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İbrahim Kimzoğlu 

miktar para ayrıldığına, çeşmeye ihtiyacı olan 
bütün köylerin tesbit edilip edilmediğine dair 
yazılı soru Önergesi Bayındırlık Vekâletine 
gönderilmiştir (6/1051). 

5. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Kırşehir Vilâyetinde Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa göre topraksızlara verilmesi mümkün 
toprakların tesbit edilip edilmediğine, bu kabîl 
arazinin ihtiyacı karşılıyaeak miktarda olup ol* 
madığına ve bu yıl programına hangi köylerin 
alındığına dair yasalı soru önergesi Devlet Ve
kâletine gönderilmiştir (6/1052). 

6. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Kırşehir Lisesinin 1953 - 1954 dera yılında açı
lıp açılmıyaeağma ve aynı vilâyete bağlı kaza
lardan yapılacak orta okullar ile köy okulları 
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yapıldığına dair yazılı soru önergesi Millî Eği
tim Vekâletine gönderilmiştir. (6/1053) 

< • > •» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sorular 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 

1. — Manisa Mebusu Refik Şevket tnce'nin, 
I I Numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 1 3 . 
V I I I . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
848 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 

dair önergesi ve Djlekçe Komisyonu raporu 
(4/185) (Gündeme); 

2. _ Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı 
Aralık ve 1953 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (5/67) (Gündeme); 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15, 05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ooak (Gazianteb) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Çoruh seçim bölgesi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı) 
REİS — Çoğunluk var; oturumu açıyorum. 
Gündemle ilgili iki takrir var, okutuyorum. 

T. B. M. Meclini Başkanlığına 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular

dan evvel görüşülmesinin reye konulmasını arz-
ederim. Amasya Mebusu 

İsmet Olgaç 

3. — YOKLAMA 

Yüksek Başkanbığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 
Gümüşane Mebusu 

Ahmet Kemal Varınca 

REİS — önergelerin ikisi de aynı mahiyette
dir. Reyinize arzediyorum. önergeleri tasvip bu
yuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... önergeler kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Van Mebusu İzzet Akın ile Tunceli Me
busu'Hıdır Aydın'ın, İskân Kanununu tadil eden 
5098 say ıh Kanunuun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklığt kaldırılan yerlerde 5227 
sayılı Kanunun* birinci maddesinin dördüncü 
bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölge
lerde köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi 
hakkındaki 4826 sayılı Kanunuun ikinci maddesi
nin ikinci ve son fikraastyle üçüncü maddesinin 
A ve B fıkralarının kaldırılmasına, dördüncü 
maddesinin tadiline ve aynı kanuna yeniden bâzı 
hükümler ilâvesine dair olan kanunun teklifleri
nin görüşülmesi için geçici bir komisyon kurul
ması (2/525) (2/518) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU REİSİ RÜKNED-
DİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, 
Van Milletvekili İzzet Akın ve Tunceli Milletve
kili Hıdır Aydın arkadaşlarımın İskân Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadili hakkında bir tek
lifi vardır. Şark mıntakalarındaki memnu mm-
takaların kaldırılmasından sonra oradaki hal
kın iskânları ile alâkalıdır. Orada hakikaten 
büyük bir ıstırap olduğu için bu kanunun bir 
an evvel çıkmasını Dahiliye Eneümeni kabul 
etmiş ve bu itibarla İçişleri, Maliye, Bütçe ve 
Tarım komisyonlarından bir geçici komisyo
nun teşkilini muvafık görmüştür. Bu hususta 
bir takrir arzediyorum; kabulünü rica ederim. 
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REÎS — Takriri okutuyorum. I 

Yüksek Reisliğe • 
Van Mebusu izzet Akm ile Tunceli Mebusu 

Hıdır Aydın'm, iskân Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeler ilâve
sine dair kanun tekliflerinin arzettikleri şümul, 
ehemmiyet ve müstaceliyetleri ve teklifler ko
misyonumuzdan başka Maliye, Bütçe ve Tarım 
komisyonlarını da alâkalandırdığından bu alâ
kalı komisyonlardan seçilecek üçer kişiden mü
rekkep geçici bir komisyonda tetkik ve müza
keresinin zaruri bulunduğu kanaatine varıldı
ğından keyfiyetin Yüksek Meclisin tasvibine 
arzını saygı ile rica ederim. 

İçişleri Ko. Reisi 
Edirne 

Rükneddin Nasuhioğlu 

İZZET AKÇAL (Rize) — önergenin aley
hinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, Geçici Komisyona tevdi edilmiş olan Gelir 
Vergisi .manzumesiyle Usul Kanunu aylardan 
beri bu komisyonu işgal etmektedir. Komisyona 
seçilmiş olan arkadaşlar komisyonlariyle alâkalı 
vazife görmekte bulunduklarından Geçici Ko
misyona geldikleri takdirde vazifelerine gide-
memekte ve asıl komisyonlar bu yüzden çalışma 
imkânını bulamamaktadırlar. 

Geçici bir komisyon teşkil edilerek bu iş o 
komisyona verildiği takdirde acele çıkarılması 
arzu edilen şu İskân Kanunu tasarısının bu dev
renin sonuna kadar da çıkarılamıyaeağı kanaa
tini taşımaktayım. 

Binaenaleyh, geçici komisyon teşkilinden 
sarfınazar edilerek normal komisyonlardan geç
mesinin işin hem sürati hem de selâmeti bakı- ı 
mından daha yerinde bulunacağına kanaat ge
tirmekteyim. Bu sebeple İçişleri Komisyonu
nun bu teklifinin reddini rica ederim. Bu ciheti 
arzetmek üzere söz almış bulunuyorum. 

REİS — Remzi Bucak, buyurun. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım; geçici komisyonun kurulma
sı hakkındaki teklif yerindedir. Geçen sene ka
bul buyurduğunuz bir kanunla Şark vilâyet
lerinden Garp vilâyetlerine nakledilip iade edi
len vatandaşlara ait gayrimenkul vaziyetleri
nin bir an evvel, kesin olarak tâyin ve tesbit j 

.1953 0 : 1 
edilmesi lâzım iken bugüne kadar bu vatandaş
lar, maalesef arazilerine kısmen olsun vâzülyed 
vaziyette olmalarına rağmen gidip oralardan is
tifade edememekte ve esaslı bir tavattun şekli
ne girememektedirler. Bu sebepledir ki, vatan
daşların ömürleri boyunca perişan bir vaziyette 
kalmamaları teşkil olunacak olan hususi komis
yonun süratle bu işi intaç etmesine bağlıdır. 
Bu vatandaşların daha ziyade mağdur edilme
meleri için bilhassa rica ve bunun için teklif 
edilen geçici komisyonun teşkilini kabul bu
yurmanızı istirham ediyorum. 

REİS — Efendim, İçişleri Komisyonu Rei
sinin takririni okuduk. İskân Kanununun bâzı 
maddeleri hakkındaki tekliflerin, kurulacak ge
çici bir komisyonda müstacelen görüşülmesi 
mealindedir. İçişleri, Maliye, Bütçe ve Tarım 
komisyonlarından üçer kişinin iltihakiyle geçici 
bir komisyon teşkili talebinden ibarettir. 

Bu ciheti tasvibinize arzediyörum. Geçici ko
misyon kurulması hususunu kabul buyuranlar 
lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler... İç
işleri, Maliye, Bütçe ve Tarım komisyonlarından 
üçer kişinin tefriki suretiyle geçici bir komisyon 
kurulması kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum. 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve Hatay Mebusu Abdürrahman Melek'in, Pa
saport Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve içişleri Komis
yonu .raporunun Dışişleri Komisyonuna verilmesi 
hakkında Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Necip Bil-
ge'nin önergesi (2/424) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri arasında 

8 numarada kayıtlı bulunan Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu ve Hatay Mebusu Abdür
rahman Melek'in Pasaport Kanununun 22 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ile İçişleri Komisyonu raporunun Dış
işleri Komisyonuna verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

6. V . 1953 
Dışişleri Komisyoncu Sözcüsü 

N. Bilge 

[1] 175 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NE

CİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan ve Pa
saport Kanununun çeşitli maddelerinin tadilini 
istihdaf eden bir kanun lâyihası Dışişleri Komis 
yonunda görüşülmek üzeredir. 

Faik Ahmed Barutçu ve Abdürrahmanı Me
lek tarafından teklif edilmiş olan ve sadece İç 
işleri Komisyonundan geçmiş bulunan Pasaport 
Kanununun 22 nci maddesinin tadili hakkındaki 
teklifini de, komisyonumuzda görüşülmekte olan 
lâyiha ile ilgili olması bakımından, komisyona 
muza havalesini rica etmekteyiz. 

İ953 0 : 1 
REİS — Efendim; gündemin bir defa görü

şülecek işlerinin sekizinci maddesinde kayıtlı olup 
şimdi Dışişleri Komisyonuna verilmesi istenilen 
teklifin gündemden çıkarılması tasvibinize vabes
tedir. Bu itibarla (takriri reyinize arzediyorum. 
Bu teklifin gündemden çıkarılıp Dışişleri Komis
yonuna verilmesini tasvip buyuranlar lütfen işa
ret versinler... Etmiyenler... Gündemden çıkarıl
ması ve Dışişleri Komisyonuma verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Efendim; ittihaz buyurulan karar veçhile 
kanun teklif ve tasarılarının müzakeresine geçi
yoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun, Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu İsmet Ol-
gaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 
Fehmi Vsiaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Mebusu 
Abdullah Aytemiz'in, Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporlariyle Ma
liye ve Bütçe komisyonları düşünceleri ve İçişleri', 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (2/59, 
102, 223, 373) 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Bu tasarının yedinci maddesine gel 
mistik. Usul hakkında söz istedikleri için söz Ab
dullah Aytemiz'indir. 

ABDUDLAH AYTEMİZ (Maraş) — Arka
daşlar, mühim bir mesele unutuldu kanaatin
deyim. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde 
yapılabilecek artırmalarla Vakıflara ait gayri-
menkullerin istisnaları hakkında ösergeler ve
rilmişti. Her ikisi de Meclisçe kabul edilerek 
Bütçe Komisyonuna havale edildi ise de Bütçe 
Komisyonu her iki teklifi de reddetti. Vakfa ta
allûk eden kısım geçen birleşimde, uzun uzadıya 
konuşuldu, hattâ vakıflar ikinci defa olarak 
vakfedildi, alkışlarla, sevinçlerle karşılandı. Bu 
arada diğer mesele tamamen unutuldu, müza
kere mevkiine dahi konulmadı. Halbuki iki 
maddeden ibaret bulunan tasarının birinci mad

desinde yer alan ve zaten müzakeresi devam 
etmekte bulunan husus doîayısiyle kiracı ile 
mülk sahibi mutabık oldukları takdirde bu ka
bil gayrimenkullerin de istisna edilmesi hakkın
da üç önerge verilmişti. İki önerge kabul edil
di, üçüncü önerge benimdi, onun da kabul edil
miş olmasına rağmen, tekrar müzakereye mahal 
olunmadığından geri aldım. Binaenaleyh İzzet 
Akçal ve diğer arkadaşların verdikleri önergeyi 
ben takabbül ediyorum, bahusus ben kendi öner
gemden feragat etmiş değilim. Kabul edildiğin
den dolayı müzakereye mevzu teşkil .etmiyen bu 
mesele hakkında hiç kimse konuşmadı, Meclisle 
Bütçe.Encümeni arasında ihtilaflı ve muallâkta 
bulunan bu meselenin re'sen tetkiki ve bir ka
rara bağlanması lâzımdır. Kaldı ki, Meclis dik
kate alınmak üzere bunu komisyona havale etti, 
komisyon bu teklifi reddetti, kendi noktai na
zarında ısrar etti. Binaenaleyh bu husus bir 
kere. reye konularak ya Meclis kararında ısrar 
veyahut da Bütçe Komisyonunun kararını tas
vip edecektir. Bütün bu hususlar ne konuşuldu 
ve ne de reye vaz'edildi. Arada unutulan bu 
husus Meclisin) karariyle tasvibe mazhar olan 
bir tekliftir. 

Bütün bu mütalâa ve izahattan sonra yeni
den müzakere açılmasını, üzerinde Yüksek Mec
liste esaslı bilr şekilde konuşularak reye vaz'-
edilmesini istirham ederim. 

REİS —> Remzi Bucak. 
BÜTÇE K. ADINA M. REMZİ BUCAK (Di

yarbakır) — Efendim, muhterem üstadımızın 
^bahsettiği durum geçen oturumda muvaklkat bi
rinci maddenin müzakeresi sırasında nazarı dik-
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,kate alınarak münakaşa edilmiş ve fakat Heyeti j 
umumiyeniz tarafından reddedilmiştir. Bu iti
barla o maddenin şimdi tekrar müzakeresine 
mahal kalmıyacağı kanaatindeyim. Biz birinci 
ve diğer maddeleri kabul etmiş ve yedinci mad- ' 
deye kadar gelmiş bulunuyoruz. Bu sebeple 
kabul imkânı olmadığı kanaatindeyim. 

REİS — Takriri okuyoruz efendim. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Kabul 

edilen maddeye karşı takrir 'okunur mu? 
REİS — Bir defa bir mebus tarafından ve

rilmiş bir takrirdir. Okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili hakkındaki tasarının muvakkat birin
ci maddesine aşağıdaki fıkranın da ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

6 . V.1953 | 
Maraş Mebusu 

Aibdu'llah Aytemiz 

— Mal sahipleri ile kiracılar bilmuvafaka 
icar bedellerini artırdıkları takdirde işbu tezyi
din taallûk ettiği gayrimenkullere; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi hükümleri ta'tibik olunmaz. 

REİS — Efendim, birinci madde uzun oldu
ğu için, tasvibinizle, maddeyi fıkra, fıkra reye 
koymak suretiyle halletmiş ve ahiren fıkraların 
hitamını mü'taakıp komisyonun raporunda red
dedilen diğer tekliflerin müzakeresi imkânsızlı
ğını da belirterek «ı'addeyi yeniden okuduktan 
sonra reyi âlilerinize arzetmiş'tik. Bu itibarla 
arkadaşımızın şimdiki teklifleri, komisyon söz-
cüsünün ifade ettikleri gibi, takriri müzakere 
kabîlindeo bir hal tevlit edecek mıaihiyeittedir. j 
Bununla bera/ber, Heyeti Celile vaziyete hâkim-
dır, bir takrirdir.. (Olmaz sesleri). Kabul ve
ya ademikabulü Heyeti Â'liyenize aittir. (Reye 
konmaz sesleri). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — İçtüzüğe 
aykırı teklifler reye konmaz. 

REİS — Heyeti Umumiyede müzakereler ce
reyan ederken tekriri müzakere etmek müteamel 
•olmadığı için reyinize arzetmiyoruz. ('Bravo ses
leri, alkışlar). ı 

Yedinci madde üzerinde görüşmelere devam 
ediyorduk. I 

1953 O i İ 
Söz Cemal Reşit Eyüboğlu'nundur. (Yok ses

leri). 
Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Başkan, 

parti adına tümü üzerinde konuşacağım için 
şimdi vazgeçtim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. (Yok sesleri) 
Hidayet Ay diner. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, şu Millî Korunma Kanununun 
çok şükür ki 7 nci maddeye kadar getirebildik. 
Arkadaşlarımız bâzı tenkidler yaptılar, bu ten-
kidlerin doğru olmadığını kısaca işaret edece
ğim. 

Bu kanalla yaptığımız zamların vergi mü
kelleflerine aksedip etmiyeceği 3 noktadan mü
talâa edilebilir. 

Birincisi, Gelir Yergisi mükellefleri bu ka
nunla yapılan zamları vergi matrahına zam ve 
ithal edecek ve ona göre vergisini verecektir. 

İkincisi, yaptığımız zamlarla esnafı Gelir 
Vergisi mükellefleri ıdadma ithal edecek miyiz, 
etmiyecek miyiz? Etmiyeceğiz arkadaşlar. Çün-
ki zaten Esnaf Vergisi Kanununun Millî Ko
runma Kanunu kalktıktan iki sene sonradır ki, 
iradı gayrisâfilere müessir olarak Esnaf Vergi
sine tâbi olanların Gelir Vergisine geçeceği tas
rih edilmiştir. Vaktiyle kabul edilen bu pren
sip bakımından mesele malûmdur. Bu bakımdan 
esnaf bu zamlar sebebiyle şimdiden Gelir Ver
gisine tâbi olmıyacaktır. Zaten Hükümet tara
fından hazırlanıp Meclise sunulan bir tasarı da 
vardır, halen komisyonda görüşülmektedir. Bu
na göre de Esnaf Vergisini tamamen kaldırıp, 
esnafı da Gelir Vergisine tâbi tutmak istiyen 
bir teklif ve tasarı karşısında bulunuyoruz. 
Kabulü veya reddi halinde tesiri ayrıca halle
dilecektir. Mesele bu bakımdan mahlûldür. 

Üçüncüsü, Bina vergilerine bu zamların te
sir edip etmiyeceğidir. Vergi Usul Kanununun 
bir maddesinde (Millî Korunma Kanunu meri
yette kaldıkça vergi tadilâtı yapılamıyacaktır) 
diye sarahat konmuştur. Sebebi malûmdur; 
Millî Korunma Kanunu taraflar arasında ser
bestiyi kaldırmıştır. Böyle olunca gayrimenku
lun hakiki iradına vâsıl olmaya imkân yoktur. 
Millî Korunma Kanunu kalktıktan sonra va
tandaşlar serbestçe kira akdi yapacaklardır. 
Bunda Bina Vergisi esas olacak, tadilât o za-
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man yapılacaktır. Bina Vergisine gelirin art
ması otomatikman intikal etmez, yapılacak tâ
dille intikal eder. Millî Korunma mer'i kaldık
ça tadili Vergi Usul Kanunu menetmiştir; Mil
lî Korunma Kanunu meriyette kaldığı müddet
çe tadilât yapılamaz. Çünkü bugün: Vatandaş
lar hüsnü malariyle bedeli icarı tesbit etme
mişlerdir. Bu haliyle zam Bina Vergisine inti
kal ederse Hazinenin aleyhine olur. Çünki Mil
lî Korunma Kanunu irat üzerine takyitler yap
maktadır. Vergi tadil edilirse bu tadilât 8 - 1 0 
sene cari olacağından Hazine kaybeder. Onun 
içindir ki metin iyidir. Hükümete hatırlatılma
sı ieabeden bir nokta vardır ki, Millî Korun
ma Kanunu muayyen tarihlerde kaldırılıyor. 
Kaldırılınca Hükümet fiyat ve icarlara intibak 
edecek bir Bina Vergisi tesisi için şimdiden ha
zırlık yapmalıdır. Bugünkü Bina Vergisinde 
Buhran, Muvazene vergileri vardır. Kazanç 
Vergisinde de aynı vergi mevcutken Gelir Ver

gisiyle bu fena usul ortadan kaldırılmıştır. Millî 
Korunma Kanunu kalkar kalkmaz fiyat ve ki
raya intibak eden bir tadilât yapılsın; Bina 
Vergisinde yakışık almıyan Buhran ve Muva
zene vergileri kaldırılsın. Madde iyidir, aynen 
kabulünü riea ediyorum. 

REÎS — Çâdi Hüsman. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (istanbul) — Şimdi müzakere edil
mekte olan 7 nci maddenin sonuna, komisyon 
adına, ufak bir fıkranın, eklenmesini lüzumlu 
görüyoruz. Maddenin, bu fıkranın ilâvesiyle 
okunmasını ve o şekilde reye arzını teklif ediyo
ruz. İlâvesini istediğimiz fıkra şudur : «54İ21 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 6 ve 7 nci 
maddeleriyle 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanu
nunun geçici üçüncü maddesi hükümleri mah
fuzdur». 

Bunun ifade ettiği mâna; evvelce yalnız Ge
lir Vergisine müessir olmaması derpiş edilmiş
ti. Halbuki, yalnız Gelir Vergisi değil, bazan 
iradı gayrisâfiler de vergiye müessirdir. Her 
iki unsurun da vergiye müesW olmaması için 
böyle fyir fıkranın eklenmesi ieabediyor. Maliye 
Bakanlığı ile de temas.ettik. Bu itibarla bu fık
ranın maddeye eklenmesini ve bu şekilde reye 
arzını teklif ediyorum. 

BEİS -^- Başka söz iatiyen yok. Madde ile 
alâkalı bir takrir var, okutuyorum: 
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Yüksek Reisliğe 

7 nci muvakkat maddenin, yapılan zamların 
vergiye tesir etmiyeceğine dair hükmünün kal
dırılmasını arz ve teklif ederini. 

Kocaeli Mebusu 
ı Yeredog Kişioğlu1 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muh-
terem arkadaşlar; Millî Korunma Kanununun 
bugünkü intikal devrinde yapmakta olduğu 
zamlar, esas] itibariyle, zamsız olarak, yani Mil
lî Korunma Kanununa tabi ohnıyarak teessüs 
etmiş bulunan kiralara yaklaşmamış buluna
caktır. Bugün memleketteki gayrimenkullerin 
kira sistemlerinde hemen hemen büyük mikyas
ta olanı Millî Korunana Kanununa tâbi olmaz 
vaziyette bulunanı olduğuna göre ve Millî Ko
runma Kanunu ile yapılan zamla kira bedeli 

i onlara halâ yaklaşmamış bulunduğuna göre, ya
pılacak zam bir de vergiye tesir ederse vatandaş 
üzerine bir külfet tahmil edecektir, suretinde 

I düşünmek doğru olamaz. Onun iein ben, bu mad
denin tedvinine esas olan böyle bir fikirde bir 
isabet göremiyorum. 

| Bir kere, misal olarak ele alırsak, Millî 
; Korunma Kanununa göre tahdide tâbi olan- bi-
\ nalarda oturanların evvelemirde büyük mik-
j yastakileri dar gelirliler olanak düşünülebilir 

ve zaten dar gelirlileri himaye maksadına ma
tuf olarak bu kira bedellerinin yükselmemesi 
düşünülmüş ve kanun daha ilk tedvininde bu 
maksatla yapılmıştır. Dar gelirliler esas itiba
riyle ya işçi veyahut memurlardır ki hiçbir su
retle vergi sistemleri düşündüğümüz Esnaf 
Vergisine 'giren neviden değildir. Bina Vergi-. 
sine tâbi neviden de değildir. Bu itibarla bu 

I kısmı çıkardıktan sonra geriye kalacak olan-
; ları mütalâa edersek bu binalarda oturan kü-
j çük esnafı himaye etmek gibi bir cihet kalır ki 

esasen küçük esınafın çuğunun da mesken ola-
l rak kendi 'binalarında oturdukları müşahede 
i olunur. Ticarethane olarak geride kalanlar ise 
ı zannediyorum ki' büyük miktarlara baliğ ola-
I maz. Halbuki bu kanomu tedvin ederken bir-
j çok arkadaşların haklı olarak söyledikleri gibi, 

meselâ gayrimenkulu olup da yalnız geçimi 
[ ona bağlı, hattâ âciz ve fakir bulunan kimse-
I yi de korumak istediğimiz halde, prensibi ze

delememek pahasına, bunları da koruyamamı-
I sızdır. Bunların korunmasını cemiyetin diğer 
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sosyal müesseselerine bırakmış bulunuyoruz. 

ıŞimdi, vergi -meselesinde, vergiden muta
zarrır olacak bâzı vatandaşların aczini düşüne-
ırek, yalnız bü noktadan, prensibj zedelemeyi 
ben hiçbir surette doğru bulmuyorum. Diğer 
meselelerde âciz ve fakirleri koruyamadık, fa
kat prensiplerin muhafazası için. Prensiplerin 
muhafazasında umumun menfaati daha büyük
tür. Vergi kanunlarımızda esasen vatandaşı 
koruyucu hükümler konmuştur. Millî Korun
ma Kanunu bu değişiklikle devre devre vatan
daşlara tatbik edildiği için vergilerin de ka
demeli olarak inikas etmesi zaruridir. Vergi
den niçin muaf tu t tuM Millî Korunma Kanu
nunun! kalkmasına, vergi kanunlarının yeni 
sarahat iktisap etmesine kadar işin geri kal
maması lâzımdır. Bu sebepledir ki bir takrir 
vermiş bulunmaktayım, bununla tasarıdan ver-. 
giye tesir eden hükümlerin kaldırılmasını ve
ya maddenin toptan kaldırılmasını teklif et
mekteyim, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Söz Maliye Vekilinindir, buyurun. 
MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —• Efendim, bu muvakkat 7 nci 
madde ile, halen Esnaf Vergisine tâbi olanlarla 
halen ticari kazanç dolayısiyle Gelir Vergisine 
tâbi olanların durumunda bir değişiklik yapıl
mamaktadır. Yani, Esnaf Vergisine bugün tâbi 
bir mükellef, yine Esnaf Vergisine tâbi olmakta 
devam edecek ve vergi miktarı değişmiyecektir. 
Gelir Vergisi veren mükellef yine de Gelir Ver
gisine tâbi olmakta devam edecektir. 

Şimdi, halen ticari kazanç dolayısiyle Gelir 
Vergisine tâbi olan bir kimse ticarethanesi için 
ödiyeceği parada bir artma meydana gelerek, 
bunu masraflar meyanmda gösterdiğine göre, 
yani ticari kazançta bir miktar azalma kabul et
tiğimize nazaran, buna mütenazır olarak yapılan 
zamların da Esnaf Vergisinde nazarı itibara alın
ması uygun olur. Ama bunu tamamen yüksek 
heyetinizin takdirine bırakıyoruz. / 

Fakat şimdi, Yeredoğ Kişioğlu arkadaşımızın 
verdiği takrirle, bir de, gayrimenkul sermaye sa
hibinin, aldığı fazla kira miktarı üzerinden, di- , 
ğer kanuni şartlar mevcut olduğu takdirde, ar
tan miktar üzerinden vergi vermesi önlenmeye 
çalışılmaktadır. 

Ben korkuyorum ki, bu gidişle, Millî Korun
ma Kanununda yaptığımız tadilâttan sonra üste-
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İlk gayrimenkul sahiplerine bir de • para verilme
sini teklif edeceğiz. Çünkü vergiye tâbi olmaları 
önlenmek isteniyor. Eğer bu suretle, bir de gay
rimenkul sermaye sahiplerinin artan miktar üze
rinde vergiye tâbi olmamasına cevaz veren bir 
şey kabul edersek bu, çok tuhaf olur arkadaşlar. 
(Bir ses: Yanlış anlaşılmış) 

Oturduğum yere ses iyi gelmiyor, eğer yan
lış anlamamışsam, arkadaşım bunu teklif etmiş
se, bunun kabul edilmemesini rica edeceğim. 

Yok, eğer, aksini teklif etmişse; esasen, gay
rimenkul sermaye sahiplerinin fazla, artan kira 
miktarı üzerinden, diğer kanuni şartlar mevcut 
olmak şartiyle, bu madde ile bunlar vergiye tâbi 
tutulmaktadır. Bunun haliye muhafazasını rica 
edeceğim. 

REÎS — Feridun Fikri düşüncel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bir vuzuhsuzluk karşısında olduğumuz 
meydanda. Bütçe Komisyonu bir fıkra ilâve edil
mesini teklif etti. Bu fıkranın maksadının ne ol
duğu katî derecede tavzih edilmedi. Yeredoğ Ki
şioğlu arkadaşımız da diğer bir takrir verdi. Sa
yın Maliye Bakanı katî bir ifadece bulunmadı 
ve bunu da sebebe raptetti. (îşittiysem) gibi iba
reler kullandı. Bu, mükelleflerin vaziyetine te
sir yapabilecek bir hükümdür Binaenaleyh ben
deniz rica ederim, bu mesele karara arzedilme-
den mukaddem Bütçe Komisyonunun teklifiyle 
Yeredoğ Kişioğlu'nun tekliflerinin mahiyeti ne
dir?. Neyin nesidir?. Elimizi kaldıracağımız za
man müspet mi, menfi mi el kaldıracağımızı?. 
Müspeti nedir, menfisi nedir?. Maliye Bakanın-
kiyle bunu karşılaştırarak anlamamız için behe
mehal Bütçe Komisyonunca esaslı bir şekilde tav
zih edilmesi lâzımdır. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Geçen oturumda bu me
seleyi bendeniz mümkün olduğu kadar izaha ça
lıştım, komisyonun noktai nazarini belirttim. Şim
di bir kere daha huzurunuzda açıklamayı lüzum
lu gördüm. 

Bütçe Komisyonunuzun noktai nazarı ve bu 
noktai nazara uygun olarak hazıtrlanıp Yük
sek Meclise sunduğu metin şunu istihdaf ediyor. 
Mevzuu müzakere olan kanun teklifi, Milli Ko
runma Kanununun tadilini mutazamımin ve 
hattâ muvakkat bir devreden sonra ilgasını mu-
tazammındır. Muvakkat bir dlevre için icar ve 
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isticar muameleleri mevsamna mütedairdir, sa- ı 
dece bu hudut içerisinde kalmaktadır ve kalma
lıdır. Halbuki, müzakere edilen metninin, vergi I 
sahasına sirayeti, komisyonumuzun, bu vergiler 
mevzuunda geniş etüd yapmasını ve onunla alâ
kalı vergileri bütün anasırı ve şümuliyle etüd 
etmesini istilzam ediyordu. Fakat, mevzu buna 
müsait değildir. Kaldı ki, yalnız bu defa böyle 
bir yola gidilmiş değildir. Millî Korunma Kanu
nunun bundan evvelki tadillerinde de aynı me
tot takip edilmiştir. Hattâ Gelir Vergisi Kanu
nunda, Millî Korunma kalksa da iki sene müd
detle tadilât yapılamıyacağını ifade eden me
tin mevcutur. Şimdi • 1,5 - 2 sene için icar ve 
isticar muameleleri, kiracı ile ev sahibi arasın
daki münasebetleri tanzime mütedair olan mu
vakkat bir metin içerisinde biz vergi kanunla
rını mütalâa edemezdik ve etmedik. Gelir Ver
gisi Kanununun tadil tasarısı Geçiei Komisyon
dadır, bundan mütevellit vergi mevzuatında, I 
vergi sisteminde bir değişiklik yapılmak icabe-
diyorsa vergi mevzuatının bütün hudut ve 
anasırını göz önünde tutarak, reperküsyonunu I 
nazarı dkkate alarak, o .kanunda bir tadil yapıl
mak icabeder kanaatine vardık ve böylece huzu
runuza geldik. Fakat bu meyanda geçen defa da 
açıkladığım gibi, ev sahibinin bu metinle artacak I 
olan geliri yani kirasından dolayı vergi alınma
sını istisna etmedik. Çünkü bir gelir fazlalığı 
taba/susul ediyordu bu kira artışından dolayı Ta-
biatiyle beyannamede, bu artışı gösterecektir 
ve vergisi ona göre alınacaktır. Sadece bu 
noktadan vergiye sirayeti mevzubahistir. Gün
kü gelir artışı olacaktır. » 

Esnaf Vergisine gelince, munzam bir külfet 
tahmil edilmesi doiay;siyle ikinci bir vergi kül- I 
fetinin yükletilmesini doğru görmedik,, Şimdi 
Yeredoğ Kişioğlu bu istisnaların tamamen kal-
dırıüarak kira artışlarının gerek Gelir Vergisine i 
gerek Esnaf Vergisine gerek Bina Vergisine ta-
mamiyle sirayetini arzu ve teklif etmektedir. 
Komisyonla arasındaki fark budur. Bizim nok-
tai nazarımızın kabul edilmesinin maslahata 
daha uygun'olacağını arzetmek isterim. 

REJtS — Yeredoğ Kişioğlu 'mm takririni tek
rar okuyoruz efendim. 
(Yeredoğ Kişioğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

REÎS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Takrir reddedilmiştir efendim. | 
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Bütçe Komisyonunun ilâvesini istediği fıkra 

ile birlikte maddeyi tekrar okuyoruz efendim. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Bu kanuna gö
re yapılan zamlar, Bina Vergisi Kanunu muci
bince tadile esas olamaz, İradı gayrisâfi ve kira 
üzerinden alınmakta olan her türlü özel İdare 
ve Belediye vergi ve resimlerine ve bunların 
zam kesirlerine ve Esnaf Vergisi matrahına 
(5020 sayılı Kanunla yapılan zamlar hariç), bu 
kanunun tatbik olunduğu müddetçe, aksetterile-
mez ve esnaf muaflığı şartlarının tesbitinde 
(5020 sayılı Kanunla yapılan zamlar hariç) na
zara alınmaz. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 
6 ve 7 nci maddeleriyle 4523 sayılı Esnaf Ver
gisi Kanununun geçici 3 ncü maddesi hükümleri 
mahfuzdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 8 nci madde evvel
ce kabul edildiği için okuyoruz efendim. 

Salamon Adato arkadaşımızın bir teklifi 
vardı. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, kiralara kabul edilen zamların aile 
bütçeleri üzerine inikası olacağı muhakkaktır. 

Serbest meslek sahipleriyle tüccarlar tanzim 
edecekleri bütçelerde belki rahne görmiyecek-
lerdir; fakat geliri mahdut olan, hayat pahalılığı 
dolayısiyle ipin iki ucunu müşkülâtla bir araya 
getiren vatandaşlar ise bu zamlardan müteessir 
olacaklardır, buna şüphe yoktur. Bunun için
dir ki, bendeniz bir takrir vermiştim, bu takrire 
göre geliri mahdut olan vatanda%?ura, aldıkları 
maaşlardan maadası, mesken tazminatı bedeli 
olarak, bir meblâğ ^ erilmesini teklif ettim. 

Muhterem arkadaşlar, bu zam dört sene ev
vel Fransa'da yapılmıştır ve Fransa'da Devlet 
bu zamdan dolayı geliri mahdut olan memurlara 
bir mesken tazminat bedeli vermeyi kabul et
miştir, halen dahi ödemektedir. Bir taraftan 
kiralara zam yapıldığı için Bina Vergisinde bir 
fazlalık olacağı şüphesizdir, bu fazlalık bir kay
nak teşkil eder. 

Takrir Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, 
Bütçe Komisyonunun verdiği raporda bu takri-' 
rin kabule şayan olmadığı ifade olunmuştur. Es
babı mucibe olarak da bu zam meselesinin bu 
kanunla alâkadar olmadığı ifade edilmiştir. 
Fransızlar Millî Korunma Kanununda değil,' 
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mesken mukavelelerinde yapılan takyidatı tesbit 
eden kanunda bu lâzımatı kabul etmiş bulun
maktadırlar. Bizim Millî Korunma Kanunumuz 
ise muhtelifülmahiye bir kanundur, içinde her 
türlü hüküm vardır. Binaenaleyh Bütçe Komis
yonunun gösterdiği esbabı mucibe mantıki ve 
kanaatbahş değildir. Takririmi reddetmek için 
bulduğu bir sebeptir. Diğer memleketlerin mes
kenler hakkındaki kanunları dar bir çerçeve için
de tedvin edildiği halde bu memurlara verilen 
zam için o kanunda bir yeri bulunuyor. Vapur
ların müsaderesine kadar giden bir kanunda 
memurlara verilmesi icap eden bir zam için bir 
hüküm koymamak, müdafaa edilecek bir noktai
nazar değildir. Arkadaşlar, zam bu kanunda 
muvakkaten yer alır, ondan sonra muvafık gö
rülecek çerçeve içinde bu hükümler vaz'edilir. 
Fakat kiralar için zam kabul edilmekle memur
larımıza bir tazminat vermek icap ettiği kanaa
tindeyim. Onun için tekririmin kabulünü rica 
ederim. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Barem Ka
nunu geliyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REMZİ 
BUCAK (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşı
mızın teklifi, memurlara mesken zammı altın
da yapılacak bir yardımı mutazammmdır. Fa
kat biraz evvel arkadaşımız Hadi Beyin temas 
ettiği gibi, bizim burada tadiline çalıştığımız 
kanun doğrudan doğruya Millî Korunma Kanu
nunun şu, şu maddeleridir. Biz memurinin şu 
veya bu şekildeki durumu ile, memurların ma
aşlarının şu veya bu şekilde tezyidi ile uğraş
madık. Komisyonumuz bu meseleyi bu zaviye
den mütalâa etmiştir. Bu sebepledir ki, mezkûr 
teklifi kabule şayan görmemiş, üzerinde duru
lacak bir durum olarak mütalâa etmemiştir. 
Kaldı ki, memurların pekçoğu, 1939 dan bugü
ne kadar §u veya bu şehre nakletmiş, şu veya 
bu sebeple yer değiştirmiş, eski durumla hiçbir 
ilgisi kalmamıştır. Bundan evvel kabul edilen 
bir kanunla da Ankara'da verilmekte olan mes
ken zammı ilga edilmiş olması sebebiyledir ki, 
komisyonumuz, arkadaşımızın yapmış olduğu 
teklifi benimsememiş ve nazara almamıştır efen
dim. 

REİS —. Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) —- Sayın Adato ar

kadaşımızın burada ifade ettiği fikirle muta
bık olmakla beraber takririnin reye konması 
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t aleyhinde bulundum. Çünkü .müstakil, ayrı bir 

teklif mevzuudur. Tüzüğümüze 'göre böyle bir 
teklifin ayrıca gelmesi iıcabeder. Yalnız bu ve
sile ile arzedeyim ki, sayın Adato arkadaşımız 
hakikaten bir zarurete parmak basmıştır, öyle 
memurlar biliyorum ki bu kanununu bir ay da
ha geç kalmasından dolayı sevinç duymakta
dır. Bu kanunun bu günlerde çıkması ise bü
tün memurları endişeye sevketmiştir. Esasen 
hayat pahalılığı tahammül edilemez bir hale 
gelmiştir. Buna ilâveten .kabul buyurduğunuz 
bu kanun birçok memurlarımızın maişet du
rumlarına daha sıkıcı ve daha daraltıcı tesir
ler icra edecektir. Hükümetin! bu vaziyeti na
zarı dikkate alarak hazırlamakta olduğu Barem 
Kaınuanumtu Meclisini yaz tatilinden evvel buraya 
getirmesi ve bunu 'burada Maliye Bakanının va
de t mesd lâzımdır. 

RElS — Adato arkadaşımızın teklifini oku
yoruz. 

I Sayın Başkanlığa 
I Aşağıda yazılı metnin muvakkat dokuzun

cu ımadde olarak tasarıya dercini teklif ederim: 
'Muvakkat-madde 9.— 
Kira zamlarının tatbik edileceği tarihten 

itibaren Devlet memurları ile Devlete ve ikti
sadi teşekküllere mensup müesseselerde ücretle 
çalışan kimselerden kendisinin veya eşinin ve
ya kendileriyle birlikte yaşıyan çocuklarının 
memlekette irat getiren evi olmıyan ve kira ile 
oturanlara maaş veya ücretlerinin yüzde on be
şi nispetinde mesken tazminat bedeli verilir. 

Bu mesken tazminatı bedelinden vergi ve sa
ire namına hiçbir meblâğ tevkif edilmez. 

istanbul Milletvekili 
S. Adato 

•REİS — Teklifi dikkate alanlar... Almıyaıı-
I 1ar... Teklif reddedilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanunun un 
I 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 56 ncı madde-
. sinin VIII nci bendi meriyetten kaldırılmıştır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımıını takip eden 
I ay başımdan itibaren yürürlüğe girer. 
i RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
1 bul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
'Tasarıyı açık oyunuza arzetmeden evvel 

Usulün vermiş Olduğu cevaz gereğinıee tümü 
üzerinde Türkiye Köylü Partisi adına Seyhan 
Mebusu Cezmi Türk'e söz veriyorum. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan), — Aziz arkadaşla
rını; kanunun tümü üzerinde söz alarak ge
çen celse beyanlarda buluınmuştum, Seyhan 
Mebusu Cezmi Türk olarak. 

" C. H. Partisi Grup Baskanvekili Trabzon 
Mebusu Faik Ahmed Barutçu Grupu adına söz 
alarak bendenizin meslekim ve şahsım hakkın
da konuşmuışlar ve şahsımla birlikte partimizin 
ideolojisi üzerinde durmuşlar. 

Milletimizin münevver bir parçasını teşkil 
eden Yüksek Heyetiniz huzurunda mumaileyhe 
partimiz bakımımdan cevap vermiye mecbu
rum. Şahsım ve meslekime ait tariz ve teca
vüzlerine mukabele edecek değilim. 

REÎS — Cezmi Bey bir dakika müsaadenizi 
rica edeceğim. Usulün vaiz'etmiş olduğu hüküm, 
yana ve karşıya olarak konuşmaktır. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Karşı olarak 
konuşuyorum. 

REİS — Son sözlerinizi işitmediğim için öyle 
telâkki ettim. Onun için îtashih lüzumu hâsıl 
oldu. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Yalnız kısacık 
arzedeyim, Tıbbiyede talebe iken, birçok sınıf ar
kadaşlarımda bilirler, yanımda bir arkadaşım 
kaba konuşsa kendisine nezaket hanımla görüş 
tünmü derdim, anlardı. Küfürle konuşursa ne-
zahat hanımla muarefeniz var mı kardeşim der
dim anlardı. 

Mektep hayatından 25 yıl geçtikten sonra 
aynen iki kelimeyi arzediyorum. Nezahat ve Ne
zaket hanımlarla görüşmelerini tavsiye ederim. 
(Gülüşmeler). 

Aziz arkadaşlar; bu kürsünün seviyesine ge
lince Bunun üzerinde kısaca durup geçmek iste
rim. 

Kürsüler insanlara seviye vermezler, insanlar 
kürsülere seviye verirler. Tarih boyunca gördü 
ğümüz gibi, nice rezil olan vezirler olmuştur ve 
nihayet bakan olanların da muhakkak adam ol 
ması şart değildir. Bunlar 'ayrı, ayrı kıymetler
dir. 
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j Buraya sokak, miting havası getirmek, şu, bu 

bunlar düne ait cümlerler ve kelimelerdir. (Bra
vo sesleri). 

Biz bunaya köy kasvesinjin sükûnunu ve adâ-
I bini getirsek, yine bir kıymettir. O vakit birimiz 

konuşur, diğerlerimiz huşu ile dinleriz. 
Arkadaşlar; bu kürsüden vaktiyle kasketliler 

diye bahsedilmiştir, bu tavanlara tabanca ses 
leri, tokat şakırtıları aksetmiştir. Fakat çok 
şükür ki yüksek devrinizde bu Mecliste bunlar 
olmamıştır. 

1946 devri Meclis müzakerelerini gazetelerde 
okumuştuk, bu Meclise geldikten sonra da tuta 
naklarda okuduk. O Meclisin müzakeratmda ge
çen sözler dahi bu Meclisin müzakerelerinde geç
memiştir ve geçmiyecektir arkadaşlar. (Bravo ses
leri). 

Fikriyat yerine hissiyattan bahsettiğimizi 
ileri sürmüşler. Bilâkis biz Anayasa hukukun
dan, jüridik esaslardan girerek maruzatta bu
lunmuştuk. Belki dinlememişler veya dikkat 
etmemişlerdir. Biz Köylü Partisi üyeleri olarak, 
Köylü Partisinin Meclis Grupu üyeleri olarak; 
bizi tanıyan muhitlerce ve kendi partimiz mu-
hitlerince malûm olduğu üzere hayatlarımızı 
insani mânada mutedil bir milliyetçiliğe vak-
fetmişizdir. Binaenaleyh ideolojimiz vardır, fik
riyatımız vardır, yalnız fikirlerimiz değil. An
cak Cumhuriyet Halk Partisi namına beyanda 
bulunur ve fikre karşı fikir denirse mukabele 
edecek fikirlerimizde vardır. Biz bil hayat bo
yunca bu memlekette doktrin mücadelesi yap-
maktayiz. 1951 e kadar içtimai fikir sahasında 
cereyan etmiş olan bu mücadele 1951 den beri 
bir yeni siyasi fikir hareketi şekline inkilâp 
etmiştir. Bu insani ve mutedil milliyetçilik ide
aliyle ve içtimai fikir hareketleriyle, Türk Ocak
larının kapandığı tarihten beri Halk Partisinin 
karşısına çıkmış bulunuyoruz. ((Sağdan, bu 
sözlerin mevzu ile ne münasebeti vardır ses
leri). 

Fikre karşı fikirle mukabeleyi arzu buyur
dukları için, fikre karşı fikirle mukabele edi
yorum 

Hattâ arkadaşlarım, bizim için makbul te
kâmül safhasına erişen merhum Ziya Gökalp'm 

• Diyarbakır'da Küçük Mecmua'yi çıkardığı ta-
I rihten beri, o zamanki Aydınlık mecmuasına 
I karşı ilk antikomünist hamleye ve 1931 tari-
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hinde ise kadroculara karşı çıkan adsız mec
mua ile ikinci antikomünist harekete ve 1943 
tarihinde ise Millet mecmuası ile Yurt ve Dün
ya ve Adımlar mecmualarının temsil ettikleri 
cepheye karşı çıkan antikomünist kalemlere 
mensup insanlar olarak mukabele etmiş bulu
nuyoruz. Buna mukabil 1921 de intişar eden Ha
kimiyeti Milliye'deki fikirlerle, 1931 ve 1944 te 
intişar eden Ulus ve en son olarak da 1953 te 
ki Ulus'un fikirlerini karşılaştırmalarını, dik-
katla ve ehemmiyetle aralarındaki derin tezat
ları, uçurumları izaha çalışmalarını da (kendi
lerine tavsiye «deriz. Türkiye'de aatifcoımü-
nist fikir haıreketinin rehberi olan merhum 
Grökalp'm isrinde ve izinde yürüyerek 1931 den 
bu tarafıa ve 1931 de partilerine ideolog ilân 
ettikleri kadrocularına karşı çıkan insanlardan 
biri olarak kendilerine arzederiz ;ki, zaımanı 
gelmiş, bir başbakanları bu ıkürsüde Türkçü
lükten bahsetmiştir, ertesi günü Ulus Gazete
si biz Türkçü değil, Aniadölucuyuz demiştir. 
Zamanı gelmiş bir bakanları bu kürsüde mü
savattan bahsetmiştir. Ertesi günü kendi ide
ologlarından bari biz ferdiyetçiyiz demiştir. 
Daha Devletçiliği Ibile vuzuhla anlamadıklarını 
bütün neşriyat göstermektedir. Uzağa gitme
ye lüzum yoktur. Doktrin sahibi olarak karşı
mıza çıkacakları her anda, doktrin saıhiibi ola
rak kendilerini karşılamaya hazırız. 

Mevzuuhahs&miz olan 'kanunun Anayasamız
la cidden ve yakından Makam vardır. Onun 
içindir ki, bu kanun üzerinde çok durduk. Bu 
kanun 'üzerinde, elimizden geldiği kadar iyi 
çıkmam ve millî hayatımıza bir nizam, sükûn, 
istikrar getirmesini temenni ettik. Fakat ma
alesef öyle olmadı. Anayasamızda ve hukuk 
prensiplerimizde mülkiyete dayanırken daima 
Türk hukuk tarihinden mülhem olmaktayız. 
Avrupa hukuku yanında Türk hukuk tarihin
den bergüzaır olan tesislerin de birlikte nazarı 
dikkate alınmasına taraftariz. Bunu Kanunu 
Medeniye ilâveten kabul ediyoruz. 

Bilhassa kendilerine hatırlatmama müsaade 
etsinler; Sayın Profesör Ali Himmet Berk'in 
Son çıkan Türk Dili sayısında Türk adaleti 
hakkındaki makalelerinin ve Evkafımız hakkın
daki eserlerinin bizim medenfi hukuk anlayışı
mızda ibir rehber ve ışık olduğunu kendilerine 
hir bergüzar olarak arzediyorum. 

Âmme hukuku sahasında Türk tesislerini, 
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[ vakıflarını müdafaa ederken bunun medeni hu

kuktaki tesis hükümleriyle müteradif olduğunu 
bilmekteyiz. Medeni hukuktaki tesislere dahi 
iltifat etmemiş :olan idarelerinin Medeni Hukuk 
tesislerine muhalif olarak yapılmış icraatları
nın mevcut olduğunu da biliyoruz. Türk ta
rihinde saltanat haklarına, karşı Türk serhat 
beylerinin kurdukları tesislerini tarihî ve içtimai 
mânasını ebediyete kadar nesillerimiz unutmaya
caktır. îsfendiyar oğııllarının, Ramazan oğulla
rının, Aydın oğullarının ve ilh... ne maksatla 
vakıflar tesis ettiklerini ve onların için bugün de 
yaşatmayı arzu ettiğimizi bütün mânevi kıymet
lere değer veren vatandaşlar gibi biz de bilmekte
yiz. Türk âmme hukukunun esası olan Türk te 
sislerinin son yıllarda geçirdiği perişanlıkların 
içler acısı olduğunu yine bütün vatandaşlarımız 
gibi acı acı temaşa etmekteyiz. Ba tesislerin, 
âmme hukuku menfaatine kıymet vererek müda
faasına, hayatta kaldığımız müddetçe biz, bizden 
sonra da evlâtlarımız devam edeceklerdir. Biz, 
mülkiyet, hukukunda Meksika mülkiyeti telâkkisini 
kabul etmiyoruz. Yani Devlet üstünde bir mül
kiyete biz şiddetle aleyhtarız. Biz, Moskova mül
kiyetini de kabul etmiyoruz. Milletimizi Sovyet-

j leştirnieye taraftar olamıyacagımızı yirmi beş yıl 
j lık içtimai fikir hareketimiz göstermektedir. Bu 

ikisi arasında, modern mânası ile mülkiyeti, âm
me haklarına takdimen değil, âmme mülkiyetine 
takaddümen değil, Devlet mülkiyetine, tarihî 
tesisler mülkiyetine sıra ve yerlerini verdikten 

i sonra şahıs mülkiyetine de hürmetle taraftarız 
Biz bu mülkiyetin sevkü idaresinde prens devlet 

1 veya makyavelci idareyi de kabul etmiyoruz. Dev-
! let iktidarı karşısına (Con,tre - pois) olarak parti 

iktidarı ve mülkiyetinin çıkarılmasına da şid
detle muhalifiz. Modern mülkiyet içine, parti
lere ait menfaati tasarruf haklarının sokulmaya 
çalışılmasını nefretle reddederiz. Bir Muso-
lini mülkiyeti telâkkisinnin partizan tasallutları 
ve zilyedlik mevzuatiyle - kendilerinin yaptığı 
gibi - modern mülkiyetin içine sokulmasına ta
raftar değiliz. Anayasamız tecviz etmediği halde 
millet malı, emlâki, çeşitli şekillerle elden çıkarıl
mış ve maalesef çıkarılmaktadır. Biz bu zihniyete 
ilelebet muarız kalacağız. Çünkü milli menfaate 
ve Türkiye'nin maziden gelip istikbale giden 
akışına karşı görmekteyiz. Batı'dan misal ge
tirmeyi ilmî bir marifet telâkki ettikleri için ora
dan misal veriyorum. Batı Almanya Anayasası 
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nın 14 ncü maddesüıinı ikinci fıkrası aynen şöyle 
dir: (Mülkiyet hakkının istimali maşeri menfaate 
uygun olacaktır). Biz de bunun maşeri menfaate 
uygun tarzda olmasına taraftarız. Bu hakkın 
suiistimaline taraftar değiliz. Bilhassa totaliter 
zihniyet ve tek parti zihniyeti geçiren memleket
lerde millet mallarına direkt ve endirekt tasallut
larda bulunulduğunu bilmekleyiz. Hattâ o ka
dar ki, hukukçu olmıyanlar dahi bunu bilmekte
dir. Bu memlekette tatbikat sahası maalesef ge
niş oldu. Bu memlekette icabında mülkiyet hak
kının, hattâ âmme mülkiyetinin nasıl param par
ça edildiği cümlece görüldü. 

Bütün arkaidaşlar bu memlekette icabında 
mülkiyet hakkının nasıl bir tahdit ve tazyik va
sıtası gibi kullanıldığını, mülkiyet hakkının 
icabında nasıl bir suç gibi gösterildiğini ve ica
bında aynı mülkiyet hakkının, her şeyi çiğnene
rek nasyonalizasyona gidildiğini biliyoruz. Sov-
yetizasyonu kabul etmediğimiz gibi, nasyonalizas-
yonu da ret ediyoruz. Demokratizasyona taraf
tarız. (Soldan, gülüşmeler, bravo' Cezmi sesleri) 

Arkadaşlar; Anayasamızın 69 ncu maddesi 
sarahaten her türlü zümre, sınıf ve aile imtiyaz
ları mülga ve merduttur derken memlekette nasıl 
bir parti imtiyazı yaratıldığını gördük. Bunun, 
hakikaten 14 Mayıs 'tan sonra buraya gelişimiz
de sizin iktidarınızda da devam ettiğini gördü
ğümüz içindir ki, parti nizamnamemize sarih bir 
madde halinde koyduk. Hattâ yalnız bununla ik
tifa etmedik, yalnız zümre, sınıf değil; parti im
tiyazları da olmıyacaktır dedik. Nitekim misali 
de vardır. Evvelce faşist partiden canı yanan 
Alman milleti Anayasasına, derdine deva bulmak 
için, bir madde koymuştur. Batı Almanya Ana
yasasının 21 nci maddesi; partiler, gelirlerinin 
membaı hakkında âmme huzurunda cevap ver
meye mecburdur, diyor, istikbalin Anayasasını 
yaparken, tedvin ederken bizim Anayasamıza da 
böyle bir madde koymanızı sizden rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar; biz bu kürsüde bir Köylü 
Partisi olarak Devlet haklarını, muıhasebei husu-
siyenin vaziyetini ve haklarını, belediyelerin hak
kını ancak Amme Hukuku olarak müdafaa ettik. 
Şahsi mülkiyete, şahsi,hukuk icaplarına takdi-
men ve tercihan bunların dikkate alınmasını is
tedik. Millî hukuk bakımından sizleri sık sık tas
di ederek istedik. 

Anayasamızın 85 nci maddesi şöyle demekte
dir; «Vergiler ancak bir kanunla tarh ve ciba-

i.1953 O : 1 
j yet olunur. Devlet, vilâyet idarei hususiyeleri ve 

belediyelerce teamülen cibayet edilmekte olan 
rüsum vetekâlifin kanunları tanzim edilinceye 
kadar kemakân cibayetine devam olunabilir.» 
Âmme haklarına karşı, şahsi hakların en hassas 
olduğu nokta vergidir. Ve bizim Anayasa, âmme 
haklarında, kanunsuz ve taamüle müsteniden ver-

I gi cibayetine hak vermiştir. Yani hakiki şahısla
rın, âmme şahsiyetlerine kanunsuz, ve yalnız taa
müle müsteniden vergi ödemelerini kabul etmiş
tir. Bu ne demektir?. Âmme menfaatini şahsi 
menfaate takdim ve tercih etmek demektir. 

Bu kanunun müzakeresi sırasında çırpınarak, 
didinerek bu hakkı müdafaa ettik. Buna mukabil 
C. H. P. sinin huzurunuzda cereyan eden teca
vüzlerini gördünüz. Biz millî tesislerimizin 
son artığı evkafın istisnasını isterken çıktılar 
dediler ki, istisnai muamele olamaz. Ve Meclis 
usullerinin sakatlığı yüzündendir ki - reyi işa-
rilerin nasıl tesbit edildiği hakkındaki tarihî tec
rübeler bunun sakatlığını göstermiştir. - biz 
12 rey fazla görürken, daha yukarda oturan ve 

I daha iyi gören kâtip Ömer Mart 12 eksik gör
dü. Bu gibi sübjektif hükümlerle millî dâva
nın ziyamı mucip olmuştur. Halbuki İngiliz 
Parlâmentosunda her iki taraf ayrı ayrı kapı
lardan çıkarak sayılırlar. Kendi devirlerinden 
kalma ve reylere fazlaca kıymet vermiyen bu 
tüzükle Meclis çalışmalarını yapmaya mahkûm 

i olduğumuz için bu gibi zararlı cilvelere kat
lanmak zaruretindeyiz. Yalnız bu vesile ile ha
tırlatmak isterim ki, Merhum Mübarek Namık 
Kemal'in : «Tahsili kemalât kem alât ile olmaz.» 

• dediği gibi bu İçtüzük değişmedikçe bu mem
lekette demokratik çalışmayı müessir kılmanın 
mümkün olmadığını görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; bu kadar ve kısaca arzet-
tiğimiz ve makbule geçtiğini tahmin eylediği
miz fikriyattan sonra teferruata girmekten içti
nap ederek, teferruat ve tatbikata girersek dai
ma haklı çıkacağımızı bilerek; sözlerime son 
vermeden evvel şunu da tebarüz ettirmek iste
rim : 

Yukarda istisna hükümleri aleyhinde bulu
nan C. H. P. si Sözcüsü Faik Ahmed Barutçu'-
dan sonra yedinci muvakkat maddede Perid Me
len geldiler bir şey müdafaa ettiler; kiralara, 
zam olsun dediler. Ama bu vergilere aksetmesin. 
Sayın Maliye Vekili haklı olarak buna ilişti. 

i Fakat takdirini Meclise bırakmalarının sebebini 
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anlıyamadım. Demokratik rejimlerde Hükümet- I 
ler kuvvetli olmalıdırlar, kendi fikirlerini, ne 
düşündüklerini açık olarak söylemelidirler. Her 
şeyi Meclise bırakmamalıdırlar. Burada tasrih 
ettikleri gibi bir taraftan zammedilecek kiralar 
artacak. Fakat, Gelir Vergisi matrahına girmi-
yecek, istisna edilecek. Neden? Her iki taraf da 
seçim avansı vermek istiyor da ondan. Yukar
da istisna olur diye evkafa muafiyet verme
diniz. Aşağıda eşhası istisna ediyorsunuz. Yani 
siyasi menfaat maksadiyle şahısları âmmeye ter
cih ediyorsunuz. îşte bu da tam mânasiyle bir 
tezattır ve Anayasaya aykırıdır. Bunun siyasi 
menfaati olabilir. Sizin, ve onların için de kıy
meti olabilir. Fakat henüz politika menfaati 
yerine millî menfaatleri her şeyin üstünde tut
tuğumuz için bu gibi tezatlara düşerek millî 
menfaatleri rencide etmenin doğru olmadığına 
inanıyoruz. Bu kanun millî hayatımıza istik
rar, sükûn, huzur ve millî gelirlerimize yeni 
bir kuvvet getireceği yerde, bu şekli ile maale
sef millî hayatımızda beklediğimiz huzur ve 
sükûnu getirmedikten başka, birçok vatandaş
ların haksız külfetlere ve rekabetlere mâruz 
kalarak yeniden mustarip olmalarına müncer 
olacaktır. 

Bu arada şunu açıkça arzedelim ki, bu mem
lekette partizanlık tasarrufu vardı. Satmalına 
ve taksitle almak suretiyle, sonra kira rejimi ile 
teessüs etmiş ve millî korunma ile idame edil
mekte bulunan bir partizan tasarrufu vardı ve 
ıbu tasarruf sizin iktidarınıza rağmen ve fiilen 
her sahada devam etmektedir. Bu partizan ta
sarrufuna son vereceğimiz gün gelecektir. Siz- • 
ler vermezseniz, sizden sonra gelecekler bu ta
sarrufa nihayet verecektir, eğer onlar da ver
mezse elbet bir gün bu millet bu partizan ta
sarrufuna da nihayet verecektir. Bu partizan 
tasarrufu baki kaldıkça, son 25 senelik tarihi
mizde gördüğümüz gibi, bu memleket tam mâ-
nasdyle kendi tarihînle, şiarına, ruhiyatına, ken
di zihniyetine lâyık bir demokratik idareye, is
tikrarlı bir demokrasi huzur ve sükûnuna ere- f 
miyecektir. 

Gayrimenkul mülkiyetinde takyit, ancak 
âımme menfaati için yapılabilir, şu ve bu parti
zan tasarrufları için değil. Hele, tarihî tesis
lerde tasarruf, bunlar fon çtö 'korner», yahut hu
kuk hocalarının yanlış bir tâlbir olduğunu söy
ledikleri gibi propriete kornersiyal değildir. Bu i 
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partizan tasarrufların, mülkiyetin müdafaası 
şeklinde setrü ihfası imkânsızdır. Ne kadar 
kaşe edilirse edilsin biz, şaihsi mülkiyetin mü
dafaası altında saklanan partizan tasarrufu 
meydana çıkarmayı son yirmi yılın tecrübele
riyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kira rejiminde 
Evkaf için bir istisnaiyet aleyhinde bulunanlar 
vergi rejiminde şahıslara muafiyet istiyorlar. 
Düştükleri mantık tezadının derinliğine nazarı 
dikkatinizi çekerim. Bunun doğurduğu adalet
sizliği hukuk vicdanına ve hukuk mantığına na
sıl sığdırıyorlar? Bütün bu sahalarda Cumhu
riyet Halk Partisinin haksız iktidarı devam et
mektedir. Anlaşılıyor ki, ne bir 23 Nisan 1920, 
ne de 14 Mayıs 1960 bu milletin esas haklarını 
ele almasına ve hakiki eşitlik prensipleri için
de hayat sürmesine imkân venmemektedir. Mil
let ha'klarmı müdafaa cemiyetini, yani Müdafaai 
Hukuk Cemiyetini tarihî bir müessese olarak 
takdis ederiz. Fakat bu mefkûreci devirden 
sonra millet iradesini tamamen felce uğratan 
ve nnenfaatçi zihniyetle istismar edenleri, tarih 
önünde ancak tel'in edeceğiz. (Soldan bravo 
sesleri). İntifada devletçi değil, mülkiyette dev
letçi olmak lâzımdır. İntifada bilâkis ferdiyet
çiliği tercih etmeliyiz. Mülkiyeti 'bir taraftan 
ken'dd zümreleri menfaati adına parçalerken, di
ğer taraftan intifaı Devletçilik zihniyetiyle tah
dit etmelerinin neye mal olduğunu bizim kadar 
sizler de bilmektesiniz. 

Mübarek Atatürk'ü müstesna bir şahıs ola
rak daima saygı ile anacağız, Sayın înötnü'yü, 
şahıs olarak millî bir kahraman diye selâmlıya-
cağız. Sayın Faik Ahmed Barutçu'yu hu mem
leketin evlâdı olarak seveceğiz. Ancak bir Halk 
Partili Atatürk, bdzim için çok terikid mevzuu
dur. Halk Partili înöriü bir muayyen zihniyet 
ifade etmekte ve on.dan kendisini kurtarama-
m aktadır. Sayın Faik Ahmed Barutçu 'yu 1950 
sonrası Meclisiride aytnı zihniyeti idame ettirir 
görmekle ancak hüzün duymaktayız. 

Hele gençlere gelince; onların bu dâvayı ve 
bu zihniyeti devam ettirmemelerini istirham edi
yoruz. Çünkü istikibal, istikbal her ne olursa ol
sun, mefkûreci ve maneviyatçı olan bu milletin
dir. Bu milleti yıllar ve yıllarca maddeci ve 
menfaatçi zannettiler, yanıldılar, öyle sanırsa
nız siz de yanılırsınız. 

Mefkûreci ve maneviyatçı olan bu millete lâ-
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yık idareciler olmalarını temenni ederiz. (Sol
dan alkışlar, bravo sesleri). 

REÎS — Beye arzedilmeden iki hatibe yana, 
karsıya konuşmak için söz verilir. Cezmıi Türk 
karşıya konuştu, şimdi Barutçu konuşacak. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, saym Cezmi Türk'e 
Köylü Partisi adına partilerinin mülkiyet hak
kı üzerindeki anlayışlarını bize izah etmek fır
satını vermiş olduk. Muhterem Köylü Partisi
nin nazari fikirlerini ta-biî hürmetle dinledik. 
Telâkkileri o merkezde olabilir. Yalnız bizim 
esaslı haklar ve prensipler üzerinde ifade etti
ğimiz görüşlerimiz Anayasanın hükümlerine 
dayanmaktadır ve müsavat prensibi bütün 
modern anayasaların, en esaslı bir prensibidir. 
Anayasa hükümleri mer'i oldukça da çıkacak 
'kanunların Anayasanın hükümlerine ve bu 
esaslı prensibe uygunluğu noktasında bütün 
arkadaşların hassasiyet göstermeleri lüzumunu 
muhterem, Köylü Partisi sözcüsünün daha ev
vel kabul etmesi iktiza eder.. 

'Biz, ecdadın Evkaf ve hayratı mevzuu üze
rinde konuşmadık. Mevzuu 'karıştırmamak ve 
ayırmak lâzımdır. Evkafın ne olduğunu biz de 
biliriz, ecdat hayratının, îslâm hayratınım ne 
olduğunu biz de biliriz ve arkadaşımız kadar 
biz de takdir ederiz. Mevzu bu değildir, mev
zu, Devlet sektörüne dâhil olan bir müessese
nin gayrimenkulleri için Millî Korunma Kanu
nunum bünyesinde ve diğer vatandaş hakları 
yanmda bir istisna, bir himaye tesisi caiz olup 
olmadığı meselesidir. Bunun yeniden tafsilâtı
na girmeye lüzum yoktur. Yüksek Meclis ka
rarı ile göstermiştir ki, istisna caiz değildir. 
Bitti. 

Arkadaşımız, bir taraftan istisnanın caiz 
olmadığını müdafaa ederlerken, diğer taraf
tan da gayrimenkul kiralarına yapılan zamla
rını vergilere inikas etmemesini teklif etmek 
suretiyle tezada düşmektedirler. Arkadaşımız 
her 'halde istisnanın mâna ve mahiyetine dik
kat buyurmamışlar. Ferid Melen arkadaşımı
zın teklifi müsavat prensibine aykırı bir teklif 
değildir. Melen arkadaşımız teklifi ile demek 
istemiştir k i ; kiralara yapılmakta olan zam
lar vatandaşların vergilerine inikas ettiril me
şin. Burada vatandaşlar kül olarak düşünül
mektedir. Vatandaşım bir kısmına vergi inikas 
ettirilip diğer bir kısmına' vergi inikas ettiril-
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I meşin tarzında bir teklif olsa idi işte o zaman 

müsavat prensibime aykırı olurdu. Bir kanun
da bâzı katagoriler için lehte hükümler düşü
nülebilir. Bu, müsavatsızlık ihdas etmez. Me
selâ iktisaden himayeye muhtaç olan vatan
daşlar iiçin kanunun bünyesinde koruyucu hü
kümler istense konulabilirdi ve Devlete hattâ 
bâzı külfetler de tahmil edilebilirdi. Bu istis
na müsavat esasını bozmaz. Çünkü bu bir va
tandaş için değil, bir müessese için değil hima
yeye muhtaç olan vatandaşlar hesabına bir hi
maye tesisidir. 

Bir de arkadaşımıza şu ciheti hatırlatmak 
isterim ki; biz kendilerinin şahısla riyle meş
gul olmadık. Biz haksız ve indî olarak C. H. 
Partisine yapılan redde lâyık isnatları1 cevap
landırdık. Bilmem, arkadaşım kimden bahset
tiler, bâzı hanım isimleri söylediler. Gençli
ğinde mektepte falan pek bahsederi ermiş... 
O hanımlarla görüşmeyi yine ben kendilerine 
tavsiye ederim. (Gülüşmeler). Şair demiş; 
«Şühansâzı cünûnun dinlenir dâvası bürhansız.» 
Ama husumet ve isnatta ve indî iddialarda 
değil. O zaman burhan istenir, delil istenir. 

Mesele bundan ibarettir. 
REÎS — Tasarının tümünü açık oyunuza 

sunuyorum. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 

2. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 
lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının Turizm Endüstrisini Teşvik 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile Çalışma 
Komisyonu raporları (1/341, 2/342) 

REÎS — 30 ncu maddeyi okuyoruz. 

Altıncı Bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 30. — Kredi ihtiyacını karşılamak' 
için 1953 Bütçe yılından itibaren her yıl iki 
milyon liradan aşağı olmamak üzere Umumi 
Bütçeye konulacak ödenekle tiler Bankası nez-
dinde 50 milyon liraya baliğ oluncaya kadar 
bir fon tesis olunur. Bu fondan yapılacak ikraz
ların faizleri bankaca ihtiyar olunan idare mas
rafları çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tara-
L fından istanbul'da inşa edilen turistik otel için 

muhtelif safhalarda sarfedilecek paranın; otel 
I işletmeye açılıncaya kadar % 6 faizi ile otelin 
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işletmeye açılmasını mütaakıp hâsıl olacak se
nelik kârdan Sandığa isabet edecek hissenin 
yukardaki nispetten aşağı düşmesi halinde fark 
bu fondan tediye olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Madde ile ilgili bir teklif var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı, Tu

rizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarısının 
30 ncu madde birinci fıkrasının, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini tekÛif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

Madde 30. — Kredi ihtiyacını karşıla
mak için 1953 Bütçe yılından itibaren her yıl 
üç milyon liradan aşağı olmamak üzere Genel 
Bütçeye konulacak ödenekle iller Bankası nez-
dinde 50 milyon liraya; baliğ oluncaya kadar 
bir fon tesis olunur. Bu fondan yapılacak ik
razların faizleri bankaca ihtiyar olunan idare 
masrafları çıkarıldıktan sonra fona ilâve olu
nur. 

REÎS — Teklif sahiplerinin, tekliflerinin 
okunmasından evvel söz istemeleri, tüzük hü
kümlerinin daha selâmetle yürütülmesine im
kân .erecektir. Buyurun Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; bugün yürürlükte olan 5647 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu var
dır. Bu kanunun 8 nci maddesi, 1951 Bütçe yı
lından itibaren ve bir milyon lira olmak üzere 
her yıl Maliye Vekâleti Bütçesine konulacak 
ödenekle 10 yıl içinde falan diyerek senevi 1 mil
yon lira fon konmasını âmirdir. Bu fon şimdiye 
kadar konmamıştır. 

Arkadaşlar. 1951 deh itibaren, kanun muci
bince, Maliyenin Turizm dairesine 3 milyon lira 
borcu vardır. 

Geçici Komisyondan sonra tasarımızı ele alan 
Çalışma Komisyonu bunu asgari iki milyon lira 
olarak kabul etmiştir. Kanunun 30 ncu madde
sinin metinden de anlaşılacağı üzere bunun bir 
milyon lirası, aşağı yukarı, Emekli Sandığının 
Hilton Oteline yatırdığı sermayenin yüzde 6 
faizini karşılamak üzere bir mevki işgal etmek
tedir. Otele verilecek bir milyon liralık fon Tu
rizm Endüstrisini teşvk babında beklediğimiz 
neticeyi bize veremyecektir, arkadaşşlar. Bunun 
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karmak üzere bir teklif vermiş bulunuyorum. 
Bundan evvelki yaptığını konuşmada arzettiğim 
gibi, bu konacak fon, yenecek, uçacak, bir para 
değildir, iller Bankası emrine verilecektir. 
1% 5 faiz alınacak işletilecek, istismar olunacak 
bir paradır. Onun için teklifimin kabulünü is-
trham ediyorum. 

REtS — Komisyon]. -
SÖZCÜ NAMIK GEDlK (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar-, Turizm Teşvik Kanununun 30 
ncu maddesinde asgarî, her sene Umumi Bütçeden 
iki milyon lira tefriki komisyonca da kabul edil
miş ve bir metin ile huzurunuza getirilmiştir. 

Arkadaşımız Burhanettin Onat'm şimdi huzu
runuzda okunan takriri bir teklif mahiyetinde 
komisyon görüşmelerine iştirak ettikleri sırada 
yine ortaya atılmış fakat genek Hükümet tasarısı 
ve gerekse Geçici Komisyon raporunda bir milyon 
lira üzerinden komisyonumuza sevkedilmigitir. bu, 
seneki tefrik edilecek fon miktarı kendilerinin ar-
zettikleri mucip sebepler dolayısiyle asgari 2 mil
yon üzerinden tesbit ve kabul edilmiş, komisyo
numuzca, asgari haddi 2 milyon üzerinden kabul. 

j edilen fonun, endüstrinin gelişmesi bakmamdan 
I Hükümetin ihtiyaç ve imkân gördüğü takdirde 

bunu 50 milyon limite kadar muayyen nispet
lere de yükseltmek imkânına sahip olması bakı
mından bu haddi senelik asgari 2 milyon üzerin
den kullanması muvafık görülmüştür 0 zaman ki 
komisyon noktai nazarimiz, madde metnine 2 mil
yon olarak geçmiştir. Artırılmasına lüzum ol
madığı kanaatindeyiz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
RElS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKtLl HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Burha
nettin Onat arkadaşımız, Hükümetçe sevkolunan 
tasarıda bir milyon lira olarak teklif olunan ve 
Çalışma komisyonunca iki milyon lira olarak 
kabul edilen bu fonun üç milyon liraya çıkarıl
masını istemektedir. Bu tekliflerine mesnet ola
rak da, bunun bir milyon lirasının, inşa edil
mekte olan Hilton otolinin, gelir noksanlığına 
tahsis edileceğini bildirmektedirler. Hilton oteli 
Emekli Sandığı tarafından 21 862 327 lira sar-
fedilerek yapılmaktadır ve bu otel zarar etsin 

¥ diye yapılan bir otel değildir. Hilton Müessesesi 
sadece bunun işletmecisi' olarak gelmektedir. 

1 Yoksa gayrimenkul tamamen Emekli Sandığına 
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aittir. İşletmenin kâramı % 67 si Emekli San
dığına % 33 ü de Hilton Şirketine ait olmak 
üzere mukavele yapılmıştır. 

Amerika'dıaoı Hilton Müessesesi Türkiye'ye 
zarar etmek için otel işletmeye tâliıp olmuş de
ğildir. Binaenaleyh, Burlıanettin Onat, otel 
daima zarar edecekmiş, iki milyon liranın bir mil
yon, lirası da muntazaman Emıekli Sandığına 
% 6 kâr temin etmek için verilecekmiş gibi na
zarı itibara almaktadır. % 6 kârı temin edeme
yiş nihayet otel işletmeye açılıncaya kadar ola
bilir. Ondan sonra müessese kısa bir müddet 
içinde kâra geçebilecektir. Hilton Müessesesi 
de (bunu ümit etmektedir. Binaenaleyh, bu se
beple % 6 yi tamamlıyacağız, düşüncesiyle fo
na yeniden bir milyon liranın ilâvesirti uygun 
görmekteyiz. Burhanettin Onat arkadaşımız 
tarafından verilen takririn reddedilmesini ri
ca ederim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; Hilton Müessesesi, elbetteki 
zarar etmek üzere açılan bir müessese değildir, 
buna biz de inanıyoruz. Hem nasıl? yüzde yüz, 
inanıyoruz. Fakat daha yeni temeli atılan bu 
müessesenin açılıp 'kâr getirebilecek bir hale 
gelmesi için en az ilki sene lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — 12 ayda tamamen bitecek Bur
hanettin Bey... 

BURHONETTÎN ONAT (Deîyâmla) — 
Evet, 12 ayda inşaatı bitecek, ondan sonra tef-
rişatı ve sairesi yapılacak, Dünyadaki reklâmı 
olacak, müşteri ziyanını kapatacak... Müsaade 
buyurursanız, gene en az iki seen ister. Bina
enaleyh, iki sene Turizm endüstirisi ve teşvik 
tasarısının derpiş ettiğü sermayeden mahrum 
mu kalsın? 

Çalışma Komisyonu Sözcüsü, arkadaşım 
« Hükümet isterse ilki milyon liradan fazla ve
rebileceği için daha fazla artırmaya lüzum 
yok » dediler. 

Arkadaşımın hüsnüniyetine, nikbinliğine 
inanırdım, kaani olurdum, şayet hemen arka
sından Maliye Vekili çıkıp, sakın ha bir milyon 
liradan fazla vermeyiniz dememiş olsaydı. Bu 
şartlar altında Maliyenin turizm dâvasında an
layış göstererek «Asgari iki milyon liradır 
ama, bunu Maliye beş milyon da" yapabilir, 
on milyon da yapabilir, 50 milyon liraya iblâğ | 
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lindeki nikbinliğine maalesef iştirak edemeye
ceğim. 

Muhterem Maliye Vekili arkadaşımın bu 
şekildeki beyanından sonra bir ifşada bulun
maya mecbur oldum arkadaşlar. Aflarını dile
rim, gerçi kendi devirlerine ait değildir ama 
bu bir vakıadır: Hilton müessesesinin kurul
ması mevzuubahis olduğu zaman işleyip kâr ge-

• tirebileceği zamana kadar vâki olacak zararü-
ziyanı karşılamak üzere Amerikan yardımı fas
lından dört buçuk milyon dolar verilmiştir ar
kadaşlar. Nerde bu para? Yoktur. Maliye bunu 
deve yapmıştır arkadaşlar. Af buyurun, yani 
yine bütçedeki her hangi Ijir deliği kapamak 
için almış yama yapmıştır. Binaenaleyh dört 
buçuk milyon dolar da oradan alacağı vardır 
bu müessesenin. Af buyursunlar. 

Bir adım atmış bulunuyoruz. Bir adım ki 
bugünkü malî zihniyetimiz, maliyeci zihniyeti
miz maalesef bunun faydalarını, bunun realite
sini idrak etmiş durumda değildir. Beni af bu
yursunlar. 

Arkadaşlar, kanunun tümü üzerinde konu
şurken bilmünasebe arzetmiştim, bugün Fran
sa'da 1951 senesinde yalnız Amerikalı turistle
rin temin etmiş olduğu döviz 532 milyon dolar
dır. Bizim para ile hesap edersek bizim bütçe
mizi geçiyor. 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — 2, 80 ile çar
pınca çıkar. 

BURHANETTİN ONAT (Dvamla) —Yuvar
lak hesap spyledim, zarar yok. Milyarlar akacaktır 
arkadaşlar. Fakat bütün mesele bu dâvayı kav
rayıp buna inanmış olmaktadır. Kaz gelecek 
yerden tavuk esirgenmez, tavuk gelecek yerden 
de yumurta esirgenmez. Demin arzettiğim gibi, 
bu, dondurulmuş bir sermaye olarak kalmıya-
caktır. İller Bankasının mevcut sermayesine 
bir miktar daha ilâve edilecek ve talip çıkarsa 
turistik tesisler kuracak vatandaşlara malî 
yardım yapılacaktır. Bu yardım lâzım mıdır? 
Elzemdir arkadaşlar. Ziraat Vekâletinin elinde 
bulunan ve hakikaten turistik tesislere tahvili 
çok mümkün bulunan bâzı müesseselere, âdeta 
yok pahasına talip arandığı halde sermayesiz
lik yüzünden talip bulunamamıştır. Bu sebep
ten dolayı buradaki binalar başka işlere tahsis 
edilmişti*. 

îstarham ederim, maliyeci arkadaşlarım an-
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layış göstersinler, kabul buyursunlar ve itiraz 
etmesinler. Muhterem arkadaşlarım da ilk gün
den beri bu turizm endüstrisini teşvik babında 
gösterdikleri hassasiyet ve anlayışa sadlk 
kalarak lütfen benim teklifimi kabul buyur
sunlar. 

RElS — Esasen Tüzüğün 127 nci maddesi, 
tezyidi masraf taleplerinin reye konulmasını 
âmirdir, istical buyurdular-, daha evvel söz iste
meleri ieabederdi. Belki komisyondan sonra tek
liflerini geri alırlar zanniyle söz verdim. Müza
kere açılmasına esasen imkân yoktur. 

Maliye Vekili, buyurun. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —• Efendim, takrir Tüzük gereğin
ce reye konmıyacaktır ama, Burhanettin Onat 
arkadaşıma bir iki cümle ile cevap arzetmek 
mecburiyetindeyim. Çok gizli bir mevzuu açıklı-
yacakmış gibi hususi bir eda ile, bir noktayı 
ifşa etmek zorundayım dediler, ifşa kelimesi, 
hakikat olan bir mevzu için kullanılabilir. Hal
buki, ifşa edeceklerini bildirdikten sonra izah 
ettikleri nokta tamamen hatalıdır. 

Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Maliye Vekâ
leti Amerikalıların verdiği dört buçuk milyon 
doları deve yapmış değildir. Bu bilgi ve Onat 
arkadaşımızın verdiği izahat tamamen yanlış
tır. Zira Amerikalılar bu iş için dört buçuk mil
yon dolar vermiş değillerdir. Bu mesele şun
dan ibarettir. Uzun müddet üzerinde durulan 
Hilton Oteli için, üç yüz bin memurun istikbali 
ile alâkalı olan Emekli Sandığından yirmi iki 
milyon liraya yakın para sarfolunacağı göz 
önüne alınarak Sandığın bu işe yatıracağı para
ya her sene muayyen bir nema temin etmek mec
buriyeti duyulmuş ve % 6 bir nema temin olun
mak istenmiştir. Bu iş için Amerikan iktisadi iş 
Birliği Misyonu ile temas olunmuş, karşılık pa
ralar fonunda bulunan meblâğdan bir miktarının 
bu maksatla libere edilmesi üzerinde durulmuş
tur. % 95 1er hesabında, yani karşılık paralar 
fonunda bulunan meblâğlar, Türk Hükümeti 
ile Amerikan Misyonu aranmda muayyen prog
ramlar üzerinde mutabakat hâsıl olduktan son
ra libere edilerek kullanılır. Yardım Anlaşma
sında usul ve hüküm böyledr. Emekli Sandığı
nın Hilton Oteline yatıracağı meblâğ için de 
% 6 bir nema temin olunması için Hükümetimiz 
ile Misyon arasında konuşma yapılmış ve 1951 
yılı başında, karşılık paralar fonundan dört bu-
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üzere libere edilmesi hususunda mutabakata va
rılmıştı. Bu hususta bir Anlaşma yapıldı. Ya
pılan her hangi bir anlaşma, varılan her hangi 
bir mutabakat Türk Hükümetinin veya Misyo
nun talebi üzerine her zaman karşılıklı olarak 
tadil olunabilir. Onun için 1951 senesinin niha
yetinde bir müzakere yapılmış ve hazırlanan 
yeni bir programla dört buçuk milyon lira başka 
hizmetlere tahsis olunmuştur. Bu para, iddia 
edildiği gibi, Maliye Vekâletince deve yapılmış 
değildir. 

Sonra arkadaşım bir iki cümle daha söyledi; 
müteessir oldum doğrusu. Arkadaşımız maliye
ci zihniyeti diye bir cümle söylediler. 

Hakikaten Devlet teşkilâtına para bulmak 
mecburiyetiyle karşılaşan, binbir talep ve ih
tiyaç karşısında kalan ve bunu arocak imkân
larına göre taksim etmek mecburiyetinde kalan 
M'aliyenin yerinde hangi daire bulunsa, onun 
kaderi «böyle tarizlere uğramak olur. Ama mü
saade ederlerse Burhanettin Onat arkadaşım 
da şu memleketin ihtiyaçları üzerinde durmayı, 
döviz temin edebilmenin çarelerini araştırma
yı inhisarlarına almasınlar. Arkadaşımızın dü
şüncesine uygun düşecek mütalâalar ileri sür
memiş isek bunu maliyeci zihniyeti diye vasıf
landırmasınlar. Zira Onat arkadaşımızın fikir
lerini aynen kabul etmiye mecbur değiliz. Onat 
arkadaşımızın teklifinin reddini rica ederim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem Hasan Polatkan arkadaşım evvelâ be
nim edama takıldılar. (Gülüşmeler).. Nasıl eda 
idi bu, anlamıyorum. Arkadaşlar, ben bura
ya geldim teatral bir jest mi yaptım? Her yiği-
tin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, her insanın 
da kendine göre bir konuşma tarzı vardır. 
(Gülüşmeler). Bir eda ile gelmişim. Yooo Ha
san Bey... Olmadı bu... (Gülüşmeler). Olmadı 
hu... 

4,5 milyonu deve yaptı, dedim. Bu umumi 
bir tâbirdir arkadaşlar, ihtilas etti demedim, 
aldı kaçırdı demedim, allem etti, kal'lem etti 
4,5 milyon dolar ortadan kayboldu, dedim. 
(Bu da olmadı sesleri). Baışka bir şey söyleme
dim. 

Sonra, inhisar altına aldı buyurdular. Ben 
ıböylebir iddiada da bulunduğumu zannetmiyo-

I rum. Şu oldu, bu oldu bugün yürürlükte bulıı-
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naoı kanun mucibince 1951 senesinden itibaren 
her sene bütçeye konulması lâzımgelen bir mil
yon lira ne oldu arkadaşlar? Lütfen bunu izah 
buyursunlar. 

REİS — Reylerini kullanımyan arkadaşları
mız lütfen reylerini kullansınlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Söz rica ediyorum, 

REİS — Buyurun. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; tekrar 
kürsüye çıkmak zorunda kaldım, özür dilerim,. 

Para mevzuu üzerinde bu kürsüde her tür
lü yanlışlığa imkân verecek şekilde (allem ol
da, kallem oldu, kayboldu) gibi sözler söyliye-
rek bir eda ile .konuşulmaz, çok rica» ederim, 
(allem oldu, kallem oldu dört buçuk milyon 
lira kayboldu) diye konuşulmaz' burada. Yarın 
efkârı umumiyede, vatandaşlarımızın kafaların
da en ufak hatalı bir 'haberden dolayı, acaba 
4,5 milyon ne oldu, diye bir ipham kalır. Pa
ra üzerinde böyle iphamlı konuşulmaz. 

Tekrar arz-ediyorum; yüzde doksan beşler 
hesabında teraküm eden para yalnız Maliye
nin tasarrufu altında değildir. Maliye bu pa
rayı kendi alıp her hangi bir hizmete tahsis 
edemez. Karşılık .paralar fonunda bulunan 
meblâğlar Amerika'n Misyonunun mümessili ile 
karşılıklı olarak yapılacak müzakereler netice
sinde varılacak mutabakat üzerine bir hizmete 
tahsis olunabilir. Bu para da 1951 senesinin-
başında bu tarzda tahsis olunmuş, fakat yıl 
içerisinde mûtat olduğu şekilde programların 
mütaaddit defa gözden geçirilmesi ile, noksan 
kalmış olan veya daha faydalı görülen başka 
hizmetlere tahsis olunmuştur. Yoksa Burha-
ınettio Onat arkadaşımızın ifadesi şeklinde ne 
allem olmuştur, -ne kallem olmuştur, ne de Ma
liye parayı münhasıran kendisi alıp sarfetmis-
tir. 

RBÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, mü

nakaşa zannediyorum ki, iki milyonun üç mil
yona çıkarılmak istenilmesinden neşet etmiştir. 
Dâva daha ziyade, Hibem Oteli mevzuunun za
rarlarını da buradan karşılamak yoluna gidilir
se asıl turizm dâvasının muhtaç olduğu kredi 
mekanizması kâfi derece ve vüsatte işliyemez 
davasıdır. 
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uzun seneler devam etmdyeceğinden bahsettiler. 
Binanealeyh her yıl iki milyon lira olarak ve
rileceğine ve bu mevzua uzun müddet sarfiyat 
yapılmıyacağma işaret etmek istediler. Onun 
için kendileri müsaade ederse, bendenizin bir 
teklifim vardır. Bu, tahsisata zannediyorum 
ki, müessir olmıyacaktır. 

Evvelâ iki milyon lira turizm mevzuunun 
kredd ihtiyacına tahsis edilecektir. Fakat ikin
ci fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı tarafından İstanbul'da inşa edilen turistik 
otel için muhtelif safhalarda işletme hasılatı ve 
saire için sarf edilecek para % 6 dan aşağıya dü
şerse, bu fark fondan tediye olunur) diyor. 
Bendeniz de diyorum ki; fark bu fondan temin 
edilmesin, bu fon alâ halihi kalsın, turizm mev
zuuna tahsis edilsdn. Madem ki, kısa bir müd
det devam edecek, hu fark her sene Dütçeye 
konulacak tahsisatla karşılanır diye bir fıkra 
koyarsak arkadaşımızın maksadı da hâsıl olur. 
Bütçede birkaç, sene yer alır, sonra kaldırılır. 
Tensip ederseniz (Ibu fark bu fondan ödenir) ye
rine ('bu fark her yıl bütçesine konulacak tah
sisatla karşılanır) dersek esas maksatları mah
fuz kalır. Binaenaleyh iki, üç milyona çıkar
mak arzusu da bu şekilde karşılanmış olur, te
reddütler de zail olur. Takririmin lütfen kabu
lünü istirham ederim. 

REÎS — Oihad Baban. 

CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem arka
daşlar; bir usul meselesine temas ederek ddk-
kat nazarlarınızı bunun üzerine çekmek istiyo
rum. Evvelâ onu halledelim, belki işimizi ko
laylaştırır. Turizm Endüstrisini Teşvdk kanunu 
teklifini biz evvelâ 118 arkadaşımızın imzasiyle 
vermiştik. Bu teklifte fon beş milyon lira ola
rak istenildi. Bu itibarla şimdi bu fonu 3 mil
yona çıkarmak veya çıkarmamak meselesi 50 
imzalı bir takrire ihtiyaç gösterir mi, göstermez 
mi? Ortaya böyle bir mesele çıkıyor. Bunu 

i .'belki münakaşa mevzuu yapabiliriz. 
Bunun dışında Turizm Teşvdk Kanunu geldi. 

I Neden geldi? Bu memlekette turizm sanayiini 
kurmak ve tesis etmek için geldi. Turizm sa
nayii belki 50 milyon, belkd 100 milyon,. belki 
de 150 milyon sermaye yatırılmasını talebeden 
bir kanundur. Kanunun en hassas noktası da 

I budur. Senede bir milyon vereceğiz, ancak el-
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li senede 50 milyon liralık bir envestiSman ya
pacağız. 

Çok ahvalde az para koymak, o paranın çar
çur «dilmesini intaç eder, istediğimiz neticeyi 
istihsal edemeyiz. Şu halde acaba böyle bir ka
nun ile turizm sanayiini yaratmak istiyor mu
yuz? istemiyor muyuz? İstiyorsak icabını yapa
lım, işin yapılmasına imkân vermiyen aletlerle 
'bu işi yapmaya kalkmıyalım. 

Mâruzâtım budur. 
REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Efen

dim, Hasan Polatkan arkadaşımla bu ihtilâfa 
düşmeyi asla arzu etmezdim. Onun içindir ki, 
sözüme başlarken bu dört buçuk milyon lira 
meselesinin kendi zamanına ait olmadığını tas
rih etmiş idim. 

Sonra deve yaptı derken, derhal sui tefehhü
me yer vermemek için, onu bütçede açık olan 
yerleri tıkamaya hasrettiler, dedim. Bunu ister 
Maliye Vekâleti kendi yetkisine dayanarak, is
ter Amerikan heyetiyle karşı karşıya geçip an
laşarak bütçenin başka ihtiyaçlarına sarfedil-
miş olduğunu sarahaten arzetmiş bulunmama 
rağmen, Maliye Vekili benim (Allem etti kallem 
ett i) . Lâfımdan dolayı - bu kürsüde böyle bir 
şey söylemedim. - Maliye Vekili zorla benimle 
kavga etmek istiyorsa ben ne yapayım arka
daşlar? 

REİS — İltibasa mahal kalmasın diye söy
lediler efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Da
ha nasıl açıkça arzederdim efendim? 

Sonra Cihad Baban arkadaşımızın buyurduk
ları gibi, bir milyon lira artırılmasının 50 imzalı 
bir takrire vabeste olduğunu bilseydim, vallahi 
150 imza da toplardım. Evvelce 122 imza ile 
vermiş olduğumuz tasarıda bunun artırılması 
mevzuubahis idi, ama şimdi komisyon raporun
da 2 milyon vardır. 3 milyona iblâğ edilmesi 
için yaptığım teklifin de usulsüzlük yüzünden 
akamete uğraması lâzımgelmiyeceği kanaatin
deyim arkadaşlar. 

REİS — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bende

niz bir noktanın usul bakımından aydınlanma
sı için söz almış bulunuyorum; işin esasına ta
allûk eden hususlarda söz söylemiyeceğim. 

Başkanlığın da ifade etmiş olduğu üzere, mas-
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elli imzayı muhtevi olması lâzım mı? Değil mi? 
Meselesinin açık bir şekilde aydınlanması lâ-
zımgelmektedir. Zannederim Başkanlık bu dü
şünceyi ifade ederken İçtüzüğün 126 ve 127 
nci maddelerine istinat ettirmiş bulunmaktadır. 
Fakat bu maddelerin ikisini de gözden geçirir
sek görürüz ki, bu maddeler bütçe müzakere
leriyle ilgili bulunmaktadır. Faslın başı bütçe 
müzakereleridir. Bütçe Komisyonunun vazife
leri sayılmakta, bütçeye taallûk eden hususlar 
madde madde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Masrafların artırılmasına dair olan teklifin 
ya elli imzayı muhtevi olması veyahut da bir ki
şinin imzası üzerine Hükümetin muvafakati 
olması lâzımgeldiğine işaret eden 127 nci mad
de hükmü bu işin bütçe ile alâkalı olduğunu 
açıkça ifade etmektedir. Bunu göstermek için 
müsaadenizle metnin o hükmünü aynen okuya
yım : (Muvazenei Umumiye Kanununa taallûk 
edip masarifin artırılması veya varidatın artı
rılmasını mucip olacak teklifler) deniyor. Şu 

I muvazenei umumiye tâbiri bütçeyi ifade eder. 
j Ve bu maddenin birinci fıkrasının sonunda da 

şöyle bir hüküm vardır : (Bu teklif ancak alâ-
| kadar bütçeye ait mazbatanın dağıtılmasını 
j takip eden yedi gün zarfında takip edilir.) de

mektedir. Hani bütçe mazbatası, hani yedi gün? 
Bütçe mazbatası olmadığına göre şu yedi günü 
nasıl bulacağız? Görülüyor ki, İçtüzüğün tahdi
di ve Hükümetin muvafakati meselesi bütçe * 
ile alâkalıdır, bütçe müzakeratına münhasırdır. 

j Onun dışında yapılacak masraf teklifleri mü
zakere mevzuu olup reye vaz'edilir, ama kabul 
edilip edilmemesi Heyeti Umumiyeye aittir. 

REİS —• Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

I —• Efendim; bir işten maksat ne ise hüküm 
ona göredir. Burada tezyidi masraf bahis ko
nusudur. Gerek bütçe müzakeresinde olsun, ge
rekse bütçeye mütaallk olmıyarak her hangi 
bir hususta bütçeye tesiri mümkün olan bilû
mum tezyidi masrafa mütaallik hususlarda bu
lunsun, isticale ve bir yanlışlığa mahal kal-

I maması maksadiyle, 50 imzanın mevcudiyeti 
şarttır. Bu usul burada bertaraf edilirse sene 

I içinde gelecek bilûmum hususatta bir imza ile mas
rafın tezyidi gibi, vâzıı kanunun mâni olmaya ça-

j lıştığı husus hâsıl olur. Her ne kadar fasıl başın
da yazılı ise de bu işte Bütçe Komisyonunun 
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yetkisi mevcuttur. Onun için böyle* yanlış bir 
yola gitmiyelim. Her hangi bir surette tek imza 
ile büyük kelâmlarla bütçeye zarar verecek hu
susların yapılmasına sebebiyet verilmiş olur. 
Nizamname sarihtir. 

EEÎS — Başkanlık Feridun Fikri Beyin 
noktai nazarını muvafık telâkki etmektedir. Bu 
hususta her hangi bir iltibasa mahal kalmama
sı için İçtüzüğün 127 nci maddesinin bir fıkra
sını okuyorum: 

«Dolaysız vergiler kanunlariyle ödenek ve
rilmesini gerektiren kanunlar için de yakardaki 
iki fıkra hükümlerine uyulur.» Bunu bu bahsin 
bütçe müzakerelerine münhasır olmadığı kanaa
tiyle ifade ettim. Bu fıkra da noktai nazarımı 
teyit etmiş bulunmaktadır. 

Buyurun Cihad Baban. 
CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem arka

daşlar ; Sayın Riyasetin şu meseleyi de tavzih et
mesini rica edeceğim. 

-Buraya koyduğumuz bir milyon, iki mil
yon, üç milyon lira bir ödenek midir? Kanun da 
tasrih etmiş olduğu veçhile, biz bir fon tesis 
ettiğimize göre, bu para bir döner sermayedir. 
Onun için bu, İçtüzüğün şu hükmüne girer mi, 
girmez mi? 

REİS — Efendim; noktai nazarlar ayrı ayn 
olduğuna göre keyfiyeti Heyeti Celilenizin reyi
ne müracaat etmek suretiyle hallettik. İçtüzü
ğün 127 nci maddesinin arzettiğim fıkrası noktai 
nazarımızı teyit ediyor. 

Burhanettin Onat arkadaşımızın da bir tek
lifleri vardır. Bu itibarla 50 imzalı bir takrire 
ihtiyaç olup olmadığı hususunu reyinize arze-
deceğim. 

Burhanettin Onat arkadaşımızın teklifinin 
50 imzayı ihtiva etmeden de reye konulabileceği 
kanaatinde olan arkadaşlar lütfen işaret versin
ler... Reye konulamıyaeağı kanaatinde bulunan
lar lütfen işaret versinler. Reisliğin noktai na
zarı teyit edilmiştir. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 50 im
zalı bir takrir gelmektedir. 

REİS — Onu beklemek icabetmez. Müzake 
relere devam ediyoruz. Zatı âliniz de «Bilsey
dim, 50 imzalı takrirle gelirdim» dediniz. Maa-
mafih takrir verilirken reye müracaat olunu
yor iltibasına mahal kalmaması için daha evvel 
komisyon sözcüsüne söz veriyorum. 

— 51 
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! (Aydın) — Efendim, Hadi Hüsman arkadaşı
mızın teklifinden komisyonca anladığımız mâna 
şudur : 30 ncu madde ile tesis ettiğimiz fon doğ
rudan doğruya bu endüstüriye tahsis edilsin, 
buna mukabil Hilton Müessesesinin ödemesi lâ-
zımgelen % 6 faiz Umumi Bütçe içinde mütalâa 
edilsin. 

Bir geçici madde vardır. Bu geçici maddeyi 
Yüksek Huzurunuzda tenvir babında okuyaca
ğım. (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
İstanbul'da inşa ettirdiği turistik otelin işletil
mesinden elde edeceği kârın % 6 yi aşması ha
linde, fazlası, işletmeye açılıncaya kadar olan 
sarfiyat için 30 ncu maddenin ikinci fıkrası 
mucibince turizm fonundan mezkûr Sandığa te
diye edilmiş olan hisseye mukabil İller Banka
sındaki fona iade edilir.) 

Şuhalde Hilton Müessesesinin inşası sırasın
da bu müessese hizmete girinceye kadar sarfe-
dilecek paranın aktüeriyel hesaplarına göre faizi 
asgari had olan % 6 miktarından aşağı düştüğü 
takdirde arada hâsıl olacak açığı bu fondan 
tazmin ve telâfi etmek maksadiyle koymuş de
ğildir. Kârdan telâfisi mevzuubahis olduğuna 
göre Umumi Muvazeneden karşılanmasının lü
zumu olmadığı kanaatindeyim. 

REİS — Hâ'di Hüsman'm bir takriri vardır, 
okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki (fark^ 

kelimesinden sonraki ibarenin (her yıl bütçesine 
konacak tahsisat ile karşılanır) şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Hadi Hüsman 

REİS — Takriri dikkatinize arzediyorunı 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

30 ncu maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 

BURHANETTİN ONAT (Antalya — 50 im
zalı takrir geliyor efendim, bir dakika müsaade 
buyurun. 

REİS — Beklemek mümkün değildir efen
dim. 

Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Basın - Yayın ve Turizm Ge-
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nel Müdürlüğünün memleketin içerde ve dışarda 
tanınmasına yarıyan her türlü turizm propagan
da neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı Kanun ile I 
4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmüne ' 
tâbi değildir. i 

REİS — Nuri Ocakcıağlu, buyurun. I 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanuna göre memlekete turist 
celbine âmil olan başlıca sebepler asarı atikadır. 
31 nci madde : «Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü, memleketin içerde ve dışarda tanın
masına yarıyan her türlü turizm propagandası 
neşriyatına ait» diyor. Buradaki «neşriyat» ke
limesine asarı atika dahil denebilir. Fakat Asarı 
Atika Müzeler Umum Müdürlüğü Maarif Vekâ
letine bağlıdır, bu vazife oraya aittir, ileride bir 
ihtilâfı mucip olabilir. Nitekim Karayolları 
Umum Müdürlüğüne ait hususları için de 35 
nci maddede sarahat vardır. Karayolları Umum 
Müdürlüğü ile beraber çalışır diyor. 

Bu itibarla asarı atika işinde Müzeler 
Umum Müdürlüğü ile birlikte çalışması için bir 
teklif takdim ediyorum. Kabul buyurulursa, asa
rı atikanm kısa bir zamanda tesbitine yardımı 
olur. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Efendim, reylerini istimal buyur-
mıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

31 nci madde hakkındaki takriri okutuyorum. 

T. B. M. M. Y. Başkanlığına 
Turizm endüstrisini teşvik kanun lâyihası, 31 

nci maddenin sonuna : «Tarihî kıymeti haiz eser
lerin albümünün yapılması için Basın - Yaym, 

• Turizm Genel Müdürlüğü Asarı Atika Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak çalışır
lar» fıkrasının ilâve buyurulmasını arz ve tek
lif ederim. 6 . V . 1953 

Malatya Mebusu 
Nuri Oeakeıoğlu 

REÎS — Açık oya arzedilen tasarının oylama 
muamelesi bitmiştir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA-
MIK GBDÎ'K (Aydın) — Efendim, Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü yalnız propa
ganda bakımından memleketimizi dışarıda tanı
tabilecek bütün müesseselerle zaten temas etmek I 
mevkiinde ve mecburiyetindedir. 

Arkadaşımız teklifinde tarihî müesseselerle | 
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alâkalı makamlarla temasını temin edecek bir fık-

ı ranm maddeye ilâvesini istemektedir. 
Bu, kanun metnine girecek bir şey değildir, 

temenni mahiyetindedir. Gayet tabiîdir ki, teş-
I kil ât böyle bir müessese ile temastan müstağni 
, kalamıyacaktır. Arkadaşımızın bu temennisi zap-
j ta geçmiştir. Bu temenninin madde metnine gir

mesine lüzum yoktur. 
REÎS — Senihi yürüten. 
SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Biraz ev

vel arkadaşımın izah ettiği ve komisyonun kabul 
etmediği teklifin bir başka türlüsünü de bende
niz bir takrirle huzurunuza getirmiş bulunuyo
rum. Takririm hakkında izahat vereceğim. Bu ta
sarının heyeti umumiyesi hakkında görüşmeler 
yapılırken izah ettiğim gibi, memleketimizde tu
rizmi alâkadar eden belediyeler, özel idareler, 
şahıslar, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma Vekâleti
ne bağlı Deniz Bank, Devlet Demiryolları, Mil
lî Müdafaaya bağlı turistik mahaller, Millî Eği
time bağlı Eski Eserler Müdürlüğü ve mümasil
leri bir de Basm - Yaym ve Turiz Genel Müdür
lüğü vardır. Bu resmî ve hususi dairelerle bele
diyeler arasında iş birliği olmaması yüzünden 
turizme hakiki faydayı sağlamamaktadır. Tu
ristlerin bâzıları şehirleri görmek ister, bâzıları 
tarihî eserleri görmek ister, bâzıları deniz yol
culuğunu sever, bâzıları mukaddes yerleri gör
mek ister, bâzıları eğlence yerlerini görmek ister.' 

Mukaddes yerlerden Kudüs, Roma, Mekke 
dinî ziyaret mahalleri olduğu gibi, memleketi
mizde de katoliklerin dinî olarak en ziyade zi-
yaretgâh ittihaz etmek istedikleri îzmir'de Efes, 
Paııaya Kapulu'daki Hazreti Meryem'in 
son ikametgâhı ile diğerleri Nevşehir'de 
Kapadokya kiliseleri ve Antalya'da Deni
re mevkiindeki Ayanikola ve Konya'-
daki eserlerle İstanbul'da Kaariye Ca
misi ve sair mahallerle müzelerimiz, Topkapı 
Sarayı ecdadımız tarafından bizlere miras ka
lan tükenmez, bitmez hazinelerimiz, memleketi
miz iktisadiyatında, maddi ve mânevi mühim 
roller oynıyan İm gibi eserler turistlere lâyı-
kiyle gösterilememektedir. 

Sebepleri; Vekâletler, belediyeler ve özel 
idareler aralarında turizm hakkında iş birliği 
yapamamaktadırlar. Turist getirmek için bir 
çok gayretler sarfederek, bütçemizden paralar 
ayırarak büroşürler tabederek birçok memle
ketlere bu broşürleri göndermek suretiyle pro-
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paganda yapan ve muvaffak olan Basın-Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün mütalâasının 
alınmaması yüzündendir. 

Meselâ izmir'de Panaya Kapulıı'daki Hazreti 
Meryem'in son ikametgâhı denilen mahal bâzan 
açık, bâzan kapalıdır. Çünkü burası ne beledi
yeye, ne özel idareye aittir, bir papazın tahtı 
tasarruf unda dır. Meselâ istanbul'da Yerebatan 
Sarayı ve Binbirdirek hazineleri bâzan açık, bâ
zan kapalıdır. Belediyeye aittir. 

Ayasofya Camii Pazar günü öğleden evvel 
kapalıdır. Topkapı Çarşamba günü kapalıdır. 

istanbul'a bugün bir seyyah vapuru gelmiş
tir, bu saatte Topkapı Sarayının açık olması 
tâzımgelirken, kapalı bulunduğundan, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün birçok fe
dakârlıklarla memleketimize getirmiş olduğu 
bu seyyahlar Topkapı Sarayı gibi en mühim 
hazineyi görmeden bugün gitmişlerdir. Topka
pı Sarayı Çarşamba günü yani bugün bütün 
gün kapalıdır. Topkapı Sarayındaki hazinenin 
yarısı Salı ve Pazar kapalı yarısı diğer günler 
açıktır. Burası da Millî Eğitime aittir. Diğer 
kısım sair günler açıktır. 

istanbul 'umuzun fethinde Fâtih Sultan Meh-
med'in deniz kenarından sallarla Halice aşır
dığı ordularının başlangıç yeri olan Rumeli Hi
sarı kaleleri gecekondularla dolmuş, turiste 
dâhilde gösterilemiyecek hale gelmiştir. Rumeli 
Kavağı, Anadolu Hisarının o meşhur kaleleri, 
Kilyos deniz kenarı Millî Müdafaanın idaresin-
dedir. Buralara turistler bırakılmamaktadır. 
Eşine dünyanın bir tarafında tesadüf edilmi-
yen Topkapı hazinesini, turistler geldiği zaman 
görmeden gitmektedirler, işte dünyanın bir 
ucundan buraları görmek ve gezmek için gelen 
turistler maalesef geldiği gibi dönmektedirler 
veya dostça bu mahallerden bâzılarını açtır
maktadırlar. Turizm sahasında şahsi dostluklar 
ve iyi. anlayışlarla iş birliği yapan idarelerin 
çalışmaları, şahısların değişmesiyle çok zaman 
duraklamaktadır. Bütün bunları önlemek için 
bu iş birliğinin ve çalışma birliğinin kanuni 
yetkilerle kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Bu böy
le olursa memleketimize gelen turistler, gerek 
şehirlerimizin güzelliği, boğazlarımızın, kalele
rimizin ve gerek eski eserlerimizin, memleket
lerine döndükleri zaman birer propagandacısı 
olacaklardır. Onun için Turizm Genel Müdür
lüğünün her işte mütalâası alınmak ve gerek 

I özel idareler, belediyeler ve gerekse diğer ilgi
li Bakanlıklarla iş birliği yapılabilmek için bu 
Umum Müdürlüğe kanuni yetki verilmesi lâ
zımdır. Şimdi bir de kapalı yerlerin açılması 
için bir takrir takdim ediyorum, diğeri için de 
bir takrir takdim etmiştim. İkisinin de kabu
lünü rica ederim. 

RE IS — Süreyya Endik, buyurun. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Başka 

madde konuşacağım. 
REİS — Peki efendim.. Takriri tekrar oku

tuyorum . 
(Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun öner

gemi tekrar okundu). 
SENlHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Takriri 

takdim ettim. 
RE IS — Müteferrik madde ilâvesini teklif 

ediyorsunuz, yeri otuz birinci madde değildir. 
SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Otuz al-

I tının sonuna koyarız. 
RE IS — Nuri Ocakcıoğlu'nun takririni oku

duk, dikkatinize arzediyorum. Komisyon iştirak 
etmediğini ifade etti. Dikkate alanlar ... Almı-
yanlar ... Reddedilmiştir efendim. 

3] nci maddeyi oyunuza arzediyo-
ru-m. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 32. — Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün memleket turizm hareket
lerini takip ve buna göre gereken tedbirleri al-

I masını sağlamak üzere, birinci maddede sözü ge-
I çen turizm müesseseleriyle bu kanunun şümulü 
I dışında kalan mümasil müesseselerden ve turist

lerin memleket içinde seyahat ettikleri vasıtaları 
I işletenlerden ve seyahat büro ve acentelerinden 
I lüzumlu her türlü ihsai malûmat toplanması ve 
I istatistikler tanzimi işi 1554 sayılı İstatistik 
I Umum Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri 
I hakkındaki Kanuna göre istatistik. Umum Mü

dürlüğü tarafından yapılır. 
I Bu hususta gereken talimatname her iki ge-
I nel müdürlükçe müştereken hazırlanır. 
I REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
I Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka'bul edenler... 
I Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 1'580 sayılı Belediye Kanu-
I nunun 15 nci maddesinde umumun yatıp kalk-
| masana, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 

58 — 
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mahsus • müesseselerin açılmalarına ve işletilme
lerine izin verilmesine veya bunları işten menet
meye temizliklerini ve servislerini denetlemeye, 
tarifelerini tasdi'ka, bu yerlerde iş çevirenlerin 
veya çalışanların ehliyet şartlarını tâyine, çalış
malarına izin vermeye veya bunları çalışmaktan 
menetmeye ait belediye yetkilerinin tatbik sure
ti, bu kanunun birinci maddesinde yazılı olup 
belge verilmiş müesseseler için Merkez Turizm 
Komitesinin tetkikmdan geçirilmiş özel yönetme
liklerle tâyin olunur ve bu yönetmelikler sözü 
geçen müesseseler için Belediye Zabıtası tali
matnamelerinin bu salâhiyetlere ait kısımları ye
rine kaim olur. 

REİS — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, bundan 

evvelki kabul edilmiş olan 32 nei maddenin so
nunda talimatnameden ve 33 ncü maddede yö
netmelikten bahsedilmektedir. Buradaki yönet
melik kelimelerinin talimatname olarak değişti
rilmesini rica ediyorum. (Olmaz sesleri). 

REÎS — Komisyon anlıyamamıştır, lütfen 
bir daha tekrar edin. 

NECİP BİLGE (Devamla) — 32 nci madde
de (Bu husustaki her iki talimatname genel 
müdürlükçe tanzim olunur) denilmektedir, 33 
ncü maddede ise yönetmelik tâbiri geçmekte
dir. 32 nci madde kabul edildiğine göre 33 ncü 
maddedeki yönetmelik tâbirinin talimatname 
olarak değiştirilmesini rica edeceğim. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; 
yüksek huzurunuzu yine rahatsız ediyorum, se
bebi mühimdir. Çünkü mevcut bir Belediyeler 
Kanunu var, o kanunun hükmüne göre, bu 33 
ncü maddede sayılan bütün vazifeler o kanunun 
15 nci maddesi hükmü sarahatince belediyelerin 
vazifeleri ve murakabeleri altındadır. Şimdi bu 
kanunla, belediyelere itimat, etmiyoruz, bunun 
bir merkez komitesinin yapacağı bir talimatna
me ile hususan murakabesini istiyoruz ki, bu, 
mevzuata, müktesep bir hakka aykırı düşer ve 
halkın seçmiş olduğu mahallî temsilcilerin hu
kuku ile tearuz teşkil eder. Ne yapalım, böyle 
diye bu işi yürütmiyelim mi? Yürütelim. Ben
deniz de buna taraftarım. Bu işi birleştirmek 
lâzımdır. Yani belediyeleri ihmal edemeyiz, yet
kilerini ayak altına alamayız. Eğer bu madde 
aynen kabul edilecek olursa' vazifeler arasında 
tedahüller olacak ve bu iş bu sebeple aksak 
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j gidecektir. Belediyeler ellerindeki yetkilere da

yanarak bu işlere umulmadık, beklenmedik bâzı 
müdahaleler yapmak hakkını bugün haizdir. 
Binaenaleyh öyle bir iş yapalım ki hem beledi
yelerin haklarını ihlâl etmiyelim, hem de, sami
miyetle arzu ettiğimiz bu turistik müesseselerin 
hususi mahiyetleri icabına göre talimatnameler 
hazırlasın. 

O halde iki nokta vardır. Birisi, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesi diye tasrih 
etmiştir, ancak 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
nun burada zikredilen 15 nci maddesi acaba ne 
olacaktır? İnşaallah bu Belediyeler Kanununu 
yeniliyeceğiz, o kanun bugünkü belediyeler ih
tiyaçlarına tevafuk eder bir kanun olacaktır, 
alâkalı ihtisas encümeninde hazırlanmıştır, 
umarım ki, yakında yüksek huzurunuza gele
cektir. Onun için bu kapıyı açık bırakalım. Geç
miş maddelerde olduğu gibi, Belediye Kanunu 
diye tasrih edelim, çünkü bu kanun ileride baş
ka bir numara alacaktır, oraya atıf yapalım. 
Belediye Kanunu hükümlerine göre burada zik
redilen vazifeler ve işleri tasrih etmek yoliyle 
1580 sayılı diye yakında ortadan kalkacak bir 
kanunun numarasını koymıyalım. 

İkinci ve asıl mühim olan nokta, hususan 
bir merkez komitesinin yapacağı bir talimatna
me ile merkez komitesinin seçeceği veyahut 
göstereceği bir zat tarafından 'yapılacak kon
trol ihtiyaca kâfi değildir. Memleketin dört bu
cağında açılacak bu gibi turistik müesseseler 
için merkez komitesinin seçeceği bir arkada
şın her hangi bir ihtiyaç dolayısiyle yapacağı 
kontrollarla bu ihtiyaç kapanmış olmaz. Ka
nuni yetkileri haiz belediyelerin belediyelerle iş 
birliği yapmak suretiyle bunu tamamlamak lâ
zımdır. Bu nasıl olur? Bendeniz bu hususta 
yapacağım teklifte diyorum ki : (Merkez Turizm 
Komitesinin seçeceği temsilcilerle mahallî be
lediye iş birliği yaparak usulü dâhilinde bir 
talimatname hazırlar. Bu talimatname kanunun 
tarif atı dâhilinde tasdikten geçtikten sonra 
Belediyeler Zabıta Talimatnamesinin bu hu
susta salâhiyet verdiği hükümler yerine geçer.) 
Yani ancak o şekilde kabili tatbik olur. Yoksa 
merkez komitesinin yapacağı bir talimatname
yi belediyeler tatbik etmez arkadaşlar. Buna 
imkân ve ihtimal yoktur. Zaten merkez komi
tesi bu gibi ihtiyaçları tesbit edecek durumda 

| değildir. Öyle hâdiseler olur ki, mahallî ih-
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tiyaç ve hususiyetlere göre tedbirlerini almak 
icap eder. Merkez komitesinden belediyelere 
gönderilecek bir müfettiş ve kontrol vasıtasiy-
le bu işi halle imkân bulunamaz. Eğer beledi
yelerle .merkez komitesinin iş birliğiyle bir ta
limatname hazırlanacak olursa merkez komite
since gönderilecek mütehassıslar bulunmadığı 
zaman belediyeler kendi yetkisini kullanarak bu 
işleri inceler ve hal yoluna girer, bu da tatbi
katta çok faydalı olur. Bu arzettiğim hususları 
ihtiva eden bir tadil teklifi takdim ediyorum. 
Kabul edildiği takdirde işleri bozmamış oluruz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendi; bu madde dikkatle okunursa tatbi
katta belediyelerin mevkiini, otoritesini fevkalâ
de tehlikeye koyacak bir karakter arzetmekte-
dir. Müsaade buyurursanız bir kere daha yük
sek heyetin hafızasını tazelemek bakımından 
maddeyi okuyayım : 33 ncü madde : 

«1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinde umumun yatıp kalkmasına, yiyip 
içmesine, yıkanıp temizlenmesine mahsus mü
esseselerin açılmalarına ve işletilmelerine izin 
verilmesine, veya bunları işten menetmeye, te
mizliklerini ve servislerini denetlemeye, tarife
lerini tasdika, bu yerlerde iş çevirenlerin veya 
çalışanların ehliyet şartlarını tâyine, çalışmala
rına izin vermeye veya bunları çalışmaktan 
menetmeye ait belediye yetkilerinin tatbik su
reti, bu kanunun birinci maddesinde yazılı olup 
belge verilmiş müesseseler için Merkez Turizm 
Komitesinin tetkikından geçirilmiş özel yönet
meliklerle tâyin olunur. . . » Kim yapacak bu
nu? Orası belli değil. Belediye mı yapacak? 
Yani komite bunu tetkik edecek de beleddyeye 
getirecek ve belediye hâkim olduğu halde bunu 
rsdar mı edeee'k? Veyahut beleddyeye devrolu-
nan bir hak mıdır? Bu, anlaşılmıyor.. 

Sonra devam ediyor, diyor k i ; «ve bu yö
netmelikler sözü geçeın müesseseler için beledd-
ye Zabıtası talimatnamelerinin bu salâhiyetlere 
ait kısımları yerine kaim olur.» Yani belediye
ler turizm müesseseleri denilen ve kendi beledi
ye hudutları dahilindeki müesseseler üzerindeki 
hakkı hükümraniyesini kullanarak mı bunu ya
pacaktır, yoksa belediye ile beraber mi yapıla
caktır, belli değildir. (Belediyeden alınıyor ses
leri). O halde bu madde, alma maddesi değil
dir. Hukukçu olarak arzediyorum, hu madde 
şu'dur : «Merkez Turizm Komitesinin tetkikin-
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[ dan geçirilmiş özel yönetmeliklerle tâydn olu

nur.» «Tetkikından geçirilmiş» diyor. Meselâ 
Şûrayı Devlet de istima edildikten sonra kararı 
Hükümet verir. Misal olarak arzediyorum. Su 
ibareden benim anladığımı mâna şudur: Bu hak
kın belediyelerde baki kaldığını ve talimatna
menin komiteden geçerek, tetkik neticesi bele
diyeler tarafından çıkarıldığı mânasını anla
rım. Fakat arkadaşımızın ifade ettiği şekilde 
maksadın bu olmadığı anlaşılıyor. Maksat bu 
olmadığına göre tatbikatta belediyelerle bu ko
mite arasında mütemadi bir çatışma olur. Mak
sat ne ise ibareyi ona göre yazmak lâzımdır. 
Kaldı ki yarın önümüze Belediye Kanunu gele
cektir ve turizm müesseseleri taaddüt edecektdr, 
bir ikilik hâsıl olur. Bir tarafta belediyenin 
karıştığı sahalar, öbür tarafta bu turizm mü
essesesinin hükmü altına giren sahalar.. Bunun 
üzerinde Meclisin tamamiyle meseleye nüfuz 
ederek, ilerdeki çatışmaları derpiş suretiyle 
meseleyi bir neticeye bağlaması lâzımgelir. Bi
naenaleyh bu noktayı göz önüne almak suretiy
le asıl mâna ne ise o husustaki kanaatini söy
lemeli. Yoksa belediyelerin bünyesi, hizmetleri 
ve o belde üzerindeki tasarrufları noktasından 
mühim gedikler açtığımızı da kabul etmek lâ
zımgelir. 

Şimdi alt taraftaki kısma geliyorum: «Bu yö
netmelikler sözü geçen müesseseler için Beledi
ye Zabıtası talimatnamelerinin bu salâhiyetlere 
ait kısımları yerine kaim olur.» diyor. Bundan 
mâna çıkarılırsa, belediyelerin hiç mi alâkası 
kalmıyor? (Merke« komitesinin tetkikından ge
çirilir) demek bu yönetmelikler, onun tasdi-
kmdan geçirilmiş demek değildir. Burada tas
dik mercii neresidir? Bu cihetin esaslı şekilde 
tâyini lâzımdır. • 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, bu kanunun 30 ncu maddesindeki sıhha
ti umumiyeyeait olan bu hükümler yalnız beledi
yeleri değil, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu muci
bince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını da 
ilgilendirir. Binaenaleyh belediyeler Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına karşı mesuldürler. 
Bunu belediyeden alır da başka bir makama 
verirsek, orta yerde mesul makam kalmaz. 
(Doğru sesleri). Hıfzıssıhhai Umumiye Kanu
nu gereğince belediyeler bu vazifeyi yapmakla 
mükelleftirler. Bendenize kalırsa, Hikmet Fırat 

I arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, belediyeleri 
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de iştirak ettirmek lâzımdır ki mesulün kim 
olduğu belli olsun. 

ÇALIŞMA Ko. SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 
(Aydın) — Efendim, turistik belge almış bir 
müessesenin bir belediye hududu içinde çalış
maya başladığı andan itibaren belediye nizam
namesinin tatbik edilmekte olduğu diğer mü
esseselerle bu belge almış müesseseler ayrı ayrı 
iki rejim altında belediye murakabesine tâbi 
tutulmaktadır. Bunlardan bir tanesi 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesinde beledi
yelere verilmiş olan yetkilerin tatbik edilmekte 
bulunduğu müesseseler, ikincisi turistik belge 
almış olan müesseselerdir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desine göre tanzim edilmiş talimatname gere
ğince o belediyelerce tanzim edilmiş talimatna
me gereğince bunların tatbikatına muhatap olan 
müesseselerin yanında bir de bu turistik bel
ge almış olan müesseseler için, belediye yetki
lerinin kullanılmış tarzını ihtiva eden ikinci 
bir talimatnameyi hazırlanması derpiş ediliyor. 
Bu maddenin ihtiva ettiği hüküm budur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Belediye bakidir, değil mi? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA-
MTK GEDlK (Devamla) — Belediye bakidir. 
Belediye yetkisinin, halen belediyede mahfuz 
olduğunu da biraz aşağıda mütalâa buyuracak
sınız. Merkez Turizm Komitesi tarafından, onun 
tetkikmdan geçirilmiş olan bir yönetmeliğin 
içinde bulunması lâzım gelen vasıflar, orada, 
kendisine belge verilmiş olan ve yeni biı< karek-
ter taşıyan turistik müessesenin vasıflarına uy
gun tarzda zikredilecektir. Hiç şüphe yok ki, 
bunun da takdiri turizm komitesine bırakıla
caktır. Cünki dikerlerinden farklı olan bâzı 
hususiyetleri olacaktır. Halbuki belediye muhi
ti içinde bu yolda kurulmuş müesseselerde ça
lışma yetkisi veren o yer belediyesidir. Takdir 
buyuracağınız gibi, turistik belgeyi ancak mer
kez turizm komitesi verir ve onların orada ça
lışma yetkisi ancak bununla tauılır. Diğer mü
esseseler bağlı bulundukları belediyelerden ala-
cûfkları müsaade itle çalışmaya başlarlar. - Şu 
halde talimatın anne vasıflarının ayrı ayrı olması 
icabeder. Bu yolda tanzim'edilecek talimatna
menin tatbik yetkisi belediyelere aittir : (... ça
lışanların ehliyet şartlarını tâyine, çalışmala
rına izin vermeye veya bunları çalışmaktan 
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| menetmeye ait belediye yetkilerinin tatbik su

reti...) 
Aşağıda izah edildiği veçhile oluyor. (... ve 

'bu yönetmelikler sözü gecem müesseseler için 
Belediye Zabıtası talimatnamelerinin bu salâ
hiyetlere ait kısımları yerine kaim olur) deni
yor. 

Belediye Zabıtası Talimatnamesinin aynı ma
hiyette olan, yetkisini bu maddenin metnine 
koyalım mı? 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
num 15 nci maddesinde olduğu gibi, belediye
lere verilmiş olan yetki belediyelerden alınma
maktadır ki... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Beyanları bendenizin noktai nazarıma tevafuk 
ediyor. Tatmin edilmiş bulunuyorum. Yalnız, 
ifadelerinde bir nokta var, bu Merkez Turizm 
Komitesinin tetkikmdan geçirilme keyfiyeti be
lediye meclislerinin yetkisini ihlâl ediyor mu? 
Yani tetkikından geçirilecek birçok konular
da o heyetle belediye arasında bir ihtiliâf zu
hur ederse ikimin dediği olacaktır? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MİK GEDİK (Devamla,); — Bu, Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Mer
kez Turizm Komitesinin tetkikmdan geçirelim, 
kaydı buraya konmuştur. Bu hususta bir tek
lif olursa komisyon olarak mütalâa ederiz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devmla) 
— Esasta biriz. 

REİS — Hikmet Fırat! Behzat Bey, siz de 
•söz istemiştiniz değil mi? 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Evet. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Komisyon 

sözcüsünün beyanatından ısonra tekrar konuşmak 
mecburiyetini hinsettim. Sebebi; Belediye Zabı
ta Talimatnamesinin tatbikatı meselesi münhası
ran ayrı kanuni bir formaliteye tâbidir. Formül 
mevcut olmadıkça kıymeti ameliyesi ve tatbikı
yesi yoktur. Çünkü bu madde hükmüne göre, 
bu gibi müesseselerde ahkâmı cezaiyenin tatbiki 
meselesi bahis mevzuudur. Bunlar kanuni for
maliteye tevafuk etmezse her hangi bir talimat
name ile bu ceza hükümleri tatbik edilemez. 
Onun için bendeniz bu hususta ısrarla rica edi
yorum ve diyorum ki - bu hususta komisyon söz
cüsü de beraber olduklarını beyan ediyor - be
lediyeler bu işi görmeye mecbur değildir. Gör
mek istemezler. İsteseler bile kıymeti tatbikıyesi 
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ve ameliyesi yoktur. Şurasını da arzedeyim ki; 
Belediye Zabıta Talimatnamesini hazırlamak be
lediye meclisi umumisine aittir, oraca müzakere 
ve mahallin ihtiyaçlarına göre hazırlandıktan 
sonra, o yerin, idare âmirinin mütalâası inzi
mam etmek şartiyle İçişleri Vekilinin ve hususa -
t1 sıhhiyesi için de Sağlık Bakanlığının tasdiki 
ile muteber olacaktır. Bunun gayrısında hiçbir 
talimat yapılamaz. 

Şimdi, bu madde diyor ki, merkez komitesi 
bir talimatname yapar, tetkikten geçer, beledi
yeye verir, belediye de bunu tasdik eder. Etmez 
arkadaşlar. Yapacaksın diye emir vermek, o 
mahallin idaresine, otonomisine bir müdahale 
olur. İler iki tarafı memnun edecek bir takrir 
hazırladım. Sizi yormamak için bu takririmi 
okumadım. Bu takrir okunacak olursa görüle
cektir ki, her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Sonra; yukarda bir madde daha vardı; 28 nci 
madde, O da, yüksek kararınızla komisyona ha
vale edilmişti. Orada tarifeler serbesttir, diyor. 
Bu, belediyeleri alâkadar etmez ama o yerde be
lediye teşkilâtı varsa belediye reisine haber ver
memek olmaz. Oranın bir sahibi vardur, ona 
haber vereceksin. O, buna muttali olacak. Bu 
talimatname hükmünü tatbik etmiş olacaktır. 
Daha yukarda bir madde vardır, diyor ki : «Bu 
gibi şeylerin teftiş ve kontrolü. merkez komite
sinin göndereceği bir mütehassıs zat tarafından ya
pılır.» Bu, ayrı ıbir şeydir. Sureti hususiyede 
teftiş ve murakabe ettirebilir. Fakat o madde 
mahallî idarelerin hak ve salâhiyetlerine asla 
tecavüz etmiyoır. Anlıyorum ki, komisyonda bu
nu istiyor. Ama iyi anlıyamadı. Binaenaleyh 
bendenizin teklifim Yüksek Komisyonca takdir 
ve tasvip buyurulursa mesele halledilir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 
(Aydın) •— Efendim, Hikmet Fırat arkadaşımız, 
bir belediye hududu içinde bu vasıfta bir mües
sese kurulurken belediyenin ihtiyaçları nazarı 
itibara alınarak bu müessesenin kontrolü için 
bir yönetmelik yapılması icabeder ve böyle bir 
yönetmeliğin belediye meclisinden geçmesi ica
beder buyurdular. Halbuki bu kanunla bizim 
getirmek istediğimiz dâva mahallî belediyelerin 
ihtiyaçlarını tesbit değil, o belediye hudutları 
dışından gelecek turistlerin ihtiyacını tesbit da
vasıdır. Bu sebeple bu mahallî belediye 
meclisleri tarafından değil memleketşü-
mul bir vazife deruhde etmiş olan Ba-

.1953 O : 1 
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ve onun 

ı yerine Merkez Turizm Komitesinin işidir. Bina-
! enaleyh bu işi belediyecilik noktasından değil ku-
I rulmakta olan bu müesseselerin prensiplerine 

uyarak korumak zarureti olarak düşünmeliyiz. 
Eğer yönetmelikler mahallî belediyeler tarafın
dan yapılacak olursa bu mahallî ihtiyaçları tes
bit ve bunların tatbikmda faydalı olur. Ama bi
zim meşgul olduğumuz, memlekete getireceğimiz 
turisti tatmin edecek bir talimatnamenin hazır
lanmasıdır. Bu talimatnamenin ancak bütün 
memleketi alâkadar eden ve şâmil bir mahiyet ik
tisabı icabeder. Bunu yapacak da ancak Merkez 
Komitesi olabilir. Dâvayı bu noktadan almak za
ruridir. Ama bunun dışında belediyelerin gayet 
tabiî olarak yapmaları icabeden birtakım vazife
leri vardır, bunlar da kendilerinden nezedilmiş 
değildir. 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim; 

bu maddede mevzuubahis olan, bâzı müessesele 
rin açılmasına izin vermesi veya çalışmasını 
menetmesi hususunda belediyelerin kendi ka
nunlarında mevcut salâhiyetlerin tarzı istimali 
hususunda bir yönetmeliğin Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü tarafından yapılmasıdır. Ben
deniz buna neden lüzum gördüğünü anlamadım. 
Malûmu âliniz turistik müesseselerde aranacak 
olan vasıflar, emsali diğer müesseselerde arana
cak olan vasıflardan daha yüksektir. Binaen
aleyh belediyeler, bilfarz emsali müesseselerde 
aradığı sıhhi şartlar bu turistik müessesede 
mevcut değilse onun faaliyetine son vermesi son 
derece tabii bir keyfiyettir. İzin vermesi ba
kımından da böyledir. 

Şimdi, turistik müesseselerde aranacak va
sıflar daha yüksek olduğu için, belediye aynı 
şekilde izin verirken ayn bir talimatnameye 
göre keyfiyeti tesbit etsin, buna ihtiyaç yoktur. 
Çünkü belediye turistik müesseseye izin vermez. 
Yalnız kendi hudutları dâhilinde çalışan emsali 
gibi bir müesseseye izin verir. Bu arada muay
yen asgari şeraiti haiz olmasını kontrol eder. 
Bunun haricinde bu müesseselerin kontrolü, bu 
kanunla, daha evvel geçmiş olan maddelerle 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne 
aiddir. Eğer bir müessese, belediye zaviyesin
den değil, bu kanun zaviyesinden vecibelerini 

| yerine getirmiyorsa, onun turistik müessese 



B : 77 6 .5 
belgesini Basın - Yayın Ve Turizm Umum Mü
dürlüğü zaten geri alıyor. 

Binaenaleyh burada belediye salâhiyetleri 
ile Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
salâhiyetleri arasında bir tedahül vücuda geti
rilmesine sebep olacaktır. Her ikisinin vazifesi 
birbirinden ayrıdır. Belediye tamamen beledi
yecilik zaviyesinden bu müesseseleri kontrol ı 
edecek, izin Verecek, yahut faaliyetlerine son 
verecektir. Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü; belediyenin aradığı vasıflara ilâveten 
daha yüksek vasıfların mevcut olup olmadığını 
kontrol edecektir. Bu kontrolü zaten Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü belediyelere 
bırakamaz. Kendisi yapacaktır. O halde bu 
maddeye neden lüzum görüldü? Hakikaten anla
madım. Kaldı ki, bizim kanunlarımızda, umumi 
olarak bu talimat kelimesinin ve buna atıf ya
pan. hükümlerin kanunlara girmesinin aleyhin-
deyiz. Talimat nihayet bir kanunun veçhi tat
biki hakkında idarenin kendi takdirine göre 
hazırladığı bir şekilden ibarettir. Talimata hiç
bir zaman kanuniyet mahiyeti verilemez, o tali
mat kanuna uygun ise mer'i olur, muteber olur, 
değilse bir hüküm ifade etmez. Binaenaleyh 
talimat yapılır şeklinde maddeyi tedvin etmek, 
kanun tekniğimize uymaz. Bu itibarla bendeniz 
bu maddenin tamamen kaldırılmasını teklif ede
ceğim ve bunda hiçbir mahzur yoktur. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, şimdi bir kere kanunun maddesinden 
maksat nedir, Meclis huzurunda bu metnin mâ
nasının tesbiti lâzımdır. Ne istiyor? 

ibareden bendenizin anlryabildiğim, demin
ki beyanatımda da işaret ettiğim üzere, turizm 
komitesi birtakım mütalâalar verecek, şu şu şu 
diyecek ve belediye haiz olduğu belediye hu
kuku sıf atiyle hakimane (souverain) bir suret
te belediye işlerinde hâkim olarak, bunları mu
vafık görerek karar verecek. Bu mâna çıkıyor 
bu metinden. Nitekim sayın sözcü de beyana
tında, ilk beyanatında bunu takviye etti. Bu
nun böyle olduğu kanaatini ifade etti. Fakat 
bendenizin sorduğum sual üzerine iş değişti. 
Çünki bakınız, ibare şudur; «Merkez turizm 
komitesinin tetkikmdan geçirilmiş özel yönet
meliklerle» evet «tetkikmdan geçirilmiş», ya
ni sayın sözcü arkadaşımızın buyurdukları şe
kilde belediyenin, yönetmeliği tanzim etmek | 
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yetkisi, fakat bir numaralı yönetmelik yerine 
iki numaralı yönetmeliği koymak yetkisi mah
fuzdur. Bu nedir? Buradaki ibarenin mânası 
nedir? Birtakım kanunlarımız vardır ki, Şûra
yı Devleti dinledikten sonra Hükümet, hâkimi
yeti tammeyi haiz olarak bâzı kararlar ittihaz 
eder, ama şaritayı kanuniye şudur; Şûrayı Dev
leti dinlemek şartiyle. 

Şimdi bu metinden anlıyabileceğimiz şudur-
ki ; turizm komitesi birtakım esaslar tesbit ede
cek, o esasları belediye dikkate alarak bu işlere 
mütaallikj talimatnamesini kendisi tanzim ede
cek. Halbuki sayın sözcü arkadaşımız, ikinci 
defa kürsüye geldiklerinde başka türlü bir li
san ile konuştular. Yani bu ifadelerinde kati
yet yoktur. Af buyursunlar, kendilerine hürme
tim vardır. Maksadım, kanunun tatbikmda pü
rüze, tereddüde yer verilmemesidir. Belediyeye 
taallûk eden fikrimi de bilâhara arzedeceğim. 
Fakat evvel be evvel şu noktayı izah etmeleri 
lâzımgelir ki, ikinci ifadelerinde, belediyelerin 
bu yetkisi kaale alınmıyor. Bu zabıtları oku
yan alâkalılar ilerde belediyenin bir yetkisi 
yoktur, bu talimatnameyi tanzim eden Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüdür, beledi
yenin burada bir sıfatı yoktur diyecektir. Sayın 
doktor Celâl Beyefendinin buyurdukları şekil
de, belediyenin bir de Hıfzıssıhha Kanunu mu
cibince Sağlık Bakanlığına karşı olan vaziyeti 
vardır. 

Binaenaleyh arkadaşlar görüyorsunuz ki, bu 
iş hakikaten bir vuzuhsuzluk içindedir. Yani 
birinci sual şudur : Belediyelerin bir yetkisi 
olacak mı, olmayacak mı? Merkezden gelen ta
limatname, yani komitenin yaptığı talimatna
me mi hükümferaıa olacaktır? Hikmet Furat 
-çok güzel izah ettiler, dediler k i ; tatbikat ne 
olacaktır? Kim 'tatbik edecek bunu? 

DEVLET VEKİLİ FFJTHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Belediye. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNCEL (Devamla) 
— Belediye tatbik edecekse belediyenin vazi
fesi icra memurluğu mudur? Belediyenin bil
gisi dâhilinde bu mevzu 'hakkında hiçbir söz 
söylemesi' mutasavver değil midir? Hakkı ke-
Hâmı yok mudur? Diyeceksiniz ki, bu başka bir 
maksada matuftur. Ne olursa olsun. Bilmiyo
rum, belki ben cahiliyim. Fakat hiç zannetmi
yorum ki Belçika'da, italya'da, Yunanistan'-
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da, Fransa'da belediyelerin buı hususta hiçbir I 
yetkisi bulunmasın ve belediyeler bu işlerde söz 
sahibi olmasınlar. Belki bir metin getirirler, 
gösterirler, belediyelerin 'hiçbir hakkı yoktur, 
mânası çıkar. O zaman akar sular durur. Yani 
emsal olur. Buna şimdi şahsan şu safhada bir 
şey diyemem. Onun için temenni ediyorum, ri^ 
ca ediyorum, bu, mühim bir meseledir, beledi
yelerin bünyesinde gedik açmaya müntehi ola
bilir. Biz bir taraftan memlekette turizmi ge
liştirelim derken, öbür taraftan zaten bu mem
lekette doğru dürüst oturamamış olan beledi
ye müessesesini hİT kere daha zedelemiş olmı-
yalum. Bundan ihtiraz ediyorum. 

REİS — Devlet Vekili Fethi Çelükbaş, bu
yurun.. Hükümet takaddüm ediyor efendim. 

DEVLET VEKÎLÎ FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, müzakere 
mevzuu olanı madde hiç bir suretle 'belediyele
rin haliz olageldikleri salâhiyetlere bir müdaha
leyi tazıammun etmemektedir. Belediyelerin hu
dudu içinde çalışan müesseselerden bir kısmı 
turizm müessesesi beltgesi 'alan müesseselerdir. 
Bunlara tatbik edilecek olan nizamlar, esaslar 
ne olacaktır? Mesele Türkiye'de turizm sana
yiini aynı zihniyetle memleketin her tarafında 
ve ancak turizm belgesi alan müesseseler için 
mer'i olmak üzere bâzı esaslar ibu müesseseler- I 
de tatbik ettirilmek istenmektedir. Belediye 
Zabıtası Talimatnamesinde mevcut olan aynı 
mahiyetteki salâhiyetler, daha yüksek vasıflar 
istenen bu müesseselerde merkez komitesinin 
teabit edeceği esaslar1 dâhilinde sevkü idare 
olunacaktır. Bunu kim yapacaktır? Belediye-. 
lerin murakabesi devam etmektedir ve beledi
yenin murakabesi muayyen mevzularda dahi 
yüksek vazifeler içerisinde devam etmektedir. 

Diyorlar ki; tedahül vardır, Turizm Genel 
Müdürlüğü ile belediyelerin murakabesinde. 
Ydk arkadaşlar. Belediyenin fiilî ve yakın 
murakabenin sahibidirler. Halbuki Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğü Yüksek murakabe sahi
bidir. Belediye Zabıta Talimatnamesine muga
yir bir iş varsa, Turizm belgesi almış olsa dahi, 
belediyeler fcu yetkiyi kullanmakla «mücehhez
dirler. Fakat belediye Zabıta Talimatnamesi
ne uygun ve bunun yanında dahi yüksek vazi
felerin icabı turizm belgesi almış olanların va
zifeleri varsa bunların murakabe neticesinde 
belgelerinin ellerinden alınması ve saire huşu- I 
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sunda daha önce maddeler geçti. Bu suretle 
madde, bir taraftan belediyelerin mevcut salâ
hiyetlerini idame ettirmek, fakat diğer taraf
tan da turizm belgesi almış bulunan müessese
lerin muayyen bir turizm politikası içinde çalış
malarını mümkün kılmak maksadına matuftur. 
Burada murakabe çiftedir. Bir taraftan beledi
ye murakabesini yapacaktır. Fakat belge almak 
ve saire mevzuubahis olduğu zaman, yüksek 
murakabe kurulunun harekete geçmesi ve ica
bında belgeyi elinden almak meselesi mevzuu-
bahistir. Belediye Kanuniyle bir tearuz yoktur 
ve salâhiyetlere bir müdahale bahis konusu de
ğildir. Ancak bu hüküm kabul edildiği takdir
dedir ki, memlekette turizm endüstrisini kur
mak mümkün olabilecektir. Turizm endüstrisini 
kurabilmek, memleketin her tarafında bu işlerle 
uğraşanların aynı esaslar dâhilinde çalışmaları
nı emniyet altına almakla mümkün olabilir. Ak
si takdirde mahallî idarelere işi terkettimiz an
dan itibaren turizm endüstrisinin kurulması ve 
yürütülmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Bu itibarla maddenin aynen kabul edilmesi 
kanunun ruhuna ve maksadına tamamen uygun 
düşecektir. Bendeniz maddenin aynen kabul 
edilmesini Muhterem Heyetinizden rica ederim. 

RElS — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 

GEDİK (Aydın) — Efendim; muhterem Feri
dun Fikri arkadaşımızın görüşmelerinden sonra 
bir noktayı tavzih etmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Kendileri buyurdular k i ; sözcü birinci be
yanında benim noktai nazarımı teyit ettiler, 
ikinci görüşmelerinde aksi mütalâada bulun
dular. 

Bendeniz sözlerimi yeniden tasrih edeyim. 
Bu maddede zikredilen talimatnamenin yapıl
ması merkez komitesine verilmiştir. Bu suretle 
Basın -, Yayın Umum Müdürlüğü tarafından 
hazırlanacak böyle bir talimatname Merkez Ko
mitesinin tetkikmdan • geçirilecek ve kabul edil
dikten sonra tatbik edilmek üzere hiç şüphe 
yok ki, belediyeler bunda vazifeleneceklerdir. 
Talimatnamenin yapılması mevzuunda arkada
şımız Hikmet Fırat'ın ifade buyurduğu gibi 
Turizm Endüstrisini memleket içinde idare et
mek mesuliyetini üzerinde bulunduran Basın -
Yayın Umum Müdürlüğü bu talimatnameyi 
hazırladıktan sonra bunun tatbikatını beledi-
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yelere devredecek ve tatbikatı buyurdukları 
şekilde fiilî olarak kontrol edilecektir. Ama ta
limatname mevcut ihtiyaçlar ve turizm mües
sesesi karakteri bakımından bu husus Basın -
Yayın Umum Müdürlüğü tarafından temin edi
lecektir. Belediye meclislerinden bu talimat
namenin geçirilmesi burada mevzuubahis de
ğildir. Doğrudan doğruya Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğünce hazırlanacak ve Merkez Turizm 
Komitesinin tetkikmdan geçecektir. Binaena
leyh bu talimatname, tatbikatı esnasında, be
lediyelerin kendilerini ilgilendiren diğer işler
deki kontrol yetkisini tanıyacak mahiyettedir. 

Buyurdular ki, başka memleketlerde bunun 
tatbikatı nasıldır! 

Komisyonda Hükümet arkadaşlarımızla te
mas ettik. Bu meseleyi mevzuubahis ettik. Ver
dikleri malûmatta; Yunanistan, Fransa ve İtal
ya gibi turizmin büyük inkişaf gösterdiği mem
leketlerde bu tarzda belge almış olan müessese
ler, bizim Basın - Yaym ve Turizm Genel Mü
dürlüğümüze muadil olan teşkilâtın mutlak mu
rakabesi altındadır. Bu cihet, turizmi inkişaf 
etmiş memleketlerde de bu yolda tatbikata 
mazhar olmaktadır. 

REİS — Cihad Baban, buyurun. 
OtHAD BABAN (îzmir) — Efendim; ko

misyon muvafakat ederse bir tadil teklifinde 
bulunmak istiyorum. Bu teklifim bir tadilden 
ziyade tamamlayıcı bir teklif olacaktır. 

Kanunun 33 ncü maddesinin altıncı satırın
da «yetkilerinin tatbik sureti, bu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı olup belge verilmiş mü
esseseler için Merkez Turizm Komitesinin tet
kikmdan geçirilmiş» ibaresi vardır. Bunun ye
rine, Celâl Bey arkadaşımızın fikrinden mül
hem olarak, «Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
uygun olarak merkez komitesi tarafından ha
zırlanan yönetmelik,» ibaresinin konmasını arz 
ve teklif ederim. 

İkinci tadil teklifime gelince : Ben şahsan, 
turistik belge almış müesseselerin, belediyelerin 
murakabesi altında işlerini yürütebileceklerine 
kani değilim. Yürütebilmiş olsalar, realist ola
lım, bugünkü ahval ve şartlar içinde mevcut 
mevzuatı tatbik etmek , imkânını bulabilirlerdi. 
Bugün dahi, elde mevcut mevzuatı tatbik ede
memektedirler. 

Bu itibarla hususi dikkat istiyen, hususi 
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j bilgi istiyen bu mevzuu doğrudan doğruya 

Basın - Yaym Umum Müdürlüğünün kontrolü 
altına koymaktansa, başka memleketlerde ol
duğu gibi, Fransa, İsviçre, Yunanistan, İtalya 
ve Şimal memleketlerinde olduğu gibi, bu mu
rakabeyi doğrudan doğruya turizm ofislerine 
vermek, en salim yol olur. Onun için ibarele
rin altına, «. . . Belediye Zabıtası Talimatname
lerinin bu salâhiyetlere ait kısımları yerine 
kaim olur.» dedikten sonra, «Bu murakabeyi 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
yapar.» ibaresinin konmasını teklif ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MİK GEDİK (Aydın) — Efendim, arkadaşımız, 
Celâl Bey arkadaşımızın teklifini de benimsi-
yerek .maddeye bir ilâve yapmak suretiyle bu
nun kabulü ricasında bulundular. 

Ancak, bir noktaya işaret etmek mecburi
yetindeyim. Yaşamakta bulunan ve tatbikatta 
büyük bir kıymeti olan bir kanun hakkında 
bir talimatname yapılırken onun ihmal edilme
sine imkân yoktur. (Doğru sesleri). Bir tali
matname yapılacaktır, bunda mer'i olan ka
nunlar nazara alınacaktır, fıkra bu fikri ihti
va etmektedir. 'Hiç şüphe yok, Umumi Hıfzıs
sıhha Kanunu ve buna benzer kanunlar nazarı 
itibara alınarak bir yönetmelik hazırlanacaktır. 
Binaenaleyh maddeye böyle bir ilâvenin yapıl
masına lüzum yoktur. 

CİHAD BABAN (İzmir) — « ... hazırlar » 
yerine «Merkez Turizm Komitesi tarafından ha-
zırlanması...» denilmesini teklif ediyorum. 

• NAMIK GEDİK (Devamla) — Komisyonda
ki arkadaşlarla görüştük. Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü tarafından hazırla
nır ve Merkez Turizm Komitesinin tetkikmdan 
geçirilir, diye bir şey ilâve edersek buyurdu-

I ğunuz şekli de pekâlâ temin etmiş olur. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Tetkikmdan mı, tasdikmdan mı? 
NAMIK GEDİK (Devam ya) — Basm - Ya

ym vıe Turizm Umum Müdürlüğünün hazırla
dığı şey Merkez Turizm Komitesinin tetkikmdan 
geçirildikten sonra, ama Merkez Turizm Komi
tesinin fevkında bir müessese olduğu için Ba
sın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü onu 
tasdik edemez. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
I Hayatiyet ve hâkimiyet veren, meselâ belediye 
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meclisi bir taiimatnam'e yapar, bu o muhit için 
kanun hükmündedir. I 

NAMIK GEDİK (Devamla) — T e t k i k ve j 
tasdikından şeklinde bir teklif verilirse benim- ' 
seriz efendim. 

REİS — Behzat Bilgin. | 
BEHZAT BÎLGİN (tamir) — Efendim; dik 

ofarak Sayın Devlet Vekili Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızın bir noktadaki fikrine cevap arze-
deyim : 

Demin de arzettiğim gibi, kanunlarda tali
matnamelere atıf yapılması mûtat değildir. Ve 
bizim Bütçe Komisyonunda bu hususta çok ti
tiz davranmış olan arkadaşımız Fethi Çelikbaş-
tır. Kanun, kanundur. Talimatnamenin kanun 
metninde zikredilmesi ieabetmez. Talimatna
menin, idarenin ta'kdir ettiği şerait dâhilinde 
yapılır. Bu da yalnız idareyi ilzam eder, vâ-
zıı kanunu ilzam etmez. Ancak buyurdurlar k i ; 
turistik müesseselerin kontrolünde belediyeden 
aranacak, daha sıkı, daha titiz bir itina vardır. 
Bir defa belediyeler bu 'müesseseleri de diğer 
müesseseler gibi kontrol ederler. Bunların tu
ristik kontrolü zaten belediyelere ait değildir. 
Bu hususta kanunun 19 ncu maddesini arzede-
yim. 19 ncu maddede deniliyor ki : 

«Belge almış olan müesseselerin belgenin ve
rilmesinde âmil olan vasıfları muhafaza edip 
etmedikleri, idare ve işletme tarzları Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce her za
man kontrol edilebilir. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına I 
yaptırır.» ı 

Yani belediyeye yaptırmaz, kendi mütehas
sıs elemanlarına yaptırır. j 

«Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve \ 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden i 
istenen her türlü kayıt ve malûmatı tetkik et- : 
tinmeye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken i 
bilgileri vermeye ve bu hususlarda kolaylık gös- ! 
termeye mecburdurlar.» ! j 

Binaenaleyh bir kontrol müessesesi kurul
muş, bu kontrol müessesesi o şekilde kurulmuş ! 
ki kendi 'mütehassıslarına; yaptırır denilmiştir, j 
Bendeniz o maddenin müzakeresinde vakit bu- I 
lamadım. ttiraz edecektim. Diyecektim ki : 
Basın - Yayın kendi mütehassıslarına yaptırdı
ğı gibi icabında, meselâ belediyeler marifetiyle I 
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neden yapmasın? Fakat madde acele geçtiği 
için müdaheleye vakit bulamadım. 

İstese dahi, bu kontrolü Basın - Yayın, be
lediyeye t erk eklemez. Çürikü kendisinin müte
hassısları kontrol edecektir, tasarıya göre. Mü
essese turistik vasıfları hâiz midir, değil midir? 
Şeraiti iyi mi, değil mi? İşletmesi turistik ba
kımdan iyi midir, değil midir? 

Bunların mercid belediye değildir. İhtisas 
işidir, Basın - Yayının kendi mütehassısları ya
par, denmiştir. O halde belediyeye kalan şey 
nedir? Belediyeye kalan şey, belediye nizamna
mesi dâhilinde işletilip işletilmediğ'mi kontrol 
etmektir. Daha fazla vasıfları değil, asgari 
olan vasıfları haiz olup olmadığın'a dikkat et
mektir. Belediye bu bakımdan tetkik eder. Şim
di tasavvur buyurun, yanyana iki müessese, 
iki otel var. Birisi turistik müessesedir, diğeri 
değildir. Belediye, turistik olmıyan müessese
de kabul ettiği şeraiti, turistik müessesede de 
onun devamı için kâfi görür. Ama Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğü kâffi görmez. 

_ Yani belediye, o turistik müesseseyi, turistik 
müessese vasfını haitf değildir, diye kapatama^. 
O da ancak diğer müesseseler gibi çalışmış olur. 
Binaenaleyh belediyeye orada müdahale etmek 
düşmüyor. Bu müdahaleyi yapmak, Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğüne düşüyor. 
Eğer bu umum müdürlüğün aradığı vasıflar 
mevcut değilse, o müesseseden turistik'müesse
se belgesini geri alacaktır, şöyle yapacak, böy
le yapacaktır. Binaenaleyh 19 ncu madde ile 
tesis edilmiş olan kontrol müessesesi işliyeeek 
iken ve işlemesi de meciburi iken, bu madde ile 
yeniden bir usul koymaya ihtiyaç yoktur. 

Bendeniz bu maddemin kaldırılmasını teklif 
'ediyorum. 

REİS — Hükmet Fırat, 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 

çok rica edeceğim, acele etmiyelim. Çünkü ko
nuşmaların hepsini tetkik ettim, hiçbirinin müs-
tenidatı yoktur. Ben şimdi müstenidat göstere
rek arzı malûmat edeceğim. Oürıkü beyanatımız 
şahsi telâkki ediliyor. Baktım Fethi Çelikbaş 
katiyen, mevzuatla ilgisi olmadan beyanatta bu
lundu. Komisyon sözcüsü mevzuata yaklaşma
dı. Behzat Bilgin, arkadaşım da bir iltibasa ma
hal verdi. Bunları tahlil edeceğim. Bendenizin 
malûmatı, tamamiyle mevcut kanunların hü
kümlerine istinat ediyor. Behzat Bilgin arkadaşı-

— 61 — 
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hıızm söylediği hususlar, turizm belgesini vermiş I 
olan müessesenin tabiatiyle o belgeyi iptal hu-
sununda sureti mahsusada kontrol ve teftiş işle
rine aittir. Onlar murakabe olunacaktır. Yani bu 
müessesenin hususiyetine binaen o belgeyi ip
tal etmek hususunda birinci ihtarı verecek, ikin
ci ihtarı verecek, üçüncüsünde, belgenin iptali 
cihetine gidecektir. O ayrı bir mevzudur. 

Mevzuu müzakere olan maddeye geliyorum; 
Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımız, bu ayrı bir 
mevzudur, belediye işiyle alâkası yoktur dediler. 
Bir talimatname yapılacak, bu talimatname yük
sek vasıflı olduğu için tatbik edilecektir. Edil
mez, niçin edilmez; bugün mevcut olan Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 266 ncı maddesini bir
likte okuyalım: 

«Madde 266. — Her şehir ve kasaba beledi
yesi bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihti
yaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hu
suslara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. 
Bu nizamname meskenlerin ihtiva etmeleri lâ-
zimgelen asgari müştemilâtı, umumi ve müşterek 
ikametgâhlardaki ikamet şeraitini, gıda mad
deleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işj-
lerle iştigal edilen mahallerin han, otel, misafir
hane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerle
rin sıhhi (şartlarını ve umumiyetle şehrin sıh
hat ve temizliğine taallûk eden hususlara ait 
riayetleri lâzımgelen kaideleri ihtiva eder. Görü
lüyor ki bu maddei "kanuniye bu hakkı mün
hasıran belediyeye vermiştir. Yani bu talimat
nameyi münhasıran belediyeler tanzim edecek, 
belediyeler kendi mahallerinin ihtiyaçlarına 
göre tatbik şekillerini düşünecek. 

Dahası var, bir madde daha okuyacağım : 
Belediyelerin mensup oldukları vilâyetler vası-
tasiyle gönderecekleri sıhhi zabıta talimatname
leri, Dahiliye v« Sıhhat ve içtimai Muavenet 
vekâletlerince tetkik ve tasvip edilmeden mer
iyete konulamaz. Dahası da var: Bu talimatna
mede yapılacak esasa mütaallik tadiller aynı 
şartlara tâbidir. Yani arzettiğim gibi, bu tali
matnameleri, bu müesseselerin hususiyeti icabı, 
bendenizin ilk bayanatımda arzettiğim hususi
yeti nazarı itibara alıyor; münhasıran beledi
yeye de vermiyorum. Diyorum ki ; belediye ile 
de iş birliği yapılsın. Belgeyi vermiş olan mü
essesenin bir temsilcisi o mahallin belediyeleriy-
le teşriki mesai ederek, bu kanunların tarifatı I 
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dâhilinde istenen talimatnameyi çıkarsın. Bura
daki hüküm ahkâmı cezaiyedir. Talimatname
ye muhalif hareket ettiği takdirde, ahkâmı ce-
zaiyeye mütaallik hususlarda vatandaş sulh 
mahkemesine müracaatta serbesttir. Hâkim bu 
kanuna bakacak, Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
muhalif bir hareket olmadığı için, verilen ce
zanın kıymeti hukukiyesi yoktur, diye reddede
cekti]*. 

Binaenaleyh; daha ne kadar sarih söyliye-
yim? Mutlak bu yolda gitmek lâzımdır. Yoksa 
yürümez ve işlemez. Bu şekilde, kanunlara ay
kırı bir hüküm ifade etmiş olur. Binaenaleyh 
bu cihetlerin hepsini bir arada düşünerek bir 
takrir verdim. O takrir okunduğu takdirde 
umarım ki yüksek . alâkanız bu işte daha isa
betli bir karara varacaktır. Yukarda daha bir
çok noktalar var, dokunmadım. Meselâ turis
tik otel yaptık. Bu oteli belediye görüp de is
kâna izin vermedikçe açılamaz. Kanun vardır. 
Ama ses çıkarmadım. Belediyelerin şuuruna 
inanmış bir adamım. Onu iyi idare edeceğine 
ve otel sahibinin haberi dahi olmadan kanunun 
bu hükmünü yerine getireceğine eminim. Yal
nız bu maddede kanuna aykırı bir iş yapmiya-
lım, bu işi düzeltelim arkadaşlar. 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar,. Behzat Bilgin arkadaşımız 19 
ncu maddeye temas ettiler: 19 ncu madde ile 
33 ncü madde arasındaki fark çok barizdir. 
Bunu bir, iki cümle ile izah etmek isterim. 19 
ncu madde «Belge almış olan müesseselerin bel
genin verilmesinde âmil olan vasıfları muhafa
za edip etmedikleri» deniyor. Bu komite bu 
müesseselerin vasıflarını evvelâ tâyin ve tesbit 
edecek, ondan sonra bunların bu vasıflarını 
muhafaza edip etmediğini gözetecektir. İkincisi; 
(İdare v6 işletme tarzları) .. keza idare ve iş
letme tarzları inceden inceye tâyin ve tesbit 
edilmiş olacaktır. Turistik bir müessesenin ha
linde bir değişiklik olmuşsa, yani bunları mu
hafaza etmiyorsa, bu cihetler kontrol ve tesbit 
edilecektir. 

33 ncü madde ise bu cihetleri ihtiva etmez. 
O, (1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinde umumun yatıp kalkmasına, yiyip içme
sine, yıkanıp temizlenmesine mahsus müessese
lerin açılmalarına ve işletilmelerine izin veril
mesine...) diyor, dikkat buyurulsun, izin veril
mesine demektedir. (... veya bunları işten menet-. 
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meye, temizliklerini ve servislerini, denetleme
ye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş çeviren
lerin veya çalışanların ehliyet şartlarını tâyi
ne . . )* bütün bunlar belediyelerin, ister turis
tik otel olsun, ister turistik olmasın, -' bugüne 
kadar memleketimizde turistik bir müessese ol
madığına göre - lâalettâyin bilcümle müessese
lere, kendi beldesi hududu içinde bulunan mü
esseselere yaptığı tatbikattan ibarettir. Halbu
ki turistik vasıf; (lâalettâyin) in üstünde bâ
zı vasıflardır. Turizm Genel Müdürlüğünün arı-
yacağı vasıflar bu lâalettâyin'in üstünde olan 
vasıflara taallûk etmektedir. îşte 19 ncu mad
de ile 33 ncü madde arasındaki bu farklardan 
dolayıdır ki buraların kontrolü hiçbir suretle 
kendilerine taallûk etmemektedir. 

Şimdi 33 ncü maddeye geliyorum. 

Kanunda, yönetmeliğin yapılacağı ve bu yö
netmeliği nerenin yapacağı tâyin edilmiş ise, 
şüphesiz ki oraların salâhiyetlerini kamım tanı
mış olduğu içi» elbette tatbikatta, kanun kuv
vetini haiz bulunmaktadır. 

Eğer bir yönetmelik, kanunun hiç tasrih 
etmediği ahvalde yalınız tatbikatına dair bâzı 
esasları ihtiva ediyorsa ve kanuna uymaz bir 
şekilde kısımları var ise şüphesiz bu yönetme
liğin tatbik kabiliyeti kanunda olmıyan kı
sımlar için mevcut olamaz. Fakat burada pren
siplerin hudutları içerisinde yönetmeliği şu 
makam yapacak, nizamnameyi bu makam ya
pacak denilmişse, o makamın yaptığı yönetme
lik, nizamname; kanun kuvvetini haizdir. Bu
gün bir belediye talimatnamesi mevcuttur. Be
lediye talimatnamesinin bu müesseseler hakkın
da da tatbik olunacağını söyleıyivermek kolay 
bir iştir, fakat turistik müessesenin ehemmiye
tine ve hususiyetine binaen bu talimatname 
ile iktifa olunmamış, yeniden ve özel talimat
name çıkarılmak suretiyle yeni ihtiyaçların 
orada nazara alınması istenilmiştir. 

Arkadaşımız Hikmet Fırat dediler ki ; Umu
mi Hıfzıssıhha Kanununun 266 ncı maddesinde
ki belediyelere ait bulunan salâhiyetler ne ola
cak! Sonra yine daha evvel buyurdular ki ; 
belediyeler kendi talimatını tatbik ederler, 
başka talimatnameyi tatbik etmezler. 

Peşinen aöyliyeyim ki; kanun,, bu" talimat 
belediye talimatının yerine kaim olacaktır, de
dikten sonra, kanun mahiyetindeki bu talimat- | 
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I nameleri belediyelerin tatbik etmemesi fikri 

gayrivârittir ve gayrknümkündür. 
266 ncı maddeye temas eden mütalâlarına 

da şu .şekilde cevap arzetmek isterim ki; Umu
mi Hıfzıssıhha Kanununun 266 ncı maddesinin -
belediyelere verdiği salâhiyet, daima talimat-
tnamıeyi yapacak olan makam tarafından göz 
önünde bulundurulacaktır, Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununu elbette göz önünde bulunduracaktır. 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu bu müesseselerde 
nasıl tatbik edilecek? Bunu nazara almıyan 
bir talimatname mevzuubahis olamaz. Şu hal
de yapılacak olan talimatnamede; Umumi Hıf
zıssıhha Kanununun 266 ncı maddesine temas 
eden ve belediyelere verdiği salâhiyetler ay
nen onlar tarafından tatbik olunacak diye ta
limatnameye konulacak bir madde meseleyi 
halledemez mi arkadaşlar? Binaenaleyh ortada 
yapılacak talimat, kanunları, mevzuatı ve bü
tün 'belediyelere verilmiş salâhiyetlerin hepsini 
nazara alacak. 33 ncü maddede maksut olan ta
limat, böyle bir talimat olacağına göre, arka
daşımızın ileri sürdüğü şey nazara alınmış ola^ 
cağı için söylediği tarzda bir endişeye- mahal 
yoktur. Yalnız sözcünün de işaret buyurduğu 
bir nokta vardır; o da Basın - Yayın ve.Tu
rizm Umum Müdürlüğünün hazırlıyacağı ve 
merkez turizm komitesinin tetkik ve tasdikm-

dan geçireceği suretinde yönetmeliği yapacak 
ve tetkik ve tasdik edecek anakaının böylece tas
rihi suretiyle madde tamamiyle tatbik kabiliye
tini ve yenft ihtiyaçlara uygun kabiliyeti haiz 

[ olduğundan bu suretle maddenin kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Tadil tekliflerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü madde, şifahen arzettiğim sebeple, 

lüzumsuz olduğundan kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

İzmir 
Behzat Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 33 

ncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Dr. H. Fırat 

Madde : 33. 
Belediye- Kanununun hükümleri icabı umu-

— 63 — 
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m un .yatıp kalkmasına, yiyip içmesine, yıkanıp I 
temizlenmesine mahsus müesseselerin açılmala
rına ve işletilmesine izin verilmesine veya bun-
larr işten menetmeye, temizliklerini ve servisle
rini denetlemeye, tarifelerini tasdika, bu yerler
de iş çevirenlerin veya çalışanların ehliyet şart
larını tâyine, çalışmalarına izin vermeye veya 
bunları çalışmaktan menetmeye ait belediye yet
kilerinin İîatbik sureti, bu kanunun birinci mad
desinde yazılı olup belge verilmiş müesseseler 
için merkez turizm komitesi temsilcileriyle bele
diyeler iş birliği yaparak her yerin ve müessese
nin hususuyetine göre birer talimatname hazır
lanır. Bu talimatnameler mütalâa ve tasdiki 
mütaakıp sözü geçen, müesseseler için belediye 
zabıtası talimatnamelerinin bu salâhiyetlere ait 
kısımları yerine kaim olur. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
7 nei satırda « Müesseseler için » kelimele

rinden sonra, 
Hıfzıssıhhaı Umumiye kanunları dâhilinde 

Merkez Turizm Komitesi tarafından hazırlanmış-
özel yönetmelikler ibaresinin konması ve mad
denin sonuna da, bu murakabeyi Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğü re'sen yapar ibarelinin ek
lenmesi ». 

tzmir 
C. Baban 

REİS — En aykırı teklif Behzat Bilgin'in
dir. Takriri tekrar okuyoruz. 

(izmir Mebusu Behzat Bilgin'in önergesi tek
rar okundu.) 

REÎS — Maddenin kaldırılması teklif edi
liyor. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate 
alınmamış, takrir reddedilmiştir. 

(tzmir Mebusu Cihad Baban'm önergesi tek
rar okundu.) 

REÎS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... Tak
rir reddedilmiştir. 

(Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

RElS — Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi tashih edilmiş şekli ile okuyoruz. 

MADDE 33. _ 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nei maddesinde umumun yatıp kalk- | 

— 64 

1953 O : 1 
masına, yivi]) içmesine, yıkanıp temizlenmesi
ne mahsus müesseselerin açılmalarına ve işletil
melerine izin verilmesine veya bunları işten 
menetmeye, temizliklerini ve servislerini denet
lemeye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş çe
virenlerin veya çalışanların ehliyet şartlarını 
tayine, (-alışmalarına izin vermeye veya bunla
rı çalışmaktan menetmeye ait belediye yetki
lerinin tatbik sureti, bu kanunun birinci mad
desinde yazılı olup belge verilmiş müessese
ler için Merkez Turizm Komitesinin tetkik ve 
tasdikten geçirilmiş özel talimatnamelerle tâyin 
olunur ve bu talimatnameler sözü geçen mües
seseler için Belediye Zabıtası talimatnameleri
nin bu salâhiyetlere ait kısımları yerine kaim 
olur. 

(ALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK (İEDİK (Aydın) — Efendim, deminki 
teklifler üzerine komisyonun tesbit ettiği bir 
formül vardır. Yüksek Başkanlığa takdim et
mekte geciktik. Arzediyorum : «Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünce hazırlanmış 
ve Merkez Turizm Komitesinin tetkik ve tasdi-
kmdan geçirilmiş» şeklinde olacak. 

\USRKT KİRİŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 
Bir sual.. Hikmet Fırat'ın teklifinin başında 
kanun numaralarının çıkarılması da vardı. Bu
na iştirak ediyorlar mı? Etmiyorlarsa yakında 
Belediye Kanununun numarası değişince vazi
yet ne olacak? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MİK ÇEDİK (Aydın) — Köy Kanunu için de 
aynı teklif yapılmıştı. Komisyon olarak bunda 
bir mahzur görmüyoruz. 

HİDAYET AYDTNER (Konya) — Efen
dim, bu maddede «iş çevirenler» tâbiri geçiyor. 
Bu,- bizim lisanımızda dalavere yapanlar mâ
nasına gelir, tş çevirenlerin mânası budur. 

BEHZAT BlLGÎN (İzmir) — Komisyon 
teklifinin aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — Artık oyalama sırasındayız efendim. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Madde 

şeklini değiştirmişlerdir. 
"REİS — Müsaade buyurun, bir defa mad

deyi okuyalım da. 
NITSRET KÎRtŞOÎOĞLU (Çanakkale) — 

Madde numarasını yine okuyacaklar mı? 
ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDtK (Aydın) — Belediye Kanunu de-

file:///USRKT
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pişeceğine göre, madde numarası da kalkacak- 1 
tır. Bu bakımdan «Belediye Kanununda» den
mesi muvafık olur. 

BEÎS '— 33 ncü maddeyi tekrar kouyoruz 
efendim. 

MADDE 33. — Belediye Kanununda umu
mun yatıp kalkmasına, yiyip içmesine, yıkanıp 
temizlenmesine mahsus müesseselerin açılmala
rına ve işletilmelerine izin verilmesine veya 
bunları işten menetmeye, temizliklerini ve ser
vislerini denetlemeye, tarifelerini tasdika, bu 
yerlerde iş çevirenlerin veya çalışanların ehli
yet şartlanın tâyine, çalışmalarına izin verme
ye veya bunları çalışmaktan menetmeye ait be
lediye yetkilerinin tatbik sureti, bu kanunun 
birinci maddesinde yazılı olup belge verilmiş 
müesseseler için Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmış ve Merkez Turizm 
Komitesinin tetkik ve tasdikmdan geçirilmiş 
özel talimatnamelerle tâyin olunur ve bu tali
matnameler sözü geçen müesseseler için Bele
diye Zabıtası talimatnamelerinin bu salâhiyet
lere ait kısımları yerine kaim olur. 

HRİS — Bohzat Bilgin arkadaşımız, Komis
yonun son lahikasının aleyhinde konuşacağını 
beyan ediyorlar, kendilerine söz veriyorum. 

BEHZAT BlLGÎN (îzmir) — Efendim, hu 
madde, bir defa bize verilmiş olan maddenin 
tamamen tağyiri mahiyetindedir. îlk defa ko
misyondan çıkmış olan madde de deniliyor ki : 

— 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinde umumun yatıp kalkmasına, yiyip 
içmesine, yıkanıp temizlenmesine mahsus mües
seselerin açılmalarına ve işletilmelerine izin ve
rilmesine veya bunları işten menetmeye, temiz
liklerini ve servislerini denetlemeye, tarifelerini 
tasdika, bu yerlerde iş çevirenlerin veya çalı- I 
şanların ehliyet şartlarını tâyine, çalışmalarına I 
izin vermeye veya bunları çalışmaktan menet
meye ait belediye yetkilerinin tatbik sureti, 
bu kanunun birinci maddesinde yazılı olup bel
ge verilmiş müesseseler için Merkez Turizm Ko
mitesinin tetkikmdan geçirilmiş özel yönetme
liklerle tâyin olunur ve bu yönetmelikler sözü 
geçen müesseseler için belediye zabıtası talimat- I 
namelerinin bu yetkilere ait kısımları yerine 
kaim olur. 

Burada (tâyin olunacak) olan şey, belediye
ce hazırlanacak olan bir talimatnamedir. Nitekim [ 
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Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımız ilk söz al
dığı vakit, Cihad Baban'a haklı olarak talimat
nameyi belediye hazırlıyacaktır. Merkez Turizm 
komitesinin tetkikına gönderecektir, demişlerdi. 
Bu madde komisyonun düşündüğü maddedir. 
Düşünülecek olan hakikaten budur. Bundan baş
ka türlü olmasına imkân yoktur. Şimdi komis
yonun yeni bir noktai nazara gitmesi bendenizi 
büsbütün hayrete düşürdü. Efendim; bir defa 
bendeniz, kanun metninde talimatnameden bah
sedilin esine tamamen muteriz olmama rağmen, 
mevzuubahis talimatname Belediyeler Kanunu
nun 15 nci maddesinin veya yeni kanunda bunun 
yerine geçecek kanun maddesinin tatbik şekline 
dairdir. Belediyelerce bir talimatname nasıl çı
karılır?. Belediye reisi talimatnameyi hazırlar, 
encümenden geçirip tasdik ettirirler. Binaen
aleyh belediyenin burada bir salâhiyeti mevzuu 
bahistir. Belediye Talimatnamesinin, belediyeden 
başka bir müessesenin yaptığı nerede görülmüş
tür . Bilhassa Fethi Çelikbaş arkadaşımın bu 
meseleyi nasıl telif edeceğine hayret ediyorum. 
Belediyeye ait bir talimatnamenin Matbuat 
Umum Müdürlüğü tarafından yapılması ve son
ra da belediyeye, sen, kanunun şu maddesini şöy
le tatbik edeceksin demesi bilmem nasıl olur?. Bu, 
evvel emirde Belediyeler Kanununa ve Anayasa
ya aykırıdır. Ben, bu itibarla Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızın buna iştirak etmiyeceğine eminim. 
Böyle talimatname yapılamaz. Belediyenin sa
lâhiyetine dâhil bir husus Matbuat Umum Mü
dürlüğü tarafından tedvin edilemez. Binaenaleyh 
bu teklifin reddedilmesini rica ediyorum, bu mad
deye lüzum olmadığına kaniim. Kaldırılmasına 
taraftarım... 

REÎS — Maddeyi tekrar okutuyorum efen
dim. 

MADDE 33. — Belediye Kanununda umu
mun yatıp kalkmasına, yiyip içmesine, yıkanıp 
temizlenmesine mahsus müesseselerin açılmala
rına ve işletilmelerine izin verilmesine veya bun
ları işten menetmeye, temizliklerini ve servis
lerini denetlemeye, tarifelerini tasdika, bu yer
lerde iş çevirenlerin veya çalışanların ehliyet 
şartlarını tâyine, çalışmalarına izin vermeye 
veya bunları çalışmaktan menetmeye ait beledi
ye yetkilerinin tatbik sureti, bu kanunun birin
ci maddesinde yazılı olup belge verilmiş mües
seseler için Merkez Turizm Komitesinin tetkik 
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ve tasjlikından geçirilmiş özel talimatnamelerle I 
tâyin olunur ve bu talimatnameler sözü geçen 
müesseseler için belediye zabıtası talimatname
lerinin bu salâhiyetlere ait kısımları yerine ka
im ölür. 

DEVLET VEKÎLİ FETHİ ÇELİKBAŞ (Bur
dur) — Behzat Bilgin arkadaşımızın ileri sür
düğü mahzurlar varittir. Bu itibarla, «Merkez I 
Turizm Komitesinin tetkik ve tasdikmdan geçi
rilecektir.» Demek suretiyle bütün mahzurlar 
bertaraf edilmiş olur. Bu şekilde muhtariyet de 
baki kalır. «Tetkik ve tasdik» ibaresi kâfidir. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, vakit malûm. Hal de malûm ve meş
hut. Bunu komisyon geri alıp da yarınki celseye 
yetiştirsin. 

MEHMET ALDEMÎR (İzmir) — Gecikme
sin, komisyona gitmesin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Ben yan ateşlerinden müteessir olmam. 

Görürsünüz ki, Devlet Bakanı, Behzat Bil
gin'in son müdahalesi üzerine, yeni bir teklif 
yaptılar. Müdahale etmeseydi metin bu şekilde 
bir sakatlıkla çıkacaktı. Rica ederim. Bunu ko
misyon alıp da yarınki celseye getirse bir zarar 
mı olur? 

DEVLET BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar bu derece
de mühim işler konuşulurken ve mesele sarih 
olarak ortaya çıkmışken mevzuun yarıda bıra
kılması doğru değildir. Mesele nereden geliyor
du arzettim, belediyelerin salâhiyetine müda
hale varit değildir. Artık bu durum karşısında 
belediyelerin salâhiyetlerine müdahaleden endi
şe duyan arkadaşların bu netice karşısında bir 
diyecekleri olmaması gerekir. Komisyon da bu
na iştirak etmektedir. 

Maddenin (ve tasdikmdan) kelimelerinin 
ilâvesi suretiyle kabulünü rica etmekteyiz, ar
kadaşlar. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK 
GEDİK (Aydın) — Efendim, burada yapılan 
münakaşalar hakikaten Yüksek Heyetinizi üzün
tü içinde bırakmaktadır, madde üzerinde müte
madiyen konuşmalar oluyor. Kominyon olarak 
Hükümetle konuştuk, Yüksek Heyetinizin direk
tifleri ile tesbit ettiğimiz formültü takdim etmiş 
bulunuyoruz, Hükümet adına da konuşulmuş j 
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bulunulmaktadır, teklif ettiğimiz son formülden 
«ıbasm - yayın» kelimesinin kaldırılmasına biz 
ilthak ettik, siz de iltifat buyurunuz, madde bu 
şekilde çıksın. , 

REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, ya

pılacak talimatnamenin merkez komitesince tas
diki keyfiyeti, belediyelerin otonomisine sureti 
katiyede müdahaledir. Mevcut mevzuat bu yetki
leri, maddeleri sarahaten huzurunuzda okunduğu 
veçhile münhasıran belediyelere veriLmiş fcir hak
tır. Saym Devlet Bakanının son ifadeleriyle, be
lediyelerin otonomisine riayetkar oluşuna min
nettarım. Ama tatbikat yine aksidir. Çünkü 
merkez komitesinin tasdik yetkisi, mevcut ka
nunlarda böyle bir yetki yoktur. Bu yetkiyi 
ihdas etmek belediyelerin mevcut otonomisine su
reti katiyede ikinci bir müdahaledir. Buna mâ
ni olmak için yine bendeniz bir şekli hal vere
ceğim, izin verirlerse, lütfederse. Yine Merkez Tu
rizm Komitesi bu talimatnameyi hazırlasın, o 
tarafa da yanaştım. Ama, tasvip cihetini, ait ol
duğu belediyelere ve tasdik cihetini de alâkadar 
vekâletlere bıraksınlar. Kanun da böyle diyor. 
Bunu böyle yaparsak tatbikatta bir hüküm ifade 
eder. Yoksa samimiyetle söylüyorum bu işin tat
bikat ciheti yoktur; aksaklık olur ve belediyye-
leri beyhude yere gücendirmiş oluruz. Memle
ketin genç neslinin yükselmesi için mahallî 
temsilcilerin yetkilerine, otonomisine bir şey 
ilâve etmek isterken bu şekilde bunu baltalama
ya ne hakkımız olabilir, (öyle şey yok sesleri) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
DEVLET VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, iki noktai 
nazar çarpışmaktadır. 

1. Geçmişteki tatbikattan ilham alarak be
lediyelerin sahip oldukları otonominin bu kanun 
içerisinde dahi idamesini istiyen noktai nazar, 

2. Memlekete yeni bir müessese girmekte
dir. Turizm sanayii teşvik olunmak istenmekte, 
binnetice turizm müessesesi belgesi alan mües
seseler bâzı muafiyetlere kavuşmaktadır. Artık 
bu müesseseler geçmişin tatbikatı içerisinde bu
lunmuyorlar. Bu itibarla biz nazarlarımızı önü
müze, istikbale tevcih edeceğiz. Kemafissabık 
talimatnameler yapmak salâhiyeti devam edi
yor. Ama turizm müessesesi belgesi almamak 
kaydiyle. Bu belgeyi alacaklarsa bu yeni ka
nun içerisindeki hükümlere uymaya mecburdur. 
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Bunun belediyenin otonomisiyle en ufak bir I 
alâkası yoktur. Biz yeni birtakım müesseseler 
ihdas ederken, hakikaten bu yeni müesseseleri 1 
Devlet politikası içerisinde külli bir istikamette 1 
yürütmek maksadiyle, mahalli hususiyet ve ma
hallî otömonilere muhaliftir de diyecek olur
sak Devlet bünyesi olarak âm ve şâmil olarak 
bir politika takip etmeye imkân ve ihtimal 
yoktuf. 

Bu, yalnız bu meselede değil, bütün mevzu
larda da böyledir. Bu itibarla Garp memleket
lerinde tevsii mezuniyet dünkü ademimerkezi-
yet ve dünkü mahallî idarelerin muhtariyeti 
gibi müesseselerde de umumi bir politika takip 
etmek ve mahallî müesseselerin muhtariyeti 
bizden fazla olan yerlerde dahi umumi politikayı 
icabettirecek şekilde harekete mecbur tutmak- I 
tadır. Aksi takdirde, bu nihayet, Devlet bü- I 
tünlüğünü nehy ve inkâr etmeye kadar gidebi
lir. Bu hüküm, inisiyatifi belediyelere bırakmak
tadır. Turizm müessesesi belgesi almaya imkân 
vermiyeeek şekilde bir talimatname hazırlamış-
sa bu iptal edilecektir. 

Aksi takdirde turizm sanayiini teşvik ka- I 
nunu diye bir kanun mevzuubahis olamaz. Bu 
müesseselerin memlekette tutunması için gerek- I 
U olan tedbirler alınacaktır. Bir belediye hu-

.dudu içerisinde turizm belgesi almış olan mü
esseselerin artması o belediyenin hayatına inki
şaf verir. Bu itibarla demin arzettiğim iki ke
limenin ilâvesi bütün maksadın hâsıl olmasını 
temin edecektir. Maddenin bu sekide kabulünü I 
rica ederim. 

REİS — Cevat Ülkü, 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Belediye bulun-

mıyan yerlerde bu kanunu kim tatbik edecek- I 
tir? Köylerdeki her hangi bir turist belgesi al- I 
m iş olan bir müessese mi? 

DEVLET VEKlLÎ FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Arzedeyim. Bu madde, belediyele- I 
rin salâhiyetfyle turizm müessesesi belgesi al- I 
mak istiyen müesseseler için yalnız Basın - Ya- I 
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün salâhiyet- I 
lerinin hududunu çizmektedir. Belediye olmı-
yan yerlerde turizm müessesesi kurulacak olur
sa doğrudan doğruya Turizm Umum Müdürlü- I 
günün murakabesine tâbi olacaktır. Bu gayet 
tabiîdir. Mâruzâtım budur. 

REÎS — Behzat Bilgin. j 

1963 O : 1 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, evvelâ sayın Devlet Vekiline itirazımı 
tekzip etmediği için teşekkür ederim. Zaten bu 
vaziyeti biliyordu. i ( ,ı 

Teklif ettikleri şekil bilâhara komisyonun 
teklif ettikleri şeklin tamamen aksinedir. Ko
misyon diyordu ki otorite tamamen Turizm Ge
nel Müdürlüğünde olsun, belediye tatbik etsin. 
Sayın Devlet Vekili diyor ki, otorite belediye
de olsun Merkez Turizm Heyeti tasdik etsin. 

Bunun da kabili tatbik olmadığını arzetmek 
istiyorum. Yani netice itibariyle yine belediye
lerin otoritesi bunda zedelenir. Tasavvur buyu
runuz, belediye bir talimatname yapmış, kendi
sine verilmiş olan salâhiyetlerin tatbiki hakkın
da bir talimatname yapmıştır. Ve Turizm Umum 
Müdürlüğüne göndermiştir. Turizm Umum Mü
dürlüğü bunu tasdik etmemiştir. Ne olacaktır1? 
Belediye zabıtasının ister turistik olsun, ister 
olmasın, bütün bu müesseseler üzerinde arıya-
cağı, halkın sıhhati ve sairesi bakımından arı-
yacağı yapacağı murakabe bertaraf mı edilmiş 
olacaktır? Tasdik etmiyor. Böyle bir şey kabili 
tasavvur mudur? Burada aynı vazifeye iki mü
essesenin tedahülünü görüyoruz. İstiyoruz ki, 
belediye yapsın ve belediye meclisine karşı da 
mesul olsun. İstiyoruz ki, Turizm Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılsın. İki vazifeyi bir
birine karıştırmıyalım arkadaşlar. Belediye di
ğer müesseselerde yaptığı kontrolü, yani asga
ri sıhhat şartlarını, asgari temizliği bunda da 
arar. Buna bakar, bu şartlar mevcut olduğu 
takdirde Hasan'a verdiği müsaadeyi, Hüseyin'e 
de verir. Ama kim izin vermez? Turizm mües
sesesine ayrı bir yetki verdik. O gelip diyecek
tir ki belediye bakımından sana müsaade edil
miştir, ama turizm müessesesi firması ile devam 
edemezsin. Belgeni geri alıyorum. Lâalettâyin 
bir otel, bir gazino gibi çalış. Rica ederim be
lediyenin salâhiyetinden ne tenzil edilmiş olur? 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün salâhiyetine 
ne ilâve edilir? Hiçbir şey. Bu madde kalkarsa, 
tasavvur ettiğiniz turizm müesseselerine girmek 
bakımından sekteye uğrıyacak her hangi bir 
şey yoktur. Belediye kendi cephesinden, Tu
rizm Genel Müdürlüğü kendi cephesinden kont
rol yapacaktır. Belediyenin müsaade ettiği şe
ye Turizm Genel Müdürlüğü kendi kontrolüne 
dayanarak müsaade etmiyebilir. Müntahap bir 
organın salâhiyeti, idari bir salâhiyetin takdi-
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rine terkedilebilir ini? Beni affetsinler, böyle 
bir kayda mümaşat edemem. Bunu belediyenin 
tasdik etmemesi, belediyenin salâhiyetini, hu
kuki hükümlerini mahallî olarak Basın-Yayın 
Genel Müdürlüğünün yedi velayetine tevdi et
mek olur. 

REÎS — Kifayet takı •iri vardır komisyon 
söz istedi veriyorum. (Lüzum yok sesleri) 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — Efendini, zapta geç
mek üzere Divanın ikazı oldu, onun için hu
zurunuzda açıklıyayım. 

«Belediye Kanununda yazılı, umumun ya
tıp kalkmasına, yiyip içmesine...» şeklinde ya
zılmıştır. Bu cihetin düzeltilmesini rica ediyo
rum. l rani kanun ve madde numaraları o'lmı-
yacaktır. 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Reisliğe 
33 ncü maddedeki (iş çevirenlerin) cümlesi 

yerine ('bu yerleri idare eden) tâbirinin ikame
sini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydın er 

REÎS — Komisyon iltihak etmemiştir, bir 
teklif olduğu için reye arzedeceğim. 

HİDAYET AYDTNER (Konya) — Teklif 
sahibi olmak dolayısiyle izah etmek istiyorum. 

REÎS — Îzaha lüzum yoktur. 
Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

1953 0 : 1 
Maddeyi yeniden komisyonun yapmış oldu

ğu değişiklikle almış olduğu son şekli okutu
yorum. 

MADDE 33. — Belediye Kanununda yazılı 
umumun yatıp kalkmasına, yiyip içmesine, 
yıkanıp temizlenmesine m-alısus müesseselerin' 
açılmalarına ve işletilmelerine izin verilmesine 
veya bunları işten menetmeye, temizliklerini 
ve servislerini denetlemeye, tarifelerini tasdi-
ka, bu yerlerde »iş çevirenlerin veya çalışanla
rın ehliyet şartlarını tâyine, çalışmalarına izin 
vermeye veya bunları çalışmaktan menetmeye 
ait belediye yetkilerinin tatbik sureti, bu ka
nunun birinci maddesinde yazılı olup belge 
verilmiş müesseseler için Merkez Turizm Ko
mitesinin tetkik ve tasdikmdan. geçirilmiş özel 
talimatnamelerle tâyin olunur ve bu talimat
nameler sözü geçen müesseseler için Belediye 
Zabıtası talimatnamelerinin bu salâhiyetlere 
ait kısımları yerine kaim olur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Millî Korunma Kanununda yapılan tadille
re ait tasarıya (256) oy verilmiştir. (240) ka-
<bul, 12 ret ve 4 çekimser vardır. Kanun (240) 
reyle kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmesine binaen 7 Mayıs Per* 
şembe günü sa-at 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

«*•» 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORU 

1. — Trabzon Mebusu Hamdı Orhon'un, 
Bayburt - Çaykara - Of şosesi üzerinde Soğan
lık Dağı virajları da kaldırılarak esaslı ça
lışmalara ne zaman başlancağına dair yazılı soru 
önrgesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/963) 

6 . III . 195,3 
B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bayburt Bölgesini Trabzon 'a ve Limana en kı

şla yoldan bağlı yan ve Devlet yolları meyanın-
da buluman Bayiburt - Çaykara* Of şosesinde-
ki çalışmalar bir temizleme ameliyesinden ileri 
gitmemektedir. Soğanlıdağı virajları Türkiye'de 
emsaline tesadüf edilmiyecek kadar büyük teh
like arzeylemektedir. Bu virajlar yol güzergâ
hı değiştirilmek suretiyle ortadan kaldırıla
caktı. 

Bu mühim iktisadi yol üzerinde Soğanlı vi
rajları da kaldırılarak eslaslı çalışmalar ne za-
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man başlıyacak ve yol kusursuz ve rahat ne 
vakit hizmete aşılacaktır. 

Yazılı olarak Bayındırlık Vekâletinden ee-
vapland,ırılmiasın'a delâletinizi arz ve rica ede
rim. 

Tralbzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 5 . V . 1953 

Huhusi Kafein Müdürlüğü 
Sayı : 229 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

9 . I I I . 1953 gün ve 6/963/4927/10909 sayılı 
yazılarınız karşılığıdır : 

Bayburt - Çaykara - Of §osesi üzerinde esas
lı çalışmalara ne zaman başlanacağı hakkında 
Trabzon Mebusu Hamdi Orhon tarafından veri
len yazılı soru önergesine hazırlanan cevabın ili
şik olarak gönderildiğini saygılarımla arzede-
rim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un Bayburt -
Çaykara - Of şosesi üzerinde Soğanlı Dağı vi
rajları da kaldırılarak esaslı çalışmalara ne za
man başlanacağına dair yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Mecmu tülü 24 bin kilometreyi aşan Devlet 

6. — SUNUKLAE 

Pmarhişar 'm ilce haline getirilmesi dolayı-
siyle Belediye Reisi Ali özer'in şükran telgrafı. 

Ardeşen'in ilce haline getirilmesi dolayısiyle 
Ardeşen Muhtarı Nihat Şahinler'in şükran tel
grafı. 

Dumlupmar Denizaltısmm batması sırasında 
şehit düşen yakınlarının bu şehadetleri dolayı
siyle gösterilen yakın alâkadan dolayı şükran
larını bildiren : 

.1953 0 : 1 
I Karayollarının hepsinin birden ele alınarak mo

dern standartlara ifrağına memlektimizin ge
rek malî kudreti ve gerekse teknik personel ve 
vesaiti imkân vermemektedir. ! ; 

Esasen, mevcut yolların, münakale ihtiyaç-
lariyle mütenasip olarak tedricen ıslahları, 
memleketimizin şartlarına en uygun ve en eko
nomik hal çaresi olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Bu ana prensibe uyularak, ekonomik bakım
dan tam standartlara ifrağı zaruri görülen yol 

I kesimlerinin inşası ele alınırken geri kalan yol
ların esaslı yapımlarına sıra gelinceye kadar 
mümkün mertebe uzun tülde bir yol şebekesi 
üzerindeki münakale ihtiyaçlarımızı da karşı
lamak üzere, bunların bakım ve onarım sure
tiyle geçit verir hale getirilmesi, Karayolları 
çalışmalarımızda, hedef ittihaz edilmiştir. 

. Yukarda izah edilen prensip çerçevesi dahi
lindeki çalışmalarımızla Bayburt - Çaykara - Of 
yolunda da yapılan onarım işleri ile geçit sağ
lanmaktadır. 

Bu yol için 1951 Malî yılında 225 000 lira 
ve 1952 yılında da 192 O00 lira harcanmıştır. 

1953 yılı Bütçesinden de 300 000 lira ayrıl
mıştır. Bu tahsisatla en bozuk kısımların tesvi
ye ve sanat yapısı işleri ele alınacak ve icap 
eden yerlerine stablize kaplama yapılacaktır. 

Bu suretle adı geçen yol da kademeli olarak 
ve prensiplerimize uygun bir şekilde ele alınmış 

I bulunmaktadır. 

Şehit Selâmi özben'in babası Mustafa, an
nesi Fatma, amcaları Halil ve Mahmut'un, 

Gölcük Değirmendere şehit ailelerinin, 
Şehit Başgedikli Mehmet Denizmen anası Emi

ne ve kardeşi Ömer'in, 
Donanma Kumandanı Tümamiral Kemalet-

tin Bozkurt'un, 
Beşiktaş'ta mukim Kurmay Albay Hakkı 

Burak ve eşi Hatice Burak'ın telgrafları... 

VE TELGRAFLAR 
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Millî Korunma Kanununun tadili hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı 487 
Rey verenler 256 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler 12 

Çekinserler 4 
Reye katılmıyanlar : 215 

Açık mebusluklar : 16 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Vezîroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Abdullah Gedikoğhı 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfi öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri tşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

[Kabul 
BÎLECÎK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazann 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Eme-; 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akm anlar 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 

edenler] 
I Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

| Şemsettin Gün alta y 
I Nahid Pekcan 

Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

I GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmeıı 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymeri 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
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Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyia Koçulu 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçeeioğlu 
Muzaffer Âli Mûhto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
'Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethfcm Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 

AĞRI I 
Kasım Küfrevi 

BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoglu 

Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrasoğlu 

ÇANAKKALE 

Nusret Kirîscioğlu 

İÇEL 

Şahap Tol 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Afeçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Isın 
Tevfik İteri 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

8İNOS 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecerit 
Nurettin Ertftrk 

İSTANBUL 

Salamon Adato 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 

I Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zelki ö n 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyjıtürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
I Naei Altuğ 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baatımar 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğhı 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit TaTakçı-

\ oğlu 
TUNCELİ 

I Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
I Fehmi Açıksöz 

Suat Başol 
Ali Riza încsalemdar-

I oğlu 

İZMİR 
Cihad Baban 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 
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[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis » 

AĞRI 
Halis Öztürk ( t ) 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Hâmit Koray (t.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I.) 
Sadri Maksudi Arsal 

(t) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
(t) 
S-eyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin inan (I.) 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KARS 
Tezer Taşkıran 

[Reye kattlmtyanlar] 
BOLU 

Fahri Belen 
Zuhuri Danışman (t.) 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
(t) 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran (t.) 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender (I.) 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
(Vekil) 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Vekil) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani (I.) 
Şamili inal 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.)' 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
(D 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 

Tahsin Tola 
İSTANBUL 

ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(i.) 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Gökiıil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman (I.) 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay (I.) ' 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Rifat Taşkın 
Zıya Termen (I.) 

KAYSERİ 
Emin Develiollu (I.) 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz (I.) 

KONYA 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
(t) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (1.) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

B : 77 6 .5 
Muhli» Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 

MARDİN 
Abdürrahman Baya 
AbdüükadİT Kalav 
C«vd*t öztürk 
Kemal Türfcoğlu 
Aziz Ura» 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemail Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
11 âdi Arıbaş (1.) 
Fahri Köşkeroğlu 

r 

Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

[Açık 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

mel 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

. 1953 0 : 1 
I RİZE 

Kemal Balta 
SAMSUN 

Haşini Alişan (î.) 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya (î.) 
Sedat Barı 
Tevfiik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Gü^lü 
Mahmut Kibaroğlu 
(t) 
Cemıi Türk 

SltRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
(Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüınerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattm Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

msluklar] 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
16 

Hüseyin Binıgül 
TOKAD 

Zihni B«til 
TRABZON 

Salih Eaad Alpereıı 
(t) 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Cdâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erba§ 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Ilâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK Al w XV Vr w UUM%X± 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüityin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu (I.) 
Avni Yurdabayrak 



T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI : | 7 5 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve Hatay Mebusu Abdur-
rahman Melek'in, Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 

(2/424) 

1% .VI . 1$52 

Büyük Millet Meelisi Başkanlığına 

Parlânıefrtolu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına. göre aralıksız tekemmül etti
rilmesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine 
kavuşturacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar an
tidemokratik mevzuat varsa ayıklanması ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin de süratle 
tamamlanması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan bu yana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son 
Seçim Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bm eser, aynı za

manda, rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek an
layış içindeki çalışmalarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 

1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı 
yoldaki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarılarının hazırlanmasında âmil olan 
tek düşüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tarıyarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tesbi-
ti işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir İlim Komisyonuna ha
vale eylemiştir. Bu komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de işini bi
tirerek raporunu Hükümete vermiştir. 

tlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırdetmek igdn tes-
bit edilen formül şudur: 

«Siyasi hakları, âmme haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyliyen kanunlar» antidemokratiktir. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku mti#terakece kabul eddten sınırlar; 
B) Türk cemiyetinin bekasını ve onun muasır medeniyet, sevişmesine ulaştırılmasını sağhyan 

hüfcümterle taayyün eder. 
Devlet Başkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda da yer alan bu fermüle göre antide

mokratik oldukları anlatılarak İlim Komisyonu tarafından : 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri; 

İT» Değişiklik yapılması ic&bedaa kanun hükümleri; 
III - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil et

tiğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler; 
için hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 neu Büyük Millet Meelisindn yük

sek tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. 
îlim Komisyonunca antidemokratik-oldukları için katöınlsıası ve boş kalan yerlerinin doldurul

ması lüaumu belirtilen bininci takım kanun hükümlerinden Pasaport Kanununun 22 nci madde
si bxx tasarımızın konusunu teşkil etmektedir. 

Pasaport Kanununun 22 nci maddesindeki bir okra seyahat hürriyetini baltalamaktadır. Bu 
fıfepaya göre, «memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımındian mahzur bulunduğu içişleri 
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Bakanlığınca tesbit edilenlere» pasaport veya vesika verilmiyecektir. Bu fıkranın da kaldırılması 
gereklidir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz". ' ' ' 
Trabzon Milletvekili; . Hatay JMDLLletvekilir .' 
Faik Ahrned Barutçu Abdürrahman Melek 

TRAB7X)N MEBUSU FAİK AHMED BARUT
ÇU VE HATAY MEBUSU ABDÜRRAHMAN 

MELEK İN TEKLİFİ 
Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde deği

şiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
MADDE 1. — 15 Temmuz 1950 tarihli ve 

5680 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci mad
desindeki «memleketten ayrılmalarında siyasi 
emniyet bakımından mahzur bulunduğu İçiş
leri Bakanlığınca tesbit edilenlere» fıkrası yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu kanun yaymrt tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür.. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. $/424 
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Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik AJhmed Barutçu ve 
Hatay Mebusu' Abdürrahman Melek'in, Pasa
port Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun teklifi, teklif sa
hibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Teklifin Pasaport Kanununun 22 nci mad
desinde mevcut ve (memleketten ayrılmalarında 
siyasi emniyet bakımından mahzur görülenle
re pasaport veya vesika verilemiyeceği) hük
münün kaldırılmasını istihdaf ettiği anlaşıl
mış ise de; 

Harice çıkmak istiyen bâzı kimseler, memle
ket menfaatlerine aykırı faaliyetleri veya ya
bancı ideolojilere saplandıkları Hükümetçe 
mevsuk ve bu itibarla hariçte memleketin siya
si emniyetine ve sair menfaatlerine aykırı ha
reketleri melhuz olabileceği cihetle bu gibilere 
memleket dışına çıkmak müsaade ve imkânının 
verilmemesi yine memleket menfaatleri icabın
dan olduğu cihetle teklif yerinde görülmiyerek 
reddine karar verildi. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 

arzedilmek üzere yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Ko. Reisi Reisvekili 

Edirne Bursa 
R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 

Kâtip 
Muğla Afyon K. 

Y. Başer A. Veziroğlu 
Balıkesir Bursa 

S. Başkan R. Aybar 
Çorum Erzurum 

B. Koldaş M. Zeren 
Kastamonu Kırklareli 

F. Keçecioğlu F. Üstün 
Niğde 
F. E cer 
Ordu 

N. Fırat 
İmzada bulunamadı 

Sinob 
M. Acar 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
îzmir 

P. Arat 

Amasya 
K. Er**, 
Çoruh . 

Z. Ural 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kütahya 
B. Besin 

Ordu 
F. Boztepe 
Samsun 

M. özkefeU 

Trabzon 
H. Orhon 

İmzada bulunamadı 
Van 

1. Akın 

( S. Sayısı : 175 ) 


