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tutulup tutulmadıklarına dair Millî Müdafaa 
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Kars Mebusu Rıza Yalçın'm, İğdır kazası
na gönderilen artezyen makinesine ve İğdır ka-
zasiyle Başköy nahiyesi köylerinin suya kavuş
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
Vekilinden şifahi suali ile 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, göktaşı 
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sın Kanununun 33 neü maddesinin değiştiril* 
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ve potas gibi ilâçların bir an önce yurdumu
za getirilmesi ve gelecek olanların karaborsa
ya düşürülmem esi hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali, 
ilgili vekiller hazır bulunmadıklarından, gele
cek İnikada bırakıldı. 

Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş nahiye
sine bağlı Alan köyünden Raşidoğlu Ahmet 
Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası kabul edildi. 

6. IV . 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
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Fikri Apaydın Attilâ Konuk . 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Mazbata 
2. —. Muhasebei Umumiye Kanununun 24 

ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/146) (Ruznameye) 
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Şifahi sual takriri 
1. — Bursa Mebusu Agâh Erozan'm, kuduz

la mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve 

bu hususta tatbik edilen tedavi usullerine dair 
şifahi sual takriri, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletine gönderilmiştir (6/79) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 
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B İ R Î N C t CELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(İstanbul mebusluklarının sonuna kadar yok

lama yapıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Eskişehir Mebusu Salih I&Uad Keçeci'-
nin, Askerî Müzede mevcut tarihî eşyanın kaç 
parçadan ibaret olduğuna ve bunların mütehas
sıs kimseler tarafından bir tetkik ve tasnife tâbi 
tutulup tutulmadıklarına dair MUM Müdafaa Ve
kilinden şifahi suali (6/63) 

— Salih Fuad Keçeci buradalar ımf 
(Yok sesleri) 

Sual sahibi arkadaşımız bulunmadıkları için 
sual, gelecek İnikada talik olunmuştur. 

2. — Kars Mebusu Rıza Yalçın'm, İğdır ka
zasına gönderilen artezyen makinesine ve Iğ-
d/ır kazasiyle Başköy nahiyesi köylerinin suya 
kavuşması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/71) 

REİS — Rıza Yalçın buradalar mı? (Burada 
sesleri) 

Suali okuyoruz. 

U Şubat 1955 
T. Büyük Millet Meclisi Y. Reisliğine 

Ankara 
Aşağıda yazılı soruların Nafıa Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygılarımla arz ederim. 

Kars Mebusu 
Rıza Yalçın 

1. Kars'a bağlı İğdır kazasına gönderilen 

artezyen makinesi hangi tarihte kazaya gönderil
miş ve şimdiye kadar ne iş yapmıştır? 

Bu makinenin nakli için ne kadar masraf ya
pılmış ve gönderilmeden evvel bu makinenin ma
hallinde faydalı olup olmıyaeağı tesbit edilmiş 
midir? 

2. Makinenin gönderildiği tarihten şimdiye 
kadar faaliyete geçirilmesi için ne gibi tedbirler 
alınmış ve ne gibi masraflar yapılmıştır? 

İğdır ve Başköy nahiye köylerinin suya ka
vuşması üzerinde münakaşa edilmiyeeek bir za
ruret A7e hakikat olduğuna göre binlerce vatan
daşın hayatı ile alâkalı olan bu hususun temini 
için Vekâletçe ne düşünüldüğünün açıklanması. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞ-
LU (Eskişehir) — Kars Mebusu Sayın Rıza Yal
çın arkadaşımızın suallerine cevaplarımı arz edi
yorum. 

1. Millî Müdafaa Vekâletinin eğitim maksa-
diyle kullanmakta olduğu sondaj makinelerinden 
emaneten alınmış olan bir tanesi de köy içme sula
rında kullanılmak üzere 1952 yılında Kars vilâ
yeti emrine gönderilmişti. Kars vilâyeti bunu İğ
dır mıntakasmda çalıştırmayı düşünmüş ve ora
ya sevk ederek Melikli köyünde faaliyete geçmiş
ti. 

2. 15 000 lira kadar bir masraf ihtiyarı ile 
sondaj mahalline nakledilen makinenin faaliyeti 
sırasında bâzı parçalarının değiştirilmesi icabet-
miş ve vilâyetin işarı üzerine lüzumlu parçalar 
tedarik edilerek gönderilmiş, ayrıca Devlet Su İş-
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lerinden bir teknisiyen gönderilerek gereken hu
suslar bilfiil gösterilmişti. 

Ancak 43 metre kadar bir sondaj yapıldıktan 
sonra, memleketimizde pek nâdir olan mütehassıs 
sondaj personeli bulunmamasından dolayı, vilâ
yet bu işe devamda muvaffak olamamıştır. 

3. Su îşleri Bölge Müdürleri Toplantısında 
bu cihet tezekkür edilmiş ve makinenin Su îşleri 
Bölge Müdürlüğüne devredilerek İğdır köylerinin 
içme suyu işlerinde çalıştırılması kararlaştırılmış
tır. 

Bundan başka memleket ölçüsünde hazırlan
makta olan ve 3 000 sondaj kuyusunun açılmasını 
istihdaf eden büyük yeraltı suları araştırılması 
programına İğdır ovası da dâhil bulunmaktadır. 

REÎS — Rıza Yalçın. 
RIZA YALÇIN (Kars) — Muhterem arka

daşlar; İğdır kazasının içme su mevzuu hususun
da Muhterem Nafıa Vekilimizin şifahi sualime 
verdiği cevaba teşekkür ederim. Ancak şunu te
barüz ettirmek isterim ki, mühim bir hububat ve 
bilhassa pamuk istihsal bölgesi olan İğdır ovası
nın içme su durumu Türkiyemizin hiçbir yerine 
benzememektedir. 

Her yerde ve her köyün yakın veya uzağında 
bir pınar vardır ve bu pınarın malûm usullerle 
köy içine getirilerek akıtılması sağlanır. Halbuki 
düz bir müstevi satıh üzerinde bulunan İğdır 
ovasının hiçbir yerinde veya civarında böyle bir 
pınar olmadığı gibi Ağrı Dağında olduğu farz 
olunsa dahi bunun köylere büyük para masrafiyle 
getirilmesine dahi imkân yoktur. Teessürle arz 
etmek zorundayım ki, bu ova içinde bulunan 40 
kadar köy halkı öteden beri Araş Nehrinin ça
mur gibi akan sıcak ve bulanık suyunu veya için
de her türlü haşaratın bulunduğu kara suyun su 
birikintisini içmektedirler. Cumhuriyetimizin fey
zi her yerde kendini göstermiş ve her dertli ve 
ihtiyaçlı bölgelere bir çare bulunmuş olmasına 
rağmen, Şark'm Mısır'ı sayılmaya namzet, büyük 
istihsal merkezi olan İğdır ovasmdaki köyler ken
di haline terk edilmiş ve dertleriyle baş başa bıra
kılmıştır. Bir artezyen makinesi gönderilerek bu 
dertlere son vermek için hükümetçe alınan ted
bir köylüyü çok sevindirmiş ve hattâ bu makine 
davul zurna ve kurbanlar kesilerek karşılanmış 
ise de Melekti köyüne gönderilen bu makine iki 
yılda bir kova dahi su temin edememiştir. Üste
lik iki yıldan beri köylü makine ve aksamının mu-

hafazasi için bekçiye her yıl 1 200 lira kadar pa
ra ödemekte ve ayrıca çalışma sırasında da dört 
bin liraya yakın amele ücreti ödemiş bulunmak
tadır. Üç milyar liralık bütçede bu miktarın bü
yük bir kıymeti yoktur. Ve fakat fakir köy halkı 
için büyük kıymeti vardır. Üstelik zahmeti ve 
emeği de heder olmuştur. Köylü haklı olarak bu 
durumda üzüntü içinde bulunmaktadır. Hükü
metimizin köylünün bu teessürünü gidermek ve 
hayatını her türlü hastalıklardan korumak için 
en aziz nimet olan içme suyuna kavuşturacağına 
ve bu hatayı telâfi etmek için mahalline yeni bir 
makine göndereceğine güveniyor ve inanıyorum. 

İğdır Ovasına ait köy içme suları ancak ve 
ancak yeraltı suyu ile temini kabildir. Nitekim 
aynı ovada ve Araş'm öte yanında Rus'ların yap
tıkları sondaj neticesinde yeraltı suyunun 60 - 70 
metre derinlikte çıktığını duyduk ve hattâ İğdır 
merkezinde dahi ilk kuyu açılmış bulunmakta
dır. öte yandan hükümetimiz, yeraltı suyu ile 
sulama yapmak üzere yurdun muhtelif bölgelerin
de ve bu meyanda İğdır Ovasında etüdler yap
mayı kararlaştırmıştır. Şimdi bizim istirhamımız : 
Devlet Su îşleri bu etüdünü yaparken köylerin 
içinde yaparsa hem köy içme suyuna kavuşmuş 
ve hem de su işleri yeraltı su derinlikleri hak
kındaki etüdünü yapmış olur. Aksi halde bu işi 
vilâyetin veya köylünün 50 yıl sonra dahi yapma
larına asla imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; yine ümitle tahmin ede
rim ki, hükümet bu feyizli, bereketli ve hareketli 
yıllarda bu bölge halkının içme su dâvasını kısa 
zamanda ve ehemmiyetle ele alacaktır. Asrımı
zın modern sondaj makineleri ile İğdır Ovası köy
lerinin içme su ihtiyacı en çok bir yılda tamam
lanmış ve böylece : Asırların ihmaline son veril
miş ve her yıl yüzlerce Türk evlâdı da ölümden 
kurtarılmış olacaktır. Kaza köylerini içme su gi
bi aziz bir nimete kavuşturmanın sevabı da Sa
yın Adnan Menderes ve arkadaşlarına yeter zan-

. nediyoruz. 
REÎS — Soru bitmiştir. 

3. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, gök
taşı ve potas gibi ilâçların bir an önce yurdumu
za getirilmesi ve gelecek olanların karaborsaya 
düşürülmemesi hususunda ne gibi tedbirler alm-
dığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'-
in şifahi cevabı (6/?3) 

REÎS — Suali okuyoruz, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Tarım Bakanınca sözle 

karşılık verilmesini diler, en derin saygılarımı 
sunarım. 

Mnisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

Ege bağcıları piyasada göktaşı ve potas gibi 
ilâçların hiç denecek kadar az bulunmasından 
çok kaygılanmaktadırlar. Donun verdiği büyük 
zararlara ilâçsızlıktan doğacak zararlar eklenir
se bağcıların durumu son derece ağırlaşır. Pek 
yakın bir zamanda, Nisan sonlarında ve Mayıs 
içinde göktaşına çok ihtiyaç olacaktır. 

Sözü geçen ilâçların bir an önce yurdumuza 
getirilmesi ve gelecek olanların karaborsaya dü-
şürülmemesi için Tarım Bakanlığı ve Zirai Do
natım Kurumunca gereken tedbirler alınmış mı
dır ve bunlar nelerdir? î lk takım göktaşı ne va
kit ve ne miktarda yurdumuza gelmiş olacaktır? 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKlLİ NEDlM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşım Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur'un suallerine cevap arz ediyo
rum ; 

Ege mıntakasmm göztaşı ihtiyacı 800 ton 
civarındadır. 

Zirai Donatım Kurumunun senelik satışı 200 -
300 tondur. Bu kurumun Belçika'ya sipariş ettiği 
400 ton göztaşmdan 200 tonu üç gün evvel iz
mir limanına gelmiş bulunmaktadır. Bu gözta-
şmı Türkiye'nin her tarafında 105 kuruştan sa
tacağız. 

Bunun haricinde Vekâletimiz ayrıca İngilte
re'ye 400 tonluk sipariş vermiştir. Bu da yakın
da gelecektir. Bu suretle fiyat olarak 105 kuruş 
ilân ettikten sonra karaborsa mevzım kendili
ğinden ortadan kalkmış olacaktır. 

Potas ihtiyacına gelince : Ege mıntakasmm 
potasa ihtiyaç miktarı Ege mmtakasmda 550 -
G00 ton civarındadır. Zirai Donatımın senelik 
satışı 100 ton civarında olmasına rağmen bu se
ne 3O0 ton sipariş vermiş bulunmaktadır. İhtiyaç 
zamanında memlekete gelmiş olacaktır. Bunun 
haricinde kooperatifin de ayrıca siparişi vardır. 
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200 ton sipariş etmiştir. Ayrıca İzmir piyasasın
daki tüccarların elinde de, bizim malûmatımıza 
göre, 130 ton kadar potas mevcut bulunmakta
dır. Bunun içki Ege bağcılarının telâş etmeme
lerini bu kürsüden bilhassa rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu soru ile alâkası ol
mamakla beraber Karadeniz mıntakası mebus 
arkadaşlarımızı endişeye düşüren bir gübre me
selesi vardır. 600 tonluk amonyum sülfat sipari
şimiz bu sabah İstanbul limanına gelmiştir. Ka
radeniz'e aktarılmak üzere kendi gemilerimize 
yükletilmektedir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar; bakan arkadaşımızın verdikleri bilgiye 
teşekkür ederim. Yalnız bana öyle geliyor ki, 
bu miktarlar yetişmez. Manisa Ticaret Odasın
dan aldığım bilgiye göre Manisa ilinin gökta
şı ihtiyacı 500 tondur, öbür Eğe bölgeleri ile is
tanbul, Trakya ve sair sahalar ihtiyaeiyle bir
likte bu miktarın iki bin ton olduğuna hükmo-
lunabilir. Binaenaleyh, bakanın gelmekte oldu
ğunu söyledikleri 800 ton göktaşının gelmesi iyi 
bir şeydir, ama kâfi değildir; eğer bu, 800 ton
da kalacaksa göktaşı yine karaborsaya düşecek 
ve bir kısım bağlar yanacaktır. Eğer bu bir 
başlangıç ise ve gelmekte devam edecekse me
sele yok. 

Bakan arkadaşımın potas için söyledikleri 
i miktar yeter. Manisa'nın ihtiyacı 200 tondur. 

500 - 600 ton gelirse ihtiyacı karşılar sanıyo
rum. Bu hususlarda kendilerinden malûmat ri
ca ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM: ÖKMEN (Ma-
raş) — Efendim; yüksek huzurunuzu fazla iş
gal etmemek için tafsilâta girmemiştim. Muhte
rem arkadaşımızın suali, Eğe mmtakasına injıi-
sar ettiği için, yalnız oradan bahsettim, dpzta-

"şı mildiyö mücadelesinde kullanılır. Teamül 
olarak mücadele yapılacak olan sahaftın % 30 
uda bakirli preperat mücadelesi yapılır. Bu 
maddede tüccarlar elinde halen kâfi miktarda 
mevcuttu]'. 

Kendilerinden rica ediyorum, müsterih ol
sunlar, Ziraat Vekâleti kendisine düşen vazife
yi zamanında ve tam olarak yapacaktır. 

—. m -
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5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

i . — Mustafa Sabrioğlu, Ahmet Hayati Ka-
raşahin'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası ve tezkeresi (3/184) (1) 

REÎS — Adliye Encümeni tezkeresini oku
duktan sonra mazbatayı okuyacağız efendim. 

(Adliye Encümeni tezkeresi okundu) 

REÎS —̂  Şimdi raporu okuyacağız efendim. 

(Rapor okundu.) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen?. 
Selim Ragıp Emeç, buyurun. 
SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sayın 

arkadaşlarım; ben, Adalet Encümeninin noktai 
nazarına maalesef iştirak edemiyeceğim. Ha
tırımda kaldığına göre, hâdise 1951 senesin
de vukua gelmiştir. Eski bir asker olan, mem
leket müdafaasının mahiyetini en az orta anla
yışlı bir vatandaş kadar kavramış bulunması 
İâzımgelen bu adam bir gün Rus Sefareti duvar
larından içeriye, üzerinde mahremiyet, ademi 
mahremiyet iddiaları bulunan, ordunun talimü 
terbiyesine ait bir talimatnameyi atıyor ve bun- ] 
dan başka, içerisine ayrıca, falan gün, falan 
saat yine geleceğini bildiren ve o günü bu kita
bın, bu talimatnamenin tekrar kendisine iade 
edilmesini istiyen bir de pusula bıraktığı tesbit 
ediliyor. Emniyet teşkilâtı tertibat alıyor. Fil
hakika bu adam ertesi gün aynı saatte oraya 
geldiği vakit kendisini emniyet mensupları ya
kalıyor, mahkemeye veriliyor. Divanı Harbde 
inuhakeme edilerek idama mahkûm ediliyor. Bi
zim Adalet Encümenimiz, her teşekkül gibi ka
naatlerine hürmet ettiğim bir teşekkül de, bu ada
mın hal ve hareketinde, ahvalinde bir f evkalâ-* 
delik olmamasından dolayı, esbabı muhaffife 
görerek idam cezasını müebbet hapse tahvil edi
yor. 

Arkadaşlarım; bu memleketin hangi tehlike
ye karşı dişinden ve tırnağından artırmak su
retiyle kendini müdafaaya hazırlanmakta oldu
ğunu görmekteyiz. Birçok mahrumiyetlerin sa
ikı bu müdafaanın müessir surette hazırlanması
nı temine matuftur. Hepimiz, bütçenin, bu teh-

(1) 232 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

likeye karşı koymak için ne kadar tahammül 
gösterdiğini ve milletin ne kadar fedakârlıkta 
bulunduğunu bilmekteyiz. Böyle bir tehlikeyi 
davet eden ve onun gelmesini kolaylaştırmak is
tiyen bu adamın hareketini nıâzur görmek de
ğil, ama hafif görmek istemek dahi bence, ka
naatlerine hürmet ettiğim Adalet Encümeninin 
kanaatinin daha hafif olduğunu gösterir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar). Binaenaleyh maz
batanın reddiyle idam cezasının infazını istiyo
rum. (Soldan, alkışlar). 

REÎS — Nusret Kirişcioğlıı. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, ben de Adalet Komisyo
nunun kararma muhalif olan bir arkadaşınız 
sıfatiyle arzı malûmat edeceğim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bu dosyayı da gayet 
dikkatli okudum. Diyebilirim ki, bu kadar va
zıh tesbit edilmiş bir vatani hıyanet, biı* casus
luk suçu mevcut değildir. 

Hâdise hakkında biraz malûmat vermeyi 
lüzumlu görüyorum: 

Muhterem arkadaşlarım ; bu zat bir pasta. -
hanede... (O, zat değil sesleri), isterseniz hain 
de diyebiliriz. Bu suçlu, Rus ajanlariyle Anka
ra'da bir pastahanede temasa geçiyor, onların 
hizmetine giriyor ve eline geçen bütün malû
matı Rus Sefaretine tevdi hususunda bir anlaş
ma yapıyor. Bunun üzerine bir talimnameyi 
Rus Sefaretine atıyor. Talimatname üzerindeki 
bir kâğıtta şöyle bir yazı da vardır: «Her ak
şam saat 2.1,30 da aynı yerde bekleyin, elime 
geçen kitapları oradan atacağım» diyor. Yani 
hâdise yalnız o günkü hâdiseye de maksur ka j 

lacak değildir. Kendi el yazısı olduğu tesbit 
edilen bir ifadeyle her gün eline geçen vesaiki 
oraya atacağını yazmıştır. Bu itibarla Adalet 
Komisyonunun idam kararım müebbet ağır hap
se çevirmesine bendeniz muhalif kalmış bulu
nuyorum. Bu kadar vuzuhla tesbit edilmiş bir 
casusluk vakası çok azdır. Bu adamı ifna etmek 
memleketin selâmeti namına lâzımdır aziz ar
kadaşlar. (Alkışlar). 

REÎS — Başka söz istiyen var mı ? Buyurun, 
Halil özyörük. 

IJALÎL ÖZYÖRÜK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz, Adliye Encümeninde bu 
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işin müzakeresinde bulunmadığım için konuşma
mı serbestçe arz edebilmek vaziyetindeyim. 

Mahkûm Hayati Karaşahin hakkında askerî 
mahkemece sabit olan casusluk cürmü dolayısiy-
le verilen ölüm cezasının Adliye Encümeni maz
batasında görüldüğü üzere müebbet ağır hapis 
cezasına tahvil edilmesinin sebebi, suç mevzuu 
olan ve gizli kalması icabeden malûmatı muhtevi 
(sahra topçusunun tabiye ve tekniği) kitabının 
umumi bir matbaada basılması ve bütün askerî 
kütüphanelerde ve subaylarda bulunması sebe
biyle tedarikinin büyük bir güçlük arz edememesi 
ve Askerî Ceza Kanununun 56 neı maddesinde 
yazılı olduğu üzere seferberlikte veya Türkiye 
Cumhuriyetini tehdideden yakın bir harb tehli
kesinin mevcut olduğunu gösteren fevkalâde bir 
zamanda işlenmemiş olmasından ibaret olarak be
yan edilmektedir. Ordumuzda tatbik edilen 
sahra topçusunun tabiye ve tekniğini ihtiva 
eden fennî malûmatın başka devletler orduların
ca da bilinmiş ve tatbik edilmekte bulunmuş ol
ması belki de ihtimal dahilindedir. Fakat bu 
askerî malûmatın ordumuzda daha başka husu
siyetlerle çeşitli şekil ve tarzlarda tatbik edilme
si ve her halde gizli kalmasını gerektiren mahiye
ti de inkâr kabul etmez bir hakikattir. Sahra top
çusunun tabiye ve tekniğine ait prensipler bütün 
dünya askerî muhitlerinde elbette bilinmesi lâ
zım olan esaslı bilgilerden sayılabilir. Yalnız bu 
umumi bilgilerin, her milletin ordusunda tatbik 
edilmesi şekillerinde, şüphesiz birçok farklar 
mevcuttur. Bütün dünya milletleri kendi askerî 
kudretlerini diğerlerine üstün tutmak için bu 
umumi bilgilerin teferruatında her gün birtakım 
gelişmelere mazhar olmak maksadiyle geceyi gün
düze katarak çalışmaktadırlar. Bir makinenin en 
küçük fer'i sayılan bir çivisinin veya bir par
çasının başka bir şekle sokulmasiyle randımanın 
hatıra gelmiyecek tarzda artması daima görülen 
hâdiselerdendir. 

Bu kitap eğer hiçbir hususiyet ifade etme
miş olsaydı umumi kitap satış yerlerinde de sa
tılması icabederdi. Halbuki bunun aksine ola
rak yalnız subaylara ve askerî kütüphanelere 
tahsis edilmiş bulunuyor. Demek ki mündere-
catmdaki hususiyetler itibariyle gizliliğe bil
hassa itina edilmektedir. Eğer kitabın dünya 
milletlerince bilinen umumi malûmattan başka 
bir gizliliği bulunmasa Sovyet Sefaretince mah
kûm Karaşahin'in tavassutuna ihtiyaç görül-
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meden ve hiçbir masraf ve külfet ihtiyar edil
meden tedarik olunabilirdi. Vakıanın cereyan 
şekli de bizatihi calibi dikkattir. Sovyet Sefare
tinin bu işlerle iştigal eden şahıslan Hayati Ka
raşahin'i casusluk işlerinde kullanmak üzere an
gaje etmişler ve ondan bu kitabı elde etmesini 
istemişlerdir. Hayati Karaşahin'in kitabı teda
rik etmiş ve fakat sefarethaneye girmekten 
çekinerek onun bahçesine atmak suretiyle ca
susluk vazifesini tamamlamıştır. Zannolunabilir 
mi ki : Hayati Karaşahin'in yalnız bu iş için 
tutulmuştur. Bir kere yakayı ele verdikten son
ra bu işten vazgeçmek istese de artık kurtulma
sı muhaldir. Bu vakıaya kadar mahkûm Kara
şahin Sovyetlerle temaslarda bulunmuş ve kim 
bilir daha ne hizmetler ifa etmiştir? îlk hatve-
nin bu hâdise olduğu kabul olunsa bile suç ta
mamdır. Cürmün tekevvünü için gereken kasıt 
ve fiili icra tahakkuk ve tebeyyün etmiştir. Bu 
sebeple mahkûmun lehinde cezayı hafifleten 
arkadaşlarımın görüşlerine iştirak edemiyorum. 

İkinci sebebe gelince : Buyuruyorlar ki : 
Türkiye devletini tehdideden yakın bir harb 
tehlikesi veya fevkalâde hal yoktur. Bu husus
ta da kendilerinden ayrılıyorum. Askerî Ceza 
Kanununun 56 neı maddesinde zikrolunan fev
kalâde hali bugünkü kadar dünya tarihinde 
kaydeden bir zaman daha gösterilemez. Arz 
kürresi üzerinde yaşıyan insanlar ikiye ayrılmış 
vaziyette bulunuyor. Hür milletler ve bunun 
tamamen muakisi olan komünizm rejimi. 

Komünizmin bütün dünyaya yayılması ye 
tekmil insanların bu rejime tâbi olması; ko
münizmde bir esas ve gaye olmakla beraber 
yayılmanın tatbik ve tahakkuku sahasında ve şek
linde tebarüz eden iki fikir sâlikleri arasında 
vücut bulan fikir ve zihniyet ihtilâfı, bugün 
Sovyet Rusya'da vâki değişikliklerin ? başlıca 
sebep ve sâikidir. Bunu bilmiyen kimse olmadı
ğı için ben bu hususta zaid tafsilât vermekten 
Yüksek Heyeti iz'aç etmemek için sarfınazar 
ediyorum. Yalnız muhakkak olan bir cihet var. 
İki rejim yani komünizmle demokrasizm müte
madiyen mücadele halindedir. İki tarafta umu
mi bir harbin anbean zuhur edebilmesinden mü-
tehaşi ve endişelidir. Bir kıvılcım bütün mede
niyeti mahvedebilir. Bundan daha vahîm ve 
fevkalâde zamanları Allah kimseye gösterme
sin. 

Mazbatada gösterilen yakın harb tehlikesi 
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durumu başka, nasıl olabilir. Harb tehlikesi 
uzun zamanlardan beri ne vakit uzaklaşmıştır 
ki şimdi bunun yakın olup olmadığı hakkında 
delil aranıyor? 

Vakıalar ve hâdiseler gün geçtikçe ehemmi
yet ve şümullerini genişletmekte ve dünyaya 
asla bir huzur vermemektedir. 

Tarihte fevkalâde zamana bir misal göster
mek icabetse, dünyanın bugünkü durumundan 
daha beliğ bir zaman gösterilebilir mi? Binaen
aleyh bu hususta da encümen ekseriyetinin gö
rüşünden ayrılmak zaruretinde kalıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, binnetice maruzatım. 
Suç sabittir ve bütün şartlarını ve unsurlarını 
ihtiva eden bir casusluk fiilidir. Askerî Mahke
menin hâdiseyi ve suça uyduğunu kabul ettiği 
kanun maddeleri musiptir ve doğrudur. Mahke
menin, Askerî Temyiz Mahkemesince de musad-
dak bulunan hükmünün icabı olarak mahkûm 
Karaşahin hakkındaki ölüm cezasının infazı lâ-
zımgeelceği kanaatinde bulunduğumu arz ede
rim. (Alkışlar). 

KEÎS — Vacit Asena, buyurun. 
VAClT ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; Ahmet Hayati Karaşahin'in idamı
na dair verilen hüküm Adliye Encümeninde bi
rinci defa müzakere edilmiş ve encümenimiz bu
nun hakkında verilen idam hükmünün infazı 
cihetini derpiş ederek Yüksek Meclise takdim 
edilmek üzere rapor hazırlamıştı. Bilâhara mah
kûmun tashihi karar yoluna müracaat etmesi 
üzerine dosyanın iadesi Büyük Millet Meclisin
den mahkemece istenilerek ve yapılan tetkikat 
sonunda da sebk eden tashihi karar talebi red
dedilmiş ve dosya tekrar Büyük Millet Meclisi
ne sunulmuştur, iadeden sonra yapılan ikinci 
müzakere neticesinde Adliye Encümeni, bu işi 
tetkik ederken zayıf bir ekseriyetle idam hük
münün müebbet hapse tebdili cihetine temayül 
etmiş ve bu yolda bir rapor tanzim edilerek be-
rayi tasvip Meclise takdim kılınmıştır. Mev
zuu bu suretle mukaddeme mahiyetinde arz et
tikten sonra bu hâdisenin umumiyet itibariyle 
cereyan tarzı üzerinde mâruzâtta bulunamıya-
cağım. Yalnız üç nokta üzerinde tevakkuf ede
ceğim : Hayati Karaşahin kimdir? Bu adam, 
Heybeliada Deniz Harb Okulundan 1933 sene
sinde mezun olmuş ve üstteğmenliğe kadar terfi 
etmiş ise de hakkında tutulan menfi sieile müs-
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teniden tekaüde sevk edilmiştir. Bir müddet 
hususi işlerde veya vapurlarda kaptanlık işi gör
müş ve ayrılmıştır. 1947 senesinde Dahiliye 
Vekâletinin Seferberlik Şubesine girmiş, (Afe
rin sesleri) bütün kirli olan mazisini sütrelemek 
suretiyle bu daireye hulul ve nüfuz etmiye mu
vaffak olmuştur. Bir müddet burada çalıştık
tan sonra gayretini artırmış olacak, öyle zanne
diyorum, 19J0 senesi Mart ayı içinde Yüksek 
Savunma Genel Sekreterliği evrak memurluğu 
ve mutemetliğinde çalışmış ve bir aralık da husu
si kalem müdürlüğü vekâletini de deruhde etmiş
tir. Fakat huysuzluğu yüzünden, bu tâbiri daha 
fazla izah edemiyeeeğim, beni mazur görünüz, 
ikinci defa tekaüde sevk edilmiş oluyor. Nihayet 
tekaütlük ameliyesinden bir müddet sonra da 
casusluk hâdisesi vuku buluyor. 13 Haziran 195.1 
senesinde emniyet memurları Rus sefarethanesi 
civarında dolaşırken divarm kenarında bir paket 
buluyorlar, bunun her hangi bir vatandaş tara
fından düşürülmüş bir nesne olması ihtimalini 
de nazarı itibara almakla beraber emniyet me
murları kendilerine düşen vazifeyi tam mânasiy-
le yapmak maksadiyle paketi açıp muhteviyatını 
tetkik ettikleri vakit bunun, biraz evvel Sayın 
Halil özyörük'ün de izah ettikleri veçhile, Türk 
ordusunun sahra topçusunun sevk ve idaresine 
ait talimatname olduğu anlaşılıyor. îş yalnız bu
nunla da kalmıyor. Kitap karıştırıldığı zaman, 
muhakeme esnasında Hayati Karaşahin'in de 
itiraf ettiği üzere, Hayati Karaşahin tarafından 
bizzat yazılmış bir pusla buluyorlar. Puslada ay
nen şöyle yazılmaktadır: [Dikkat, alay ve tüme
ne ait olanlar henüz İstanbul'da basılmaktadır.] 
Şunu arz edeyim ki; bu yazı Hayati Karaşahin '-
in daha evvel Ruslarla tam bir mutabakat haline 
vardığını gösteren katî ve sarih bir delildir. 

Devam ediyor yazı; [bu kitabı 14 Haziran 
1951 tarihinde 21.30 da aynı yere iade ediniz.] 
Çünkü bu kitabı bir arkadaşının kütüphanesin
den çalmıştı. 

Yine bu varakanın altında diğer bir kısım 
olarak (not) işaretli bir parça daha var: [bu 
kitabı koyduğum ve attığım yere her gün 21.30 
da bakın.] Bulunan kitap ise [Türk ordusu sah
ra topçu tabiye ve teknik işlerine mütaallik bir 
eser olduğundan mahkeme Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinden malûmat istiyor. Riyaset de 
şu şekilde suali cevaplandırmıştır: Tab. 2 - 6 

. Türk Ordusu sahra topçusunun (sevk ve muha-
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bere) talimatnamesi olup, bu topçunun teşkilâ
tından, teknik ve taktik olarak kullanılmasından 
ve özel şartlar altında ne şekilde çalıştıracağın
dan bahseder. 

Ordu da Devletin bir cüz'ü olması itibariyle 
yarının muhtemel düşmanına karşı topçumuzun 
ne şekilde kullanılacağını açıklıyan bu talimat
name muhteviyatının, muhasımlarımız tarafın
dan öğrenilmiş bulunması, kendilerine mukabil 
tedbir alma imkânını vermiş olur. Bu hal ise, 
savaşta tatbik edeceğimiz topçu tabiyesinden bek
lenilen tesiri ya azaltır veya sıfıra müncer kılar. 
Sonucun vehamet derecesi ise harekâtın önem ve 
cesameti ile mütenasip olur. Binaenaleyh; bu ta
limatname muhteviyatının devletin emniyeti ba
kımından yabancı devletlere ve bilhassa Rusya 
ve peyklerine karşı gizli kalması icabeder. 

Memleketin müdafaası bakımından kıymetli 
değil, hayati ehemmiyeti haiz olan bir vesikanın 
Ruslara tevdi edilmesindeki düşünce aşikârdır. 
Bu itibarla ben de komisyonun ekseriyet kararı
na iştirak etmedim, muhalif kaldım. Hükmün 
infazını tasvibinize arz ediyorum. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) — Arkadaş
lar; asalım bu adamı ve asacağız da. (Bravo ses
leri) Vaka, yalnız bu eserin matbaalarda açık 
olarak bastırılmış olması meselesi değildir. Bu 
memleket aleyhine casusluk yapmış mıdır? O kâfi. 
(Bravo sesleri.) Bir de asker olarak yetişmiş, bu 
memleketin müdafaası vazifesini üzerine almış- bir 
vatandaş... bu memleketi satacak kadar rezilâne 
bir vazife ifa etmesi onu asmaya kâfidir. 

Ben arkadaşlar Adliye Encümeninin zayıf ek
seriyetine bir bakımdan dolayı şurada teşekkür 
ediyorum. Bu teşekkürümün sebebi şu, hukuki 
imkânlar böyle bir hainin kurtarılmasına ve mü-
ebbed küreğe tahvil edilmesine müsait bulunsa 
dahi, memleketin umumi heyecanı, millî heyeca
nımız, Büyük Meclisin asil görüşü, bu gibi alçak
ların yaşamalarına imkân verilmiyeceğine bir mi
sal teşkil etmek üzere, bu alçağı ittifakla asma 
kararını alacaktır. (Bravo sesleri) Müebbed hapis 
taraftarı olan arkadaşlarımızın da katılarak itti
fakla bu hususa karar verilmesini, diğer bu gibi 
kara düşünceli hainlere bir nünıunei imtisal ol
mak üzere, istirham ediyorum. (Alkışlar) 

REÎS — Başkaca söz istiyen yoktur. Bir tak
rir var, okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Adliye Encümeninin ekseriyetle verdiği ka
rarın reddiyle idam hükmünün infazı arz ve tek
lif olunur. 

Kocaeli Balıkesir 
Selâmi Dinçer Vacid Asena 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Ufak bir ha
ta mı var efendim? İdam hükmünün infazına ka
rar verilmesi, deniyor. 

REÎS — Arz edeceğim efendim. 
Teklif; Adliye Encümeni raporunun reddi ve 

idam hükmünün infazına karar verilmesi mahiye
tindedir. Reylerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmiştir. Rapor reddedilmiş. 
Sabrioğlu Ahmet Hayati Karaşahin'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Ankara Garnizon Ko
mutanlığı îki Numaralı Askerî Mahkemesinden 
verilen ve Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ce
za Dairesince tasdik olunan hükmün infazı husu
suna, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü gereğince karar verilmiştir. 

2. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve 7 ar
kadaşının, Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Ka
nunla değiştirilen 47, 56, 58 ve 60 ncı madde-
lerinin tadiline dair kanun teklifi ve Adliye En
cümeni Reisliği tezkeresi (2/75) (1) 

REÎS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz efendim. 

Hâkimler Kanununun 5457 numaralı Kanunla 
Muaddel 47, 56, 58 ve 60 ncı Maddelerinin De

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5457 sayılı Kanunla tadil edi
len 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47, 56, 5& 
ve 60 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değişti* 
rilmiştir : 

Madde 47. — 90 lira maaşı fiilen almış olan 
hâkim ve müddeiumumilerden, bu maaşta bir 
terfi müddetini ikmal etmiş bulunanlar aşağı
daki maddelerde yazılı şartlar dairesinde birin
ci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak yükselmeye lâyık olanlar 

(1) Birinci müzakeresi 57 nci İnikat zaptm-
dadır. 
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üçüncü sınıftan başlamak üzere on yıl geçme
dikçe birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerin
den Adliye Vekâleti hizmetlerine alınanların bi
rinci sınıfa geçmelerinde gözetilecek fiilî hiz
metleri «74» ncü maddeye göre hesap olunur. 

REİS — Tadil teklifi var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Riyasete 
Hâkimler Kanununun 47, 56 ve 58 nci mad

delerinde ilişik tadil tekliflerinin İçtüzüğün 107 
nci maddesine göre Yülşsek Heyete arzını teklif 
ederim. 

Ordu Mebusu 
Cemil Bengü 

• Madde 47—90 lira maaşı fiilen almak sure
tiyle bir terfi müddetini ikmal ederek Ayırma 
Meclisince terfie lâyık görülen hâkim ve müd
deiumumiler aşağıdaki maddelerde yazılı şart
lar dairesinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak yükselmeye lâyık olanlar 3 
ncü sınıftan başlamak üzere 10 yıl geçmedikçe 
birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerin
den Adliye Vekâleti hizmetlerine alınanların 
birinci sınıfa geçmelerinde gözetilecek fiilî hiz
metleri 74 ncü maddeye göre hesabolunur. 

Madde 56. — 66 nci madde hükmü mahfuz 
olmak üzere hâkim ve müddeiumumi ve mua
vinleri ile hâkimlik meslekindeki icra memur
larının bu kanun hükmü dairesinde ve kadro 
tahsisi suretiyle tâyinleri ve yükseltilmeleri Ad
liye Vekâletinin teklifi üzerine millî irade ile 
icra olunur. 

47 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiy-
le, Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görü
lenlere 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre ve
kâletçe üst derece aylığı verilmesi Hâkimler 
Kanunu hükmünce sınıf ve derece yükseltilme
si sayılmaz. 

Madde 58 — Açık hâkimlik ve müddeiumu
miliklerle muavinliklerine yükselme defterle
rindeki sıraya göre önce gelen, önce tâyin olu
nur. 

Ayırma Meclislerince tanzim edilen terfi def
terlerinin taaddüdü halinde en eski tarihli defter
de mümtaz, tercihli veya âdiyen terfie lâyık 
görülen hâkim, müddeiumumi ve muavinlerinin 
ayrıma defterlerindeki sıralarına göre kadro 
verilmek suretiyle terfileri yapılmadıkça, daha 
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sonraki tarihli defterde bulunanların kadro 
tahsisi suretiyle terfileri yapılamaz. 

Yukarıki esaslar dairesinde Adliye Vekâle
tince yeniden tanzim edilecek kadro tevzi def
teri alâkalılara gönderilir. 

Açılan kadrolar münhale alındıkları tarih
ten itibaren âzami iki ay zarfında yukardaki 
esaslara göre sırası gelenlere tevzi olunur. 

CEMİL BENGÜ (Ordu) — Muhterem arka
daşlar; Selâmi Dinçer ve arkadaşlarının, Hâ
kimler Kanununun 47, 56 ve 58 nci maddeleri
nin tadiline dair olan teklifleri birinci defa 
Yüksek Heyetinizde müzakere edilmiş bulun
maktadır. Ancak bu müzakere pek süratle ce
reyan etmiş ve hemen hemen Yüksek Heyetiniz 
üzerinde durmak fırsatını bulamamıştır. 

Bilâhara bu teklifler üzerinde yaptığımız 
incelemede bilhassa bu tekliflerle mevcut hü
kümlerin yekdiğeriyle telifi ve yeni teklif olu
nan hükümlerin tatbikata intikali bakımından 
- prensip aynı kalmak suretiyle - teknik mahi
yette cüzi, pek ufak bâzı tadillerin yapılması 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bendeniz bunları asıl metinlere, yani tek
lif sahiplerinin metinlerine ithal etmek suretiy
le yeniden tadil mahiyetinde bir teklifte bulu
nuyorum. 

47 nci maddede ilâve edilen sadece «Ayırma 
Meclisince terfie lâyik görülen» fıkrasıdır. 
Kendilerinin teklifinde bu fıkra mevcut bulun
mamaktadır. Bu fıkra sadece terfi müddeti
nin ikmali şartından fazla ol'arak bir de terfi 
müddetini dolduran hâkimlerin ayırma mecli
since tetkikata tâbi tutulmasını ileri sürmüş 
bulunmaktadır ki, bu da esasen Hâkimler Ka
nununun şimdiye kadar bütün tatbikatında tat
bik edilegelmekte olan sistemin, prensibin bu
rada da ifadesinden ibarettir. Yani prensip
leri ihlâl etmemektedir. Ancak birinci sınıfa 
ayrılmak için sadece müddetin doldurulmasiy-
le iktifa edilmeyip bir garanti 'koymaktadır. 
Esas ayırma meclisinin sicil üzerinde bir tetki-
kat yapması imkânını temin etmektir. 

56 nci maddede evvelki teklifte mevcut olup 
komisyonda çıkarılmış bulunan «Ayırma Mec
lisince yükselmeye lâyık görülenlere 4598 sa
yılı Kanun hükümlerine göre vekâletçe üst de
rece aylığı verilmesi Hâkimler Kanunu hükmün
ce sınıf ve derece yükselttilmesi sayılmaz» şek-
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İmdeki fıkranın eski hükümlerle yeni hüküm- ı 
leri telif etmek bakımından tekrar derci lâzım-
gelmiş ve 47 nci madde hükümleri mahfuz tu
tulmuştur. I 

58 nci madde aşağı-yukarı aynen muhafa
za edilmekte, yalnız bu hükümlerin tatbika 
girdiği sırada ihzar edilecek kadroların, tevzi 
defterlerinin hâkimlere tebliği lâzımgeleeeği ek
lenmektedir. Bu maddelere ilâve edilecek tek
liflerim bunlardan ibarettir. Hepsi aşağı-yu
karı, teknik mahiyette ve yeni hükümlerin 
mevcut hükümlerle telifi ve yeni hükümlerin 
tatbika girmesi için lâzımgelen intikâli temine 
matuftur. Yüksek tasviplerinize saygı ile arz 
ederim. 

BEİS — Encümen. 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 

KÎRÎŞCİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun teklifinin yeniden görü
şülmesi için encümene iade edilmesi zaruretim 
hissediyoruz. Sebebini kısaca, vaktinizi alma
dan izah edeyim. 

56 nci maddenin tadili «Ayırma meclisince 
yükselmeye lâyık görülenler 4598 sayılı Kanun 
hükümlerine göre bakanlıkça üst derece aylığı 
verilmesi, Yargıçlar Kanunu hükmünce, sınıf 
ve derece yükseltilmesi sayılmaz» şeklindeki 
son fıkranın kaldırılması mahiyetinde idi. Ar
kadaşımızın verdiği yeni tadil teklifinde bu 
fıkranın yeniden ilâve 'edilmesi istenmektedir. 
Şimdi 4598 sayılı Kanuna göre yapılan terfi 
ya sınıf terfii mahiyetinde sayılır veya sayıl
maz. Eğer sınıf terfii mahiyetinde sayılırsa 
o zaman mesele yok, bu kanun teklifini bizim 
buraya sevk ettiğimiz şekilde kabul etmek 
icaibeder; ama 4598 sayılı Kanuna göre yapılan 
terfiler sınıf terfii sayılmazsa 47 nci madde
de Temyiz Mahkemesi için ayrı bir sistem kur
maya, bir istisnai hüküm sevk etmeye ve Tem
yize seçilecekler için sınıf sistemini ihlâl etme
ye sebep olmamak Ilâzımgelir. Bu tadil teklifi 
üzerinde sözcü olarak bütün arkadaşlarla temas 
edip yeniden fikir teatisine imkân bulamadım. ı 
Bu teklifi de nazarı itibara almak üzere encü
mende yeniden gözden geçirmemiz icabeder. 
Çünkü arz ettiğim gibi bu salonda yaptığımız 
istişarelerle bir karara varamadık. Komisyona 
iadesini arz ve teklif ediyorum. 

RElS — Komisyon sözcüsünün izahatını 
dinlediniz, Nizamnamenin 119 ncu maddesine 
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göre birinci ve ikinci müzakereler sırasında na
zarı itibara alındığı takdirde, encümen de ka
nun teklifini sarahaten istemiş olduğuna göre; 
tadil teklifinin encümene verilmesi hususunda 
reylerinize müracaat etmek lâzımdır. Yeni bir 
vaziyet vardır, onun tebellürü için evvelâ tadil 
teklifini reylerinize arz edeceğim. 

Tadil teklifini nazara alanlar işaret etsinler.. 
Almıyanlar... Tadil teklifi nazara alınmıştır. 

Encümen istediğine göre, kanun teklifinin 
tamamını, nazara alman tadilname ile birlikte 
encümene iade ediyoruz. 

3. — Türkiye'ye Teknik Yardım temini husu
sunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Teknik Yardım İdaresi arasında imzalanan 
6 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümen
leri mazbataları (1/124) (1) 

REİS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz, 
efendim. 

Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Hususunda 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım tdaresi Arasında İmzalanan 6 Nu
maralı Ek Anlaşmanın Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye bir Mesken ve Şe
hircilik Uzmanı Temini hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım İdaresi arasında 6 Mart 1953 tari
hinde Ankara'da imzalanan (6) numaralı Tek
nik Yardım En Anlaşması tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler..'. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyorum efendim. 

(1) Birinci müzakeresi 57 nci İnikat, zap-
ttndadır. 
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4. —: 1952 yılında Buenos Aires'te imza edil

miş olan Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesinin Tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/69) (1) 

REİS — ikinci görüşülmesine devam ediyo
ruz efendim. 

1952 yılında Buenos Aires'te imza edilmiş olan 
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 

Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yılında Buenos Aires'te 
imza edilmiş olan ve (son ve ilâve protokolleri ile 
kararlar, tavsiyeler ve dileği) ihtiva eden Millet
lerarası Telekomünikasyon Sözleşmesi tasdik edil
miştir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Münakalât Vekili memurdur. 

REÎS — İLad&eyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Râyihanın heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyorum, efendim. 

5. -— Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci 
maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/183) (2) 

REİS — Lâyihanın tümü üzerinde söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci 
maddelerinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanu-

(1) Birinci müzakeresi 57 nci İnikat zaptın-
dadır. 

(2) 231 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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nunun 1 nci, 10 ncu ve 11 nci maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Genel nüfus sayımları, sonu (0) 
sıfır ve (5) beş ile, 

Genel tarım sayımları, sonu (0) sıfırla, 
Genel iş yerleri sayımları, sonu (1) bir ile bi

ten yıllarda olmak üzere İstatistik Umum Mü
dürlüğünce tekrarlanır. 

Diğer sayımlar ve anketlerin tarihi İstatis
tik Umum Müdürlüğünün teklifi ve Başvekâle
tin tasvibi ile tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Nüfus sayımlarında makbul bir 
özre dayanmaksızın sayım memurluğu veya kon
trol memurluğu vazifesini yapmaktan kaçınan
lara (50) liradan (200) liraya kadar; sayım iş
leri hakkında tâyin edilen esaslara aykırı hare
kette bulunanlara veya sorulara cevap vermiyen-
lere veyahut bilerek hakikate aykırı cevap ve
renlere (25) liradan (100) liraya kadar hafif pa-
cezası hükmolunur. 

Tarım sayım ve anketlerindeki sorulara tâyin 
edilen müddetler içinde makbul bir özre dayan
maksızın cevap vermiyenlere veya bilerek hakika
te aykırı cevap verenlere (50) liradan (100) lira
ya kadar hafif para cezası hükmolumur. 

İş yerleri sayım ve anketleriyle diğer her çeşit 
sayım ve anketlerdeki sorulara tâyin olunan müd
det içinde makbul bir özre dayanmaksızın cevap 
vermiyen veyahut bilerek hakikate aykırı cevap 
veren hükmi ve hakiki şahıslara (250) liradan 
(1 000) liraya kadar hafif para cezasi, ve bu ha
kiki ve hükmi şahısların muamelelerini fiilen ida
re eden kimse, müdür veya memurlarına, (1) 
günden (30) güne kadar hafif hapis cezası hük
molunur. 

Bu maddedeki suçların ^cKerrürü halinde ve
rilecek ceza evvelce verilen cezanın bir mislin
den aşağı olamaz. Ve bu maddede cezaları tâyin 
edilmiş olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mah
kemelerinde görülür. Hükmolunan para cezaları 
katidir. 

Hükmi şahıslar hakkında verilecek para ce
zaları âmme alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu 
hükümleri mucibince tahsil olunur. 

Sayım ve anket sorularına verilen ferdî ce
vapları İstatistik Umum Müdürlüğünün sorum-
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lu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında 1554 
sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün Salâhiyet 
ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 ncı ve 18 
nei maddeleri hükümleri uygulanır. 

Tarım ve iş yerleri sayımlariyle diğer sayım
lar ve anketlerde görevlendirilmek "üzere yetiştir
me kurslarına iştirak eden kimseler görevlerini 
makbul bir özüre dayanmaksızın yapmaktan ka
çındıkları takdirde yetiştirilmeleri için yapılan 
masraflar kendilerine ödetilir. 

RElS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler Madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Birinci madde gereğince muay
yen yıllarda yapılan sayımların sonuçları sayı
mı takibeden üç yıl ve diğer sayım ve anketlerin 
sonuçları sayımı takibeden iki yıl içinde neşredi
lir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.. 

REÎS —'Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş, birinci müzakeresi sona 
ermiştir. 

6". — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/32) (i) 

RElS •— Tamamı üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. ~ 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 
sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 
ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Hazarda görev ve asayişin ko
runması hususundaki vezifelerinden dolayı her 

233 my%k mattım eaphn *onwıdadır. 
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hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sa
kat kalan jandarma ve gümrük muhafaza su
baylarına, astsubaylarına, polis ve gümrük mu
hafaza âmirlerine ve memurlarına (8) maaşa 
kadar, yaralanan veya sakatlanan jandarma ve 
gümrük muhafaaa eratının her birine (200) li
radan (1 000) liraya kadar tazminat verilir. 

REISL — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hazarda güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle derhal veya bu yüzden mâruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi te
davide iken Ölen jandarma ve gümrük muha
faza subay ve astsubaylariyle polis ve gümrük 
muhafaza âmir ve memurlarının ailelerine 1 nci 
madde gereğirce verileeek tazminat âzami had-
din iki misline çıkarılır. Jandarma ve gümrük 
erlerinin ailelerine (2 000) lira tazminat veri
lir. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun erata ait hüküm
leri Ordu, Jandarma, Polis ve Gümrük muhafa
za kıtalarının vezifeleri sırasında gerek bu kı
taat içinde toplu ve gerek bu kıtaatın dışmdü 
münferit olarak bu maksatla çalışmakta iken 
vukarda yazılı hallere düşmüş olan yardımcı 
sivillerle bilûmum bekçi ve korucular hakkında 
da tatbik olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar 
vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. •.'..., 

Lâyihanın birinci müzakeresi sona enniştir 
efendim. < 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt
fen istimal buyursunlar. 

m 
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7. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde

lerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler isâ-
vesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenin mazbataları (1/177) (1) 

BEİS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci müzakereye devam ediyoruz. 

Damga Resmi Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Tadiline ve bu Kanuna Bâzı Hükümler 

İlâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 tarih ve 1324 sa
yılı Damga Resmi Kanununun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Damga Resmi, evraka pul yapış
tırılması ve kanuni mesağ olan ahvalde matbu 
damga vaz'ı veya makbuz itası veyahut istih
kaktan kesinti yapılması suretiyle alınır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

MADDE 2. —- Aynı kanunun 11 nci madde
sinin 24 ncü numarası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

24. Bankalar veya ticarethaneler arasın
daki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil 
emirleri kuruş 10. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı! 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 32 nci madde
sine 80 nci numara eklenmiştir. 

80. Çekler. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mil 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 39 ncu madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Lüzum ve ihtiyaç halinde, 
a) Evrak, senedat ve ilânatm Damga* Res

minin makbuz itası, 
h) Muvazenei Umumiyeye dâhil veya mül

hak bütçeli dairelerle husuhi idare ve belediye

ci,) 234 sayılı matbua zabtın sonundadır. 
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lerin, bankaların, iktisadi Devlet Teşekkülleriy
le umumi murakabeye tâbi veya devletin iştira
ki bulunan müesseselerin Ye benzeri müessese
lerin ödemelerinde kullanılan ve nispî resme tâ
bi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki evrakın 
Damga resimlerinin, bu ödemelerin, avans sure
tiyle ödemelerde mahsup muamelelerinin icrası 
sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından 
istihkaklarından kesinti yapılması, 

Suretiyle ödenmesine Maliye Vekâletince 
izin -verilebilir. 

Bu şekil ödemelerde riayet edilmesi icabeden 
esaslar Maliye Vekâletince tâyin edilerek ilgili
lere bildirilir. 

Damga Resmine mahsuben tevkifat yapan 
mülhak bütçeli dairelerle, hususi idare ve bele
diyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Umumi 
Murakabeye tâbi veya Devletin iştiraki bulunan 
müesseseler ve benzeri, müesseseler ve bankalar 
bir ay içinde tevkif ettikleri Damga Resmini, 
ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bir be
yanname ile ödemenin yapıldığı yerin bağlı bu
lunduğu vergi dairesine bildirmeye ve aynı sü
re içinde yatırmaya mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen va rmı! 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakere sona ermiştir. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Birinci müzakerelere devam ediyoruz. 

8. — îstanbul Kapalıçar§ı yangını hasarla
rının tamiri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları ile Teşkilâ
tı Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/158) (1) 

REİS — Tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
yok. 

Madelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

(1) 235 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İstanbul Kapalıçarşısının Tamir ve İhyası hak
kında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da 26 Kasım 1954 
tarihinde vukuagelen Kapalıçarşı yangınında 
hasara uğramaları veya hasar tesiri altında kal
ması dolayısiyle kullanılması tehlikeli veya 
mahzurlu hale gelen mahallerin gerek hakiki 
ve gerek hükmi şahısların mülkiyetinde bulun
sun, mimari ve inşai karakterleri ile harabiyet 
derecelerine göre kısımlara ayrılmak suretiyle 
tamir, takviye ve imarı ve lüzumu halinde yan
gın sahasında çarşının turistik ve bediî ve sıh
hi ihtiyaçları için yeniden vücuda getirilecek lo
kanta, kahvehane ve sair tesisleri Nafıa Vekâ
leti tarafından yaptırılır. 

Bunların proje ve fennî şartnamesi esasları 
hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun mütalâası alınır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Kapahçarşıda gayrimenkulle-
rin, yangından önceki asli şekillerini, hüviyetle
rini veya statik ve estetik durumlarını bozacak 
şekilde ihdas edilmiş, ilâveleri istimlâk veya ya
pılmış olan ifrazları tevhit suretiyle gayrimen-
kulleri yine asli şekillerine ifrağa Nafıa Vekâle
ti salahiyetlidir. 

İstimlâk muamele ve bedelleri hakkında 5 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapıla
cak işler için (10) milyon liraya kadar gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili 
mezundur. 

Bu meblâğın (6) milyon lirası 1955 - 1957 
seneleri bütçelerine konacak tahsisatla ve (4) 
milyon lirası, İstanbul Belediyesi tarafından is
tikraz yolu ile temin edilir. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerince 
müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açıla
cak bir hesaba yatırılır. 

. 1956 C : 1 
j REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Asli şekilleri muhafaza edil
mek suretiyle tamir, ihya ye imar edilen dük
kânlar için yapılan masraflardan her gayrimen-
kule, yüz ölçüleriyle mütenasip olarak isabet 
edecek miktarlar Nafıa Vekâletince tesbit edi
lerek İstanbul Belediyesine bildirilir. 

Bu masrafların tesbitinde yol ve yol üstü 
kemerleriyle tesisler karşılığı nazara alınmaz. 
Bunlar Nafıa Vekâleti bütçesine konan tahsisat 
ile karşılanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gayrimenkul sahipleri namı
na İstanbul Belediyesince borç olarak tahakkuk 
ettirilecek paralar, faizleriyle birlikte (10) se
nede on müsavi taksit iİe ve Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki kanun hükümleri
ne göre, belediyece tahsil edilerek 3 ncü mad
dede yazılı istikrazın itfasına tahsis olunur. 

Ancak keyfiyetin İstanbul Belediyesince en 
az iki gazete ile ilânını takibeden günden itiba
ren bir ay içinde bu yolda borçlanmak isteme
diklerini yazı ile bildirenlerin gayrimenkulleri-
nin mülkiyetleri, Nafıa Vekâletinden iki^ İstan
bul Belediyesi ile Türkiye Emlâk Kredi Banka
sından ve İstanbul Ticaret Odasından seçilecek 
birer zattan müteşekkil komisyon tarafından ta- . 
mir, ihya ve imardan evvelki durumlarına göre, 
takdir edilecek rayiç bedellerinin belediyece Zi
raat Bankasına tevdiini mütaakıp İstanbul Be
lediyesine intikal etmiş sayılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Yangın sahasında ve lüzumu 
halinde bu sahaya bitişik kısımlarda şehrin tu
ristik, sıhhi ve bediî ihtiyaçları için yeniden 
yaptırılacak lokanta, kahvehane, meydan ve sa
ir tesislerin yerlerine raslıyan gayrimenkullere 
5 nei maddede yazılı komisyon tarafından aynı 
esaslara göre kıymet takdir edilir. 

Bu gayrimenkullerin sahipleri yaptırılacak 
yeni tesislerin irat getirenlerine, bunların mali-

I yet bedelleri ile gayrimenkullere t a k d i r e d i r 
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«ek kıymetlerinin nispeti üzerinden şayian his
sedar olmak veya gayrimenkullerinin mukad
der kıymetleriyle belediyeye devrini kabul et
mek. hususunda muhayyerdirler. Bu gayrimen
kul sahipleri İstanbul Belediyesinden kendile
rine yazı ile yapılacak tebligat tarihinden itiba
ren altı ay içinde şayian hissedar olmak istedik
lerini noter vasıtasiyle bildirmedikleri takdirde 
gayrimenkullerinin belediyeye devrini kabul et
miş sayılırlar. 

Bu tesislere ait projeler müsabaka yolu ile 
yaptırılır. 

Yapılan tesisler başka maksatlarla kullanı
lamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... - Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — ihya ve imar olunan dükkân
larda yangın sırasında müstecir bulunan şahıs
ların icar mukaveleleri devam eder. 

Ancak tamir, ihya ve imardan sonra dük
kânların müstecirlerine teslimi tarihinden iti
bar edilmek üzere mal sahipleri icar bedelini bir 
misline kadar tezyidedebilirler. 

REİS — İhsan Aktürel, 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar; 6 maddesini kabul ettiğimiz bu ka
nun lâyihası, takdir buyuracağınız veçhile çok 
ehemmiyet arz eden bir kanundur. Nitekim üç en
cümenden geçen bu kanun lâyihası, Anayasaya 
taalluku itibariyle Teşkilâtı Esasiye Encümeni
nin de mütalâası alınmış ve tevzi edilen mazba
talarda manzara âliniz olmuştur. 

Kanun tasarısında heyeti umumiyesi itibariy
le Teşkilâtı Esasiye Encümenince ileri sürülen 
kuyut ve şurut tahtında (bu kuyut ve şurut Teş
kilâtı JSsasiye Encümeni mazbatasında bittabi 
temenni şeklinde tasrih edilmiştir.) Teşkilâtı Esa-
siyeye bir aykırılık olmadığı ve sırf gayenin ha-
rikzedelere bir yardım olduğundan ve esasen bu 
gayenin tahakkukuna matuf cari mevzuatımızın 
mevcut bulunduğundan da bahsedilmiştir. 

Ancak Bütçe Encümeninin, mütalâası alın
mak için Teşkilâtı Esasiye Encümenine sevk etti
ği lâyihasında şimdi, huzurunuza gelen bu tasarı
daki 7 nci madde mevcut değildi. Gene manzu-
rnnuz olduğu veçhile Nafıa JSncümeninin mazba* 
tasında Dahiliye Encümeninin aynen aldığı 7 
acı maddede bu garsı yerleri tamir ve iîraa «dil-

.1950 C : 1 
j dikten sonra «alâkadarlara teslim edilir,» kaydı 

vardır. «Alâkalılar» kaydı şümullü bir mâna ifa
de etmekle beraber Teşkilâtı Esasiye Encümeni, 
mütalâa istenilen tasarıda böyle bir metin bulun
madığı için üzerinde durmamıştır. Fakat şimdi 
görüyoruz ki, Bütçe Encümeni bu maddeyi mü-
taalâdan sonra tasarısına şu şekilde almıştır: «İh
ya ve imar olunan dükkânlarda yangın sırasın
da müstecir bulunan şahısların icar mukavelele
ri devam eder. tamir, ihya ve imardan sonra 
dükkânların müstecirlerine teslimi tarihinden iti
bar edilmek üzere mal sahipleri icar bedelini bir 

I misline kadar tezyidedebilirler.» 
Arkadaşlar, bendeniz de idrak ediyorum ki, 

bu işin hukuki cephesi kadar politik ve içtimai 
cephesi de naziktir. Ama biz bir kanun tedvin 
ederken ana esas ve prensiplerden hareket et
mek mecburiyetindeyiz. Bunların müsaadesi nis
petinde politik endişelere yer ve yol verebiliriz. 
Nitekim: Teşkilâtı Esasiyeye sevk edilen lâyiha
da «İhya ve tamir edilen kısımların tamir bedel
lerinin müstecirden alınacağı hakkındaki kayıt 
esas hükümlerle bağdaşamıyacağı, bir müsteeire 
böyle bir külfet tahmil edilemiyeceği, müstecir 
nihayet mal sahibinin borcundan dolayı ancak 
bedeli icar nispetinde mesul tutulabileceği mucip 
sebebiyle bunun lâyihadan çıkarılması talebedil-
miş ve bu hüküm tasarıdan çıkarılmıştır. Fakat 
görüyoruz ki ondan daha ağır ve Anayasaya aşi
kâr bir muğayeret arz eden bir madde ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Bu hüküm hem ana huku
kumuzu, hem de cari mevzuatımızı yani diğer 
kanunlarımızı ihlâl eder mahiyette gibi görünü
yor bendenize. Biliyorsunuz ki, bugünkü cari 
mevzuat tahliyeler neticesinde gayrimenkul kira
larını serbest bırakmıştır. Gerçi şimdi yine tah
dide çalışılıyor. Yanan bir bina ile müstecirin 
hukuki ve fiilî bir irtibatının bahis mevzuu edîl-
miyeceğini takdir buyurursunuz. 

Şimdi mal saahibinin gerçi kira noktasından, 
yanı gelir noktasından gayrimenkule taallûk eden 
haklarını âmme menfaati noktasından takyidet-
meye taraftar olan bir arkadaşınızım. Fakat müs
tecir ile gayrimenkulun irtibatı hukukisi külli' 
yen mürtef i olduğu ve mal sahibinin tam ve kâ
mil bir tasarruf hakkına kavuştuğu bir sırada 
muayyen ve mahdut bir zümrenin şahsi menfaa
tini korumak mülâhazasiyle esas haklan takyit, 
âmme menfaati düşüncesinden kuvvet alamaz. 

• Nihayet bu 10, 20, 100,1000 Jdracı meselesidir. 
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Bunların süpjektif hakkından dolayı mülk sa
hiplerinin hakkını takyidedici hükümler koy
mak elbette Teşkilâtı Esasiye hükümlerini zede
ler. Kaldı ki Teşkilâtı Esasiyeye gitmeye de ha
cet yok, bugünkü cari mevzuatın da dışına çı
kar. 

Yangından dolayı, serbestisini kazanmış olan 
mülk sahibi cari mevzuata göre bunu istediği şe
kilde kiraya vermek iktidarına mâliktir. Tasarı
nın esas itibariyle Teşkilâtı Esasiyeye aykırı ol
madığını kabul ettiğim için heyeti umumiyesi 
hakkında söz almadım, diğer maddelerine de iti
raz etmedim ve etmiyorum. Bununla beraber ge
rek bu hususun ve gerek bizim göremediğimiz di
ğer hususların Teşkilâtı Esasiyemize tearuz teşkil 
edip etmediğini elbette Yüksek Meclis araştıra
caktır. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mazbatası 
bu noktayı aşağı yukarı işaretlemişti, müstecir-
lerle mal sahipleri arasında irtibatı hukuki kal
madığı noktasını belirtmişti. 

Şimdi bu kanuna bir kira kaidesi koyuyoruz. 
Yani tarihî ve mimarî kıymeti itibariyle hattâ 
istimlâk yoliyle âmme emlâki arasına alınması 
lâzımgelen bir âbidenin tamir ve ihyasının şahsi 
menfaat ve kaprislere terkine cevaz vermiyen ve 
sırf âmme menfaatinin üstünlüğüne dayanan bir 
kanuna. 

Kısaca şunu arz edeyim arkadaşlar; burada 
mülkiyet bile üzerinde durulacak ve üzerinde 
tevakkuf edilecek bir mülkiyettir. Biliyorsunuz 
ki, Medeni Kanuna göre mülkiyet, bir gayrimen-
kule tesahup onun altını ve üstünü tazanımun 
eder. Burada sakaf âmmenin, kemerleri âmmenin. 
Ne kalıyor mal sahibine? Bir toprak parçası ka
lıyor. Gerçi bunun aslı vakıftır, tâviz kanununa 
tevfikan mülkiyete intikal ettirilmiştir. Asırlar
dan beri icareteyinli ve mukataalı olarak âdeta 
mülk gibi cereyan edegelen bir tasarrufa niha
yet verilmek istenilmemiş ve en kestirme yol 
olan istimlâke de bu sebeple gidilmemiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninde bu noktadan 
ve ortaya bir muhayyerlik prensipi atılmak su
retiyle işe bir meşruiyet hissesi verilmişti. 

Burada müstecir ve mal sahibi derken şunu 
da arz edeyim k i ; ben> mal ve mülk sahibi olan 
bir kimse değilim, himaye maksadiyle bir şey 
söylüyorum, telâkki edilmesin, bendeniz tama
men objektif olarak konuşuyorum. 

Evet, mal sahiplerini bir tarafa bırakıyoruz, 
yani asıl kanuni hak sahiplerini bir tarafa bı-
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rakıyoruz ve tamamen arızi, mukavelevi olan 
ve filhal mevzuu kalmamış bulunan bir hak sa
hibi müstecirleri ele alıyoruz. Ve burada diyo
ruz ki, biz bu malı tamir edeceğiz, meselâ senin 
dükkânın yüz bin liraya mal olursa bunu sen
den on taksitte alacağız. Fakat sen, kiraya ver
mek hususunda bugün cari mevzuattan diğer 
vatandaşlar gibi istifade edemiyeceksin. Buna 
hakkımız yoktur, arkadaşlar. Bu nokta Teşki
lâtı Esasiye Encümeninde tetkik edilmiş de
ğildir. JCaldı ki, bunlar ve diğer birçok hususat 
tatbikatta birçok ihtilâtat doğuracaktır. Tatbi
katta arızalar çıktıktan sonra kanun tadil edi
lir, deriz. Deriz ama o vakit de kanun adedi 
yedi bini aşar. Gerçi çarşının bir hususiyeti var, 
bunu kabul etmeli. Çarşı öyle bir vaziyet al
mıştır ki, mal sahiplerinden ziyade ortada gö
rülen müstecirlerdir. Senelerden beri onlar ta
sarruf etmiş. Hattâ bir nevi mal sahibi olmuş
lar gibi. Çünkü o kadar cüzi bedel getiriyor ve 
o kadar çok hisselere ayrılmıştır ki, bu cüzi 
bedelin arkasından kimse koşmuyor. Müstecir-
ler istediği gibi tasarruf ediyor. On lira, yirmi 
lira icar bunlar. Bunlar bir misli ilâve bir şey 
ifade etmez. Şimdi malûmunuz Muvakkat En
cümen kira kanunlariyle meşgul. Hangi sene
nin kirasını emsal alalım diye uğraşmaktadır. 
Takibediyorum, 1953 kiralarının alınacağı an
laşılıyor. Şimdi, dışardaki bir mülk sahibinin; 
1930 daki kiraya mukabil, 1953 te, meselâ : 40 
liraya kiraya verdiği bir dükkân en aşağı 160 -
170 lira olacaktır. 170 liraya çıkaracaktır ama, 
çarşı içindeki mülk sahibi, tamir bedelini ödi-
yecek, 10 lira icar bedeline 10 lira zam yaparak 
yani 20 lira alacak. Bütün vatandaşların isti
fade edeceği bir kanundan istifade edemiyecek. 
Müsaade buyurunuz bu kira işini yerine bıraka
lım; bu kanun tekniğine de uygun olur. 

Şüphesiz her encümen mütehassıslardan mü
teşekkildir. Fakat arkadaşlar, hiçbir encümen 
Yüksek Meclisinizin bütün mütehassıslarını si
nesinde toplamış değildir, toplıyamaz, buna 
maddeten imkân yoktur. Burada 180 e yakın 
hukukçu arkadaş vardır. Meselâ, Adliye En
cümeni kırk kişiden ibarettir. Görüyorsunuz ki 
kaçta kaçıdır ve bu kırk kişilik komisyon da kırk 
kişi olarak toplanmaz, ekseriya üçte biri ile top
lanır. Biz büyük vebal altındayız. Heyeti Umu-
miyemiz otomat ikman, kanunu tasdik ve tasvihet-
mek mevkiiade d€#Udirs Entimemlerden geç-

~m 



î : 60 6 .4 
mistir, mütehassısları hazırlamıştır, deyip tas
dik edilemez. Bende vebal yoktur, demekle ve
balden kurtulunamaz, kurtulamayız. Binaen
aleyh hepimiz ayrı ayrı üzerinde durmayılız. 
Çok isterdim ki, bu kanunun heyeti umumiyesi, 
Yüksek Meclisin Umumi Heyetinde münakaşa 
mevzuu olsun. Ben, Teşkilâtı Esasiye Encüme
ninin bu mazbatasının muharriri bulunduğum 
için heyeti umumiyesi üzerinde söz almadım ve 
bu hususta bir tartışmaya yol açamadım. Sade
ce Teşkilâtı Esasiye Encümeninden geçmemiş 
olan 7 nci madde üzerine Yüksek Meclisin dikkat 
nazarını çekmekle iktifa ediyorum. Ben takrir 
de vermiyeceğim, teklif de yapmıyacağım. Tak
dirinize bırakıyorum. (Olmaz sesleri). Madde
yi formüle etmek lûtfunu diğer bir arkadaşı
nız esirgemesin yahut Teşkilâtı Esasiye Encü
menine verilsin. Hükümetten, encümenden rica 
ediyorum : Teşkilâtı Esasiye Encümenine gön-
derilmiyen bu maddeyi, Teşkilâtı Esasiye En
cümeni ile mutabık kalman tasarıya ilâve edil
mesinin elbette mucip sebebi olacaktır. Belki te
nevvür ederim. Belki bendenizin anlıyamadığım 
hukuki bir sebep vardır. Çünkü esbabı mucibe 
mazbatasında bu maddenin mucip sebebi yoktur, 
yazılmamıştır, görüyorsunuz. 

Tenvir ederler, yanıldığımı' anlarım. Heyeti 
Umumiyeniz tasvibeder, mesele de kalmaz. 

Hürmetler. 
REÎS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 
bu tanarınm heyeti umumiyesi hakkında Teşki
lâtı Esasiye Encümeninin mütalâasını istedik. 
Mütalâa istediğimiz husus şu idi; gerçi tasarı
nın heyeti umumiyesini gönderdik fakat Encü
menimizde mucibi tereddüt olan nokta şu idi; 
bu çarşıyı Hükümet eliyle tamir ettireceğiz, ta
mir ettirirken de alâkalının evvelden müsaade
sini istemiyeceğiz, sonradan kendisine, senin 
dükkânın için sekiz bin lira sarf ettik, bunu 
sen bize on senede ödiyeceksin, diyeceğiz. Fa
kat düşündük ki,, gayrimenkul sahibi bize; 
ne hakla benim dükkânımı tamir ettirdiniz, be
nim muvafakatim lâhik olmıyan masrafı ne diye 
benden istiyorsunuz? Diyebilir. Bu ihtimali va
rit gördük. Bu vaziyette mülkiyet hakkına ta
arruz olur mu, diye lâyihayı Teşkilâtı Esasiye 

JJncümenine gönderdik, Encümen işi, tetkik etti 
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I ve dedi ki, bu bir âmme işidir, bunda âmme 

menfaati mevcuttur. Devlet eliyle toptan tamir 
j edilmesi mümkündür, lâzımdır, doğrudur, an

cak Anayasanın alâkalı hükümleri bakımından 
muhtemel bir şüphe ve tereddüdü dahi bertaraf 
etmek için alâkalıya tebligat yapılsın ve mu
hayyer bırakılsın, ya bu tarzda hareketimi kabul 

I et veyuhut kabul buyurduğunuz gayet âdilâne 
rayiç esası üzerinden istimlâk edeceğim, denil
sin. O takdirde menafii umumiye için istimlâk 
hakkı mevcut olduğu için Anayasa bu hüküm
lere muhalif düşmez, dedi. Anayasa Komisyo
nunun bu mütalâasını istişari mahiyette dahi 
olsa hazırladığı madde metinlerini aynen almak 
suretiyle metne koyduk. Binaenaleyh Anayasa
ya aykırı bir tarafı olamaz, encümeniniz Ana
yasa Encümeninin mütalâasına aynen iştirak 
etmiştir. 

I Şimdi kira meselesine geliyorum: 
I Muhterem arkadaşlar, bir vaziyeti olduğu 
I gibi arz etmek mecburiyetindeyim. Toplu bir 
I yangın olmuş, büyük bir vatandaş kütlesini 

mutazarrır etmiş, bu işin ihya edilmesinde bir 
âmme menfaati müşahede edilmiş. Yanan dük
kân adedi 1222. Bu vatandaşlar, yani seneler
den beri orada icrayi ticaret eden vatandaşlar 
dışarda çardaklar altında muvakkaten barın
dırılmış ve ticaretlerini yapsınlar diye kendile
rine bir imkân hazırlanmış bulunmaktadır. Bu-

j nu Yüksek Heyetiniz biliyor; cami avlularında, 
Mercan arsalarında ve sairede. 

7 nci maddeyi koymazsak ne olacak? Mev
cut Millî Korunma Kanunu muvacehesinde bir 
dükkân, bir gayrimenkul yanarsa kiracı ile ev 
sahibi arasındaki akit münfesih olur. Ve imar 
ettiği zaman mal sahibi malına tasarruf eder 
ve serbest kira ile ve dilediğine verir. Bugün 
yaşıyan hüküm budur. Bunu tamir edince hiç 
bir hüküm koymazsak ne olacaktır? Mevcut 
Millî Korunma Kanununa göre 1 222 dükkânın 
yangını dolayısiyle 1 222 tüccar salaşlarda ka
lacak, devlet eliyle ve bütçesiyle tamir edilen 
1 222 dükkânın sahibi serbest kira ile yeni ki
racılarını buraya koyacaktır. Realite budur. Bu
nu kabul edeceksek hiç mesele yoktur. 1 222 
dükkânın kiracıları salaşlarda icrayı ticaret ede
cek ve burada bu çarşıda icrayı ticarete başlı-
yacaktır. Encümeniniz şuna kani oldu ki, bu, 
doğru bir hareket olamaz. 1 222 vatandaş, ma-

|_ dem ki, dükkânlar hükümet, eliyle, parasiyle ve 

— 236 — 



î : 60 6.-
âmme mülâhazasiyle tamir ediliyor, açıkta kal
masın, buraya gelsinler ve yerleşsinler. O salaş
larda bırakılmasınlar. Peki, bu vaziyette kira
lar ne olacak? Farz edelim ki, bunların 1939 ki
ra bedelleri 10 liradır. Sonradan yapılan % 200 
zamla bunlar 30 liraya çıkmıştır, y ine aynı pa
ra ile mi verelim? Hayır. Mal sahibine bu, ga
dirdir. Bunun için komisyonda üç şekil hatırı
mıza geldi. Yanmasaydı mal sahibi kiraları 
% 200 üzerinden almaya devam edecekti. Yandı
ğı için bunların tamir masrafı ne oluyor? Bun
lar yeni baştan yaptırılacaktır. Şu halde kira
cı 10 senede bu masrafı ödesin ve mal sahibi bir 
şey vermesin. Teknik dairenin verdiği rakamla
ra istinaden arz ediyorum; bu dükkânlar 3 250 
veya 4 000 lira bir masrafla yapılacak ve mal 
sahibi, bunu borçlanacaktır. Dört bin liradan he-
sabedilirse senede 400 lira eder ve bunun da ay
lık taksiti 30 liradır. Demek ki, kiracı ayda 30 
lira fazla ödiyecektir, kiracılar buna çoktan ra
zıdırlar. Fakat bunu mal sahibi aleyhine gördük. 
~Mw ne yaptık? 

Dedik ki : Bugünkü kira bedeli bir misli tez-
yidedilsin. 1939 senesi kirasını 100 lira farz eder
sek halen 200 ilâvesiyle 300 ödenmektedir. Bir 
misli 600 olur. Yani 1939 kirasına % 500 zam 
demektir. Bu, bütün mal sahibinin tekabbül et
tiği, borçlandığı paranın kiracıya yükletilnıesin-
den çok fazladır. Yani çok daha mal sahibinin 
lehine olan bir hükümdür. 

Binaenaleyh eğer, prensip olarak Yüksek He
yetiniz 1220 harikzedeyi tekrar oraya ayın yere 
getirmek hususunda bir prensip kararma, bir 
kanaate varmazsa, zaten bu maddeye lüzum kal
maz, doğrudan doğruya reddedilir,mal sahibi 
serbestçe istediğine kiraya verebilir. Ama kira
cıları, 1220 kiracının yine oraya gelmesini adila
ne ve hakkaniyet esaslarına uygun bulursanız 
bizim bulduğumuz esas en isabetli esas olmuş 
olur. 

Arkadaşımız bir rakam verdi, dediler ki : 
1939 da kirası 40 lira idi. Şimdi de kiralar encü
meni 1953 kirasını esas almayı düşünüyormuş. 
Böyle bir şey henüz iddia edilemez. Henüz ne 
olacağı belli değildir. Kira .Encümeni, evvelce 
de arz ettiğim gibi, bir türlü işin içinden çıka
mamaktadır. öyle olsa bile 160 lira olacaktır. 
Halbuki eğer 1939 kirası 40 lira ise % 200 zam 
almakla bu kira halen 120 liradır. Teklifimize 
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göre bu bedel şimdi 240 olacaktır. Rakam 
olarak arz ediyorum : 

Sonra; bir encümen madde koyarken diğer 
bir encümenden hattâ Teşkilâtı Esasiye Encüme
ninden mütalâa ve karar almadıkça koyamazın iş. 
Böyle bir kaydı tanımıyoruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarıma evvelâ şunu 
arz edeyim : 1 222 vatandaşın, hükümet eliyle 
yapılan tamirinden sonra eski yerlerine gelmesi 
esası kabul edilmiyecekse bunun kaidesi, usulü 
de olmaması lâzımdır. Eğer kabul edilecekse o 
zaman bütün masrafın kendilerinden alınması
na amade oldukları halde çok az gördük ve 1939 
kirasına % 500 zam teklifini huzurunuza getir
dik. Millî Korunma Kanununda her hangi bir 
tadil kararı verilirse o zaman bunun da o icap
lara göre tadil edilmesi gayet tabiî olacaktır. 
Fakat bugün için Millî Korunma Kanununda 
değişiklik yapılacağına dair en ufak bir memsek 
yoktur. Yaşıyan bir kanun mevcuttur. Bu kanun 
muvacehesinde de en âdilâne bunu bulduk. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Efendim, mesele, 
ihsan Bey arkadaşımızın ve Hadi Bey arkada
şımızın izahlarından sonra Yüksek Heyetinize 
ana hatlariyle malûm olmuş bir vaziyete gel
miştir. Bu itibarla encümenlerde müzakeresi, 
Anayasaya hangi sebeple sevk edildiği gibi hu-
susata mümas olmıyacağım. 

Yalnız 7 nei madde, tasarının suhuletle bu 
Meclisten çıkmasına intizar ettiğim bir anda 
ve içinde de daha evvel dolaştığını şu kanun 
tasarısının 7 nci maddesi beni birden şaşırtan 
bir havanın içine attı ve bu söhgpledir ki, hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

7 nci maddede bir cebrî icar var. Birinci 
fıkra ile mal sahiplerine bir cebrî icar mükel
lefiyeti ve'rilm ektedir. 

Cebrî icar, Teşkilâtı Esasiye bakımından, 
mülkiyet hukuku bakımından elbette Teşkilâtı 
Esasiye çerçevesi içinde mütalâaya şayan bir 
mevzudur. 

Ama cebrî icar olur mu, olmaz mı?. Büyük 
âmme menfaatlerinin mevzuubahis olduğu yer
de mülkiyet hukukunun takyidi mevzuubahistir. 

Komisyon sözcüsü Hadi Hüsman arkadaşı
mız, âmme menfaatleri 'mülâhazası ile, hu. kanu
nun bâzı enteresan hükümlerini yani Anayasa
ya mümas hükümlerini ona uygun olarak, ha
zırladıklarını ifade eylediler. 
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Bu meselede âmme menfaatine mümas olan 

noktalar, dükkânları yanmış da açıkta kalmış 
bulunan on, yüz, bin vatandaşı dükkâna kavuş
turmak noktası değildir. Bunu bir âmme men
faati kanunu olarak ele aldıran şey, bir külli
yat, bir âbide vasfında bulunan Kapalıçarşı'nm 
bütün hususiyetleriyle tamir ve ihyasıdır. Ta
mir ve ihyanın ancak böyle bir kanun içinde 
formüle edilebilmesi bu noktaya matuftur. 

Binaenaleyh yanmış bir dükkânın içerisin
de, o dükkânın şu veya bu sebeple, §u veya bu 
zamandan beri oturagelmekte bulunan müste-
cire devamlı hak tesisi, başka âmme menfaati
ni başka bir mülâhaza ile derpiş etmiş bulunan 
bir kanun içerisinde, mal sahipleri ve mülk ma
suniyeti aleyhine olarak bir cebrî icar müesse
sesi koymak, cidden Meclisi Âliyi düşündüren 
cek bir mevzudur. Yepyeni bir düşünüş ve yep
yeni bir anlayışla 1 200 müstecir için düşündü
ğünüzü 400 müstecir için de düşünemez misi
niz? Âmme menfaati mülâhazasını tesbit ede
cek şey şu veya bu rakam mıdır? Bunun için 
hangi rakamı ele alacağız? 

Balıkesir'de de çarşı yandı, ama yanan dük
kân adedi 100 - 150 idi. Oranın tamir ve ihyası 
böyle bir kanun tanzimini derpiş ettirmemekle 
beraber umumi menfaati alâkadar etmesi bakı
mından devletin başka kanallarından faydalanı
larak orası ihya edildi ve böyle bir hâdise orta
ya çıkmadı. 

Fakat bununla beraber Balıkesir'deki çarşı
nın yangınında dükkânları yanmış olanlara de
nilebilirini ki, yanmış dükkânlarda oturan eski 
müstecirler, bilâhara şu veya bu suretle kendile
rinin yaptığı dükkânlara behemehal kiracı ola
caklardır, mal sahipleri bunları cebrî olarak ki
racı kabul edeceklerdir. Hukuk devletlerinde 
böyle bir şeyi kabul etmek kolay kolay kabil de
ğildir. 

Binaenaleyh maddenin birinci fıkrası mülki
yet hakkı bakımından yepyeni bir hükmü ve 
muhtevayı taşımaktadır, bu bakımdan da birinci 
fıkra redde şayandır. 

îkinci fıkranın esbabı mucibesinde büsbütün 
tuhaf bir şey vardır, diyor ki : Bu fıkra mal sa
hipleri icarlarını bir misli kadar artırabilir di
yor. Niçin, bir misli. Biz bu memlekette filân 
şehir ve kasaba için filân, filân mahalle ve yine 
heska UF jB&baHe için ba§k» im* bedeli mi tes-
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bit etme yolundayız. Yarın Allah göstermesin 
bir yerin yangına mâruz kalması halinde oraya 
başka rejim, diğer bir yere daha başka bir rejim, 
filân kasaba için başka diğer bir kasaba için da
ha başka bir rejim mi tatbik edeceğiz? Bunların 
hepsi üzerinde düşünülecek işlerdendir. Bir misli 
icar diyor. Halbuki komisyonda izahat alırken, 
Bayındırlık Bakanlığı îmar Müdürlüğü; bize 
ana projelerin, maliyet hesaplarının katiyetle 
ortaya çıkarılamadığını söylemişti. Bir kaç gün 
sonra Bütçe Encümeninde nihai müzakereler ya
pılırken, bu dükkânların 3 - 4 bin liraya çıkaca
ğını söylemişler. Buna göre, Hadi Hüsman ar
kadaşımız bunu takibederek olsa olsa eski kira
ların bir misli zam göreceğini, kira rejiminin bu 
şekilde halledilmesi hususunda komisyonun bir 
tereddüdü olmadığını söylüyor ve «icar rejimini 
de, her kanunu tedvin eden bir Meclis olarak bu 
Meclisin tedvin etmesi lâzımdır» diyor. 

Halbuki bu noktada bir icar mevzuubahis 
ise bu, memlekette kira rejimi hakkında cari 
olan ve olacak olan ahkâma tâbi olacaktır. Ha
di Hüsman Bey arkadaşımın yaptığı maliyet 
hesaplarının teferruatına girecek değilim. Ra
kamların sıhhatinden şüphe ediyorum. Ancak 
İstanbul Mebusu Hadi Hüsman Bey, Kapalıçar-
şıdaki dükkân kıymetini hesabederken bugün 
yeniden sarf edilecek olan üç beş bin lirayı he-
sabediyorlar. Halbuki şehrin müstesna bir ye
rinde bulunan ve bizatihi istisnai durumu olan 
Kapalıçarşının mülkiyetinin istisnai şahısların 
elinde bulunması ve metre karesinin astrono
mik rakamlarla ifade edilecek değerde bulun
ması gözden uzak tutulamıyacak ehemmiyet
tedir. Burada inşa masrafları ile zemini de bir
likte hesaplamak lâzımdır. İstanbul Mebusu 
olarak bu noktanın bedeli icarın tâyininde ma
liyet ve mülkün meşru geliri addedilebilecek 
olan icar bedeli üzerinden hesap yapmak vazi
yetinde iken bu noktayı ihmal etmemek elbet
te lâzımdır ve zaruridir. 

Birinci fıkra şayanı kabul değildir. 
İkinci fıkra hesapları itibariyle kabule şa

yan değildir. 
Bu itibarla bu son anın son şekline kadar bu 

tasarı yedinci madde mevzuubahis olmadan te
kemmül edegelmiştir. Bayındırlık Komisyonun
dan, Bütçe Encümeninden, Anayasa Komisyo
numuza havale edilirken bu şekilde gelmemiş
tir. Bu yedinci madde sonradan nevzuhur ola,-
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rak gelen bir maddedir. Kanunun bünyesine 
sonradan yapıştırılmıştır. 

Sordum sebebini sözcüye; bu kadar anor
mal, bu kadar hukuki düzenimize ve kanuni, 
hukuki muhteva ile aykırı düşen bu maddeyi 
tedvine neden lüzum gördünüz? Dedim. Dedi ki; 
bin, bin iki yüz müstecir vardır; buralara gir
mezsek falan diye bâzı müracaatlar yaptılar, 
bunların buraya girmesini temin etmek için bir 
hüküm tesbit ettik, dedi. Böyle bir esbabı mu-
eibenin ehemmiyet ve isabetsizlik bakımından 
böyle bir hüküm tedvin etmeye kâfi gelmiyece-
ği kanaatindeyim. Onun için kanun bütün mak
sadını tekevvün ettirmeye muktedir olarak, 
yedinci madde çıktığı takdirde rolünü yapmış 
ve derpiş ettiği hedefe ulaşmış olacaktır. 

Yedinci maddenin tayyı, reddi suretiyle ka
nunun kabulü muvafık olacaktır. Bendeniz bir 
takrirle yedinci maddenin reddini arz etmek is
tiyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 

RElS — îhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim 

Hadi Hüsman arkadakşım beni af buyursunlar. 
Kendileri bu kürsüden ekseriya hukukçu olma
dıklarından tevazu göstererek bahsederler. Büt
çe Encümenimiz sinesinde birçok kıymetli hu
kukçu arkadaşları taşıyor. Dinler ve tenevvür 
ederiz. Görüyorsunuz ki Hadi Hüsman arkada
şımızın beyanatı hukuktan ziyade alâkalıdır, 
adaletten bahsettiler. Şimdi size hükmü kara
kuşi fıkraları anlatacak değilim. Adalet sağa 
sola çekilen bir mefhumdur. Bu işte adalet ne 
imiş : 1 200 kiracı açıkta bulunuyormuş, pekâlâ 
asıl mülk sahibi olan, 1 200 kişiyi ne yapacağız. 
Hisse-i şayiaları söylemiyorum. Her dükkâna 
bir kişiyi sahip addediyorum. Aksi takdirde bu 
miktar beş bine yakındır. Bu kimseler adalet
ten hiçbir hisse almıyacak mıdır? Ne yazık Ha
di Hüsman arkadaşımızın adalet ölçüleriyle bi
zim ölçülerimiz bağdaşamıyor. 

Kaldı ki; tam adalet objektif bir hukuk ka
idesi koymakla temin edilir. 

Bir şey daha buyurdular. 1939 senesi kirasın
dan ve muvakkat encümenin düşüncelerinden 
bahsetmemi doğru bulmadılar. İtimat buyur
sunlar encümen kararlarının mahiyetini kendi
leri kadar takdir eden bir arkadaşım. Bu bir 
misaldi. Heyeti Umumiye elbette takdir edecek
tir. 

1055 Ö : İ 
Bir de hiç lüzum yokken kanuni hassasiyet 

gösterdik, titizlik gösterdik. Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine gönderdik. Hattâ oradan misal 
şeklinde maddeler verildi, o maddeleri aynen 
kabul ettik buyurdular. Doğru. Rica ettiler de
diler ki : Bize formül verin, biz bu kanunda 
Anayasaya aykırılık meselesinin mevzuubahis 
olacağına kaaniiz. Arkadaşlar, eğer hakikaten 
çok titiz davranırsanız bu kanunu çıkarmak zor
laşır. Çünkü bu kanun Kapalıçarşmm ehemmi
yet hususiyetine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Böyle olmasaydı zaten huzurunuza böyle bir ka
nunun gelmesine lüzum yoktu, çünkü mevzuatı
mız bunu halletmişti. Belediye Kanununun 115 
nci maddesine veya 642 numaralı Kanuna da
yanılarak bu işi ele almak mümkün idi. Bilhas
sa 115 nci madde sırf Bedesten ve çarşı içindir. 
Bunların tamir ve ihyası içindir. Yani millete 
mal edilmiş olan bu kabîl yerlerin imar ve ih
yası keyfe bırakılmamıştır. Muayyen müddet 
zarfında ve belediyenin projesi dairesinde sahi
bi tarafından tamir ve ihya edilmiyen yerleri 
belediye tamir ve ihya edecek ve bedelini de re'-
sen ve cebren tahsil edecektir, öyle ise bu ka
nuna ne lüzum vardır? Bunu vaziyetin hususi
yeti icabettirmiştir; Teşkilâtı Esasiye Encüme
ni mazbatasında bu cihet tebarüz ettirilmiştir. 

Belediye Kanunu çok zaman alan birtakım 
kaideler vaz'etmiştir. Bonu usulleri ve uzatıcı 
itiraz yolları konulmuştur ve istimlâkin umumi 
hükümlere tevfikan cereyanını kabul etmiştir. 
Sırası gelmişken şurasını da arz edeyim; bu ka
nun umumi hükümlere göre değil hususi bir 
istimlâk tarzı kabul etmektedir. Bu kanun çok 
ehemmiyetli, şümullü bir kanundur. 115 nci 
madde muvacehesinde bu yola gitmemizin sebe
bi işin müstaceliyeti ve hususiyetidir. Çünkü ' 
hissedarları bulmak mümkün olmıyacaktır. 
mer'i istimlâk usul ve kaidelerine gitmek çar
şının ihyasını senelerce sonraya bırakmak olur
du. Asıl şu nokta üzerinde duracağım. Teşkilâtı 
Esasiye Encümeninden geçen ve talep üzerine 
tarafımızdan formüle edilen maddelere hiçbir 
itirazımız yoktur. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Hem yazı
yorsun, hem de altına bomba koyuyorsun.. 

ÎHSAN AKTÜREL (Devamla) — Arkada
şın anlamadığı nokta şudur; biz Teşkilâtı Esa
siye Encümeninden geçirilmiş olan bahis mevzuu 
etmiyoruz. Üzerinde durduğumuz husus sonradan 
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ilâve edilen ve yeni vakıf olduğumuz 7 nei mad
dedir. Binaenaleyh oturduğumuz yerden - mü
nakaşa kapısı açma. Hadi Beyciğim, sonra çok 
sert gelir. - Madem ki lüzum görülmüş, tasarı 
Teşkilâtı Esasiye Encümenine sevk edilmiştir. 7 
nci maddeyi niçin gönderilmemiştir? Diyorlar ki 
efendim, Bütçe Encümeni mahcur mudur, sala
hiyetli değil midir? Mutlaka Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninden fetva aldıktan, izin ve salâhiyet 
istihsal ettikten sonra mı madde tedvin edecektir. 
Böyle bir şeyi arkadaşımız düşünebilir. Fakat 
başka kimsenin düşüneceğine ihtimal vermem, 
hele hukukçu bir kimsenin böyle bir şey aklın
dan dahi geçmez. Encümen elbette salahiyetlidir. 
Ama kanunun esprisini çürüten ve hususiyetini 
kaybettiren bir maddenin de diğerleri gibi sevk 
edilmesi lâzım gelirdi ve faydalı olurdu diyoruz. 
Niçin sevk etmiyorlar? Şifahen pek âlâ konuştu
lar böyle bir maddenin Teşkilâtı Esasiye Encü
meninden geçemiyeceğini anladılar. Biz Teşkilâ
tı Esasiye Encümeninden böyle bir madde geçe
mez, dedik. Tabiî bütün encümen azaları değil, 
arkadaşlardan bunu istişare edenler oldu. Ama 
kiracılar sızlanıyorlar, dediler. Yani zımnen böy
le bil* maddenin Teşkilâtı Esasiye Encümenin
den geçirilemiyeceğini anlamış oldular. Çünkü 
encümen bundan daha hafifi .üzerinde esaslı şe
kilde meşgul oldu ve kiracılara borç tahmilini ka
bul etmedi. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Encü
meninden geçirmeden bu maddeyi koydular. En
cümene gelseydi diğerleri gibi belki başka bir 
formül bulurdu. Encümenin mazbatasını eğer 
okumıyan arkadaş varsa lütfen okusunlar. En
cümenin bütün gayretleri bu suretle berhava ol
du. Çünkü bu madde kanunu tamamiyle çığırın
dan çıkarmıştır. Bu itibarla daha fazla tasdide 
devam etmiyeyim. Aybar arkadaşımız bir takrir 
vermişlerdi, bu takrire kemali hürmetle iştirak 
ederim, ihtiyaten bir takrir de bendeniz veriyo
rum. Ve Riyasetten rica ederim, benim takriri
mi maddenin reddi hakkındaki takrirden sonra 
reye koysunlar. Yüksek Meclis maddeyi kabul et
mezse Encümen, Teşkilâtı Esasiye Encümeni 
beyhude formül aramasın. Aksi takdirde bu 7 
nci maddenin Teşkilâtı Esasiye Encümeninden 
geçmesini tasvip buyurmalarını rica edeceğim ve 
bunun için de bir takrir veriyorum. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; İhsan Beyefendi hakikaten çok 
mühim bir noktaya temas ettiler. Esasen Büt-
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çe Encümeninin suali ile Teşkilâtı Esasiye En
cümeni olarak verdiğimiz cevap mazbatadan 
okunursa görülecektir ki biz, Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni olarak, «vatandaşın mülkiyet hakkı 
baltalanmamak şartiyle böyle, bir kanun kabul 
edilebilir» şeklinde mütalâa vermiştik. Esasen 
Bütçe Encümeninin bize sevk ettiği kanun tasa
rısında bu yedinci madde yoktu. Bu madde 
sonradan ilâve edilerek gelmiştir. Bu madde
nin getirdiği hüküm şudur : Diyorlar ki; «ki
racıların kiracılık hakları avdet eder» Bu hü
küm bir defa Teşkilâtı Esasiyeye ye Borçlar 
Kanununun icar hükümlerine ve Kanunu Me
deninin «bir vatandaş mülküne dilediği gibi 
tasarruf edebilir» şeklinde vaz'ettiği ana kaide
ye tamamen aykırıdır. Bu, bir. İkincisi; Borç
lar Kanununa göre icar akdi yangın ile mün
fesih olur. Biı mülk yandığı takdirde sahibi
nin tasarruf hakkı avdet eder. Kiracının kira
cılık hakkı kalmaz. Umumi hükümlere göre ki
racı ancak tazminat talebedebilir, verdiği bedeli 
icarı istiyebilir. Bu bakımdan bu madde Borç
lar Kanununun umumi hükümlerine aykırıdır. 
Kaldı ki ikinci fıkrası itibariyle yine şayanı 
kabul olmıyan Borçlar ve Millî Korunma kanun
larına aykırı hükümleri muhtevidir. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, tahliye 
edilen binalarla yanan binaların yerine yeniden 
yapılanların kiraları Millî Korunma Kanunu 
gereğince serbesttir. 

Şimdi, her hangi bir vatandaşın bir malı yan
dığı ve yerine yenisini yaptığı zaman nasıl di
lediği bedelle kiraya veriyorsa burada da ay-. 
nen kaidenin tatbik edilmesi lâzımgelirken di
yoruz ki; hayır, Kapalıçarşıda yanan binaların 
kirası serbest değildir. Böyle şey olmaz arka
daşlar. Bu, hukuk kaideleriyle kabili telif bir 
nokta i nazar değildir. Mademki mülk yanmış
tır, mademki inşaat yeniden yapılmaktadır, şu 
halde yeni inşaatın kiraları da Borçlar Kanu
nuna ve Millî Korunma Kanununa göre ser
besttir. Binaenaleyh Kapalıçarşıda dükkânları 
yanan vatandaşların yeniden yaptırılan dükkân
larının kiralarının da serbest olması lâzımdır. 

Sözü uzatmamak için tamamen, konuşan ar
kadaşlara iltihak ettiğimi arz eder ve 7 nci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını bilhassa is
tirham ederim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muti-
terem arkadaşlar, İhsan Beyefendinin, çok ağır 
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bulduğum tarizi olmasaydı, söz almak lüzu
munu hissetmiyeeektim. Üzücü ve 'hepimizi 
müteessir eden bir ifadede bulundular. Her 
halde, Meclisi Âli bu sözün ne maksatla söy
lendiğini öğrenmek istiyecektir* 

Diyorlar ki, böyle bir maddenin bizden geç-
miyeceğini bildikleri için 'bililtizam bizden mü
talâa istemediler ve re'sen getirdiler. 

Demek istiyorlar ki, bu tasarının evvelki 
şekli, mülkiyet hakkına az miktarda taarruz 
taşıdığı halde bizden mütalâa almak lüzumunu 
hissetmişlerdi, fakat sonradan Bütçe Komis
yonunun yapmış olduğu ilâve ile tamamen mül
kiyet hakkını baltalayıcı bir şekilde olan tasa
rıyı bize havale etmediler, zira bizim reddede
ceğimizi biliyorlardı. 

Hadi Hüsman arkadaşımızı kürsüye davet 
ederim. Hangi mülâhazalarla yedinci madde
yi sonradan ilâve ettiler? Bütçe Komisyonu 
tasarısının mülkiyet hakkını tahdit ve Teşkilâtı 
Esasiyeye aykırılığı mülâhazası ile Teşkilâ
tı Esasiye Encümeninin mütalâasını istediği 
halde bu ilâveden sonra niçin buna lüzum gör
mediler ? 

Kanaatimce, madem ki, Bütçe Komisyonu 
tasarının ilk şeklinde böyle bir mütalâa almak 
lüzumunu görmüştür, tasarının bugünkü son 
şekli ise, ilk şekline nazaran mülkiyet hakkı
na daha fazla tahdit etmesi bakımından Ana
yasa Komisyonunun mütalâasına lüzum vardır. 
Veyahut tasarının Anayasa Komisyonuna git
mesi lâzımdır. Bu sebeple 7 nci madde tayye-
dilmiyeeekse, yani takrir kabul edilmiyecekse, 
sizden istirhamım; tasarının Anayasa Komisyo
nuna havalesinin karar altına alınmasıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Sadettin Yalım. 
Bir dakika efendim, komisyon tekaddüm edi

yor. 
Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜS

MAN (istanbul) — Efendim, beyhude bir telâş 
gösteriliyor. Bidayette mâruzâtta bulunurken 
dedim ki ; bugünkü hüküm, yanan bina ser
besttir. Eski kiracı ile mülk arasındaki müna
sebeti hukukiye ortadan kalkmıştır... 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Kira akdi yoktur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDl HÜS
MAN (Devamla) — Sahibi tamir eder, yeniden 
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ihya eder. istediği şahsa, istediği fiyatla verir. 
Ben bunu söyledim. Arkadaşlarımın kalkıp da 
tekrar aman efendim bu kira serbesttir, yanan 
yer şöyle olur, böyle olur, diye söylemelerine 
hiç lüzum yoktur. Bunu esasen ben söyledim. 

Sonra yine dedim ki ; bir tarafta 1 228 ki
racı dışarıda salaşlarda duruyor\ 

Yüksek Heyetinizin bilhassa nazarı dikkatine 
arz etmek isterim, çünkü arkadaşlarım birtakım 
telâşlı ifadelerle mâruzâtta bulundular, buna 
hiç lüzum yoktur. Bendeniz dedim ki; 1228 ki
racı dışarıda duruyor, eğer bunların tekrar yer
lerine gelmesini, kira münasebetlerinin devam 
etmesini istemiyorsanız aşağıdaki maddelere hiç 
lüzum yoktur, bunun prensipini kabul ederse
niz, biz böyle düşündük dedim. -, 

Arkadaşımız işi bir muhakeme yapma saf
hasına kadar intikal ettirdiler. Bir defa şunu arz 
edeyim; bir komisyon bir maddeyi koyarken şu 
komisyona sorar, şu maddeyi koyarken filân 
komisyona soracaktır, öbür maddeyi koyarken 
behemehal soracaktır. (Öyle şey olmaz sesleri) 
Arkadaşımız bunu nereden çıkarıyorlar ki Hadi 
arkadaşım gelsin bunu izah etsin, diyorlar. 

Sadece kendilerini tatmin için arz edeyim; 
çünkü Yüksek Heyetinizin böyle bir tavzihe ihti
yaç göreceğini tahmin etmiyorum. Evet sadece 
kendilerini tatmin için şunu arz ederim; bu ta
sarı bize geldi, arz ettiğim gibi hangi noktada 
tereddüt ettik; onu da izah ettik, Teşkilâtı Esa
siye Encümenine gönderdik. Mütalâalarını al
dık. Bize bir metin de hazırladılar. Onları da 
metnimize aynen aldık. Fakat şimdi görüyorum 
ki; arkadaşım mütalâa ve kanaatini huzuru 
kalble vermemiş. Bir taraftan vermiş, bir taraf
tan da, dikkat edin böyle bir raporu hattâ sıkış-
tırsaydmız vermezdik gibi ifadeler kullandı. 
Bu yanlıştır. Sonra bir heyet geldi. Her zaman 
hepimizin karşılaştığı vaziyetlerdir. istanbul 
Çarşı Esnafı Derneği diye bir heyet var; seç-
menlerimizdir, Bayındırlık Bakanlığına gitmiş
ler, içişleri Bakanlığına gitmişler, temaslar yap
mışlar, bizim vaziyetimiz ne olacak? demişler. 
Biz salaşta mı kalacağız? Ne düşünüyorsunuz? 
Alâkalı Vekâletin mümessilleri komisyona gel
diler. Bunun bir çaresini bulun dediler. Komis
yon olarak elbette ki bu çareyi düşünüp bulma
ya mecbur idik. Neden gitmiş neden gitmemiş? 
gibi bir hava yaratmanın mânası yoktur. 
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Muhterem arkadaşlar, burada vazife görü

yoruz, eğer yanlış yapıyorsak kabul etmezsiniz. 
O maddenin kabul edilmiyeceği bilindiği için 
gönderilmemiş, bu ne demek, biz burada kaça
maklı iş mi yapıyoruz? Bu gibi ağır ve mânâsız 
sözlerin burada söylenmesine hiç lüzum yoktur. 
(Doğru doğru sesleri) Bu vaziyeti yine tasrihen 
arz edeyim, bilhassa emsal olarak Balıkesir'de 
olmamış, şurada olmuş, burada olmamış. Arz et
tim bugünkü kanunlarımıza aykırıdır. Bugünkü-
kanunlara uymaz. Bugünkü kanunlar şudur de
dim, arkadaşlar geliyorlar şöyle, böyle diyorlar. 
Bizim düşündüğümüz budur; ama tensibetmez-
seniz değiştirelim. Neden olmamış, niçin gitmiş 
bunlar, bu kürsüye yakışacak sözler değildir. 

Şimdi tekrar yüksek heyetinize arz ediyo
rum, esas prensipi kabul buyuruyorsanız; bun
ların da kendi hallerine terkedilmesi lâzımdır. 
Mülkiyet hakkı, Anayasa hakkı, ben hukukçu, 
Anayasacı değilim, kendileri ile münakaşa ede
mem bu hususta, fakat Anayasa hukuku ile,. 
umumi hukuk kaideleriyle kabili telif değilse 
zaten bunu kaldırmanız kadar tabiî bir şey ola
maz, gayet tabiîdir. O zaman şöyledir, böyledir 
sözlerine de mahal yoktur. Bizim bu vatandaş
larımızın mağdur olmalarına gönlümüz razı ol
madı. 

Mülkiyet hakkından bahsettiler. Bugünkü 
kira rejimi bir tahdit rejimi değil midir? 1939 
dan beri kiraları dondurmadık mı? Halen faa
liyette bulunan ve kira mevzuunda çalışan ko
misyon da 1955 de de kiraları dondurmak iste
miyor mu? Bu bir tahdit değil midir? Ben ken
dileri ile bu konuda münakaşa edecek değilim. 
Bu heyeti celilenizin takdir edeceği bir husus
tur. Bugünkü kira rejiminin bir tahdit rejimi 
olduğunu unutmamak lâzımdır. Mâruztım bun
dan ibarettir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; devam eden müzakereleri ben de has
sasiyetle dinledim. Yalnız hepinizin gözünden 
kaçmıyan bir, hususiyeti yine hepinizin malûmu 
olmak üzere kürsüden söylemek vazifesini üzeri
me almış bulunuyorum.'İstanbul'un büyük ve ta
rihî çarşısmdaki esnaf, bilhassa küçük esnaf se
nelerden beri babalarından, dedelerinden gelen 
mesleklerini intikal ettirmektedirler. Tarihin bü
yük bir cilvesi onları harabetmiş, yakmış. Ken
dilerinin sunutaksiri olmadığı halde büyük bir 
kütle halinde yanmış. Hükümet yardım elini, bu 
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tarihî çarşının tarihî esnafına, çoluk çocukları
nın perişan olmamaları için bir an evvel, uzat
mak üzere icabeden tedbirleri huzurunuza getir
miştir. a 

Bu mevzuda bu tarihî esnafın bilhassa küçük 
esnafın bir an hallerini düşününüz. Kira rejimini 
serbest bıraktığımız takdirde bugünkü icaplara 
göre ananevi sanatlarını idame eden insanlar aç 
ve perişan olacaklardır. Para hâkim olacak ve üç 
yüz liralık yer üç bin, beş bin liraya çıkmış ola
caktır. (Bravo sesleri) Bu vaziyeti istismar ede
cekler çıkacaktır. Hükümet on milyon lira yar
dım yapıyor. Bu yardımı siz veriyorsunuz. Bu 
mevzuda bizim de hüküm vaz'etmemiz zannede
rim ki yerindedir. 

Hürmetle selâmlarım. 
* İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim; 

huzurunuzu tekrar işgal ettiğimden dolayı özür 
dilerim. Fakat icabetti. 

Maksadımı izah edeyim. Ben de hepinizin 
duyduğu hisleri duyan bir arkadaşınızım. Sözle
rim hiçbir encümene, hiçbir kimseye tariz mak
sadına matuf değildir. Eğer sözlerim yanlış anla
şılmışsa özür dilerim. Tashihinden de kaçınmam. 

Ben, istişarelerden, Jıasbühallerden bahsettim. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninin, görüşünün bilin
diğini söyledim. Bu maddenin encümene gönde
rilmemesinin sebebini, hikmetini anlamak iste
dim. Başka bir maksat taşıyan hiçbir söz sarf, et
medim. Sözlerimi maksudum olmıyan bir tefsire 
tâbi tutmak haksızlık olur. Formülü huzuru kalb-
le hazırlamadığım şeklinde beyanda bulunan ar
kadaşa başka nasıl cevap verebilirdim. Çünkü bu 
sözler doğrudan doğruya oturdukları yerlerden 
şahsıma karşı söylenmiş şeylerdir. Formülleri 
hazırlıyan âcizleri idi. Formüller münakaşa mev
zuu değildir ki, huzuru kalble verilmemiş iddiası 
varit olsun. Emin olsunlar huzuru kalble verdik 
onda imanımız tamdır. Nitekim : Bu madde
ler aleyhinde bir mütalâa dermeyan etmedim. 
Huzuru kalb içindeyim. Yalnız yepyeni bir mad
de üzerinde münakaşa yapıyoruz. Huzurunuzda 
bu maddenin Anayasaya aykırılığını tebarüz et
tirmenin diğer maddeler ile bir alâkası yoktur. 
Takdir elbette ki, Yüksek Heyetinizindir. Yaptı
ğımız işe kundak koymak, huzuru kalble yapmama
yı beyan etmek doğru değildir asıl tefsire muhtaç 
olan bu beyandır. Bu maddenin Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa aykırılığını ileri sürmek kanunu he-
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yeti umumiyesini kabul etmemek mânasına alına
maz. Maddenin Teşkilâtı Esasiyeye aykırılığı yok
sa müdafaa edilir, kabul edilir, mesele kalmaz. 
Biz Teşkilâtı Esasiyeye aykırılığı vardır iddiasın-
dayız. Bu bir kanaattir. Eğer tasvibederseniz ya 
encümene havale edersiniz veya kani iseniz doğ
rudan doğruya kabul veya reddine karar verirsi
niz. Binaenaleyh bunu şahsi münakaşaya dökmek, 
ağızdan husumiyetle çıkan bâzı beyanata istinade-
derek işi hukuki cepheden hissî cepheye intikal 
ettirmek suretiyle burada göz yaşından bahset
mek hukuka bir fayda vermez ve hukuki bir kıy
met ifade etmez. Müstecirler ağlıyorlar, mal sa
hipleri sızlanıyorlar bunlar ayrı meselelerdir. Bu 
gibi göz yaşları ile Anayasa meseleleri halledile
mez. Bu çatının altına yeni gelmekle beraber 
hayli şeyler öğrendik bu işi hukuki cepheden çı
kararak hissî cepheye intikal ettirerek ve bir tak
tik yoluna giderek dâvayı kazanmaya çalışmak 
hukuk sahasında bir münakaşa ve bir mübareze 
ve muvaffakiyet yolu değildir. Takdir size aittir. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MAHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, deminki konuşmamın sebebini 
izah ettim. Hadi Bey arkadaşımı kürsüye davet 
edişimde isabet varmış. Ben Daim arkadaşıma 
sorarım, dediler. Bir mütalâa ne şekilde alınır 
ve alman mütalâadan sonra bir komisyon ken
diliğinden bir madde ilâve eder mi, etmez mi? 
Bir tasarı encümene havale edildiği zaman encü
menin ilk vazifesi tasarının Anayasaya aykırı 
olup olmadığını tezekkür etmektir. Kendileri bu 
tasarının Anayasaya aykırı olmadığına kanaat 
getiremedikleri içindir ki, Anayasa ihtisas Ko
misyonunun mütalâasına lüzum görmüşlerdir. 
(Mülkiyet hakkı tahdidedilir endişesiyle) Ben 
de diyorum ki ; tasarının ilk şeklinde bu endişe
yi duyan komisyon yapmış olduğu ilâve ile bu 
endişeyi artırmıştır. Zira bu madde tamamen 
mülkiyet hakkını tahdidetmektedir. O itibarla 
bu madde eğer tasarıda mevcut olsaydı bir di
yeceğim yoktu. Fakat evvelce mütalâası alman 
Tekilâtı Esasiye Encümeninin malûmu olmıyan 
yepyeni bir madde bu tasarıya girince Teşkilâ
tı Esasiye Encümeninin görüşü keenlemyekûn 
olur. 

Demek istediğim şudur k i ; bu maddenin ilâ
vesinden sonra Bütçe Encümeninin, Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni mütalâasına olan ihtiyacı da
ha bariz ve daha lüzumludur. Nitekim Teşkilâtı 
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I Esasiye Encümeni sözcüsü ve diğer âza arkadaş

lar konuşmalarında diyorlar k i : Biz bütün mü
talâamızı tasarının ilk şekline göre yürüttük. 
Eğer bu madde bize gelecek olsaydı bu görü
şümüz ve raporumuz değişebilirdi. Onlar bu en-

] dişeyi izhar ettiklerine göre, bizim yapacağımız 
şey, Teşkilâtı Esasiye Encümeni olmadığımıza 
ve mülkiyet hakkının tahdidi.üzerinde şüpheler 
ileri sürüldüğüne göre, bu maddeyi tayyetmek 
veya maddeyi Teşkilâtı Esasiye Encümenine ha
vale etmektir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REÎS — îhsan Baç. 
ÎHSAN BAÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar; bu kanunun çıkarılmasından maksat, 
hukuk kaidelerini ve mülkiyet fraklarına tahdi-
dedici bir şekil olmasındaki esas sebep; âmme 
menfaatidir. 

Burada konuşan arkadaşların söyledikleri 
sözler, âmme menfaatma taallûk eden esas ga
yenin pek iyice anlaşılamadığı için izah sade
dinde söz almış bulunuyorum. Buradaki âmme 
menfaati, bir âbide olan, tarihî bir âbide olan 
Kapalıçarşmm yeniden ihyasıdır. Bu ihyada 
oradaki esnafın işlerinede devam etmesi şeklin
dedir. Buna lüzum vardır. Elbette bu tahdidat 
mülkiyet lıakkma karşıdır, hukuk kaidelerine 
aykırıdır. Ama, burayı haliyle bırakmak istiyo
ruz. Esnafın himayesi mecburiyeti vardır^. Bu 
himaye de hukuk kaidelerine ister aykırı ol
sun, ister olmasın, kabul etmek mevkiinde oldu
ğumuzu sayın arkadaşlarıma hatırlatırım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
I REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
I MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; îhsan Baç arkadaşımız sözleri-
• ne gayet güzel bir şekilde başladılar fakat ga

yet fena bir şekilde bitirdiler. Filhakika âmme 
menfaati kapalı çarşının eski kadim tarzı mi
marisinde ve âsârı atika olarak aynen ve tek
rar ibda, edilmesindedir. Yoksa içindeki esna
fın fazla kira vermeden oraya getirilmesiyle 
âmme menfaatinin hiçbir alâkası yoktur. (Var 
sesleri) Çarşı içindeki esnafın ticari menfaati, 
âmme menfaatidir denirse böyle bir iddia ka
tiyen kabul edilemez. İçindeki esnafın ticari 
menfaati âmme menfaati değildir. Filvaki dev
lete vergi veriyorlar, fazla kira verseler de gene 
vergi verirler. Eğer noktai nazarlarını vergi 
bakımından ileri sürdülerse bu da varit değil
dir. Nihayet Kapalıçarşıdaki esnaflık işi ayrı 
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bir ihtisas işidir. Bu bakımdan Kapalıçarşı-
nın ihyasından sonra kiralar serbest de bırakıl
sa gene eski esnaf oradaki dükkânları kiralı-
yaçaklar ve işlerine defam edeceklerdir. Maru
zatım bundan ibarettir. 

REÎS — Kemal özçoban. 
KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, iki muhalif tezi müdafaa eden arka
daşları ben de bitaraf bir görüşle dinledim. 

Arkadaşlar burada bir mesele var. Bir arka
daşımızın buyurduğu gibi bir tarafta âmme men
faati mevzuubahis. Filhakika memleketin iftihar 
ettiği bir âbidenin ihyası. Bu Anayasaya muha
lif değildir ve arkadaşların hepisi de bunda müt
tefiktir. 

Diğer taraftan şahsın hukukunu ileri sür^ 
inektedirler, bu da hukuku hususiyeye taallûk 
«eder. 

tşte arkadaşlarımızın bir kısmı bunu birbiri
ne karıştırarak beyanı mütalâa etmektedirler. 
Bir defa hiçbir arkadaşımız İstanbul'da hattâ 
Türkiyemizde mükemmel, tarihî bir eser teşkil 
eden Kapalıçarşınm ihyasına muhalif değildir. 
Şu halde bu ikisini birbirine karıştırmamak lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, âmme menfaati uğruna şahsi men
faati, hususi menfaati feda etmek gayet tabiîdir 
ve bu da hukuki bir kaidedir. Ancak ne zaman 
feda edilir? Yine Anayasanın bahşettiği salâhi
yete istinaden, İstimlâk kanunları çıkarmakla ve 
bu İstimlâk kanunlarına göre hususi hukuk ber
taraf edilir. 

İşte iki muhtelif tezin bağdaşamadığı nokta 
burasıdır. Bir kısım arkadaşlar' diyor ki bu âbi
denin ihyası âmme menfaatini icabettirdiğino 
göre, bu âbidenin içinde senelerce oturan esna
fın da himaye edilmesi lâzımgelir. Tez, bir ba
kıma hakikaten çok kuvvetlidir. Bu şekilde ileri 
sürülen tezi biraz hissi şekilde, hattâ millî bir 
hisle karşılarsak ister istemez bu tezin içine gi
reriz. Arkadaşımız, hukuk diyor. Bırakınız 
hukuku kapalı çarşıyı ihya etmek istiyoruz, 
esnafı himaye etmek suretiyle bunu devam etti
receğiz diyoruz. Ama düşünüyoruz ki, bir arka
daşımızın söylediği gibi, bugün memlekette bir 
kanun vardır, bu kanuna göre mülk sahiplerinin 
hakları, hareket tarzları tâyin edilmiştir ve ya
nan apartmanlarda, dükkânlarda müstecir hak
ları korunmamıştır da burada niçin korunuyor? 

Arkadaşlar, sizlerden çok rica ederim Ana- i 
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yasaya muhalif bir harekette bulunmadan orta
lama bir yol bulmak lâzımdır. Bunun için de 
yedinci maddeyi ya kaldıralım, yahut da devlet, 
belediye burayı mal sahiplerinden istimlâk sure
tiyle alsın ve müstecir haklarını ondan sonra 
korusun. Burada âmme menfaati dolayısiyle ma
demki el koyuyoruz o halde hususi haklari da 
korumak lâzımdır. 

Sözcü arkadaşımızdan çok rica ederim ma
demki bu maddeyi Anayasa Encümenine gön-
dermemek suretiyle hata etmiş, yahut zühul edil
miştir. Şöyle bir madde koysunlar: 

Madde 7. —• (Kapalıçarşı esnafının müste-
cirlik haklarını korumak ve işlerine devam etme
lerini sağlamak için belediyece istimlâk olunur.) 

Bu suretle şahısların mülkiyet hakları berta
raf edilmiş olur. Hattâ söylediğim şu noktai na
zarın dahi Teşkilâtı Esasiyeye uygun olup olmı-
yacağı teemmüle şayandır. 

Hukuk Devletiyiz diyoruz. Hukuka ve Teşki
lâtı Esasiyemize hürmet, nizamları korumak re
jimimizin icabıdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
arkadaşımızın teklifinin kabulüne usulen imkân 
yoktur. Çünkü bu, tamir, ihya ve imar esasım 
baştan başa değiştirmeyi istihdaf eden bir tek
liftir. Yanan dükkânları Devlet istimlâk etsin, 
yapsın, kiraya versin, demek istiyorlar. Halbuki 
yukardaki maddeler istimlâk esasını prensip 
olarak kabul etmemiştir. Mal sahiplerinin gay-
rimenkullerini borçlandırmak suretiyle tamir 
etmek ve mülkiyet haklarını muhafaza etmek 
esasını kabul etmiştir. Yüksek Heyetiniz bu 
maddeleri kabul etti. Bu itibarla ne benim ve ne 
de kendilerinin böyle bir takrir vermelerine 
maddeten imkân kalmamıştır. 

REİS — İhsan Baç. 
İHSAN BAÇ (Tokad) — Yüksek huzuru

nuzu tekrar işgal ettiğim için affmızı rica ede
rim. 

Efendim, bu hukuk kaidesine muhalif, hak
ka muhalif olabilir. Fakat âmme menfaati için 
hukuku tahdidettiğimiz hiç yok mudur? (Çok 
sesleri). Diğer taraftan madem ki, biz burasını 
ihya ediyoruz, elbette ki, esnafı ile beraber ih
ya edeceğiz. (Doğru sesleri). 

Arkadaşımız diyorlar ki, o işi yapmıyalım. 
Orada senelerden beri oturan esnafı atalım da 
karaborsacıları mı koyalım? 
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Diğer taraftan yapılan şey bir tamirdir. Ta

mir edilen bir malın da derhal istiyene icara 
verileceğine dair bir şey yoktur. 

Haktan bahsediyorlar, biz onu ıskat edecek 
bir şey yapmıyoruz, yanmasa idi mal sahibi ne 
alacaktı, biz yanmadan evvelki hale ifrağ edi
yoruz, başka bir şey yoktur. 

RBÎS — Fethi Çelikbaş. 
' FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; bu maddenin lâyihadan tayyedil-
mesi için titizlik gösteren arkadaşların bende
nizin kanaatime göre hakları vardır. Burada 
mevzuubahis olian mülk sahibinin, kiracının 
sübjektif hakkı değildir. Burada ıbugünkü 
mevzuatımız karşısında yepyeni, objektif bir 
hukuk kaidesi koymak keyfiyeti mevzuubahis-
tir ki, kiracının, mülk sahibinin haklarının ma
verasında mevzuubahis olan bu hukuk nizamı
dır. Eğer bu madde gelecek olursa memleketin 
bugünkü hukuki mevzuatı, Anayasa ve içtimai 
nizamların temelleri itibariyle sarsılacaktır. 
Şöyle olacak; bugün bir kira mevzuu bu şekil
de halledilecek, yarın öyle bir hail alacak ki, 
üç bin kişi işsiz mi dolaşıyor; «Neden işsiz do
laşsınlar denilecek, bir sürü arsalar boş, sahip
leri bina yapmıyor. Şu halde buralara bina 
yaptıralım, bunları yerleştirelim.» Sonunda iş 
oraya kadar gider. Bu itibarla Anayasa niza
mını zedelemek istemiyorsak bu kiracının, şu 
mülk sahibinin menfaatidir diye düşünmek su
retiyle değil, objektif düşünelim, yani cebrî kira 
müessesesini hukuk nizamımıza ithal etmiyelim 
arkadaşlar. 

Kira Kanununa göre buraya girecek kiracı
lar, başka memleketten gelecek kimseler değil
lerdir, onlar da vatandaşlardır. Bu bakımdan 
hukuki tedbirlerimizi alalım. Kanunları çıka
rırken, tek, tek şahısların haklarını tesis et
mek istiyecek adalet tabiî olarak 'topalıdır; o za
man adaleti müzmahil ederiz. 

Bendeniz; ne kiracıların, ne mülk sahipleri
nin müdafaasını yapmıyorum. Fakat esas ba
kımdan bu âbidevi ve külli olan adalet ruhunu 
fevkalâde zedeler. Sübjektif kalan bir hakkın 
korunması mevzuunu burada katiyen müdafaa 
etmiyelim. Onların müdafaası olsa olsa şu şe
kilde mevzuubahis olabilir: Onlara Emlâk Kre
di Bankasından çok müsait şartlarla kredi açı
labilir, kendileri mülk yapabilirler. Fakat, 

. ltö£ C : İ 
I hukukun temel kaidelerine su akıtmak suretiy

le onları sarsmak istidadını gösteren yepyeni 
bir hüküm koymak âti için fevkalâde tehlike
lidir. Buna ne bizim Anayasamız, ne de Millî 
Korunma Kanunu müsait değildir. Milî Ko
runma Kanunu sosyal bir karakter arz eder, 
halbuki bu hüküm sosyalist bir hüküm arz eder. 
Bu balkımdan gayet müteyakkız olmak gereki
yor. Böyle umumi mevzular konuşulurken üç 
bin kişi de olsa, beş bin kişi de olsa (mesele 
adedde değildir) mevzuubahis olan hukuki ni
zamdır. Hukuki temeller atılırken bütün mem
leketin, 24 milyonun menfaatleri düşünülmek 
lâzımgelir. 

Bu itibarla bendeniz de maddenin tayymı 
teklif eden arkadaşlarla hemfikirim. Mülk sa
hipleri, kiracı meselesi olarak mütalâa ettiğim 
için değil, bunun maverasında memleketimizin 
hukuki ve içtimai nizamının kaidelerinin sar
sılmakta olduğunu gördüğüm için huzurunuzda 
söz aidim ve mâruzâtta 'bulundum. (Alkışlar) 

REÎS — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Vazgeç

tim. 
REİS — Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, af finizi rica ederim, üçüncü defadır çıkı
yorum. Şimdiye kadar esas hakkında konuşma
dım. 

Hadi Beyefendi izahat verirlerken «kiracı
lara oturmak hakkı tanındığı takdirde borçlan
dırma başka türlü olur; hak tanınmadığı tak
dirde başka türlü taksitlendirilir; biz hak tanı
mak suretiyle bu tasarıyı bina ettik» şeklinde 
bir konuşma yaptılar. 

Ben vehleten, yedinci maddenin müzakeresi 
ve münakaşası yapılmadan tayyediniz teklifin
de bulunmadım. Bunun üzerinde müzakere yap
mış değiliz. Tasarı ihtisas komisyonu olan Ba
yındırlık Komisyonunda görüşüldüğü zaman bu 
madde mevcut değildi deniyor. Bütçe Encüme
ni Anayasaya mütalâa sorduğu zaman da yine 
yoktu. Sonra kendiliğinden Bütçe Encümeni 
bunu ilâve ediyor ve huzurunuza getiriyor. Baş
ka komisyonlarda bu madde üzerinde müzake
reler geçmemiştir. Bu itibarla ne lehte ne aleyh
te konuşmadan tayymı talebetmeden evvel, ma
dem ki sonradan ilâve edilmiştir, Anayasa Ko
misyonuna gitsin diyorum. 
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Görüyorum ki, arkadaşlar tayymı teklif edi

yorlar. Tayyedildiği takdirde zaten hesap baş
tan aşağı bozuluyor demektir. Çünkü Bütçe En
cümeni borçlandırmayı kiracılara hak tanına
cak veçhile yapmış ve taksite bağlamıştır. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Esbabı mucibede 
böyle şey~yok. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — İza
hat sırasında dinledim bunu. 

Bu itibarla eğer tay cihetine gidecek olur
sak, bendenizin talik teklifimi tasvibetmiyece-
ğinizi biliyorum, çünkü işi çok müstacel gör
mektesiniz, fakat yanlış bir iş yapmaktansa ge-
cikse dahi doğrusunu yapmak daha iyi olacak
tır. Tasarının bu sebeple Bütçe Encümenine ve
yahut Teşkilâtı Esasiye Encümenine havalesini 
rica ediyorum. 

REİS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HADİ HÜS

MAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; bu 
sefer ben tasarı için huzurunuza çıkmadım. Yal
nız Fethi Çelikbaş arkadaşımız ifadeleri ara
sında bir cümle sarf etti. Burada ben yalnız 
şahsım namına konuşuyor değilim, encümenin 
vebalini taşıyorum. Kendilerinin muayyen bir 
görüşleri olabilir, sübjektif bir hak şeklinde gö
rüyorlar, geniş olarak işi ele almıyorlar diye 
mütalâa edebilirler, fakat, «sosyalist düşünce», 
bunu diyemezler. 

Arkadaşlar, arkadaşımız bunu lütfen tavzih 
etsinler. Etmedikleri takdirde kendim ve ko
misyonum adına bu sıfatı reddediyorum. 

KEMAL ÖZ ÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sosyalist komünist demek değildir. (Elbette ses
leri) 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar; çok hassas olan bu noktada çok yerin
de olarak muhterem arkadaşlarım muhtelif fikir
ler dermeyan ediyorlar. Tekrar söz almamdan 
maksadım şudur : Maddelerin çoğu geçti. Yan
mış olan yerleri devletçe yapmak için 10 milyon 
liralık salâhiyet veriliyor, kimse itiraz etmiyor. 
İçinde oturanların, iş yerleri yanmış, yıkılmış, 
harabolmuş vatandaşların icar vermeleri sure
tiyle aynı yerde oturmalarını söylerken itiraz 
sesleri yükseliyor, (Gürültüler) İtiraz etmeniz 
hakkınızdır. Fakat dikkat edilecek noktanın esas
larını düşünmek lâzımdır. Bunu kabul ettiğimiz 
takdirde dünyada bir eşi daha bulunmıyan (ki 
bunu ben söylemiyorum, encümen zabıtlarında ve 
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I hükümet lâyihasında göreceksiniz.) Bu müstesna 

eserin her hangi başka bir şekle bürünmesi su
retiyle yalnız oradaki vatandaşları değil, Yük
sek Meclisin her zaman görüşlerine Jıâkim olan 
mürüvvet zihniyetini yok etmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Hükümet on milyon lira veriyor, 
mülk sahipleri ceplerinden on para harcamı
yorlar. Ayrıca hükümet, birçok imkânları da 
temin etmek suretiyle maliyeti indiriyor. Mak
sat nedir?. Biz yalnız kiracılara dükkânlarının 
yanmış olmasından ötürü kaybetmiş oldukları 
haklarını iade ediyoruz. Bunda haksızlık yoktur, 
bilâkis evlerimize gittiğimiz zaman kalblerimizin 
tamamen mutmain olduğunu hissedeceğiz. Me
seleyi bir hukuk meselesi haline getirdiler. Hal
buki dedelerimizden intikal eden bir sanatı icra 
eden ve İstanbul'un bir kısım esnafını teşkil eden 
1200 vatandaşı da mülk sahibi gibi düşünmek 
vazifemizdir arkadaşlar. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar; bu kanun lâyihası mülk sahip-
I lerini düşünmek maksadiyle sevk edilmiş değildir. 

Nereden çıkıyor bu mülk sahihleri işi? Bu ka
nun Kapalı Çarşının tarihî kıymetini benimse
mek ve bunun ihyası maksadiyle sevk edilmiştir. 
Pek tabiîdir ki; bunun neticesi birtakım hak sa
hiplerinin tamamen objektif düşünülmesi gere
ken hakları ortaya konur, ve bundan bir kısım 
insanlar müstefit olur. Arkadaşlar, bu kanun lâ
yihası münhasıran mülk sahiplerini koruyor gi
bi söylenen sözler tamamen mesnetsizdir. Hadi 
Bey arkadaşımızın kendi doktirinine, kendi mü
nakaşalarına girecek değilim. Fakat arz edeyim 
ki; sosyal düşünce ile sosyalist düşünce ayrı ay
rıdır. Millî Korunma Kanunu sosyal maksatları 
düşünmek suretiyle sevk edilmiştir. Yanan bina
ların ihyası halinde kiracı ile mülk sahipleri ara-

I sındaki münasebetin münkati oluşu umumi hü-
I kümler icabı olarak burada devam ettirilmek is

tenmektedir. Aksi takdirde mülk sahibi mülkü
nün sahibi olamamaktadır. Oradaki hükme rağ-

I men mal sahibi mülkünün sahibi olamamakta
dır. Bu bakımdan bendeniz isimler üzerinde çok 
durmam. Bardağa gözlük, gözlüğe bardak deseniz 
netice değişmez; çünkü bardak yfrıe bardaktır, 
gözlük yine gözlüktür. Bu itibarla, kendilerine 
karşı en küçük bir telmihte bulunmuş değilim. 

I Bu mânada almışlarsa hakikaten özür dilerim. 
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Ben sadece hükmün hukuki ve sosyal muhteva
sını ele almış bulunuyorum. Yoksa arkadaşımı 
böyle bir şeyden, kendileri de reddetmiş olduk
larına göre, külliyen tenzih ederim. 

REÎS — Takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeblerle 7 nci madde

nin reddini rica ederim. 
Bursa 

Raif Aybar 

Riyasete 
7 nci madde Anayasaya aykırıdır. Tetkik edil

mek üzere Teşkilâtı Esasiye Encümenine tevdi
ini arz ve teklif ederim. 

Yozgat Mebusu 
îhsan Aktürel 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin yeniden tetkik edilmek üze

re Bütçe Komisyonuna iadesine karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederim. 
Madde 7. — Eski kiracılar rüçhan hakkını ha

izdir. 
Niğde Mebusu 

H. Hayati Ülkün 

REÎS — 7 nci madde üzerinde verilmiş muh
telif takrirler vardır. Yani dört ayrı fikir var
dır. 

Bunlardan birisi 7 nci maddenin tamamen 
tayyı hakkındadır. Diğeri Anayasa Encümenine 
havalesine ait olan tekliftir. Bir diğeri, Bütçe 
Komisyonuna havalesi hakkındadır. Bir de ay
rıca metinle ilgili kiracılar hakkında bir teklif 
bulunmaktadır. Nizamnameye göre en aykırı tek
liften başlıyarak reye vaz'edeceğim. Bu teklif 
Raif Aybar arkadaşımızın olup 7 nci maddenin 
tamamen tayyı hakkındadır. Bir defa daha oku
tuyorum. 

(Raif Aybar 'in takriri tekrar okundu). 
REÎS — 7 nci maddenin lâyihadan çıkarıl

ması hakkındaki teklifi reye vaz'ediyornm. Naza
ra alanlar... Almıyanlar... Maddenin metinden 
çıkarılmasına dair olan takrir kabul edilmiştir. 
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O halde diğer takrirleri reye vaz'etmeye lü

zum kalmamıştır. 
MUVAKKAT MADDE — 1955 yılı Muva-

zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Devlet Borçları kısmının 818 nci 
(4649, 4604, 4911* 6400, 5433 ve 3892 sayılı k*. 
nunlar gereğince yapılacak ödemeler) faslının 
12 nci (Su işleri kredisi itfası) maddesinden 
(500 000) lira indirilerek aynı kanuna bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kısmında 
(istanbul Kapalıçarşısmın tamir ve ihyası her 
türlü masrafları) adiyle yeniden açılan 748 nci 
fasla fevkalâde tahsisat olarak nakledilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Yedinci maddenin tayyı sebebiyle 
eski 8 nci madde 7 nci madde olmuştur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi ikmal edilmiştir. 
Efendim, müstacel olan Hâkimler Kanunu 

hakkında encümen müzakeresini yapmıştır. Az 
bir şeydir. Müsaade ederseniz ikmal edelim. Söz 
Adliye Encümeni namına Nusret Kirişçioğlu'-
nundur. 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU ADLÎYE ENCÜ
MENİ ADINA (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar, Cemil Bengü arkadaşımızın verdiği tak
ririn Yüksek Meclisçe nazarı itibara alınması 
üzerine Adalet Encümeni toplanmış ve vaziyeti 
bu takrir muvacehesinde yeniden gözden geçir
miştir. Encümenimiz gerek 47 gerek 56 ve gerek
se 58 nci maddeler üzerinde arkadaşımızın tadil 
tekliflerine filhal ve metin olarak aynen ve itti
fakla iştirak etmiştir. 

REÎS — Maddeleri bu izah dairesinde oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

Hâkimler Kanununun 5457 numaralı Kanunla 
muaddel 47, 56, 58 ve 60 nci maddelerinin de-

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5457 sayılı Kanunla tadil edi
len 2556 sayılı Hâkimler Kenminaun 47, 56, 58 

247.— 



1 : 60 6.4 
ve 60 neı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 47. — 90 lira maaşı fiilen almak sure
tiyle bir terfi müddetini ikmal ederek Ayırma 
Meclisince terfie lâyık görülen hâkim ve müddei
umumiler aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar da
iresinde birinci sınıf a ayrılabilirler. 

: Mümtaz olarak yükselmeye lâyık olanlar 3 ncü 
sınıftan başlamak üzere 10 yıl geçmedikçe birin
ci sınıfa ayrılamazlar. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinden 
Adliye Vekâleti hizmetlerine alınanların birinci 
sınıfa geçmelerinde gözetilecek fiilî hizmetleri 74 
ncü maddeye göre hesap-olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. -— 66 neı madde hükmü mahfuz 
olmak üzere hâkim ve müddeiumumi muavinleri 
ile hâkimlik meslekindeki icra memurlarının bu 
kanun hükmü dairesinde ve kadro tahsisi sure
tiyle tâyinleri ve yükseltilmeleri Adliye Vekâ
letinin teklifi üzerine Millî irade ile icra olunur. 

47 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiy-
le, Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görü
lenler 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre Ve
kâletçe üst derece aylığı verilmesi Hâkimler Ka
nunu hükmünce sınıf ve derece yükseltilmesi 
sayılmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Açık hâkimlik ve müddeiu
mumiliklerle muavinliklerine yükselme defter
lerindeki sıraya göre önce gelen, önce tâyin 
olunur. 

Ayırma Meclislerince tanzim edilen terfi 
defterlerinin taaddüdü halinde en eski tarihli 
defterde mümtaz, tercihli veya adiyen terfie lâ
yık görülen hâkim, müddeiumumi ve muavinle
rinin ayırma defterlerindeki sıralarına göre kad
ro verilmek suretiyle terfileri yapılmadıkça, da
ha sonraki tarihli defterde bulunanların kadro 
tahsisi suretiyle terfileri yapılamaz. 

Yukarıki esaslar dairesinde Adliye Vekâle
tince yeniden tanzim edilecek kadro tevzi def
teri alâkalılara gönderilir. 

Açılan kadrolar münhale alındıkları tarihten 
itibaren âzami iki ay zarfında yukardaki esas
lara göre sırası gelerilere tevzi olunur. 

.1905 C : 1 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60 — Münhal kadrolar 58 nci mad
deye göre aynı tarihli terfi defterinde bulunan 
hâkim, müddeiumumi ve muavinlerinden evvelâ 
mümtazen terfie lâyık görülenlere tevzi olunur. 
Bakiye kadro kaldığı takdirde; tercihan terfie 
lâyık görülenlere, bunlardan da artan kadrolar 
adiyen terfie lâyık görülen hâkim ve müddeiu
mumiler adedi nazara alınmak suretiyle tesbit 
edilecek nispete göre verilir. 

59 ncu madde uyarınca yükselme defterinin 
sonuna kalanlar ikinci yapılan teklifi kabul et
medikleri takdirde kendilerinin dâhil olduğu 
defteri takibeden tarihli defterde ilk terfi şekil
lerine göre bu defterin en sonuna geçirilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

İkinci müzakeresi de bitmiştir. Tümünü re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Lâyihanın kanunluğu kabul edilmiştir. 

Açık rey neticelerini arz ediyorum : 
Türkiye'ye Teknik Yardım Temini husu

sunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Teknik Yardım İdaresi arasında imzalanan 
6 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına (283) rey verilmiştir. Ret ve 
müstenkif yoktur, muamele tamamdır, nisap 
vardır; kanun lâyihası (283) reyle tasvip Duyu
rulmuştur. 

1952 yılında Boenos Aires'te, imza edilmiş 
olan Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
sinin tasdiki hakkındaki Jkanun lâyihasına (275) 
rey verilmiştir. Ret ve müstenkif yoktur. Mua
mele tamamdır, nisap vardır. Kanun lâyihası 
(275) reyle tasvip buyurulmuştur. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yok
tur. 8 Nisan 1955 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 
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TASHİH 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 232 S. sayılı matbuanın birinci sayfasının birinci sü
tununun 7 nci satırındaki (ismail) kelimesi, (İstanbul) olarak tashih edilecektir. 

Türkiye'ye Teknik Yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım îdaresi arasında imzalanan 6 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki Kanuna ve

rilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

1 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
M'istafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vas^i öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçra 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Aşım Okur ... 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 283 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak'etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Sait Esen 
Müeteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinbğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 

— ik 

îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
. Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup-Gürsel -

# — 

Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekci 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlü 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrey Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yâşmkıhç 

ELAZIÖ 
Suphi Ergene 
Hüsriü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Permçek-



Veysel Varol 
ERZURUM 

İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Sa îh Fuad Keçeci 
Hasaı. Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
thsan Daî 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
TTiıoıdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa . 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demir alay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

î : 60 
İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
tlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
tbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağa oğlu 
Ham di Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Binin d 
'Sıtkı Şalim. .Burçak 
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Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
îhsan Şerif özgen 
Nihat Halûk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
SalAhattim QrXon 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet MorgM 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 

StîRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmet özel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erata man 

TOKAD 
thsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Gnlo§ln 
Muzaffer IIarun.oğlu 
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Süleyman Fehmi Ka* 
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELt 
Fethi Ülkü 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Dağistan Binerbay 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Neemi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuaçl Seyhun 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatjn Dalaman 
Enver Karan 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Unver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (I.) 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Ht'rai Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

[Reye iştirak 
BİTLİS 

Selâhattin inan 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A Hamdi Sanca* 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmid Tiğrel 

Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

etmiyenler] 
EDİRNE 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şerki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

~ ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HA.TAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Küseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlü 
Edibe Sayar 

Şevket Sarıçalı 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
M'ehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopıılos 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündajş 
(t.) 
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KARS 
Fevzi Aktas 
Sırrı Atalay 
Hasaıı Erdoğan 
Turgut Göl© 
Kemal Güven 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nazifi ŞeMffNabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSER* 
Osmari Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Hakki' Kttrinel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (I.) 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç. 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Onat 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoglu 
Ahmet Koyuncu 

t : 60 
Tarık' Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuneu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat fiöğan 
ismet InÖüü 
Mehmef Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Öcakcıoğlu (I.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayrı Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanojglu 
Fevzi" Lûtifi Karatos-
manoğlü 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalincı 
Akif Satttoğîtı 

6.4.1955 O : 
MUŞ 

Şem3İ Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Memiş Yazıcı 

RTZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (I.) 
Sinan Tekeliöğlü 
Nurullah ihsan Tölon 
Mehmet Ünaldı 

StlRD 
Suat Bedük 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ (I.) 
Bahattîn örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feriduı Ergin 
Mehmet Hatiböğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (I.) 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Avni Yurdabayrak 

(Münhal Mebusluklar] 

Bursa 
Diyarbakır 

KayMrî 
Zonguldak 



1 : 60 6.4.1955 C : 1 
1952 yılında Buenos Aires'te imza edilmiş olan Milletlerarası Telekomünikasyon Söyleşmesinin 

tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
^liye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincîrkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Gcveci 
Etem Menderes 
A, Baki ökdem 

Az a adedi 541 
Rey verenler 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 259 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğhı 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk ÇakıroğJu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaettin Karanakçı 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zprlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLl 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 

Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafâ Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erdtıman 
Hâmid Şevket ince 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Fotmoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Da! 
Samih inal 
Ali Ocak. 

GİRESUN 
Hamdi BozUağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin ürkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüf ek<îioğlu 
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GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basrî Aktaş 
Süleyman Çağlar 

î : 60 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nftzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Abdullah Köroğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Şamet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaös-

6.4.1955 C : 1 
manoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdeni 
Halim Satana 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabrı îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoglu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Tlplu 

SÎNOB 
Şferafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
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âuat Başol 
Necati Diken 

Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

e . 4 . ıvtiü KJ : ı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişçioğlu 

{Reye iştirak etmiy enler] {Reye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHİŞAR 
Arif Demirer 
Saip özer 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
'Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah • Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLEClK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker (t.) 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
.Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 

Edibe Sayar i 
Avni Yurdabayrak - -

Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel * 
Seyfi Gögen : . . 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav • 
Hamdullah Suphi Tau- . 
rıöver . . J 
Fahrettin Ulag •.....; 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri üstündag 
(t.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
TaJhir Taşer 
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KOOAEU 
Ekrera .MLcaa 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Qö\ml (t) • > 
Turaa O-ünof 
Kâzım MerİQ 
Nüzhet Una* 

KONYA 
Abdürrahman > Fah*i 
Ağaoğlıı 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Osman*özbilen 
Nihat Halufc^Pepeyi 
îsma^HlKkkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan-
ismet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırtksğlu 
Nuri Ocakcıoğlu (I.) 
Mehmet Fahri: Oral 

i, : uu D . 4 
Hilmi özbayty 
Mehmet JfekiTtdunar 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant (I.) 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Ktrçer 
Nafiz Körezr 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet iBözdağ 
Remzi öksüY 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

Zeyyat Mandalinci 
Akif Sanöğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali UM Arıkan 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ünerv 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbaku 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

. ıy&ö u : ı 
ORDU 

Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Memig Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SlVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Nurettin ErtÜrk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akytiz 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu' 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (I.) 

T. B. M. M. Matbaan 



D*vr« : X A A i 
îfltlııı*: 1 S. SAYISI : Zül 

Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci maddelerinin tâdili hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/183) 

T. C. 
Başvekâlet 27.1.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2857, 220 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nei maddelerinin tadili hakkında Devlet Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 19.1.1955 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

A) 5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1 nei maddesindeki nüfus sayımlarının (10) yılda bir 
yapılmasını âmir olan hükmün değiştirilerek (5) yılda bir yapılmasını gerektiren sebepler aşağı
dadır : 

1. Bir memleketin siyasi, askerî, iktisadi kudretinin ana kaynağı, o memleketin nüfusudur. 
Bu nüfusun sayı ve vasıf bakımından bilinmesi, zaman dâhilinde bu bakımlardan kaydettiği de
ğişikliklerin, muntazam fasılalarla yapılan sayımlarla tesbiti, medeni memleketlerde normal 
devlet faaliyeti arasında yer almaktadır. 

2. Memleketimizde de, ilki 1927 de, diğerleri, Milletlerarası istatistik Enstitüsünün tavsiyele
rine ve bu suretle milletlerarası tatbikata uyularak, sonu (0) ve (5) ile nihayet bulan yıllarda 
olmak üzere 1935 de, 1940 da, 1945 te, 1950 de nüfus sayımları yapılmıştır. 

Yapılmış olan bu beş nüfus sayımı, umumi bir Sayım Kanununun emri yerine getirilerek değil, 
ve fakat, bu yıllara ait bütçelere gerekli tahsisat konulmak suretiyle icra edilmiştir. 

3. 23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar Kanunu, ilk defa olarak : , 
a) Nüfus; r;/-' '* 
b) Tarım 
e) î§ yerleri; 
Sayımları için on yıllık devreler tesbit etmiştir. Nüfus ve tarım sayımı için, sonu (0) ile bi

ten yıllar, iş yerleri sayımı için ise sonu (1) ile biten yıllar, sayım yıllan olacaktır; 1950 nü
fus sayımı, 1950 ziraat sayımı, 1951 iş yerleri sayımı bu kanunun ilk tatbikatından olan sayım
lardır. 

4. Tarım ve iş yerleri sayımları için, 10 yılık devre kâfi görülebilir. Tarım- mevzuunda 
yıllık tahminler ve tahminleri destekleyici çeşitli kısmi anketler: 

îş yerleri mevzuunda, posta ile muhabere usulü, her yıl için, ihtiyaçlara cevap verecek malû
matı temin edebilir. 

Fakat nüfus mevzuunda, 10 yıllık devre, memleketimizin şartları bakımından çok uzun bir 



devredir. Esasen, bir kısım memleketler (5), bir kısım memleketler de (10) yılda bir sayım yap
maktadırlar. Memleketimizin (10) yılda bir sayın yapanlar arasında yer alması, çok mahzurlu 
olarak mütalâa edilmektedir. Şöyle ki : 

a) Memleket nüfusunun yüzde sekseni köyde oturmaktadır. Köyün idaresi de muhtar ve ih
tiyar heyetine bırakılmıştır. Bu demektir ki, henüz köyde (kayıt, kütük) tatmin edici olmaktan 
uzaktır. 

b), . . Şehir ve kasabalarımızda da, nüfus idarelerinin bugünkü hali, halkımızın nüfus hareketle
rini vaktinde tescil ettirmek itiyadına henüz ulaşmamış olması yüzünden, nüfus kütüklerimiz tat
min edici olmaktan uzaktır. Bu sebeplerden, memleketimizde doğumlar, ölümler ve diğer nüfus ha
reketleri tamamiyle meçhuldür. 

Bir ailenin hayatında en mühim hâdise, o aileye doğum suretiyle yeni bir âzanm katılması ve 
bu suretle, o ailenin bu mini mini azadan dolayı sevinmesi; azadan birinin Ölümü suretiyle yasa 
gark olmasıdır. 

Aile için bu kadar mühim olan iki hâdise, ailelerin teşkil ettiği daha büyük ailenin, milletin ha
yatında" da aynı ehemmiyeti muhafaza etmelidir. Devlet, doğumları, ölümleri, sayı ve vasıf bakım
larından bilmek zaruretindedir. Memleketimizde, bugün bu hâdiselerden, maalesef, sahih olarak 
haberdâr değiliz. İtiraf etmek lâzımdır ki bu çok acı bir hakikattir. Milletlerarası neşriyatta, 
Türkiye bu bakımlardan, isminin altında malûmat bulunmıyan memleketler arasındadır. 

Bu durum, memleketi, bu mevzuda, nüfus sayımları 10 yılda bir yapılırsa, tam (10) yıl karan
lıkta bırakacaktır. İleri memleketler (10) yılda bir sayım yapmakla iktifa edebilirler. Zira, ara
da kendilerini, nüfusun miktarı bakımından malûmat sahibi kılacak, malûmat kaynaklarına sahip
tirler. Onlar nüfus sayımlarını ancak, bir taraftan nüfusun sayısı hakkında mevcut malûmatları
nı tashih etmek, bir taraftan da, esas maksat da budur, nüfusun vasıfları hakkında malûmat elde 
etmek için yaparlar. 

Memleketimizde ise, sade vasıf bakımından değil, sayı bakımından da tek malûmat kaynağı an
cak sayımlar olabilir. Bu itibarla 10 yıllık fasıla, memleketimiz için çok uzun bir fasıladır. Bu fası
lanın (5) yıla indirilmesi zaruridir. Bu zaruret sadece Demografik mülâhazalardan doğmamakta-
dir. Pek çok kanunların tatbikatı da, nüfûs sayımlarının daha kısa fasılalarla yapılmasını gerektir
mektedir. Zira, aşağıya birkaçının numarasını ve adını sıraladığımız kanunlar tatbikat bakımın
dan, en son nüfus sayımı ile elde edilen nüfus miktarına atıf yapmaktadırlar. 

1. 5545 sayılı Milletvekilleri Kanununun 5 nci ma"ddesi, Milletvekilleri sayısının son nüfus sa 
yımı neticelerine göre taayyün edeceğini âmirdir. Buna göre, şayet 1955 te sayım yapılmazsa 1958 
seçimlerinde milletvekili sayısı yine bugünkü miktarında kalacaktır. 

2. 442, 1580, 4928, 5670 sayılı kanun hükümlerine göre genel meclis üyelerinin, belediye mec
lislerinin, köy ihtiyar heyetlerinin üye sayıları da, son nüfus sayımı rakamına göre taayyün eder. 

3. 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun birçok maddelerinin tatbikatı, son nüfus sayımı 
rakamları ile irtibatlandırılmıştır. 

4. 4654 sayılı Kanun, hekim, diş tabibi, eczacı, (Eczacılar hakkında hüküm değişmiştir) sayısını 
nüfus sayısı ile irtibatlandırmaktadır. 

5. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununda da nüfus sayısı ile irtibatlı hükümler var
dır. 

& 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun tatbikatı, tatbik edilecek vergi nispetleri bakımından 
son nüfus sayımı neticelerine atıf yapmaktadır. 

7. 5887 sayılı Harçlar Kanunu, bâzı mevzularda tatbik edilecek tarife bakımından, son nüfus 
sayımı rakamlarına atıf yapmaktadır. 

8. Gümrük cesimlerinden, mahallî idare hisselerinin tefriki, belediye hudutları içindeki nüfusun 
miktarına bağlıdır. 

9. İller Bankası Kanununun tatbikatı da belediye hudutları içindeki nüfus ile irtibatlıdır. 
10. 5889 sayılı Kanuna göre alman Akar Yakıt Vergisinin yüzde on beşi belediyelere nüfusları 

nispetinde tevzi olunmaktadır. Bu nüfus da, kezalik son nüfus sayımı ile taayyün eder, 
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B) 5622 sayılı Sayımlar Kanununun (10) ncu maddesi müeyyideye taallûk etmektedir. Koydu

ğu müeyide gayet umumi olup sayım ve anket çeşitleriyle, sorulara muhatap olanlar ve sayım ve 
anket memurluğu yapanlar arasında hiçbir tefrik yapmamaktadır. Halbuki sayımların ve anketle
rin mahiyetleri birbirinden farklıdır. Ayrıca, sorulara muhatap olan kimseler »ayımdan sayıma ve 
anketten ankete değişmektedir. Meselâ; sanayi ve ticaret sayım ve anketlerinin muhataplariyle nü
fus sayımının muhatapları aynı değildir. Sorulara cevap almak bakımından da karşılaşılacak muka
vemet keza aynı değildir. Bu itibarla müeyideler de karşılaşılacak mukavemetlerle mütenasip olma
lıdır. Nüfus sayımlarında sorulara cevap vermek hususunda halkımızın alışıldığı, sayım memurluğu 
ve kontrol memurluğu vazifelerinin ifası hususunda okur yazarlarımızın göstermekte oldukları yakın 
alâka ve bu vazifeyi bir memleket vazifesi telâkki edişleri, bu mevzuda müeyyideyi günün şartları
na göre ayarlamakla beraber, hafif tutmanın maksada kâfi geleceği kanaatini uyandırmıştır. 

Tarım sayım ve anketleri mevzuunda sayım ve anketle görevlendirilecek kimselerin mahdut sayı
da olması ve nüfus sayımına nazaran uzunca bir zaman süresi içinde yapılması zarureti, bu mev
zuda vazife alacak kimselere bir miktar para verilmesini icabettirmektedir. Bu itibarla nüfus sayı-
mmdaki gibi mecburi bir mahiyeti yoktur. Sayımda sarulara muhatap olanlar da umumiyetle köy-
1 illerimizdir. Müeyyidenin bunların malî takatlarine uygun olması gerekir. 

tş yerleri sayım ve anketlerinde sayım ve anket memurluğu vazifesini alanlar ücretle çalışır. 
Sorulara muhatap olanlar ise ticari, sınai veya bu mahiyetteki müesseselerdir. Bunlar faaliyetlerine 
mütaallik malûmat vermek hususunda çekingendirler. Bunlar hakkındaki müeyyide hafif olacak 
olursa, aralarında malûmatı vermektense müeyyideye katlanmayı tercih edenler bulunabilir. Hal
buki memleket ekonomisinin umumi şartlarının bil inmesi, zaman dahilindeki gelişmesinin takibi, bu 
müesseselerden devamlı ve sıhhatli malûmat toplanmasına bağlıdır. Bu maksadı temin etmek üzere 
müeyyide kuvvetlendirilmiştir. 

Her çeşit sayım için müeyyideler mevzuunda teklif edilen takviyeler (5622) sayılı Kanunun 
dört yıllık tatbikatının telkinleri neticesidir. Yeni müeyyidelerin sayım ve anket işlerinin gereği 
gibi başarılmasında müessir olacağı ümidedilmektedir. 

C) 11 nci maddedeki değişiklik 1 nci maddedeki değişikliğe mütenazırdır. Hükümde bir deği
şiklik yoktur. Sadece ifade tarzı değiştirilmiştir. 
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Dahiliye Enoümeni mazbata»! 

f. B.M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No.1/183 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci madde
lerinin tadili hakkındaki kanun lâyihası, Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle ^encümenimizde 
görüşüldü: 

Sayımların beş senede bir yapılmasını temin 
maksadiyle hazırlanan lâyiha ve bu husustaki 
mucip sebepler, encümenimizce de yerinde gö
rülerek, müzakere mevzuu lâyihanın kanunlaş
masında fayda mülâhaza edilmiş ve Hükümet 
metni aynen kabul edilmişttir. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye En. Reisi Reisvekili M. M. 

Edirne Ankara izmir 
R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu P. Arat 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Yalman 
Çoruh 
Z. Vral 
Konya 

M. Keskin 

Amasya 
K. Eren 

Denizli 
A. H. Sancar 

Konya 
M. R. özal 

5 . II . 1956 

Amasya 
M. Zeren 

Niğde 
C. Kavurmacıoğlu 

Trabzon 
P. Sanaç 

Kastamonu 
8. Çağlar 

Muğla 
Y. Başar 

Samsun Seyhan 
M. özkefeli A. Kınık 

Uşak 
Y. Aysal 

Sivas 
E. Damalı 

Van 
M. Görentas 

Adlîye Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/183 
Karar No. 24 

19. il. 19ar, 

Yüksek Reisliğe 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 
nci maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeninin 5. II. 1955 tarihli mazba
tası Riyasetten Encümenimize havale edilmiş ol
makla Encümenimizde Adliye ve Dahiliye Ve
kâleti mümessilleri ile istatistik Umum Müdür
lüğünün temsilcisi hazır bulunan toplantıda tet
kik ve müzakere edildi : 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun birinci 
maddesiyle Nüfus sayımının sonu (0) ve (5) ile 
nihayet bulan senelerde beş senede bir ve Ta
rım sayımının ise sonu (0) ile biten senelerde 10 
senede bir ve iş yerleri sayımlarının da sonu (1) 
ile nihayet bulan senelerde ve on senede bir ola
rak yapılması ve aynı kanunun 11 nci madde
sindeki cezai müeyyidelerin de ihtiyaca ve vakı

aya cevap verecek şekilde ayarlanması derpiş 
edilmiş ve 11 nci madde ile de muayyen seneler
de yapılan sayımların sonuçlarının sayımı taki-
beden üç yıl ve diğer sayım ve anketlerin so
nuçlarının ise sayımı takibeden iki yıl içinde ilân 
ve neşredilmesi yolundaki değişiklikler ve bu 
yoldaki Hükümetin mucip sebepleri Encümeni
mizce de muvafık görülerek 5622 sayını Kanu
nun 1; 10 ve 11 nci maddelerinin tadili kabul 
edilmiş olmakla havalesi gereğince Bütçe Encü
menine sevk edilmek üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

Halil özyörük 

M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa 

Semi Ergire 
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Amasya 
Söz hakkım mahfuz 

1. Olgaç 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

N. Geveci 

Antalya 
E. Karan 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

C. Ülkü 

Balıkesir Burdur Çanakkale 
V. A sena B. Kayaalp S. Sezgin 

Çankırı Erzincan Eskişehir 
C. Boynuk S. Perinçek H. Sezen 

İsparta 
Söz hakkım mahfuz 

8. Bilgiç 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuz 
S. B\nçer 

Konya Malatya 
M. Ohuz M. Z 

Sivas 
Ş. Ecevit 
Konya 

Söz hakkım mahfuz 
H. Aydıner 

Kayseri 
0. N. Deniz 

Konya 
T, F. Baran 

Niğde 
Tulunay H. H. Ülkün 

Yozgad 
M. Ataman 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/183 
Karar No : 63 

1 .IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 
nci maddelerinin tadili hakkında Devlet Vekâle
tince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise takdimi kararlaştırılıp Başvekâletin 
27 f i . 1955 tarihli ve 71/2857 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları ile birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla istatistik Umum Müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 5622 sayılı Sayımlar Kanu
nunun 1, 10 ve 11 nci maddelerinin tadili sure
tiyle on senede bir yapılmakta olan genel nü
fus sayımının (5) yılda bir yapılmasını derpiş 
ve cezai müeyyidelerin ihtiyaca ve değişmiş olan 
şartlara uygun şekilde ayarlanmasını ve sayım ne
ticelerinin neşredileceği tarihin tesbitini istih
daf etmektedir. 

5622 sayılı Kanunun tâdilini mucip sebepler; 
lâyihanın gerekçesinde tafsilen arz ve izah edil
miş olup encümenimizce de muvafık mütalâa 
olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş Da

hiliye ve Adliye encümenlerince aynen kabul 
edilen kanun lâyihası encümenimizce de aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Bu mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Aydın 

Reisvekili 
Balıkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir 
Z. Uray M. H. Timurtas 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Niğde 
H. Avni Göktürk 

Seyhan 
N. 1. Tolon 

içel 
/ . Gürgen 
Konya 

R. Bir and 
Ordu 

R. Aksoy 

F> 

Mazbata M. 
istanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çankırı 
T. Uygur 
izmir 

B. Bügin 
fMuğla 

N. Poyrazoğlu 
Seyhan 

S. Barı 
Urfa 

, Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1,10 ve 11 inci maddeleri

nin tadili hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 5622 sayılı Sa
yımlar Kanununun 1 nci, 10 
ncu ve 11 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Genel nüfus sa
yımları, sonu (0) sıfır ve (5) 
beş ile, 

Genel tarım sayımları, sonu 
(0) sıfırla, 

Genel işyerleri sayımları, so
nu (1) bir ile biten yıllarda ol
mak üzere İstatistik Umum 
Müdürlüğünce tekrarlanır. 

Diğer sayımlar ve anketle
rin tarihi İstatistik Umum Mü
dürlüğünün teklifi ve Başve
kâletin tasvibi ile tesbit olu
nur. 

Madde 10. — Nüfus sayımla
rında makbul bir özre dayan
maksızın sayım memurluğu ve
ya kontrol memurluğu vazife
sini yapmaktan kaçınanlara 
(50) liradan (200) liraya ka
dar; sayım işleri hakkında tâ
yin edilen esaslara aykırı hare
kette bulunanlara veya sorula
ra cevap vermiyenlere veyahut 
bilerek hakikate aykırı cevap 
verenlere (25) liradan (100) ! 
liraya kadar hafif para cezası i 
hükmolunur. 

Tarım sayım ve anketlerin-
deki sorulara tâyin edilen müd
detler içinde makbul bir özre 
dayanmaksızın cevap vermi
yenlere veya bilerek hakikate 
aykırı cevap verenlere (50) li
radan (100) liraya kadar ha
fif para cezası hükmolunur. 

İşyerleri sayım ve anketle-
rîyle diğer her çeşit sayım ve 

_ 6 - ~ 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1, 10 ve 11 nci maddeleri

nin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. —• 5622 sayılı Sa
yımlar Kanununun 1 nci, 10 
ncu ve 11 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Genel nüfus sa
yımları, sonu (0) sıfır ve (5) 
beş ile, 
Genel tarım sayımları, sonu 
(0) sıfırla, 
Genel iş yerleri sayımları, sonu 
(D bir, 
ile biten yıllarda olmak üzere 
İstatistik Umum Müdürlüğün
ce tekrarlanır. 

Diğer sayımlar ve anketlerin 
tarihi İstatistik Umum Mü
dürlüğünün teklifi ve Başvekâ
letin tasvibi ile tesbit olunur. 

Madde 10. —Nüfus sayımla
rında makbul bir özre dayan
maksızın sayım memurluğu ve
ya kontrol memurluğu vazife
sini yapmaktan kaçınanlara 
(50) liradan (200) liraya ka
dar; sayım işleri hakkında tâ
yin edilen esaslara aykırı hare
kette bulunanlara veya soru
lara cevap vermiyenlere veya
hut bilerek hakikate aykırı ce
vap verenlere (25) liradan 
(100) liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. 

Tarım sayım ve anketlerin-
deki sorulara tâyin edilen müd
detler içinde makbul bir özre 
dayanmaksızın cevap vermi
yenlere veya bilerek hakikata 
aykırı cevap verenlere (50) li
radan (100) liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur. 

İş yerleri sayım ve anketle-
riyle diğer her çeşit sayım ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1, 10 ve 11 nci maddeleri

nin tadili hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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anketlerdeki sorulara tâyin o-
lunan müddet içinde makbul 
bir özre dayanmaksızın cevap 
vermiyen veyahut bilerek haki
kate aykırı cevap veren hükmi 
ve hakiki şahıslara (250) lira
dan (1000) liraya kadar hafif 
para cezası, ve bu hakiki ve 
hükmi şahısların muameleleri- ; 
ni filen idare eden kimse, mü- i 
dür veya memurlarına, (1) gün- i 
den (30) güne kadar hafif ha- | 
pis cezası hükmolunur. I 

Bu maddedeki suçların te- '• 
kerrürü halinde verilecek ceza j 
evvelce verilen cezanın bir mis- j 
linden aşağı olamaz. Ve bu ! 
maddede cezaları tâyin edil- j 
miş olan suçlara ait dâvalar ! 
sulh ceza mahkemelerinde gö- I 
rülür. Hükmolunan para ceza- j 
lan katidir. j 

Hükmi şahıslar hakkında ve- I 
rilecek para cezaları âmme a- ! 
lacaklarmm Tahsil Usulü Ka
nunu hükümleri mucibince tah- ; 
sil olunur. 

Sayım ve anket sorularına ve
rilen ferdi cevapları İstatistik î 
Umum Müdürlüğünün sorumlu j 
teşkilâtı dışına ifşa edenler j 
hakkında 1554 sayılı İstatistik I 
Umum Müdürlüğünün salâhiyet | 
ve vazifeleri hakkındaki kanu
nun 16 ncı ve 18 nci maddeleri ı 
hükümleri uygulanır. 

Tarım ve işyerleri sayımlariy- ! 
le diğer sayımlar ve anketlerde j 
görevlendirilmek üzere yetiştir
me kurslarına iştirak eden kim- | 
seler görevlerini makbul bir özü-
re dayanmaksızın yapmaktan 
kaçındıkları takdirde yetiştiril
meleri için yapılan masraflar | 
kendilerine ödetilir. I 

Ad. E. 

anketlerdeki sorulara tâyin 
olunan müddet içinde makbul 
bir özre dayanmaksızın cevap 
vermiyen ve yahut bilerek ha-
kikata aykın cevap veren hük
mi ve hakiki şahıslara (250) li
radan (1 000) liraya kadar ha
fif para cezası, ve bu hakiki ve 
hükmi şahısların muameleleri
ni fiilen idare eden kimse, mü
dür veya memurlarına (1) gün
den (30) güne kadar hafif ha
pis cezası hükmolunur. 

Bu maddedeki suçların te
kerrürü halinde verilecek ceza 
evvelce verilen cezanın bir mis
linden aşağı olamaz. Ve bu 
maddede cezaları tâyin edilmiş 
olan suçlara ait dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 
Hükmolunan para cezalan 
katidir. 

Hükmi şahıslar hakkında ve
rilecek para cezaları Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Ka
nunu hükümleri mucibince 
tahsil olunur. 

Sayım ve anket sorulanna 
verilen ferdî cevapları İstatis
tik Umum Müdürlüğünün so
rumlu teşkilâtı dışına ifşa 
edenler hakkında 1554 sayılı 
İstatistik Umum Müdürlüğü
nün Salâhiyet ve Vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 16 ncı ve 
18 nci maddeleri hükümleri uy
gulanır. 

Tarım ve iş yerleri sayımla-
riyle diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere 
yetiştirme kurslarına iştirak 
eden kimseler görevlerini mak
bul özre dayanmaksızın yap
maktan kaçinchklan takdirde 
yetiştirilmeleri için yapılan 
masraflar kendilerine ödetilir. 
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Madde 11. — Birinci madde 

gereğince muayyen yıllarda ya
pılan sayımların sonuçlan sayı
mı takibeden üç yıl ve diğer Ba
yım ve anketlerin sonuçlan sa
yımı takibeden iki yıl içinde 
neşredilir. 

MADDE 2. —- Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kânunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

19 . I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Başvekil Yardımcısı 
E. 22. Zorlu 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Maarif Vekili 
€. Yardımc\ 
l^afıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. üz 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E, Kalafat 

Ad. E. 

Madde 11. — Birinci madde 
gereğince muayyen yıllarda 
yapılan sayımların sonuçları 
sayımı takibeden üç yıl ve di
ğer sayım ve anketlerin sonuç
ları sayımı takibeden iki yıl 
içinde neşredilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili 
M. Çjavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. AğaoğUı 

B. E. 

Madde 11. — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

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

» • « 
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Devre : X 1 0 1 
ÎÇtima: 1 S. S A Y İ S İ : lOİ 

Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati Karaşahin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet Tezkeresi ile Adliye Encümeni 

mazbatası ve tezkeresi (3 /184) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . III . 1955 

Zat ve yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4 -633 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 . XII . 1954 tarih ve 675/2851 sayılı tezkereye karşılıktır : 
Casusluk suçundan dolayı Ankara Garnizon Kumandanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesince 

ölüm cezasına mahkûm edilmiş olan Hayati Karaşahin'in son defaki iadei muhakeme talebinin de 
Askerî Temyiz Mahkemesince reddedilmiş olduğu cihetle kesinleşmiş olan ilâmın infazı için Aske
rî Muhakeme Usulü Kanununun 249 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasına tevfikan Büyük Millet Mecli
since karar istihsali hakkında Millî Müdafaa Vekâletinden alman 16 . III . 1955 tarih ve 104 - 55/ 
1961 sayılı tezkere sureti ile eki iki hüküm dosyasının bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 1, XII. 1954 
Esas No. 3/47 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ve Sovyet 
Rusya lehine casuzluk etmekten suçlu Sabrioğ
lu 1327 doğumlu İsmail - Beykoz nüfusunda ka
yıtlı Ahmet Hayati Karaşahin'in ölüm cezasiyle 
cezalandırılmasına dair Ankara Garnizon Komu-
mutanlığı 2 numaralı Askerî mahkemesinden ve
rilen 12 . VIII . 1953 tarih ve 50/44 sayılı ka
rarın tasdiki hakkında Askerî Temyiz mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesince ittihaz olunan 11 . II . 
1954 tarih ve 2523 /516 sayılı ilâm, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine göre ge
rekli karar istihsal edilmek üzere Yüksek Başve
kâletin 15 . IX . 1954 tarih 5/4 - 343 sayılı tez
keresiyle Encümenimize havale Duyurulması üze
rine evrakın tetkikinde: 

Suçlu Ahmet Hayati Karaşahin'in Türk Ce
za Kanununun 133 ve Askerî Ceza Kanununun 

56 ncı maddesinin A ve D fıkraları gereğince 
ölüm cezasiyle cezalandırıldığı ve hükmün As
kerî Temyiz Mahkemesinin tasdikiyle katiyet kes-
betmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Encümende yapılan müzakere sonunda: 
Suç mevzuu gizli kalması lâzımgelen malûma

tı ihtiva eden (Tab. 6/2 Sahra Topçusunun ta
biye ve tekniği) kitabın umumi bir matbaada 
basılmış olması ve bütün subaylarda ve askerî 
kütüphanelerde bulunması itibariyle temini bü
yük bir gayret ve mesai sarfına lüzum olmaksı
zın kolayca mümkün olmasına ve casusluk, ölüm 
cezasının tatbikini istilzam eden Askerî Ceza 
Kanununun 56 ncı maddesinde yazılı olduğu 
üzere seferberlikte veyahut Türkiye Cumhuri
yetini tehdit eden yakın bir harb tehlikesi mev
cut olduğunu gösteren fevkalâde bir zamanda 



işlenmemiş bulunmasına ve hâdisenin mahiyetine 
ve oluş şekline göre suçlu Ahmet Hayati Kara-
şahin'e hükmedilen ölüm cezasının müebbet ağır 
hapse çevrilmesi Yüksek Umumi Heyetin yüce 
tasvibine arz olunmak üzere ekseriyetle karar al
tına alınmıştır. 
Adliye En. Reisi Y. Bu M. Muharriri 

Manisa 
Muhalifim 
§. Ergin 

Kâtip 
Zonguldak 
Muhalifim 

N. Kirişcioğlu 

Antalya 
Muhalifim 
E. Karan 

Erzincan 
8. Perinçek 

Balıkesir 
Muhalifim 
V. Asena 

Burdur 
B. Kayaalp 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Çorum Denizli 
M. K. Biberoğlu î. Had%mhoğlu 

izmir Kars 
A. Güngören K. Güven 

Maraş 
M. özsoy 

Samsun 
R. O. Gümüpğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Çoruh 
Muhalifim 
M. önaî 
Eskişehir 
H. Sezen 
Kocaeli 

Muhalifim 
8i Dinçer 

Sivas 
Muhalifim 
§. Ecevit 

Adliye Encümeni tezkeresi 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas N. 3/184 
Karar No. 29 

1. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Casusluk suçundan dolayı ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş olan Hayati Karaşahin'in, tas
hihi karar talebinin reddine mütedair karara 
karşı vâki itirazının tetkiki için Başvekâletten 
1. XII . 1954 tarih ve 5/4 - 999 sayılı yazı ile is
tenmesi üzerine Yüksek Reislikçe 1. XII . 1954 
tarih 675/2851 sayılı yazı ile iade olunan ve suç
lunun itirazı üzerine vâki tashihi karar ve ia-
dei muhakeme talepleri tetkik ve reddolunarak 
Başvekâletin 21. I I I . 1955 tarih ve 5/4/633 nu
maralı tezkeresi üzerine Yüksek Riyasetten tek
rar encümenimize havale edilmiş bulunan dos
ya incelendi: 

Hayati Karaşahin'in ölüm cezasiyle cezalan

dırılmasına mütedair dosya evvelce Encümeni-
mizce tetkik ve müzakere olunarak ölüm cezası 
müebbet ağır hapse tahvil edilmek suretiyle 
1. XII . 1954 tarih ve 6 karar sayılı mazbata 
ile Yüksek Reisliğe arz olunmuş ve encümeni
mizle alâkası kalmamış bulunmasına göre tek
rar tetkik mevzuu yapılmasına lüzum bulunma
dığından Yüksek Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunmak üzere alâkalı dosya ilişik olarak sunu
lur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

Halil özyörük 

• • " < « 
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Devre : X 
îçtima : 1 

Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1 /32 ) 

2'. C. 
Başvekâlet 14 . I . 1954 

3^ıamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2651, 6/115 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair İçiş
leri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 . XII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun ve esbabı muc'be lâyihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

I - Hazerde, güven ve asayişin korunması hususundaki vazifelerini ifa sırasında yaralanan ve
ya şehit düşen jandarma subay ve eratiyle polis âmir ve memurlarına ve ailelerine ve bu maksatla 
uğrunda yardımcı olan köylülere 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanuniyle derece üzerinden tazmi
nat verilmektedir. Ancak bu kanunda (Yaralanan) veya (Şehit düşen) tâbirleri mevcut bulunma
sından ötürü bu vazifenin ifası sırasında bir müsademede yaralanmış veya ölmüş bulunmıyanlar ve 
bunların aileleri bu kanundan istifade edememektedirler. Halbuki bilindiği gibi yaralanma veya 
ölümün yalnız düşman karşısında değil birçok sebepler altında vukubulabileceğinin hesaba ka
tılması gerektir. Bu cümleden olarak bu kanunda yazılı vazifelerini ifası sırasında : 

I - Bir kuyuya düşerek, donarak, suda boğularak, sudan geçme tesiriyle hastalanarak ölenlere; 
II - Bir hendek, yamaç veya uçurumdan düşerek, yuvarlanarak, korunma tedbirleri sırasında ka

labalığın itmesiyle ezilerek yaralananlara ve ölenlere rastlanmaktadır. Bu bakımlardan 1, 2 nci 
maddelerin buna göre değiştirilmesi gerekmektedir. 

2. Güven ve asayişin korunması hususundaki vazifelerini yaptıkları sırada yaralanan jandar
ma subaylariyle, polis âmirlerine beş maaş kadar, polis memurlariyle, jandarma eratının her birine 
(100) lira, derhal veyahut aldıkları yaradan müteessiren sonradan ölen jandarma subaylariyle 
polis âmirlerinin ailelerine (10) maaş kadar, astsubay, uzatmalı ve muvazzaf eratla polis memur
larının ve bütün bunlara yardımcı olan bekçi ve sivillerinkine (200) lira tazminat verileceği mez
kûr kanunun 1, 4 ncü maddelerinde açıklanmıştır. Ancak bu kanunun 1 Haziran 1929 da yürürlü
ğe girdiği ve zamanımızdaki hayat şartları, veraset ilâmı ve saire gibi harçlar, kesintiler ve ihtiyar oluna
cak külfetler göz önüne alındığı takdirde bu paranın çok az olduğu aşikârdır. Bu yüzden bilhassa 
ölenlerin yetimlerinin çok muhtaç duruma düştükleri anlaşılmaktadır. 

Emsalinin vazife gayretinin tergip ve teşvikine ve yetimlerin de devletçe himayesine medar ol
mak üzere yaralanan veya sakat kalan jandarma subaylarına ve polis âmirlerine ve özel kolluk 
teşkilâtından sayılan gümrük muhafaza subay ve âmirlerine son maaşları tutarının (5) aylığı ve 
jandarma, gümrük muhafaza eratiyle polis ve gümrük muhafaza memurlarının her birine (200) li-
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ra, ölen jandarma subaylariyle polis ve gümrük muhafaza âmir ailelerine son maaşları tutarının 
(10) aylığı, jandarma, gümrük muhafaza eratiyle polis ve gümrük muhafaza memurlarının ve bun
lara yardımcı bekçi ve sivillerin ailelerine (400) lira tazminat verilmesi ve bu maksatla mezkûr 
kanunun 2 nci maddesinin bu şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

3. Mezkûr kanunun 4 neü maddesindeki (Bu kanunun erata aît hükümleri, jandarma, polis 
ve ordu kıtaatına vazifesi sırasında yardımcı olan siviller hakkında da caridir.) şeklindeki hük
mün ancak bilfiil devlet kuvvetleri içerisinde mutlak olarak birlikte hareket etmek suretiyle 
yardım eden sivillere münhasır olacağı düşünce ve kanaatiyle yalnız bu gibi sivillere tazminat 
verilmektedir. Halbuki her hangi bir çetenin veya muzir şahısların yerini tesbit etmek üzere müf
rezeden ayrı tek başına veya topluca gönderilen sivil yardımcıların aranan şahıs veya çete tara
fından yaralanmaları veya öldürülmeleri, ölmeleri vâritir. İşte bu sebepler altında olarak yarala
nan veya öldürülenlerin işbu kanundan faydalanmalarının hak ve adelet prensiplerine tamamen uy
gun olduğu ve birmetice kanunun buna göre değiştirilmesi lâzım geldiği aşikârdır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Dahiliye Encümeni 7 . XII . 1954 

Esas No. 1/32 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Nakdi Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 neü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
lâyihası, Hükümet mümessillerinin iştiraki ile 
encümenimizde görüşüldü : 

Hükümet lâyihasının esbabı mueibesinde ya
zılı olduğu üzere, hazerde güven ve asayişin 
korunması vazifesinin ifası sırasında yaralanma 
veya ölme sadece müsademede değil sair suretler
le de vâki olabileceğinden kanun maddelerinin 
bu ahvali ihtiva edecek şekilde tadili isteği ye
rinde görülmüştür. 

Ancak, halen orduda (assubaylar) ayrı bir 
sınıf teşkil ettiğinden bunları da zikretmek su
retiyle 1 nci ve 2 nci madde tadilen kabul edil
miş ve 1 nci maddedeki maaş nispeti 8 maaşa ka
dar 200 lira olan tazminat nispeti de 200 liradan 
1 000 liraya kadar çıkarılmıştır. 

Bu vazifelerin ifasında çok defa erat, güm
rük muhafaza ve polis memurlariyle birlikte ve 
yardımcı sivillerden maada bekçi ve korucula
rın da yaralanma ve ölüme mâruz kaldıkların
dan bunların da tazminattan istifade edebilme
leri maksadiyle 4 ncü maddeye (bilûmum bekçi 
ve korucular) cümlesi ilâve olunmuş ve diğer 
maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riya
sete sunulur. 

Dahiliye En. Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Mazbata Muharriri 

İzmir 
P. Arat 
Amasya 
M. Zeren 

Çoruh 
Z. TJral 

Denizli 
A. II. Sancar 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Muğla 
Y. Başer 

Sivas 
E. Damalı 

İmzada bulunamadı 
Van 

M. Görentaş 

Reisvekili 
Ankara 

A. Benderlioğlu 
Kâtip 
Kocaeli 

S. Yahni 
Çanakkale 

S. KaranakçA 
Çorum 

B. Koldaş 
Kars 

M. Hazer 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Samsun 

M. özkefeli 
Uşak 

Y. Aysal 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 13.1.1955 

Esas No. 1/32 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun 
lâyihası, hükümet mümessillerinin iştiraki ile 
encümenimizde görüşüldü. 

Müzakereler neticesinde hükümetin 1 nci mad
desi bâzı tadillerle 2 ve 3 ncü maddeleri de ay
nen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Ayrıca encümenimiz tazminatın tevziinde fay
dalanılan tüzüğün de yenilenmesini temenni et
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Y.üksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Giresun Tokad 

A. Tüfekcioglu H. Kangal 
Gazianteb Gazianteb Muş 
A. Atik S. tnt 

Samsun 
ö. Güriş 
Sivas 

H. Çitil 
imzada bulunamadı 

Urfa 
M. Hatiboğlu 

İmzada bulunamadı 

il G. Emre 
Samsun 
H. Üzer 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Yozgad 
/ / . Tathoğlu 
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Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 1 . IV . 1955 

Esas No. 1/32 
Krar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair Da
hiliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 14.1.1954 tarihli tezkeresiyle gön
derilen ve 9 ncu intihap devresinin nihayete er
mesinden dolayı hükümsüz kalıp yine Başvekâ
letin 28.VI.1954 tarihli ve 6/2029 sayılı tezke
resiyle ihyası talebolunan kanun lâyihası Dahi
liye, Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazba
taları ile birlikte Encümenimize, havale edilmiş 
olmakla Dahiliye ve Maliye vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen arz ve izah edildiği veçhile hazarda güven 
ve asayişin korunması hususundaki vazifelerini 
ifa sırasında yaralanan veya şehit düşen jan
darma, subay ve eratiyle polis âmir ve memur
larına ve ailelerine ve bu maksatlar uğrunda 
yardımcı olan sivillere 1475 sayılı Nakdî Taz
minat Kanuniyle nakdî tazminat verilmekte 
olduğu, ancak bu kanunda müsademede yara
lanan veya şehit düşen tâbirleri mevcut bulun
masından dolayı vazife ifası sırasında bir mü
sademede yaralanmış veya ölmüş bulunmıyan
lar ve bunların aileleri mezkûr kanun hükümle
rinden faydalanamamakta oldukları cihetle bu 
noksanlığın izalesi ve günün ihtiyaçlarına uy-
mıyan tazminat miktarının artfrşılması maksa
dını istihdaf etmektedir. 

Encümenimiz, cereyan eden müzakerelerden 
sonra kanun lâyihasını bidayeten tetkik eden 
Gümrük ve inhisarlar Encümeninin tesbit etmiş 
olduğu metin üzerinden maddelerin müzakeresi
ne geçmiş ve lâyihanın birinci maddesiyle 1475 
sayılı Kanunun tadil olunan 1 ve 2 nci madde
lerini aynen ve 4 ncü maddesindeki (Ordu) ke
limesinin yeri değiştirilmek suretiyle ve lâyi
hanın 2 ve 3 ncü yürürlük maddeleri ise keli
me değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 
A. Demirer 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çoruh 

Y. Gümü§el 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Balıkesir 

S. Ytrcalı 
Çorum 

Y. Gürsel 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Sinob 

8. Somuncuoğlu 
Urfa 

F. Ergin 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Aydın 

Z. TJray 
Çankırı 

T. Uygur 
İzmir 

B. Bilgin 
Niğde 

£T. A. Göktürk 
Sivas 

A. özel 
Yozgad 

D. Akbel 
Zonguldak Zonguldak 
S. Ataman H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 
sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Madde 1. — Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sa
kat kalan jandarma ve gümrük muhafaza su
baylarına, polis ve gümrük muhafaza âmirleri
ne (5) maaş kadar, yaralanan veya sakatlanan 
jandarma ve gümrük muhafaza eratiyle polis 
ve gümrük muhafaza memurlarının her birine 
(200) lira tazminat verilir.) 

(Madde 2. —Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle derhal veya bu yüzden mâruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi te
davide iken ölen. jandarma ve gümrük muhafa
za subaylariyle polis ve gümrük muhafaza âmir
lerinin ve jandarma, gümrük eratiyle polis ve 
gümrük muhafaza memurlarının ailelerine 1 nci 
madde gereğince verilecek tazminat iki misline 
çıkarılır.) 

(Madde 4. — Bu kanunun erata, polis ve güm
rük muhafaza memurlarına ait hükümleri jan
darma, polis, ordu ve gümrük muhafaza kıtala
rının vazifeleri sırasında gerek bu kıtaat içinde 
toplu ve gerek bu kıtaatın dışında münferit ola
rak bu maksatla çalışmakta iken yukarda yazılı 
hallere düşmüş olan yardımcı siviller hakkında 
da tatbik olunur.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel vekil
leri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

( S. Sayısı 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair. kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Madde 1. — Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sa
kat kalan jandarma ve gümrük muhafaza su
baylarına, assubaylarma, polis ve gümrük mu
hafaza âmirlerine (8) maaşa kadar, yaralanan 
veya sakatlanan jndarma ve gümrük muhafaza 
eratiyle polis ve gümrük muhafaza memurla
rının her birine (200) liradan (1 000) liraya 
kadar tazminat verilir.) 

(Madde 2. — Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle derhal veya bu yüzden mâruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi teda
vide iken ölen jandarma ve gümrük muhafaza 
subay ve assubaylariyle polis ve gümrük muha
faza âmirlerinin ve jandarma, gümrük eratiyle 
polis ve gümrük muhafaza memurlarının ailele
rine 1 nci madde gereğince verilecek tazminat 
iki misline çıkarılır.) 

(Madde 4. — Bu kanunun, erata, polis ve 
gümrük muhafaza memurlarına ait hükümleri 
jandarma, polis, ordu ve gümrük muhafaza kı
talarının vazifeleri sırasında gerek bu kıtaat 
içinde toplu ve gerek bu kıtaatın dışında mün
ferit olarak bu maksatla çalışmakta iken yu
karda yazılı hallere düşmüş olan yardımcı sivil
lerle bilûmum bekçi ve korucular hakkında da 
tatbik olunur.) 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
TADlLÎ 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 
sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 4 
ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

(Madde 1. — Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sa
kat kalan jandarma ve gümrük muhafaza su
baylarına, astsubaylarına, polis ve gümrük mu
hafaza âmirlerine ve memurlarına (8) maaşa 
kadar, yaralanan veya sakatlanan jandarma ve 
gümrük muhafaza eratının her birine (200) li
radan (1 000) liraya kadar tazminat verilir.) 

(Madde 2. — Hazerde güven ve asayişin ko
runması hususundaki vazifelerinden dolayı her 
hangi bir suretle derhal veya bu yüzden mâruz 
kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi te
davide iken ölen jandarma ve gümrük muha
faza subay ve astsubaylariyle polis ve gümrük 
muhafaza âmir ve memurlarının ailelerine 1 nci 
madde gereğince verilecek tazminat âzami had-
din iki misline çıkarılır. Jandarma ve gümrük 
erlerinin ailelerine (2 000) lira tazminat veri
lir.) 

(Madde 4. — Bu kanunun erata ait hüküm
leri jandarma, polis, ordu ve gümrük muhafa
za kıtalarının vazifeleri sırasında gerek bu kı
taat içinde toplu ve gerek bu kıtaatın dışında 
münferit olarak bu maksatla çalışmakta iken 
yukarda yazılı hallere düşmüş olan yardımcı 
sivillerle bilûmum bekçi ve korucular hakkın
da da tatbik olunur.) 

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

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

7 -~ 
[ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1. 2 ve 
4 ncü maddelerinin deği§tirilmesine dair kanun 

lâyihası 

BlRlNCl MADDE — 29 Mayıs 1929 tarih 
ve 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 
ve 4 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

I Madde 1. — Gümrük ve inhisarlar Encüme-
I ninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde .2. — Gümrük ve inhisarlar Encüme
ninin 2 nei maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Madde 4. — Bu kanunun erata ait hüküm
leri Ordu, Jandarma, Polis, ve Gümrük muhafaza. 
kıtalarının vazifeleri sırasında gerek bu kıtaat için
de toplu ve gerek bu kıtaatın dışında münferit ola
rak bu maksatla çalışmakta iken yukarda yazılı 
hallere düşmüş olan yardımcı sivillerle bilûmum 
bekçi ve korucular hakkında da tatbik olunur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren mer'idir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Dahiliye, Maliye ve Gümrük ve 
inhisarlar Vekilleri memurdur. 
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Hti. 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaçtırma Vekili 
T. Ürtsin 

Adalet Vekili 
0. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Pol&tkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırmh 

»>•<« 

( S. Sayısı : 233 ) 



Devre : X A A / 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : Z ü 4 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en

cümenleri mazbataları (1/177) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . I , 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/2870, 224 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Damga Eesmi Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 19 . 
I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu'saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Aşağıda arz olunan sebeplerle çeklerin Damga Eesminden muaf tutulmasına, evrak, senedat 
ve ilânatm damga resimlerinin ödeme şekillerinde değişiklik yapılmasına lüzum görülmüş ve bu 
maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1. Damga Resmi, evraka pul yapıştırılması ve kanuni mesağ olan ahvalde matbu damga vaz'ı 
veyahut makbuz itası suretiyle olmak üzere üç şekilde ödenmektedir. Aşağıda arz edildiği veçhile 
damga resminin, istihkaktan tevkif suretiyle tahsilinin Sağlıyacağı fayda ve kolaylıklardan da is
tifade edebilmek üzere, bunlar arasına, dördüncü bir ödeme şekli olarak (istihkaktan kesinti) usu
lünün ilâvesi uygun görülmüş ve bu maksatla Damga Resmi Kanununun ödeme şekilleri hakkında 
umumi hükmü ihtiva eden 4 ncü maddesi değiştirilmiştir. Tasarı ile bu maddede yapılan değişik
lik mevcut hükme (istihkaktan kesinti yapılması) ibaresinin ilâve edilmiş olmasından ibarettir. 

2. Son dört yıl zarfında iş ve istihsal hacminin genişlemesi ve millî gelirde vâki mühim inki
şaf sayesinde vatandaşların cari gelirlerinden tasarruf suretiyle bankalara yatırdıkları paralar 
mühim surette artmış bulunmaktadır. Ezcümle 30 Haziran 1950 tarihindeki tasarruf mevduatı 
646 230 975 lira, diğer mevduat 572 555 685 lira olmak üzere mevduat yekûnu 1118 786 660 lira iken 
bu miktar 30 Haziran 1954 tarihinde 1 296 181 003 lirası tasarruf mevduatına 1 777 512 300 lirası 
diğer mevduata ait olmak üzere ceman 3 073 693 313 liraya yükselmiştir. Bu artış, gerek hususi 
gerekse âmme sektörüne vâki tediyelerde çekle muamele yapmak imkânlarını da artırmış bulun
maktadır. Bu imkândan istifade etmek, nakit yerine çek kullanılmasını teşvik eylemek lâzımdır. 
Kolaylığı temin bakımından da bu lüzum zahirdir. 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 41 nci maddesiyle âmme ala
caklarının çek kullanılmak suretiyle tahsili hususunda Maliye Vekâletine yetki verilmiştir. Bu usul 
derdesti tatbiktir. Bu sebeple Damga Resmi Kanununun 11 nci maddesinin 24 ncü numarası gereğin
ce 4040 ve 4226 sayılı kanunlarla yapılan bir misil fevkalâde zamla beraber 10 kuruş Damga Resmine 
tâbi bulunan çeklerin Damga Resminden muaf tutulması uygun görülmüş ve bu maksatla çeklerin 
Damga Resmi mükellefiyetine ait-hükmü ihtiva eden 11 nci maddenin 24 ncü numarasının değiştiril-
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meşine lüzum hâsıl olmuştur. Tasan ile mezkûr 24 ncü numarada yapılan değişiklik, bu numaradan 
yalnız (çekler) kelimesinin çıkarılmış olmasından ibarettir. Diğer hükümler aynen tekrar edilmiş ol
duğundan, fıkra yeni hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. 

3. Tasarının 3 ncü maddesiyle Damga Resmi Kanununun 39 ncu maddesine iki yeni hüküm ek
lenmektedir. Mezkûr 39 ncu madde, hisse senetleri ve tahvillerin tapu zabıtnameleri ve yolcu bilet
lerinin Damga Resimlerinin ödenme şekillerine taallûk etmektedir. Tasarı ile bu evrak arasına Dam
ga Resmi, 

a) Makbuz itası, 
b) İstihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödenecek evrak ilâve edilmektedir. 
a) Damga Resmi Kanununun 4 ncü maddesi mucibince Damga Resminin, evraka pul yapıştı

rılması ve kanuni mesağ olan ahvalde matbu damga vaz'ı veyahut makbuz itası suretiyle ödenmesi 
icabeder. Kanunun 34 ncü maddesinde, tâbi oldukları Damga Resminin sair suretlerle ifasına mesağ 
gösterilenlerden maada her nevi evrak, senedat ve ilânatm resminin ifası için damga pulu istimal 
edileceği tasrih edilmiş olduğundan, esas kaide kâğıtların resminin pul yapıştırılması suretiyle öden
mesidir. Diğer iki şekilden birine göre Damga Resminin ödenebilmesi için mutlaka bu evrakın resmi
nin bu şekillerde ifa olunacağına dair kanunda hususi bir hükmün bulunması icabeder. Damga Re
simlerinin, ihtiyari veya mecburi olarak makbuz itası suretiyle ödenmesi icabeden evrak Damga-
Resmi Kanununun 39, 41, 24 ve 13/10 maddelerinde gösterildiği üzere hisse senetleri ve tahvil
ler, tapu zabıtnameleri, kâğıt ve mukavvadan maada maddeler üzerine yapılarak umumi yerlere 
asılmak, yapıştırılmak veya sair suretlerle teşhir olunan ilânlar, sinemalarda gösterilen reklâm 
filimleri ile perde üzerine aksettirilen ilânlar, sigorta şirketlerinin sigorta muamelelerine ait ev
rakı, tren, vapur ve tayyare yolcu biletleridir. 

Damga Resminin, matbu damga vurulması suretiyle ödenmesi icabeden evrak da mahdut olup 
Damga Resmi Kanununun 26, 37, 39 ve 40 ııcı maddelerinde tadat olunmuştur. 

Bu maddelerde sayılanlar dışında kalan ve ekseriyeti teşkil eden evrakın Damga Resminin pul 
yapıştırılması suretiyle ödenmesi zaruridir. Mükellefler her zaman yüksek kıymette pul temin ede
memeleri veya pulların yapıştırılacağı kâğıt sahasının mahdut olması gibi birçok sebeplerle bu nevi 
evraka pul yapıştırmak ve iptal etmekte güçlüklerle karşılaşmakta ve kendilerine kolaylık göste
rilmesini istemektedirler. Bilfarz binde iki nispetinde Damga Resmine tâbi bulunan akreditif tel
grafları ekser ahvalde çok yüksek meblâğları ihtiva etmektedir. Bu meblâğlar üzerinden hesab-
edilen Damga Resminin ödenmesi için kullanacağı yüksek kıymetli pullardan istediği kadarını 
bazan bayilerden temin edemiyen ve bu sebeple muhtelif kıymetlerde mütaaddit pulu ufacık 
telgraf kâğıdının üzerine yapıştırmak ve iptal etmekte müşkülât çeken ve hattâ mükellefiyeti
ni eda için bu kâğıda boş kâğıtlar eklemek mecburiyetinde kalan mükelleflere kanuni cevaz ol
madığı için bir kolaylık gösterilememektedir. Bilhassa tevzi olunan ilânların Damga Resmi, Dam
ga Resmi Kanununun 37 nci maddesi mucibince pul yapıştırılması veya matbu damga vaz'ı sure
tiyle ödenmesi icabetmektedir. Kanun bu iki şekil ödemeden istediğini tercihte mükellefi ser
best bırakmıştır. Matbu damga vaz'ı yalnız İstanbul'da Darphane ve Damga Matbaasında yapıl
makta olduğundan diğer vilâyetlerde bulunan mükellefler bu kolaylıktan, istedikleri anda isti
fade edememektedirler. İstanbul'da bulunan mükellefler dahi, tayyare ile ilân dağıttırmak gibi 
bâzı müstacel hallerde yüz binlerce ilâna on paralık pul yapıştırıp tarih ve imza etmek suretiyle 
iptal etmek veya matbu damga vurdurmak külfetinden kurtarılmalarını istemektedirler. Bil
hassa son zamanlarda bankalar, ticarethaneler ve şirketler gibi bâzı müesseselerin rozet, kibrit 
için hususi kutular, kibrit kutuları, termometre, para cüzdanı, resim çerçevesi gibi plâstik veya 
diğer maddelerden imal ettirerek reklâm olmak üzere müşterilerine meccanen dağıttıkları eşya
lar üzerindeki ilânların tâbi olduğu on para Damga Resminin, bunların üzerine ne pul yapıştırıl
ması ne de matbu damga vurulması mümkün olmadığından, makbuz mukabilinde istifası zaruri 
bulunmaktadır. Bu şekillerde karşılaşılacak lüzum ve ihtiyaç hallerinde Damga Resminin mak
buz itası suretiyle ödenmesini sağlamak, mükelleflere mükellefiyetlerinin icabatma uygun ko
laylık gösterebilmek maksadiyle bu hüküm sevk edilmiştir. 
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Damga Eesmi bu şekilde makbuz itası suretiyle ödenecek evrak malûm olmadığından, tasarı
da, Damga Resmi Kanununun istisnai ödeme şekillerine ait maddelerinde olduğu gibi bunlar ta-
dadedilememiş, ancak lüzum ve ihtiyaca göre tatbik edilebilmek üzere Maliye Vekâletine yet
ki verilmesi derpiş edilmiştir. Vekâlet bu yetkiyi kullanırken muamelenin ve evrakın arz ettiği 
hususiyete göre, Damga Besininin makbuz itası suretiyle ödenmesinde riayet edilecek esasları tâ
yin ve tesbit etmek ve bu halin kontrolü zayıflatarak vergi ziyamı mucip olmaması bakımından 
önleyici tedbirleri almak ve ilgililere bildirmek suretiyle muamelenin sürat ve selâmetle cereya
nını sağlıyacaktır. 

b) Yukarda arz edildiği üzere Damga Resmi, evraka pul yapıştırılması ve kanuni mesağ 
olan ahvalde matbu damga vaz'ı veyahut makbuz itası suretiyle olmak üzere üç şekilde öden
mektedir. Tasarının 1 nci maddesiyle bunlar arasına (istihkaktan kesinti) olmak üzere dördün
cü bir ödeme şekli ilâve edilmiştir. Tasarının 3 ncü maddesinin b fıkrası ise bu yeni ödeme şek
linin tatbik sahasını tâyin etmektedir. 

Bu usulün bidayette yalnız muvazenei umumiyeye dâhil dairelerin ödemelerinde tanzim olunan 
makbuz ve bu mahiyetteki kâğıtlar hakkında kullanılması, bilâhara sağladığı faide ile mütena
sip olarak hududu genişletilmek suretiyle katma bütçeli daireler, özel idare ve belediyeler, ban
kalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi müesseselerin ödemelerinde tanzim olunan makbuzlara teşmil 
olunması düşünülmektedir. Bu sebeple bu daire ve müesseseler hakkındaki hükümler de tasarıda yer 
almıştır. Bu hüküm de yukarda arz edildiği veçhile lüzum ve ihtiyaca göre tatbik edileceğinden, ge
rek hudut ve şümulünün genişletilmesi, gerekse tatbikinde riayet edilecek esasların, ödemenin mahi
yetine uygun şekilde tâyin ve tesbiti hususunda Vekâlete yetki verilmesi derpiş edilmiştir. 

istihkaktan kesinti suretiyle ödeme, resmî dairelerin gerek doğrudan doğruya yaptıkları, gerekse 
bankalar vasıtasiyle yaptırdıkları tediyelerde tanzim olunan makbuz ve makbuz mahiyetindeki evrak 
hakkında tatbik olunacaktır. Bu makbuzlar Damga Resmi Kanununun 11 nci maddesinin 59 ncu nu
marası delaletiyle 12 nci madde mucibince muhtevi oldukları meblâğın binde ikisi nispetinde resme ve 
ayrıca resmin yüzde onu nispetinde fevkalâde zamma tabidirler. Resmî dairelerin tediye ile alâkalı 
olmıyan veya tediye ile alâkalı olsa dahi makbuz mahiyetinde bulunmıyan veyahut tediye ile alâkalı 
ve makbuz mahiyetinde olduğu halde nispî resme tâbi olmıyan evrakı hakkında bu hükmün tatbik 
edilemiyeceği tabiîdir. Esasen bu kabîl evrak hariçte ihticaç için istimal ve ibraz edileceklerinden, 
bunlara ait resmin, mer'i kanun hükümleri dairesinde pul ilsakı suretiyle istifası, bilhassa kontrol 
bakımından lâzım ve zaruridir. 

Bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi müesseselerin tediyelerinin ekserisi maktu resme tâbi 
bulunduğundan, nispî resme tâbi makbuzlara münhasır bulunan bu hüküm, , bu kabîl tediyelerde 
tanzim olunan makbuzlar hakkında tatbik olunmıyacaktır. Bu teşekküllerin ödünç olarak verdikleri 
paralarda olduğu gibi bâzı ödemeleri nispî resme tâbi makbuz mukabilinde yapılmakta ise de bu 
tediyelerde bir istihkakın ödenmesiyle ilgili bulunmamak bakımından mahiyetleri itibariyle bu hük
mün şümulü dışında kalmaktadırlar. Bu teşekküllerin memur ve müstahdemleriyle meclis idare reisi 
ve azaları ve murakıplarına hizmet mukabili istihkaklarının ödenmesinde olduğu gibi nispî resme 
tâbi olarak tanzim olunan makbuzlar ve bu mahiyetteki evrak hakkında tevkifat usulü tatbik 
olnabilecektir. 

Damga Resminin istihkaktan kesinti yapılması suretiyle ödenmesi halinde artık mezkûr mak
buzlara pul yapıştırılmıyacağından, pul sarfiyatı ehemmiyetli surette azalacaktır. Resmî dairele
rin bilûmum tediyeleri nispî resme tâbi makbuz mukabilinde yapıldığından üç milyarlık tediye 
evrakına yapıştırılmak suretiyle sarf olunacak 6 milyon liradan fazla muhtelif kıymetteki puldan 
ve bunların nakli ve tabı masraflarından ve bu pulların satışı dolayısiyle bayilere veya mezun 
memurlara verilmekte olan % 4 ve % 2 nispetindeki beyiye aidatından tasarruf sağlanmış ola
caktır. 

Kesilmiyen veya noksan kesilen Damga resimlerini, resmî daireler, bankalar ve iktisadi dev
let teşekkülleri gibi müesseseler Ödemekle mükellef tutulacaklarından, artık bu evrakın Dam
ga Resminin noksan ödenmiş oİmasmdan dolayı istihkak sahipleri resim ve ceza takibatına mâ-
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ruz kalmak, itirazda bulunmak gibi külfetlerden tamamen kurtarılmış olacaklardır. Bu usu
lün tatbik edildiği muamelelere ait evrak için alâkalı resmî dairelerce ve bilhassa muhasebe 
müdürlüklerince zabıt varakası tanzim, resim ve cezanın tahsili için takibatta bulunulmasına lü
zum kalmıyacağmdan, her noksan resim için dört nüsha zabıt varakası, bunların gönderildiği
ne ve alındığına dair birer nüsha sevk ve vusul iade fişi tanzim edilmekte olduğuna göre sene
de binlerce nüsha zabıt varakası ile fişlerden ve ayrıca muhabere ve itiraz evrakı ile zamandan 
tasarruf temin edilmiş ve muhasebe müdürlüklerinin işleri hafiflemiş olacaktır. 

Tevkif olunan Damga Resmi, ita emirleri gibi tediye evrakı müsbitesi üzerinde gösterileceğin
den bu tevkifatm kanun hükümlerine uygunluğu Divanı Muhasebatın veya diğer alâkalıların da
imî murakabe ve kontrolü altında bulunacaktır. Memur ve müstahdem bordrolarında olduğu gibi 
ödeme yapılmadan evvel, mutemetler tarafından bordrolara yapıştırılacak pul paralarının me
mur ve müstahdemlerden toplanması gibi pulların tedarikinde, yapıştırılmasında ve iptalinde çe
kilen güçlükleri ortadan kaldırmak, bilhassa sahte ve mükerrer pul kullanılması gibi suiistimal
leri önlemek, tahsilde kolaylık temin etmek bakımlarından da mühim faydalar sağlıyacağı mülâ-
hazasiyle bu usulün ödeme şekilleri arasında yer alması uygun görülmüştür. 

4. Tasarının 4 ncü maddesiyle Damga Resmi Kanununun muafiyetler faslına ait bulunan 32 
nci maddesine eklenen 80 nci numara ile çeklerin Damga Resminden muafiyeti sağlanmıştır. Çek
ler ticari ve mütedavil evraktan oldukları için, maktu resim tarifesinden çıkarıldıktan sonra 
bunların Damga Resmi Kanununun 13 ncü maddesinin 2 nci numarasmdaki ticari ve mütedavil 
evrakın nispî resme tâbi olduğu hakkındaki umumi hüküm gereğince binde iki resme tâbi tutul
masını önlemek üzere bu hükmün konulması zaruri görülmüştür. 

Çeklerin Damga Resminden muaf tutulması yukarda arz edildiği üzere ticari muamelelerde 
istimalinin taammümünü temin maksadına matuftur. Müfettişler gibi seyyar vazife gören memur 
ve müstahdemler tarafından resmî dairelere verilen veya hizmet karşılığı ödenen paralar için isti
mal edilmekte olan ve Damga Resmi Kanununun 11 nci maddesinin 59 ncu numarası gereğince 
nispî resme tâbi tutulmakta bulunan çekler, esasen bu mahiyeti haiz bulunmadıkları, makbuz 
yerine kullanıldıkları gibi, taammümlerini temin için istimalinin teşvik edilmesine de lüzum ol
madığından ve diğer memurlar tarafından verilen makbuzlardan farklı muameleye tâbi tutul
maları mâdelete uygun düşmiyeceğinden maddede bunların muaf tutulan çekler haricinde kal
dıkları tasrih edilmiştir. 

Tasarının 5 ve 6 nci maddeleri yürürlük hükümlerini muhtevi bulunmaktadır. 

Maliye Encümeni Mazbatası 

T, B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/177 
Karar No. 30 

12.11.1955 

Yüksek Reisliğe 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin 
tâdiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine 
dair olan kanun lâyihası, Maliye Vekâleti mü
messillerinin iştirakiyle Encümenimizde müza
kere edildi. 

Lâyiha ile, 1324 sayılı Damga Resmi Kanu
nuna göre 10 kuruş maktu damga resmine tâbi 
bulunan çeklerin damga resminden muafiyeti 
sağlanmakta ve damga resminin ödeme şekille

rinden makbuzla ödeme teşmil edilmekte ve is
tihkaktan kesinti usulü ihdas olunmaktadır. 

Gerek hususi gerekse âmme sektörüne vâki 
tediyelerde nakit yerine çek kullanılması mühim 
kolaylıklar sağlıyacağmdan istimalini teşvik 
maksadiyle çeklerin damga resminden muaf tu
tulmasının faydalı olacağını, damga resminin 
ödeme şekilleri değiştirilerek yeni şeklin tatbik 
sahası ve bunlarda riayet edilecek esasların tâ-
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yini bakımından Maliye Vekâletine verilen yet
kinin, damga resminin gerek makbuz itası ve 
gerekse istihkaktan kesinti yapılması suretiyle 
ödenmesi hallerinde kontrolün zayıflıyarak ver
gi ziyamı mucip olmamasını sağlamak üzere mu
amele ve evrakın mahiyetine uygun tedbirlerin 
zamanında alınabilmesi için lüzumlu olduğunu 
ve bu yeni şekil ödemelerin mükelleflere damga 
resmini öderken mükellefiyetlerinin icabatma en 
uygun şekilde tahsil kolaylıkları sağlamakta 
bulunduğunu müşahede eden Encümenimiz lâ
yihanın esasını ittifakla tasvib etmiştir. 

Ancak, maddelerin müzakeresinde : 1, 2 ve 3 
ncü maddeler Hükümet gerekçesindeki sebepler 
yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin B fıkrasında, istihkak
tan kesinti usulü tatbik edilecek daire ve mü
esseseler arasında zikredilen (iktisadi Devlet 
teşekkülleri veya bankalar gibi müesseseler) 
ibaresi vazıh görülmediğinden mükellef lehine 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 27 . I . 1955 tarihli ve 
71/2870 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti mümessili hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsi-
len arz ve izah edildiği veçhile Damga Resmi 
Kanununun bâzı maddelerinin tadili suretiyle 
Dam Resminin ödeme şekilleri meyanına, istih
kaktan kesinti yapılması şeklinin de, ithalini, 
şimdiye kadar (10) kuruş maktu Resme tâbi 
olan çeklerin resimden muafiyetini, makbuzla 
ödeme tarzının bir kısım resimlere daha teşmilini 
ve istihkaktan kesinti yapılması şeklinin tatbik 

olan bu hükmün şümul sahası katiyetle tâyin 
edilmiş, umumi murakabeye tâbi ve Devletin 
iştiraki bulunan müesseseler hakkında da tat
bik edilebilecek şekilde değişiklik yapılmış, 5 
ve 6 ncı maddeler de aynen kabul edilmiş Ve 
lâyiha, yapılan değişikliklerle kabule şayan gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Encümen Reisi M. M. Bu M. kâtibi 

Ankara Hakkâri Tokad 
Mümtaz Tarkan Ü. Seven Ömer Sunar 

Amasya Bolu Çankırı 
Hâmid Kor ay H. Baysal A. Emrem 

Çorum Kocaeli Kocaeli 
Ş. Gürses N. Akın , E. Alican 

Mardin Seyhan Siird 
A. Kalav M. Akçalı M. D. Süalp 

Sivas 
K. Oskay 

sahasının ve bu hususta riayet edilecek esasların 
tâyini hususunda Maliye Vekâletine salâhiyet 
verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce de yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş birinci ve ikinci maddeler Hükü
metin teklifi veçhile aynen ve mezkûr kanunun 
32 nci maddesine 80 nci numara ile ilâve edil
miş bulunan çeklerden sonra yazılı izahat tayye
dilmek suretiyle üçüncü madde kabul edilmiştir. 

4 ncü madde, metne vuzuh vermek maksadiy-
le yeniden tedvin edilmek, beşinci madde şeklen 
değiştirilmek suretiyle ve altıncı madde ise Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir îstanbul 

/ . Aşçal H. îmre H. Hüsman 

Bütçe Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni • f ' 1 . IV. 1955 
Esas No. î/177 
Karar No. 66 

Yüksek Reisliğe 
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Antalya 
A. Tokuş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Aydın 
Z. Uray 
Denizli 

M. Karasan 
Giresun 

M. Şener 

Çankırı 
T. Uygur 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Hatay 
§. înal 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Rize 
H. Agun 

Konya 
B. Birand N. 

Niğde 
H. Avni Göktürk 

Sivas 
A. özel K. 

Muğla 
Poyrazoğlu 

Ordu 
B. Aksoy 
Van 

Yörükoğlu 

HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

Damga Besmi Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Tadiline ve bu Ka
nuna bâzı hükümler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 
tarih ve 1324 sayılı Damga 
Resmi Kanununun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 4. — Damga Resmi, 
evraka pul yapıştırılması ve 
kanuni mesağ olan ahvalde 
matbu damga vaz'ı veya mak
buz itası veyahut istihkaktan 
kesinti yapılması suretiyle alı
nır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
11 nci maddesinin 24 ncü nu
marası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

24 — Bankalar veya tica
rethaneler arasındaki münaka
le, tediye, irsal, teslim ve tah
sil emirleri 10 kuruş. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
32 nci maddesine 80 nci numa
ra eklenmiştir. 

80. Çekler (Resmî Daire
ler Memur ve Müstahdemleriy-
le aynı kanunun 11 nci mad
desinin 59 ncu numarasında 
yazılı memur ve müstahdemle
rin, meclisi idare reisi ve âza-
lariyle murakıpların hizmet 
mukabili aldıkları paralar için 
verecekleri makbuz yerine kul
lanılan çekler hariç). 

MALÎYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Damga Resmi Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Tadiline ve bu Ka
nuna Bâzı Hükümler İlâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümeti M 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Damga Besmi Kanununun Bâ
zı Maddelerinin Tadiline ve bu 
Kanuna bâzı hükümler ilâvesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 3. — Aynı kanunun 
32 nci maddesine 80 nci numa
ra eklenmiştir. 

80. Çekler. 
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Hü. 

MADDE 4. — Aynı kanu
nun 39 ncu maddesine aşağı
daki fıkralar eklenmiştir: 

Lüzum ve ihtiyaç halinde, 
a) Evrak, senedat ve ilâna-

tın damga resminin makbuz 
itası, 

b) Muvazenei Umumiyeye 
dâhil veya Katma Bütçeli Da
irelerle Hususi îdare ve Bele
diyelerin, iktisadi devlet te
şekkülleri veya bankalar gibi 
müesseselerin ödemelerinde kul
lanılan ve nispî resme tâbi bu
lunan makbuzlarla bu mahiyet
teki evrakın damga resimleri
nin, bu ödemelerin, avans su
retiyle ödemelerde mahsup 
muamelelerinin icrası sırasında 
ilgili daire ve müesseseler tara
fından istihkaklardan kesinti 
yapılması, suretiyle ödenmesine 
Maliye Vekâletince izin verile
bilir. 

Bu şekil ödemelerde riayet 
edilmesi icabeden esaslar Mali
ye Vekâletince tâyin edilerek 
ilgililere bildirilir. 

Damga resmine mahsuben tev-
kifat yapan katma bütçe daire
lerle hususi idare ve belediyeler, 
iktisadî devlet teşekkülleri ve 
bankalar gibi müesseseler bir 
ay içinde tevkif ettikleri dam
ga resmini, ertesi ayın 20 inci 
günü akşamına kadar bir beyan
name ile ödemenin yapıldığı ye
rin bağlı bulunduğu vergi dai
resine bildirmeye ve aynı müd
det içinde yatırmağa mecbur
durlar. 

Mal. E. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 
39 ncu maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Lüzum ve ihtiyaç halinde, 
a) Evrak, senedat ve ilâna-

tın Damga Resminin makbuz ita
sı, 

b) Muvazenei umumiyeye dâ
hil veya katma bütçeli daireler
le özel idare ve belediyelerin, 
bankaların, iktisadi Devlet Te
şekkülleriyle umumi murakabe
ye tâbi veya devletin iştiraki bu
lunan müesseselerin ödemelerin
de kullanılan ve nispî resme tâbi 
bulunan makbuzlarla bu mahi
yetteki evrakın Damga Resim
lerinin, bu ödemelerin, avans su
retiyle ödemelerde mahsup mu
amelelerinin icrası sırasında il
gili daire ve müesseseler tarafın
dan istihkaklarından kesinti ya
pılması, 

Suretiyle ödenmesine Maliye 
Vekâletince izin verilebilir. 

Bu şekil ödemelerde riayet 
edilmesi icabeden esaslar Mali
ye Vekâletince tâyin edilerek 
ilgililere bildirilir. 

Damga Resmine mahsuben 
tevkif at yapan katma bütçeli da
irelerle, özel idare ve belediyeler, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
umumi murakabeye tâbi veya 
devletin iştiraki bulunan mües
seseler ve bankalar bir ay için
de tevkif ettikleri Damga Resmi
ni, ertesi ayın 20 nci günü akşa
mına kadar bir beyanname ile 
ödemenin yapıldığı yerin bağlı 
bulunduğu vergi dairesine bil
dirmeye ve aynı süre içinde ya
tırmaya mecburdurlar. 

B. E. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 
39 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Lüzum ve ihtiyaç halinde, 
a) Evrak, senedat ve ilâna-

tın Damga Resminin makbuz 
itası, 

b) Muvazenei Umumiyeye 
dâhil veya mülhak bütçeli dai
relerle hususi idare ve beledi
yelerin, bankaların, iktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle umumi 
murakabeye tâbi veya devletin 
iştiraki bulunan müesseselerin 
ve benzeri müesseselerin öde
melerinde kullanılan ve nispî 
resme tâbi bulunan makbuzlar
la bu mahiyetteki evrakın Dam
ga resimlerinin, bu ödemelerin, 
avans suretiyle ödemelerde 
mahsup muamelelerinin icrası 
sırasında ilgili daire ve müesse
seler tarafından istihkakların
dan kesinti yapılması, 

suretiyle ödenmesine Maliye 
Vekâletince izin verilebilir. 

Bu şekil ödemelerde riayet 
edilmesi icabeden esaslar Mali
ye Vekâletince tâyin edilerek 
ilgililere bildirilir. 

Damga Resmine mahsuben 
tevkifat yapan mülhak bütçeli 
dairelerle, hususi idare ve bele
diyeler, iktisadi devlet teşek
külleri, umumi murakabeye tâ
bi veya devletin iştiraki bulu
nan müesseseler ve benzeri mü
esseseler ve bankalar bir ay 
içinde tevkif ettikleri Damga 
Resmini, ertesi ayın 20 nci gü
nü akşamına kadar bir beyan
name ile ödemenin yapıldığı 
yerin bağlı bulunduğu vergi 
dairesine bildirmeğe ve aynı 
süre içinde yatırmaya mecbur
durlar. 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve Ad
liye vekilleri memurdur. 

19 .1.1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

P. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Hariciye Vekili 

P. Köprülü 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
İkt. ve Ticaret Vekili 

S. Yırcalı 
Sıh. ve îe. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Güm. ve înh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Mal. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen akbul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 5. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

İstanbul Kapalıçarşı Yangınının Hasarlarının Tamiri hakkında ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Dahiliye encümenleri mazbataları ile Teş
kilatı Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

(1 /158) 

T. C. 
Başvekâlet "'"': r" 29. XII. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2868, 1215 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Kapalıçarşı yangını hasarlarının tamiri hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanıp Yük
sek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 27. XII. 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesiyle 'birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

İSTANBUL'DA KAPALIÇARŞI YANGINI HASARLARININ TAMİRİ HAKKINDAKİ KANUN 
TASARISI ESBABI MUClBESl 

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın takriben 19 215 metre karelik kısmı 26 Kasım 1954 tarihinde vu
kua gelen yangında ehemmiyetli hasarlara duçar olarak muhtelif yerleri maili inhidam hale gel
miş ve işgal ve iskânı tehlikeli olduğu fennî tetkikat neticesinde tesbit edilmiş olduğundan tec-
ridedilerek belediyece kapatılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 115 nci maddesinde hulâsa olarak Kapalıçarşı ve benzeri müş
terek ve mürtabıt emlâkin inşa, tanzim, tamir, termimi için eshabma tebligat icra edildikten son
ra yapılmadığı takdirde bunların ifasının belediyeye ait ve mürettep olduğu ve masarifine mu
kabil her mülk için tesbit edilecek iştirak hisselerinin her mülkün sırasiyle mutasarrıflarından 
veya bedeli icardan belediye meclisince tesbit edilecek taksitlere rapten ve Tahsili Emval Kanunu
na tevfikan belediye vergi ve resimleri gibi istifa olunacağı yazılıdır. 

Fakat Kapalıçarşı'da hasara uğrıyan dükkânlardan her birinin basit ve mevzii surette ayrı ay
rı takviye ve tamirlerine fennî imkân mevcut olmayıp, binanın inşai karekteri dolayısiyle kül 
halinde yaptırılmasının zaruri bulunduğu gibi esasen yapılması lâzımgelen takviye ve restorasyon 
ameliyatının gerek fennî ve mimari nezaket ve ehemmiyeti ve gerekse malî külfetinin fazlalığı 
dolayısiyle bu işlerin başarılması mülk sahiplerinin takatleri fevkinde görülmüştür. Bu sebeple 
1580 sayılı Belediye Kanununun yukarda bahsolunan 115 nci maddesinin tatbiki halinde mezkûr 
Kapalıçarşı 'nın imar ve ihyasının uzun seneler başarılamıyacağı kanaatine varılmıştır. 

Tarihî ve turistik büyük kıymeti haiz ve mühim bir ticaret merkezi ollan Kapalıçarşı'nın uzun 
yıllar harap ve metruk halde bırakılmaması ve aynı zamanda, yangın felâketine duçar olmuş mülk 
sahipleri ve esnafın zararlarının tehvini için Kapalıçarşı tamir ve imarı işlerinin belediye vasıta-
siyle yaptırılmak üzere hükümetçe ele alınması muvafık ve lüzumlu görülmüştür. Bu mülâha
zalar ile Kapalıçarşı'nın inşai (karekterine ve yangının husule getirmiş olduğu, duruma göre bâzı husu
si tedbirlerin alınabilmesi için yeni kanuni salâhiyetlere ihtiyaç duyularak ilişik tasarı hazırlan
mıştır. 
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Tasarının birinci maddesinde lüzumlu tamir, imar ve ihya inşaatının Nafıa Vekâletince tasdik 
edilecek projelere göre belediyece yaptırılacağı ikinci maddesinde dükkânlara isabet eden mas
raf hisselerinin taksitlere bağlanarak mülk sahiplerinden tahsil olunacağı fakat yolların ve yol üs
tü kemerlerinin tamir ve inşa masraflarının mülk sahiplerine intikâl ettirilmiyeceği keydedilımiş-
tir. Filhakika yangın hasarDarma duçar olan 19 215 metre karelik sahanın takriben ancak 9 844 
metre karesini dükkânlar ve mütebaki 9 371 metre karesini ara yolları işgal etmektedir. Yol mas
rafları hükümetçe yüklenilmek suretiyle yangın felâketine uğrıyan mülk sahiplerine mühim bir 
yardım sağlanmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesi kapalı çarşının bugünkü şartlara göre daha fazla turistik ve ticari bir 
kıymet kazanabilmesi için bu eski eserin mimari karakterine uygun ve ahenkli olarak tamamla
yıcı mahiyette yapılması lâzımgelen yeni tesislere dairdir. Bunlar ezcümle turistik lokanta, kah
vehane, muhallebici, meydan, umumi hela gibi tesisler olup mimari etüd ve projeleri neticesinde 
katî şeklini iktisabedecektir. Bu yeni tesisler için çarşının nispeten küçük bir kısmında plân tadi
lâtına zaruret olacağından eski küçük dükkânların mülkiyet sınırlarının muhafazası mümkün 
olamıyacaktır, şu kadar ki irat getirecek yeni tesislerde bu mülk sahiplerine şüyulu hissedar ol
mak veyahut mülklerinin umumi hükümler dairesinde belediyece istimlâkini talebetmek husu
sunda hakkı hiyar tanınmıştır. 

Tasarının dördüncü maddesinde, inşa bedelleri mülk sahiplerine intikal ettirilmiyecek yol ve 
yol üstü kemerleri masraflariyle yeni tesislere ait masrafların tabiî âfetlerden yardım gören 
bölgelere yardım mahiyetinde olarak umumi bütçelere bu maksatla konarak belediyeye devredi
lecek tahsisatlar ile karşılanması ve mülk sahiplerinden taksitle tahsil edilecek inşaat masrafla
rının ise belediyece millî bankalardan sağlanacak kredilerle temini düşünülmüştür. 

Beşinci madde bu iş için belediyeye temin edilecek paraların sarf şekli hakkındadır. Yapılacak 
takviye ve restorasyon işlerinin fennî ve mimari hususiyetleri ve müstacelen başarılabilmesi için 
tabiî âfetlerden zarar gören bölgelerde yaptırılan mümasil inşaat ve yardımlarda olduğu gibi bu 
iş için belediyeye temin edilecek paraların sarf şeklinin Vekiller Heyeti karariyle tesbit-edilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

15 .1.1955 

Yüksek Reisliğe 

yesi encümenimizce kabul edilmiştir. 
Yalnız bu binanın ehemmiyetine binaen tari

hî ve mimari kıymetini muhafaza etmek ve en iyi 
bir şekilde yaptırmak gayesiyle projesinin müsa
baka yoliyle yapılması uygun görülmüş ve yine 
sürüncemede kalmaması kısa bir zamanda yurt 
hizmetinde yer alması gayesiyle hükümetçe ya
pılacak 6 milyonluk yardım her sene 2 milyon
dan aşağı olmamak üzere bütçeye konması yapı
lacak işin kesin olarak bitirilmesi ve üç yılda ik
mali bakımından zaruri görülmüştür. 

Ayrıca birtakım formalitelerle bu işin uzama-

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 

Esas No : 1/158 
Karar No : 6 

5 . 1 . 1955 tarihinde encümenimize havale 
edilen İstanbul Kapalıçarşı yangını hasarlarının 
tamiri hakkındaki kanun lâyihası Nafıa ve Mali
ye vekâletleri ve İstanbul Belediyesi temsilcile
rinin de huzuriyle müzakere edildi. 

26 Kasım 1954 tarihinde vukua gelen yangın 
neticesinde Kapalıçarşının 1 200 dükkânının 
yandığı ve mimari ve tarihî kıymeti haiz olan bu 
eserin üç yıl içinde 6 milyonu hazine yardımı ile 
4 milyonu da millî bankalardan yapılacak istik
razlarla karşılanacağı temsilcilerin izahatından 
anlaşılmıştır, Kanun tasarısının heyeti umumi-
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ması ve vaktinde bitmesi düşüncesiyle şimdiye 
kadar buna benzer âfetlerde takibedilen yol mi-
sillû tahsisatın kızılaya devri uygun görülmüş
tür. 

Bundan başka bu eserin bugüne kadar tarihî 
ve mimari kıymetine yer yer vâki olan müdaha
leleri ve bu yüzden husule gelen ifrazları önle
mek yapılan eserin nesilden nesile aynı şekilde 
intikal edebilmesini sağlamak düşüncesiyle yeni 
bir madde eklenmiştir. Bu suretle lâyihanın mad
deleri yukardan beri beyan olunan esaslar daire
sinde tadil edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek 
Nafıa Encümeni Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Denizli 
O. Ongan 

Giresun 
A. İzmen 

Kastamonu 
H. Dura 

îmzada bulunamadı 
Rize 

M. F. Mete 

Riyasete arz olunur. 
Bu mazbata Muharriri 

Bursa 
A. F. Yücel 

Erzurum 
E. Tuncel 
Kastamonu 

N. Batur 
îmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Büke 

Zonguldak 
S. Duralı 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/158 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

3 . II . 1955 

istanbul Kapalıçarşı Yangını Hasarlarının 
Tamiri hakkındaki kanun lâyihası, hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle Encümenimizde mü
zakere edildi. 

Hükümet tarafından hazırlanan metinle Na
fıa Encümeninin yaptığı değişiklikler mukaye
seli şekilde tetkik edilmiş ve Nafıa Encümeni
nin metinde yaptığı değişiklik ve ilâveler En-
cümenimizce de prensip itibariyle kabul edil
miştir. 

Ancak, birinci madde muhteva bakımından 
aynen kabul edilmekle beraber inşaatın hangi 
makam tarafından yapılacağım ilk nazarda te
barüz ettirmek, proje ve fennî evrakın ne su
retle tanzim, tasdik ve tatbik olunacağını tav
zih eylemek maksadiyle madde bu esaslara gö
re yeniden tedvin olunmuştur» 

Hükümet ve Nafıa Encümenince hazırlanan 
ikinci maddede inşaat masraflarından her mül
ke isabet edecek iştirak hisselerinin 1580 sayı
lı Belediye Kanununun 115 nci maddesi hüküm
leri dairesinde belediyece tahsil edileceği ka
bul edilmiş ise de bu madde tatbik edildiği tak
dirde tebligat ve saire gibi formalitelerin işi ge

ciktireceği ve hattâ bâzı ihtilâf ve ihtilâtlara 
yol açmak suretiyle güçleştireceği düşüncesiyle 
bu maddenin tatbiki mahzurlu görülmüş metin, 
belediyenin bu madde hükmü ile mukayyet ol
maksızın hareket etmesini ve ayrıca müsavi tak
sitlerle borcun mülk sahibi veya müstecirinden 
tahsil edilmesini temin edecek şekilde tadilen 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye çarşıda yapılacak tesislerin 
sıhhi ihtiyaçları da içine almasını temin için 
(Turistik) kelimesinden sonra (sıhhi) kelimesi 
ilâve edilmiştir. 

Hazine ve bankalardan temin edilecek pa
raların Kızılay Cemiyetine devredilmesini âmir 
bulunan beşinci madde bu kabil paraların Kızıl
aya yatırılmasının tatbikatta yarattığı müşkü
lât göz önünde tutularak bu mahzurları önle
mek ve bankalardan yapılacak istikraz işlerini 
kolaylaştırmak maksadiyle paraların T. C. Em
lâk Kredi Bankasına yatırılması uygun görül
müş ve madde buna göre değiştirilmiştir. 

Yapılacak inşaat için on milyon liraya kadar 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesini te-
minen Nafıa Vekâletine salâhiyet veren altıncı 
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maddeye on milyon liranın dördüncü maddede 
zikredilen Hazine ile bankaların vereceği para 
ile karşılanacaağmı tasrih maksadiyle (dördün
cü maddede gösterilen miktarlarla karşılanmak 
üzere) kaydı ilâve edilmiştir. 

Sekizinci maddedeki Kızılay tâbiri (Emlâk 
Kredi Bankası) şeklinde değiştirilmiş ve Nafına 
Encümeninin diğer maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 
Edirne Ankara 

E. Nmuhioğhı Â. Benderlioğlu 

îstanbul Kapalıçarşısınm Tamir ve İhyası 
* hakkında Hükümetçe hazırlanıp Nafıa ve Dahili

ye encümenlerinden eçmiş olan kanun lâyihasının 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa aykırı olup olmadı
ğı hususunda mütalâa beyan edilmek üzere encü
menimize muhavvel Bütçe Encümeni yazışma ili
şik lâyiha tetkik edildi. 

Vâki sualin umumi bir mahiyet arz etmesine 
binaen encümenimiz, bizzarur tetkikatını muhte
lif veçhelerden yürütmek ve hazırlanmış olan 
metne de atfı nazar etmek lüzumunu duymuştur. 

Her şeyden evvel meseleyi umumi mahiyette 
mütalâa ve tahlil etmek icabeder yani: Kapalı-
çarşmın tamir ve ihyasının birtakım takyit ve 
tahditlere tâbi tutularak bunun Devlet eliyle ic
rasına dair bir tedvin yoluna gidilmesinin mül
kiyet hak ve hürriyetine tecavüz teşkil edip et
mediği ve bu sebeple Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na mugayeret bahis mevzuu olup olamıyacağı 
üzerinde tevakkuf edilmelidir. Encümenimiz de 
bu mebdeden hareket ederek mevzuu ele almış 
ve hazırlanacak metinde bâzı kuyudata riayet 
edildiği ve sevk edilecek hükümlerin mâna vo 
medlulünde itina gösterildiği takdirde bu yolda 

Bu M. M. Kâtip 
Amasya Kocaeli Amasya 
K. Eren S. Yalım M. Zeren 
Çoruh Gümüşane Kastamonu 
Z. Ural î. H. Baykal S. Çağlar 

Kastamonu Kırşehir Konya 
M. Kuşakçıoğlu T. Taşer M. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Malatya Samsun 

N. H. Pepeyi M. Kartal E. Amt 
imzada bulunamadı 

Samsun Seyhan Sivas 
M. Özkefeli A. K\n%k E. Damalı 

Trabzon Yozgad 
P. Sarnıç Ö. 1. Erzurumhıoğlu 

bir tedvinin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun hü
kümleriyle bağdaşamıyacağı yolundaki fikir ve 
kanaata iştirak imkânını bulamamıştır. Çünki: 
Encümenimizce tetkikata memur edilen ihzari 
Komisyonun dosyadaki raporunda tebarüz ettiril
diği veçhile bütün ferdî hak ve hüriyetler gibi 
gayrimenkulde tasarruf ve inşa hakkının da hu
susi kanunlarla tanzimi bizzat Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun âmir bir hükmüdür. Gayrimeukulde 
tasarruf ve inşa hakkının bu tanzim salâhiyeti 
dışında mütalâası, âmme menfaatinin hususi men
faatlere üstünlüğü nazariyesiyle ve cemiyet ha
yatının kaçınılmaz bir neticesi olan umumi tan
zim kaideleriyle telifi mümkün olamaz. Elverir-
ki ferdî hak ve hürriyetleri takyidedici hukuk 
kaidelerinin tanziminde âmme menfaatinin icap 
ve zaruretleri tam bir hak ve adalet mizanından 
geçirilmiş olsun. 

Böyle bir kanun, felâketzede bir vatandaş kit
lesine yardım maksadı taşımak ve camianın ru
hunda meknuz ve mahsûs bir teavün ihtiyacım 
izharı bir' şekilde metinleştirmiş olmak nokta
sından da Teşkilâtı Esasiye Kanununun taşıdığı 
ruh ve mânaya uygun düşer. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mütalaası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni 28 , II . 1955 

Esas No, 1/158 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
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Kapalı çarşı gibi tarihî ve mimarî kıymet 
ve ehemmiyeti dünyaca müsellem bulunan bir 
âbidenin imar ve ihyasının şahsi menfaat ve 
kaprislere terkine esasen cari mevzuat da müsa
ade etmez. 

Binaenaleyh âmme menfaatinin galip ve hâ
kim bulunduğu hususlarda âmme kudretinin 
müdahalesini kabul ve tecviz etmek âmme hu
kukunun mütebariz ve mütemayiz vasıflarında 
bulunduğu cihetle böyle bir tedvinin heyeti 
umumiye itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
aykırılık arz edemiyeceğinde Komisyonumuzca 
mutabakat hâsıl olmuş ve böyle bir kanunda 
ne gibi hükümlerin yer alması veya almaması 
icabecleceği hususlarına mütaallik düşüncelerini 
de belirtmekte fayda ummuştur. Şöyle ki : 

Devletin, Kapalıçarşmın imar ve ihyasına 
müdahalesi esasen gerek 1580 numaralı Bele
diye Kanununun 115 nci maddesi ve gerek yüz 
elliden fazla yanan yerlerin tarla addedilmesi 
hakkındaki 642 numaralı Kanunun bir icabıdır. 
Ancak işin hususiyet ve müstaceliyeti veibil 
hassa dünya çapındaki bir âbidenin bir elden 
tamir ve inşasında fennî bir zaruret bulunması 
ve bu sebepler tahtında istimlâk hükümlerinin 
de seri ve basit ve sade bir şekilde cereyanını 
temin maksadiyle müstakil bir kanun çıkarıl
masına saik teşkil etmektedir. 

Yapılaeak kanunda : İşaret edilen bu mev
zuatın ruh ve esaslarından ayrılmamak şartiyle 
bu besatatı da temin mümkündür. 

Hükümet ve encümenlerin mucip sebeplerin
den de anlaşıldığı veçhile bu yerin Devlet eliyle 
tamir ve ihyasında ve vatandaşların buna teba-
iyette hukuk esaslarına bir muğayeret bulun
madığında ittifak vardır. Yapılacak inşaat be
delinin borçlandırılması veya hissei iştirak te
sisi hususlariyle istimlâm şeklinde vatandaşı 
muhayyer bırakmak (ihzari Komisyonun rapo
runa sırf bir emsal olmak üzere reptettiği 2*nci 
ve 3 ncü madde formüllerinde olduğu gibi) zi
hinlere tevarüdeden Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na muğayeret şek ve şüphesini tamamen berta
raf edebilir. 

İstimlâk yoliyle cebrî temellük tasarrufu
nun, en esaslı unsurunu menfaati umumiyenin 
mevcudiyeti ve değer pahanın tâyini noktası 
teşkil ettiği cihetle kanuna, menafii umumiye--
nin mevcudiyetini beyan şeklinde bir reviş ver
mek ve değer bahanın da işin icap ve mahiye
tine göre ehliyetli bir heyete tâyin ve takdir et
tirmek, istimlâkin bu mühim iki unsurunu ihti
va etmek imkânını vermiş olur. Hadis olacak 
her hangi bir ihtilâfın, umumi hükümler daire
sinde halli muktazi ve mümkün bulunduğun
dan ayrıca bir hüküm şevkine ve Belediye Ka
nununun 115 nci maddesinden bahse mahal ve 
lüzum kalmaz. 

Müstecirleri, bedeli icar dışında bir mükel
lefiyet altına koymak ana hukuk kaideleriyle 
telif edilmiyeceğinden umumi hükümler dışında 
tahmil edilen vecibenin metinden çıkarılması
nın muvafık olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Encümence cereyan eden müzakere esnasın
da : Borçlanma ile hissei iştirak tesisine ve ta
hakkuk edecek borçların taksit ve tediye şekil
lerine ait hükümlere vuzuh verilmesinin ileri
de tahaddüs edecek nizaları önlemek noktasın
dan faideli olacağına dair izhar edilen temenni
leri muhtevi mütalâamızın Bütçe Encümeni Re
isliğine tevdiine müsaade Duyurulmasını arz 
ederiz. 

Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni Reis V. 

M. Muharriri Bu M. Muharriri 
Manisa Yozgad 

M. Tümay 1. Aktürel 
Kâtip 
Konya Ankara Ankara 

T. Kozbek R. Eren H. Türegün 
Bursa Bursa Bursa 

R. Aybar M. Erkuyumcu K. Yılmaz 
istanbul izmir Kocaeli 

G. Türkgeldi E. ökeren T. Güne§ 
Ordu Seyhan Seyhan 

M. C. Bengü E. Botundu 'C. Oral 
Trabzon 
S-. Dilek 
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Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 1 .IV. 1955 

Esas No. 1/158 
Karar No. 64 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Kapalıçarşı yangını hasarlarının 
tamiri hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 29. X I I . 1954 ta
rihli ve 71/2868 sayılı tezkere ile gönderilen Ka
nun lâyihası Nafıa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları ile birlikte Encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Nafıa Vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 26/Kasım/1954 tarihinde 
vukua gelen yangından 19 215 metre karelik yeri 
hasara uğrıyan tarihî ve turistik büyük kıyme
ti haiz ve mühim ticaret merkezi olan istanbul 
Kapalıçarşısmm kül halinde Devlet eliyle imar 
ve ihyası için lüzumlu selâhiyetin talep ve istih
salini istihdaf etmektedir. Filvaki Hükümet ge
rekçesiyle diğer encümenlerin mazbatalarından 
anlaşıldığına göre yangından hasara uğrayan 
dükkânlardan her birinin basit ve mevzii suret
te ayrı ayrı takviye ve tamirlerine fennî imkân 
mevcut değildir. Binaların inşai karakterleri 
dolayısiyle tamir, imar ve ihyanın kül halinde 
yaptırılmasına zaruret vardır. Diğer taraftan 
restirasyon mahiyetinde olan bu işlerin gerek 
fennî ve mimari bakımdan gösterdiği ehemmi
yet, gerek lâyiha ile ihtiyar olunan hizmet ve 
masrafın toptan ve bir elden yapılması şekil ve 
halinin bâzı hususi tedbir ve hükümlere ihtiyaç 
hâsıl olması böyle bir kanuni salâhiyetin alın

masını lüzumlu kılmış bulunmaktadır. 
Dahiliye ve Nafıa.encümenlerince tetkik edi

lip tadilen kabul olunan kanun lâyihası üze-
rince Encümenimizde cereyan eden müzakere
lerden sonra maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve mütalâasına müracaat olunan Teşkilâtı 
Esasiye Encümeninin mazbatasında belirtilen 
hususlar ile lâyihayı daha evvel tetkik eden En
cümenlerin mütalâaları da göz önünde bulun
durulmak suretiyle maddeler daha vazıh hale 
getirilmek düşüncesiyle yeniden tanzim ve ka
bul edilmiştir. 

sı Umumi Heyetin tasvibine arj 
Yüksek Reisliğe 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 

M. Ali Ülgen 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
îçel 

/. Gürgen 
Konya 

B. Birand 
Ordu 

R. Altsoy 
Sinop 

N. Sertoğlu 

sunulur. 
Reisvekili 
Balıkesir 
H. îmre 
Antalya 

K. Akmantar 
Çankırı 

T. Uygur 
îzmir 

B. BHqin 
Muğla 

AT. Poyrazoğlu 
Seyhan 
8. Ban 

Urfa 
F. Ergin 

5 edilmek üzere 

Mazbata Mu. 
îstanbul 

H. Hüsmen 
Aydın 

Z. TJray 
Çoruh 

7. Gümüşel 
Kırklareli 
§. Bakay 

Niğde 
H, A. Göktürk 

Seyhan 
N. î. Tolon 
Zonguldak 
8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Kapaltçarşı Yangım Hasarlarının Tamiri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul'da 26 Kasım 1954 ta
rihinde vukua gelen Kapalıçarşı yangınında 
hasara uğrayıp iskânı tehlikeli hale gelen ma
haller mimari ve inşai karakterleriyle harabi-
yet derecelerine göre kısımlara ayrılır ve her 
birinin, ara yollariyle birlikte, tamir, ihya ve 
imarına ait projeleri ve fennî evrakı tanzim 
edilerek Nafıa Vekâletinin tetkik ve tasdikine 
arz edilir. Bu proje ve evrak tasdik edildikten 
sonra istanbul Belediyesince tatbik olunur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tamir, 
ihya ve imar işleri için belediyece ihtiyar edilen 
inşaat masraflarında her mülkün yüz ölçüsü 
ile mütenasip olarak tesbit edilecek iştirak his
seleri 1580 sayılı Belediye Kanununun 115 nci 
maddesi hükümleri dairesinde tahsil olunur. 
Ara yolların kaplamaları ve yol üstü kemerle
rin tamir ve inşa masrafları belediyeye aittir. 

MADDE 3. — Yangın sahasında beldenin 
turistik ve bediî ihtiyaçları için belediyece tan
zim ettirilip Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun mütalâası alındıktan 
sonra Nafıa Vekâletince tasdik edilecek proje
lere göre esaslı tadilât yapılması icabeden kı
sımlardaki emlâkin halihazır kıymetleri 3710 
sayılı Belediye istimlâk Kanunu hükümleri da
iresinde takdir olunur. Bu mülk sahipleri be-
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NAFIA ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

İstanbul Kapalıçarşısının Tamir ve İhyası hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul'da 26 Kasım 1954 ta
rihinde vukua gelen Kapalıçarşı yangınında ha
sara uğrayıp kullanlıması tehlikleli hale gelen 
mahaller mimari ve inşai karakteriyle harabiyet 
derecesine göre kısımlara ayrılır ve her birinin, 
yollariyle birlikte, tamir, ihya ve imarına ait 
projeleri ve fennî evrakı Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası alın
mak suretiyle tanzim ve Nafıa Vekâletince tas
dik olunur. Yeniden inşa edilecek kısımların pro
jeleri müsabaka yoliyle yaptırılır. Tasdikli pro
jeler Nafıa Vekâletince tâyin olunan fen heyeti 
vasıtasiyle tatbik olunur. 

MADDE 2. — Yangın sahasında beldenin tu
ristik ve beediî ihtiyaçları için yapılacak kahve, 
lokanta, cami, meydan ve saire gibi tesislerin ya
pılacağı yerlere raslıyan gayrimenkullerin bu ka
nunun meriyete girdiği tarihteki kıymetleri 3710 
sayılı Belediye istimlâk Kanunu hükümleri dai
resinde takdir olunur. Bu gayrimenkul sahiple
ri, vücuda getirilecek yeni tesislere, gayrimen
kullerin kıymeti ile yeni tesisin maliyetine öre 
hesaplanacak miktardan şüyulu hisseye sahip ol
makta veya gayrimenkullerinin belediyece istim
lâkini talebetmekte muhayyerdirler. Gayrimen
kul sahipleri belediyece yapılacak tebligat tari
hinden itibaren 6 ay zarfında yeni tesislere his
sedar olmak istediklerini noter vasıtasiyle bildir
medikleri takdirde gayrimenkulleri 1 nci fıkra
da yazılı kıymetler üzerinden belediyece istimlâk 
olunur. 

Yapılan bu tesisler başka bir maksatla kulla
nılamaz. 

MADDE 3. — Birinci maddele yazılı tamir, 
ihya ve imar işleri için ihtiyar edilen inşaat mas
raflarında her türlü mülkün yüz Ölçüsü ile müte
nasip olarak tesbit edilecek iştirak hisseleri 1580 
sayılı Belediye Kanununun 115 nci maddesi hü
kümleri dairesinde belediyece tahsil olunur. Bu 
iştirak hisselerinin hesabında yolların ve yol üs
tü kemerlerinin tamir ve inşa masrafları nazara 
alınmaz. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Kapalıçai'şmmn Tamir ve İhyası 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da 26 Kasım 1954 
tarihinde vukua gelen Kapahçarşı yangınında 
hasara uğrayıp kullanılması tehlikeli hale ge
len mahallerin tamir, ihya ve imarı Nafıa Ve
kâletince yaptırılır. 

Bu mahaller mimari ve inşai karekterleriyle 
harabiyet derecelerine göre kısımlara ayrılır 
ve her birinin yollariyle birlikte tamir, ihya 
ve imarına ait projeleri ve fennî evrakı, Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulunun da mütalâası alınmak suretiyle Nafıa 
Vekâletince tâyin ve teşkil edilecek fennî he
yet marifetiyle yaptırılır ve projeleri Nafıa 
Vekâletince tasdikten sonra tatbik olunur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tamir, 
ihya ve imar işleri için ihtiyar edilen inşaat 
masraflarından her mülke yüz ölçüleriyle mü
tenasip olarak isabet eden miktar Nafıaca tes-
bit edilerek belediyeye bildirilir. 

İştirak hisselerinin hesabında yolların ve 
yol üstü kemerlerinin tamir ve inşa masrafları 
nazara alınmaz. 

Her mülk sahibi namına tahakkuk edecek 
borç 1580 sayılı Belediye Kanununun 115 nei 
maddesiyle mukayyet olmaksızın belediyece 
müsavi taksitlerle mülk sahibi veya müstecir
lerinden Kama Alacakları Kanununa göre tahsil 
olunur. 

MADDE 3. — Yangın sahasında beldenin 
turistik, sıhhi ve bedii ihtiyaçları için yapıl
ması icabeden lokanta, kahve, cami, meydan 
ve saire gibi tesislerin yapılacağı yerlere rast-
lıyan gayrimenkullerin bu kanunun meriyete 
girdiği tarihteki kıymetleri 3710 sayılı Belediye 
İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde takdir 
olunur. Bu gayrimenkul sahipleri vücuda ge
tirilecek yeni tesislere, gayrimenkullerinin kıy-

t — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Kapalıçarşısının Tamir ve İhyası hak
kında kanun lâyihası 

MADDE l. — İstanbul'da 26 Kasım 1954 
tarihinde vukuagelen Kapahçarşı yangınında ha
sara uğramaları veya hasar tesiri altında kalma
sı dolayısiyle, kullanılması tehlikeli veya mah-
surlu hale gelen mahallerin gerek hakiki ve ge
rek hükmi şahısların mülkiyetinde bulunsun, mi
mari ve inşai karakterleri ile harabiyet derece
lerine göre kısımlara ayrılmak suretiyle tamir, 
takviye ve imarı ve lüzumu halinde yangın sa
hasında çarşının turistik ve bediî ve sıhhi ihti
yaçları için yeniden vücuda getirilecek lokanta, 
kahvehane ve sair tesisleri Nafıa Vekâleti tara
fından yaptırılır. 

Bunların proje ve fennî şartnamesi esasları 
hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun mütalâası alınır. 

MADDE 2. — Kapalıçarşıda gayrimenkulle
rin, yangından önceki asli şekillerini, hüviyetle
rini veya statik ve estetik durumlarını bozacak 
şekilde ihdas edilmiş, ilâveleri istimlâk veya ya
pılmış olan ifrazları tevhit suretiyle gayrimen-
kulleri yine asli şekillerine ifrağa Nafıa Vekâle
ti salahiyetlidir. 

İstimlâk muamele ve bedelleri hakkında be
şinci madde hükümleri tatbik olumur. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince yapıla
cak işler için (10) milyon liraya kadar gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili 
mezundur. 

Bu meblâğın (6) milyon lirası 1955 - 1957 
seneleri bütçelerine konacak tahsisatla ve (4) 
milyon lirası, İstanbul Belediyesi tarafından is
tikraz yolu ile temin edilir. 

Bu paralar Maliye ve Nafıa vekâletlerine* 

( S. Sayı* : 285 ) 
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lediyece vücuda getirilecek yeni tesislere, mülk
lerinin kıymeti ile yeni tesisin maliyetine göre 
hesaplanacak miktarda şüyulu hisseye sahip 
olmayı veya mülklerinin belediyece istimlâkini 
talebetmekte muhayyerdirler. Ancak bu husus
ta belediyece kendilerine yapılacak tebligat ta
rihinden itibaren altı ay zarfında yeni tesislere 
hissedar olmak istediklerini noter vasıtasiyle 
belediyeye bildirmedikleri • takdirde mülkleri 
belediyece istimlâk olunur. 

MADDE 4. — Bu kanunun ikinci madde
sinde yazılı ara yolların kaplamaları ile yol üs
tü kemerlerinin inşa ve tamir masrafları ve 
üçüncü maddede yazılı yeni tesislerin inşa mas
rafları umumi bütçeye bu maksatla konulup is
tanbul Belediyesine ödenecek tahsisat ile kar
şılanır. 

MADDE 5. — Bu kanımda yazılı işler için 
umumi muvazeneden istanbul Belediyesine ve
rilecek paralar ile İstanbul Belediyesince bu ka
nunun ikinci maddesine göre tahsil edilecek tak
sitler ve millî bankalardan istikraz suretiyle 
temin edilecek paralar, sarf şekli Nafıa ve Ma
liye vekâletlerince müştereken hazırlanıp icra 
Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslara tâ
bi olmak üzere, Kızılay Cemiyetine devredilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 3 ncü maddesinde 
yazılı yolların her türlü tesisatı ile yol üstü kemer
lerinin inşa ve tamir masrafları ve 2 nci maddede 
yazılı yeni tesislerin inşa masrafları istanbul Ka-
palıçarşısımn tamir ve ihyasına yardım olarak 
yekûnu altı milyon lirayı geçmemek şartiyle her 
yıl umumi bütçenin Nafıa Vekâleti kısmına ko
nulacak iki milyon liralık tahsisatla karşılanır. 

Dükkânların tamir ve ihya masraflarını karşı
lamak üzere istanbul Belediyesince gayrimenkul 
sahiplerinden bu kanunun 3 ncü maddesi muci
bince tahsil edilecek taksitlerin ipoteği karşılı
ğında millî bankalardan dört milyon liraya ka
dar istikraz aktedilir. 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı işler için 
4 ncü madde gereğince temin edilecek paralar, 
sarf şekli Nafıa ve Maliye vekâletlerince müşte
reken hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince kabul 
olunacak esaslara tabi olmak üzere Kızılay Ce
miyetine devredilir. 

(S; Sayısı: 235) 
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metiyle yeni tesislerin maliyetine göre hesapla
nacak miktardan şüyulu hisseye sahip olmak 
veya gayrimenkullerinin belediyece istimlâkini 
talebetmekte muhayyerdirler. Ancak beltediye-
ce yapılacak tebligat tarihinden itibaren altı 
ay zarfında yeni tesislere hissedar olmak iste
diklerini noter vasıtasiyle bildirmedikleri tak
dirde gayrimenkulleri birinci fıkrada yazılı kıy
met üzerinden belediyece istimlâk olunur. 

Yapılacak bu tesisler başka maksatla kullanı
lamaz. 

MADDE 4. — Bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı yolların her türlü tesisatı ile yolüstü ke
merlerinin inşa ve tamir masrafları ve 3 ncü 
maddede yazılı yeni tesislerin inşa masrafları 
İstanbul Kapalı Çarşısının tamir ve ihyasına 
yardım olarak yekûnu altı milyon lirayı geçme
mek şartiyle her yıl umumi bütçenin Nafıa Ve
kâleti kısmına konulacak iki milyon liralık tahsi
sat ile karşılanır. 

Dükkânların tamir ve ihya masraflarını kar
şılamak üzere istanbul Belediyesince gayri
menkul sahiplerinden 2 nci madde mucibince 
tahsil edilecek taksitlerin ipoteği karşılığında 
millî bankalardan dört milyon liraya kadar is
tikraz akdedilir. 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı işler için 
4 ncü madde gereğince temin edilecek paralar, 
sarf şekli Nafıa ve Maliye vekâletlerince müşte
reken hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince kabul 
olunacak esaslara tâbi olmak üzere Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devredilir. 

BE. 
müştereken hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 
kabul olunacak esaslar dairesinde sarf olunmak 
üzere Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasında açı
lacak bir hesaba yatırılır. 

MADDE 4. — Asli şekilleri muhafaza edil
mek suretiyle tamir, ihya ve imar edilen dük
kânlar için yapılan masraflardan her gayrimen-
kule, yüz ölçüleriyle mütenasip olarak isabet 
edecek miktarlar Nafıa Vekâletince tesbit edi
lerek istanbul Belediyesine bildirilir. 

Bu masrafların tesbitinde yol ve yol üstü 
kemerleriyle tesisler karşılığı nazara alınmaz. 
Bunlar Nafıa Vekâleti bütçesine konan tahsisat 
ile karşılanır. 

MMADDE 5. — Gayrimenkul sahipleri na
mına istanbul Belediyesince borç olarak tahak
kuk ettirilecek paralar, faizleriyle birlikte (10) 
senede on müsavi taksit ile ve âmme alacakları
nın tahsili hakkındaki kanun hükümlerine gö
re, belediyece tahsil edilerek 3 ncü maddede ya
zılı istikrazın itfasına tahsis olunur. 

Ancak keyfiyetin istanbul Belediyesince en 
az iki gazete ile ilânını takibeden günden itiba
ren bir ay içinde bu yolda borçlanmak isteme
diklerini yazı ile bildirenlerin gayrimenkulleri
nin mülkiyetleri, Nafıa Vekâletinden iki, istan
bul Belediyesi ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasın
dan ve istanbul Ticaret Odasından seçilecek birer 
zattan müteşekkil komisyon tarafından tamir, ihya 
ve imardan evvelki .durumlarına göre, takdir 
edilecek rayiç bedellerinin belediyece Ziraat 
Bankasına tevdiini mütaakıp istanbul Beledi
yesine intikal etmiş sayılır. 

( S. Sayısı : 235) 
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MADDE 6. — Bu kanun mucibince yapıla
cak işler için on milyon liraya kadar gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişmeye Nfıa Vekili 
mezun dur. 

MADDE 7. — Kapalıçarşmm bu kanuna gö
re tamir ihya ve imar edilen kısımları ve yeni te
sisleri ikmal edildikçe kısım kısım alâkalılara tes
lim olunur. 

MADDE 8. — Kapalıçarşıyı imar ve ihya 
için tamir ve yeni tesisler yapılması sırasında 
evvelce heyeti asliyeyi ve binanın hüviyetini ve 
statik ve estetik durumu bozacak şekilde ihdas 
edilmiş ifrazları tevhit ile şekli aslisine ifrağa 
Nafıa Vekâleti salahiyetlidir. 

Bu kanunla Kapalıçarşıda yapılan tesis ve 
tamirlerin hali aslisine ifraz ve saire suretiyle 
hiçbir değişiklik yapılamaz. 

MUVAKKAT MADDE — 1954 yılı Muva-
zenei umumiye Bütçesinin Nafıa Vekâleti kısmı
nın 741 nci faslının 17 nei maddesindeki tahsisat
tan 100 000 lira indirilmiş ve aynı bütçede (is
tanbul Kapalıçarşısını tamir ve ihya ve her 
türlü masrafları «sâri şekli İcra Vekilleri Heyeti 

( S. Sayısı : 235 
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MADDE 6. — Bu kanun mucibince yapılacak 
işler için dördüncü maddede gösterilen miktar
larla karşılanmak üzere 10 000 000 liraya ka
dar gelecek senelere sâri taahhütlere girişmeye 
Nafıa Vekili mezundur. 

MADDE 7. — Nafıa Encümeninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştiir. 

MADDE 8. — Nafıa Encümeninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1954 yılı Umumi 
Bütçesinin Nafıa Vekâleti kısmının 741 nci fas
lın 17 nci maddesindeki tahsisattan 100 bin li
ra indirilmiş ve aynı bütçede (İstanbul Kapalı-
çarşı tamir ve ihya, her türlü masrafları sarf 
şekli îcra Vekilleri Heyeti karariyle belirtilmek 

B. E. 

MADDE 6. — Yangın sahasında ve lüzumu 
halinde bu sahaya bitişik kısımlarda şehrin tu
ristik, sıhhi ve bediî ihtiyaçları için yeniden 
yaptırılacak lokanta, kahvehane, meydan ve 
sair tesislerin yerlerine raslıyan geyrimenkul-
lere 5 nci maddede yazılı komisyon tarafından 
aynı esaslara göre kıymet takdir edilir. 

Bu gayrimenkullerin sahipleri yaptırılacak 
yeni tesislerin irat getirenlerine, bunların mali
yet bedellri ile gayrimenkullere takdir edilecek 
kıymetlerinin nispeti üzerinden şayian hissedar 
olmak veya gayrimenkullerinin mukadder kıy
metleriyle belediyeye devrini kabul etmek hu
susunda muhayyerdirler. Bu gayrimenkul sa
hipleri istanbul Belediyesinden kendilerine yazı 
ile yapılacak tebligat tarihinden itibaren altı 
ay içinde şayian hissedar olmak istediklerini 
noter vasıtasiyle bildirmedikleri takdirde gay
rimenkullerinin belediyeye devrini kabul etmiş 
sayılırlar. 

Bu tesislere ait projeler müsabaka yolu ile 
yaptırılır. 

Yapılan tesisler başka maksatlarla kullanı
lamaz. 

MADDE 7. — îhya ve imar olunan dükkân
larda yangın sırasında müstecir bulunan şahıs
ların icar mukaveleleri devam eder. 

Ancak tamir, ihya ve imardan sonra dük
kânların nıüstecirlerine teslimi tarihinden iti
bar edilmek üzere mal sahipleri icar bedelini 
bir misline kadar tezyidedebilirler. ş 

MUVAKKAT MADDE — 1955 yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Devlet Borçları kısmının 818 nci 
(4649, 4604, 4911, 6400, 5433 ve 3892 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak ödemeler) faslının 
12 nci (Su işleri kredisi itfası) maddesinden 

(S. Sayısı: 235) 
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MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . XII . 1954 
Başvekil 

A Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

Nj Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

JET. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu * 
Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalt 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavu§oğlu 

İşletmeler Vekili 

Na. E,. 

karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna 
devredilebilir») adı ile aynı kısımda açılacak hu
susi bir fasla naklolunmuştur. 

MADDE 9. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( Ş. Sayı» : 235) 
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üzere Emlâk Kredi Bankasına devredilebilir.) 
Adiyle aynı kısımda açılacak hususi bir fasla 
naklonulunmuştur. 

MADDE 9. — Hükümetin 6 ncı maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 7 nci maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

(500 000) lira indirilerek aynı kanuna bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kısmında 
(istanbul Kapalıçarşısmm tamir ve ihyası her 
türlü masrafları) adiyle yeniden açılan 748 nci 
fasla fevkalâde tahsisat olarak nakledilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı: 285) 




