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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

1952 malî yılı Hesabı Katî Kanunu kabul 
olundu. 

Millî Korunma 1951 ve 
1952 yılı bilançolarının bir defa da kurulacak 

muvakkat encümende tetkik edilmesi hakkındaki 
Divanı Muhasebat Encümeni Reisinin takriri 
kabul edildi. 

Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyihasının mü
zakeresi, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinin 
talebi üzerine, bir hafta sonraya talik olundu. 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan do
ğan çocukların cezasız tesciline dair kanun tekli
finin, Adliye Encümenine verilmiş bulunan birin
ci maddesi henüz gelmediğinden, müzakeresi te
hir olundu. 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay 
Anlaşması» nm tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hası ile 

Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Tica-

Tezkere 
• 1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
1953 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (3/268) (Divanı Mu
hasebat Encümenine). 

Mazbatalar 
2.— 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye — Batı -

Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle ekleri mek
tupların tasdikine dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/247^ 
(Ruznameye). 

3. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 
Şubat 1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve öde-

ret ve Tediye Anlaşmalarının tasdikine dair ka
nun lâyihasının birinci müzakereleri bitirildi, 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 2850 sayılı 
Kanunla muaddel 80 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası, Millî Müdafaa Vekâleti 
vekili hazır bulunmadığından, 

Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı 
Kanunun muvakkat birinci maddesinin (Ç) fık
rasının tadiline dair kanun teklifinin müzakeresi, 
Encümen hazır bulunmadığından, bir defaya 
mahsus olmak üzere, gelecek İnikada talik olundu. 

14 . XII . 1955 Çarşamba günü saat 15 t* 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

Fikri Apaydın Attilâ Konuk 
Kâtip 

Hakkâri Mebusu 
Übeydullah Seven 

me anlaşmalarının tasdikine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazba
taları (1/248) (Ruznameye). 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan (10.A) numaralı Ek Anlaşma
nın tasdiki hakkında 'kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ziraat encümenleri mazbataları (1/255) 
(Ruznameye). 

5. — Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtı ile Türkiye Hükümeti arasında Hüküme
timize Yapılacak Teknik Yardım hakkındaki 
6 sayılı Ek Anlaşmanın tasvibine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazba
taları (1/266) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 



BÎEÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Attilâ Konuk (Antalya) 

• • •• 

3. — YOKLAMA 

(Çorum mebuslarına kadar yoklama yapıldı) j REİS — Çoğunluk vardır, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu'nun, 
Ziraat Vekâletine tâyini münasebetiyle Büyük 
Millet Meclisi Reisvekilliğinden istifa ettiğine da
ir takriri (4/151) 

REİS — İki takrir vardır, onları okutuyo
rum : 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat Vekâletine tâyinim sebebiyle, Meclis 

Reisvekilliğinden istifa ederken Yüksek Meclisin 
bir buçuk sene müddetle uhdeme tevdi buyurdu
ğu ve onun büyük itimadının bir eseri olan bu 
şerefli vazifenin minnet ve şükranını hayatım bo
yunca taşıyacağımı arz eder, Büyük Meclise son
suz hürmetlerimi sunarım. 

Balıkesir Mebusu 
Esat Budakoğlu 

2. — Manisa Mebusu Semi Ergin'in, Devlet 
Vekilliğine tâyini münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisi Reisvekilliğinden istifa ettiğine dair tak
riri (4/152) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Vekâletine tâyinim sebebiyle, Meclis 
Reisvekilliğinden istifa ederken Yüksek Meclisin 
uhdeme tevdi buyurduğu ve onun büyük itima
dının bir eseri olan bu şerefli vazifenin minnet 
ve şükranını hayatım boyunca taşıyacağımı arz 
eder. Büyük Meclise sonsuz hürmetlerimi suna
rım, 

Manisa Mebusu 
Semi Ergin 

REİS — Yüksek ıttılaınıza arz edilmiştir. 

3. — Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu 
Hükümetin programı. 

REİS — Gündemin birinci maddesi, Başvekil 
Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin prog
ramıdır, 

Söz Başvekilindir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çok muhterem arkadaşlarım; Demok
rat Parti iktidarının dördüncü Hükümeti olarak 
programımızı Yüksek Huzurunuza takdim et
mekteyiz. Büyük Meclisiniz 1950 den bu yana 
iktidarımızın üç hükümet programını müzakere 
ve tasvibetmiş bulunuyor. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bu üç program, ilha
mını, büyük' ekseriyetinizi sinesinde toplıyan si
yasi partinin programındaki prensiplerden al
mıştır. Yine aşikârdır ki, bu üç programda bütün 
Devlet ve Hükümet programlarına şâmil olmak 
üzere, görüş ve icraatımız tafsilen izah edilmiş ve 
bu suretle tebellür etmiş olan muayyen bir po
litika altı yıla yaklaşan bir zaman içinde birbi
rinin devamı olan hükümetlerce tatbika konul
muştur. Ayrıca yıllık birer tatbikat programın
dan başka bir şey olmıyan geçmiş beş yılın büt
çeleri de bittabi tetkik ve tasvibinizden geçmiş 
bulunuyor. 

Görülüyor ki, 1950 den bu yana hükümetlerin 
görülen icraatı, adım adım, safha safha yüksek 
tetkik ve tasviplerinize iktiran etmiştir. Buna ilâ
ve olarak da 1954 seçimlerinde, program ve icra
atımızın aziz milletimizce de takdire şayan görül
düğünde hiç kimse şüphe ve tereddüt göstere-

I mez. 
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Bu kısa izahattan maksadımız, ana görüş ve 

prensipleri öteden beri malûm olan Demokrat 
Parti icraat ve faaliyetleri hakkında programı
mızda yeni baştan tafsil ve izahata lüzum görme
mekte olduğumuzu tebarüz ettirmekten ibarettir, 
Binaenaleyh Yüksek tetkikinize arz edilmekte 
olan bu programımız kısadır ve sadece beş buçuk 
yıllık tatbikatın bugünkü merhalesinde kendini 
gösteren icap ve ihtiyaçlara göre alınması lâ-
zımgelen tedbirlerle yapılmasına sıra gelmiş 
bulunan işlerin izahına inhisar edecektir. 

Bununla beraber iktidarımızın 1950 yılı ilk 
hükümet programındaki ana fikirlerin çok kı
sa dahi olsa gözden geçirilmesini faydalı bul
maktayız. Bu maksatla, 1950 hükümet, prog
ramındaki esas görüşleri en kısa olarak şöyle 
izah ve hulâsa edebiliriz : 

«1. Ziraat, millî 'elkonomimiizin ieımeslildir. 
Bir taraftan milletimizin beslenme ve giyinme 
ihtiyacını ve sanayiimizin hammaddesini temin 
ve diğer taraftan ihracatımızın da ana kayna
ğını teşkil eder. Aynı zamanda zirai kalkınma
mız memlekette şimdiye kadar istihsal ve is
tihlâki lâşey mesabesinde olan ve millî 
ekonomimizde yeri çok ehemmiyetsiz bulunan 
nüfusumuzun en büyük kısmının yaşayış sevi
yesini yükseltecek ve onları nispî bir refaha 
kavuşturmak suretiyle memleketimizde içtimai 
adaleti tahakkuk ettirecek ve millî bünyemizi 
takviye edecektir.» 

Arkadaşlar; 
1950 hükümet programındaki izahın nakli

ne devam ediyorum : 
«Büyük kitlenin iştira gücünün artırılması 

hem millî sermayenin terakümüne yol açacak, 
hem de memleket pazarını harekete getirecek
tir. Böylece diğer bütün sahalardaki kalkınma 
gayret ve hareketlerimiz, ticaretimiz ve sana
yileşmemiz, zirai kalkınmamızdan en geniş fey
zini alacaktır. Şu cihet de unutulmamalıdır ki, 
zirai kalkınmamıza sarf edilecek gayretler ve 
bu sahada yapılacak envestismanlar, bu saha
nın tamamiyle bakir olması sebebiyle, verimle
rin en yüksek seviyelerde elde edilmesini müm
kün kılacak ve şüphe yoktur ki, zirai eiivestis-
manlar neticelerini diğer mevzulara nazaran 
çok kısa zamanda verecektir.» 

Arkadaşlar; 
Yine 1950 programındaki izahata devam 

ediyorum. 

M955 0 : 1 
«O halde iktidarımız bu ana görüşle hareke

te geçmeli, zirai kalkınmamızı tahakkuk ettire
bilmek için süratle ve her şeyden önce tedbir
ler almalıdır. Ziraatimizin muhtelif problemle
ri en kısa, en katî hal şekillerine bağlanmalı
dır. 

Teknik ziraatin mümkün olan süratle vatan 
sathına yayılması çiftçimizin teknik alet ve ma
kinelerle teçhizi, sulama ve gübreleme işlerinin 
süratle halli, hastalık ve haşaratla mücadele iş
lerinin kifayetle yapılması birinci derecede 
ehemmiyeti haiz mevzular olmalıdır. 

Zirai kredi, ziraatimizin bütün memlekete 
yaygın haliyle ve zirai istihsal mevzuunun ge
nişliği ile asla mütenasibolmıyan çok düşük bir 
seviyededir. Bunu da süratle birkaç misline çı
karmak lâzımdır. Zirai teşkilâtlanmamızın sü
ratle tekemmül ettirilmesi göz önünde tutula
cak mühim meselemizdir. 

Muhtaç çiftçiye toprak tevzii işinin birkaç 
misli hızlandırılması lâzımdır. Bu maksatla top
rak komisyonlarının adedi kısa zaman içinde 
birkaç misline çıkarılacaktır. 

Pazar meselesinin ehemmiyeti aşikâr oldu
ğuna göre, müstakar ve elverişli bir fiyat poli-
tikasiyle zirai istihsalimiz teşvik edilmelidir. 

Ziraatin ihtiyacı olan maddeler ithalâtı ter
cihli tutulmalıdır. 

Zirai kalkınmamızla doğrudan doğruya alâ
kalı olan bu mevzular yanında münakale mese-

' lelerimîzi ve karayollarımızı en kısa zamanda 
tekemmül ettirmeliyiz. Bunun yanında silolar, 
limanlar ve iskeleler inşası ve sair bayındırlık 
işleri de zirai kalkınmamızla, dolayısiyle fakat 
sıkı sıkıya alâkalı mevzular teşkil eder.» 

Muhterem arkadaşlar; 
îşte birinci Hükümet programımızın esasını 

1 teşkil etmiş olan bu görüş ve fikirleri bugün 
dahi bütün ehemmiyet ve vüsati ile benimse
mekteyiz. Aynı suretle iktisadi eihazlanmada 
takibedilecek politikayı da benimsiyoruz. 

Umumiyetle iktisadi cihazlanmamız için : 
a) Evvelâ bütçelerimizde envestisman ma

hiyetinde olan giderleri diğer masraflarımıza 
nispetle mümkün olduğu kadar genişletmek lâ
zımdır. Bu itibarla iktisadi cihazlanmamız için 
devlet bütçesinden envestismanlara ayrılacak 
tahsisatı memleketimizin tabiî şartlarını göz 
önünde bulunduracak bir plâna bağlamalıyız, 
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b) Hususi teşebbüsün süratle harekete geç

mesini temin edecek ve Türk Milletinin iktisadi 
zekâsı ile çalışkanlığından âzami neticeler alı
nabilecek bir yolda yürünmesi lâzımdır. Bu iti
barla istihsal hayatını devletin zararlı müdaha
lelerinden ve her çeşit bürokratik engellerden 
kurtarmak lâzımdır. 

c) Bir taraftan ımemlekette sermaye tera
kümünü bütün gayretimizle teşvik ederken 
diğer taraftan bu sermayemin istihsalle akması 
[kolaylaştırılmalıdır. 

ç) Devlet bütçeleri iktisadi bünyemizin ta
kati ile mütenasibolmalıdır. Aynı zamanda 
devlet bütçeleri muvazeneli hale de geıtirilme-
lidıiır. 

Muhterem arkadaşlar; 
îşte yukarda hulâsa etmeye çalıştığımız ve da

ha iktidarımızın ilk programında yer almış bulu
nanı bu esasların altı seneye yaiklaşan tatbika
tında ne muazzam neticeler veıdiğimi, bu ne
ticeleri ıelde etmelk içim ne kadar müşkül mer
halelerin kat'edilmiş olduğunu tebarüz ettir
mek isteriz. Milletçe kalkınmamız, medeni ve 
dlerii bir cemiyet halilne gelebilmemiz hususun
da yıllardır sarf ede gelmekte olduğun-uz bun
ca gayretler memleketin her köşesinde sayısız 
«serler vermiş ve asıl mühim olarak yapılmış 
eanvestüsmanlanııi fevkalâde ehemmiyetli olan
larınım tamamiyle idraki pek ikısa bilr zaman 
meselesi haline gelmiştir. Teslim edilmelidir ki; 
bütün bunlar aziz milletimize hizmet yolunda 
Üktidarımıza vitedan huzuru içinde olmak hak
kımı verir. Ancak programlarıımızı tamamen 
tahıakkuk ettirmiş olduğumuzu ve birinci plân
daki hedeflerimize ulaştığımızı iddia 'edeme
yiz. O halde demek oluyo,r ki; gayretletrAmiz bü
tün ıkuvvetilyle devam »edecektir. 

Bu bakımdan, şimdi yeni bir Hükümetin 
(kurulması münasebetiyle icraat ve faaliyetlerif-
md'ziin yemi bir merhalesine intikal etmekte ol
duğumuzu kaydedebiliriz. Bu yenli merhalede 
bîr taraftan memleket ölçüsünde muaizzam bir 
kailkımma hamleısinin doğurduğu, içtinabı müş
kül ve hattâ ekseriya gayrikabil birtdkun sı-
ık]mtıların_ ve aksaklıklaıraı izalesi hususunda 
acele ve azimli tedbirler üzerinde durulacak, 
diğer taraftan imkânlarım müsaadesi nispetim
de daha ileri hamleler yapılacaktır. 

Memnuniyetle beyan edelim ki, memleketi-

,1905 0 : İ 
ınizin içtimai ve iktisadi istikbalini inşaya Mas
ruf olarak bugüne kadar ele alınmış bütün yatı
rımlarımızın aksamadan tamamlanması teminat 
altındadır. Böylece hem milletçe nispî bir refah 
seviyesine bir an evvel ulaşmamız, hem de mev
cudiyetimizi muhafaza ve dâhil bulunduğumuz 
müdafaa camiasına karşı da taahhütlerimizi ye
rine getirmeyi mümkün kılacak modern bir or
duya kendi imkân ve kaynaklarımıza dayanarak 
sahibolabilmek gibi milletçe en büyük bir bah
tiyarlık teşkil edecek mukaddes bir gayeyi elde 
etmemiz tahakkuk yolunda bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, yatırım fa

aliyetlerimizin yanında halkımızın ihtiyâcı olan ! 
cari istihlâk maddelerine, sınai hammaddelere, i 
yedek parça ve saireye daha geniş nispetlerde 
tahsisler ayırmak suretiyle bâzı maddeler üze
rinde duyulan sıkıntıları süratle bertaraf etmek 
kararındayız. (Bravo sesleri) 

Envestismanlarımız, halkımızın ihtiyacı olan 
maddelerin tedariki hususu karşılıklı olarak göz 
önünde bulundurulmak suretiyle mutlaka ayar
lanacak ve her halükârda Yüksek Meclisin tak
dir ve tensip buyuracağı seviyelerde kalkınma 
ve bayındırlık işlerimize ehemmiyetle devam olu
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böyle bir politikanın istihsali artırmak yolu 

ile madde ve mal bolluğu yaratmak mevzuunda 
asıl mühim devamlı neticeler vermek ve fakat 
uzunca vadeli olan tedbirlerimiz yanında istih
lâk maddeleri ihtiyacını karşılamak hususunda
ki müessiriyet ve ehemmiyeti de aşikârdır. An- ^ 
cak tecrübeler bunun da kâfi olmadığını göster* 
miş bulunuyor. Bu itibarla bilhassa sebepsiz ve 
haksız fiyat yükselişlerini behemahal önlemek, 
ihtikâr ve karaborsayı şiddetle tenkil etmek için 
gereken bütün tedbirleri alacağız ve hattâ icabe-
derse bu maksatla hususi mahkemeler ihdas et
mek kararında olduğumuzu da açıkça ifade 
ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yine bu cümleden olmak üzere umumi ha
yatımızda her türlü suiistimallerle şiddetle mü
cadele etmek başlıca vazifemiz olacaktır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Bütün bu hususlarda Yüksek Meclisin bize 
zahîr olacağında hiç şüphemiz ydktur. 
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Arkadaşlar; 
liktisadi mahilyertite mevzulardan olarak şun

lara da temas ötmek yerinde olacaktır: 
Hususi teşebbüs sektörünün günden güne 

inkişaf eıtmekte olduğunu nazarı itibara adJarak, 
bu inkişafı daha süratM ve emniyetli bir şe
kilde teşvik ettmelk mafcsadiyle İşletmeler Ve
kâleti yerine bir Sanayi ve Maadin Vekâleti
nin kurulması lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Bunun gibi yine bir rasyonalizaisyon mev
zuu olarak çok geniş iadıımlar atmak suretiyle 
daha ıbugünden (büyük eıhemımjiyöt kazammış 
olan enerji işlerimizi de bir küll olarak sevk ve 
idare eddbillmek 'maksadiyle ayrı bir Vekâlet 
kurulmasının lüzumu üzerindeki tetkiklerimiz 
yakında ' bir neticeye 'bağlanacaktır. 

Yalbancı meımlek'etfler ekonomileriyle şimdi
ye kadar tesisine 'muvaffak olunan samimî mü
nasebet ve iş birliğini genişletmek ve takviye 
etmek yolunda yürüyeceğiz. Bu meyanda Ya
bancı Serumayeyi Teşvik Kanunundan bugüne 
kadar almam neticelerden daha ileri neticeller 
elde edilebilmesi için durmadan gayret sarf ede
ceğiz. 

Petrol Kanununun 'tatbiki ve neticeler elde 
edilmesi hususu da samimiyetle ve ıbüyük bir 
dikkatle takibolunacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Ekonomik safhanın dışında idaremizi ıslâh 

yolundaki yeni birtakım tedbirleri de lüzumlu 
görmekteyiz. Bu hususun hukuka ve mevzu
ata taallûk eden cihetleri bulunduğuna da işa
ret etmek isteriım. 

Evvelâ idare • cihazımızı ehemmiyetle ele al
mak ve onu süratle işler, halkımızın hizmetine 
en iyi şekilde intibak eder bir tekemmüle eriştir
mek istiyoruz. Bu hususla alâkalı olarak emekli
lik müddetinin, daha evvel olduğu gibi, otuz se
neye çıkarılmasını, bâzı menfi tefsir ve telâkki
leri de önliyeceği ve mevcut ise bir huzursuzlu
ğu ortadan kaldıracağı için, faydalı görmekteyiz. 

Mevzuatımızdaki tadil tasavvurlarımıza gelin
ce: Uzun zamandan beri bahis konusu olan Ana
yasa tadilleri için hazırlıklara başlanması ve 1958 
seçimlerinden evvel behemahal bu tadillerin ta
hakkuk ettirilmesi lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Seçim Kanununda intizamı temin ve vatan
daş rey ve arzusunu daha iyi tahakkuk ettirmek 
mülâhazası ile yapılmış olan son tadilâtın lüzum-
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suzluğu yanında türlü menfi tefsirlere yol açmı§ 
bulunduğu görüldüğünden bu mahzurun da orta
dan kaldırılmasına teşebbüs edeceğiz. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Bu hususta mâruzâtımıza son verirken neşren 
vâki olacak isnat ve hakaret mevzuunun ispatını 
mümkün kılmak üzere Riyasete tevdi edilmiş 
olan muhtelif kanun tekliflerinin yüksek heyeti
nizce tetkikinden sonra en isabetli karara varıla
cağı kanaatinde olduğumuzu ilâve etmek isterim. 

Haricî siyasetimize gelince: Haricî siyaseti
miz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
müşterek emniyet ve topyekûn sulh esaslarına 
istinadedecektir. Sulh ve emniyet cephesinin mü
dafaasını sağlamak üzere dâhil bulunduğumuz ve 
kurduğumuz mıntakavi müşterek müdafaa pakt
larının gittikçe daha kuvvet bulmasına matuf 

. gayretlerimize hızla devam edeceğiz. Bu maksat
la bir yandan Birleşmiş MiUetlerdeki yapıcı faa
liyetimize devam ederken diğer taraftan da, ku
rucularından bulunduğumuz Balkan Paktı ile 
Bağdat Anlaşmasının her an biraz daha inkişa
fına çalışacağız. 

Dış siyasetimizden bahsederken milletimizin 
üzerinde büyük bir hassasiyetle durmakta oldu
ğu Kıbrıs meselesinden bahsetmemeye imkân 
yoktur, Bu mesele hakkındaki görüşlerimizi oldu
ğu gibi muhafaza etmekte olduğumuzu,.. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) her hangi 
bir yanlışlığa mahal bırakmamak üzere, bu
rada açıkça ifade etmek isteriz. 

Geçen yıl iştirak ettiğimiz Bandung Konferan
sı neticesinde Asya - Amerika Camiası içinde ala
cağımız mevkiin icaplarını, imkânlarımız nispe
tinde ve samimî surette yerine getirmeye çalış
maktayız. Bir taraftan bu vazifeyi yaparken di
ğer taraftan da öteden beri ehemmiyetli bir uzvu 
bulunduğumuz Arap Camiası içindeki rolümü
zün daima daha kuvvetli bir şekilde devamına ih
timam etmekteyiz. îşte bu suretle, dış siyasetimiz, 
dünya sulhunun menfaatine olarak Avrupa ile 
Asya ve Amerika arasında telif edici ve uzlaş
tırıcı bir hüviyet arz etmekte bulunuyor. Dış 
siyasetimiz hakkındaki bu kısa izaha son verir
ken bütün dost ve müttefiklerimizle ve bu meyan
da bilhassa Birleşik Amerika ve ingiltere ile olan 
sıkı münasebetlerimizi ve iş birliğimizi daima 

i kuvvetlendirmekten de geri kalmıyacağımızı arz 
i ederim. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Bütün bu izahlardan anlaşılacağı üzere huzu

runuza arz etltiğimiz bu program, ana hatları 
ve umumi istikameti itibariyle, doğrudan doğru
ya iktidar partisi programında tebarüz eden te
fekkür sisteminden ve memleket görüşünden mül
hem olan eski programlarımızdan farklı değildir. 
İktidara mensubolup Yüksek Meclisinizin çok 
büyük bir ekseriyetini teşkil eden milletvekili ar
kadaşlarımızın 1950 senesinden beri tasviplerine 
mazhar olan hükümet programlariyle bu yeni 
program arasındaki başlıca fark, zamanın icabı 
olan birtakım zaruretleri ve bugün ulaştığımız 
merhalede yeniden yeniye tebarüz eden bâzı ih
tiyaçları sürat ve muvaffakiyetle karşılamak için, 
tatbik sahasında alacağımız birtakım yeni tedbir
leri ihtiva etmesindedir. 

Programımızı yüksek tetkik ve tasviplerinize 
sunarken başarılarımız ve hatalarımızla (birlikte 
huzurunuzda bulunduğumuzu da derin saygıları
mızla arz eyleriz. (Soldan bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet programı üzerinde muhalefetin 

tetkiklerini temin maksadiyle program müzake
relerinin 16 Aralık 1955 Cuma gününe talikine 
karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

Bursa Bebusu 
Halûk Şaman 

Manisa Mebusu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

. 1955 C : 1 
Yüksek Riyasete 

Hükümet programının metin üzerinde tetki
kine imkân bırakılmak üzere bu husustaki mü
zakerelerin bir dahaki oturuma talikini arz ve 
teklif ederiz. 

Malatya Mebusu Sinob Mebusu 
Nüvit Yetkin Muhit Tümerkan 

Yüksek Riyasete 
Hükümet programı hakkında muhalefet par

tileri Meclis gruplarının görüşlerinin tesbit ve 
ifadesi için zamana ihtiyacolduğu aşikârdır. 
Bu zarureti nazara alarak Yüksek Meclisin te
sis etmiş bulunduğu teamüle uyularak program 
üzerindeki müzakerenin 16 . XII . 1955 Cuma 
gününe tehirini arz ve teklif ederim. 

C. M. P. Meclis Grupu 
Başkanı 

Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu Baş
kanı Burhanettin Onat ve iki arkadaşı, C. H. P. 
Meclis Grupu adına Nüvit Yetkin ve Muhit Tü
merkan, C. M. P. Meclis Grupu adına da Grup 
Başkanı Osman Bölükbaşı tarafından verilen tak
rirleri dinlediniz, her üçü de aynı mealdedir, 
program üzerinde açılacak görüşmelerin önü
müzdeki Cuma gününe talikini istemektedirler. 

Program üzerinde açılacak görüşmelerin 
önümüzdeki Cuma gününe talikini Yüksek tas
vibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Me
busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACİD AÖE-
NA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; ruzna-
menin birinci defa görüşülecek maddeleri ara
sında Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Mebu
su Hüseyin Avni Göktürk'ün, (Tescil edilmiyen 
birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların pa
rasız tesciline) dair olan kanun teklifinin birin
ci maddesi, bu maddeye mütaallik olarak veri

len mütaaddit takrirler dolayısiyle tetkik edil
mek üzere encümenimiz tarafından evvelce ge
ri alınmıştı. Tetkikatın ikmal ve intacı ve neti-
cenin Yüksek Heyetinize arzı için bir hafta me
hil verilmesini istirham ederim. 

RElS — Adliye Encümeni adına konuşan 
arkadaşımızın ifadelerini dinlediniz. Bu kanun 
teklifinin birinci maddesi evvelce Adliye Encü
menine iade edilmişti. Encümen bu madde üze
rindeki tetkikatını ikmal için bir haftalık me
hil istiyor. Bu hususu Yüksek reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 
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2. — Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 2850 

sayılı Kanunla muaddel 80 ncî maddesinin tadi
li hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa En
cümeni mazbatası (1/290) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen yoktur. 

Maddelere geçilmesini yüksek tasvibinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayıh Ka-
nunla muaddel 80 nci maddesinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 11*1'. sayılı Askerlik Kanunu-
nun 2860 sayılı Kanunla muaddel 80 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 80. — Kıta ve müesseselerden kaçan 
veya aldıkları izin ve tebdilhava müddetini ge
çiren erat kıta ve şubelerce ele geçirilinceye ka
dar aranır ve elde edilenler nezaret altında kıta
larına sevk edilmek üzere mahallî hükümetine 
teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle 
her hangi bir mahkemenin hükmettiği hapis ce
zaları ve disiplin kabahati ve tecavüzlerinden 
dolayı adlî amirlerce verilen kısa hapis cezaları 
muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayılmaz. 

Beraetle neticelenen dâvalarda mevkufiyet 
müddetleri hizmetten sayılır. Ancak muvazzaf
lardan altı ay talim görmemiş olanlara bu müd
det tamamlattırılır. İhtiyatlara talim müddeti 
kadar hizmet yaptırılır. 

REÎS — Söz istiyen arkadaş olmadığına göre 
maddeyi yüksek tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

RE IS — ikinci maddeyi yüksek tasvibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi yüksek tasvibinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 14 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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Birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — İzmir Mebusu Pertev Arat'm, Gayri
menkul Kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 
muvakkat birinci maddesinin (Ç)' fıkrasının ta
diline dair kanun teklifi ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (2/169) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Efendim geçen 
İnikatta encümen olmadığı için müzakeresi, bir 
defaya mahsus olmak üzere, tehir edilmişti. Fa
kat encümen yine hazır bulunmuyor. (Burada 
sesleri) 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — 
Muhterem arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu
nun bu tadili hakkında Pertev Arat arkadaşımı
zın teklifi, geçen devrede yapmış olduğumuz ta
dilatta bıraktığımız bir boşluğu doldurmaktadır. 
Bu kanunla, bâzı haksızlıkların önlenmesi müm
kün olacağı için kanunun müstaceliyetle görüşül
mesinde büyük fayda vardır, bu itibarla encümen 
adına kanunun müstaceliyetle görüşülmesi için 
karar ittihaz edilmesini istirham ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar; geçen İnikatta encümene bir sual tevcih 
etmiştim. Encümenin Heyeti Umum iyede hazır 
bulunmaması hasabiyle teklifin müzakeresi, bir 
defaya mahsus olmak üzere, talik edilmişti. Müsa
ade ederseniz, ehemmiyetine binaen ve tatbikatta 
karşılaşılacak müşkilâtı bertaraf etmek bakımın
dan sualimi tekrar edeyim. 

Bu hüküm, bir yıldan fazla müddetle yapıl
mış olan mukavelelerin 1956 ya kadar olan kıs-
mmı muteber addediyor, yani, 1 Haziran 1956 ya 
kadar olan kısım muteber, ondan sonra mukavele 
serbestisini, tarafların serbestisini, kira miktarını 
tâyin etmeleri hususunu kabul etmiyor. 

Ben encümene şöyle bir sual tevcih etmiştim, 
1953 e nazaran kirası 1954 senesinde artmış ise, 
1953 e irca olunacağında şüphe yoktur. Berakis 
olarak 1953 senesine nazaran düşmüş ise kiracı 
aradaki farkı mal sahibine ödiyecek midir? Fik
rimi daha açık izah için misal vereyim arkadaş
lar. 

1954 senesinde faraza 1953 kirası 500 lira 
olan bir yeri mal sahibi 800 - 1000 liraya kiraya 
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vermiş ve beş senelik bir mukavele akdetmiş, ara
daki ayda üç yüz, beş yüz, senede beş bin, altı bin, 
farkı yani beş senede otuz bin lirayı almış. Cari 
bu hükme göre bu artış keyfiyeti bir sene için mu
teber addedilecek, geri kalan dört sene için sene
de altı bin liradan 24 bin lirayı kiracısına iade 
edecek midir? Bir defa bu hüküm hukukan, mu-
kavale sebestîsini tarafların serbest iradesi ile 
akdedilmiş olan bu hükmü keenlemyekûn addet
mekte, makable şâmil olmakta ve iptal etmekte
dir, bu bir. 

ikincisi; bunun tamamen aksi, 1953 kirası 
800 lira olan bir yeri 1954 senesinde beş yüz lira
ya kiraya vermişse kiracı 1956 yılından itibaren 
mal sahibine yine 500 lira ödiyebileeek midir? 
Yoksa mal sahibi; «Buranın kirası 1953 te 800 
lira idi, aradaki ayda 300 lira farkın üç. veya beş 
senelik tutarı olan 10 800 veya 18 000 lirayı 
senden istiyorum.» diyebilecek midir? Yani mü
kellefiyetler karşılıklı mıdır? Bu hususun tavzi
hini encümenden rica etmiştim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA ERCÜ
MENT DAMALI (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, teklif edilen kanun, Millî Korunma Ka
nununun kiralara mütaallik hükmünün bâzı hu-
susatının değiştirilmesi mahiyetindedir. 

Biliyorsunuz ki, kira mevzuunda Millî Ko
runma Kanunumuz 3 rejim kabul etmiştir. Bi
rincisi ; 1939 dan 1947 ye kadar Millî Korunma 
Kanununun hükümlerine göre kiranın tahdidi 
rejimi, diğeri bilâhara çıkan kanunla başka bir 
suretle tahdidi ve serbest rejime girilmesi me
selesidir. Ve nihayet son kanunumuzla kirala
rın serbest rejimden yeni bir tahdit rejimine in
tikalidir. Bu kanun doğrudan doğruya son çı
karılan kanunla serbest rejime tâbi olan kira 
bedellerinin bir kısmı üzerinde yeni bir hüküm 
vaz'etmektedir. Serbest rejimde, malûmu ihsa
nınız, mal sahibi ile kiracı karşılıklı serbestçe 
temas etmekte ve diledikleri şartlar altında ki
ra mukavelesini yapmaktaydılar. Bunun mah
zurunu evvelki devrede Heyeti Muhteremeniz 
kabul ederekten serbest rejimi tahdidetti. Tah
dit ederken serbest rejimden faydalanarak ya
pılmış olan mukavelelerin ne suretle hallüfaslo-
lunaeağı mevzuu bihakkın ortaya atıldı. Bunu 
Meclis olarak kademe kademe tahdide tâbi tut
tuk. 

Geçen zamandaki kanunun meriyeti tarihin
de serbestçe mukaveleye raptedilmiş olan kira 
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bedelleri hakkında başlıca iki kategori kabul 
edildi : Bunlardan birisi, 1 . VI . 1955 tarihin
de vâki mukavele ile bir seneden az bir müd
detle kirada bulunan gayrimenkullerîn bu kira 
bedellerinin 6 ay müddetle makbul olacağı ka
bul edildi. 

Asıl değiştirilmesi teklif edilen, görüş
memizin mevzuunu teşkil eden kanun hük
mü ise bu kanunun meriyete girdiği tarihte bir 
seneden fazla müddetle kira mukavelelerinin ne 
suretle muteber olacağı meselesi idi. 

Geçen devrede kanun vâzıı bir seneye kadar 
olan mukaveleler için altı aylık bir muteberiyet 
kabul ettiği halde, bir seneden fazla mukavele
ler için bir senelik bir müddet kabul etmiş gibi 
bir kasıt izhar etmiş olmakla beraber, bir tarih 
hatası 1 . VI . 1956 denecek iken 1 . VI . 1955 
denmesi hali karşısında şu yanlışlık tahaddüs 
etti : 

«Bıı kanunun meriyete girdiği tarihte ser
best rejim zamanında bir seneden fazla müddet
le inikadeden mukavelelerin asla bir hükmü yok
tur, ilga edilmiştir.» mânası bu tarih hatası mü
nasebetiyle ortaya çıkıverdi. îşte Pertev Arat ar
kadaşımız bu hatayı tamir etmek maksadiyle ka
nunu teklif etmiş bulunuyor. Hakikaten bir se
neye kadar olan mukavelelerde altı ay müddeti 
muteber gören vâzıı kanun bir seneden fazla olan 
mukavelelerde bir seneyi muteber görmek gibi 
bir kasdı taşıyor. Dediğim gibi tarihin 1.VI.1956 
olacağına 1 . VI . 1955 olması hali bu mahzuru 
ortaya koydu. Bu itibarla şimdi bu kanun kabul 
edilirse bâzı ihtilâfların mevcudolacağına mu
hakkak nazariyle bakmak lâzımdır. Zira şu ana 
kadar mevcudolan kanuna nazaran 1 . VI . 1955 
gününde bir seneden fazla müddetle cari olan ki
ra mukaveleleri asla muteber değildir, öyle ol
mak lazmıgelir. Bu muteber olmama keyfiyetine 
müsteniden hiç şüphesiz birçok dâvalar açılmış 
oldu. Bu dâvalardan bir kısmının karara bağlan
mış olduğunu, bir kısmının derdest olduğunu, 
bir kısmının da ilâmlarının icrada bulunduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Bu itibarla sorulan soruyu 
gayet yerinde bulmaktayız. 

Arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu ruhu ve 
muhtevası itibariyle hususi hukuku ilgilendiren 
bir mevzua, mahiyeti yönünden onun âmme hu
kukuna vâki irtibatını göz önünde bulundurarak, 
bâzı kayıtların konmasından ibarettir. Eğer ki
racı ve mal sahibi serbestçe karşılaşmışlarsa di-
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ledikleri gibi mukavele yaparlar, bunu ancak ka
nun takyideder. Ama kanuna rağmen onda suç 
teşkil etmiyecek, serbest bir surette karşılıklı rı
zalar lâlîik olmuşsa veyahut da kanuna rağmen 
bir hakkın istimalini mal sahibi veya kiracı ye
rinde görmemişse bunu kabul etmek, muvafık 
bir surette telâkki etmek icabeder. Aksi takdirde 
işin içinden çıkmaya imkân yoktur. Faraza ka
nun bir seneden fazla müddetli mukaveleler için 
hiçbir müddet kabul etmeksizin bunları tama
men gayrimuteber addetmiştir. Filhal rejim bu
dur. Bu gayrîmuteberliğe rağmen bâzı kiracılar 
dâva açmamışlardır, rejime tâbi olduktan sonra 
daha az kira bedeli verebilecek durumda olmala
rına rağmen dâva açmamışlar, yahut keyfiyet 
suç mahiyetinde telâkki edilmiş olsa bile iş 
•müddeiumumiliğe, intikal etmemiş. 8u anda çı
karacağımız kanımla zaten bu şekildeki pasif ha
reketleri hukukileştirmiş oluyoruz. Zaten onla
rı (bir sene müddetle pasif bir hale irca etmiş bu
lunuyoruz. Bunlar için mesele yok. 

Ama bir kısım kiracılar, şu son kanun mu
vacehesinde, «Mal sahibinin benden şu kadar 
Fazla ve şu şekilde1 kira bedeli istemeye hakkı 
yoktur.» demiş. Mahkeme1 bakmış; hakikaten 
C fıkrasının mümasili bir hal vardır'. Hakikaten 
1 . V I . 1955 tarihinden itibaren bir sene veya 
daha fazla müddetle muteber bir kira mukavele
namesi vardır. Faraza, icar bu mukavelename
de 600 liradır, fakat bu, yeni kanunla teshil edil
miş olsaydı, onu faraza 400 lira olarak takdir 
etmek icabedecekti. Bu itibarla bunu mevcut 
mevzuata uydurarak hükmünü vermiş, mal sa
hibini mahkûm etmiştir. Bu karar icraya konul
muş ve infaz dahi edilmiştir. 

Arkadaşlar; icraya konulup infaz edildikten 
yani bu mesele tamamen, zamanında mevcut 
olan kanun hükmüne göre1 hal ve fasledildikten 
sonra, bilhassa çıkardığımız bir kanunla vatan
daşın hususi hukuk sahasında yeni neticeler ver
mesine adalet kaideleri, takdir edersiniz ki, mü
sait değildir. Bu itibarla olan olmuştur. Mal sa
hibi fazla olarak almış olduğu paraları vermiş
tir. Bir kaziyei muhkeme vardır. Yeni çıkarıl
mış olan kanun bir kaziyei muhkemenin hukuki 
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mahiyetini ortadan kaldırmamalıdır. Fakal bu 
maksatla açılan bir kısmı dâvalar da derdesti rü-
yettir. Derdesti rüyet olan bu gibi dâvalarda bu 
kanunun tatbiki kadar mantıki hiçbir şey olamaz, 
kanun tatbik edilir. Nihayet kanunun sarahati 
nıuıvaeelhe'sinde' hiç şüphesiz ki takdir edilen ve 
kabulü takdirinde hüküm ifade edebilecek olan 
madde tatbik edilir. Bir kısım ilâmlar da icra 
safhasındadır. Hiç şüphesiz ki icra safhası da
hi 'devam etmekte olanı bir hali hukukidir. Bun
ları kanun çıktıktan sonra olduğu gibi bııııalk-
ıualk kadar talbii hiçbir şey olamaz. 

Arkadaşımız, tahaddüs edebilecek olan ihtilâl -
la fi bu suretle öne sürmüş ibulııniinaktadır. 
Bunun haıllü faslı bundan başka şekilde ola
maz ka.na.ial ve mütalâ'a'smdayız. Akla gelir : 
«Mademki vâzıı kanun bundan evvelki takdi
rinde, 1 . V I . 1955 deımek sureliyle bir hala iş
lemiştir, hukuk safhasında ihdas ettiği zararı te
lâfi etmek doğrudan doğruya vâzıı kanuna 
düşer, bu şekil daiha âdilâne olur.» denilebilir. 
Rendeniz hu fikre1 iştirak etmiyorum. Çünkü 
vâzıı kam unun muhakkak surette hata! ettiğini 
kabul etmeye imkân yoktur. Biz, bundan ev
vel tedvin elliğimiz kanunun fıkralarındaki 
teakup tarzı itibariyle irademize, kasdırarz'a 
rağmen bir halaımn nıevcudiyetini bu kanu
nun mucip sebebi olarak ele almış bulunuyoruz. 
ün. İtibarla, eğer bir ıkaziiyei muhkem emin meti-
eeli hukukiyeleri tahakkuk ve tecelli etmiş ise 
hunla.ra bu kanunla yeni bir uyanma, yeni bir 
canlanma, yeni bir kapı açma imkânlarını sağ
lamamak icaıbeder. Bu kanun bu yolları tama
men 'kapamıştır-. İcra 'safhasında, ve derdest 
olan dâvalar hakkında da kanunumuzun müta-
<akıp maddeleri sarahat İhtiva etmektedir. 

Bilmiyorum, arkadaşlaTiını basşka. bir hususu 
soracaklar mıdır ? 

Mâruzatum bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, kanun teklifinin netice 

itibariyle acık oya arzı Da'hilî Nizamnıame ica
bıdır. (rörüyoruını ki, ekseriyet kalmadı, onun 
için 16 . X I I . 1955 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada son veriyoırUnı. 

Kapanma saati : 16,00 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL 

1. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 1950 se
nesinden beri memlekete kaç aded Cadillac mar
ka otomobil ithal edildiği ve bunlardan kaç ta
nesinin resmi dairelere, hangi senelerde tahsis 
edildiği ve ne miktar döviz verildiği hakkında
ki sualine Maliye Vekili Nedim Ökmen'in tah
riri cevabı (7/108) 

13 . III . 1955 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki somlarımın yazılı olarak Maliye 

Vekili tarafından cevaplandırılmasına delâlet
tim saygı ile arz ederim. 

Kars Milletvekili 
ibrahim Us 

1. — 19)50 yılından beri kaç aded yalnız Ca
dillac marka araba ithal edilmiş, bunlara ne 
kadar döviz verilmiştir? 

2. — Bu arabaların kaç tanesi hangi seneler
de resmî dairelere tahsis edilmiştir? 

3. — 1954 yılında hangi bakanlıklara aynı 
arabalardan verilmiştir, bunlar verilmeden ev
velki arabalarının kendilerine tahsis tarihleri ne
lerdir? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 

Bütçe f e M. K. U. Müdürlüğü 
Raiı : 111104-5/15399 

14. XI1.1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
15 . VIII . 1955 tarihli ve Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 7/108/7380-1694 sayılı yazıları kar
şılığıdır : 

Kars Mebusu İbrahim Cs tarafından Vekâ
letime tevcih olunan ve yazılı olarak cevaplan
dırılması istenen sual takririnde, «1950 yılın

dan beri memleketimize ithal olunan «Cadillac» 
marka otomobil adedi ile bunlar için ödenen 
döviz milktarı, bu otomobillerden kaç iadedinin 
resini dairelere tahsis edildiği ve 1954 yılında 
hangi vekâletlere bu arabalardan verildiği ve 
bunlar verilmeden evvelki arabaların kendi
lerine tahsis tarihlerinin ne olduğu» sorulmak
tadır. 

Malûmları olduğu üzere vekâletimiz ancak 
resmî devair ihtiyaçları için döviz tahsisine yet
kili olup 1950 yılından bu yana bu yoldan ithal 
olunan «Cadillac» marka dtomdbil sayısı dört
ten ibarettir, ve bunlar için 19 732 Dolar tuta
rında döviz tahsisi yapılmıştır. 

Bu dört •otomobilden Ibiri 1953 te, bir di
ğeri 1954 te Başvekâlete, üçüncüsü 1954 te Da
hiliye Vekâletine, dördüncüsü ise 1955 te Dev
let Vekili ve Başvekil Yardımcısına taihs'is edil
miştir. 

«Cadillac» marka otoımoibillerden birinin 
1954 te tahsisinden önce Başvekâletin araibası 
«Buick» nıarlka'lh idi. 1947 senesinde tahsisi ya
pılmış olan bu ara'ba 1954 te satılmıştır. 

Daibiliiye Vekâletinin 1944 te taksisi yapıl
mış olan «Packard» markalı eskıi otomobili ise 
1955 te satılarak elden çıkarılmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 
Maliye Vekili 

>>«^< 



T. B. M, M. Matbaası 



Devre : X 
tçtima : 2 S. S A Y I S I : 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 2850 sayılı Kanunla muaddel 
80 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

Encümeni mazbatası (1/290) 

F. C. 
Başvekâlet 19 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71-174/ 3024 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı Kanunla muaddel 80 nei maddesinin tadili hak
kında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
28 . VII . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUOÎBE 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı Kanunla muaddel 80 nci maddesi disiplin cezaları
nın hizmetten sayılacağı hükmünü taşımaktadır. Ancak .şimdiye kadar yapılan tatbikat, disiplin 
yoliyle verilen hürriyeti bağlayıcı bir nevi cezaların infaz şekilleri, askerî icaplara bağlanan çeşitli 
sebepler dolayısiyle bu cezaların müessiriyetini azaltmakta ve böylece disiplinin temininde bugün 
için asgari bir fayda sağlanmaktan dahi uzak bulunmaktadır. İşbu lâyiha ile Askerî Ceza Kanun
ları hükümlerine göre adlî âmirler tarafından verilen disiplin cezalarının muvazzaflık ve ihtiyattık 
hizmetlerinden sayılmaması suretiyle, her hangi bir mahkemeden verilen cezaların müessıriyeti ile 
aynı tutulmak ve böylece disiplinin temininde âzami fayda sağlanmak istenmiştir. 

Ayrıca adlî âmirliklerce verilen disiplin cezaları askerlik hizmeti süresi haricinde bırakılmakla 
bir kısım askerî suçların da azalacağı düşünülmüş ve bu maksatlarla ilişik kanun lâyihası hazırlan
mıştır. 

14 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/290 
Karar No. 4 

5 . XII .1955 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Mükellefiyet Kanununun 2850 sayılı 
kanunla muaddel 80 nci maddesinin tadili hakkın
daki Millî Müdafaa Vekâletinin teklifi encüme-
nimizce vekâlet mümessilinin huzuriyle 23 Teş
rinisani 1/955 günü müzakere edildi. 

Teklif; 2 nci fıkranın son satırına «adlî amir
lerce verilen» kelimelerinden sonra «kısa» ke
limesi ilâve edilmek suretiyle aynen ve mevcudun 
ittif akiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuur. 
Millî Müdafaa En. Reisi M. M. 

Trabzon Elâzığ 
8. Orbek M. Şevki Yazman 

Kâtip 
Erzincan Ankara Bolu 

M. Rahmi Sanalan M. Ergüder F. Belen 

İstanbul İstanbul Kastamonu 
Z. Rıza Sporel T. Yazıcı A. M. Tanöver 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli Niğde Sivas 
K. Meriç A. Ulvi Arikan M. Nurettin Turgay 

Tokad 
H. Bozbeyoğlu 

İmzada bulunamdı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı ka
nunla mauddel 80 nci maddesinin tadili hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 2850 sayılı kanunla muaddel 80 nci (mad
desi aşağıdaiki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 80. — Kıta ve müesseselerden kaçan 
veya aJİdıklları izin ve tebdilihava müddetini ge
çiren erat kıta ve şubelerce ele geçirilinceye 
kadar aranır ve elde edilenler nezaret altında 
kıtalarına sevk edilmek üzere mahallî hüküme
tine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak tgeçen müddetlerle her 
hangi bir mahkemenin hükmettiği hapis ceza
ları ve disiplin (kabahaiti ve tecavüzlerinden do
layı adliî amirlerce verilen hapis cezaları mu
vazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayılmaz. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRlŞl 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı Ka
nunla muaddel 80 nci maddesinin iadili hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 2850 sayılı Kanunla muaddel 80 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 80. — Kıta ve müesseselerden kaçan 
veya aldıkları izin ve tebdilhava müddetini ge
çiren erat kıta ve şubelerce ele geçirilinceye 
kadar aranır ve elde edilenler nezaret altında 
kıtalarına sevk edilmek üzere mahallî hüküme
te teslim olunur . 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle 
her hangi bir mahkemenin hükmettiği hapis ce-
zaları ve disiplin kabahati ve tecavüzlerinden 
dolayı adlî amirlerce verilen kısa hapis cezala
rı muvazzaf ve ihtiyat hizmetlerinden sayılmaz. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Beraetle neticelenen dâvalarda mevkufiyet 
müddetleri hizmetten sayılır. Ancaık muvaz
zaflardan altı ay talim görmemiş olanlara bu 
müddet tamamlattırılır. İhtiyatlara talim müd
deti kadar hizmet yaptırılır. 

MADDE 2. — 
meriyete girer. 

MADDE 3. — 
raya İcra Vekilleri 

Bu kanun neşri tarihînde 

Bu kanunun hükümlerini tc-
^[eyeti memurdur. 

28 . VII . 1955 

0. 

Başvekil ve 
Hariciye V. V. 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Adliye Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili) 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
DeVlet Vekili Devlet Vekili 

Kapanı F. Köprülü 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

tk. -ve Ticaret Vekili 
8. Yırcah 

Güm. ve tnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
ve Nafıa Vekili V. 

M. Çavuşoğlu 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

M. M. E. 

Beraetle neticelenen dâvalarda mevkufiyet 
müddetleri hizmetten sayılır. Ancak muvazzaf
lardan altı ay talim görmemiş olanlara bu müd
det tamamlattırılır. İhtiyatlara talim müddeti 
kadar hizmet yaptırılır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»>#« 
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