemlerin yüzde yirmisi üç yal müd
detle, yabancı devlet uyruklusu olabilirler. 

MADDE 13. — Bu müesseselerin yabancı 
devlet uyruklusu metrdotel, şefgarson ve baş-
ahçısı sayısı ve bunların çalıştırılma müddetle
ri memleket dışındaki şöhretli müesseselerden 
getirtilmiş ve bu gibi müesseselerde enaziüç yıl 
devamlı surette çalışmış olmak şartiyle, belge 
alan müesseselerin ehemmiyetine göre, Merkez 
Turizm Komitesinin muvafık mütalâası üzerine 

( S. Sayı 

Geçici K. 

seseleri kurmak istiyen gerçek veya tüzel kişi
lere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve 
binaların satışında Bakanlar Kurulu kararı alı
nır. 

2290 sayılı Yol Yapı Kanununun 8 nci mad
desi gereğince belediyelere intikal eden gayri
menkuller turistik tesisler için kısmen veya ta
mamen tahsis edilerek yakardaki fıkralar hü
kümleri dairesinde satılabilir. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen
kullar 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı 
Tapu Kanununda yazık yabancılar hakkındaki 
tahditlerden Bakanlar Kurulunca t&sbit oluna
cak kayıt ve şartlar dahilinde istisna edilebilir
ler. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir^ 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendin
de yazılı müesseselerin bir müdürü, bir muha
sebecisi, bir mcetrdoteli, bir şefgarsonu ile bir 
başaşçısı, «müessesenin işletmeye fiilen açılma
sından üç ay önce başlamak üzere» beş yıl müd
detle, bunların dışında kalan mütehassıs müs
tahdemlerin yüzde yirmisi üç yıl müddetle ya
bancı Devlet tebaası olabilirler. 

MADDE 12. — Bu müesseselerin yabancı 
Devlet tebaalı metrdotel, şefgarson, başaşçısı 
ve mütehassıs müstahdemler sayısı ve bunların 
çalıştırılma müddetleri memleket dışındaki 
şöhretli müesseselerden getirtilmiş ve bu gibi 
müesseselerde en az üç yıl devamlı surette ça
lışmış olmak şartiyle, belge alan müessesele
rin ehemmiyetine göre, Merkez Turizm Komi-
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
artırılabilir. 

MADDE 14. — Türüm müessesesi belgesi 
almış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yer
leri, memleket dışındaki şöhretli müesseselerde 
çalışmış bir salon veya caz orkestrasının âzası 
olmak şartiyle yabancı devlet uyruklusu çalgı
cılar, münferit veya heyet halinde şarkıcı, 
oyuncu ve varyete artistleri çalıştırmak husu
sunda 2007 sayılı Kanun hükümlerinden 5 yıl 
müddetle müstesnadırlar. 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 

MADDE 15. — Turizm müessesesi belgesi 
almak istiyen tesislerin kurucu, sahip veya ki
racıları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı 
yeri, tesislerin nev'ini, işletme tarzını, perso
nel sayısını, iş ve mal durumlarını gösteren bir 
dilekçe ile tesisin bulunduğu yerin valiliğine 
baş vururlar. 

Bu dilekçeye tesisin plân ve projelerinin bi
rer örneği bağlanır ve tesisin keşif bedeli veya 
kıymeti gösterilir. 

Kredi isteklerinde, ayrıca istenilen kredinin 
miktarı ve verilecek teminatın nev'i ve ma
hiyeti de bildirilir. Vali gerekli incelemeleri 
il defterdarı, bayındırlık ve sağlık müdürleri, 
merkez belediye fen heyeti ve sağlık müdürleri, 
mahallî ticaret odası temsilcisi ve mevcut ise il 
merkezindeki turizm cemiyetleri mümessillerin
den müteşekkil bir heyet marifetiyle yaptırarak, 
en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi 
mütalâasını Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğüne gönderir. 

MADDE 16. — Basm - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü lüzum görürse, belge almak is
tiyen tesislerin ekonomik durumlarını ve malî 
imkânlarını İller Bankası vasıtasiyle ve turizm 
bakımından faydalı olup olmadıklarını kendi 
teşkilâtiyle mahallerinde de ayrıca tetkik ve 
tahkik ettirebilir. 

(S . Saj 

Geçici K. 

tesinin muvafık mütalâası üzerine Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünce artınla. 
bilir. 

MADDE 13. — Turizm müessesesi belgesi al
mış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yer
leri, bir salon veya caz orkestrasının âzası ol
mak şartiyle yabancı Devlet tebaalı çalgıcılar, 
münferit veya heyet halinde şarkıcı, oyuncu-ye 
varyete artistleri çalıştırmak hususunda 2007 
sayılı Kanun hükümlerinden müstesnadırlar. 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Krediye mütaaüik hükümler 

MADDE 15. — Bu kanunla derpiş edilen 
kredilerin prensip ve şartlarını Merkez Turizm 
Komitesi tâyin ve tanzim ve her talepte kredi
nin açılması hususunda karar ittihaz eyler. 

Basm - Yayın Turizm Genel Müdürlüğü lü
zum görürse kredi almak istiyen müesseselerin 
ekonomik durumlarını ve malî imkânlarını İl-
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Dördüncü bölüm 

Krediye mütaallik hükümler 

MADDE 17. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa edecek
leri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tefriş
leri için kurucularına veya sahip ve kiracıları
na 33 ncü maddede yazılı fondan vâde ile, yüz
de beşten çok olmamak üzere banka esaslarına 
göre faizle, kredi verilir. Kiracılara verilecek 
kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçe
mez. Krediler kendi mevzularının veya keşif 
bedellerinin yüzde ellisini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 18. — Krediler İller Bankası tara
fından tahsil ve takip olunur. Zamanında öden-
miyen taksitler vâde tarihinden itibaren banka
nın eşhas ile yaptığı muamelelerin cari faiz nis
petlerine göre hesap edilir. 

MADDE 19. — Bankanın bu maksatla vere
ceği kredilerin prensip esaslarını ve şartlarını 
ve kredinin açılması keyfiyetini Merkez Turizm 
Komitesi tâyin ve tanzim eder. Banka açacağı 
kredinin teknik bakımdan kullanılmasını her an 
kontrol eder ve neticelerini Turizm Merkez Ko
mitesine bildirir. 

Beşinci bölüm 

Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 20. — Belge almış olan müessese
ler belge aldıkları tarihte Merkez Turizm Ko
mitesince tâyin edilecek müddet içinde hazırlık 
ve inşaata başlamaya ve bunlardan inşaat ve 
tesisatın bedeli 500 000 lira ve daha as olanlar 
belge tarihinden itibaren en çok iki sone sonun
da, inşaat ve tesisatın bedeli bu miktardan fazla 
olanlar en çok üç sene sonunda müesseselerini 
açmaya ve işletmeye mecburdurlar. 

GeçM K. 

ler Bankası vasıtasiyle tetkik ve tahkik ettire
rek neticelerimi Merkez Turizm Komitesine bil
dirir. 

Banka açtığı kredinin kullanılmasını tekkik 
bakımdan kontrol eder ve merkez Turizm komi
tesini neticeden haberdar ed/sr. 

MADDE 16. — Turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tef
rişleri için kurucularına veya sahip ve kiracıla
rına 33 ncü maddede yazılı fondan taksitle 
ödenmek üzere ve âzami % 5 faizle banka esas
larına göre kredi verilir. Kiracılara verilecek 
kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçe
mez. Krediler kendi mevzularının veya keşif be
dellerinin % 50 sini aşamaz. 

Belgeci iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 17. — Krediler İller Bankası tara
fından tahsil ve takip olunur. 

Her hangi bir taksit vâdesinde ödenmediği 
takdirde borcun tamamı muaoceliyet kesbeder. 

Beşinci Bölüm 

Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

. MADDE 18. — Hükümetin 20 nci maddesi 
18 nci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Zaruri sebepler dolaywiyle bu müddetler 
Merkez Turizm Komitesinin kararına müsteni
den Basm - Yayın ve Turtan Genel Müdürlü
ğünce uzatılabilir. 

Bu «adde hükmünü yerine getirmiyenlerin 
beîgitn* iptal edilir. 

MADDE 21. — Belge almış olan müessesele
rin, belgelerin verilmesinde âmil olan vasıfları 
muhafaza edip etmedikleri, idare ve işletme 
tanları Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüsünün- ve Merkez Turizm Komitesinin göre
cekleri lüzum üzerine her zaman kontrol edile
bilir. 

Bu kontrolları Basın - Yaym ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına 
yaptırır. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve 
idarecileri kontrol dolayısıyle kendilerinden is-
tenem her türlü kayıt ve muamelâtı, tetkik et
tirmeye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken bil
gileri doğru olarak vermeye ve bütün bu hu
suslarda kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 22. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
özel idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina 
satın almış olan gerçek veya tüzel kişilerce, 

a) Bu gayrimenkuller 20 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun 
hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 
20 yıl içinde tahsis maksatları dışında kullanıl
mazlar. Keza bu maksatlar dışında kullanılmak 
üzere başkalarına devredilemez ve satılamazlar. 
Bu hükme aykırı hareketi görülenlerin belge-
leri iptal olunur. 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi gö
rülenlerin, satın aldıkları gayrimenkuller, is
tirdat olunabilir. Bu takdirde, istirdat tarihine 
kadar ödedikleri taksitler aynı taksit müddet
leri içinde kendilerine aynen iade ve gayri
menkul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvele
rin, 15 nci maddede sözü geçen heyet marife
tiyle, tesbit edilecek bedelleri on yılda ve mü
savi miktarlarda ödenir. 

Öeçlei İL 

MADDE 19. — Hükümetin 21 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
özel idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina sa-
tınalmış olan gerçek ve tüzel kişilerce, 

a) Bu gayrimenkuller 18 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun 
hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 
yirmi yıl içinde tahsis maksatları dışında kulla
nılamazlar. Keza bu maksatlar dışında kullanıl
mak üzere başkalarına devredilemez ve satıla
mazlar. Bu hükme aykırı hareketi görülenlerin 
belgeleri iptal olunur. 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi gö
rülenlerden, satmaldklan gayrimenkuller, istir
dat olunabilir. Bu takdirde, istirdat tarihine ka
dar ödedikleri taksitler aynı taksit müddet
leri içinde kendilerine aynen iade ve gayrimen
kul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvelerin 14 
ncü maddede sözü geçen heyet marf etiyle tesbit 
edilecek bedelleri on yılda ve müsavi taksitlerle 
8 nci madde gereğince satınalmmış binalarda 
her ne suretle oluna okun husule gelen veya ge
tirilen kıymet düşüklükleri 14 ncü maddede ya
zılı heyet marifetiyle tesbit ve iade edilecek 
bedelden ten»! olunur. 
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MADDE 23. — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin alma
ya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya ve
rilmesi, 

b) Bunların menkul ve müteharrik teçhi
zat ve demirbaşlarının tamamının veya bir kıs
mının satılması, kiraya verilmesi ve başka bir 
yere taşınması (yerine yenilerinin getirilmesi 
şartiyle), 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen turizm müessesesi mahiyeti
ni muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya ta
mamen değiştirilmesi, 

d) îşletme unvanlarının değiştirilmesi ve
ya hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye 
azaltılması veya artırılması, yeniden ortak 
alınması ve ortaklar arasında bu kanunun şü
mulü dışında kalsa bile diğer bir tesisin ve 
ortaklığın kurulması, 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararına müsteniden kabul 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şartır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MADDE 24. — Bu kanunla muaflık ve mü
saadelerden faydalanması kabul edilmiş olan 
turizm müesseselerinin, sahip veya müstecirle-
ri tarafından başkalarına devir, temlik ve icar
ları halinde geri kalan zamana ait müsaade ve 
muaflıklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün kabulü ile yeni sahip veya müste-
cirlerine intikal eder. 

MADDE 2 5 . - 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuUer üzerinde 
Devlet, özel idare, belediye ve köylerin alacak
larını teminen birinci derecede ve sırada ipotek 
tesis edilir. 

MADDE 26. — Belgesi iptal olunan teşeb
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksit
le aldıkları gayrimenkuUer 22 nci maddenin 
(b) fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, 

Geçici K. 

MADDE 21. — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin alma
ya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, 
tamamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya 
verilmesi, 

b) Bunların menkul ve müteharrik teçhi
zat ve demirbaşlarının tamamının veya bir 
kısmının satılması, kiraya verilmesi ve başka 
bir yere taşınması, (yerine yenilerinin getiril
mesi şartiyle), 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen Turizm müessesesi mahi
yetini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya 
tamamen değiştirilmesi, 

d) işletme unvanlarının değiştirilmesi ve
ya hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye 
azaltılması. 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararma müstenilen kabul 
edilmesi ve belgeleri ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MADDE 22. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 23. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuUer üzerinde 
Devlet, özel idare, belediye ve köylerin bu gay
rimenkul bedelinden mütevellit alacaklarını 
teminen birinci derece ve sırada ipotek tesis 
edilir. 

MADDE 24. — Belgesi iptal olunan teşeb
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksitle 
aldıkları gayrimenkuUer 20 nci maddenin (b) 
fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, bunlara 
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bunlara ait borç taksitleri muacceliyet kesbe-
der ve Tahsili Emval Kanunu hükümleri daire
sinde tahsil olunur. Bütün borç bu yolda kar
şılanamadığı takdirde ipotekli gayrimenkul-
ler umumi hükümlere göre paraya çevrilir. 

MADDE 27. — 8 nci madde gereğince Dev
letten, özel idare, belediye ve köylerden gayri
menkul almış olan teşebbüsler, bu gayrimenkul-
ler üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu ka
nunda yazılı kredi fonundan faydalanmak iste
dikleri ve bu istekleri Merkez Turizm Komite
since kabul edildiği takdirde, 25 nci maddeye 
göre gayrimenkul üzerine alacaklı idareler le
hine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, tiler 
Bankasına devrolunur ve bu devir tapuya tescil 
edilir ipoteğin devri halinde Devlet, özel idare, 
belediye ve köy alacakları, borçludan tahsil 
edildikçe, tahsil olunan miktar bu idarelere 
verilmek üzere bankaca temin edilir ve 26 nci 
maddede gösterilen takibat da, banka usullerine 
göre yürütülür. 22 nci maddenin (a) fıkrasında
ki hükümler krediden faydalanan inşaata da şâ
mil olmak üzere mahfuzdur. 

tiler Bankası turizm müesseselerine 33 ncü 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın 
teminatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest 
dereceden faydalanmak şartiyle ikinci derecede 
ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da isti-
yebilir. 

MADDE 28. — Bu kanunla diğer kanunlar
daki vergi resim muaflığından istifade eden 
turizm müesseseleri, vergilerin tarh ve tahakku
kuna mütaallik olarak vergi kanunlarında ya
zılı bütün mecburiyetleri yerine getirmekle mü
kelleftirler. 

Buna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanun
larda yazılı cezalara tabi olup bu kanunla bah
şedilen muaflık ve müsaadelerden mahrum kal
mazlar. 

• 
MADDE 29. — 21 nci maddede belirtilen 

kontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıf
larında ve işletme ve hizmet tarzlarında görü
lecek eksiklikler ve aksaklıkların 'tâyin edile
cek müddet içinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi 
için Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu 

Geçici K. 

ait borç taksitleri muacceliyet kesbeder ve Tah
sili Emval Kanunu hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. Bütün borç bu yolda karşılanamadığı 
takdirde ipotekli gayrimenkuller umumi hüküm
lere göre paraya çevrilir. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince Dev
let, özel idare, belediye ve köylerden gayrimen
kul almış olan teşebbüsler, bu gayrimenkuller 
üzerinde tesisat vs inşaat yapmak-ve bu kanun
da yazılı kredi fonundan faydalanmak istedik
leri ve bu istekleri Merkez Turizm Komitesin
ce kabul edildiği takdirde 23 ncü maddeye gö
re gayrimenkul üzerine alacaklı idareler lehine 
tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, ÎUerBanka-
sma devrolunur. ve bu devir tapuya tescil edi-
lir. ipoteğin devri halinde Devlet, özel idare, 
belediye ve köy alacakları, borçlulardan tahsil 
edildikçe, tahsil olunan miktar bankaca bu ida
relere ödenir ve 24 ncü maddede gösterilen ta
kibat da, banka usullerine göre yürütülür. 20 
nci maddenin (a) fıkrasındaki hükümler, kre
diden faydalanan inşaata da şâmil olmak üzere 
mahfuzdur. 

iller Bankası Turizm müesseselerine 31 nci 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest de
receden faydalanmak şartiyle ikinci derecede 
ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da isti-
yebffiır. 

MADDE 26. — Hükümetin 28 nci maddesi 
26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 19 nctf^nıaddede belirtilen 
kontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıf
larında ve işletme ve hizmet tarzlarında görü
lecek eksiklikler ve aksaklıkların tâyin edile
cek müddet içinde düzeltilmesi ve düzenlenme
si için Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu 
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ihtarda tayin edilen müddet sonunda istenilen 
düzeltme ve düzenlemeyi yapmamış ola» mü
esseselere ikinci bir ihtarda bulunulur. Bu ikin
ci ihtara da riayet edilmezse Merkez Turizm 
Komitesi karan ile turizm müessesesi belgesinin 
o yıl için müessesime temin ettiği fafdalar hü
kümden kalkar. 

Bir yıl içinde ayni sebepler dolayısiyle ve
rilen üç ihtarın neticesiz kalması veya #yrı ayrı 
sebeplerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilmesi 
veyahut Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce kabule şayan görülmiyen sebeplerle 
müessesenin üç ay müddetle (muayyen mevsim
lerde çalışan müesseselerin bir mevsim boyun
ca) kapalı tutulması hallerinde o müesseseye ait 
turizm müessesesi belgesi iptal olunur. Bunlar 
hakkında 22 nci maddenin (b) fıkrası hüküm
leri tatbik olunabilir. 

MADDE 30. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye hiz
met ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini ser
bestçe tesbit edebilirler. Ancak, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü iç ve dıg turizmi 
teşvik bakımından fahiş gördüğü fiyatlarda, ma
hallî belediyelerin mütalâalarını da alarak ge
rekli tenzilâtın yapılmasını talep edebilir. Mez
kûr Genel Müdürlüğün tenzilât talebini üç ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmiyen müessese
lerin turizm müesseseleri belgesi iptal olunur. 
Bunlar hakkında da 22 nci maddenin «b» fık
rası hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 31. — Turizm müesseseleri belge
si almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda 
fiyatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi namlarla 
ve başka ilâveler yapmaksızın fiyat ve ücretle
rini, tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. Bu 
gibi tesislerde çalışan müstahdemlerin bahşiş 
alması memnudur. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden mü
esseseler hakkında 29 ncu maddeye göre mua
mele yapılır. 

MADDE 32. — Turizm müessesesi belgeleri
nin bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile ip
tali gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez 
Turizm Komitesine verilir. Turizm müessesesi 
belgen; Merkez Turizm Komitesinin kararı, 

ihtarda tâyin edilen müddet sonunda isteni
len düzeltme ve düzenlenmeyi yapmamış, olan 
müesseselere ikinci bir ihtarda bulunulur. Bu 
ikinci ihtara da riayet edilmezse Merkez Turizm 
Komitesi kararı ile Turizm Müessesesi Belgesi
nin o yıl için müesseseye temin ettiği faydalar 
hükümden kalkar. 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle veri
len üç ihtarın neticesiz kalması veya ayrı ayrı 
sebeplerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilme
si veyahut Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünce kabule şayan ğörülmiyen sebep
lerle müessesenin üç ay müddetle (muayyen 
mevsimlerde çahşan müesseselerin bir mevztm 
boyunca) kapalı tutulması hallerinde o mües
seseye ait Turizm Müessesesi Belgesi iptal eitr-
nur. Bunlar hakkında 20 nci maddenin (b) 
fıkrası hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 28. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, 
hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini 
serbestçe tesbit edebilirler. Anoak bu müesse
seler tesbit edecekleri tarifelerini ve icabı ha
linde bunlarda yapılacak mevsimlik değişiklik
leri her yıl Ocak ayı içinde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen ve
ya bildirdikleri tarifeden fazla talep edenler 
hakkındaki 27 nci madde hükümleri tatbik olu
nacağı gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hü
kümleri de tatbik olunabilir. 

MADDE 29. — Turizm müesseelari belgesi 
almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda fi
yatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi namlarla ve 
başka ilâveler yapmaksızın fiyat ve ücretlerini 
tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. Bu gibi 
tesislerde çahşan müstahdemlerin bahşiş isteme
leri memnudur. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden mü
essesler hakkında 27 nci maddeye göre muame
le yapılır. 

MADDE 30. —Turizm müesseesi belgelerinin 
bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile iptali ge
rektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez Turizm 
Komitesine verilir. Turizm Müessesesi belgesi; 
Merkez Turizm Komitesinin kararı üzerine, Ba-
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
mütalâası üzerine Başbakanlıkça iptal olunur 
ve muafen yurda sokulmuş olan eşya için Güm
rük Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu tür
lü eşyanın satılrrfak, hibe edilmek veya sair su
retlerle mülkiyetinin turizm belgesini haiz bu-
lunmıyan şahıs veya müesseselere devri veya 
sözü edilen belgeyi haiz müesseseler tarafından 
kurulacak bu kanunun şümulü dışında kalan 
tesis ve ortaklıklarının ihtiyacına muvakkat ve
ya devamlı olarak tahsisi halinde de aynı hü
küm uygulanır. 

Altıncı Bölüm 

Türlü hükümleı 

MADDE 33. — Kredi ihtivacını karşılamak 
için 1952 Bütçe yılından itibaren her yıl bir mii-
yon liradan aşağı olmamak üzere Genel Bütçe
ye konulacak ödenekle İller Bankası nezd*nde 
(ÖO) milyon liraya baliğ olununcaya kadar bir 
fon tesis olunur. Bu fondan yapılacak ikrazların 
faizleri bankaca ihtiyar olunan idare masrafla
rı çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Emekli Sandığı tarafından İstanbul'da inşa 
edilen turistik otelin işletilmesinden hâsıl olan 
senelik kârdan Sandığa isabet edecek hissenin, 
Sandıkça bu işe yatırılan sermayenin % 6 sın-
dan aşağıya düşmesi halinde fark bu fondan te
diye olunur. 

MADDE 34. -r- Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün memleketin içeride ve dı-
şarşarda tanınmasına yarıyan her türlü turizm 
propaganda neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı 
Kanun ile 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 35. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü resmî daire ve âmme müessese
leri ile Devlet Ekonomi kurumlarından, yerli 
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden turizmin 
inkişafını takibetmek için lüzumlu gördüğü ih-
sai her türlü malûmatı istiyebilir. 

Bu hususta İstatistik Genel Müdürlüğü ile 
iş birliği yapar. Gereken talimatname her iki 
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sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce ip
tal olunur, ve muafen yurda sokulmuş olan eş
ya için Gümrük Kanunu hükümleri tatbik olu
nur. Bu türlü eşyanın satılmak, hibe edilmek 
veya sair suretlerle mülkiyetinin Turizm belge
sini haiz bulunmıyan şahıs veya müesseselere 
devri veya sözü edilen belgeyi haiz müesseseler 
tarafından kurulacak bu kanunun şümulü dışın
da kalan tesis ve ortaklıkların ihtiyacına mu
vakkat veya devamlı olarak tahsisi halinde de 
aynı hüküm uygulanır. 

Altıncı Bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 31. — Kredi ihtiyacını karşılamak 
için 1953 Bütçe yılından itibaren her yıl iki mil
yon liradan aşağı olmamak üzere Genel Büt
çeye konulacak ödenekle İller Bankası nezdinde 
50 milyon liraya baliğ oluncaya kadar bir fon 
tesis olunur. Bu fondan yapılacak ikrazların-
faizleri bankaca ihtiyar olunan idare masrafları 
çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tara
fından İstanbul'da inşa edilen turistik otel için 
muhtelif safhalarda sarf edilecek paranın; otel 
işletmeye açılıncaya kadar % 6 faizi ile otelin 
işletmeye açılmasını mütaakıp hâsıl olacak se
nelik kârdan sandığa isabet edecek hissenin yu-
kardaki nispetten aşağı düşmesi halinde fark 
bu fondan tediye olunur. 

MADDE 32. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün memleket turizm hareketle
rini takip ve buna göre gereken tedbirleri al
masını sağlamak üzere, birinci maddede sözü 
geçen turizm müesseseleri ile bu kanunun şümu
lü dışında kalan mümasil müesseselerden ve tu
ristlerin memleket içinde seyahat ettikleri vası
taları işletenlerden ve seyahat büro ve acente-
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genel müdürlük tarafından müştereken hazır
lanır. 

MADDE 36. — Bu bilgiler yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından isteme tari
hinden itibaren bir ay içinde bildirilmediği tek
dirde sulh mahkemelerince 100 liradan 500 lira
ya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 37. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinde umumun yatıp kalkma
sına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 
mahsus müesseselerin açılmalarına ve işletilme
lerine izin verilmesine veya bunları işten menet
meye, temizliklerini ve servislerini denetlemeye, 
tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş çevirenlerin 
veya çalışanların ehliyet şartlarını tayine, ça
lışmalarına izin vermeye veya bunları çalışmak
tan menetmeye ait belediye yetkilerinin tat
bik sureti, bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
olup belge verilmiş müesseseler için Merkez 
Turizm Komitesinin tetkikından geçirilmiş özel 
yönetmeliklerle tâyin olunan ve bu yönetmelik
ler sözü geçen müesseseler için Belediye Zabı
tası Talimatnamelerinin bu yetkilere ait kısım
ları yerine kaim olur. 

MADDE 38. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden Turizm Büro ve seyahat acenta-
leri, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Ko
mitesince takdir edilecek bir teminat akçası 
göstermekle mükelleftir. 

MADDE 39. — Turistik ehemmiyet arzöden 
yerlerle bu kanunla kurulması^ teşvik edilen Tu
rizm müesseselerinin kurulacakları yerlere mün
tehi olan veya oralardan geçen yolların süratle 
vücuda getirilmesini temin ve malî imkânlarını 
tesbit etmek üzere Basın - Yayın ve Turizm Ge-
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lerinden lüzumlu her türlü ihsai malûmat top
lanması ve istatistikler tanzimi işi 1554 sayılı 
İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna göre İstatistik 
Umum Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu hususta gereken talimatname her iki ge
nel müdürlükçe müştereken hazırlanır. 

MADDE 34. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinde umumun yatıp kalk
masına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 
mahsus müesseselerin açılmalarına ve işletilme
lerine izin verilmesine veya bunları işten me
netmeye, temizliklerini ve servislerini denetle
meye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş çevi
renlerin veya çalışanların ehliyet şartlarını tâ
yine, çalışmalarına izin vermeye veya bunları 
çalışmaktan menetmeye ait belediye yetkileri
nin tatbik sureti, bu kanunun birinci madde
sinde yazılı olup belge verilmiş müesseseler için 
Merkez Turizm Komitesinin tetkikından geçiril
miş özel yönetmeliklerle tâyin olunur ve bu yö
netmelikler sözü geçen müesseseler için beledi
ye zabıtası talimatnamelerinin bu yetkilere ait 
kısımları yerine kaim olur. 

MADDE 35. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden turizm büro ve seyahat acente
leri, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Ko
mitesince takdir edilecek ve teminat akçası gös
termekle mükelleftir. 

Yukardaki fıkralardaki mecburiyetlere ria
yet etmiyenlerin ticarethaneleri mahallin en bü
yük mülkiye âmirinin emri ile kapatılır. 

MADDE 36. — Hükümetin 39 ncu maddesi 
36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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nel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlü
ğü iş birliği yaparak bir program hazırlarlar. 

Bu programın uygulanması için yolların bu
lunduğu il özel idareleri ile belediyeler malî 
imkânları nispetinde Karayolları Genel Müdür
lüğüne yardımda bulunurlar. 

MADDE 40. — 5647 sayılı Kanun ile bu 
kanuna muhalif kanun hükümleri kaldırılmış
tır. 

MADDE 41. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Mendere* 

Devlet Bakam 

Mili! Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Mim Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Tırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
ve Devlet B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. Özsan 

Geçici K, 

MADDE 37. — Hükümetin 40 ncı maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığının istanbul'da inşa ettirdiği 
turistik otelin işletilmesinden elde edeceği kâ
rın % 6 yi aşması halinde fazlası, işletmeye açı
lıncaya kadar olan sarfiyat için 31 nci maddenin 
ikinci fıkrası mucibince turizm fonundan mez
kûr sandığa tediye edilmiş olan hisseye muka
bil tiler Bankasındaki fona iade edilir. 

MADDE 38. — Hükümetin 41 nci maddesi 
38 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Hükümetin 42 nci maddesi 
39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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S. S A Y I S I : 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik tş Birliğine dâhil 
memleketlerle borçlanma, yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1 /395) 

T. C. 
Başbakanlık " 7.V. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü ; . . . . . . . . , * • - , • . , , , . 
Tetkik Müdürlüğü " V P 

Sayı : 71 - 2333, 6/1420 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik tş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
21. IV. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. M endere* 

GEREKÇE 
5252 sayılı Kanunla onanan «Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi» ve 5253 sayılı Kanunla 

onanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik îş Birliği An
laşması» nm tatbikini kolaylaştırmak maksadiyle bahis konusu Sözleşme ve Anlaşmanın icapla
rından olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket 
edecek kurumlarla ve Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, yardım 
ve ödeme anlaşmaları akdi hususunda 5436 sayılı Kanunla Hükümete yetki verildiği malûm
larıdır. Bu kanuna uygun olarak akdedilen anlaşmalar imzalandıkları tarihten itibaren yürür
lüğe girmekte ve altı ay içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikma sunulmaktadır. 

Mezkûr kanunla Hükümete verilen bu yetki sayesinde temin edilen Amerikan yardımları
nın lüzum gösterdiği sürat ve serbesti sağlanabilmiş ve böylece Sözleşme ve Anlaşma ile takip 
edilen gayelerin tahakkukuna doğru gidilmiştir. 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi müddetle mukayyet değildir. Amerika Birleşik Dev
letleri ile aramızdaki Ekonomik îş Birliği Anlaşmasının ise, bugünkü duruma göre, sona erme 
tarihi 30 Haziran 1953 tür. Halbuki, neşri tarihi olan 16 Haziran 1949 tarihinden itibaren üç 
sene yürürlükte kalmak üzere kabul edilmiş olan 5436 sayılı Kanunun Hükümete bahşettiği 
yetki 16 Haziran 1952 tarihinde sona erecektir. Bu sebeple, Sözleşme ve Anlaşmadan beklenilen 
neticelerin alınması ve ahdî duruma uyulması bakımından 543Ç sayılı Kanunun sürürlük müd
detinin 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatılmasısin lüzumlu ve memleketimizin yüksek menfa
atlerine uygun olacağı düşünülmüştür. 

233 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/395 
Karar No. 34 

3 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik îş Birliğine dâhil memleketlerle borçlan-» 
ma, yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hak
kındaki kanun tasarısı, Dışişleri Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde, komisyonumuzda in
celendi. 

Yapılan görüşme sonunda, 16 Haziran 1949 
tarihinden itibaren üç yıl süre ile yürürlükte 
kalmak üzere kabul edilmiş olan 5436 sayılı Ka
nunun Hükümete bahşettiği yetkinin 16 Hazi
ran 1952 tarihinde sona ereceği; Avrupa Eko
nomik îş Birliği Sözleşmesinin süre ile mukayyet 
olmadığı ve Amerika Birleşik Devletleri iJe 
aramızdaki Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının 
ise, bugünkü duruma göre 30 Haziran 1953 ta
rihinde sona ereceği müşahede olunmuş; halbu
ki, 5252 ve 5253 sayılı kanunlarla onanmış bu
lunan sözleşme ve anlaşmadan beklenilen faydalı 
neticelerin alınması ve ahdî duruma uyulması 

bakımından 5436 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatılma
sının memleket menfaatlerine uygun olacağı dü
şünülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 

Samsun 
F. Kesim 

Kâtip 
Denizli 

A, Çobanoğlu 

Erzurum 
B. Dülger 

tzanir 
V. Mwıteş 

Seyhan 
R. 0. Ank 

Niğde 
Çekinserim. 

N. Bilge 

Bolu 
F. Belen 

İmzada bulunamadı. 
Hatay 

Dr. A. Melek 
izmir 

C. Tunca 
İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
H. Saka 

Tiıaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. î/395 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

5 . VI . 1952 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik tş Birliğine dâhil memleketlerle borç
lanma, yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete, 5436 sayılı Kanunla yetki verilmiş 
ve bu kanunların zamanında süratle müzakere 
edilmesi, karara varılması sağlanmış idi. 

Bir taraftan Avrupa Ekonomik î§ Birliği 
Sözleşmesinin müddetle bağlı bulunmayışı, di
ğer taraftan Amerika Birleşik Devletleriyle 

olan Ekonomik İş Birliği Anlaşmamızın 1953 
de sona ereceği göz önünde tutularak 5436 sa
yılı Kanun süresinin uzatılması komisyonumuz
ca da muvafık görülmüş tasan, ittifakla ve1 ay
nen, kabul olunmuştur. 

5436 sayılı Kanunun 16 . VI . 1952 tarihin
de yürürlülü hitam bulacağı cihetle tasarının 
öncelik ve ivedilikle Yüksek Kamutayda müza
keresi ricasiyle Bütçe Komisyonuna havalesini 
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saygı ile arz ve teklif eyleriz. Bolu Erzudum 
Ticaret Ko. Başkanı 

istanbul 
B. Nedim Göknü 

Kâtip 
Ankara 
S. Benli 

tmzada bulunamadı 
Afyon K. 

0. Yiğitbaşı 

Sözcü 
Balıkesir 

E. Güreli 

Afyon K. 
8. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

imzada bulunamadı 

V. Yöntem 
tmzada bulunamadı 

Kars 
F. AJctas 

Kütahya 
M. Alkin 

Yozgad 
P. Erbaş 

8. Başak 
• 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Kütahya 
A. Kavuncu 

tmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/395 
Karar No. 111 

17 . VI .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik tş Birliğine dâhil memleketlerle borçlan
ma, yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hü
kümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 7 . V . 1952 tarihli ve 6/1420 sa
yılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza havale olunmakla Dışişleri ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde incelenip görsşüldü. 

5252 sayılı Kanunla onanan Avrupa Ekono
mik tş Birliği sözleşmesi ve 5253 sayılı Kanunla 
onanan «Türkiye - Amerika Ekonomik tş Birliği 
Anlaşması » çerçeveleri dâhilinde Avrupa Eko
nomik tş Birliği Üyesi olan memleketlerle veya 
Amerika Birleşik Devletleriyle akdedilecek borç
lanma, yardım ve ödeme anlaşmalarının imza
larını mütaakıp yürürlüğe girmesini temin eden 
5436 sayılı Kanunun Hükümete verdiği salâ
hiyet 16 Haziran 1952 tarihinde sona ermektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri ile Ekonomik tş Bir
liği anlaşmamız ise, bugünkü duruma göre 30 
Haziran 1953 tarihine kadar devam edeceğinden 
bu anlaşmalar gereğince sözleşme ve anlaşmalar
dan beklenilen neticelerin alınması ve ahdî du

ruma uyulması bakımından 5436 sayılı Kanu
nun yürürlük müddetinin 30 Haziran 1953 ta
rihine kadar uzatılması hakkındaki kanun tasa
rısı Hükümetin teklifi veçhile Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Ka
mutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Bilecik 

Gl. Y. Üresin 
Bursa 

H. Şaman K 
Diyarbakır 
M. Ekinci H, 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

istanbul 
H. Hüsman 
Kastamonu 
H. Türe 

Malatya 
M.8.E4İ 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Bursa 
.'. Yılmaz 
Giresun 
. Erkmem 

Mardin 
R, Erten 

tzmir 
B. Bilgin 

Bolu 
/.i Otülez 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Giresun 
Müstenkifim 
M. Şener 

tstanbul 
A. B. Başar 

tstanbul 
8. Oran 
„ Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

E. Aksoy 
Trabzon 

\ 8, F. Kalay ctoğlu 
(S . Sayısı i 233 ) 
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5436 sayılı Kanun 5253 sayılı Kanunla 
tasdik edilen iki taraflı anlaşmaya müste
niden yapılacak borçlanma ve tediye anlaş
malarının Meclisin tasdikma arzından evvel 
meriyete girebilmesi hakkındadır. 

5253 sayılı Kanunla tasdik edilen anlaş
ma, İktisâdi îş Birliği hakkındaki Amerikan 
Kanununa muzaf ve nıâtüftur. 

Halen iktisadi iş Birliği Amerikan Kanu
nu yerine karşılıklı Emniyet Kanunu adiyle 
bir Amerikan Kanunu kaim ve mer'i olduğu 
için ve bu kanuna matuf bir anlaşma mevcut 
olmadan meriyetten kalkmış bulunan bir Ame
rikan Kanununa muzaf bir kanun hükümleri 
içinde yapılacak anlaşmalara dair 5436 sayılı 

Kanunun devamı meriyetinde lüzum ve fayda 
olmadığı kanaatindeyim. 

H. tmre 

Urf a 
istenilen salâhiyet temdidi, iktisadi iş 

Birliği Kanunu esaslarına göre yapılan anlaş
maların Meclis tasdikından geçmeksizin meri
yete konulmasını hedef tutmaktadır. 7 Ocak 
1,952 tarihinden beri iktisadi îş Birliği Teşki
lâtı kaldırımış ve Müşterek Emniyet Kanunu 
yürürlüğe girmiş bulunduğundan durumdaki 
değişikliğin metinde belirtilmesi gerektiğine 

kaaniim. 
F. Ergin 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Amedika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono
mik îş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, 
Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5436 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı yürürlük süresi 30 Haziran 
1953 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 16 Haziran 1952 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
A, Menderes Başbakan Yardımcısı 

v S.Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

R. Ncuuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlin Ete 

(T. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalt 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. PoUtkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

İV. özsan 

(&.;Sayısı.; ;233 ) 



S. SAYISI : 2 3 4 
Askerlik Kanununa ek kanun tasarısı e Millî Savunma Komisyo

nu raporu (1 /409) 

T . C . • - • . . 
Başbakanlık 10. VI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2384, 6/1738 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlığınca müştereken hazırlanmış olan ve Bakanlar Kurulunca 
3 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
" A. Menderes 

GEREKÇE 

Büyük hamlelerle inkişaf edegelen dünya sınai ve iktisadi kalkınmasında bilhassa maden kömü
rünün yaptığı müspet tesir inkârı kabil olmıyan bir hakikattir. Bu madene karşı bütün dünyada 
hissedilen mütezayit ihtiyaç ve talep, fazladan çıkarılacak iek bir kilo kömürden bile bir memleketi 
müstağni kılamamakta ve o memleketin yalnız iktisadiyat ve sanayiine değil temin edegeldiği kud
ret ve döviz ile her sahada ve bilhassa ordusunun teçhiz ve takviyesinde önemli bir tesir icra et
mektedir. Hissedilegelen bu ihtiyaca muvazi olarak Türk maden kömür istihsalâtmı da aksatmamak 
ve berakis senede on milyon tona kadar yükseltmek suretiyle ve amaciyle gerek memleket iktisadiyat 
ve sanayiinin ve gerek ordumuzun teçhiz ve takviyesine, inkişafına kuvvetli bir âmil sağlamak üzere 
kömür ocaklarımızda hizmetleri sepkederek istihsal hususunda mümarese iktisap etmiş olan genç ele
manlara ihtiyaç bariz bir şekilde kendini göstermektedir. 

Askerî hizmetlerini ifa için davet edilen maden ocakları işçilerinin ocaktan ayrılmaları ise istih
sali ehemmiyetli bir surette azaltmakta ve işçiye karşı olan ihtiyacı büsbütün şiddetlendirmektedir. 
Bu mahzuru bertaraf etmek üzere bu suretle ocaklarda çalışıp kalifiye vasfını kazanmış olan erlerin 
askerlik temel eğitimini bitirdikten sonra geri kalan muvazzaf askerliklerini bu ocaklarda çalışmak 
suretiyle tamamlamaları her bakımdan faydalı ve uygun görülmüş ve bu maksadı temin için işbu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

t: B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/409 
Karar No. 26 

17 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek Millî Sa
vunma ve İşletmeler bakanlıklarınca müştere
ken hazırlanıp Bakanlar Kurulu karariyle yük
sek Meclise sunulmuş ve komisyonumuza hava
le buyurulmuş olan kanun tasarısı ve gerekçe
si Millî Savunma ve İşletmeler bakanları hazır 
ol duldan halde komisyonumuzca tetkik olundu. 

Mezkûr lâyiha münderecatımn Ordumuzun 
teçhizinde ve bilhassa savunma kudretinin tak
viyesinde önemli bir âmil olan kömür istihsa
linin tezyidine medar olmak üzere, askerî 
hizmetlerini ifa için davet edilen maden ocak
ları işçilerinden ocaklarda çalışıp kalifiye vas
fını kazanmış olan mütehassıs erlerin asker
lik temel eğitimini bitirdikten sonra geri ka
lan muvazzaf askerliklerini bu ocaklarda çalış
mak suretiyle tamamlamaları maksadını temin
den ibaret olduğu onlaşıldı. 

Komisyonumuzca yapılan tetkikat netice
sinde : 

.1. Geri kalan muvazzaflık hizmet müddetle
ri için sivil bir müessesede sivil âmirlerin emri 
altında tamamen sivil kıyafet ve vasıflarda 
çalışacak olan bu erlerin kıtalardaki askerler 
gibi telâkkisine ve Askerî Ceza kanunlariyle di
ğer askerî mevzuat hükümlerine tâbi tutulma
larına imkân görmiyen komisyonumuz bunların 
mezun addedilmelerini ve bu hükmün Devlet Lin
yit İşletmelerine de teşmilini muvafık görerek 
birinci maddenin «A» fıkrasını ona göre tadilen 
kabul edildi. 

2. Maddenin «B» ve «C» fıkraları Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul olundu. 

3. «D» fıkrasına gelince bunlar mezun sa
yıldığından ona göre komisyonumuzca tadil ve 
fıkra yeniden tanzim edildi. 

4. Bu vasıftaki erler asker sayılmayıp me
zun olduklarına göre «E» fıkrasının sevkına lü
zum görülmiyerek tasarı metninden çıkarıldı! 

5. Hükümetin ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

6. Bu kanun hükümlerinin harbde ve se
ferde uygulanmıyacağma dair olan ikinci mad
denin son fıkrası müstakil üçüncü madde halin
de tedvin olundu. 

7. Hükümetin 3 ve 4 ncü maddeleri 4 ve 5 
nci madde olmak üzere aynen kabul edildi. 

Yüksek Meclise takdim olunmak üzere ka
nun tasarısı komisyonumuzun tadilleri ile bir
likte Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı namına Sözcü 

Kastamonu 
Gl. R. Taşkın 

Kâtip 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Denizli 

Gl. F. Karabudak 
ErzUrum 

Fehmi Çobandğlu 
Eskişehir 

Gl. A. F. Cebesoy 
Kars 

H. Tugaç 
Kayseri 

Gl. I. Berkok 
Rize 

Kemal Balta 
Trabzon 1 

Gl. N. Altuğ 

Sözcü 
Kastamonu 

Gl. R. Taşkın 

Çanakkale 
S. Endik 

Elâzığ 
M. Ş. Yazman 

Erzurum 
M. Zer en 
İstanbul 
S. Yaver 

Kastamonu 
Gl. G. Deniz 

Muğla 
İV. Poy,razoğlu 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

( â. Sayısı : 234 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek: kanun tasarısı 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce 
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi ocakla
rında fiilen çalışıp müstahsil ve mütehassıs 
ocak işçisi (Kalifiye) vasfını tasdikli belgelerle 
tevsik eden erlerden temel eğitimini bitirmiş 
olanlar muvafakat ettikleri takdirde geri kalan 
fiilî hizmetlerini eski çalıştıkları maden ocakla
rında çalışmak suretiyle tamamlarlar. 

B) Ocaklarda çalışan bu erler hakkında iş 
ve işçilere mütaallik bilcümle mevzuat hüküm
leri tatbik edilir. Bunların kazaya uğramaları 
ve ölümleri hallerinde de yine bu mevzuat hü
kümleri uygulanır, ücretleri de kıdemleri de 
emsalları nazara alınarak bu hükümler dairesin
de müessesece verilir. Ayrıca er gibi iaşe ve il-
bas edilmezler. 

C) uçaklardaki hizmeti terkederek ordu
daki hizmetine avdet etmek istiyenlerin bu istek
leri kabul edilir ve ocaktaki geçmiş olan hizmet
leri askerlik hizmetinden sayılır. 

D) Ocakta çalışan bu erlerden, firar eden
ler ile izin ve hava değişimi tecavüzünde bulu
nanlar hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri Askerî Mahkemece tatbik edilir. 

E) Bunlar diğer askerî şahısların tâbi ol
duğu ahvalde işledikleri suçlardan dolayı Aske
rî Mahkemeye verilirler. Bu gibilerin tein ve 
hava değişiminde geçirdikleri süreler hakkında, 
Askerlik Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu durumda bulunan erlerden 
A r yıl (2 000) kişiyi geçmiyecek miktarda, lü
zumu kadar işçi işletmeler Bakanlığının talebi 
üzerine Millî Savunma Bakanlığınca verilebilir. 

Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde Bakanlar Kurulundan karar alınır. 

işbu kanun hükümleri harbde ve seferberlik
te uygulanmaz. 

MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — A) Asker olmazdan önce 
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi ile Dev
let Iânyit işletmeleri ocaklarında fiilen çalı
şıp müstahsil ve mütehassıs ocak işçisi (kalifi
ye); vasfı bu müesseselerce tasdikli belgelerle 
tevsik edilen erlerden temel eğitimini bitirme
miş olanlar muvafakat ettikleri takdirde eski
den çalıştıklan maden: ocaklarında çalışmak 
şartiyle mütebaki muvazzaflık hizmet müddet
leri için mezun sayılırlar. 

Ocaklarda geçirilen hizmet müddeti asker
lik hizmetlerine mahsup edilir. 

B) Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş
tir. 

C) Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş
tir. 

D) Ocaklarda çalışan bu erlerden hizmeti 
terkedip ayrılanlar veya izin ve hava değişimi 
müddetini geçirenler veyahut iş Kanununa gö
re hizmetlerinden çıkarılanlar bu tarihlerden 
itibaren geri kalan hizmetleri için tekrar kıta
larına iade edilirler. 

E) Bu fıkra tayyedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu durumda bulunan erlerin 
her yıl (2000) kişiyi geçmiyecek miktarda lü
zumu kadar işçi işletmeler Bakanlığının tale
bi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca verilebi
lir. 

Bu miktardan fazla işçiye lüzum hâsıl ol
duğu takdirde Bakanlar Kurulundan karar 
alınır. 

MADDE 3. — işbu kanun hükümleri harbde 
ve seferberlikte uygulanmaz. 

:J.(S,;Jay*»ı.234) 
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MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Hü, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bn kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

DeVlet Bakanı 

Millî jSavuııma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcdk 

Ulaştırma Bakana 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Z^yUnoğhı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. 'Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

İV. ögsan 

M. S. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul olunmuştur. 

üçüncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen kabul olunmuştur. 

(S. Sayısı : 234) 



S. SAYISI : 235 
Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/365) 

TC. 
Başbakanlık 12 . IV, 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik İMüdürlüğü 

Sayı : 71/2313, 6/1003 "" ' 
4 ; * B. M. Meolisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I I I . 
1952 tarihînde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

' Başbakan 
1 A. Menderes 

-•'•' r^smam^^ ' ' ' ' . . . . . 
-• '"^.•-•'a. îj iaî i .r . 't^y- ' ' • " "•' " • " ' ' • • - -

• . . - • - • • . GEREKÇE 

Kızılay Derneğinin, tam teşkilâtlı modern bir hastane ve hemşire okulu kurup işletmek mak-
sadiyle Cebeci'de inşasına başladığı binanın 6 119* 380 lira sarfedilmesine rağmen ikmaline mu
vaffak .olamadığı görülmüş ve Hükümetçe Marshall Yardımından sağlanan yedi milyon lira ile in
şaatın ikmali tahtı temine alınmıştır. 

Ancak yardımın yapılabilmesi; binanın Devletin mülkiyetine girmesi ile meşrut bulunduğun
dan bu .hususta Kızılay Derneği ile yapılan müzakere neticesinde : Binanın halihazır vaziyeti 
îte üç milyon liraya satınalınması ve bedelin 1952 ilâ 1957 malî yıllarında altı müsavi taksitte öden
mesi hususunda mutabakata varılmış ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine imtisalen bu ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T: M, M. M. 
8. ve 8*. T. Komisyonu îl : VI.1952 

Esas No. î/365 
Karar No. 17 ' 

Yüksek Başkanlığa 

14 . XV . 1952 tarihinde yüksek Başkanlıkça tarihinde komisyonumuzda müzakere edilmiş 
1/365 sayırile< komisyonumuza havai* buyuru- ve Hükümetin gerekçesindeki mucip- sebepler 
lan Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalın- tamamiyle varit- görülmekle kanunun ittifakla 
ması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere ka"bul edildiği arz ve havalesi gereğince Mali-
girişilmesine. dair kanun tasarısı 11 . VI . 1952 ye Komisyonuna verilmek üzere yüksek Baş-



kanlığa sunulur. 
Sağlık ve S. Yardım Ko. 

Başkanı 
Ankara 

T. Vasfi öz 
Kâtip 

Bilecik 
Talât Oran 

İmzada bulunamadı 
Çankırı 

Kenan Çığman 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 

Aydın 
C. Ülkü -

İstanbul 
A. V, Bayar 

Kars 
Dr. Esat Oktay 

Konya 
Dr. 8. S. Burçak 

Mardin 
Dr. Aziz Unts 

Ordu 
Dr. Zeki M. Sezer 

Kayseri 
A. R. Kütçküle 

Kütahya 
1. Ş. Özgen 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

Dr. H. ÜUcü 
Seyhan 
C. Türk 

Sinob 
Ali Şükrü Şavlı 

Maliye Komisyonu rapon 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. î/365 
Karar No. 69 

16 >VI . tm 
•~>i 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara 'daki Kızılay hastanesinin satın-
almması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair kanun tasarısı, Hükümet tem
silcileri huzuriyle incelenip görüşüldü : 

Mütalâası alman Hükümet temsilcisi; Kızı
lay Genel Merkezinin, hastahane ve hemşire 
okulu ittihaz edilmek üzere Ankara'da inşasına 
başladığı bina için 6 111 379 lira sarfettiğini 
ve malî imkânlarının tükenmesi yüzünden in
şaatı tamamlanmadan bırakmak mecburiyetin
de kaldığını beyan etmiş v« Bakanlığın aynı 
gaye ile Milletlerarası İktisadi İşbirliği nez-
dinde teşebbüste bulunarak ikmali inşaat için 
gereken 7 milyon lirayı temin ettiğini açıkla* 
mış ve bu paranın 4 milyon lirasını Bayındırlık 
Bakanlığının 1952 Bütçesine bu maksatla kon
muş olup mütebaki 3 milyon liranın 1953 büt
çesine konulacağını ilâve etmiştir. 

Konuyu derinliğine ve genişliğine tetkik eden 
komisyonumuz, Marchall yardım fonundan fay
dalanmak için binanın Hazinenin mülkiyeti 
altında bulunması meşrut olduğundan tamam
lanmamış binanın Kızılay Derneğinden eatm-
ahnmasma tevessül edilmiş ve 3 milyon lira be
delle alınması hususunda mutabakata varılmış 
ve derneğin harcadığı mütebaki 3 milyon küsur 
lira Hazineye teberru itibar edilmiş olduğunu 

mütalâa etmiştir. Bununla beıaker demek Ha
zineden altı senede ve altı müsavi taksitte tah
sil edeceği 3 milyon liraya mukabil 4 300 000 
lira sarfiyle mütaaddit sağlık binaları inşası 
taahhüdünde bulunmuş ve tatbikata başlanmış
tı]?. 

Binaenaleyh Kızılay Derneğinin Hazineden 
bina bedeli olarak altı senede tahsil edeceği 3 
milyon liranın şimdiden Sağlık Bakanlığı hesa
bına Kızılay gaye ve hizmetlerine uygun olarak 
inşa ettireceği sağlık merkezleri ve sıhhi mües
seselere sarfedeceği meblâğ ile Hazineye teberru 
edilmiş bulunduğu da göz önüne alınarak : 

Tasarının aynen kabulüne ittifakla karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

s Komisyonu Başkanı 
Rize 

/. Akçal 
Kâtip 
Urfa 

N. Açanal 
Kocaeli 

/>. fokoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Siird 

M. D. Süalp 
,. 
Amasya 

H. Koray 
Konya 

Ü. N. Yiğiter 
İmzada bulunamadı 
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Mardin 

Kaîav 
Niğde 

H. Arıbaş 
imzada bulunamadı 

Seyhan Yozgad 
Z. Akçafo H. Tatkoglu 

Zonguldak 
R. Smsoğhı 

•-Jk 

Bütçe Komisyonu raporu 

T, B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Sas*$ No. 1/365 
Karar Not 110 

«&_ 17 .VI .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Maki Kızılay Hastanesinin satmalın-
ması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesine dair. olan kanun tasarısı Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Maliye komisyonları raporla-
riyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Sağlık v* Sosyal Yardım Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı temsilcisi hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde ifade edildiği üzere; Kı
zılay Derneğinin tam teşkilâtlı modern bir has
tane ve Hemşire Okulu Kurup işletmek maksa-
diyîe Cebeci'de inşasına başladığı binanın 
(6 119 380) lira sarfedilmesine rağmen ikmaline 
muvaffak olamadığı görülmüş ve Hükümetçe 
Marshall Yardımından sağlanan yedi milyon li
ra ile inşaatın ikmali tahtı temine alınabilmiş ise 
de Marshall Yardımı yapılabilmesi için binanın 
Devletin mülkiyetinde bulunması icabettiğin-
den bu hususta Kızılay Derneği ile Hükümet ara
sında yapılan müzakere neticesinde, binanın ha
lihazır vaziyeti ile üç milyon liraya Hükümetçe 
satınalınması ve bedelinin 1962 ilâ 1957 malî 
yıllarında altı müsavi taksitte ödenmesi husu
sunda mutabakata varılmış ve Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümlerine imtisalen bu kanun 
tasarısının sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tasarının komisyonumuzda müzakeresi sıra
sında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı; Kızlay 

* tarafından inşasına başlanılan ve bu güne kadar 
(6 119 380) lira sarfedilmiş bulunan bu bina
nın ikmali inşası için lüzumu bulunan paranın 
Kızılay tarafından temin edilmesine imkân gö
rülemediğinden dolsayı inşaatın durdurulmuş ol

duğunu ve binanın mülkiyetinin Hazineye inti
kali takdirinde Marşal yardımından faydalanmak 
suretiyle aynı maksadın tahakkuk edeceğine ve 
bina için Kızılay ile Hükümet arasında takarrür 
ettirilen 3 milyon liranın dahi Kızılay tarafın
dan tesis edilecek sağlık merkezleri için sarfo-
lunacağını ifade etmiş ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Maliye komisyonları tarafından aynen 
kabul edilmiş bulunan tasarı Muhasebei Umu
miye Kanununun ruhuna uygun olarak yeniden 
tanzim edilmek suretiyle komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çalikbaş 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
Bursa 

H. Şaman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gümüşane 

K. Yö'riıkoğlu 
Istan-bul 
S. Oran 
Malatya 

M. S~. Eti 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Â. Ülgen 

Bilecik 
T. Üresin 

Bursa 
K. Ytlmaz 

Giresun 
H. Erkmen 

İstanbul 
A. H. Başar 

îzmir 
B. Bügin 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

Bolu 
/. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 
îstanbul 

H. ffüsman 
Kastamonu 

H. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 
Urfa 

S, F. Kalayctoğlu F. Ergiı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara'daki. Kızılay Hastanesinin satınalınması 
için gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişil

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara 'daki Kızılay Hastane
sinin satınalınması için yıllık ödeme miktarı 
500 000 lirayı geçmemek üzere üç milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler, her yıl Bütçe kanunlarına 
bağlı A/2 işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyl Yar
dım Bakanlığı kısmının sonunda açılacak bölüm
lere mevzu ödeneklerle karşılanır. 

MADDE 3. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yütütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
JT; Kaymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S; Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasukvoğlu 

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

Maliye Bakanı 
R. Polaikan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

İV. özscm 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞİ 

Ankara-daki Kızılay Hastanesinin satınalmma&ı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'daki Kızılay Hasta
nesini 3 000 000 liraya satınalmaya ve bedeli
ni 1952 - 1957 yıllarında 500 000 liralık alü 
taksitte ödemeye Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı yetküiotir. 

Bu taksitler her yıl Bütee kanunlarına bağlı 
(A/2) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısımlarına mevzu ödeneklerden 
ödenir. 

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

MADDE 13. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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