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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 arkadaşının, 

Türk Ceza Kanununun ikinci maddesine ait son 
fıkranın tefsiri hakkındaki takririne dair Ada
let Komisyonu raporunun gündemdeki diğer 
maddelerden önce görüşülmesi kabul edildi. 

İçtüzüğün 90 ncı maddesi gereğince Riyase
te diğer bir zatın gelmesine imkân vermek 
üzere, Birleşime ara verildi. 

Reisvekili 
Samsun Mebusu 

Tevfik İleri 

Kâtip 
Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 

İkinci Oturum 
Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 arkadaşının, 

Türk Ceza Kanununun ikinci maddesine ait 
son fıkranın tefsiri hakkındaki takririne dair 
Adalet Komisyonu raporu görüşüldü ve rapo
run reddine dair takrir nazarı dikkata alına
rak, bir tefsir fıkrası kaleme alınmak üzere, 
komisyona havale edildi. 

8 Şubat 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çorum Mebusa 
Fikri Apaydın Sedat Baran 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 

Sorular 

Yazılı Soru 
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

köy enstitüsü mezunlarının yedek Subay Okulu

na alınıp alınmadıklarına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1383) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1953 

yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/756) (Bütçe Komisyonuna) 

2. — İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fa
külteleri için (Cyclotron) inşa ve tesisi hakkın
da kanun lâyihası (1/757) (Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
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1221 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası (1/758) (-M*K 
let ve Bütçe komisyonlarına) . « 5 V . . - - : ; > ; 

4. — Türk Medeni Kanununun 639 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ((1/759) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Yeniden (4) kaza kurulması hakkında 
kanun lâyihası (1/760) (İçişleri ve Bütçe ko
misyonlarına) 

6. — Yeniden (18) kaza kurulması hakkın
da kanun lâyihası (1/761) (İçişleri ve Bütçe 
komisöonlarma) 

Teklifler 
7. — İstanbul Mebusu Bedri Nedim Göknil 

ve Ağrı Mebusu Kasım Küfrevi'nin, Azınlık ve 
yabancı okullarında çalışmakta olan Türkçe ve 
Türkçe - Kültür öğretmenlerinin resmî kadro
ya alınmaları hakkında kanun teklifi (2/607) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına); 

8. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 

B : 39 8.2.1954 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 102 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/608) (Maliye ve Bütçe Ko-
misyonunlarına) 

Tezkere 
9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Büt

çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/573) (Sayıştay Komisyo
nuna-

li'J> -f-'.V 

Raporlar 
10. — Harcırah kanunu lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/698) (Gün
deme) 

11. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Âli Müh-
to ve 4 arkadaşının, Köy Kanununun 44 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/594) (Gündeme) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15'05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Çorum Mebuslarına kadar yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Birleşimi açıyorum. 

4.'— RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin gündeme 
alınması hakkında takriri (4/404, 2/492) 

REİS — Takriri okutuyorum. 
SAK m T. B. M. M. Y. Başkanlığına 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim, 21.1.1953 
tarihinde Yüksek Meclis Başkanlığına verilmiş ve 
aynı tarihte Adalet Komisyonuna havale-edil
miştir. İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre ve şi

fahen arz edeceğim sebeplerden dolayı günde
me alınmasını arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Arkadaşlar; şimdi okunan kanun teklifim 
21 . 1 . 1953 tarihinde Adalet Komisyonuna gön
derilmiştir. İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
bu ve mütaakıp kanun tekliflerimin en geç bir bu
çuk ay içinde yine Kamutay'a gönderilmesi^ aksi 
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halde gecikme sebebinin bildirilmesi zaruri ve 
mecburi iken, komisyon bu lâzımeye 'riayet et
memiştir. Kanun tekliflerimden birisi (olan bu 
teklifim Avukatlık Kanununda bir tadili derpiş 
eylemekte ve metbaısluğun avukatlıkla içtima 
edememesini sağlamayı hedef tuttuğu için bu 
kanun teklifimin gelmemesi sebeibini pekâlâ 
anlıyorum. Ancak, şimdi okunacak kanun tek
liflerimin bu şekilde geciktirilmiş olmasının 
mebus arkadaşlarımdan bu teklifle ilgili olan
ların menfaatlerini haleldar edecek bir tarafı 
olmadığından bu tarzda yapılan geciktirmeler 
ancak muhalefet mebusuna hiçbir sahada teşriî 
faaliyet hakkı tanımamak gayesine hamledi-
lebiliî. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi sarihtir. Bu mad
de hükmünün yerine getirilmesi suretiyle tek
lifimin gündeme alınmasını arz ve rica ederim. 

REİS — Adalet Komisyonu Sözcüsü Şeımi 
Ergin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Mu'htlerem arkadaşlarım, 
Avukatlık Kanunu hakkında Sayın Kâmil Bo
ran'in değiştirme teklifi olduğu gibi birçok ar
kadaşımızın da bu kanun üzerinde tadil tek
lifleri mevcut idi. Komisyonumuz Avukatlık 
Kanunu üzerindeki bütün tadil tekliflerini tev
hit ederek Avukatlık Kanununu yeni baştan 
gölden geçirmiş ve neticeye de1 ulaşmış îbulun-
mak'tadır. Kamın, birçok maddelerin değiş
mesi suretiyle komisyondan çıkmış ve yazıl
ması için raportöre "verilmiştir, yakında Yük
sek Huzurunuza gelecektir. Teklifte ımelbusla-
rın avukatlılk yapmaması keyfiyeti (bulundu
ğundan, bâzı arkadaşların (menfaatlerinin ha-
Mdar olmaması için (bunun gecük'rİrilmesi yo
luna gidildiği şeklinde fikir ve mütalâalar oldu. 
Kabul edeceksiniz ki kanun, komisyonlarda 
esaslı olarak konuşulur ve bu selbeple bir ge
cikme de mevzuulbaihis değildir. Nitekim bu 
kanun da esaslı olarak (görüşülmüş ve encümen
den raporu yazıllıp çıkmak üzere bulu'nmuış'tur, 
yakında Yüksek Huzurunuza gelecektir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Kıymetli arkadaşlarım, Adalet Komisyonu 
Sözcüsünü dinlediniz, kendilerinden istirham 
ederim, içtüzüğün 36 ncı maddesini okusun
lar : Bir kanun Iteklıifimin, biraz evvel arz etti
ğim gibi; teklif edildiği tarifeten en çıok bir bu
çuk ay içinde Kamutaya gönderilmesi, gecik-

. 1954 O : 1 
| mesi takdirinde de, yine Kamutaya gecikmesi 

sebeplerinin bild'iriilmesi lâzım iken bu lâızimeye 
riayet edilmeımiştt'ir. 

Arkadaşım Avukatlık Kanunundan bahset -
tüter. Bendeniz teklifimin bununla birleştiril
mesine 'taraftar olmadım. Teklifimin İçtüzü
ğün bu sarih hükmüne dayanarak gündeme 
alınmasını Yüksek Heyetimizden rica ve istir
ham ederim. 

REİS — Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun tekli
finin gündeme alınması hakkındaki Mardin 
Mebusu Mehmet Kâmil Boran'in takririni oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'm, Hâkimler Kanununun 64, 65 ve 66 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair takriri 
(4/405, 2/121) 

REİS — Takriri okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Y. Başkanlığına 
Hâkimler Kanununun 64, 65 ve 66 ncı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifim 10 .1.1951 tarihinde Yüksek Meclis Baş
kanlığına verilmiş vte aynı tarihte Adalet Ko-
nmisyonuna havale edilmiştir. İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre .gündeme alınmasını arz ve rica 
ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Km'il Buran 

REİS — Mehmet Kâmil Boran, buyurun. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Ar-

i kadaşlar, bu takririmde 10 . 1 . 1951 tarihinde, 
I yani 3 yıla yakın bir zamandan evvel Adalet 
I Komisyonuna sunulmuş ve o günden beri, Içtü-
j zük hükümleri tanınmamak suretiyle, gecikti-
I rilmiştir. Ben Yüksek Heyetten kanunsuz bir 
! teklifte bulunmuyorum arkadaşlar. Tekrar edi-
j yorum, İçtüzüğün 36 ncı maddesi sarihtir. 36 

ncı maddeye göre bir kanun tasarısı veya tekli
finin, verildiği tarihtetn bir buçuk ay içinde 
Kamutaya arz edilmesi, aksi halde gecikme se
bebinin Kamutaya bildirilmesi zaruri iken bu
na riayet edilmemiştir. 

Kanun teklifimin gündeme alınmasını ve bu 
! suretle İçtüzük hünmünün yerine getirilmesini 
j dilerim. 
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REÎS — Komisyon sözcüsünün mütalâası 

var mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 

ERGİN (Manisa) — Muhtetrem arkadaşlarım, 
Adalet Komisyonunun hakikaten mahmul ol
duğu şu günlerde Kâmil Boran ve diğer bâzı 
arkadaşlarımızın Hâkimler Kanununun bâzı mü
him maddelerini değiştiren teklifleri komisyon
da gündeme alındı. Ancak Adalet Vekâletinin 
de buna muvazi Hâkimler Kanunu üzerinde ha
zırladığı kanun lâyihasının Meclise sevk edile
ceği şu günlerde, bilâhara yeniden tadili cihe
tine gidilmemek üzere her ikisinin birlikte mü
talâası için bu teklifin komisyondaki görüşül
mesi geri bırakılmış bulunmaktadır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir efendim. 

REÎS — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'in Hâkimler Kanununun 64, 65 ve 66 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifi
nin gündeme alınması hususundaki takriri 
okundu. 

Bu takriri reyiniz'e arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Memurin Kanununun 2919 sayılı Ka
nunla değiştirilen ve 2978 sayılı Kanunla bir 
fıkra eklenen 64 ncü maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair tak
riri (4/406, 2/227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Stajyer olarak çalıştırılan mecburi hizmet 

mükellefleri hakkındaki kanun teklifim 16 . 5 . 
1951 T. de Y. Meclis Başkanlığına verilmiş ve 
ayni T. de içişleri Komisyonuna havale edilmiş 
ve bu komisyondan da 8 . 4 . 1953 T. de Bütçe 
Komisyonuna gönderilmiştir, içtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre gündeme alınmasını arz ve rica 
ederim. 

Mardin M'ebusu 
Mehmet Kâmil Boran 

RElS — Buyurunuz. 
MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) — 

Arkadaşlarım; bu kanun teklifimde bilhassa 
stajyer olarak istihdam edilen mecburi hizmet 
mükellefi memurların emeklilik ve terfi imkân
larını sağlıyan ve bu durumlarını bir der^-

.1954 0 : 1 
[ ceye kadar ıslahı maksadiyle hazırlanmıştır. 

Bu kanun teklifim de iki sene sekiz aydan b'3ri 
geciktirilmiş bulunuyor. Eminim ki aynı şekilde 
yine reyleriniz tezahür edecektir. Ben mâruzâtı
mı efkâra arz ediyorum, takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU RElSVEKlLt HA
Dİ HÜSMAN (istanbul) — Kâmil Boran arka
daşımızın teklifini içişleri Komisyonundan SJnra, 
Bütçe Komisyonunuz neticelendirmiş ve rakoru
nu Yüksek Heyetinize sunmuştur. 

RElS — Takriri oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Yargıçlar Kanununa ek Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair takriri (J/407, 
2/204) 

I T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Yargıçlar Kanununa ek Kanunun 1 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim, 
18 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclis Başkanlı
ğına verilmiş ve Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir, içtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
gündeme alınmasını arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

I RElS — Söz istiyen?, Yoktur. Takriri oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
er... Takrir reddedilmiştir. 

Gündemle alâkalı takrirler vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündeme dâhil soruların diğer işlerden son

raya tehirini arz ve teklif ederim. 
Niğde Mebusu 

I Fahri Köşkeroğlu 

8. I I .1954 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündeme dâhil soruların diğer iş
lerden sonraya tehirini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Galip Kmoğlu 

i REÎS — Aynı mahiyette olan bu takrirleri 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

REİS — Yeğlikle görüşülmesine karar veri
len işlerden Rize Mebusu İzzet Akçal ve 27 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla değişen 2 nei maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkına bir tefsir fıkrasının kaleme alın
ması hususu komisyona havale edilmişti. Bu hu
sustaki komisyon raporu henüz gelmemiştir, ge
çiyoruz. 

1. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya? Mebusu îhsan Şerif Özgen'in, 1757 sa
yılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 2507 
sayılı Kanunun tefsiri hakkında takriri ve Bütçe 
Komisyonu raporu (4/376) [1]. 

ÎHSAN ŞERİF ÖZGEN (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, bir defa görüşülecek mese
leler arasında milletvekili arkadaşlarımızın 
ölüm tazminatına ait bir tefsir talebi vardır. Ko
misyonun bu hususta öncelik ve ivedilik Ifllfciifi 
mevcuttur. Lütfen komisyonun teklifinin kabu
lünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
İçtüzük mucibince bir defa görüşülecek mad

deler meyanmda 36 ncı sırada, yer almış olan 
Büyük Millet Meclisine ait 1757 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tefsiri hakkındaki raporun 
gündemdeki diğer m i d e l e r e takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
izzet Akçal 

REİS — Bir defa görüşülecek işlerin 36 ncı 
sırasında bulunan ve yeğlikle görüşülmesi tale-
bedilen tefsirin yeğlikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeğlikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

REİS — Raporu okuyoruz : 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

REİS — Rapor üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? Raporu oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'•*'••'?2~• — Manisa Mebusu Refik Şevket tnce ve 
Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Dilekçe 
Komisyonunun 27 .II. 1953 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5398 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine d-air takrirleri ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/327, 329) [1], 

REİS — Buna dair öncelik ve yeğlik teklifi 
mevcuttur, okutuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Hukuk Fakültesi liknci Sınıf öğrencilerinden 

Kemal Özalp ve arkadaşlarına Şubat ayı içinde 
bir imtihan hakkı daha verilmesine dair komisyo
numuzca ittihaz edilmiş bulunan 23 . I I . 1953 ta
rihli ve 5398 sayılı Kararın, Umumi Heyette 
görüşülmesine dair Manisa Mebusu Refik Şevket 
İnce ve Erzurum Mebusu Bahdır Dülger'in, tak
rirleri üzerine, Komisyonumuz, mezkûr kararı 
yeniden inceliyerek bu husustaki karara ait ra
porumuz Umumi Heyet gündemine girmiştir. 

Şubat ayma girmek üzere bulunduğumuzdan 
bu kararımızın diğer işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini komisyon karariyle arz ve rica 
ederim. 

Dilekçe Komisoynu Reisi 
Maraş Mebusu 

Abdullah Aytemiz 

REİS — Bu işin öncelikle görüşülmesi teklif 
olunmaktadır; oyunuza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Raporu okuyoruz. 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 

REİS — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Dilekçe Ko
misyonunun vermiş olduğu bu kararın üniver
sitelerin ilmî muhtariyeti ile ne dereceye kadar 
kabili telif olduğunu anlıyamadım. Komisyon 
Reisinin bu mevzu hakkında bizi tenvir etme
sini rica ederim. 

TETFİ KİLERİ (Samsun) — Efendim; ha
kikaten, Dilekçe Komisyonu Başkanının izahat 
vermesi yerinde olur. Ayrıca ben, Hükümetin 

[1] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. \ [1] 37 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr, 
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ve Millî Eğitim Vekilinin bu hususta ne dü
şündüğünü öğrenmek isterim. 

Dilekçe Komisyonuna bir müracaat' yapıl
mış; Dilekçe Komisyonu bu müracaatı yerinde 
gprmüş. Anayasamız mucibince bir vatandaşın 
B. M. Meclisine müracaat etmek hakkı vardır, 
Yalnız bu müracaat, her hangi bir kanunun ve
ya nizamnamenin talimatnamenin yanlış tat
bik edilmiş olmasından doğmalıdır. 

Şimdi, müracaat nedir; yani bir kanun yan
lış mı tatbik edilmiştir. Bir talimatname yanlış 
mı tatbik edilmiştir. Ortada böyle bir şey yok
tur. Şimdi Dilekçe Komisyonunun ekseriyetle 
verdiği raporu dinledik; diyor ki : «Talimatna
me ağırdır, hayat şartları ağırdır, o halde tali
matnamenin değiştirilmesi icabeder.» Kim değiş
tirecek! Meclis mi? 

Arkadaşlar; Üniversite Kanununun 7 nci 
maddesi gayet sarihtir. İmtihana, talebe huku
kuna taalluk eden hususlarda karar almak ta
limatname yapmak yetkisi tamamiyle profesör
ler kuruluna verilmiştir. Kanun diyor ki : Bu 
kararlar kesindir, hiçbir mercie bu kararlar 
hakkında müracaat edilemez. 

Daha evvel bizim devremizde Meclise böyle 
bir teklif geldi. Reddedildi. Şimdi iki yol var : 
Ya Üniversiteler Kanununun bu maddesini de
ğiştirmek lâzımdır veya bu madde mevcut ol
duğuna göre, l~*lhassa üniversite muhtariyeti 
bahis mevzuu olduğuna göre üniversiteye taa": 
lûk eden ve vereceği kararlar kesin o. an hu
susları şu vesile ile Meclise getirmek ve tura
da birtakım kararlar vermek sakat olur. Bu 
iki bakımdan sakat olur. Talimatname ağır mı, 
hafif mi? Bunun üzerinde konuşmak mümkün
dür. Bence bunun yeri burası değildir. Bilhas
sa Hukuk Fakültesi talebelerinin herkesten çok 
kanuna riayetkar olmaları icabeder. Daha bu 
günden kanuna riayetkar olmamak hususunu 
bir itiyat haline getirirlerse kendileri için, mem
leket için ve adalet prensipleri bakımından zararlı 
olur, kanaatindeyim. Bu itibarla Hükümeti de 
dinlemek şartiyie - bu çolakları çok sevdiğimiz, 
kanunu da dıhn vok sevdiğimiz için - Dilekçe 
Komisyonunun kanunun ruhunu hırpaİlyau bu 
teklifinin reddedilmesini bilhassa istirham ede
rim. 

REİS —• Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon KaraHsar) — 

Maalesef senelerden beri, vakit va^it şu veya 
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I bu sebeple imtihan hakkını kaybetmiş veya 

muvaffak olamamış çocuklarımızın, Meclisimi
zin yüksek atıfetine mazhar olmak maksadiyle, 
müracaatta bulundukları ve bazan hattâ yeni
den imtihan hakkını koparmaya muvaffak ok 
dukları görülmüştür. 

Şimdi elde mevcut bir kanun var, bu kanu
na göre Üniversite muhtariyeti bahis mevzuu
dur. Bu kanuna göre yapılmış yönetmeliğin 
7 nci maddesi gereğince imtihan şekli ve saire 
tesbit edilmiştir. Bu durum karşısında ben an
cak şu vaziyette bu mazbataya müspet rey ve
ririm : Kanuna,' nizama ve yöneiaöeHğeA aykırı 
bir hareket olmuşsa ve bundan mağdur olmuş 
çocuklarımız varsa. Fakat sözcü arkadaşımız 
henüz konuşmadı. Ama raporlarındaki esbabı 
mucibe asla ve kafa benim müspet rey verme
me imkân verecek mahiyette değilâir. Dilekçe 

I Komisyonunun kanunu bertaraf etmek ve yö-
I netmeliği ayaklar altına almak suretiyle lutûf 

ve atıfete giden ve 3 azasının muhalif bulun-
*pldö*ğu bu kararı ben muvafık görmemekteyim. 

Arkadaşlar, böyle lütuf ve atıfet yoluna gider
seniz çocuklarımız «adam sende muvaffak ola
mazsam şubat hakkı almak suretiyle muvaffak 
olurum» diyeceklerdir, bu ise çocuklarımızı 
tenbelliğe' sevkedecektir?. Zararı yok bugün 
bunu reddedelim, fakat gelecek sene daha iyi 
randıman alırız. 

Biz yüksek kalitede hukukçu yetiştirmek 
istiyoruz. Bana bu kürsüye çıktığım sırada 
«sakın itiraz etme» diyen bir arkadaşıma de
diğim gibi, ben hiçbir zaman yetişmekte olan 
şu ve bu arkadaşlara karşı merhametsiz davra
nan bir mebus değilim, hattâ bu kanundan 
benim, kardeşim de istifade edeceği halde yine 
fikrimi açıkça söylemekten çekinmiyorum. Ra
porun reddini ben de istirham,ediyorum. 

REİS —"Millî Eğitim Vekili. 
MİLLÎ EĞİTİM, VEKİLt RIFKI SALİM 

feURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, 
I Büyük Millet Meclisine müracaat etmiş olan 

bu öğrenciler bir kanunsuzluktan, bir haksız
lıktan şikâyet ederek değil, Büyük Millet Mec
lisinin bür atıfeti olmak üzere bir kere daha 
bir imtihan hakkının kendilerine bahsedilmesini 
istiyorlar ki biz, Üniversitenin ilmî muhtariyeti 
üzerinde hassasiyetle durulması lüzumuna ina
nan bir hükümet olarak bu teklifi doğru bul-

I muyoruz. Bunlar eğer, demin de arz ettiğim gibi» 

y . -*-
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bir kanunun tatbik edilmediğinden şikâyet I 
etmiş olsalardı meseleleri incelenebilir ve Bü
yük Millet Meclisi şu veya bu yolda bir karar 
alabilirdi. Fakat Üniversitenin iç nizamını doğ
rudan doğruya ilgilendiren bu türlü bir me
selede Büyük Millet Meclisinin bu dâvayı bir 
atıfet olarak telâkki etmesini uygun mütalâa 
edemeyiz. Kaldı ki bu arkadaşlar 1953 Şubat 
ayı için bir hak istemişlerdir. Dilekçe Encüme
ni 23 Şubat 1953 tarihinde karar vermiştir. Bu 
itibarla Encümenin arzu ettiği atıfet yerine ı 
getirilecek olsa dahi, bir defa verileceğine gö
re, 23 Şubatına raei olması lâzımgelir. 

1953 Şubatından bugüne bir sene geçmiştir. 
Bu çocuklar o tarihten bugüne kadar -Haziran 
döneminde bir ve Kasım döneminde bir ki, iki 
defa imtihana girmişler ve iki defada da mu
vaffak olamamışlardır. Bir önceki Şubat için 
verilen bu hakkın bu defa 1954 Şubatına teşmil 
edilmesi doğru olmaz. Bu itibarla biz Dilekçe 
Encümeni raporunun reddedilmesini rica ede
ceğiz. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Sayın 
arkadaşlar, Arzuhal Encümeninin bu bahis üze
rindeki musir dâvalarının birisinin daha karşı
sındayız : Atıfet müessesesi veya nizamları düzen
leme müessesesi. Ben üç buçuk senedir aranızda bel
ki yirmi defa bu mevzuda maruzatta bulundum, 
birçok arkadaşlarımız da az çok ilmî doktrin
lerden istifade ederek kanaatlerinde tahavvül 
ve tegayyür yarattılar. Fakat Abdullah Beyin 
Başkanlığındaki heyet bazan bu yola girmekte 
ve bazan da bu yoldan süratle kaçmaktadır. (Gü
rültüler) Abdullah Beyin riyasetindeki- heyet
ten bu misullû kararlar da çıkmaktadır. Reali
telerden bahsediyorum, hakikati intak ederek 
söylüyorum arkadaşlar. (Gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Şim

di, bu mevzu üzerinde Arzuhal Encümeni, Ada
let Encümeni, Ulaştırma Encümeni, Bütçe En
cümeni, diğer encümenler kendilerine terettüb-
eden vazifeleri almış. Lâhik ve sabık vekille
rin söyledikleri veçhile bu mevzu üzerinde üni
versitenin muhtariyetine taarruz edildiği ifade 
edilmektedir. Bundan azanın haberi yok galiba ka
nunun sînıesirudeki hükümleri galiba göz önünde 
tutmuyorlar. Tevfik îleri ile Maarif Vekilinin 
söyledikleri sözleri tekrar etmiyeceğim, encü
men diyor ki, (Kaldırılsın, bu defa bu talimat-
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name) aynen böyle yazıyorlar. Boşluğun dol
durulması, ağırlığın giderilmesi... ne demek?. 

Soruyorum, ben. Bu encümen boşluğu dol
durmaya memur mudur, ağırlığı gidermiye me
zun mudur?. 

Bu nice lâftır?. Nasıl bir beyandır, nasıl bir 
hukuki beyandır?. Boşluğu, kanun vâzıı doldu
rur tatbikatı salahiyetli adamlar yapar, ağırlı
ğı kanun vâzıı kaldırır. Bütçe Encümeni bu hu
susta karar veremez. (Soldan «Bütçe Encümeni 
değil, Dilekçe Encümeni» sesleri) Pardon, Büt
çe Encümeni ile çok uğraştığım için yanıldım, 
affedersiniz! O kadar tehlikeli bir yol üzerinde
yiz ki, bir ekseriyeti âra âdeta sükûtla kanun 
yaratmak vaziyetinde kalan Meclis, bazan zühul 
eseri olarak böyle şahsi, hususi kanunlar yara
tıyor ki, hayret edilir. Biz umumiyetle üzerinde 
günlerce tartışarak formüle bir kanunu çıkara
biliyoruz. Halbuki Arzuhal Encümeni bir sani
yede sükût içinde kanun yaratıyor. Bu çok teh
likelidir. Abdullah Beyi buraya davet ediyorum. 
İlmî münakaşaya davet ediyorum, çıksın bura
ya, ispat etsin dâvasını.... ve «encümen ağırlığı 
kaldırır, boşluğu doldurur» desin. Arkadaşlar 
böyle şey olmaz... 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Abdullah Bey 
muhalif bu karara. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — He
yecanımı mazur görün, bu dâvalar beni çok ya
ralıyor. Abdullah Bey bu kararda yok diyorlar. 
Fakat kanaati budur. Abdullah Beyin bu maz
batada imzası yoksa kendilerinden af dilerim. 

REİS — Müsaade buyurun, söz Ömer Bi
len'indir. 

Ömer Bey, kararın lehinde mi konhşacak-
smız ? 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bu Mecliste kimse kimsenin rey ve 
hürriyetini tahdit edemez. (Bravo hocam ses
leri) 

Sonra encümen verdiği bu kararla bir atı
fet istemektedir. Verilecek olan bir atıfette 
kanun müsaitmiş, değilmiş bunların hiçbiri su
reti katiyede mevzuubahis olamaz. Biz bu su
retle Üniversitenin muhtariyetini de tahdit et
miyoruz, bunda tahdit edecek bir şey de yok
tur. Bu atıfet bir imtihan hakkı verilmesine 
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mütedairdir, onları imtihan edecek olan yine 
aynı hocalarıdır, yoksa, sureti katiyede biz sı
nıf geçirmiyoruz. Ancak Meclisin atıfetine sı
ğınarak bir hak istiyoruz, bu atıfet kaydı kuy-
du, şartı şurtu olmaz. 

Arkadaşlar, biz bir boşluğu dolduruyormu-
şuz. Evet herkes bir boşluk dolduruyor. Arzu
hal Encümeni icapsız ise, yeri yoksa, ortadan 
kalksın. Yoksa onlar her vakit kanun dairesin
de salâhiyetlerini kullanabilirler. Kararları 
Meclise gelir, Meclis muhik görürse kabul 
eder, yoksa oraya tariz etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Herkes vereceği reyi biliyor, atacağı 
adımı biliyor. Biz daima şuurlu hareket eden 
bir encümeniz. Encümenimize yapılan tecavü
zü asla kabul etmiyoruz. Biz atıfet için müra
caat ettik. Kabul edip etmemek Meclise aittir. 
Yoksa encümeni tahkir etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. 

REÎS — Encümene tariz, tahkir bahis mev
zuu değildir, Ömer Bey. Eğer olsaydı Riyaset 
müdahale ederdi. 

Buyurun Abdullah Aytemiz Bey. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Aziz 

arkadaşlar; ben öteden beri bu kararlara, esas 
itibariyle daima muhalif bulunmaktayım. Ni
tekim bu karara da muhalifim, ekseriyetle ve
rilmiş bir karardır. 

Hâmid Şevket ince zaman zaman bana çat
mak zevkini buluyor. Zevkim bozmak istemez
dim. Ancak bana fuzuli paye ihsan etmektedir. 
Komisyon Abdullah Aytemiz'den ibaret değil
dir. Böyle fuzuli bir payeyi asla kabul etmem. 
Aynı zamanda belk'i tezyif kasdiyle söylememiştir 
ama diğer arkadaşları zımnen tahkir etmiş bu
lunuyor. Komisyon 24 arkadaştan teşekkül et
miştir. Ne zaman komisyon kararı mevzuuba-
his olsa daima bizim komisyona çatılmaktadır. 
Bu, asla doğru değildir. Kendisine tavsiye ede
rim, bundan tevakki etsin ve bu bir daha te
kerrür etmesin, rica ederim. (Alkışlar) 

KASUM KÜMEM (Ağrı) — Aziz arkadaş
larım, muihterem Hâmid Şevket üstadımızın 
konuşmalarından sonra huzurunuza gelmiş bu
lunmaktayım. 

O muhterem ve muazzez dimağlarında yer 
'etmiş mefhumlar arasında yer etmesi muhtemel 
olan konuşmalarımın tamamiyle gayesine vâ
sıl olabilmesi için nasıl bir lisanla hitabetmek 
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lâzım geldiği hususunda cidden tereddüt için
deyim. 

Acaba üstadı maşi ve hukuku mütemaşi mi 
desem ve hukukun bütün mefhumlarını azbüıl-
beyan bir salâhiyetle burada ifade etmek bu-
susunda'müstesna (bir kabiliyet ihraz etmiş hü
viyeti ulâ mı desem? Bunların içinde her halde 
kendilerine lâyık oılan bir hitabı bulup çıkar
mak lâzımıdır. Ve tahmin ederim "ki, buradaki 
edam ona lâyık hitabım, kafalarında yer etmiş 
olan 'birtakım karanlık imefhumları, çıkarıp at
maya iktidar kesbetmemiş bir hüviyete hitap 
şeklinde olacaktır. Çünkü... 

iREÎS — Kasım Bey, mevzua gelelim, 
KASIM KÜFREVİ (Devamla) — Çünkü, bir 

encümenin vermiş olduğu karar üzerinde ko
nuşmak icabederken •encümenin terekkübü üze
rinde konuşması gibi işi mecrasından tamamen 
inhiraf ettirmiş 'olmakla, Riyaset Makamının 
'bana vâki ihtarlarını kendilerine vâki ve ıgeciık-
ımiş bir ihtar telâkki ederek: sadede geçip mev
zuu. teşrifh edeceğim : 

iMesele üniversitenin bir fakültesinde imti
han hakkını kaybetmiş bir talebenin müracaatı 
neticesinde Dilekçe Komisyonunun vermiş ol
duğu karar üzerinde konuşmayı icaibettiriyor. 

Bu karar nedir? Karar hangi saik ve haaği 
âmillerle verilmiş olursa olsun, talebeye bir 
hak daha verilmesi ve bu hakkın istimal edil
mesini âmir bulunmaktadıır ki cayi münakaşa
dır. Bu karar üniversite muhtariyetini zede
ler mi, zedelemez mi? Bunu burada hassasiyetle 
teşrih etmek icabeder. -

Meclisi Âli, üniversite muhtariyetini alâka
dar eden birçok mevzularda şimdiki hassasiyeti 
göstermediği zamanlarda dahi muhik bir esba
bı mucibeye dayanarak kılı kırk yararcasına 
muşikâfane çalışmıştır. 

(tstanbul Edebiyat Fakültesinde imtihan 
hakkı namütenahidir. 'Talebeye tahmil edilen 
parayı verdiği müddetçe 'her vakit imtihana 
girme hakkı vardır. Fakat burada böyle bir 
ıhak kendisi için mevzuubaihis Üniversite Muh
tariyet Kanununun tatbik edildiği İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mektebin 
şart koştuğu parayı veren talebe, hocasının 
şart koşmuş olduğu devamı imzası ile ispat eden 
talebe namütenahi imtihana girer ve çıkar. 

(Bu misalle anlaşılıyor ki, üniversitelerisı 
muhtelif faİkültelerinin devam hususunda ve 
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imtihanı haklarını kaybetmek hususunda ittihaz 
ettikleri kararlar 'ayrılıyor. Şu halde böyle bir 
karar üzerinde encümen şöyle bir mütailâaya 
varmışsa mutlak surette üniversite muhtari
yetini rencide eden bir karar alınış demek ye
rinde olmaz. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, im
tihana girebilmek için tale'benin haiz olması 
lâzım gelen şartlar hususunda diğer fakülte
lerden ayrılır. Ankara Üniversitesinin Ni
zamnamesinin imtihana girme hakkını kendi
sinden nezetmiş olduğu bir talebenin durumunu 
incelemekteyiz. Bunu muazzam bir hâdise olaraJk 
ele almak ve bir hercümerç içinde mütalaa et
mek sansansyonel bir hâdise manzarası ya
ratmaktan başka bir şey ifade etmez. îş haki
katler üzerinde mütalaa edildiği vakit Üniver
site Muhtaniyeti ile asla karşı karşıya olmadı
ğımız anlaşılır. 

Dilekçe Komisyonunun, bir kere daha im
tihana girmesine hate tanıması kararında Mec
lisçe karar verilmesi lâznn mıdır, değil midir hu
susuna gelince; bu hususta Meclisin Dilek
çe Komisyonunun bu kararını tasvip etmesini 
temenni ederim. Ünivesiteye ait bir meseleyi 
ister bu muhtariyeti ihlâl etsin, ister muhta
riyetini ihlâl etmesin Üniversitenin kendi at
mosferi içinde halletmek icabetmektedir. Fa
kat sözü fazla uzatmaksızm Hâmid Şevket 
Bey huzurunda zevkle konuşmaktan kendimi 
alıkoyarak komisyon kararının kabul edilme
mesini ve fakat tasvibedildiği takdirde !bıu-
nun üniversite muhtariyetine teveccüh ede
cek bir hareket olmadığını sözlerime ilâve et
mek istiyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — Rif at Sivişoğlu. 
RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar; beni yüksek huzurunuza çı
karan âmil, Hâmid Şevket Bey ağabeyimizin 
kullandığı lisandır. Bendeniz de bu komisyonun 
üyesi sıfatiyle; kullandığı lisan dolayısiyle te
essür duydum. Ceffelkalem demiyeceğim, cef-
felayın demiyeceğim, belki ceffellisan diyece
ğim. Çünkü komisyonun kararma kalemi ka
rışmamış, göz gezdirmemiş, sadece gelişi güzel 
konuşmuş bulunuyor. Çünkü Abdullah Ayte-
miz'in komisyonda bulunmadığını dahi düşün
meden « Onun huzurunda toplanan heyet » de
mek suretiyle hepimizi kasdediyor ve adetâ is
tihdaf ediyor. Teessür v« üzüntülerimi kendile-
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rine arzediyorum. Kendilerinden teenni bek
lenen mumaileyh yaşlandıkça şahlanıyor. 

Muhterem arlkadaklarım, Yüksek Meclisin 
ele alamıyacağı, karar veremiyeceği hiçbir me
sele yoktur, tdari kaza, adlî kaza tarafından 
verilmiş kararlardan gayri her şeye el atar, bozar, 
binaenaleyh, bu talebe evlâtlarımız Yüksek 
Meclisten şefkat dileyerek müracaat etmişler
dir. Şu veya bu şekilde bir hata oldu ve bu 
hata da ister bizim, isterse Üniversitenin olsun, 
bize bir imtihan hakkı bahşedin diyorlar. 

Üniversite muhtardır diye onun muamele
sine dokunamazsaik Büyük Millet Meclisinin ya
pabileceği başka bir mesele kalmıyor demek
tir. Binaenaleyh Yüksek Meclisten şefkat di
lenen zavallı talebelerimiz ve masum çocukları
mız hakkında bir imtihan hakkı daha bahş bu
yurunuz. Sizlerden istirham ediyorum. Bunla
rın elleri boş, gözleri yaş çevirmeyiniz. Sözlerim 
bundan ibarettir. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlarım, bendenizin mâruzâtım kı
sa olacak iki noktaya münhasır kalacaktır. 

Evvelâ temas etmek istediğim husus, yük
sek heyetinizin malûmu bulunduğu veçhile, Yük
sek Meclis adına teşriî vazife yapan Dilekçe 
Komisyonununun kararma ve bilhassa şahsına 
hürmetkar Munduğumuz bir arkadaşınıza ta
rizde bulunan Hâmid Şevket arkadaşımızın söz
lerine dair olacaktır. 

Arkadaşlar, yüksek heyetiniz takdir buyu
rur ki, bir komisyona havale edilen bir işi o 
komisyonda, yine teşriî salâhiyetine dayanan 
arkadaşlarımızın, enine boyuna inceliyerek ka
rara varmış olmalarından daha tabiî bir şey 
olmaz. Komisyon kararındaki mucip sebebin 
müspet esaslara dayanıp dayanmaması meselesi 
ikinci plândadır. Filhakika mevzuubahis hâdi
se, birçok kıymetli arkadaşlarımın da temas 
buyurdukları giti, tamamen muayyendir, Hu
kuk Fakültesi talebelerine bir imtihan hakkı 
vermekten ibarettir. Bu hakkın bahsedilmesi, 
elbetteki Anayasaya aykırıdır, Üniversiteler Ka
nununa aykırıdır gibi birtakım mucip sebep
ler yerinde olmaz. Çünki mesele yüksek heyetini
zin huzurunda görüşülmektedir, Meclisi Âli
nin vereceği karar, yeni bir hak ihdas edecek
tir. Bu hakkı ihdas ederken, bir arkadaşın şah
sını mevzuubahis ederek, onun riyasetinde ve
rilen bir karar diye şu ve bu yolda târizkâr bir 
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surette konuşmak elbette hepimizi rencide eder. 
Ve etmiştir. Mesele Üniversite muhtariyetini 
zedeliyecek mahiyette değildir kanaatindeyim. 
Bu hak bir imtihan hakkı oluduğuna göre, bu 
imtihan da yine Üniversite Muhtariyetine taal
lûk eden ve Üniversitenin muayyen talimat ve 
esaslar dairesinde kullanacağı bir tasarruf ola
caktır. Burada muhtariyeti zedeleyici her hangi 
bir şey yoktur. 

Biz, Hukuk Fakültesi talebelerine imtihan
sız sınıf geçme hakkı vermiyoruz arkadaşlar. 
talebedilen hak yine üniversitenin, talimat ve 
esas salâhiyetleri dairesinde yapacağı tasarrufa 
matuf bir haktır. Takdir, şüphesiz yüksek he
yetinizindir ve heyetinizin bu takdiri de bir 
kanuna aykırı hak doğurmıyacaktır arkadaşlar. 

RElS — Tevfik ileri, buyurun. 
TEVFÎK ÎLERl (Samsun) — Efendim, bel-

ki bu ikinci gelişim lüzumsuz ama, bir iki ar
kadaşımın konuşması üzerine mecburiyet hisset
tim. 

Şimdi, şöyle tasavvur edebiliriz: Hiçbir mer-
ıhaleden geçmeden bu çocuklar Meclise müra
caat etmişler. Dâva bu değil. Bir talimatna
me var, bu talimatname 3 - 4 seneden beri tat
bik ediliyor. En salahiyetli ağızlardan, 'hattâ 
bu sırada memleketimizden ayrılmış olan Profe
sör Hirş'ten işitmişimdir, bu talimatname tat
bik edildikten sonra Hukuk Fakültesinin 2,, 3 
ve 4 ncü sınıfında okuyan çocuklar uzun sene
lerden beri görülmemiş derecede kalitelidir. 
Talebeyi en iyi şekilde yetiştirmek için bir ta
limatname hazırlanmış ve bu talimatname bâzı 
yükler tahmil etmiş değildir. O halde yük ta
limatnameden gelmiyor, bâzı şartlardan geli
yor. Birinci sınıfta nispet düşük ama ikide, 
üçte nispet daima büyüktür,. Her ne ise, ben 
burada oturup talimatnameyi müdafaa edecek 
değilim, yalnız şu noktayı belirteceğim : 

Birtakım çocuklar bu talimatnamenin ağır
lığından şikâyetçidirler. Bunun mercileri var
dır, dekana müracaat ediyorlar, profesörler 
kuruluna gidiyorlar, oralarda tetkik ediliyor, 
bu tadilâtın yapılannyacağı söyleniyor, son 
merhale olarak Maarif Vekiline gidiyorlar, 
Maarif Vekili kendi organlariyle bu meseleyi 
tetkik ediyor ve «hayır!» diyor. 

(Şimdi, bütün bu merhalelerden geçip dâva 
Meclise geldikten sonra Dilekçe Komisyonu şef-
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kat ve atıfet gibi kelimelerle profesörler kuru
lunun, senatonun ve Maarif Vekâletinin «ka
nunlara ve nizamlara aykırıdır ve hattâ fay
dasızdır» diye vermediği bir şeyi verirse, üni
versite muhtariyetine dokunmuyor diye nasıl 
söyliyebiliriz. Yani yarın çocuk profesörün kar
şısına çıkacak, sen vermedin ama biz aldık, di
yecek. Artık bu talebenin karşısına bu hoca 
nasıl çıkar, takdirinize arz ederim. Yok arka
daşlar bu teklif Anayasaya aykırıdır. Çünkü 
kanunların tatbik edilmemesinden' mütevellit 
(bir şikâyet değil, kanunların tatbikından do
ğan bir şikâyettir. Binaenaleyh Dilekçe Komis
yonu bu işe el atmamaılıydı, bu bir. 

ikincisi; Üniversite Kanunu sarih olarak 
diyor ki; (Kesin kararlar verilir; bunlar hak
kında hiçbir mercie gidilemez.) Kanun (bu ka
dar sarihtir. Bir hukuk talebesi bu kayda ve 
bu maddeye rağmen başka bir kapıya giderse 
bu talebe çok şey kaybetmiş demektir. Bu ka
dar sarih maddeler karşısında Dilekçe Komis
yonunda, şüphesiz hüsnüniyete makrun olan 
ve her şeye rağmen kanuna aykırı olan bu tek
lifin nasıl ele alındığına hâlâ .hayret etmekte
yim. Bu teklifin Yüksek Meclisçe kabul edil-
ımemesini rica ediyor ve bunun için de bir tak
rir takdim ediyorum. 

REİS — Fahri Ağaoğlu, 
FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; bu mesele geçen sene Dilekçe Ko
misyonunda görüşüldü. Ben de orada âza idim. 
Reis arkadaşımız tesadüfen bulunamamıştı, ma
zeretleri vardı. Bu işin müzakeresinde reislik 
yaptım ve muhalif kaldım. 

Bunu arz etmekten maksadım, şudur : Millî 
Eğitim ve üniversitenin salahiyetli mümessilleri 
izahat verdiler, imtihan Talimatnamesi ko
misyon raporunda yazılı olduğu üzere Hukuk 
Fakültesi imtihan şartları asla ağır değildir. 
Her talebeye 3 - 4 defa imtihan hakkı verilmiş
tir. Fakat ekseriyet bir daha imtihan hakkı ta
nıyalım dedi. 

Şimdi asıl mesele Dilekçe Komisyonunun 
böyle bir kararı, Teşkilâtı Esasiye karşısında ne 
dereceye kadar doğrudur? Bunu arz edeceğim. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesini 
okuyorum : 

(Madde 82. — Türkler; gerek şahıslarına 
gerek âmmeye mütaallik olarak kavanin ve ni-
zamata muhalif gördükleri hususatta merciine 
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ve Türkiye Büyük Millet Meclisine münferiden 
veya müçtemian ihbar ve şikâyette bulunabi
lirler. Şahsa ait olarak vukubulan müracaatın 
neticesi müstediye tahriren tebliğ olunmak mec
buridir.) 

Metin gayet açık : (Kavanin ve nizamata 
muhalif hususatta Meclise müracaat edilir.) 
Halbuki ortada kanun ve nizamlara muhalif bir 
şey yoktur. Kanunun verdiği salâhiyete göre 
talimatname yapılmıştır ve biraz .evvel arz et
tiğim gibi bu talimatname isabetlidir. Ama bu
nun müzakere ve münakaşa yeri ne B. M. Mec
lisidir, ne de Dilekçe Komisyonudur. Bu iş Teş
kilâtı Esasiye Kanununa muhalif olarşk karara 
bağlanmıştır. Komisyonun müracaatı reddetme
si icabederdi. 

Benim mâruzâtım budur. Raporun reddi lâ
zımdır. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ RIFKI SALÎM 
BURÇAK (Erzurum) — Efendim, Hukuk Fa
kültesi (Lisans, öğretim ve îmtihan Yönetme
liği) mevzuubahis edilen yönetmelik 29 Nisan 
1948 tarihinde meriyete girmiştir. Dilekçede im
zası bulunan çocukların kâffesi bu yönetmelik 
mevkii meriyete girdikten sonra fakülteye kay
dedilen çocuklardır. 

İkincisi, bu yönetmelik tatbik edildikten 
sonra eski yıllara nazaran mezun olma ve sınıf 
geçme nispetleri daha iyiye doğru gitmiştir. 
îmtihan Yönetmeliğinden büyük ölçüde şikâ
yet edilmesine rağmen sınıf geçme ve mezun ol
mada ileriye doğru bir yükseliş vardır. 

Bu yönetmeliğin bir tıpkısı Fransa'da Paris 
Hukuk Fakültesinde tatbik edilmektedir. Yine 
Avrupa'nın bâzı memleketlerinde hukuk fakül
tesinde tatbik edilen yönetmelik mevkii meri
yette bulunmaktadır. Bu itibarla biz hakikaten 
üniversite muhtariyetinin bilhassa zedeleneceği 
noktasında duruyoruz ve Yüksek Meclisin bu 
raporu reddetmesini rica ediyoruz. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
ÎRFAN AKSU (îsparta) — Bir sual sora

cağım. 
REÎS — Sonra sorarsınız. 
Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlarım; gayet kısa konuşacağım. 
Üniversiteye muhtariyet veren bir kanun 

mevcuttur ve bu kanunda yine üniversitelere 
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1 imtihan hususunda talimatname yapmak yetkisi 

tanınmış bulunmaktadır. 
Şimdi, üniversiteye bu muhtariyeti bu 

hakkı veren kanun ayakta durdukça biz üni
versitelerin yapmış oldukları talimatnameleri 
keenlemyekûn kılacak bir müdahalede buluna
cak olursak, evvel emirde, talebelerden önce biz
zat kendimiz kanuna aykırı hareket etmiş olu
ruz. Üniversite muhtariyetine dokunulmıyacak-
tır diyen arkadaşlara hitabediyorum. Üniversi-

I te Talimatnamesini bertaraf etmek veyahut onu 
sarsacak mahiyette karar almak onu hükümsüz 
kılmak demek değil midir? Kanaatimce bu ha
reket kanuna aykırılıktır, yanlıştır. Kanunen 
vermiş olduğumuz salâhiyete müdahaledir. 
Şayet daha evvel yanlış bir muamele yapılmış 
ise bu hareketi bizim tekrar etmemiz lâzımdır. 
Nitekim bu mülâhaza ile iki sene evvel atıfet 
kararı verdiğimiz zaman, şöyle bir tâbir kullan
mıştık: Bu atıfeti kabul ediyoruz ama son ol
mak kaydü şartiyle... 

Onun için sizden istirham ediyorum; bu yan
lış olan bu yola bir daha dönmiyjlim. Bu raporu 
reddedelim arkadaşlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Mütaaddit kifayet takrirleri var, 

sıözü evvelâ komisyona bilâhara bir milletveki-
I line, Ahmet Gürkan'a vereceğim. 

Buyurun Muzaffer Bey. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, bendeniz evvelâ 
komisyonun bu hükme varan kararını kısaca 
izahtan sonra icabederse bizlere karşı konuşan 
arkadaşlarıma da cevap vereceğim. 

Ankara Hukuk Fakültesi talebelerinden Ke
mal Özalp ve arkadaşlarının Şubat ayı içinde 
bir imtihan hakkı daha verilmesine dair komis
yonca ittihaz edilip 27 . 11 . 1953 gün ve 52 sa
yılı haftalık cetvelle neşrolunan 23 . 11 . 
1953 gün ve 5398 numaralı karara Manisa Me
busu Refik Şevket înce ve Erzurum Mebusu 

! Bahadır Dülger tarafından itiraz edilmiştir. 
I Bu itiraz üzerine dosyayı tekrar inceliyen ko

misyonca 'eski kararında ısrar etmiştir. 
Bu karara varan komisyonumuzun kanaati 

ve mucip sebeplerini müsaadenizle arz edeyim. 
j Kararda yazıldığı gibi: 1952 - 1953 dersi yılında 
1 sözü geçen fakültenin muhtelif sınıflarında kal

mış olan öğrencilerin bu muvaffakiyetsizlikle-
rinin yeni yönetmelik emsallerine nazaran, çok 
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tazyik edici ağır hükümleri ihtiva etmekte ol
masından neşet ettiğine kanaat getirilmiştir. 
Komisyonumuz mezkûr yönetmeliğin bahsedilen 
mahiyetteki hükümlerinin tatbikatta doğurdu
ğu maddi ve mânevi müşküllerin hâsıl etmiş ol
duğu fiilî durumu ıslah etmek ve aynı zamanda 
sözü geçen hükümlerin tesbiti sırasında objektif 
ölçülerin ve öğrencilerin tâbi olduğu bugünkü 
içtimai hayat şartlarının göz önünde tutulma
mış olmasından meydana gelen boşluğu da dol
durmak ve binnetice zikredilen yönetmeliğin 
ağırlığını nispeten hafifletmek maksadiyle iti
raza uğrayan kararını vermiştir. Bu kararda 
kısaca bahsedilen sebepleri meşru olarak Hu
kuk Fakültesi talebelerinin bir Şubat hakkı ve
rilmesini hak ve adalet prensiplerine tamamen 
uygun bulunduğu kanaatine varmıştır. 

Buraya kadar komisyonun kararını aynen 
okumuş bulunuyorum. Bu kararımızda üç esas 
unsur üzerinde durulmuştur : Birisi, Yönet
meliğin emsallerine nazaran çok tazyik edici 
ve ağır hükümleri ihtiva etmekte olması; ikin
cisi, tatbikatta doğurduğu fiilî durum ve müş
külât ; üçüncüsü de öğrencilerin bugünkü ha
yat şartlarının ağırlığının göz önünde bulundu
rulmaması esaslarına dayanılarak bu rapor 
tanzim edilmiştir. 

Müsaadenizle bu hususları biraz izah ede
yim. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Kâfi, kâfi. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Devamla) — 

Rica ederim, müsaade buyurun beyefendi. Ben 
arz edeyim, siz yine reyinizi istediğiniz şekil
de kullanmakta serbestsiniz. 

Yönetmeliğin 12 nci maddesi, «İmtihanla
rın birisi yaz, diğeri güz mevsiminde olmak 
üzere iki defa yapılır. Bu devre dışında imti
han yoktur.» hükmünü havidir. Eski yönetme
likte ise : İmtihanların Eylül ve Şubatta açıl
ması kabul edilmiş ve mucip sebep olarak da 
Haziran imtihanlarının hemen tedrisat devre
sinden sonra geldiği, talebelerin hazırlama imkâ
nını bulamadıkları, bu sebepten kendilerine Eylüle 
kadar daha iyi hazırlanma imkânı verilebil
mekte olduğu ve Eylülde sınıfta kalan tale
belerin bir üst sınıfa devam imkânına sahip 
olarak Şubatta imtihana girdikleri takdirde 
geçmiş oldukları sınıflar imtihanından aynı 
yılın Eylül ve Haziranında girerek sene kaybı
na uğramıyacakları ve bu usul talebe lehine 
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I olduğu şu kısa mucip sebeple anlaşıldığı 

halde her nasılsa hukuk fakülteleri profesör
ler kurulu esaslı bir mucip sebep göstermeden, 
bâzı talebelerin müracaatı üzerine, bu imti
hanları, Haziran ve Eylül aylarına çevirmiş
lerdir. Komisyonumuzun yönetmelikte ağır bul
duğu husus şudur : Yazılı imtihanda muvaf
fak olan talebinin sözlü imtihandan bir günde 
imtihana girmeleri ve meselâ dört dersten ay
nı güilde ve birkaç saat içinde imtihan vermek 
mecburiyetinde olmasıdır. Bu dört dersten bi
risinden muvaffak olmazlarsa diğer muvaffak 
oldukları üç dersten de muvaffak olmamış ad
dedilmektedirler. 

Ankara Hukuk Fakültesi ile İstanbul Hu
kuk Fakültesi Yönetmeliğinin mukayesesine 
gelince : 

İstanbul 'da : 
1. Yazılı imtihanda muvaffak olan talebe 

sözlüye girer. Ankara Hukuk Fakültesinde de 
böyledir. 

2. İstanbul'da rakam ile numara usulü 
i lü yoktur. Dersin numarası pekiyi, iyi, orta 

olarak verilir. Geçebilmesi için orta alması kâ
fidir. Yalnız iki dersten iyi alması lâzımdır. 
Halbuki Ankara Hukuk Fakültesinde her ders
ten aldığı numaralar vasatisi 7 yi doldurmazsa 
üssümizandan sınıfta kalır. 

3. İstanbul'da 6 dersten orta alırsa sınıfı 
geçmesi ve iki dersten iyi numara alması için 
talebeye Şubat hakkı verilir. Ve talebe iyi al
mak için gireceği imtihanın derslerini kendisi 
seçer. 

Ankara'da böyle bir hak yoktur. Bilâkis 
derslerde kader birliği vardır. Bir günde 4 
derse girerek ve üçünden pekiyi numara alsa 
bile birinde muvaffak olmazsa döründen mu
vaffak olamamış addolunur. 

İstanbul Hukukunda derslere bir günde gir
mek yoktur. Ankara Hukukunda ise bir günde 
girmek mecburiyeti vardır. Ankara Hukuk Fa
kültesi Dekanlığından komisyonumuza gönderilen 
20.1.1953 gün ve 518 sayılı yazılarında; Üni
versiteler arası Kurulun izhar ettiği arzu üzerine 
Fakültemizle İstanbul Hukuk Fakültesinin yönet
meliklerinin aynı esaslara ircaı için her iki fakül
te öğretim üyelerinden müteşekkil muhtelit ko
misyonun faaliyet halinde* bulunduğu . bildiril-

I mekte ise de halen bir netice elde edilememiştir. 
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Mevzuubahis yönetmeliğin ağır hükümleri neti
cesi altı senedir Yüksek Meclise Şubat hakkının 
verilmesi için talebeler tarafından müracaatlar 
vâki olmuştur. 

Bunlardan ilk defa müracaat eden Ali îhsan 
ve arkadaşları için sabık iktidar zamanında bir 
Şubat hakkı verilmiştir. 

ikinci olarak müracaat eden Yusuf Yılmaz 
Yavuz ve arkadaşlarına da bu iktidar Şubatta 
imtihana girmek hakkını vermiştir. 

Arkadaşlar; Ankara Hukuk Fakültesinin 
Yüksek Meclise bu şekildeki müracaatları iltr de
ğildir. Altı seneden beri her sene müracaat edil
mektedir. 

MECDET ALKlN (Kütahya) — Çalışsınlar, 
geçsinler efendim. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Devamla) — 
Müsaade buyuran beyefendi, size de soracağım, 
siz de gelirsiniz, burada cevap verirsiniz. 

Yeniden bir müracaat daha yapılmıştır, he
nüz karara bağlanmış değildir. 

Muhterem arkadaşlar; Hukuk Fakültesinde 
okuyan talebelerin bugünkü hayat şartlan göz 
önünde tutulmamıştır, bu, esbabı muoiberle de 
geçmiştir. Hepiniz bilir ve takdir edersiniz ki, 
bucrün yüksek tahsil için yurdun dört bucağın
dan büyük bir hevesle tahsile büyük ehemmiyet 
vererek gelmektedirler. Bunun için pek büvük 
sâyü gayret sarf etmektedirler. Bunlar zengin, 
evinde rahat yasayan, bol ışık altında çalışan ve 
bol gıda alan talebeler delildir. Bunların ekse
risi mütevazi aile çocukları olup zeytin ve peynir
le kifafı nefseden, bu suretle «büyük gayret sar-
federek sınıf geçmek istiyen talebelerdir. Bu 
yönetmenlik refah içinde yaşıyan talebelere tat
bik edildiğinde muvaffakiyetler daha çok olabilir. 
Nihayet bu bir heyecan meselesi ve yaradılış me
selesidir. Bir pimde 4 dersten imtihan olup da, 
üçünde muvaffak olduktan sonra dördüncüsünde 
muvaffak olmadığını görprek bir imtihan hakkı
nın kabul edilmemesi adalet ve nasfet kaideleri
ne uysrun görülmemiştir, îzah olunan bn sebep
lerden sonra takdir Yüksek Heyetinizin olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, müsaadenizle sıırm da 
ifade edeyim, biz de aynı sıralardan geldik diyen 
arkadaşlarıma hitap ediyorum. Bilhassa Kemal 
özçoban benim smıf arkadaşımdır, biz hukuk fa
kültesinde şimdiki eibi' değil, birer veya ikişer 
gün ara île imtihanlara girerdik. Ben zannet- I 

.1954 O : 1 
mem ki, Kemal özçoban arkaşımız dört dersten 
birden imtihana girip üçünden muvaffak olsun 
birinden muvaffak olamasın da yine bu usulü mâ
kul görsün. Onun için bu işte biraz insafla ko
nuşmak lâzımdır. Hepimiz aynı vatanın evlâdı
yız, hep aynı sıralarda yetiştik, bu muvaffaki-
yetsizlikler yönetmeliğin ağır hükümlerinden 
ileri gelmektedir. Komisyonun hangi esbabı mu
cibe ile bir Şubat hakkı vermeye karar verdiğini 
huzurunuzda izah ettim. Karar bizindir. Yüksek 
Meclisi kararında kimse takyît edemez. Onun ve
receği karar daima âdildir, daima madelete uy
gundur. Kararımızın kabulünü komisyon rdına 
rica ederim. 

REÎS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem # 

arkadaşlarım; Hâmid Şevket'i hepimiz biliriz, 
tanırız. Fakat nedense kürsüye çıktığı zaman 
fikir sahiplerine tecavüz ediyorlar. Kendisine 
bu mevzuda yalnız teessürlerimi bildirmekle 
iktifa ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar; iddialar şu merkezde 
toplanıyor : «Bu karar Anayasaya aykırıdır. 
Bu karar üniversite muhtariyetine müdahale
dir» deniyor. Dilekçe Komisyonu Yüksek He
yetiniz namına faalivette bulunan bir komis-
vondur. Anavasamn 82 nci maddesini îctüzük 
hükümlerine göre işleten bir komisvondur ve 
ancak sizin namınıza icrayı faalivet eder. Ver
diği kararlar malûmunuzdur ki tetkikınızdan 
geçer. Her hansri bir arkadaş tarafından itiraz 
olursa, Heyeti TTmumiveye gelir, Heveti Umu-
mive onu ya kabul eder, veya reddeder. Son
ra B. M. Meclisinin çalışan komisyonlarının, 
hassaten Dilekçe Komisyonunun, hangi işleri 
tetkik edit) hansil erini etmiveceî?i Anavasa hü
kümlerince tesbit edilmiştir. Teşkilâtı Esasiye-
nin 54 ncü maddesi B. M. Meclisinin yanacağı 
ve yanamıvacağı isleri tasrih etmiştir. Bunun 
dışında olan hususatta komisyon her meseleyi 
ele alır ve tetkik ederek bir karara bağlar. 

Dilekçe Komisvonu bu meseleyi bu zavive-
den tetkik etmiştir. Nitekim bundan evvelki 
komisyonda da avnı mevzuda bir karar veril
miş ve Heveti Gelileniz bu kararı kabul etmiş
tir ki bu kararla birtakım talebelere imtihan 
hakkı tanınmıştır. Simdi Meclisin verdiği bü
tün kararlar Anavasava avkırı mıdır, yani 
bundan evvelki karar avkırı olarak mı veril
miştir? Ben bunu kabul etmiyorum. 

116 — 



B : 39 8.2 
Arkadaşlar, üniversite muhtardır, fakat 

müstakil değildir. Bir üniversite ki B. M. Mec
lisi kanunları ile işler, o kanunların şümulü 
içinde hareket etmeye mecburdur. Bütçesi 
B. M. Meclisinde tetkik edilir, karara bağla
nır, o halde kanunlara aykırı bir hareket gö
rüldüğü takdirde kim olursa olsun her hangi 
bîr vatandaşın komisyona müracaatı ile o da 
tetkik edilebilir. Nitekim mahkeme kararları
na müdahaleye, onu değiştirmeye salahiyetli 
olmadığınız halde nasıl mahkeme kararları ile 
idama mahkûm edilen suçlu veya canileri affe
diyorsak nihayet bu da komisyonun lütfü ve 
atıfeti olan bir karardır. 

Arkadaşlar, komisyon gerek istanbul gerek 
Ankara'daki Hukuk Fakültelerinin yönetme
likleri arasındaki farkları görmüş, Ankara Hu
kuk Fakültesinin yönetmeliğinin talebe aley
hinde olduğunu nazarı iıtilbara almış ve talebe
lere yeniden bir imtihan daiha kabul' etmiştir. 
Bunu ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz, ka
bul de eteneniz, etmeseniz de Anayasaya aykırı 
bir hareket ydktur. 

REİS — YetterlÜlk önergeleri vardır, okutu
yoruz. 

8. I I . 1954 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonu karan hakkındaki mü
zakere kâfi görülmüştür. Kifayetin reye konul
masını rica ederim. 

Erzurum Mebusu 
Enver Karan 

8.n.1954 
Yüfesek Başkanlığa 

Mesele tavazzuh etmiştir. Kifayeti müza
kereyi arz ve teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Halil îmre 

REÎS — Aynı mahiyetteki yeterlik önerge
lerini reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Bakandan «bir 
sual soracağım. 

REİS — Kifayet suallere de şamildir. 
Şimdi önergeleri okutuyorulm. 

Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonu raporunun reddiyle bu 
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hususta verilen kanarın kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şeviket İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arz ettiğim veçhile Anayasa ve 

Üniversite Kanununa aykırı olan Dilekde Ko
misyonu raporunun reddedilmesini arz ederim. 

Samsun Mebusu 
Tevfik îlerd 

REÎS — Takrirler aynı mahiyettedir. Ko
misyon raporunun reddi mahiyetindedir. Tak
rirler kabul olunduğu takdirde (komisyonun ka
rarı reddedilmiş, itirazlar kabul edilmiş bulu
nacaktır. 

Kararın reddi mahiyetindeki takrirleri oyu
nuza arz lediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.... 

Affmızı rica ederim; takrirleri tekrar re
yinize arz etmek lüzumu hâsıl oldu. Dilekçe 
Komisyonunun kararının reddi maJhiyetindeM 
takrirleri reyiniz/e arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

Efendim; takrirler kalbul edilmiş, Dileke/e 
Komisyonunun 5398 sayılı kararı kaldırılmıştır. 

3. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Mebusu İhsan Şerif Özgen'in, 4808sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (2/600) [1] 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum: 

8. n . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında 42 nci sırada yer almış bulunan İzmir 
Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu 
İhsan Şerif özgen'in, 4808 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin diğer 
işlere takdîmen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini anz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
İzzöt Alkçal 

REİS — İhsan Şerif Bey, buyurun. 

[1] 
dadır. 

114 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
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ÎDAREOl ÜYE İHSAN ŞERİF ÖZGEN I 

(Kütahya) — Arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Harcıralh Kanununu alâkadar eden, 
1 Kânunisanide tediye edilmekte olan iharcıraih 
muamelâtı, malî nraıvazeıne 'bakımından 1 Mar
ta alınmak istenmektedir. Bu teklifimiz hak
kında Bütıç'e Komisyonun'ca önöelilk ve ivedilik
le görüşülmesi kararı verilmliş bulunmaktadır. 
Lütfen kabulünü ve müzakerenin derhal baş
lamasını arz ve rica ederim. 

REİS — Gündemin 42 noi maddesindeki ka
nun teklifinin diğerlerinle takdimin görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takdimen görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Tümü üzeninde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Raporda ivedilikle görüşülmesi hulsuisu da 
vardır. İvedilikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

4808 sayılı Kanunun meriyetten kaldırılmasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — 15.11.1937 tarihli ve 3135 
sayılı Kanunun birimci maddesi gereğince Ve
rilmekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Mart 
^olarak değiştirilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz Miyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişıtir. 

MADDE 2. — 4808 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında ısö'z istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi loyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz isıtiyen var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Eıt-
miyenler... KaJbul edilmiştir. ' 

'Kanun teklifinin heyeUi umumiyesini oyu- | 
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nuza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyen
ler... KaJbul edilmiştir. 

4. —• İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka
nununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
raporu (1/586) [1] 

REİS —Rapor komisyondan gelmiş ve dağı
tılmıştır. Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Şahsınız adına mı konuşacaksınız?. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarat Ka
nununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihası birçok hususatta tamamen nakıs ve mes
lek müntesiplerinin haklarına bir nev'i tecavüz 
mahiyetindedir. .Bunu şu mucip sebeplerle arze-
deceğim : 

Kanunun Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nunun değiştirgesindeki birinci maddenin birin
ci fıkrası diyor ki; (Türkiye'de ispençiyari ve tıb
bi mevat ve müstahzarat imaline ve bu maksat
la lâboratuvar veya fabrika küşadma Türk ta
bip, eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk 
eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi bir 
mesul müdürün mesuliyeti altında hakiki ve hük
mi şahıslar salâhiyettardır.) 

Bu maddede iki mühim unsur mevcuttur. 
Bunlardan bir tanesi tıbbi ve ispençiyari müs
tahzarat Kanununun içerisinde doğrudan doğru
ya müstahzar olmıyan mevadda, şimik prodük
siyona yer verilmesi, ikincisi hakiki ve hükmi şa
hıslara salâhiyet verilmesi mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlar; eski kanun hükümleri
ne göre; şimik prodüksiyon müstahzaratı Tıbbiye 
Kanunu maddeleri arasında yer almamıştır. Bir 
tabip veya bir kimyager, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının bu husustaki hükümlerine tâ
bi olmaktadır. Şimik prodüksiyon içinde aspirin 
kimyevi formülü ile asit asetil salisilik imali için 
bu kanun hükümlerine tâbi olmaya lüzum yok
tur. 

[1] 108 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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İkincisi : Hakiki şahıslara ilâç imali yetkisi 

verdiğimiz zaman, ayrıca tabip, kimyager ve ! 
kendi işleriyle ilgili olan sahalarda di§ tabibi
nin veya veterinerin zikrine asla lüzum yoktur, j 
Hakiki şahsa lâboratuvar açma salâhiyeti ve 
yetkisini yermek aynı zamanda Eczacılar Ka
nununa da tamamiyle tezat teşkiT öder. Ecza
cılar Kanunu gayet geniş bir çerçeve dâhilinde 
mütalâa eden Yüksek Meclisçe pekâlâ takdir 
buyurulur ki, lâalettâyin bir şahıs mesul mü
dür dahi tutsa, eczane açmak yetkisi tanmma-
ımıştır. Eczane açma yetkisini dahi tanımıyan 
bir kanun karşımızda dururken daha ilmî ve 
ihtisas sahası olması lâzımgelen lâboratuvar aç
mak yetkisini lâalettâyin bir hakiki şahsa nasıl 
vereceğiz? Buna imkân yoktur. 

Hukukçu arkadaşlarla görüştüm, kendilerin
den istirham ediyorum, hakiki şahsın mânayı 
hakikisi hakkmda bizi lütfen tenvir etsinler. 
Bendenize hakiki şahsın alelıtlak meslek dışın
da bir insan mânası tazammum ettiği ifade edil
di. Binaenaleyh, bu ifadeye müsteniden fikir
lerimi yürütmekteyim. Filvaki hakiki şahıs 
kaydının kanunun metninin de başka suretle 
tefsir edilmesi imkânı da yoktur. Eğer lâalet
tâyin bir şahsa hakikaten kanunda zikredildi-
ği gibi lâboratuvar açmak salâhiyeti veriliyor
sa bu kanunda o takdirde meslek sahiplerinin 
zikredilmemesi icabeder. (Eczacı, tabip, vete
riner, diş tabibi) kaydına lüzum yoktur. 

Hakiki şahıslara lâboratuvar açtırmak için 
kanun metnine bir hüküm koymanın asla caiz ol
madığını tasrih ettikten sonra hükmi şahıslara 
lâboratuvar açtırmakta mahzur olduğunu zik
redeyim, Vekâletin en sahibi Salâhiyet unsur
ları ve bizzat Vekil Beyle yaptığım temasta 
Kanunun, meslek sahipleri lâboratuvar açmak 
istedikleri zaman sermaye bulmak müşkülâtını 
gidermek gayesiyle teklif edildiğini öğrendim. 

Bundan evvel ki müzakereler sırasında bu kür-
süden kendileri bu maksat ve gayenin takib edildi
ğini ifade buyurdular. Eski kanunun hükümleri 
dâhilinde istanbul'da- Amerika'nın taranmış 
firmalarından bir tanesi bir lâboratuvar açmış
tır. Bu (Uskuvy lâboratuvarmın kurulmasına, 
eski kanunun mâni olmadığını sarih bir surette 
ifade ve beyan ederim. I 

Binaenaleyh, yabancı sermayenin memleke
timize gelip her hangi bir tıbbi müstahzarat I 
lâbwatowarı açmasına mâni bir kayıt mevcut I 
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olmadığına göre sırf bu gayeyi istihdaf eden 
yeni bir kanun tedvinine de asla lüzum- yoktur. 

Sonra, bilhassa bu ciheti tasrih etmek lâzım
dır. Şahsiyeti hükmiyeye lâboratuvar açtır
mak, bilhassa müstahzaratı tıbbiye yapmak sa
lâhiyet ve yetkisi tanımak demektir. 

Halbuki talimat, yalnız meslek sahiplerine 
tanır bu hakkı. Meselâ bir hekim, bir veteriner 
bir lâboratuvar açar ve lâboratuvar sayesinde 
müstahzaratı tıbbiye imal eder. Bu, kanaatim
ce diplomanın, ihtisasın icabı olarak tanınmış 
bir haktır. Bu eczacı için de aynıdır, diğer^ 
meslek sahipleri için de aynıdır. Şahsiyeti hük
miyeye ruhsat verilip verilmiyeceğini bendeniz 
Vekil Beyefendiden şahsan sordum, böyle bir 
gaye ve maksatları olmadığını ifade ettiler.-O 

' halde şahsiyeti hükmiyenin kanun metninde 
zikrine lüzum yoktur. 

Sermayesiz meslek sahiplerinin, açmış ol
dukları müstahzaratı tıbbiye lâboratuvarlarmı 
daha ilmî esaslara göre geliştirebilmeleri için 
sermayenin kendilerine zahîr olması gayesini 
güttük. Eski kanun hükümlerinde buna mâni 
bir hal mevcut değildir. Bu- naçiz arkadaşınız 
da tıbbi müstahzarat imal eden bir hekim ol
duğuna göre durumu yakînen bilmekteyim. Ben 
kendi ilmî salâhiyetim dâhilinde kanunun ba
na vermiş olduğu ilmî yetkiye müsteniden imal 
etmiş olduğum bir müstahzarı ticaret sahasına 
aksettirmezsem lâboratuvar sahibi meslekten 
sermayedarlara bu ruhsatnameyi vermek sure
tiyle ilacımın onlar -tarafından piyasaya arzuna 
her vakit imkân bulabilirim. Binaenaleyh, ha
kiki şahıslara olduğu kadar-hükmi şahıslara da 
lâboratuvar açmak salâhiyetinin, kanun çer
çevesi dâhilinde, şu izah ettiğim sebepler dola-
yısiyle, zikrine asla lüzum yoktur. Bunun dı^ 
şında şayet meslekten olmıyan sermayedar in
sanların birlikte vücuda getirdikleri bir şirke
te -ilâç ruhsatiyesi vermek gayesi güdülüyorsa 
bunun katiyen yerinde olmıyacağını • ve bu tak
dirde meslektaşlarımızın kendi meslekî husu
siyetlerine taallûk- eden birçok ilmî haklarının 
nezedilmiş olacağına bilhassa işaret etmek is
terim. • • • • . • • ; • . . • . .: 

Fazla tafsile lüzum kalmadan, birkaç mad
deden ibaret olan bu kanun teklifimin hiçibir 
suretle bir ihtiyaca tekabül etmiyeceğini ve bu
nun dışında da yıllarca hayatımı meslekine 
vakfetmiş, ilim insanlarını muhtelif sahalarda 
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evvelce kendilerinle taınımıış alan bir hakkı bu | 
meslekin dışındaiki insanlara teşmil etmeik su
retiyle onların hakikaten hususiyeti meslekiye-
lenine tecavüz mahiyetinde bir telâfkkiye mü
sait bir vaziyet ihdas edeoeği nazarı itibara 
alınarak kanunun tümünün reddini arz ve is-
ıtirham ediyor, bunun için de bir önerge veri
yorum ve bilhassa kabulünü rica .ediyorum. 

BEİS — SıtkiaSalim-Burçak. 
SITKI SALtM BURÇAK (Konya) — Muh

terem arkadaşlarım; bu kanun ikinci defa bizim 
komisyonda görüşüldü, ilk görüşüldüğü za
man Talât Vasf i öz arkadaşımız komisyon başka
nı idî ve imzası vardır. Bugün şayanı dikkat bir 
şekilde imzası olan kararın reddini istiyor. Ben
deniz bunu anlayamadım. Bir defa konuşma sa- I 
lâhiyeti dahi olmaması lâzımdı. Kararı başkan 1 
olarak kabul etmiş bulunuyor. Bu noktayı Baş- I 
kanlık Divanının nazarı dikkatine arz ederim. I 

Şimdi itirazlarına cevap veriyorum; mesele \ 
şudur, meri mevzuatta memlekette müstahzar 
yapmak salâhiyeti yalnız doktorlara, eczacılara 
ve kimyagerlere bırakılmıştı. Fakat görüldü ki, 
bu kanunla bu iş yürümiyecektir^ dış sermaye
nin buraya girmesi her bakımdan hayırlı olacak
tır, Hükümet bir tasarı hazırladı, komisyona 
sevk etti, komisyonda teklifin yerinde olduğu 
görüldü. Uzun zamandan beri memlekette müs
tahzar yapıldığı haljijjs, beklenilen inkişaf görülme
mekte ihtiyaca cevap vermemektedir, son sene
lerde birkaç müstahzar müstesna. Halbuki bü
tün dünya memleketlerinde müstahzarcılık çok 
ileri gitmiştir. Bizde 'tababette kullanılan müs
tahzarların çoğu Avrupa'dan gelmektedir; onun 
için eğer meslek dışındaki sermayeyi evvelce çı
kan Ecnebi Sermayesini Teşvik;̂  Kanunu ile dış 
sermayeyi de bu sahaya ithal edersek bizde de müs-
tahzarcılık çok genişliyecektir. Bugün birçok 
ecza depoları ve eczanelerin büyük bir kısmı 
müstahzarı dışardan getirtmek mecburiyetinde
dir. Bizim memleektte yaptığımız müstahzar îse 
nihayet birkaç maddenin bir araya getirilmesin
den ibarettir. Halbuki bu kanun kabul edilirse i 
mesleği doktor, eczacı ve kimyager olmıyan ve bir 
mesul müdürün mesuliyeti altında hakikî ve hük
mi şahısların sermayesi bu sahaya intikal edecek
tir. .,. . 

Arkadaşımız bu kanunu kabul edersek ecza
cılık meslekini öldüreceğiz diyor ki, bendeniz bu 
fikre iştirak etmiyorum. Biz bu kanunun komis- ' 

.1954 0 : 1 
I yon olarak memlekete fayda getireceğine inanıyo

ruz. Kaldı ki; Hükümet, bakanlık bu kanunu 
hazırlarken müstahzarcılara sormuştur; müstah-
zarcılardan hiç birisi buna mümanaat etmedik
leri gibi; «yerindedir, biz de tasvip ediyoruz.» 
demişlerdir. Bu itibarla arkadaşımızın terkini
nin reddini istirham ederim. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Efendim, 
nedense Sıtkı Salim Burçak arkadaşımla anlaşa
mıyorum. Ya kendileri beni anlamıyorlar veya 
ben kendilerini anlıyamıyorum. Ben kendilerinin 
ifade ettikleri şekilde konuşmadım. 

Bu kanunun tedvinine lüzum olmadığını ifa
de etmek istedim ve esbabı mucibesini arz ettim. 
Bununla yabancı sermaye ile ilâç prodüksiyonu-

j nu teşvik etmeyi düşünmüşsek buna ihtiyaç yok-
.] tur. Zira bu memlekete bu kanundan evvel de 
I yabancı sermaye gelmiş ve ilâç prodüksiyonunda 

bulunmuştur; lâboratuvar açmışlardır. 
(Uskuvy) yi misal olarak getirdim. Bugün 

memleket içerisinde bir hayli prodüksiyonu olan 
bu Amerikan firmasının muazzam lâboratuvarını 
gezsinler. 

Hakiki şahıslara lâboratuvar açmak imkânını 
veriyoruz. Bunun ifade ettiği mâna nedir1? Rica 
ediyorum hukukçu arkadaşlarım gelsinler, bu
rada izah etsinler, bizi tenvir etsinler dedim. 

Hakiki şahıs, lâalettayin bir insan ise, mes
lektaşlarımıza kanunun tanıdığı bir yetkinin 
lâalettayin bir şahsa tanınması bir mahzurdur 
dedim. Eğer öyle değilse, hakiki şahıstan mak
sat kanunun birinci maddesindeki meslek sahibi 
insanlar ise hakiki şahsın, kanunun metninde 
yer almasına lüzum yoktur. 

«Doktor Talât Vasfi, vaktiyle Sağlık Ko
misyonunun başkanı iken bu kanım teklifinin 
komisyonda müzakeresinde bulunmuş ve rapor
da imzaları vardır, nasıl konuşuyorlar.» şeklin
deki bir beyanda bulundular. Sözcü Ali Rıza 
Sağlar arkadaşımı göremiyorum; evvelce ben-

I denjz bu kanunun müzakeresinde nasılsa buluna-
I madım, muhalefet şerhini de yazamadım. Ra

porda imzam geçmişse bu, benim yapmış olduğum 
dikkatsizlikten mütevellit bir hatadır. Kanu
nun müzakeresinde bulunmuş olsaydım elbette 
böyle bir hataya düşmezdim. Muhterem arkada
şımın mükerreren nazarı dikkatini celbettim. Bu 
şekilde kanun tedvini bir hatadır dedim. 

' Komisyon meseleyi yeniden tezekkür etmiş. 
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Yeniden tanzim edilen raporda imzam yoktur. 
Ben, bir milletvekili olarak kendi salâhiyetim dâliji-

, linde olan bir hususta konuşuyorum. Bu hakkı Rıf -
ki Salim Burçak arkadaşımız nasıl nezederler! Ben
deniz hususi bir maksat takip etmiyorum. Yüksek 
tasvibinize iktiran etmek üzere olan ve Tıiçbir 
surette ihtiyaca tekabül etmiyen takip edilen 
maksattan tamamiyle uzaklaşmış bulunan bu ka
nunun tedvinine lüzum olmadığını arz ile ikti
fa ettim. Keyfiyeti tavzih ederim efendim. 

REÎS — Sıtkı Salim Burçak buyurun.. 
SITKI SALÎM BURÇAK (Konya) — Efen

dim, bendeniz tekrar şu noktanın anlaşılması 
için söz almış bulunuyorum. Arkadaşımız bu
yurdular ki, kanunen hakiki şahıs ne demektir? 

Hakiki şahıs lâalettayin şahıslar demektir. 
Doktor olmıyan, eczacı olmıyan şahıslar para
sını koyacak, müdiri mesul olarak bir doktor, 
(lir eczacı tutacaklar, bu suretle imalâtta bu
lunacaklar demektir. Bunun mânası budur. *. 

TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Hatadır. 
SITKI SALÎM BURÇAK (Devamla) — Biz 

de hata olmadığı kanaatindeyiz. Mesele, serma
yenin girmesidir. Lâalettayin bir sermaye sa
hibi lâboratuvar açıyor, fabrika kuruyor. Bu
raya koyacağı sermayeyi zatı âliniz hatalı gö
rüyorsunuz, biz de hatasız görüyoruz. Mesele 
bundan ibarettir. 

REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, memlekette müstahzaratcılığm 
ve ilâç fabrikacılığının inkişafı için Hükümet 
bu teklifi getirmiş bulunmaktadır. Muhterem 
arkadaşımız Talât Vasfı Bey bunu eczacılıkla 
kıyas etmektedir. Eczacılıkta inhisarcılık var
dır. Bunun da doktor veya kimyakerin inhisarı 
altında bulunması lâzımdır, diyorlar ki tbdz bu 
noktai nazara iştirak etmiyoruz. Buyuruyorlar 
ki, hakiki şahıslara nasıl olurda veriyorsunuz? 
Ecnebi bir firma geliyor, bir Türk müdiri me
sulü marifetiyle bu fabrikayı işletecektir. Hük
mi şahıslara verilen bir hakkın hakiki şal|ıs-
lara verilmemesi hukuk kaidelerine muhaliftir. 
Hukukda bunun yeri yoktur. Bunun aksi mu
vafık olabilir. Hakiki şahsın hakkı olan bir şey 
hükmi şahıslara tamnmıyabilir. Ama hükmi 
şahıslara tanınan haklar hakiki şahıslara da 
tanınmaktadır, 

Muhterem arkadaşımız Talât Vasfi Bey bu-
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I yurdular ki, «buna ne lüzum vardır; ben bugün 

istihsal etmekte olduğum ilâcın imal hakkını 
başka birisine satabilirim.» Halbuki bu ilâcın 
müstahzarat hakkını satacağına bir sermaye
darla teşriki mesai ederek bunu kendi namında 
ipka edip sürümünü temin etmesi müstahzarat 
sahibinin aleyhine değil, lehinedir, fiu itibarla 
teklifin kabulünü rica ediyorum. İL • 

REÎS — Fahri Ağaoğlü. 
ABDÜRRAHMAN ^FÂHRÎ AÖÂOĞLU 

(Konya) — Arkadaşlar; Hükümetin teklifi 
ve komisyonun 'raporu ve hazırladığı metin 
tamamen doğru ve isabetlidir. Muhterem arka
daşımız lâboratuvarlar "tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarat imalinde, eczaneler nasıl eczacının 
inhisarı altında ise bunlar da inhisar altında 
olsun diyor. Filvaki bugünkü "kanuna göre 
bunlar inhisar altındadır, fakat acaba bunları 
eczanelerle kıyas etmek doğru mudur, değil 
midir? 

Arkadaşlar; eczanelerin muhatabı; hasta
lardır. Eczaneler ilâç imal eder ve hastalara 
verir: Fakat, lâboratuvarlar imalâtını hastala-

I ra değil, eczanelere verecekti!. Eczane onu 
I satacaktır. Demek ki, bir kere1 müstahzarat 

imalinde eczane kadar takyide lüzum yok
tur. Kaldı ki, gerek Hükümetin lâyihasında, 
gerek komisyonun hazırladığı metinde dokto
run, eczacının kimyagerin yani ihtisasına göre 

j bir fen adamının mesur müdür olarak bulun
ması şartı konulmuştur. Bununla ne oluyor? 
İler hangi muhtemel bir zarar önlenmiş oluyor. 
Bu itibarla daha fazla takyidata lüzum olmı
yan böyle bir işte mutlaka eczacının inhisarı 
altında olacak, mutlaka tabibin inhisarı altın
da olacaktır demek, Teşkilâtı Esasiyenin ruh 
ve mânasınö muhalif olur. Çünkü Teşkilâtı Esa
siyenin 68 nci maddesine göfre : (Her Türk, 
başkasına muzır'lftmıyacak her türlü tasarruf
ta bulunabilir.) türlü müstahzaratın lâyihaya 
göre yapılmasından hiçbir zarar tevellüdetmez. 
Çünkü Sıhhat Vekâletinin murakabesi altında 
ve eczacılar marifetiyle satılacaktır. Bunu da
ha fazla tahdidetmek hususundaki arkadaşımı
zın mütâlâasında isabet yoktur. Komisyon ra
porunun aynen kabulünü rica ediyorum. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz tafsilen sarfınazar1 etmek 
istedim, fakat görülüyor ki, konu^ir^arkadaş-
lârımm bu sahada, meslek dışında oldukları 
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için, kâfi derecede vukufları yoktur. Tavzih I 
etmek, izah etmek mecburiyetini duyuyorum. 
Bu suretle ümidederim ki, arkadaşlarım haki-
katları daha iyi anlamış olacaklardır. 

Tıbbi müstahzar demek, her hangi bir for- ' 
müle bir maddenin ihzarı demektir. Bendeniz 
tabip, veteriner, kimyager veya diş tabibi ola
rak kanunun, diplomanın bana vermiş olduğu 
yetki içinde bir ilâç keşfederim veya mütaad-
dit ilâçları bir araya getirerek bir formül ter-
tibederim, bu tertibin formülünü Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletine veririm ve kanunun 
tâyin etmiş olduğu formaliteler dâhilinde bu
nun bir müstahzar olarak tarafımdan imaline 
izin verilmesini isterim. Şimdi Yüksek Heyeti
nize bu izahatı verdikten sonra geyfiyeti ecza
nelerle mukayese edip edemeyeceğimiz mevzu
unu takdirinize bırakıyorum. Bir eczane, heki
min yazmış olduğu reçeteyi imal eder, hastaya 
verir. Müstahzaratı tıbbiyeyi yapan ilmî şahıs 
da, diplomasının vermiş olduğu yetki dâhilinde, 
tıpkı hekim gibi bir formül yapar, bu formülü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına kabul et
tirir, müstahzar olarak piyasaya arz eder. El
bette eczanede satılacaktır ama mesuliyeti doğ
rudan doğruya müstahzaratı imal edene raci-
dir. tmal edilmiş bir müstahzar piyasadan her 
hangi bir şekilde alındığı ve kontrol edildiği 
zaman içinde muzır madde varsa, bozulmuşsa, 
muayenesinde formüle uygunluğu tesbit edilmiş 
olmasına rağmen, tagayyürata uğramışsa me
suliyet doğrudan doğruya imal eden ilmî hü
viyete racidir. Eczacı ile mukayese edilip edil
memesi mevzuu bu yönden katiyen varit de
ğildir. Eczacılıktan daha çok ehemmiyeti haiz 
bir mevzu ile karşı karşıya bulunmaktayız. 
Müstahzarın ilmî hüviyetlerin dışındakilere 
imal ettirilmesinin hak tanınması yoluna gide
cek olursak hastanın1 sağlığına taallûk eden hu
susun kontrolü keyfiyetinin zorluğunu, tâyin 
etmek imkânsızdır. Ben arkadaşlarım, her han
gi bir gaye takip etmiyorum, hususi bir kasıtla 
da konuşmuyorum, lâboratuvar açmaya serma
yedar iştirak edebilir, sermayedar için kapalı 
kapı yoktur. Anayasaya muhalefet bunun nere
sindedir, buna bir türlü akimi ermiyor, lâaletta-
yin hususatta sermayeyi kanunim sayısız tak
yidine mâruz bulunan tıbbi imalâtta dahi yet
ki sahibi kılmak Anayasa içerisinde bir kaideye 
müstenit ise bunu bana izah etsinler. Bendeni- I 
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zin bu hususta malûmatım yoktur. Tıbbi müs
tahzaratın tafsiline girmeden evvel en basit bir 
şeyden, piramidondan bahsedeceğim. Geçenler
de arkadaşım Salih Onar Bey bana bir yerli pi-
ramidon müstahzarı getirdi. Piramidon haki-
katta şimik bir prodüksiyondur; tablet haline 
getirilir diye Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
bir tabletin ihtiva ettiği miktarı tâyin etmek ve 
tabletin imal hususiyetlerine riayet etmek için 
eczacıya izin verir, eczacı da bunu tablet hali
ne veya draje haline getirir, müstahzar unva
nını almak suretiyle piyasaya arz eder. 

Bilfarz piyasada mevcut olan müstahzarlar
dan pramidonu alıyorum. Bugün piyasada 10 
santigradlık ve 30 santigradlık komprimeler ha
linde pramidon vardır. Bunların imalâtında, 
tablet haline getirilmesinde granülasyon ame
liyesi iyi yapılmazsa zamanla dağılır. Dağılmış 
bir pramidon tabletinde ise miktar tâyin ede
mezsiniz. Meselâ 10 santigram vereceğiniz bir 
hastaya tam dozu verebilmek için bir eczacıya 
götürüp 10 santigramlık paketlere ayırtmak 
mecburiyetindesiniz, ki, hastanıza verilecek mik
tarı tâyin edebilesiniz. 

Arkadaşlarım, bu kadar basit bir ameliyede 
bir sanat işinin ne kadar ehemmiyeti olduğunu 
yüksek huzurunuzda izah edebilmek için bunu 
bir misal olarak vermiş bulunuyorum. Tablet 
dağıldığı takdirde hastaya verilecek miktarı 
tâyin etmeye imkân yoktur, ilâç müstahzar ol
mak vasfını kaybetmiştir. Bunun gibi tıbbi 
müstaihzaıraitını namütenahi incelikleri vardır. 
Bugün lâaleıttayin bir hekim müstazhar imal 
«demez. Meselâ; bakteriyolojik prodüksiyonda, 
bakteriyolojide ihtisası olmıyan bir Ihemkiıme 
bakteriyoloji lâboratuvarı açtıramazsi'mz. Bu 
kadar dikkatle kanunun üzerinde titremiş ol-
ıduğu bir mevzu üzerinde bir bakkal, bir ziya
retçi gelecek, ilâç prodüksiyonu için bir eczacı 
ile anlaşma yapacak, 'Sağlık ve Sosyali Yandıım 
Vekâletine müracaat edecek, ben ilâç imal ede
ceğim diyecek; güzel. Kabul edelim ki arka-
daşterjın .rgayet yerinde düşünüyorlar. Hususi 
teşebbüs, .erbabına daha yemi birtakım iş saha
ları açmak arzusundadırlar. Buna hiç birimizin 
bir vatandaş olarak itirazımız olamaz. Fakat ; 
avakibini bir defa düşünelim. Bir sermayedar 
lâboratuvar açtı, »e yapacak? Bir eczacı mesuil 
müdürü var, tablet imal edecek, draje yapa
cak. -Kimin mesuliyeti altında? Eczacının. O 
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halde ruhsatiyenin kime verilmesi lâzım? For
mülü kim verecek? Eczacı verecek. Onun iıçiîı 
ruhsatiyenin eczacıya yani mesuliyeti fenniye-
yi deruhde edene ruhsatiye verilmelidir. Hal
buki burada 'lâalettayin bir kimseye veya hük
mi şahsiyete verecek oilursalk bunun fennî mes
uliyetini kim deruhde edecek:? Mutlaka onun 
(tarafından deruhde edilmesi lâzımgelir. Aksi 
takdirde bun,a imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, ben istirham «diyo
rum, bu dâva memleketin sağlık dâvasiyle 
alâkalıdır. Ben burada bu sermayedarların her 
hangi bir şekilde vatanperver olmadıklarından 
veya büroların vazifelerinin memleket çapında 
şu veya bu şekilde lâyık bir şekilde yapama-
dıklarmdah onları kötüliyecek değilim. Fakat 
bu sermayedarın tedbir ve ihtiyati' memleketin 
menfaatini temin edemediği zamanda, onu kon
trol etmekle mükellef bulunan Sağlık Bakanlı
ğı -olarak, karşımda mesuliyeti oılmıyan bir in
sanı tanımak imkânına malik olamam. 

Muhterem Sağlık Bakanından lütfen izahat 
vermelerini rica edeceğim : Mesuliyeti ilmiyeyi 
taşımasına imfkân olmıyan şahsa ilâç ruhsatiye
sini nasıl verebilirsiniz ve bu adamı mahkeme
ye nasıl sevk edebilirsiniz? Hâkim o vakit vâzıı 
kamuna der ki; «yetkisi olmıyaaı, ilmî kifayeti 
bulunmıyan insana, insanı öldürebilmek imkâ
nına malik olan, insanı tedavi etmek imkâ-
nından tamamen uzaklaşmış bulunan nazik, 
mühim mesleke taallûk eden ruhsatı nasıl ver
diniz?» Çok istirham ediyorum* hâdisedeki hu^ 
susiyetleri hep beraber tezekkür edelim. Bü
yük Meclisin bütün fertleri kayıtsız ve şartsız 
vatan kaygısı ile hareket eder, memleket men-
faatini düşünürler. Bunun dışında her hangi 
bir fikrin, herhangi bir tesirin kendileriüze
rinde müessir olmasını tasavvur «dememi Bi
naenaleyh mâruzâtımda hassasiyetle durduğum 
keyfiyetin nelerden menşe alındığını iyice dü
şünmelerini rica ediyorum. 

Eczacıya vermedik diyorlar. Eczacıya ver
memek bir kıstas olamaz. Lâboratuvar açmak 
salâhiyetini pek âlâ her insana verebiliriz tar
zındaki konuşmaları ilmin dışında telâkki et
mek icabeder. 

Bir insan müstahzaratı tıbbiye unvanını ta
şımamak şartiyle her hangi bir yerde serma
yesini kullanabilir; bir şimik prodüksiyon vü
cuda getirebilir. Bu, ne insan ve m? de hayvan 
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tedavisinde kullanılan bir meta olmadığı için 
bu kanunun mevzuunun dışında kalır. Bu ka-

I nun, şâyam hayrettir ki aynı zamanda şimik 
prodüksiyonu da müstahzaratı tıbbiye kanunu 
metninin içinde mütalâa etmektedir. Hastanın 
hayatına taallûk eden hususiyetler- mevzuuba-
histir. îlim adamlarının mesuliyeti mevzuuba-
histir. Eczacı mesuliyetini toksik maddenin 
tartılmasına ait hususlarda kanun muvacehe-
sinde nasıl şahsan deruhde etmek mecburiye
tinde ise tıbbi müstahzarın âmili de müstahzar 
ratındaki her hangi bir tağayyürde yapılan bir 

I hatada kanun muvacehesinde, mesuliyeti de-
ruhde etmekle mükelleftir. Ramın kendiline 
bir mesuliyet tanıyor, meslek kanunları* bunu 
sarahaten tâyin ediyor. Biz nasıl olur da bu 
mesuliyeti lâalettayin \Âr şahsa, lâalettayin 
hükmi bir şahsa tanıyabiliriz. 

Sağlık Komisyonu Başkanı arkadaşımız bu
rada vazıh olarak, hakiki şahıs büdür demişler
dir. Ben burada hakikati ifade için söylüyo
rum, meseleyi tenvir etme sadedinde söylüyo
rum. Yüksek Heyetiniz her hangi bir karara 
vâsıl olabilir; itiraf etmek mecburiyetindeyim 
ki bu karar kayıtsız ve şartsız ittibaı icabetti-
ren bir hükümdür, bunu da yakinen biliyorum. 
Çok rica ederim bizi, Yüksek Meclisinizi mâzt 
de ağır ithamlarla, tenkide mâruz bırakacak 
bir hatayı ilmîye gitnriyelim. Bu kanuna kati
yen lüzum yoktur. Efeki kanun bütün teferru-
atiyle tıbbi müstahzarata ait ahkâmı ihtiva et
mektedir. 

Tekrar arz. ediyorum, kanunun reddi lâ
zım geliyor. Keyfiyeti yüksek tasvibinize arz 
ederim efendim. 

EEÎS — Celâl Otman, buyurun. 
CELİ& OfMAff (Çankırı) — Sayın arka

daşlarım, bu mezvu o kadar basit değildir. Mev
zu bugünkü tababet ve ilâç sanayiinin sü
ratle inkişafım ve memleketimizde de bunun bir 
küçücük nüvesini kurmak amacım gü
den bir kanundur. Bunu lâalettayin ecza
cının yapacağı küçük komprimelerle karşı
lamaya imkân yoktur. Bugün penisilin dedi
ğimiz ilâç lâattayin bir eczaneden çıkmış bir 
ilâç değildir; bu, büyük bir fabrikanın işidir. 
Bu fabrikada mütaaddit doktur; mütftfrassır ve 
kimyagerler çahşmaktatftr: Bu, bÜgmlerhr ne
zareti altmda mirytmferca îîra masraflarla tec
rübe etBlerök'meydana g^mlş bir- eserdir. Btt-

- » -
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nu ufak tefek işlerle mukayese etmek bizi bü- I 
yük hataya sevkeder. Mevzu memleketimize 
hariçten sermayedarlar gelecek, memlekette ilâç 
sanayii kuracaklar, biz de bu yüzden hiç olmaz
sa birkaç milyon liramızı dışarıya vermiyeceğiz, 
memleket içinde memleket ihtiyacını karsılıya-
cağız. 

Bunun bir misalini söyliyeyim. Mecidiye 
Köyde, midir, nerededir, bir Amerikan firması 
bir ilâç sanayii fabrikası kurmuştur. Bugün bu
rada mütaaddit tecrübeler yapılmakta ve bun
lar için ide yüz binlerce lira sarf edilmektedir. 
Bugün bu fabrika sayesinde memleket ilâç ihti
yacının bir kısmını karşılamakta ve beş, on mil
yon liralık döviz memleketimizde kalmaktadır. 
Bu, başı bo$ da, bırakılmışTdeğild^,Müesşesede 
doktorlar, eczacılar, kimyagerler vardır. Bun
dan memlekete ne zarar gelebilir?. Bu gibi mü
esseselerin yaptıkları ilâçlar Sağlık Bakanlığı
nın lâboratuvarlarında tahlil ve tetkik edilmi-
yecek midir?. Pek tabiidir ki, bu ilâçlar Sağlık I 
Bakanlığı lâboratuvarlarında muayene edilecek 
hangi hastalıklara iyi geldiği, ıdozu ve sairesi 
tetkik edilecek ve ancak ondan sonra satışına 
müsaade edilecektir. 

Arkadaşlar, bugün dünyada tababet ve ilâç 
sahasında büyük bir gelişme vardır. Bugün 
tüberküloz % 60 nispetinde azalmıştır. Bunun 
sebebi yeni bulunan ilâçlar ve bu sahadaki ça
lışmalardır. Biz de Hı&nu yapmak ve ihtiyacı 
karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu kanun ise bu 
gibi ilâçların memleketimizde yapılabilmesi im
kânını vermektedir. Bu itibarla bu kanunda hiç
bir zarar yoktur. Bilhassa bu kanunun memle
ketimizin ilâç sanayiine büyük faydası dokunaca
ğında hiç şüphe yoktur. Çünkü biz bugün dünkü 
Devlet olan İsrail'den ilâç getirmekteyiz. Ora
da bu gibi fabrikalar çoktan kurulmuştur. İs
teriz ki, biz de Şarkı karıbe'ilâç sevk edelim. 
Onun için bu kanuna bendeniz de taraftarım ve 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 

EKREM HAYHİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Sağlık Vekâleti
nin teklif ettiği ve Sağlık Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu kanunla tamamen mutabakatta
yız. "!Çani böyle bir kanunun tedvin ve neşrine 
mutlak zaruret vardır. Sağlık Bakanlığı olarak 
ben ve bütün arkadaşlarım 3-4 seneden beri | 
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I memleketin müstahzar durumunu tetkik ederek 

memleketin bu bakımdan imkânlara kavuştu
rulması için böyle bir kanunun tanzim ve sevkı-

I na ihtiyaç ve zaruret duymuş ve Meclise ge
tirmişizdir. Komisyon da büyük bir ekseriyet
le kabul etmiş ve Meclisi Âlinize sevketmiştir. 

Yalnız bu kanunun niçin sevkedildiğine da
ir bir misal vermek kâfidir. Bir kere Ameri
ka'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Belçika ve 
Almanya'dan ve diğer birçok dünya memleket
lerinden memleketimize ruhsatnamesi verilmek 
suretiyle çeşitli ilâçlar ithal etmekteyiz. Bu 
ilâçlar orada hükmi şahıslar tarafından kuru
lan şirketler tarafından imal ediliyor, biz onla
ra müsaade ediyoruz, burada satışa arz ediyo
ruz. Fakat bizim memleketimizde bir hükmi 
şahıs böyle bir müstahzarın imaline kalktığı za
man itiraz ediyoruz. O halde bu vaziyet mem
leketin inkişafını doğrudan doğruya baltalamak
tan başka bir mâna ifade etmez. Yalnız bu mi-

I sal, bu kanunun kabul edilmesi için kâfi gelir. 
Daha çok söylenecek şeyler vardır, fakat lüzum 
yoktur. 

REİS — Talât Vasfi öz. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Efendim; 

Muhterem Sağlık Bakanı arkadaşımız af bu
yursunlar. Bendeniz ilâç prodüksüyonu husu
sunda, bütün Avrupa'yı, Amerika'yı yakînen 
görmüş bir arkadaşınızım, bilhassa bu firmala
rı bizzat dolaştım, Bu meyanda Amerika'da 
Lederle firmasını gördüm. Yetmiş katlı bir ye
re sığınmış milyarlarla uğraşan bir firmadır, 
Fifty Avenu'yü ve İstanbul'daki Uskuvy'yi 
gezdim. Büyük, muazzam sermayelerini şahsi
yeti hükmiyeye ruhsat almak suretiyle piya
saya çıkartmış firmalar değildir. Bana lütfen 
Sağlık Bakanı isbat etsinler, bu takdirde ben
deniz bütün iddialarımdan feragat ederim. 

Dr. Vander firmayı kurar, formülünü ya
par. Ruhsatiyeyi de Vander alır. Dr. Vander 
Firması sermaye ile iştirak edebilir. Fakat ruh
satiyeler Dr. Vander adına ve unvanına veri-
lir/Tîali onundur, onun hayatı ile devam eder, 
vefatından sonra da ruhsatiye evlâdü iyalhıe 
intikal eder... 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Ruhsatiye 
mesul müdür namına yazılsın. 

TALÂT VESFİ ÖZ (Devamla) — O zaman 
| mesele kalmaz. Ruhsatiye mesul müdür namı-
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na yazılsın, istiyen yabancı sermaye gelişin, 
memleket dâhilinde her hangi bir şekilde lâ-
boratuvar açsın. Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti kerem buyursunlar, buna izin versinler. 
Bendeniz bununla iştirak halindeyim. Kanunda 
bu tadilât yapılsın veyahut Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekili kürsüye gelip izah etsin. Ser
mayeye ruhsatiye verecek değiliz desin, mesele 
kalmaz, bendeniz bütün iddialarımdan vazge
çerim. Kanun o zaman bu şekliyle yüksek tas
vibinize arz edilebilir. Eğer kanun bu şekilde 
yüksek heyetinize arz edilir ve kabule iktiran 
ederse her hangi bir şekilde bir mahzur husule 
gelmez. 

Arkadaşlar, bendeniz Lederle'nin Nevyork'-
taki ikinci müdürünü tanırım, kıymetli bir bak-
teriyologtur, kendisiyle konuştum, prodüksiyo
nunu Türkiye'ye getiriyoruz, satıyoruz dediler. 
Bunu nasıl olur da memleketimizde teşekkül 
edecek bir sermayeye verebiliriz? Lederle'nin 
namı vardır, onun imalâtının hususiyeti vardır, 
meselâ Dr. Vander'in namı da bunun için, Ibir 
teminattır, Sandoz'un ismi bunun için bir temi
nattır. 

Şimdi, bir sermayedara ilâç yapma ruhsatı 
verilecek, o da müdiri mesulünün mesuliyeti 
altında bunu yaptıracak, piyasaya arz edecek 
sermayedar olan lâalettayin bir şahıs bunu 
nasıl yapabilir? Ben bunu bir türlü anlamı
yorum. 

Yine şayanı hayret bir tezat içindeler. Sağ
lık Vekili arkadaşımız bundan evvelki celsede 
müzakereler sırasında hakiki şahsa sureti ka-
tiyede itiraz ettiler. Zabıtları lütfen tetkik 
edin. Bu sefer pek Sayın Vekil arkadaşım kür
süye geliyorlar ve diyorlar ki; ben Sağlık Ko
misyonu ile sureti katiyede mutabakat halin
deyim. Hangisi doğru? Kıymetli Vekil arkada
şımız hakiki şahsın ruhsatiye almasına taraftar 
mıdır, değil midir? Bu kısa zaman zarfında 
taı ilmî kanaatleri nasıl değişmiştir. Bunu tâ
yin etmeye, kavramaya imkân yoktur. Tekrar 
ediyorum; bütün firmalar kayıtsız ve şartsız 
ruhsatiyeyi müdiri mesule tevcih etmişlerdir* 
Dünyaca kabul edilmiş sistem budur. Ruhsati
ye eczacıya verilir, kanunun tâyin ettiği mes
lek adamlarına verilir. Bunun dışında şahsiye
ti hükmiyeye ye hakiki şahsa ruhsatiye veri
lemem 

Şayet Sağlık Bakanlığı da hakikaten mes

lektaşların dışındaki zevata, Sağlık Komisyonu 
Başkanı Sıtkı Salim Burçak arkadaşımızın de
diği gibi, lâalâttayin hakikî ve hükmi şahıs
lara ruhsatiye vermeye taraftarlarsa, o halde 
kanunun metninde meslekten olan arkadaşların 
zikredilmesinin ne kıymeti olabilir? Bunu yük
sek takdirlerinize arz ediyorum. O halde bakkal 
sermayedar, tüccar sermayedar, çiftçi serma
yedar gelecek, ben şu lâboratuvarımda şu şu 
ilâçları imal ettim, kanuni şekillere uygun müs
tahzarı tıbbiye ruhsatiyesi alacağım der ve 
alırsa, bunun yanında meslekten olanîtfrm yani 
doktor, eczacı ve kimyagerlerin ve veteriner
lerin ayrıca zikredilmesine neden lüzum vardır? 
Sadece hakiki veya hükmi şahıslar müstahza
ratı tıbbiye imaline yetkilidir demek kâfidir. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Maddelerinde 
konuşalım. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Devamla) — Emir .bu
yurursanız konuşmıyalım. Ben kürsüde konu
şurken muhterem arkadaşlarımın müdahale et
melerine tahammül edemiyorum, bu belki fazla 
hassas olmamdan ileri geliyor, özür dilerim. 

REÎS — Devam buyurun, efendim. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Devamla) — Ben diyo

rum ki, kanunun ruhu budur. Şahsiyeti hükmi
yeye ruhsatiye vermemek, müdiri mesule ruh
satiye vermek şartiyle sermaye istediği yerde 
istediği kadar lâboratuvac. açsın ve müstahza
ratı tıbbiye imal etsin. SağHk Bakanı Arkada
şım bunu buradan lütfen tavzih etsinler, ben 
takririmi geri alırım, bütün iddialarımdan vaz
geçerim. Kanun ne şekilde çıkarsa çıksın bir 
mahzur teşkil etmez. Kanun lâyihası lâalettayin 
hakiki ve lâattâyin hükmi şahısa ilâç ruhsati
yesi verme kaydını tazammun ediyorsa bu ka
nun büyük bir hatayı ilmî demektir, büyük bir 
ıstırap kaynağı olacaktır. 

Bunu Yüksek Meclisin tasvip etmemesini 
tekrar istirham ediyorum. 

REÎS — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKÎLÎ 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Sayın 
arkadaşım Talât bey ruhsatnamenin yalnız 
doktor, veteriner, eczacı ve kimyagerlere tah
sisini istiyor ve hakiki ve hükmi şahıslara ve
rilmesin diyor. Fakat bunun neticesinde şu me
sele medana çıkıyor: Bir kere bir hakiki şahıs 
veya bir hükmi şahıs ruhsatname aldıktan son-
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ra bunu tatbik mevkiine koymak için bir dok
tor, bir eczacı veya bir kimyager kullanması lâ
zımdır, işin onun mesuliyeti altında olması lâ
zımdır. Onun mesuliyeti olmasa hakiki veya 
hükmi bir şahıs, bir şirket teşekkül etmez di
yor. Esasen sizin iddianız sizin ifadenizle e'er-
hedilmiş oluyor Talât bey. 

Binaenaleyh bu bakımdan hakiki veya hük
mi bir şahsa bir ruhsatname verildiği zaman 
o müstahzarı imal edebilmek için ne yapar? Bir 
eczacı, bir doktor ve bir kimyager bulunacak, 
bunlar ilmî mesai ile s'ermayeyi teşrik edecek
ler, bu suretle eser meydana gelecektir. 

Binaenaleyh sayın arkadaşımın bu tenkidi 
yerinde değildir. Esasen meslek müntesiplerine 
bu hak tanınmıştır; bir eczacıya, bir doktora, 
bir kimyagere bu hak tanınmıştır. Onlar iste
dikleri zaman böyle bir ruhsatname almak hak-
kına^ maliktir. Bir eczacı, bir doktor, bir kim
yager hakiki birer şahıstır. Fakat doktorların, 
eczacıların ve kiyagerlerin memleketimizde 
malî kudretleri her vakit büyük ölçüde imalât 
yapmaya müsait olmadığı için, bunların ilmî 
mesaisi sermaye ile iştirak halinde memlekette 
ilâçların inkişafını temin etmeye çalışacaktır. 

REÎS — Söz almış olanlardan Cezmi Beye 
söz vereceğim. Kifayet takrirleri taaddüt et
mektedir. Yüksek Heyet kifayete karar verirse 
diğerlerine söz vermiyeceğim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bu memleketi
mizdeki ilâç sanayiini, memleektimizin ilâç ihti
yacını ehemmiyetle alâkadar eden bir kanun 
tasarısıdır. 

Vehle-i ulâda tasarı, hakiki ve hükmi şahıs
ların - yerli olsun yabancı olsun - gelip serbest
çe sermayelerini koyup ilâç imalâtına geçme
lerini teşvik ediyorsa da, ferahlık doğuracak, 
ucuz ilâç teminini mümkün kılacak gibi görü
nüyorsa da... 

AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Muhak
kak öyledir. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Fakat maale
sef mesele bu kadar basit değildir. Bâzı mem
leketler bizden evvel bu safhalardan geçmişler
dir. Bugünkü mevcut mevzuata göre tabipler, 
kimyagerler, eczacılar, diş tabipleri, veteriner
ler, ilâç imal edebilirler. Şu noktada Sayın Ba
kanın hakkı vardır; bâzı memleketlerde oldu
ğu gibi, bunların kuracakları şirketlerde, tabip, 
eczacı, veteriner ve kimyagerlerin galibiyetini 
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şart koyarsak ,yabancı memleketlerden ilâç fab
rikasyonuna gelecek olan şirketlerin sermayesi-

. nin % 51 i meslek adamları tarafından kon
muş olacaktır, dersek, bu, memleketimiz içinde 

j büyük ilâç fabrikasyonuna geçmek imkânı vere-
| çektir. Bu hususları tamamen serbest bıraka-
l e ak olursak, her hangi bir yabancı firmanın 
j bir müdiri mesul tutmak suretiyle ilâç imali sa

hasına geçmesi demektir ki, bununla, birçok kü
çük, hususi küçük teşebbüslerin ve ilâç imalâ-

j tını Önlemiş olacağız. Gayet sarih olarak dün-
I yaca malûmdur ki, bir sahaya büyük sermaye 

el atarsa orada küçük, ferdî teşebbüsleri yürüt
mek ve yaşatmak mümkün değildir. Bunun ikin
ci mahzuru da şu olacaktır : Dünyaca tanınmış 
ve teessüs etmiş büyük firmalar vardır. Bun
lar yüzlerce ve yüzbinlerce nevi ilâç yapmakta
dır. Bunların yaptığı ilâçlar içinde hayati ehem
miyeti haiz olanlar 5 - 10 kalemi geçmez. Bun
lar, bu 5 - 10 kalem hayati ehemmiyeti haiz 

i ilâçlar yanında lüks diyebileceğimiz renkli ve 
süslü ambalajlar içinde birtakım ilâçları yük
sek fiyatta piyasaya sürerler. Bu itibarla bu 
sahayı başıboş bırakmak ve bu gibi ilâçların da 
yapılmasına ve piyasaya sürülmesine imkân 
vermek memleket piyasasını da işgal ettirmek 
demektir. Pek -tabiîdir ki, bunların yanında 
memlekette küçük sermaye ve küçük lâboratu-

j tııvarlar tarafından yapılan ilâçların tutunması 
mümkün almıyacaktır. Şu halde bu ikisi ara
sında bir yol bulmak lâzımdır. Bendeniz aslın
da bakanla beraber şu noktada müttefikim : 
Henüz meslektaşların sermaye tekevvün sureti 
ve sermaye tekevvün potansiyeli % 51 serma
yeyi temin etmek seviyesine gelmemiştir. Bu 
günkü kanun hükümlerine göre bu seviyeyi el
de etmek mümkün olmıyacaktır. Eğer hususi 
teşebbüsün tâbi olduğu ağır hükümleri kaldırır
sanız o zaman olabilir. Bu, bugün imkânsız ol
duğu için Sayın Bakanın bu noktada hakkı 
vardır.* Meslektaşlarımızın % 51 sermaye hak
kını, yerli, yabancı şirkete vermekle, mesul mü
dür olarak bir etiket kabilinden bizim getirece
ğimiz bir etiket eczacı, bir etiket kimyager ola- " 
çaktır, Aslında ise sermaye, bildiği gibi kendi 
firmasının esasları dâhilinde fabrikasyonunu 
kurur) yürütebilir. 

Sayın Bakandan ayrıldığım ve -kısmen Talât 
Vasfi öz 'e iltihak ettiğim nokta da şurasıdır. 

ı Onu da tavzih etmek isterim. 
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Arkadaşlar, memtekeÖnaİKİn» haikmuzm ha- 1 

yatî ihtiyacı olan. ilâçlar mahditttar. Çöaba I 
maalesef tıbben henüz insanların hayatma v«ıv 
diği matamartâk kıymet> başta an*kttriıyo*ötlec?' ol
mak üzere (mahdut fâtfıutâui. Biz isteriz M, I 
halkımızın hastalığını, ıstıraplarım dindirecek 
müessir ilâçlar sanayii bu memlefoefcte kurulsun» 
Çünkü esasen bizim' &ermay*raİ£ ve--tüBİeniHf bil
gimiz, antibiyotik ilâçlar sanayiinin burada ku
rulmasına mânidir. Bendeni» gerek Hükümet, I 
gerekse komisyon tasarısında öyle göçmek ister- I 
dim ki, bunu muayyen bi^ ilâç* sanayii saha- 1 
sına hasretsin. Meselâ, aartibiyotife r e nihayet 
sülfamit yapacak fabrikalar ıkuranaöt için bu I 
kanunu getirsin. Bu sureti© memieifoeffcimizde 
henüz teessüs etmemiş sanayii teşvik, etsin, I 
fennî bilgiyi bu suretle getirs4n ve mennleteeitin I 
ihtiyacı olan ilâhlardan, meselâ penisilin, strep
tomisin gibi ilâçların fâibrikalarmın fcurulnıaST-
nı sağlamakla daha çok faydalı olsun. I 

Bir misal olarak arz edeyim, hiçbir kimse 
veya firma ile bir alâkam ve fcaödita< yok, As- I 
pirin Bayer dünyaca tutulmuş bir ilâçtır. Harfe 
içinde buhrana düşmüştür. Memtefeetîeı* onu 
bulamayınca, Ingilterede bir firma büyük bir 
sermaye ile ortaya çıtemış ve aspröi diye bir ilâç I 
yapmıştır ve sermaye sayesinde bütün mem
lekette tutunmuştur. Yacın bizim fhtiy&eımız 
olan böyle aspirin n*a%ulesi ilaçlan, yahut yarın 
ihtiyacımız olan mukavvi şaraplar değil, esa- I 
sı arseniklî, kınafemah olan şarapları getirip 
güzel renkli ambalajlar yaptırarak halkımıza 
sattırmak, eenefbi sermaye için iyi olsa bile hal- I 
kımız için bir fayda ifade etmez. Buna muka- | 
bil yerli müteşebbislerimiz yerM şarapken kul
lanarak, yalnız dışardan müessir maddeleıt çe
kerek yaptıkları bütün mukavvi ilâçları, 3ta? I 
şeleri, ampulleri ve saireyi haîfca guiMioaİrtır. I 

Çünkü dışardan gelecek sermaye firmaları, I 
biraz evvel arz ettiğim gibi, yalnız müessir ilâç- I 
lar sahasında kalmıyacak müessir ilâçların iz- L 
ninden istifade ederek, asıl satması lâzımgeten* 
ilâçlar yanında süs ve lükse ait olan ilaçlan ge- I 
tireeek ve esaslı kârı bunlardan- yapaedîtîr. 

Halbuki faydayı mülâhaza ederek, evvelâ 
serbestlik sahasında, antibiyotikler, müessir 
ilâçlar için imkân vermelidir. Şerbettik saha
sında çalışacak olan ectfebi firmalar o-. îüks ; gü*. I 
zel ilâçlariyle, memleket1 içindeki ilâç- sanayiin I 
kalkınmasına mani olacağı gibi, büyük bipkıa» I 
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mıniî bir daha muvaffak olamıyaeafr surette 
söndürecektir. Halbuki yerli ilâç sanayiimizin 
kendine göre vadettiği istikbal vardır. Bilhassa; 
Orta - Doğu ve Pakistan'ın Müslüman memle
ketlerin ilâçlarına karşı taassup derecesinde gös
terdikleri rağbetten dolayı memleketimizini fay
dası ve şansı vardır. Bu şansı tamamen elimize 
geçirmiş olacağız. Netice olarak, halkın sağ
lığı için ucuz ilâç ve müessir ilâç temin etmak, 
memleketimizde böyle fabrikalar kurularak ya-
yılmasını sağlamak lâzımdır. Bendeniz bu nokr 
tai nazardan tasanda söz hakkımı mahfuz tut
tum. Bu antibiyotikleri ve sülfamitleri istihsal 
ederek, memleketimizde > halkın sağlığına hizmet 
etmiş, oluruz; Böyle yapmadığımız takdirde, 
bir sermaye en kârlı işi tercih, edeceğimden, 
memleketimize ambalajlı ilâçlar getirecek^ baş
ta* tabirimi af buyurun, çeşitli mukavviler gele
cektir, dünyada maalesef bunların spekülâs
yonu yapılmaktadır. Binaenaleyh dövizden isti
fade edelim derken bilâkis, Ecnebi Sermaye Ka
nunu da çıktıktan ve bütün kârlarının transferi 
kabul edildikten sonra bu çeşitli mukavvilere 
karşı kapılarımızı açmış ve ilâç sanayiimizi bal
talamış olacağız. 

Bugün maalesef ilâç ithalâtının kontrolü 
bizde müessir olmadığı için bendeniz bu nokta 
üzerinde de tereddütteyim. 

Bendeniz dilim döndüğü kadar vaziyeti apa
çık huzurunuzda izah ettikten sonra karar sizin 
olacaktır, ekseriyet, iktidar elinizdedir istedi
ğinizi yapınız. Size küçük bir misal vereceğim. 

Arkadaşlar, (A) ve (B) vitaminlerini bir
leştirerek bir İngiliz firması bir müstahzar yap
mış, ismini söylemiyeeeğim, bu, benim kendi 
hayatımda hastalıklarımda istifade ettiğim bir 
ilâçtır. Ben bu ilâcı bir tarihte Paris ?te tedarik 
etmek istedim, fakat aslında-Tîondra'dan gelen 
bu ilâç Paris'te yoktu. Nihayet oradaki hekim 
arkadaşlarım, Şanseiize'debir İngiliz eczanesi 
vardır, bunu oradan tedarik edebilirsiniz dedi
ler. Bu -eczaneye gittim, 

Maaiesıe/f mösyö: dediler Fransa bu ilâcı bu? 
raya ithal ettirmez. Çünfeü H a s s a ' d a yapılan 
ve A v* B vkaminfini havi ilâçlar vardır, Ben-
degtir bu ilacı oırada foulamıymea Ankara'dan 
gestirÖp orada 'kuüanıyandum. Yani iş tıbbi
dir* beynelmileldir, her sahaya serbestçe' gi
rer. Hayır arkadaşlar. İlaçlan meımlekete it-
ha i ederken müe^rfyatöerâyte .maliyetleri ve 
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fiyatları konıtrol edilmelidir. Dün olduğu gibi 
maalesef 'bugün de memleketimizde bu konıtrol 
mevcut değildir. Buıgün aynı müessiriyeti olan 
iki sülfamitten birisi iki liraya ithal edilir, sa
tılır, diğeri ibeış liraya ithal edilir ve satılır. 
Halbuki yedi sanayimiz iptidai maddesini dı
şardan tedarik ederek bunu imal eder ve 180 
kuruşa satar. Yarın fbu fabrikalar memlekete 
'gelir; evvelâ fiyat dampingi ile bizim imalâ-
itıımızı Öldürdükten sonra istedikleri fiyatla is-
tedikleiri ilâçları yapar ve tasarlar ve biz buna 
ımâni olamayız. 

Netice : Ben ne bu tasarının aleyhindeyim 
ve ne de bugünkü kabul edilen şeklin lehinde-
yim, ancak ikisinin ortasında bir tahdidin ya-
tpılmasiyle anti - biyotikleri ve sulfaımitleri ya
panlara bu hakkın verilmesini diğerleri için de 
ilerde düşünülmesini arz ve rica ederim. Ko
misyonda da bu fikrimi söyledim, maalesef ko
misyonda akalliyette kaldım, Burada, huzuru
nuzda yalnız arz etmekle iktifa edeceğim. 

•REİS — Sağlık Vekili. 
(Kifayet takriri var sesleri) 
REİS — Var, fakat Hükümetten sonra bir 

milleltvekilİne söz vereceğim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM BAYRÎ ÜSTÜNİDAĞ (tzmlir) — Muh
terem arkadaşlar, biz bu kanunu teklif eder
ken ecnebileri ikasdatmedilk, 'doğrudan doğru
ya yerli sermayedarları nazarı itibara aldık. 
Çünlkü esasen Banebi Sermaye Kanunu diye bir 
kanun vardır. Binaenaleyh .ecnebi sermayenin 
mıemlekeite ne şartlar dâihilinid'e geleceği o ka
nunda te&bit edilmiştir. Binaenaleyh biz umu
miyet itibariyle memlekette sermaye ve ilmin 
'bir araya gelmesini temin etm'elk maks>adiyle 
Ibu kanunu arz elttik. 

Biz bu kanunu hazırlamadan evvel (memle
ketimizde müstaJhzanat yapan Eozacıbaşı, İbra
him Eth'em gibi büyük eczacılarla temıas ettik, 
onların fMrlerind aldık, onlar da /bu kanuna 
^taraftardırlar. Sermayenin bir araya ğelmfesi 
ve fentlerden müstahzaratın kurtarılması dile
ğinde bulundular. Fertler iyi bîr şekilde ima
lât yapamıyor. Mieselâ ben beş yahut altı sene 
^evvel İzmir'de doktorluk yaparken bir ilâç re
çetesi yazdım. İki saat sonra hasta bana geldi 
ve ilâcı taçtı. İçinden bir şişe yıkama fırçası 
gıkttı. Bunu ilâcın içinden çıkardı, bana "goft-
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terdi. Tabiî çok müteessir oldum. Müstahzara
tın böyle yapılmasından ise yapılmaması evlâ
dır. Nerede bir merdiven altı varsa, nerede fe
na biir vaziyette bir mevki varsa ucuz olsun di
ye oraya gelip imalât yapıyorlar ve Mçjbir va
kit ilmî, fennî «şeraite riayet etmiyorlar. On
larım ilâç ihzar ettikleri yerleri görmek ilâçtan 
istikrah etmek için kâfi gelir. Buna bizzat bir
çok yerlerde şahlilt oldum. 

Şimdi bizim arkadaşlar da doğrudan doğru
ya bir kişiye bıratkılmayıp da, eğer böyle bir 
İkanUn teklifi ile bir şirket teşkil etmek sure
tiyle iş görmeye imkân sağlanırsa daha iyi müs
tahzarat yapmanın kabil olacağına kanaat ge
tirdiklerini söylediler. Binaenaleyh onların mu
vafakati vardır. 

Saym arkadaşımız öezımi Türk Beyin bir 
taraftan hakkı vardır. Çünlkü kendileri diyor
lar ki ; asıl müessir olan ilâçları yapmaya mü
saade edelim, ufak tefek Ulaçların imalini 
memleketle bırakalım: Zaten bu gibi firmalar 
müracaat ettikleri zaman biz evvelâ bunu tet
kik edeceğiz. Memlielkeltite yapılmakta ve ha
kikaten Avrupa ^dalki emsali derecesinde iyi ya
pılmakta olan ilâçların gelmesine müsaade et-
ınniyeceğiz. Bugün Eözacıibaşı firması, İbrahim 
Etihem firması yakın zamanda 'memleketimizde 
penicilin ve klîoromîsih gibi ilâçları hazırlıya-
caklarını temin ettiler, toenden müsaade iste
diler. 

Görüyorsunuz ki, Türk sermayedarları ıbu 
şekilde faaliyete geçmiş bulunuyorlar. 

Binaenaleyh biz esasen, arz ektiğim gibi, 
ecnebi sermayeyi değil, yerli sermayeyi nazarı 
dikkate alarak bu kanunu tedvin ettiğimiz için 
memlekeltîmiz bundan hakikaten fayda göre
cektir. Fena şartlar dâhilinde yapılan ilâcılar 
imali yerine muhtelif meslek erbabının, eczacı 
ve kimyagerlerin birleşmesi suretiyle, d'aiha iyi 
imalâthanelerde, daha fennî şekilde yapılmış 
ilâçların vücut bulması imkân dâhiline gire
cektir. 

Ben şahsan kendilerine bu memleketin, iki 
senelik penicilin, kloromisin ihtiyacım karşı
ladıkları gün Sağlık Bakanı olarak hariçten 
bu n'evi ilâçların memlekete olthalini men'ede-
ceğimi vadettim. KaJbul ettiler. Bu sayede 
heım (harice bu yüzden ödenen döviz tasarruf 
edilmiş olacak ve hem de memleketimizdeki ha
yati ilâç sanayii müesseseleri gelişmiş olacak ve 
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•Tüıte işçisi, İMirk amdlesd, TMirfe-sanayüî bun
dan müöbefiıt olaealkıtır. Diğer /taraftan bilâyo-1 

ruz ıbuyüzden miemleketiırnıizdenı milyonlarca 
*döviz çiukıyor. Bu ilâçjkr memleketimizde imal 
edildiği taikddıtte döviz de tatsarruf edilmiş ola
caktır. Onun için bu kaıranftıin kalbulüriü rica 
ediyorum. 

REÎS — Kemam Çığıman. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunun kabulü hakikaten 
memleketimiz için çok verimli olacaktır. Mem
leketimizde ilâç sanayiinin kurulması bu kanu
nun kabulüne bağlıdır. Bu hususta arkadaşla
rım fuzuli telâş ediyorlar. Bu kanun hususun
da gösterilen telâşın yersiz olduğu açıkça ken
dini göstermektedir. Bilhassa Talât Vasfi ar-. 
kadaşımla muarız olmak istemem. Kendisi, sa
lahiyetli bir şahsın ruhsatname almasını ve ilâ
cı onun yapmasını istiyorlar. Farzedelim ki 
bir ilâç fabrikası kurmak için büyük bir ser
mayedar gelecek veyahut memleketteki bir 
sermayedar bu ilâcı imal edecektir. Bunun ba
şına geçireceği doktor bu ilâcı o sermayedarla 
birlikte ve kendi kontrolü altında yapacak, 
kendisi ayrıhrsa ilâcı yine kendisi yapacak ve 
o firma bunu yapamıyacaktır. Halbuki bu ilâ
cın imal hakkı o firmanındır. Eğer mütehassıs 
kendi bulduğu ilâcın imal hakkını firmaya 
vermezse bu işlere kimse sermaye yatırmaz. 

Sonra Cezmi Bey arkadaşımız da fuzuli,te
lâş ettiler. Nihayet memlekete girecek yaban
cı sermaye, memleketin kalkınmasında faydalı 
olmak, veyahut memlekette yapüamıyacâk iş- ' 
leri yapmak üzere mütehassısların tensiBîyle: 

gelecektir. Her istiyene, ufak müstahzarat veV 
yahut komprime yapacaklara bu müsaa&e ve-" 
rilmiyecektir. Çünkü bunlar memleketimizde 
yapılmaktadır. Bu itibarla dışardan gelecek 
yabancı sermayenin böyle ufak tef ek işler yap
mak üzere gelmelerine müsaade edilmez. Yeni 
çıkardığımız yabancı sermaye kanununun hü
kümleri karşısında, eczacılarımızın" dâhi yapa
bilecekleri ilâçların dışardan gelecek yabancı 
sermayelere verileceğine hükmetmek hatalı 
olur. Dışardan gelecek sermayenin yapacağı 
işler nihayet memlekette yapılamıyacak şey
lerdir. Bunlar burada ilâç sanayii kuracaklar
dır ve ancafc bunlara müsaade edilecektir. 
Böyle lâalettayin her istiyene istediğin şeyi ya-
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pabüirsin 4iye memleketimiz kapıları açılmış 
değildir. Bu bakımdan telâş etmek doğru ola
maz. 

GEZMl TÜBK (Seyhan) — Teşekkür ede
rim. 

KENAN ÇİĞMAN (Devamla) — Sonra bir 
ilâcı yalnız o şahıs imal edecek değildir. Fab
rikada o ilâcın imalindeki icabata göre müta-
addit şahıslar bunda çalışacaklardır, öyle olur 
ki yalnız doktor, kimyager veya eczacı değil 
daha başka mütaaddit mütehassıslar bu işte 
çalışmak istiyebilirler. Bunlardan birine ruh
satname vermiş oluyoruz, diğerlerine vermiyo
ruz. Şu halde firmaya verdiğimiz ruhsatname 
hepsini karşıhyacaktır. Bu bakımdan işi teşviş 
etmek doğru değildir. Nihayet bu madde bü
tün ihtiyaçları karşılıyacak şekilde tanzim edil
miştir. Kabulünü rica ederim. 

HEÎS — Yeterlik takrirleri vardır, okuyo
ruz eîeridim. 

Başkanlığa 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

nun' 5 nci maddesinin tadiline ait kanununun 
heyeti umumiyesi hakkındaki görüşmelerin ye
terliğinin reye arzını teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Saffet Gürol 

Yüksek Başkanlığa 
Bu tasarı üzerinde yapılmış umumi görüş

meler kâfidir. Maddelere geçilmesinin oya ko
nulmasını arz ederim. 8 . II . 1954 

i Bolu Mebusu 
Mahmut Güçbilmez 

REÎS — Yeterlik aleyhinde bir kişiye söz 
veriyorum. Buyurun Talât Vasfi öz. 

TALÂT VESFÎ ÖZ (Ankara) — Evvelâ ye
terlik aleyhinde mucip sebepleri arz edeyim. 
Çok kısa konuşacağım. 

Sayın Sağlık Bakanı, yerli büyük firmalar
la temas ettim demişlerdir. Bendeniz de temas 
ettim. Buyurdular ki : «Eczacı, tabip, veteri
ner, diş tabibi bir araya gelip bir sermaye te-
rakkümü meydana getirsinler bir şirket vücu
da getirerek bir hükmi şahsiyet olarak bir ilâç 
fabrikası kursunlar.» Halbuki komisyondan çı
kan şekil böyle değildir. 

Mesele asla tenevvür etmemiştir. Sağlık Ba-
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kanı ifadelerinde ecnebi sermayecfen bahset
mediklerini yerli sermayeden bafcsttiklerini 
söylediler. Ben hayret ediyorum. İstirham edi
yorum hâdise çok mühimdir, vuzuha erişilmesi 
lâzımgelir. Kısa bir zaman sonra tekrar kaıra* 
nun ref ine dair hüküm getirmsk mecburiye
tinde kalacağız. Teyidetmek için ars? ediyo
rum, bu Yüksek Mecliste bundan bir müddet 
evvel mecburi hizmet kanunu müzakere: edilin 
ken aynı şekilde ısrar ettim, bir sene zarfında 
vekâlet katiyen bu kanundan istifade edemem 
dedim. Nihayet muvafakat ettiler, Sıtkı; Salim 
Burçak arkadaşımız kanunun reddine dair ka* 
nun teklifini getirdi, halen gündemdedir; is
tirham ediyorunij bu kanunu da kabul buyu
rursanız, gelecek Meclis tarafından refedile
cektir. Bendenizin vazifem işaret etmektir, 
memlekete hizmet hissiyle kalbi çarpan bir in
san olarak keyfiyeti huzurunuzda arz etmek
tir. Sağlık Bakanı arkadaşımız meslektaşlara 
itimat etmiyor da şahsiyeti hükmiyeye istina-
dediyor. Ben şimdiye kadar bu şekilde bir be
yana tesadüf etmedim. Bir meslektaş olarak 
arz ediyorum, yeterlik takririnin reddini rica 
ediyorum. 

REİS — Yeterlik takririni oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesimn reddi: hakkında bir 
takrir vardır, onu okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarat' Kanunu

nun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasının, arz ettiğim esbabı-mucibeye binaen, 
reddini arz ve teklif ederim. 

Ankara Mebusu 
Talât Vasfi öz 

REİS — Takriri "oyunuza arz ediyorum'.. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takjcir red
dedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza ara ediyo
rum. Maddelere geçilmesini kabul edfenler:.. 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır, fakat geçen 
birleşimlerin birisinde ivedilik' karart ^alindığı 
için tekrar oya arz etmiyorum, 
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I İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 

4348 say& Kanunla değiştirilmiş bulunan 5 nci 
maddesinin tadil hakkında Kanun 

MADBE 1. — Türkiye'de ispençiyari ve tıb
bi mevatve müstahzarat imaline ve hu maksat
la lâboratuvar veya fabrika küşadma Türk ta
bip, eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk 
eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi 
bir mesul müdürün mesuliyeti altında hakiki 

ve hükmi şahıslar salâhiyettardır. 
İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzara

tın, her türlü fennî şartları haiz ve kâfi tesi
satı muhtevi bir âlboratuvar veya fabrikada 
imali mecburidir. 

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat 
lâboratuvar ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâ
bidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?... Bu
yurun Cezmi Bey. 

0EZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, tasdi 
ediyorum,, özür. dilerim. Yalnız Bakanın beyan-

: lariyle tasarıdaki zihniyet birbirine uymuyor. 
! Geçentlende Yabancı Sermayeyi Teşvik Kamu* 

numu çıkardık. Yabancı sermaye gelecek. Hal
buki memleketin: bu .sahada mevzuatı vardır. 
Gelişigüzel hüknu. şahısların... burada mesiekten 
olmıyamlaım da iştiraki. bulumma'ktadır . gelip 
işleri, yapmalarına hususi kanunlar mânidir. 
Yani Yabancı Sermaye Kanunu mevcuttur, onu 
çıkardı^, bu sahayı açtık, hayır. Şimdi husu
si (kamunu değiştinmek suretiyle açıyoruz. Sa
yın Bakan dediler ki; «Mevzuubahis alam ya
bancı sermaye değildir, yerli sermayeyi düşü
nüyoruz.» Yabancı sermayenin gelip gelmiye-
eeğini sayım. Bakan (bilirler. Hiçbir şey âlemde 
nîhan değildir. Yüksek Meclisiniz, sayın Ba
lkan kadar değilse de, bizim kadar olsun 'bilme
lidir. Onun için arz ediyorum, yabancı serma
ye hazırdır, bu kanun çıksın gelip yaparım di
yor ve gelip yapacaktır, bu halk verilmektedir. 
Onum için madalyonun teık tarafınım değiıl diğer 
tarafının da bîlliıımesi ılâzîmdır: 

(Sür %tr kanunî^ hususi kamumlarla mahdut 
lOİaa %!*» sahayı yaftamcı seırmaye için açık bir 
paear hafice getârmselktesihiz. Bu madde bu 
nıeıatl̂ İPeıtin ve bui halkım ihtiyaçlarına ancak 
aHft^nyetifâer ve «Slfami-tler sahasında faydalı 
ohscaktifc, taamım içim1 g^işigüzei kapıyı açma-
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mn, ımiMî ifctistodnıaaz içiın eldügu kad*r millî 
sıhhatimiz için :de zararlı «laoağı* kanaatinde
yiz. Bilhassa eczacılar sanbast bıı-Jtkıldıktan 
sonra iktidarımız, ikinci devmesinde sizîar *toam-
fıudan memleketteki tatbikatla, biz de «ağ 
olursak 'kemdi muayenehanelerimizde biHnm «sa 
ve cefasını çekeceğimizde» ştöıtfıe- ertm^yoruz. 
Elimizde böyle bir fırsat varken sizleri im .'Jnı-
susta ikaz etımek ve bunun' ilerdeki ifftırapJara-
nm bizden çok siztea?e muhavvel olacağını arz 
etmek istiyoruz. 

Deımin buyurdukları yerli ilâçlar m^vsaam-
da bir kutunum içinden fırça şsksaası bir ifftb-
rikasyon hatasıdır, her yerde g&rölebileoeği gi
bi yenli ilâçlarımızıın da birçoğur?un en ucuz 
ve en müessir ilâçlar - olduğumu ifade ve 'bun
larla fakir arkadaşlarını kurtaran -bir arkada
şınız olarak, bu ucuz yerli ilâçlara karsı şük
ranımı buradan arz etmek isterim. Sayın Ba
kan oturdukları dalı kestiler. Bu ilâçları iyi 
kontrol etmiyorlarsa niçin başkanlıkları var, ni-. 
çin ellerinde mevzuat ve müeyyideleri var? Ba
kanlık, mevzuat ve müeyyideleri varken yerli 
ilâçların fabrikasyonunu hattâ her serinin kon
trolünü niçin yaptırmıyorlar? Niçin yerli ilâç
ların kontrol kifayetsizliği devam ediyor? özür 
dileyerek ifade ve tekrar ifade ediyorum, otur
dukları dalı kesiyorlar kendileri. Hem mes
lek olarak, hem Bakan olarak yerli ilâçlarıımı-
zın birçoğunun, burada dâvayı kazanmak için 
dahi olsa, itham edilmesinin doğru olmıyacağı 
kanaatindeyim. ^ 

Netice olarak; bu kanun maddesinin reddi
ni kabul etmediniz, tahdidinin de taraftarı ol
madığınız anlaşılıyor; fakat tatbikatımdan do
ğacak mesuliyetlerden sonra sizler veya sizden 
sonra gelecekler bunu er geç tadil edecekler
dir. Bunu arz ederim. 

REİS — Kenan Çığman. ' 
KOMİSYON ABINA KESIA^ ÇIÖMAN 

(Çankırı) — Muhterem arkadaştec; temanla 
zannederim, bir tabı hatası olmuştur. Birkaç 
satır unutulmuştur. Bunun ilâvesini rica ede
ceğim. Maddenin şöyle başlaması iefthedfer: 

(MADDE 1.—4348 m ; ^ iKanımla nma&fcl 
1262 sayılı İspençiyari ve Titflfi IMfötehaaalfcr 
Kanununun -5 sari raadüesi «şâğldfebİJşdhdlde. »tâ
dil edilmiştir: İlâh.) şeklinde olması lâzımdır. 
Halbuki bunun maddenin bekanajkonuİBiaö sağ- I 
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ftk Komisyonunca unutulmuştur. Yanlıştır, 
tashihini rica ederim. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Efendim, 
kanunun tümü yüksek tasvibinize iktiran etti. 
Fakat maddelerin kalbulü sırasında evvelce arz 
ettiğim bir hususu tekrar ifade etmek mecbu
riyetindeyim. Kanun, Tibbi Müstahzarat Ka
nunudur. Tıbbi Müstahzarat Kanununda tıbbi 
mevat kelimesinin ilâvesine asla yer yoktur. 
Sağlık Komsiyonu kendi gerekçesinde: «İspen
çiyari ve tıbbi müstahzarat yanında ondan daha 
ehemmiyetli olarak, tıbbi mevaddm da mem
leketimizde imalini sağlamak gayesi ile, mı sa
haya da sermayenin girmesini teminen,. madde
ye (tübbi mevat) kelimeleri de ilâve edilmiştir.» 
demektedir. Evvelce de arz ettim, tıbbi mevaddm 
imali yani lâalettâyin ilâç fabrikasyonunun 
Müstahzaratı Tıbbiye Kanununda yer almaması 
lâzımgelir. Tıbbi müstahzarat terimi birkaç 
ilâç ^eya bir ilâcı şekli ahara kalbetmek, bir 
hazır preparat haline getirmek veya bir formü
le göre birçok ilâçları birleştirerek kapalı kutu
larda, orijinal ambalajlarda sahai ticarete arz 
etmek olduğuna göre (tıbbi mevat) tabirinin 
bu kanunda yer almaması lâzımdır. Bu kelime
lerin maddeden çıkarılmasını istirham ediyo
rum. 

Yine maddeye taallûk eden bir husus için 
şu maruzatta da bulunmak tasavvurundayım: 

Efendim, bendeniz bu Meclisin iki sene ev
velki bir müzakeresini hatırlatarak çok kıymetli 
arkadaşlarımın hatıralarım ihya etmek istiyo
rum. 

Sayın Andre Vahram Bayar, Sağlık Baka
nına Mr sual tevcih etmişlerdi, demişlerdi ıki: 
«tıbbi müstahzarat veya eczanelerin kontrolü 
ne suretle icra edilmektedir?» 

Sayın Sağlık Bakanı kürsüye teşrif buyur
dular ve eczanelerin kontrolünün halen câri 
sistem dâhilinde ifa ediş şekillerini izah buyur
dular. O zaman, çok Muhterem Sağlık ve -Scsyal 
Yardım Vekilinin beyanlarını tekzip etmemek 
için bendenizkürsüye gelip de mütalâa arz etmek
ten içtinabetmiştîm. 

Şimdi, çok kıymetli Bakanımız, şahıslarına 
karşı fevkalâde hürmetkar olduğum Ekrem Hayri 
Beyefendi, eyerli (prodüktörlerin bu memlekete 
yapmış olduğu hizmetleri çok hacil bir mevkie 
düşürmek suretiyle, onların mesailerini hiçe 
rsayoaak, bu misali vermek ve böylece onların va-
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zifelerini kötüye kullandıklarını beyan etmek su
retiyle prodüktörleri- rencide edecek mahiyette 
konuştular. 

Muhterem arkadaşlar; yine Bakan arkadaşı
mız demin, merdiven altında lâboratuvarlar ça
lışıyor diye beyanda bulundular. Bakanın elinde 
Vekilin üssülnarekesini tâyin eden bir nizamna
me vardır. Fennî şartlan haiz olmıyan lâboratu-

, varlara neden müsaade edilmiştir? Kısa bir za
man zarfında bundan evvel tadil ettiğimiz,Ecza
cılar Kanunu ile halen müzakere etmekte oldu
ğumuz İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarat Kanunu 
mevkii meriyete girdiği tarihlerde - daha açıkça 
ifade ile - Türk müstahzarat işçisinin veya sana
yiinin tekevvün ettiği Cumhuriyet devrinden ev
vel Türklerin elinde böyle bir sanayi yoktu. Bu 
sanayiin meydana gelişine ,ait tarihin ne kadar 
kısa olduğunu ifade etmekle yerli bütün müstah
zaratın memleketimize 50 milyon liralık döviz ta
sarrufuna sebebiyet vermiş olmasını hakikaten 
şükranla kaydetmek mecburiyetindeyiz. İbrahim 
Etem Firması ve Eczacıbaşı firması Marshall 
yardımı sayesinde bugün dünyada, hattâ birçok 
Avrupa memleketlerinde nadir görülen modern 
tesisler vücuda getirdiler. 

Bir teşekkülün bu kadar kemale gelebilmesi 
için - bilhassa ilmî sahada - elbette zamana ihti
yaç olduğunu takdir buyurursunuz. Yerli müs
tahzarat mevzuunda Sayın Sıhhat Vekilinin biraz 
daha nazikâne konuşmalarını, biraz daha az ta-
nedici mahiyette beyanda bulunmalarını gÖTilüm 
arzu ederdi. Yerli müstahzarat sahipleri, mes
lek müntesipleri bir araya gelerek bir şirket 
meydana getirmek arzusunda olduklarından bah-
sile bu şekilde konuşma yapmışlardır. Lâalettâyin 
hakiki şahıslara ilâç imal ruhsatının verilmesi 
amacını gütmemişlerdir. Bunu da bendenize sa
rahaten ifade ettiler. 

Şimdi yine bu madde dolayısiyle ikinci bir 
hususa işaret etmek istiyorum. Hakiki ve hükmi 
şahıslara ilâç imal ruhsatı veriyoruz, lâboratuvar 
açma hakkını tanıyoruz. Kanunun tümü Yük
sek Heyetinizce kabul edildi. Çiftçi lâboratuvar 
açacaktır, fert olarak, bâzı sermayedarlar da 
şahsiyeti hükmiye olarak müracaat ettiği zaman 
ruhsat alacak kanun mucibince yıllarca bu mes-
leke emek sarf etmiş insanlara da bu hakkı nasıl 
olsa tanınacaktır. Binaenaleyh kanun böyle ka
bul edildikten sonra madde içinde, tekrar edi
yorum, ne eczacı, ne kimyager, ne tabip, ne ve-
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I teriner ve ne diş tabibi ifadesini kullanmaya lü

zum yoktur*. Bunları da tayyetmek suretiyle ge
rek bakanlık ve gerekse komisyonun tamamiyle 
arzu ettikleri mahiyette kanun mevkii meriyete 
girmiş olacaktır bendenizin mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sayın 
arkadaşlarım, evvelâ Cezmi Türk arkadaşım 

I yerli müstahzarlar bu kanun aleyhindedir bu
yurdular, buna cevap vereyim. Ben, kısa bir 
zaman, bir hafta evvel İstanbul'a gittim ve bu 
arada Eczacıbaşı ve İbrahim Ethem lâboratu-
varlarını gezdim ve bu kanun hakkında kendi
leriyle konuştum ve mütalâalarını aldım. Bunlar 
bu kanunun çıkmasının memleket için çok fay
dalı olacağını beyan ettiler. Beni böyle yalancı 
vaziyetine sokmalarına çok teessüf ederim. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Ben öyle 
söylemedim. 

REİS — Talât bey, hatibin sözünü kesmeyin. 
Sözleri size ait değildir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sonra yerli müstahzarların mesaisini hiçe 
sayarak onları sefil bir mevkie düşür
düğümü ve onlar hakkında menfi pro
paganda yaptığımı haksız olarak burada 
ilân edip söylüyorlar, kendilerine teessüf 
ederim. Ben hiçbir zaman yerli müstahza
ratın şayanı kabul olmadığını söylemedim. Yal
nız bâzı yerli müstahzarat imal edenlerin şura
da burada bâzı lâboratuvarları olduğundan 
bunları yerli lâboratuvarlar halinde topladık. 
Binaenaleyh benim dediğim bundan 7 sene ev
veline aitti. Fakat son zamanlarda yaptığımız 
tetkikat neticesinde bunların feci halde ve ha
kikaten merdiven altında olduklarını gördük 
dedik ki, «bir ay zarfında lâboratuvarmızı ıs
lah etmeniz müsaadenizi istirdat edeceğiz!» Bu 
suretle kısmı kalil olan bunları da ıslah ettik. 
Hakikaten bizde de şayanı iftihar derecede 
müstahzarat imal edilmektedir. Bunlarla ifti
har ediyoruz. Daha ziyade inkişaf ettirmek için 
elimizden gelen bütün imkânları sağlamak isti
yoruz. Fakat her nedense bâzı arkadaşlarım bir 
fikri sabitle bu hayırlı kanunun aleyhinde bir
takım hareketlerde bulunuyorlar. 

1 REİS — Bir takrir var, okuyoruz: 
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Yüksek Eeisliğe 
Birinci maddenin baş tarafına aşağıdaki fık

ranın ilâve edilmesini saygı ile arz ve rica ede
rim. 

Sağlık ve Sosyal Y. Ko, Reisi 
Konya Mebusu 
S. Salim Burçak 

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel 
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

REİS — Efendim, talkriri oyunuza arzet-
miyorum. Çünkü komisyon tarafından da o 
şekil tashihi teklif edilmiştir. Şimdi maddeyi 
o şekilde: ofeuyoruz. 

ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 
4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel' 
12Ö2 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 5 nci maddeci aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir: 

Madde 5. — Türlkilye 'de ispençiyari ve tıb
bi mevat ve müstahzarat imaline ve bu maksat
la lâboratuvar veya falbrifca küşadınıa Tüdk ta
bip, eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk 
eden maddeler için de veteriner ve diş tabibi 
bir niesul müdürün mesuliyeti altında hakiki ve 
hükmi şahıslar salâhiyettardır. 

İspençiyari ve tıbbi meivat ve müstahzara
tın her türlü fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı 
muhtevi bir lâboratuvar veya fabrikada imali 
mecburidir. 

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat 
lâboratuvar ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâ
bidir. 

REİS — Maddeyi teklif edilen . dteğ%iklik 
suretiyle oyunuza arzediyorum. Kaibul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza! arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
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I İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NU REÎSÎ SITKI SALİM BURÇAK (Konya) — 
Efendim, biz komisyonda bu kanunu îcra Ve
killeri Heyeti yürütsün diye düşünmüş ve mad
demizi ona göre yazmıştılk. 

Hallbulki, kanun tekniği bakımından asıl ka
nunu hangi vekâletler yürütürse eklerinin de 
aynı vekâletler tarafından icra edilmesi icabe-
diyormuş. Bu sebeple Hükümetin üçüncü mad
desinin reye konulmasını rica ediyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Encü
men ne diyor acaba? 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA SAĞLAR 

(Çoruh) — Muvafakat ediyoruz. 
REİS — Komisyon da muvafakat etmekte

dir. 
Hükümetin üçüncü maddesini okuyoruz. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve 
Tekel Vekilleri memurdu?. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul ediMştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
'kaibul edenler ... Etmiyenler ... Tasarının ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

5. — Bursa Mebusu Agâh Erozan ve 2 ar
kadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 'Emekli Sandı
ğı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına v<ı 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
5951 sayılı Kanunda, değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/540) [1] 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde, birinci defa. görüşülecek işler 

arasında 40 nci maddede bulunan (5951 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki) ka
nun teklifinin 1954 yılı Bütçesiyle alâkasına bi
naen, diğer işlere takdimen görüşülmesi husu-
•su'rîün. teklifine komisyonca karar verilmiştir. 

.'•.-, Arz ederim; . ' : . . . . 
Bütçe Komisyonu Reisi 

Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

[1] 110 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 133 — 
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REİS — Efendim, gündemin 40 noı mad

desini teşkil eden işin diğer işlere takcfimen gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. Teklifi oyunuza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var j 
mı?.. Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi de vardır. Oyunuza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da Bâzı Değişiklikler Yapılmasına ve bu Kanu

na Bâzı Hükümler Eklenmesine dair 5951 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 5951 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5951 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Aynı kanunun 15 nci mad
desine aşağıdaki (i) fıkrası eklenmiştir : 

i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının 
(1) bendinde yazılı olanların emekliliğe esas 
olan son aylık veya ücret tutarları; 

Bu kesenekler, emekliliğe esas olan son ay
lık veya ücretin alındığı tarihten itibaren her 
üç yılın hitamında bir üst derece aylık veya 
ücret tutarı üzerinden kesilir. Şu kadar ki, bu 
muamele hususi kamtnlasmnda tanınan inaklar 
mahfuz kalmak şartiyle kendilerine emeklilik 
durumları dışında terfi bakımından iki üst de
receden yukarısı için bir hak vermez. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mit.. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. •.'K&'buT eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5951 -sağılı Kaaranmnjgflpci 
birinci maddesinin ikinci fıkram asaığıstald şe- | 
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I kilde değiştirilmiştir : 
I Bunların 22 . V . 1950 tarihinden itibaren 

geçen müddete ait kesenekleri ve emekliliğe 
esas olan aylık veya ücret dereceleri 15 nci 

I maddnin (i) fıkrası gereğince yükselmiş bulu-
I nanların artış farkları geçici 66 nci madde ge

reğince kurumlarınca bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren 
tahsisatlarından, aylık keseneklerinden ayrı ola
rak kesilmek suretiyle ve karşılıkları da ku
rumlarınca toptan Sandığın istemesi üzerine üç 
ay içinde ödenir. 

Bu kanunun neşri tarihine kadar ilgililer 
tarafından ödenmiş bulunan kesenek ve artış 
farkı karşılıkları Sandıkça kendilerine iade olu
narak yakardaki fikra gereğince kurumların
dan istenir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?. Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I GEÇÎCÎ MADDE — 5951 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı durumlarda olanlar
dan altı aylık müddet içinde borçlanma müra
caatında bulunmayanlar için bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç aylık bir müddet veril
miştir. 

BEİS— Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAB#E 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RBtS'•— MaoTdey-i kabul edenler... Kabul et
miyenler... K&bül edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumtye&ni oyunuza ârzeâiyonım. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

v̂îSfctin gecikmesinden Çarşamba günü saat 
"Î5 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

| Kapanma saati : 18,20 
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6 — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu Cahid ZamangiVin, 
1953 - 1954 dış ticaret rejimine dâhil III sayılı 
ithal listesinin liberasyon usulü ile tatbik olu
nacağı tarihin tesbit ve ilân edilip edilmediği
ne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Vekili 
E$thi Çelikbaş'm yasılı cevabı (6/1324) 

1 . I . 1954 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorunun yazılı olarak Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru : 
1. 1953 - 1954 dış ticaret rejimine dâhil 

III sayılı ithal listesinin liberasyon usulü ile 
tatbik olunacağı tarih tesbit ve ilân edilmiş 
midir? (4/1360 sayılı kararname, madde 16, 
fıkra 3) 

I I - Bahsi geçen III sayılı listenin liberas
yon hacmında yaptığı külli tadil dolayısiyle, 
ilgili anlaşmalar ve OECE kararları dairesinde, 
hangi tarihlerde ne gibi teşebbüslerde bulunul
muş ve neticeler alınmıştır?. 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret 6.II.1954 

Vekâleti 
Hususi Kalem 

'Müdürlüğü 
özel : 1/145 

T. Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6.1.1&54 tarihli ve 6/1324-6227-14322 sa

yılı yazıları C. : 
1953 - 1954 dış ticaret rejimime dâhil III 

sayılı ithal listesinin liberasyon usulü ile tat
bik olunacağı tarihin tesbit ve ilân edilip edil
mediğine dair Trabzon Mebusu CaJhid Zaman
gil tarafından verilen yazılı soru önergesi .mü
talâa olunmuş ve bu husustaki cevabımız aşağı
da arz edilmiştir : 

1. 4/1360 sayılı kararnamenin 16 ncı mad

desinin 3 ncü fıkrasında tasrih edildiği üzere, 
bu kararnameye ilişik III sayılı ithal listesinin 
liberasyon usulü ile tatbikatına başlanacağı ta
rih «Döviz Komitesi» tarafından hemiz tesbit 

I edilmemiştir,. 
I Bu tesbit işi yapılarak ilân edilmesine ka

dar III sayiih listeye dâhil malların Avrupa ik
tisadi İş -Birliğine .dâhil memleketlerden itha
line mütaallik 'müracaatlar tahsisli ithal .mal
ları gibi muameleye tâbi tutulmaktadır. 

2. 3 . IX . 19*53 tarihinde neşredilen .mev-
zuubahis III sayılı liberasyon listesi O. E, C. E. 
teşkilâtına da bildirilmiş ve mezkûr teşkilât 
tarafından 20 . X . 195.3 tarih ve S. B. R. (53) 
22 işaretli vesikalarla yayınlanmıştır. 

Bundan evvel Paris'teki heyetimiz, 25 . IV . 
1953 tarihlerinde O. E. C. E. 'teşkilâtı toplan
tısında serbestleştirme Kod'un 3 (c) maddesi 
muvacehesinde memleketimizin durumu hak
kımda izahat vermiştir. 

Keyfiyet hailen O. E. C. E. teşkilâtının muh
telif kademelerinde tetkik edilmektedir. 

ıSoru sahibine bu yolda cevap verilmesine 
müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

I Ekonomi ve Ticaret Vekili 
^ethi Çeliklbaş 

2. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu'nun, Bingöl vilâyet merkezinde bir lise, 
Genç, Solhan ve Karlıova kazalarında birer orta
okul veya öğretmen okulu açılması hususnda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim Burçak \n yazılı cevabı (6/136?) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Bingöl îli merkezînde lise ve bu ile bağlı Genç, 

Solhan ve Karlıova ilçeleri merkezlerinde de orta
okul yoktur. 

Kış mevsiminde birkaç ay il merkezi ile Sol
han ve Karlıova ilçeleri arasında her türlü na-

L kil vasıtaları işlememekte olduğu cihetle ilçele
rinden il merkezindeki ortaokula gelecek öğrenci
lere ebeveyinlerinin .alâka göstermelerine ve gidip 
gelmelerine de imkân görülememektedir. Bundan 

I başka il merkezinde çocukların yatıp kalkmasını 
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temin edecek bir yurt dahi mevcut değildir. | 

Esasen il merkezindeki ortaokul, bina ve kad
ro itibariyle ilçelerdeki halk ve memurların ço
cuklarını okutmaya müsait bulunmamaktadır. 

Bunlardan sarfınazar, bu kazaların halkı ile 
buralarda her türlü mahrumiyet içinde fedakâr
lıklarla vazife görmekte olan memurların orta 
tahsil için çocuklarını il merkezine göndermeye 
malî durumlarının müsait olmadığı da malûm bir 
keyfiyettir. 

İl merkezi halkı île merkezde aynı mahrumi
yet ve fedakârlıkla çalışmakta olan memurların 
da (Merkezde lise olmadığı cihetle) yukarda arz 
ettiğim sebeplerden dolayı çocuklarını civar iller
deki liselere göndermek imkânına mâlik olma
dıklarını kabul etmek lâzımdır. 

Adı geçen il ve ilçelerin halkı ile buralarda va
zife görmekte bulunan memurlar çocuklarını okut
mamak ıstırabı içindedirler. 

Memurların oralara gitmekten çekinmeleri ve 
oralara gidenlerin de nakillerini istemeleri ve 
bâzı istifaların vukubulması buralarda lise ve 
ortaokul olmaması ıstırabından da ileri gelmekte- I 
dir. 

Köy enstitülerinin öğretmen okulları 1-aline 
getirilmesi hakkındaki kanuni tedbirin bu ihtiyacı 
ve bilhassa memurların arzularını temine kâfi 
gelemiyeceği kanaatindeyiz. 

Halkın ve memurların ıstıraplarına son veril
mesi ve huzurla çalışmaları arz ettiğim okulların 
yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 1954 bütçesinden yapılması lü
zumlu ve zaruri bir hal almış bulunan Bingöl mer
kezinde bir lise, Genç, Solhan ve Karlıova ilçe
lerinde de birer ortaokul veya bu ilçelerin mer
kezlerinde ortakul ihtiyacını nispeten telâfi ede
cek olan öğretmen okullarının yapılması hal:kın
daki istirhamım, seçim çevrem halkının arzu ve 
isteklerinin bir ifadesidir. Bu istirhamımın is'afı 
mümkün olup olmıyacağmın Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığından sorulmasını ve yazılı olarak ce
vaplandırılmasını temin ve delâlet Duyurulmasını* I 
arzeylerim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okçu oğlu I 

1954 0 : 1 
T. C. 

Mülî Eğitim Vekâleti 5 . I I . 19-54 
Orta öğretmen Genel Müdürlüğü 

Hesap Ş. Sayı 001, 2382 

özet : Bingöl Mebusu Musta
fa Nuri Okeuoğlu'nun yazılı 
soru önergesi H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eeisliğine 
Umumi Kâtip Kanunlar Müdürlüğü sözü ile 

alınan 27 Ocak 1954 tarihli, 6j/1367-6359/14678 
sayılı yazınız karşılığıdır : 

Bingöl Vilâyeti merkezinde bir lise, Genç, 
Solhan, Karlıova kazalarında birer ortaokul 
veya öğretmen okulu açılması hakkında Bingöl 
Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
M. Eğitim Vekili 

E. S. Burçak 

Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okeuoğlu'nun 
T. B. M. M. Reisliğinin 27 Ocak 1954 tarihli, 
6/1367-6359/14678 sayılı yazısına ilişik olarak 
alman ve Bingöl Vilâyeti merkezinde bir lise, 
Genç, Solhan, Karlıova kazalarında birer orta
okul veya öğretmen okulu açılması hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

1. Son dört yıl içinde lisesi bulunmıyan 
9 vilâyet merkezindeki ortaokul lise haline ge
tirilmiştir. Bingöl Vilâyeti de dâhil olmak üze
re halen on beş vilâyet merkezinde lise bulun
mamaktadır. Bu vilâyet merkeezlerindeki orta
okulların da önümüzdeki yıllarda lise haline 
getirilmesine çalışılmaktadır. 

Her kazada bir öğretmen okulu açılması 
bahis mevzuu değildir. 

2. Genç Kazasında mahallen ortaokul bi
nası yaptırılması gayesiyle bir dernek kurul
muş ve lüzumlu arsa sağlanmıştır. Bu arsaya 
göre Vekilliğimizce hazırlanan ortaokul bina
sı plânı valiliğe gönderilmiştir. Mahallî yardım
larla ve Vekilliğimiz bütçesinden ayrılacak 
fazlaca miktarda yardım ödeneği ile bina ik
mal edildiği takdirde bu kazanın ortaokul ih
tiyacı 1954 - 1955 öğretim yılında göz önünde 
bulundurulacaktır. 
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B : 39 8.2.1954 O : 1 
3. Solhan ve Karlıova kazalarında esasen 

ortaokul açılması yolunda şimdiye kadar Ve
killiğimize yapılmış bir müracaat bulunma
maktadır. Genç'te olduğu gibi bu kazalarda 
birer dernek kurulup teşebbüse geçilerek ma
hallî yardımlarla ve Vekilliğimiz bütçesinden 

ayrılacak fazlaca miktarda yardım ödeneğin
den de faydalanılmak suretiyle ortaokul bina
ları yaptırıldığı takdirde Solhan, Karlıova ka
zalarının 1954 - 1955 öğretim yılında ortaokul 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır. 

» e « 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Türkiye Eski Muharipler Birliği istanbul 
İl Başkanı ve Türkiye Emekliler Federasyonu 
Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral. Hüsnü 
Odabaşıoğlu'nun; emekli dul ve yetimlerin ma

aşlarına yapılan zam ve bir aylık tutarındaki 
tahsisat dolayısiyle şükranlarını bildiren iki 
telgraf. 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak DergMne bağlı 58. S. sayılı bassmayazıda aşağıdaki düzelti#er yapıla
caktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

• 2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 

, 2 
2 
2 
2 

14 
16 

• 40 
• 4 
14 
15 
19 
21 
23.24 

19 Mayıs 1930 
Tahsisatımın 
Mart 1931 
aylık maaş 
kanunun 
(600) ipka 
Büyülk MeclfMn 
mukayyit 
açıMAnınmş bulunduğu cihetle işin 
tefsire mutaallik bir ciheti görü-
üenuedıifi cdhletle 

115 Mayıg 1030 
'tahsisatı 
5 Mart 1931 
aylılk fcaıhBİsat 
kanunda 
(500) lira ipika 
Btüyük Millet MeclMnin 
mukayyet 
açıklanmış 'bulunduğımdan işin 
tedteire mü*aaüiık ıbir cihleti gör 
rülem'emiştir. 



î 

V. M. M. M. Matbam 



S. SAYISI : 37 
Manisa Mebusu Refik Şevket İnce ve Erurum Mebusu Bahadır Dül-
ger'in, Dilekçe Komisyonunun 27. II. 1953 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5398 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine da» 

ir takrirleri ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/327, 329) 

Blanisa Mebusu Refik Şevket înce'nin, Dilekçe Komisyonunun 27.H. 1953 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5398 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/327) 

27.11.1953 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 27. I I . 1953 tarihli cetvelin (30) ncu sayfasındaki Kemal Özalp ve ar
kadaşlarına ait kararı, mevzuata ve emsali kararlara aykırıdır. Mezkûr maddenin Umumi Heyet
çe müzakeresini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Refik Ş. înce 

\ 
Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, Dilekçe Komisyonunun 27. n . 1953 tarihli Haftalık Karar 

Cetvelindeki 5398 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/329) 

2. III. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Dilekçe Komisyonunun 27. I I . 1953 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde dercedilmis 
bulunan Kemal Özalp ve arkadaşlarına ait 5398 sayılı kararm Umumi Heyette müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Bahadır Dülger 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M, 
Dilekçe Komisyonu 10. VI. 1953 

Zat ve Kâğıti^ No: 15992-16322 
Düekçe Ko. No. 14935-15248 

K.K.: 4-327,4-329 
Yüksek Reisliğe 

An.kara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden yılı Haftalık Cetvelle neşrolunan 23. H . 1953 
Kemal Özalp ve arkadaşlarına Şubat ayı içinde tarih ve 5398 numaralı karara Manisa Mebusu 
bir imtihan hakkı daha verilmesine dair komis- Refik Şevket İnce ve Erzurum Mebusu Bahadır 
yonumuzca ittihaz edilip 27.U.1953 gün ve 52 ea- Dülger taraflarından süresi içinde itiraz edil-



nu'ş olmakla bu husustaki dosya tekrar ince
lendi. 

1052 - 1953 ders yılında sözü geçen' fakül
tenin muhtelif sınıflarında kalmış olan öğren
cilerin bu muvaffakiyetsizliıklerinin, yeni yö
netmeliğin, emsallerine nazaran, çok tazyik edi
ci ağır hükümleri ihtiva etmekte olmasından 
neşet ettiğine kanaat getirilmiştir. 

Komisyonumuz, mezkûr yönetmeliğin bah
sedileni mahiyetteki hükümlerinin tatbikatta 
doğurduğu maddi ve mânevi müşküllerin hâ
sıl etmiş olduğu bu fiilî durumu ıslah etmek 
ve 'aynı zamanda, sözü geçen hükümlerin tes-
biti sırasında objektif ölçülerin ve öğrencile
rin tâbi olduğu bugünkü içtimai hayat şartla
rının göz önünde tutulmamış olmasından mey
dana gelen boşluğu da doldurmak: ve binnetice 
zikredilen yönetmeliğin ağırlığını nispeten ha
fifletmek maksadiyle. itiraza uğrryan kararını 
vermiştir. 

Selef komisyon tarafından hazırlanmış olan 
bu raporun komisyonumuzca yapılan müzakere 
sonunda aynen kabulüne ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet saygıyla arzolunur. 
Dilekçe Komisyonu Reisi Y. Bu rapor sözcüsü 

Trabzon Maraş 
Muhalifim Salâhattin Hüdayioğlu 

Salih Esad Aperen 

Müstenit bulunduğu bu esaslara göre mea-
kûr karar hak ve adalet prenciplerine tamamen 
uygun ve vâki itirazlar ise gayrivârittir. 

Bu itibarla, mezkûr itirazların reddi ve ta
allûk ettiği kararın da tasdiki hususunun Umu
mi Heyetin yüksek tasvibine sunulması, üç mu
halif reye karşı ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederiz. 
Dilekçe Ko. Reisi Y. (Bu Rapor Sözcüsü 

Konya Maraş 
Muhalifim S. Hüdayioğlu 

A. F. Ağaoğlu 
Balıkesir Elâzığ Kastamonu 

A. F. İşeri H. A. Yöney M. Â. Mühto 
Malatya Seyhan Tokad 

N. Ocakçıoğlu Muhalifim A. Gürhan 
S. Serçe 

Trabzon Zonguldak 
Muhalifim R, Sivişoğlu 

S. E. Alperen 

Kâtip 
Elâzığ Bilecik 

Hâmit Ali Yöney tsmaü Aşkın 
Ankara Çorum Seyhan 

ö. Bilen A. Başıbüyüh Muhalifim 
S. Serçe 

Urfa Yozgad Zonguldak 
B. K. Timuroğlu Muhalifim B. Sivişoğlu 

Y. Karslıoğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dilekçe Komisyonu 15.İHI. 1953 

Zat ve Kâğıtiş. No : 15992 -16322 
Dilekçe Ko. No : 14935 -15248 

K. K. No :4- 327, 4 - 329 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 37 ) 



S. SAYISI : 5 8 
izmir Mebusu Mehmet Âldemir ve Kütahya Mebusu ihsan Şerif 
özgen'in, 1757 sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 2507 sa
yılı Kanunun tefsiri hakkında takriri ve Bütçe Komisyonu raporu 

(4/376) 

T.B.M.M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 13 . XI. 1953 

No.: 43966/1446 
Yüksek Reisliğe 

ölen mebusların dul ve yetim maaşına müstahak ailesi efradına müsavatan taksim edilmek üzere 
bir senelik tahsisatlarının tazminat olarak verilmesi ve yirmi beş yaşını bitiren ve geçimi babası ta
rafından temin edilen kızların dahi bu tazminattan müstahakkı maaş diğer evlâtlar gibi hissedar 
olacakları ve müteveffanın maaşa müstahak kimsesi bulunmadığı takdirde bu tazminatın kanuni 
mirasçılarına ödenmesi 11 .. VI . 1934 tarih ve 2507 sayılı Kanun hükmü iktizasından olduğu için 
7 . III . 1931 tarih ve 1757 sayılı Kanun mucibince mebuslara senelik tahsisatı olarak ödenen 4 200 
liranın tazminata esas tutulmak suretiyle tediyesine devam olunmakta iken 30 . VI . 1939 tarih ve 
365ö sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle mebusları 125 lira asli maaş hesabiyle bunun tutan ola
rak kabul olunan 500 lira aylığa nazaran ölüm tazminatları da 500 liranın bir yıllığının mecmuu 
olan altı bin lira ödenmeye başlanmıştır. 

Mütaakiben meriyete giren 21 . XII . 1945 tarih ve 4805 sayılı Kanun 125 lira asli maaşın 
tutarını 600 liraya çıkarmış olmakla beraber bunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında (emsali 
hâsıla ilişkin hükümlerinin uygulanmasında bir aşağı derece aylık tutan esastır.) Diye vaz'eyle-
diği hükme müsteniden ölüm tazminatları yine altı bin lira olarak verilmiştir. 

Bilâhara kabul olunan 28 . XII . 1946 tarih ve 4988 sayılı Kanunla 125 lira asli maaş tutan-
nın 875 liraya 'iblâğ edilmiş olmasına rağmen kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
yazılı (Çeşitli kanunların emsali hâsılına ilişkin hükümlerinde 4805 sayılı Kanundan evvelki ay
lık tutarlarının esas ittihaz olunacağı hakkındaki hüküm dairesinde ölüm tazminatları eskisi gibi 
6 000 lira, olarak tediye olunmuştur. 

Mebus aylıklarını 1150 lira olarak tesbit eden 22. XI I . 1947 tarih ve 5142 sayılı Kanunun me
riyete girmesinden sonra bugüne kadar da ölüm tazminatlarının eskisi gibi hep altı bin lira ola
rak ödendiği yapılan incelemeden anlaşılmış olduğundan mücerret mebusları alâkadar kılan bu 
kanun maaş miktannı barem cetvelinde en son derece olarak kabul edilen 1 000 liranın üstüne 
çıkarmakla beraber: Çeşitli kanunların emsali hâsılasına ilişkin hükümlerinde yapılacak muamele
ye dair plan 4805, 4988 sayılı kanunlardaki tahdit kaydını vaz'eylememiş olmasına mebni ölüm 
tazminatlarının kanunun meriyeti tarihinden itibaren 1 150 lira maaş esası üzerinden hesaplanma
sının lâzımgeleceği, binaenaleyh yapılan tatbikatın kanuna aykırılığının mutlak olduğu kanaati
ne varılmıştır. 

Ancak ; Muhasebe Müdürlüğümüzce bu gibi ödemelerde istisnasız olarak tatbik olunan şekli
nin hâlâ yaşıyan tahdit hükmüne bağlanmak suretiyle cereyan ettiği ve bu itibarla da : Barem 
dışı olan 1 150 liradan 1 000 lirasının barem dâhili bulunan 1 000 liraya kıyasen tahdit hükmü
ne tâbi tutulmasının umumi kaideye uygun düşeceği ve bahis konusu olan 5142 sayılı Kanunun 
gerekçesinde de bu hususta bir sarahat mevcut bulunmaması sebebiyle mevzuun tetkika değer 
bir ıriahiyet taşıdığı mütalâa olunarak tereddüt edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında meselenin tefsir yoliyle karara bağlanmasına müsaade buyurulmasını 
saygiyle yüksek tasviplerine arzeyleriz. îdare Âmiri îdare Amiri 

îzmir Mebusu Kütahya Mebusu 
M. Aldemir ' * î. §. özgen 
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Bütçe Komis 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 4/376 

Karar No : 52 
Yüksek 

İdareci üyelerden îzmir Mebusu Mehmet Al-
demir ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'-
in 1757 numaralı Kanunun birinci maddesini 
değiştiren ,2507 sayılı Kanunun tefsiri hakkın
daki takrirleri komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen 
ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde okundu 
ve müzakere edildi. 

1613 numaralı ve 19 Mayıs 1930 tarihli 
Kanunda «Büyük Milllet Meclisi Azasının sene
lik tahsisatının (6 000) ve aylık miktarı (500) 
lira olarak kabul edilmiş ve ölen mebusların 
dul ve yetimlerine de bir senelik tahsisatın 
tazminat olarak verileceği mezkûr bulunmuştu. 

Muahharan 5 Mart 1931 tarihli ve 1757 nu
maralı Kanun ile 1613 numaralı Kanun tadil 
olunmuştur. Bu kanunun birinci maddesinde 
«Büyük Millet Meclisi Azasının senelik tahsisa
tı (4 200) liradır. Bu tahsisat her aybaşında 
(350) lira olarak tahakkuk ettirilip verilir.» 
denildiği gibi bu maddenin son fıkrasında da 
«vefat eden mebusların kanuni mirasçılarına se
nelik tahsisatın yarısı tazminat olarak verilir.» 
denilmiştir. 

Ve yine Büyük Millet Meclisinin hükmünü 
icraya memur olduğu 2507 sayılı ve 11 . V I . 
1934 tarihli Kanunun birinci maddesinde : 
«ölen mebusların 1683 sayılı Kanun mucibin
ce dul ve yetim maaşına müstahak ailesi efra
dına müsavaten taksim edilmek üzere bir se
nelik tahsisatları tazminat olarak verilir.» de
nilmiştir. 

Bundan sonra neşredilen 2 1 . V I . 1944 tarihli 
ve 4602 sayılı Kanunun! birinci maddesinde 
« Mart 1931 tarih ve 1757 sayılı Kanunun birinci 
maddesi gereğince verilen tahsisatın seneliği ve 
her ay tediye edilecek miktarı 1613 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesiyle tekaüt hesabına esas 
tutulan maaş derecesinin aylık tutarına göre he
saplanır.» denmiş olmasına nazaran mebusların 

•• m\ 

Raporu 

28 . XII . 1953 

Reisliğe 

aylık maaş tutarı (500) ve seneliği (6 000) lira 
itibar edilmiştir ve ölüm tazminatı da bu surette 
hesap edilmekte bulunmuştur. 

Nihayet 27. X I I . 1947 tarihinde intişar eden 
ve hükmünü icraya Büyük Millet Meclisi memur 
olan 5142 numaralı Kanunun birinci maddesinde 
Millet Vekillerinin ödenek miktarı (1 150) lira
dır ve ikinci maddesinde emekli keseneklerine 
15 Mayıs 1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde yazılı aylık miktarı esastır. 
Denildiğine göre 1613 numaralı Kanunun tekaü
de esas olan (500) ipka edilerek senelik ve aylık 
ödenek miktarı zikri geçen 5142 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş ve kanumun 3 ncü maddesiyle de 
4602 sayılı Kanun kaldırılmış olduğuna göre ic
rasına Büyük Meclisin memur olmadığı Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Ka
nunu ahkâmîyle mebuslar tahsisatını mukayyit 
kılmak doğru olmıyacağı ve mebusların muhassa-
satı bu kanunla açıklanmış bulunduğu cihetle işin 
tefsire mütaallik bir ciheti görülemediği cihetle 
öncelikle görüşülmesi temennisiyle raporumuz 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul İstanbul 

/. Akçal E. Hüsman 8, Oran 
Kâtip 
Siird Diyarbakır Eskişehir 

B. Erden M. Ekinci A. Potuoğlu 
Giresun İzmir 

A. Tüfekçioğlu B. Bilgin 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kırklareli Konya 
H. Türe Ş. Bakay fi. Birand 

Ordu Rize Seyhan 
fi. Aksoy O. Kavrakoğlu 8. Ban 

Siird Sivas Zonguldak 
M. D. Süalp H. İmre B. Balık 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 58 ) 



S SAYISI : 108 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanun
la değiştirilmiş bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu (1 /589) 

T.C. 
Başvekâlet 16 . İV . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 •> 2475, 6/1221 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1262 sayılı ispençiyari ve Tıibbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 16 . I I I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan k*-
nun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Mendsrts 

ESBABI MUCİBE LA YlHASI 

Yurdumuzda imal edilmekte bulunan tıbbi müstahzarların imali ve lâboratuvar veya imalâthane 
açmak hakkı 4348 sayılı Kanunla muaddel 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanu
nunun 5 nci maddesi gereğince; Türk tabip, ecz cı, kimyagerlere ihtisaslarına taallûk eden husus
lar içinde veteriner ve diş tabiplerine inhisar ettirilmiştir. Bugün ispençiyari ve tıbbi müstalizâr 
imalinin Avrupa ve Amerika'da gün geçtikçe vüsat peyda eden büyük bir sanayi halini almış ol
masının başlıca âmili, imalâtın emrine büyük sermayeler tahsis edilmiş bulunmasıdır. 

Yurdumuzda yerli müstahzarcılığımız ferdî teşebbüslerin ve ferdî sermayelerin mahdut imkan
ları içinde bulunmaktadır. 

Yerli tıbbi müstahzarcılığımızın inkişafı imalâtçılığın emrine büyük sermayelerin tahsisi île 
mümkündür. Bu itibarla imalât ve - sermayenin b rleşmesinin temini için, imalâtın ihtisasa taaÜftlt 
eden kısmını, âmmenin menfaati mülâhazasiyle ihtisas erbabının icra ve mesuliyetine terk ve ticari 
işletmelerinde sermayeye maletmemek faydalı olasağı mütalâa edilmektedir. 

Bugün tıp ve kimya âleminde yeni keşiflerin uygun arama ve tecrübelerle her türlü teknik 
teçhizatı havi lâboratuvarlarm vücudu ile kaim bulunmakta ve bu hususun da temini için büyük 
sermayelere ihtiyaç göstermektedir. 

Bu itibarla 4348 sayılı Kanunla muaddel 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanu
nunun 5 nci maddesinin bu maksada uygun bir şekilde tadiline zaruret hâsıl olmuştur. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ' raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Y. Komisyonu 

Esas No. 1/586 
Karar No. 6. 

30 . I . 1954 

Yüksek Reisliğe 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihası, komisyonumuzda ikinci defa müzakere 
edildi. 

Lâyihada, maddenin değiştirilmesi için ileri 
sürülen sebepler yerinde görülmüştür. Dünya
nın her tarafında ispençiyari ve tıbbi müstah-
zarcılık inkişaf ederek büyük bir sanayi ha
lini almıştır. Memleketimizde bu müstahzarları 
imal yetkisi yalnız tabip, eczacı ve kimyagerlere 
tanındığı için bu sahaya lüzumlu sermaye gire
memiş bulunmaktadır. Halbuki, fen erbabının 
elinde bulundurduğu mahdut sermaye ile mem
leketin, günden güne artan müstahzarat ihtiya
cını temin edecek lâboratuvar veya fabrikayı te
sis1 etmek ve onu işletmek çok zordur. Bu ba
kımdan tabip, eczacı ve kimyagerlerin fennî me
suliyetleri altında sermayenin bu sahaya girmesi 
memleketin ihtiyaçları ve menfaatleri bakımın
dan lüzumludur. 

Kanun lâyihasında bu sahaya girecek ser
mayenin yalnız hükmi şahıslara ait olması şartı 
koşulmuştur ki, komisyonumuz hakiki şahıs
lara tanmmıyan bir hakkın hükmi şahıslara 
tanınmasını muvafık bulmamıştır. Hükmi şa
hısların hakları, o şahsiyeti meydana getiren 
hakiki şahısların ayrı ayrı mevcut olan hakla
rı yüzünden mevcut olduğu nazarı itibara alı
nacak olursa hakiki şahısların, hükmi şahıslar
dan daha evvel bu haklara sahip bulunmaları 
icabeder. Kaldı ki, gaye müstahzarat imaline 
ısermaye teminidir. Bu sermaye, ister hükmi 
şahısların, ister hakiki şahısların olsun, tabip, 
eczacı veya kimyagerlerin fennî mesuliyetleri 
altında müstahzar imal edeceğinden ve imalin 
bütün safhaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti murakabesine tâbi bulunacağından bir tef
rik yapmaya katiyen lüzum yoktur. Hükmi şa
hısların sermayelerinin hakiki şahısların serma
yelerinden daha makbul ve daha emniyetli ola
cağı mütalâası da komisyonumuzca şayanı ka
bul görülmemiştir. 

Evvelki komisyon kararında kimyagerlere 
müstahzar yapmak yetkisi tanınmamışıtı. Bu 
kere yapılan müzakerelerde kimyagerlere de 
bu yetkinin verilmesi uygun bulunmuştur. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarat yanında 
ondan daiha ehemmiyetli olarak tıbbi mevadın 
da memleketlimizde imalini sağlamak gayesiy
le, bu sahaya da sermayenin girmesini teminen 
maddeye tıbbi mevat kelimeleri de ilâve edil
miştir. 

Kimyagerlere müstahzar yapmak yetkisi ta
nınmış bulunduğundan ıgeçiei maddeye lüzum 
kalmamıştır. 

Yüksek Mecliste ivedilik ve öncelikle görü
şülmesine başlanıldıktan sonra talebimiz üzeri
ne komisyona geri verilen bu kanun lâyihasının 
tümü ekseriyetle kabul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi temenni
siyle Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Reisi Sözcü 
Konya Çoruh 

S. S. Burçak A. R. Sağlar 
Kâtip 
İzmir Afyon K. 

Muhalifim A. Tan 
N. încekara 

Bilecik Çankırı 
T. Oran K. Çığman 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kars Kocaeli 

E. Oktay Z. AUğ 
Kocaeli Kocaeli 

H. Türkand E. Vassaf 
Seyhan Sinob 

Söz hakkım mahfuz A. Ş. Şavlı 
C. Türk İmzada bulunamadı 

Sivas Sivas 
N. Ağacikoğlu B. Taner 

İmzada bulunamadı 
Tekirdağ 

Z. Erataman 

( S. Sayısı : 108 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1262 dayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 4348 sayılı Kanunla, değiştirilmiş 
bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. —4348 sayılı Kanunla muaddel 
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ka
nununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir. 

Türkiye'de ispençiyari ve tıbbi müstahzarat 
imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya imalât
hane küşadına Türk tabip, eczacı kimyagerlerle 
tabip; eczacı veya kimyager bir mesul müdürün 
mesuliyeti altında olmak üzere hükmi şahıslar ve 
ihtisaslarına taallûk eden maddeler için de Türk 
veteriner ve diş tabipleri salâhiyettardırlar. 

İspençiyari ve tıbbi müstahzaratın her türlü 
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir 
imalâthane veya laboratuvarda imali mecburidir. 
Müessir ve zehirli maddeleri muhtevi müstahzar
ları imal eden lâboratuvarlarda mutlaka eczacı 
ve kimyager bir mesul müdürün bulundurulması 
şarttır. Tıbbi müstahzar lâboratuvar veya ima
lâthaneleri Sağlık Vekâletinin teftiş ve muraka
besine tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihliden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve 
Tekel vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili ve 
Tarım V. V. 

E. Güreli 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEÖIŞTlRÎŞl 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 
4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 5 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'de ispençiyari ve tıb
bi mevat ve müstahzarat imaline ve bu maksat
la lâbonatuvar veya fabrika küşadma Türk ta
bip, eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk 
ieden maddeler için de veteriner ve diş tabibi 
bir mıesul müdürün mesuliyeti altımda hakiki 
ve hükmi şahıslar salâhiyet'tardır. 

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzara-
ıtın her türlü fennî şartları haiz ve kâfi tesi
satı muhtevi bir lâboratuvar veya fabrikada 
imali mecburidir. 

İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat 
lâboratuvar ve fabrikaları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâ
bidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra vekilleri Heyeti memurdur. 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8%tk% Yvrcah 

( 8. Sayısı : 108 ) 





S. SAYISI : I 10 
Bursa Mebusu Agâh Erozan ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununda Bâzı Değişiklikler Yapılmasına ve Bu 
Kanuna Bâzı Hükümler Eklenmesine dair olan 5951 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 

komisyonları raporları (2/540) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

59.51 sayılı Kanuna ek olarak hazırladığımız kamın teklifini ilişik olarak sunuyoruz. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 

10 . 6 . 1953 
Trabzon Mebusu Ağrı Mebusu Bursa Mebusu 
C. B. Eyüboğlu K. Küfrevi A. Erozan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 5434 sayılı T. C. Emetoli Sandığı Kanunuma tâbi ücret veya maaşlı bir hizmette 
bulunurken mebus seçilenlerin emeklilik durumları 5951 sayılı Kanunla yeniden ele alınmış, 5434 
sayılı Kanunun hak, nasafet ve mâdelet esaslariyle telifi mümkün olmıyan bâzı hükümleri kaldı
rılmıştır. 

îliflkin kanun teklifi, 5951 sayılı Kanunun mevcut adaletsizliği ıslah edici hükümlerine rağ
men, bu kanunun şümulüne giren vatandaşlarla emsali vatandaşlar arasında hukuk, vecaip ve 
menafi bakımından bâzı farklar yine de kalmıştır. 

Nitekim, 5434 sayılı Kanunla ihdas edilmiş olan Emekli Sandığına dâhil vatandaşların ay
lıklarından emekli aidatı olarak % 5 kesilmekte ve % 5 de bunların kuruımıları tarafından Sandı
ğa yatırılmakta olduğu halde, 5951 sayılı Kanunla durumları ıslah edilmek istenen vatandaş
lar, bu kesintilerin her ikisini birden yani maaşlarınım % 10 unu -Sandığa ödemektedirler. 
Bundan başka, 5951 sayılı Kamumun uygulandığı müddet 22. V. 1950 den başladığına göre, geç
miş zaman için hesaplanacak % 10 lârm üç yıl içinde Emekli 'Sandığıma tediyesi lâzımgelmekte-
dir. 

Bilindiği gibi bu vatandaşlaem1 asli meslekleri memuriyet olduğuma göre, bir taraftan her 
ay maaşlarının % 10 umu Sandığa tediye ederken bir taraftan da geçmiş yıllar için aynı nispet 
üzerinden hesap 'edilen toplu bir meblâğı Sandığa ödemiye ımecbur tutulımaları kendilerimi taham
müllerinin üstünde külfet altıma sokmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 5434 sayılı Kamunun şümulüme giren bâzı hizmetlerde (bulunurken mebus seçi
lenler için, emekliliğme ve memuriyetteki derecesine şâmil olmak üzere özel kanunlarla terfi 
hakkı tamminiştır. Hâkimler ve profesörleri misal olarak göstermek mümkündür. 

(Filhakika, mebusluk hangi yönden mütalâa edilirse edilsin âmme hizmetlerinim bütün vasıf
larını haiz bulunmaktadır. Bu sebepledir ki emeklilik hakkımın mebuslukta devamına cevaz veril
miştir. 

Âmme hizmetimi kendime meslek edinmiş bir kimse için muayyen zamanlarda maaş derecele
rinde yükselmek bir halk olduğuna göre; âmme hizmetinim devamından ibaret bulunan millet
vekilliğinde bu haktan mahrumiyet kolayca izah .edilemez. Nitekim bâzı memurlar için özel ka
nunlarla bu imkân esirgenmemiştir, 
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Bununla beraber, iasli mesleki olan memuriyetten mebusluğa geçmiş olanlara tahditsiz ola

rak bu hakkı tanımayı da 'mahzurlu görmekte ve bunun iki üst derece ile mukayyet olmasitnı işin 
icaplarına uygun mütalâa etmekteyiz. 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere uygun olarak kamun teklifi aşağıda tesbit edilmiştir. 

Maliye Komisyona raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/540 
Karar No. 93 

14. VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Bursa Milletvekili Agâh Erozan ve iki arka
daşının 5951 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ince
lendi : 

A) Bu teklifin ihtiva ettiği hükümler şun
lardır : 

a) 5951 sayılı Kanuna göre emeklilik kese
neği olarak kesilmekte olan % 10 nun, yarısının 
yani % 5 nin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa tâbi diğer memurlarda 
olduğu gibi kurumlarınca ödenmesi derpiş edil
mektedir. 

b) 5951 sayılı Kanunda, mebuslukta geçen 
her üç yıl için, emeklilik bakımından bir üst de
receye yükselme kabul edilmiştir. Ancak bu yük
selme 125 lira asli maaş ile tahdit edilmiştir. Ka
nun teklifinde bu tahdit kaldırılmaktadır. 

c) Mebuslukta geçen her üç yıl için kabul 
edilen bir üst dereceye yükselme hükmü 5951 sa
yılı Kanunda, yalnız emekliliğe inhisar ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Halbuki hâkim ve üniversite mensupları için 
hususi hükümleri gereğince bu terfi keyfiyeti, me
muriyet dereceleri içinde muteberdir. 

Kanun teklifinde hâkftn ve profesörler için 
mutlak olarak kabul edilen bu hüküm, diğer me
murlar için yalnız 2 derece ile mukayyet olmak 
üzere kabul edilmektedir. 

ç) Mebuslardan, 5951 sayılı Kanun, mebus
ların maaş derecelerine göre kesilen % 10 ların 
iki yıl içinde ödenmesini âmirdir. 

Kanun teklifinde, bu müddetin 6 yıla çıka
rılması derpiş edilmektedir. 

B) Komisyonun mütalâa ve karan : 
a) Mebuslardan kesilmekte olan, % 10 ların 

yarısının, yani % 5 inin diğer memurlarda oldu
ğu gibi kurumlannca kesilmesi Emekli Sandığı 
Kanunu prensiplerine ve muadelet esaslarına uy
gun görülmüştür. 

b) Mebuslukta geçen her 3 senenin sonun
da bir yukarı dereceye yükselme keyfiyetinin 
125 lira asli maaşla takyit ve temdidi^ için muk-
ni bir sebep görülmemiştir. 

Hâkim ve üniversite mensuplarına mutlak 
olarak tanılan mebuslukta geçen müddetin, me
muriyette geçmiş surette terfie esas tutulması 
keyfiyetinin, ikinci derece ile temdit ve tak-
yidedilerek diğer memurluklardan gelmiş me
buslara tanınması tenazur ve muadelet bakımın
dan uygun görülmüştür. 

c) Kanun teklifinin 3 ncü maddesi, 5951 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükümlerine göre, kesenekler tutarının 2 sene
de tahsilini âmir hükmü değiştirilmekte bu 
müddet 6 yıla çıkarılmaktadır. 

Komisyonumuz, müddetin 6 yıla uzatılması
nı muvafık görmemiş ancak, 2 yıl müddeti de 
az görerek mümasil hâdiselerde tatbik olunan 
5434 sayılı Kanunun geçici ve 66 ncı madd'esi 
hükmünün bu hâdiseye de teşmilini muvafık 
görmüş bu suretle teklifin bir ve ikinci madde
leri aynen üçüncü madde tadil edilen şekilde 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
î. Akçal M. D. Süalp 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 110) 
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Kâtip 

Zonguldak 
F. Açtksöz 

Kırşehir 
H. S. Erkut 

ızada bulunamadı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
zada bulunamadı 

Amasya 
H. Koray 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 

E. Alican 
îmzada bulunamadı 

Konya 
Ü. N. Yiğiter 

Malatya 
E. Doğan 

imzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

Niğde 
H. Arıba§ 

Seyhan 
E. Güçlü 

imzada bulunamadı 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/540 
Karar No. 86 

9. II. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Bursa Mebusu Agâh Erozan ile iki arkadaşı 
tarafından, 5951 sayılı Kanuna ek olarak yapılan 
kanun teklifi, havalesi gereğince komisyonumuz
ca tetkik edildi. 

Müzakereler sonunda, komisyonumuzca, Mali
ye Komisyonu raporunda dermeyan edilen müta
lâa ve mucip sebeplere iştirak edilerek kanun 
tasarısının 1 ve 2 nci maddeleri aynen ve 3 ncü 
maddesi Maliye Komisyonunun değiştirdiği şe
kilde kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca tasarıya geçici bir madde 
eklenmiştir. 

5951 sayılı Kanunda yapılması teklif edilen 
değişikliklerle, emeklilik keseneğinin % 10 dan 
% 5 e indirilmesi, iki derece terfi hakkı tanın
ması, kesenek tutarının taksitler halinde ödenme
si; gibi rağbeti temin edecek kolaylıklar tanın
mış ve evvelce 5951 sayılı Kanundan istifade için 
müddeti içinde müracaat etmemiş olanlara da 
yeni duruma göre takdirlerini kullanmalarına 
imkân vermek üzere munzam üç aylık bir mü
racaat müddeti kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiy
le, Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

Söz hakkım 
mahfuzdur 
/. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Giresun 

M. Şener 

izmir 
T. Gürerk 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

ReisV. 
istanbul 
Muhalifim 

H. Hüstnan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Gümüşane 

Bu rapor 
Sözcüsü 

Bolu 

M. GüçbÜmes 

Gazianteb 
E. Cenani 
istanbul 

Söz hakkım mahfuzdur S. Oran 
K. Yörükoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Muğla 
Muhalifim 
N. özsan 

Sivas 
nci maddesine 
muhalifim 
H. tmre 
Erzincan 
N. Pekcan 

Konya 
R. Birana, 

Ordu 
R. Akşoy 

Trabzon 
Söz hakkım 
mahfuz 

C. R. Eyüboğlu 

(S . Sayısı : 110) 



BURSA MEBUSU AGÂH 
EROZON ve 2 ARKADAŞI
NIN KANUN TEKLİFİ 

5951 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 5951 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesi kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. — 5951 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

(Aynı Kanunun 15 nci mad
desine aşağıdaki « i » fıkrası 
eklenmiştir : 

i) 12 nci maddenin 2 işaret
li fıkrasının (L) bendinde yazı
lı o1 anların emekliliğe esas olan 
aylık veya ücret tutarları; 

Bu kesenekler, emekliliğe esas 
olan son aylık veva ücretin alın
dığı tarihten itibaren her üç yı
lın hitamında bir üst derere ay
lık veya ücret tutarı üzerinden 
kepilir. Şu kadar ki, bu muame
le hususi kanunlarında tanınan 
haklar mahfuz kalmak parti v1 e 
kendilerine emekMlik durumları 
dışında te~fi bakımından iki üst 
dereceden yukarısı için bir hak 
vermez.)' 

MADDE 3. — 5951 savılı 
Kanunun secici birinci madde-
sîrıin ikinci fıkra sr aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

(Bunların 22 . Y . 1950 tari
hinden itibaren geçen müddete 
ait kesecekleri ve emekliliğe esas 
olan aylık veya ücret dereceleri 
15 nci maddenin i fıkrası gere
ğince yükselmiş bulunanların 
artış farkları aHı yıl içinde ve 
aylık eşit taksitlerle kendileri 
tarafından ve karşılıklar defa
ten kurumlarınca sandığa öde
nir. 

— 4 — 
MALÎYE KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTÎRÎŞl 

5951 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5951 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Bunların 22 . V . 1950 tarihin
den itibaren geçen müddete ait 
kesenekleri ve emekliliğe esas 
olan aylık veya ücret derecele
ri 15 nci maddenin (1) fıkrası 
gereğince yükselmiş bulunan
ların artış farkları geçici 66 ncı 
madde gereğince kurumlarınca 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden ay başından 
itibaren tahsisatlarından, aylık 
keseneklerinden ayrı olarak 
kesilmek suretiyle ve karşılık
ları da kurumlarınca toptan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞI 

5951 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Teklif 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinden muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunu İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

Mal. K. 

Sandığın istemesi üzerine üç 
ay içinde ödenir. 

Bu kanunun neşri tarihine 
kadar ilgililer tarafından öden
miş bulunan kesenek ve artış 
farkı karşılıkları Sandıkça ken
dilerine iade olunarak yukar-
daki fıkra gereğince kurumla
rından istenir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

GEÇİCİ MADDE — 5951 sa
yılı Kanunun birinci maddesin
de yazılı durumlarda olanlar
dan altı aylık müddet içinde 
borçlanma müracaatında bu-
lunmıyanlar için bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren üç ay
lık bir müddet verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'ddir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

I * I 
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S. SAYISI : | 14 
izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu ihsan Şerif 
ûzgen'in, 4808 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /600) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 22 Ocak 1954 

Muhasebe Müdürlüğü 
No - 44360/160 

Yüksek Reisliğe 

11 Haziran 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun beşinci maddesi ile Ha
ziran ayı iptidası olarak kabul edilen malî yıl iptidası 4698 sayılı Kanunla Ocak ayma çevril
miş olmasından 3135 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi üyelerine her senenin Kasım 
ayı başında verilmekte olan harcırahların da maaşlar misillû malî yıl başında tediyesi için öde
me tarihi 4808 sayılı ve 21 . XII . 1942 tarihli Kanun mucibince Ocak ayma alınmıştı. 

Fakat 4 Haziran 1949 tarih ve 5419 sayılı Kanun gereğince malî yıl başının Mart ayı olarak 
kabul edilmiş olmasına rağmen harcırahlara ait olan bu husustaki hükmün değiştirilmemiş ol
ması sebebiyle şimdiye kadar tediyeler buna göre yapılagelmiştir. 

Halbuki : Mebuslara her malî sene başında tahsisatlarına ait senelik olarak verilmekte olan 
çekler meyanında harcırahlarına ait olanının da verilmemesi hesap bakımından karışıklığı mucip 
olduğu gibi harcırahın da münhasıran bir malî yıla mahsus olmasından takvim yılı ile malî yıl 
arasında tedahüllere sebep oMuğu bugüne kadar yapılan tatbikattan anlaşılmıştır. Bu itibarla 
maaşlarda olduğu gibi harcırahların da her malî yılm iptidasında verilmesinin bu mahzuru orta
dan kaldıracağı gibi aynı zamanda da bütçe tatbikatı noktai nazarından bu şeklih tediyelerdeki 
ana kaide ve esaslara da uygun olacağı kanaatine varıldığından harcırahlar için de malî yıl başı 
olarak Mart ayı iptidasının ödeme tarihi ittihaz olunmasına dair aşağıda yazılı kanun lâyihası
nın kabulüne müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri idare Amiri 
îzmir Kütahya 

M. Aldemir î. Ş. özgen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5 .II. 1954 

Esas No. 2/600 
Karar No. 88 

Yüksek Reisliğe 

îzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 'Kütahya 
Mebusu îhsan Şerif özgen'in, 4808 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla teklif sahip
lerinden Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen ha

zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 
Teklifin mucip sebeplerinde tafsilen arz ve 

izah olunan hususlar komisyonumuzca yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş, bi
rinci, üçüncü ve dördüncü maddeler şeklen değiş-



tirilmek suretiyle ve ikinci maddesi teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis sözcüsü 
Rize Giresun 

/. Akçal M. Şener 
Ankara Antalya 

arzedilmek üzere 

Kâtip 
Srird 

B. Erden 
Bolu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Kırklareli 
§. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
M. D. Süalp 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
R. Birand 

istanbul 
8. Oran 

Konya 
M. Â. Ülgen 

M. Bayramoğlu A. Sanoğlu M. Güçbümez 

Rize Seyhan 
O. Kavrakoğlu 8. Ban 

Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 

ÎZMÎR MEBUSU MEHMET ALDEMİR VE 
KÜTAHYA MEBUSU ÎHSAN ŞERİF 

ÖZGENİN TEKLİFİ 

4808 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kamm- lâyihası 

MADDE 1. — 3135 sayılı ve 15 . XI . 1937 
tarihli kanunun birinci maddesi gereğince ve
rilmekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Mart ola-
rek değiştirilmiştir. 

MADDE 2. 
kaldırılmıştır. 

4808 sayılı Kanun meriyetten 

MADDE, 3. — Bu kanun sayıma tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4808 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 15 . XI . 1937 tarihli ve 3135 
sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince ve
rilmekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Mart ola-
rek değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun nesri tarihinden* iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

( S. Sayısı : 114 ) 


