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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 3:4 
•2. — Havale edilen kağıtlar 4 

3. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-
miyeye maruzatı 5 

1. — Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel'in, 
Bütçe Encümeni âzalığma intihabedildi-
ğinden Maliye Encümeni âzalığmdan isti
fa ettiğine dair takriri (4/173) 5 

2. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, 
Bütçe Encümeni âzalığma intihabedildi-
ğinden Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
âzalığmdan istifa ettiğine dair takriri 
(4/174) 5 

4. — Sualler ve cevaplar 5 
A — Şifahi sualler 5 
1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 

Demokrat Part i Reisvekili Fuad Köprü
lü'nün yaptığı basın toplantısındaki ko
nuşmaları hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/113) 5 

Sayfa 
2. — Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 

Elbistan ve Göksün ilçeleri içme suları in
şaatına dair sualine Dahiliye Vekili Etem 
Menderes'in şifahi cevabı (6/153) 5:6 

3. — Elâzığ Mebusu M. Şevki Yaz
man'in, yabancıların Fırat'ın şarkına se
yahatlerini ayrı bir müsaadeye tâbi tutan 
Kararnamenin değiştirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in şifahi cevabı (6/155) 6:7 

4. — Rize Mebusu Kemal Balta mn, 
Yunanistan'ın Hükümetimizden istediği 
teminat hakkında gazetelerde intişar eden 
havadisin doğru olup olmadığına dair Ha
riciye Vekilinden şifahi suali (6/156) 7 

5. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
nun »Türkiye ve Yunanistan'da mübadil 
oldukları halde mübadele edilmiyenlerin 
nerelerde terk edildiklerine, Lozan Mua
hedesine göre Türkiye ve Yunanistan'da 
bırakılan etabli Türk ve Rumlarla Garbi -



Sayfa 
Trakya'dan memleketimize iltica edenle
rin miktarına dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/159) ' 7 

6. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'
un, Dicle Nehrinin yükselmesi neticesinde 
tehlikeye mâruz kalan Bismil kazası halkı
nın mal ve can emniyeti maksadiyle ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Nafıa Ve
kili Muammer Çavuşoğlu 'nun şifahi cevabı 
(6/160) 7:9 

7. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, 
köy enstitüleri mezunu öğretmenlerin mağ
duriyetlerini telâfi için bir intibak kanunu 
lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair Maarif Vekilinden şifahi suali (6/162) 9 

8. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğm'nun, 
Muş - Patnos yolunun bu sene inşa edilip 
edilmiyeeeğine, Muş vilâyetinden geçen ne
hirlerden ve Kaz Gölünden istifade edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu'-
nun şifahi cevabı (6/163) 9 :11 

9. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlar
la buldozer iş makinelerinin kullanılma 
şekli hakkında Millî Müdafaa Vekilinden 
şifahi suali (6/164) 11 

İÜ. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-
ım ortaokullara da konulacağı söylenilen 
din dersleri hakkında Maarif Vekilinden 
şifahi suali (6/165) 11 

11. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'ın, tütünde kilo başına verilen 
primin hangi esas ve prensiplere göre he
saplandığına dair İktisat ve Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/166) 11 

12, — Manisa Mebusu Yunus Muam
mer Alakant'ın, 1955 yılı ilkbaharında 
Ege'de soğuktan zarar gören bağcılara kre
di açılıp açılmıyacağma ve zirai sigorta te
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/167) 11 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'
nm, Tunceli vilâyeti okul ihtiyacının temi
ni hususunda ne düşünüldüğüne dair Maa
rif Vekilinden şifahi suali (6/168) 11 

14, — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-

Sayfa 
un, 1 Kasım 1955 tarihli Yeni Asır gazete
sinde intişar eden «Teknik Üniversite giriş 
imtihanları» na aair yazı hakkında Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/169) 11 

15. —• Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı 
hakkında ne düşünüldüğün ^ dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/170) 11 

16. — Seyhan Mebusu Sinan Tekeli-
oğlu'nun, doların karaborsaya intikalinin 
önlenmesi ve döviz kaçakçılarının ölüm ce
zasına çarptırılması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair sualine Adliye Vekili Hü
seyin Avni Göktürk ve Maliye Vekili Ne
dim Ökmen'in şifahi cevapları (6/171) 11:13 

17. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, memleketimizin senelik yemlik sar
fiyatının arpa ve yulaf olarak kaç ton ol-
doğuna, 1955 senesi içinde Amerika'dan 
satmalman yemlik arpa ve yulafın mikta
rına dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şi
fahi suali (6/172) 13^ 

18. — Diyarbakır Mebusu Halil Tur
gut'un, Diyarbakır vilâyetinin bâzı kaza
larını birleştiren yolun yapılmasında şim
diye kadar kaç lira sarf edildiğine ve bu
günkü durumuna dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/173) 13 

19. •— İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'- ., 
in, hususi müesseselerde çalışan memur 
ve müstahdemlerin her hangi bir suretle 
kanuni teminata sahibolabilmeleri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Ça
lışma Vekili Mümtaz Tarh an'm şifahi ce
vabı (6/174) 13:16 

20. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, 
sağlık memurlarının mevcuduna, tahsil de
recelerine nazaran kadro durumlarına ve 
tahsil müddetlerinin bir miktar daha uza
tılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şi
fahi suali (6/175) 16 

21. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, Maden Kanununun 157 nci madde
si gereğince hazırlanarak İktisat ve Tica
ret Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenmesi 
icabeden kadroya dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/176) 16 



Sayfa 
22. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-

lu'nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi ted
birler alındığına dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/177) 16 

5. — Müzakere edilen maddeler 18 
1. —: Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette modüs vivendiler ve ticaret an
laşmaları akdi ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük Resimlerinde değişik
likler yapılması ve bu anlaşmaya yanaşmı-
yan devletler muvaredatma karşı tedbirler 
alınması hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ha-

Sayfa 
rieiye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/332) 16:17,23,23,24:27 

2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve 
Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş Ka
nununa ek 5585 sayılı Kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/49) 17:22 

3. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
taş ocakları muamelâtının tedviri ve vari
datının tahsilinin vilâyet hususi idareleri
ne aidolduğu hakkında kanun teklifi ve 
İktisat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/21) 22:23 

«•»' 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu '-
nun, Emniyet Umum Müdürlüğü Kadrosuna Dâ
hil Memurlara Fazla Mesai Ücreti Verilmesi hak
kındaki 6564 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair olan kanun teklifi ile, 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, 
1950 yılından bugüne kadar su işleri, köy içme 
suları, limanlar ve demiryolu inşasına, il ve 
köy yolları için sarf edilen paranın miktarına 
ve termik hidro - elektrik olarak hangi baraj ve 
santrale başlandığına dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali, talepleri üzerine, geriverildi. 

Bütçe, Dahiliye ve Hariciye encümenlerine 
âza seçimi için reyler toplanıldı. 

Ruznamede mevcut kanun teklif ve lâyiha
larının suallerden önce görüşülmesine dair tak
rirler kabul edildi. 

istanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, merhum 
Talât Paşa refikası Hayriye Bafralı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklifinin reddine dair Bütçe Encümeni 
mazbatası kabul edildi. 

Rusçuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi Nihal 
Sümbüloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğlu ve 
Nair Sümbüloğlu'na vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun lâyihasının 

reddine dair Bütçe Encümeni mazbatası kabul 
olundu. 

Çorum MHmsu Hüseyin Ortakcıoğlu ve Çan
kırı Mebusu Tahir Akman'm, Bitlis'in Zeydan 
mahallesinden Ramazanoğlu Abdülkerim Zırh
lı'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkındaki kanun teklifinin reddine dair 
Bütçe Encümeni mazbatası okundu. Üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra Bütçe Encümeni 
mazbatasının reddiyle Maliye Encümeni met
ninin müzakere edilmesine dair takrirler kabul 
edildiğinden, 

Bitlis'in Zeydan mahallesinden Ramazan oğ
lu Abdülkerim Zırhlı'ya vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki teklifin birin
ci müzakeresi bitirildi. 

Takip ve tahsiline mahal veya imkân gÖrüU* 
r.ıiyoıı 438 5.101)7 lira ile 3 271,40 liranın terki
nine dair Bütçe Encümeni mazbatası kabul 
(dildi. 

Bütçe, Dahiliye ve Hariciye encümenlerine 
âza seçimimi neticeleri tebliğ olundu. 

Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan 
Doğan Çocukların Cezasız Tesciline dair Kanun 
kabul edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

z — 



(1) sayılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adliye 
Vekâleti, Kısmında Değişiklik Yapılması hak
kındaki Kanun kabul edildi. 

.Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair plan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı Cetvel ile Tadil ve Eklerinin Adliye 
Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması hak
kındaki Kanun kabul olundu. 

5434 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi ile yü
rürlükten kaldırılan Askerî Malûllerin Terfihi
ne dair olan 551 sayılı 'Kanuna göre araziye 
müstehak olup da henüz bu haklarını arazi ola
rak alamıyanlarm istihkaklarının nakden öden
mesi hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi bitirildi. 

Teklifler 

1. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin ve Elâ
zığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, köy enstitü
lerinden mezun öğretmen ve sağlık memurları
nın maaşlarının intıbakme dair kanun teklifi 
(2/250) (Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Bütçe encümenlerine). 

2. — izmir Mebusu Cihad Baban ve iki ar
kadaşının, Ahmet Fahri özçelik'e vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teklifi (2/251) (Maliye ve Bütçe encümenleri
ne). 

3. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 6197 sayılı 
Kanunun 36 ve 37 nci maddelerinin değiştiril-

Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize Me
busu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 5585 
sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hak-. 
kındaki kanun teklifinin birinci maddesi üze
rinde görüşüldü. 

1 . II . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Hakkâri Mebusu 

A. Er ozan Ü. Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/ . Gülez 

meşine dair kanun teklifi (2/252) (Sıhhat ve 
içtimai Muavenet ve Adliye encümenlerine). 

Mazbatalar 
4. — Karayolları Yapımı için Girişilecek Sâ

ri Taahhüt işlerinde Kullanılmak Üzere Bono ih
racına Yetki Verilmesi hakkındaki 6344 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/387) (Ruznameye) 

5. — Yeniden Yapılacak Su işleri için Ge
lecek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesine Me
zuniyet Verilmesi hakkındaki 3132, 4100, 4649, 
5259 ve 6089 sayılı kanunlara ek 6425 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/380) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 



B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : îhsân Gülez (Bolu), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri). 

REÎS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyorum, efendim. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Çoruh Mebusu Yaşar Gümüşel'in, Büt
çe Encümeni âzalığma intihabedildiğinden Ma
liye Encümeni âzalığından istifa ettiğine dair 
takriri (4/173) 

REÎS — Takriri okutuyorum, efendim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bütçe Encümeni âzalığma seçilmiş bulunmam 

dolayısiyle, Maliye Encümeni âzalığından affı-
mı arz ve istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Çoruh Mebusu 
Yaşar Gümüşel 

i. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demok
rat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı 
basın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden şifahi suali (6/113) 

REÎS — Sual sahibi Turgut Göle burada mı 
efendimi (Burada sesleri). 

Başvekil burada mı efendim?. (Yok sesleri) 
Başvekil olmadığından sual geelcek înikada 

bırakılmıştır, efendim. 

2. — Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, Elbis
tan ve Göksün ilçeleri içme suları inşaatına dair 
sualine Dahiliye Vekili Ethem Menderes'in şifa
hi cevabı (6/153) 

REİS — Suali okutuyorum . 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıda sorduğum sorumun Dahiliye Vekili 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Bütçe 
Encümeni âzalığma intihab edildiğinden Gümrük 
ve İnhisarlar Encümeni âzalığından istifa ettiği
ne dair takriri (4/174) 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe Encümeni âzalığma seçildiğimden 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden istifa et
tiğimi saygılarımla arz ederim. 

Muş Mebusu 
Şefik Çağlayan 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunda delâletlerini saygı ile arz ederim. 

Maraş Mebusu 
Mazhar özsoy 

1. Elbistan ve Göksün ilçeleri içme suları 
inşaatı ne zamanda bitirilmek üzere hangi ta
rihte ihale edilmiştir1? 

2. İhale şartnamelerinde bu sular inşaatla
rının ithal malı boru ile yapılacağı ve bu boru
ların da ithali için gereken dövizin tahsisine im
kân hâsıl olmadığı ve bilâhara bu sene Kara
bük'ten boru temin edileceği Elbistan su inşa
atı mütaahhidine bildirildiğinde; 

Alman cevapta; ithal malı boru için döviz 
tahsisine çare bulunamadığından kendisinin bu 
işin uzamasında bir sunutaksiri olmadığını ve 
bu senenin sonunda da amele yevmiyesi ve tren 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 



İ : 31 1.2 
nakliyatı ücretlerinin arttığını ve bu artış fark
larının kabul edildiği takdirde işe başlıyacağmı 
bildirmesi ve bu işe benzer memleketteki gecik
miş su inşaatları ilgililerinin müracaatı üze
rine : 

tiler Bankası İdare Meclisince amele yevmi
ye] erindeki yükseliş ve tren nakliyatmdaki ar
tış farklarının nazarı itibara almamıyacağma 
dair bir karar verilmiş olduğunu öğrendim. Bu 
doğru mudur? Doğru ise; 

Bu kararın hukuki mesnedi nedir? 
3. Bu karar ihale edilmiş sular inşaatının 

sürüncemede kalmasına sebebiyet vermez mi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ. ETEM MENDERES 
(Aydın) — Maraş Mebusu arkadaşım Mazhar 
özsoy'un sözlü sorusunu cevaplandırıyorum : 

1. Elbistan içme suyu 7 . VII . 1955 te bi
tirilmek üzere mütaahhit Şeref Genc'e 7.IV.1954* 
tarihinde; Göksün içme suyu ise, 5 . I I . 1955 te 
bitirilmek üzere mütaahhit Halis özsoy'a 5.II. 
1954 tarihinde ihale edilmiştir. 

2. içme su tesislerinin inşası, bütün malze
mesi mütaahhitler tarafından temin edilmek şar-
tiyle mukavelelere bağlanmıştır. Mukaveleler, 
sabit fiyat esasına göre yapılmıştır. Mütaahhit-
lerin malzeme tedarikinde mâruz kaldıkları 
müşkülât mücbir sebep addedilerek kendileri
ne müddet temdidi verilmiştir. 

Aynı zamanda, hukuki vecibelerini yerine 
getirmelerini kolaylaştırmak için kendilerine 
Karabük'ten boru tahsis edilmiş ise de mütaah
hitler bu boruları almamışlardır. 

ihale tarihinden şimdiye kadar, amele üc
retleri ve bâzı malzemenin fiyatlarındaki artış 
farkını istememişlerdir. Fakat akdolııııan mu
kavele hükümleri buna hukukan imkân verme
miştir. Bu yüzden bâzı mütaahhitler mahkeme
ye müracaat etmişlerdir. Kazai mercilerden bu 
hususta henüz bir karar sâdır olmadığından, 
tiler Bankasının İdare Meclisi de mukavelena
melerin müsait olmıyan hükümleri karşısında 
fiyat farkı verilmesine imkân bulamamıştır. 

Bu gibi meselelerin hukuki bir tetkikten ge
çirilerek umumi ve müşterek bir esasa bağlan
ması için alâkalı vekâletlerle konuşulmuş müş
terek bir komisyon kurulması hususu Başvekâ
lete arz edilmiştir. Bu hafta komisyon toplana
caktır. 

REÎS — Mazhar özsoy. 

.1956 C : 1 
I MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlar, malûmâlilerinizdir ki, birçok kasa
baların su ihtiyaçları halledilmiştir, ihale edil
dikten sonra ihale şartnamelerine göre malze
me ithal imkânı bulamadıklarından, Vekil Be
yefendinin de ifade buyurdukları gibi, tabiatiy-
le mehillerini uzatmışlar ve bu zamana kadar 
kalmışlardır. Şimdi bâzı su borularının Kara
bük'ten verilmesi temin edilmiş ise de mütaah
hitler, amele yevmiyesinin yükseldiği ve aynı 
zamanda boru nakil masraflarının da artmış ol
ması sebebiyle, biz elimizde olmıyan bir sebeple 
maliyet fiyatları yükselmiştir, almış olduğumuz 
mallardan ve ihaleden ziyan edeceğiz diyorlar 
ve bu şikâyetlerini iller Bankasına bildiriyor-

I 1ar. iller Bankası bir karar veriyor ve «bundan 
biz mesul değiliz» diyor. Yani ne mütaahhit ve 
ne de iller Bankası mesuliyet kabul etmiyor. 
Ben bu durumu Hükümete aksettirip buna bir 
çare bulunmasını temin için bu önergeyi ver
miştim. Vekil Bey izah ettiler ve buna bir çare 
bulmak üzere dört vekâletten müteşekkil bir 
komisyon kurarak çaresine tevessül edecekler
miş. Bizim de maksat ve gayemiz bu meselenin 
halli olduğuna göre maksat hâsıl demektir. Ve
kil Beye teşekkür eder, bu çareye bir an evvel 
tevessül etmelerini rica ederim. 

I REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

I S. — Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazmarim, 
yabancıların Fırat'ın şarkına seyehatlerini ayrı 

I bir müsaadeye tâbi tutan Kararnamenin değis-
I tirümesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sua-
I line Dahiliye Vekili Eteni Menderes'in şifahi ce

vabı (6/155) 

I REİS — Suali okutuyoruz, efendim. 

I Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
I 5682 numaralı Pasaport Kanununun ikinci 
I maddesinde Dahiliye ve Hariciye vekâletlerine 

verilmiş yetkiye dayanılarak Fırat'ın şarkına 
I yabancıların seyahati bir kararname ile ayrı bir 
I müsaadeye tâbi tutulmuştur. Yani Malatya, Er-
I zincan, Erzurum'a seyahat için yabancılar ayrı 
I hiçbir formaliteye mecbur tutulmadıkları hal

de Elâzığ veya Bingöl'e geldiği zaman yeni bir 
I müsaade almamışsa suç işlemiş bulunmakta ve 
I yakalanması icabetmektedir. Nitekim, bir sürü 
j sınai, iktisadi veya maden aranla kasdiyle Hü-
| küm et tarafından gönderilen veyahut sırf turis-



t : 31 1.2. 
tik maksatlarla bu kayıtlardan haberdar olmı-
yarak bu mıntakaya gelenler nahoş hâdiselerle 
karşılaşmakta ve bir sürü takibata uğramakta
dır. Eski zaman şartlarına ve alelıtlak kayıtlara ı 
uyularak alman bu kararların değişmesi için 
Hükümet ne düşünmektedir? Değişmiş zaman j 
dolayısiyle bu kayıtların da değişmesi icabetti-
ğini veya bu kararların tadil edilip meselâ hu
dut mmtakalarma tatbiki zamanının geldiğine 
kaani değil midir? Elâzığ gibi huzur ve sükûn 
içinde bulunan bir sürü merkezlerin bu halden 
muztarip olmalarına daha ne kadar zaman de
vam edilecektir?. Dahiliye Vekili tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
M. Şevki Yazman 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Frat 'm Şar
kına taallûk eden bu kayıt vaktiyle memleketin 

bâzı menfaatleri mülâhazasiyle konmuş ve bir 
müddet devam etmiştir. Halen tahfif edilmiş 
mahiyettedir. Yalnız arkadaşımın da ileriye sür
düğü sebeplerle, alâkalı vekâletlerle birlikte bu 
(yasak) kaydının bir defa daha tetkikten geçi
rilmesine taraftarız. Bunu yakında teklif ede
ceğiz. 

M. ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 
Muhterem Vekilin verdiği izahata teşekkür ede
rim. 

Ben de bu işe vâkıfım, bu yeni alınmış bir 
tedbir değildir, eskiden gelmiştir, devam et
mektedir. Fakat bu tedbirin garabetini huzuru
nuzda belirtip bunun bir an evvel kaldırılmasını 
istirham etmek lâzımdı. Bu sebeple ricada bu
lundum. 

Arkadaşlar, bizim viiâyetimizde de çeşitli 
teşebbüsler vardır. Dışarıdan gelen mütehas
sıslar iplik fabrikasını yerinde tetkik edecekler
dir. İstanbul'a kadar gelen bir Alman müte
hassıs, Fırat ' ın şarkındadn' diye, vilâyetimize 
gidemez. Fıratın şarkı deyince alelıtlak bir 
mıntaka hatıra gelir. Halbuki bizim vilâyetimiz 
çok şükür huzur ve sükûn içindedir. Ne bir ko
münist propagandası vardır ve ne de hududa 
yakın olması gibi tehlikeli bir bölgedir. Bina
enaleyh bir an evvel bu yasağın kaldırılmasını 
rica ederini. 

Geçen sene daha garip bir vaka oldu. Bura
da devletin müessesesi olan Cimonto Fabrikası 
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Umum Müdürü, bir Alman mütehassısı oraya 
tetkik için gönderdi. Alman geldi, valinin ya
nma çıktı. Misafirin yanında memleket derdi fa
lan konuşuluyor. O arada polis müdürü içeri 
girdi ve dedi ki: «Bu zat ecnebidir, müsaade al
mamıştır, lütfen polis müdürlüğüne gelsin.» Ada
mı aldılar, bir otomobile bindirerek süratle hu
dut dışına çıkardılar... Yani böyle çeşit çeşit şey
ler oluyor. 

Yine bu sene oradaki ahvale vâkıf olmıyan 
bir Alman seyyahı bisikletle aynı şekilde oraya 
gelmiş, Türk bayrağını da taşıyor. Adamcağız 
karşılanmış. Polis bu seyyahı da alıp içeri tı
kınca adamcağız haklı olarak hiddetlenmiş falan. 

Hakikaten bu, yersiz bir şey. Eğer memle
ketin selâmeti ve emniyeti bakımından illâ ica-
bediyorsa, ne bileyim bu yasak muayyen mm-
talkalara konulabilir. Hudut mmtakaları evle-
viyetle şiddetli bir tasarrut altında bulunduru
labilir. Ama ne Fırat 'ın, ne de şarkılıdaki vi
lâyetlerin bir günahı yoktur. Onun için ben 
Dahiliye Vekilinin lütfedip vait buyurdukları 
şekilde yakın bir zamanda bu yasağı kaldırma
sını istirham ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Rize Mebusu Kemal Balta'nın, Yuna
nistan'ın Hükümetimizden istediği teminat hak
kında gazetelerde intişar eden havadisin doğru 
olup olmadığına dair Hariciye Vekilinden şifa
hi suali (6/156) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Yoktur. Su
al gelecek İnikada bırakılmıştır. 

5. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Türkiye ve Yunanistan'da mübadil olduktan 
halde mübadele edilmiyenlerin nerelerde terk 
edildiklerine, Lozan Muahedesine göre Türkiye 
ve Yunanistan'da bırakılan etabli Türk ve Rum
larla Garbi - Trakya'dan memleketimize iltica 
edenlerin miktarına dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/159) 

REİS — Sual sahibi buradadır. Vekil yok
tur. Bu itibarla sual gelecek İnikada bırakılmış
tır. 

6. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 
Dicle Nehrinin yükselmesi neticesinde tehlikeye 
mâruz kalan Bismil kazası halkının mal ve can 
emniyeti maksadiyle ne gibi tedbirler alındığı-

— T — 
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na dair sualine Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğ-
lu'nun şifahi cevabî (6/160) 

REİS — Suali okutuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorunun Nafıa Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Halil Turgut 

Soru 

Son zamanlarda yağan şiddetli yağmurlar 
neticesinde Dicle nehrinin iki metre kadar yük
seldiği ve Dicle nehri kıyısında bulunan Bismil 
ilçesi halkı için büyük bir tehlike teşkil ettiği 
öğrenilmiştir. 

Zaman, zaman başgösteren bu tehlike karşı
sında ilçe halkının mal ve can emniyeti maksa-
diyle şimdiye kadar ne gibi tedbirler alınmıştır 
veya alınmaktadır? 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU 

(izmir) — Diyarbakır Mebusu Sayın Halil Tur
gut arkadaşımın suallerine cevaplarımı arz edi
yorum : 

Diyarbakır vilâyetine bağlı Bismil kazası, 
Dicle nehrinin hemen kıyısında kâin olup, Ak-
pmar, Bozkurt, Dicle ve Dumlupmar mahalle
leri doğrudan doğruya Diclenin feyezan halin
de taşkınına mâruz kalmaktadır. Tamamen sey-
lâbî karakterde olan Dicle nehrinin âzami ve as
gari su taşıması arasında muazzam fark vardır. 

Bu mıntıkada alınacak mevzii tedbir çok pa
halıya mal olarak kalmıyacak, bu noktanın 
memba ve mansabmda beklenmedik değişmele
re sebebiyet verileceğinden; meskûn ve gayri-
meskûn sahalarda da yeni, yeni ve ıslâhı hemen 
hemen imkânsız zarar ve ziyanlar tevlidedecek-
tir. Bu durum karşısında taşkına mâruz kalan 
kısımların tahliye edilerek, kasaba imar plânın
da ayrılan yere nakilleri en cezri sureti hal ola
caktır. Nitekim 1952 senesinin Şubat ayı başın
da vukua gelen taşkından zarar gören mezkûr 
dört mahalle sakinlerinden bir kısmı için imar 
sahasında 5663 ve 5987 sayılı hususi Kanun hü
kümlerine göre 550 336 lira sarfiyle 158 aded ev 
yaptırılmıştır. Halen taşkına mâruz dört mahal
lede nakli icabeden 250 kadar hane vardır. 
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• Bu nakil keyfiyeti yeni bir kanun mevzuu

dur. Porteside tahminen 2,5 - 3 milyon lira civa
rında olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Halil Turgut. 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, memleketimizin birçok bölge-
| lerinde bâzı köy ve kasabalar zamanın ve ma

hallin çeşitli icap ve zaruretlerine göre ya nehir 
ve dere kıyılarında veyahut sarp dağların ya
macında kurulmuşlardır. 

Kuruldukları zaman, bu tabiî arızalar insan-
I lara nefis ve mal müdafaaları hususunda birer 

yardım faktörü oldukları halde tabiatla anla-
şamamak yüzünden bu eski dostlar zaman za
man birer felâket unsuru haline geliyorlar. 

Nehirler, feyezan zamanında evleri istilâ et
mekte; dağlar ise, evleri ve içindekilerini yu
varlanan ağır kayalar ve kayan topraklar altın
da ezmektedirler. Sorumun konusu olan Bismil 
ilçesi de Dicle nehri kenarında kurulmuş ve en 
son 1951 de sel felâketine mâruz kalmış bir ka
zadır. O tarihte Hükümetimiz şifalı elini bura
daki felâketzede vatandaşlara iki yüz kadar ev 
yaptırmak suretiyle hemen uzatmıştır. 

Bu evlerin inşası hususunda bâzı teknik ha
talar olmuşsa da Nafıa Vekâletinin yakın alâ
kası ve hüsnüniyeti sayesinde geçen sene tas
hih edilmiştir. Bu ciheti şükranla ifade ettikten 
sonra bugünkü durumu kısaca arz edeyim. Bis
mil kazası halkı bilhassa Dicle kenarına çok ya
kın olan Dumlupmar nahiyesi halkı 1,5 ay evvel 
yağan yağmurlarla seviyesi normalden iki met
re kadar yükselen nehrin bu âni tehlikesi kar-

[ şısmda evlerini terke mecbur kalmıştır. Şuraya 
I buraya sığman vatandaşların dert ve ıstırapla

rının Yüksek Heyetinizde çok yakın ve samimî 
makesini bulacağına inandığım için meseleyi 
huzurunuza getirdim. 

Nüfus politikamızın tabiî bir neticesi olarak 
J her sene yurdumuza binlerce göçmen gelmekte 
i ve muhtelif yerlere yerleştirilmektedir. Bismil 

kazası merkez ve köyleri Güney - Doğu bölge
sinde en çok göçmen barındıran yerlerdir. Göç
menlere karşılıksız olarak ev yaptırılmış, arazi 
ve ziraat aletleri verilmiştir. Yerli halk sene-

• lerden beri Hükümetimizin bu yerinde olan 
i civanmertliğini çok yakından müşahede edegel-
! mistir. Şimdi kendilerini tehdid eden bu âfet-
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ler karşısında hükümetten, haklı olarak, aynı j 
şefkati ve aynı alâkayı beklemektedir. i 

Hükümetin maddi ve manevi yardımlarını 
yaparken göçmenlerle .felâkete uğrayan veya 
uğraması kuvvetle muhtemel olan yerli halka 
aynı ölçüleri tatbik etmesinde adalet ve nasfet 
bakımından büyük fayda mülâhaza etmekteyim. J 

Şunu itiraf edeyim ki, bu gibi fevkalâde j 
hallerde baş vurulan merciler henüz katî ola
rak bilinmemektedir. Toprak ve iskân ile Nafıa ı 
Vekâletinin bu gibi problemler muvacehesinde 
vazife ve mesuliyetlerinin hududunu kati şe
kilde tasrih ve tesbit etmeleri lâzımdır. 

Bizde içtimai sigorta ve halk arasında sadre 
şifa verir derecede karşılıklı yardım usulü ol
madığına göre bu ağır külfet de ister isteme/ 
hükümete teveccüh ediyor. 

Bu itibarla Sayın Nafıa Vekilimiz Muammer 
Çavuşoğlu'na bu husustaki izahat ve alâkasın
dan dolayı teşkekür ederken, bu hususun te
minini sağlıyacak ve vatandaşı tabiî âfetlere 
karşı tam ve süratle koruyacak kanun teklif
lerini Yüksek Meclise getirmesini temenni eder, 
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS —T Sual cevaplandırılmıştır. 

7. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, köy 
enstitüleri mezunu öğretmelerin mağduriyetle
rini telâfi için bir intibak kanunu lâyihasının 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair Maarif Veki
linden şifahi suali (6/162) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı, efendim?.. 
(Burada sesleri) 

Maarif Vekili yok. Sual gelecek înfkada 
bırakılmıştır, efendim. 

8. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoglu'nun, Muş -
Patnos yolunun bu sene inşa edilip edilmiye- i 
ceğine, Muş vilâyetinden geçen nehirlerden 
ve Kaz Gölünden istifade edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Muammer Çavuşoğlu'nun şifahi cevabı (6/163) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim?... 
(Burada seleri) 

Suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki suallerimi Sayın Nafıa Vekilinin 

şifahi olarak cevaplandırmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ve rica ederim. Muş Mebusu 

Şemsi Ağaoğlu | 
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I 1. — Muş vilâyetinin hemhududu olan Ağrı 

vilâyetine karayolu ile bağlanması hususunda 
geçen sene sorduğum suale Sayın Kemal Zey-
tinoğlu önümüzdeki yıllarda nazarı itibare alı
nacak diye cevap vermiş ve akabinde bu yolun 

j etüdüne başlatmış idi. Halen Muş'un bu vilâ-
j yetle hiçbir irtibatı yoktur. Diğer taraftan hu-
I bubat ve hayvancılık bakımından istihsal ve 
J ihraç merkezleri olan Bulanık ve Malazgirt gi-
I bi iki mühim kazamız bu yol üzerinde bulun

maktadır. Trenin de Muş'a gelmiş olması dola-
yısiyle gerek Ağr* vilâyetinin gerekse Malaz
girt ve Bulanık kazalarımızın karayolu ile Muş 
demiryoluna bağlanması artık hayati bir ehem
miyet kesbetmiştir. Patnos - Ağrı arası mükem
mel bir şose ile bağlı oluşuna nazaran Muş -
Patnos yolunun bu sene Devlet yolu olarak ya
pımı programa alınıp almmıyacağımn, 

2. — Türkiye'nin en verimli toprak ve ova
sına malik olmasına ve içinde Murat, Karasu, 
Badişan, Haftrenk, Bingöl gibi senenin en sıcak 
mevsiminde bile bol su akıtan nehirleri geçmiş 
olmasına rağmen, bu sulardan hiç istifade edil
memekte ve bu yüzden de arazinin verimi ek
silmektedir. Birçok seneler kuraklık yüzünden 
hiç mahsul alınamamaktadır. Diğer taraftan 
Malazgirt kazasının Kazgöl namiyle maruf gö
lü Malazgirt ve Bulanık ovalarından iki, üç 
yüz metre yükseklikte ve çok cüzi bir masrafla 
oyaya akıtmak mümkün iken ve 20 - 30 sene 
evvel bu gölden çok istifade edilirken, bugün 
hiçbir istifade edilmemektedir. Bu sebeplerle, 

Yukarda ismi geçen nehirlerden, ırmaklar
dan ve Kazgölünden istifade edilmek üzere bu
güne kadar bir etüd yapılıp yapılmadığı ve bu 
hususta ne düşünüldüğünün açıklanmasını. 

NAFIA VEKÎLÎ MUAMMER ÇAVUŞO&LU 
(îzmir) — Muş Mebusu muhterem Şemsi Ağa
oglu'nun suallerine cevaplarımı arz ediyorum : 

Devlet yollarının hepsinin birden ele alın
masına teknik ve malî bakımdan imkân olma-

j dığmdan, yolların inşası, yapılan etüdler neti
cesinde ehemmiyet derecesine göre bir program 
sırasına konulmuştur. 

Bugün Muş'u Solhan üzerinden Bingöl ve 
Elâzığ'a ve dolayısiyle batıya, Varto üzerinden 
Hınıs, Erzurum ve kuzeye ve Tatvan - Gevaş 

I üzerinden Van'a bağlıyan yollar üzerinde ça-
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lışılmaktadır ve işin mühim bir kısmı ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Muş'u 4 istikamete bağlıyan 
yollardan üçü ele alınmış veya ikmal edilmiş 
durumdadır. Dördüncü istikamet olan Muş -
Patnos yolunun da zemin üzerindeki etüdlerine 
başlanmıştır. 

Hakikaten bu istikamet üzerinde de her mev
simde geçit sağlanması ve bu suretle yol inşaa
tında gözettiğimiz prensiplerden biri olan de
vamlılık ve bütünlüğün bir an önce temini Ve-' 
kâletimizce de matlup bulunmaktadır, imkân 
hâsıl olur olmaz bu istikamet üzerinde de çalı
şılacaktır. Muhterem arkadaşımın mevzuubahis 
ettiği Muş ovasmdaki akar su kaynaklarından 
istifade keyfiyetine gelince : 

Bunlardan istifade imkânlarım araştırmak 
maksadiyle ovanın haritasının alınmasına geçil
miş ve ilk iş olarak nirengi şebekesi işleri müta-
ahhide ihale edilmiştir. 

Bir taraftan harita işleri devam ederken di
ğer taraftan umumi etüdlerinin buna muvazi 
olarak yürütülmesi için Elâzığ Bölge Müdürlü
ğüne bağlı olmak üzere yeni bir şube kurulmuş
tur. Bu şube önümüzdeki ilkbaharda mahallinde 
etüdlere başlıyacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Şemsi Ağaoğlu 
ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar

kadaşlarım; durumun ehemmiyetini iyice anla
tabilmek ve ona göre cevap alabilmek maksa
diyle sualimi biraz teferruatlı olarak sormuş 
idim. Sayın Nafıa Vekilimizin lütfettikleri ce
vaptan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Büyük bir feragat ve şevkle bütün vatan 
sathının kalkınması ve imar edilmesi için çalı
şan D. P. Hükümetinin, asırlarca ihmal edilen 
ve âdeta unutulan şark vilâyetlerimizden Muş'a 
da son beş sene içerisinde yapılanları burada 
sayacak değilim. Bizler için hayal olan birçok 
eserleri bugün memleketimizde görmekle min
net ve şükran hislerimi bir Muşlu olarak arz 
eylemeği bir vicdan borcu bilirim. 

Hayatî ehemmiyetteki eksikliklerimizi söy
ledikçe, alâka ile ele alındığım, yapıldığını gör
dükçe bir yenisini istemek arzu ve ümidini ken
dimizde görmüş oluyoruz. 

işle bugün de en mühim ihtiyaçlarımızdan 
ikisini Sayın Nafıa Vekilimize arz etmek ve dik
katlerini çekmek istiyorum. Bunlardan biri 
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Muş - Bulanık - Malazgirt - Patnos yolunun Dev
let yolu olarak ele alınıp yapılmasıdır. Diğeri 
ise geniş Muş ovasının ve çok verimli Bulanık 
ve Malazgirt arazisinin sulama işleri hakkmda-

| dır. 
Muhterem arkadaşlarım; bizler için hayal 

olan trenin bu sene Muş'a gelmesiyle bu mev
zular büyük ve hayatî ehemmiyet arz etmekte
dir. 

Muş - Bulanık - Malazgirt - Patnos arası 130 
kilometre kadar olup arızasız ve kolaylıkla ya
pılabilecek bir güzergâhtır. Bu yolun etüdü de 
geçen sene yaptırılmıştır. 

Yolsuzluk yüzünden Bulanık ve Malazgirt 
gibi iki mühim istihsal ve ihracat merkezi olan 
kazalarımızın hububat ve hayvancılığı da lâyık 
olduğu inkişafı göstermemektedir. Muş - Pat
nos yolu yapılınca bu kazalarımız ve Ağrı vilâ
yeti ihracata çok müsait ve en yakın demiryo
lu istasyonu olan Muş'a bağlanmış olacaktır. Bu 
sebeple esasen etüdü yapılmış veya bitmek üze
re olan bu yolun bu sene muhakkak surette ya
pım programına alınması hayati ehemmiyette
dir. Sayın Nafıa Vekilimizden bunu büyük bir 
ümitle beklemekteyiz. 

Sualimin ikinci kısmı olan sulama mevzuuna 
gelince; kısaca onu da arz edeyim, içinizden 
birçok muhterem arkadaşlarım; bu sene trenin 
Muş'a gelmesi dolayısiyle yapılan merasime şe
ref verirken görüp hayran kaldığınıza emin ol
duğum Muş ovası ve ondan daha verimli olan 
Malazgirt ve Bulanık ovaları maalesef icabeden 
alâkayı göremediğinden çok verimsiz ve hâli 
kalmıştır. Vilâyetimiz çiftçisinin hemen hemen 
hepsi bütün ekimlerini susuz yapmakta, ümitle
rini yağmura bağlamaktadırlar. Bu yüzden de 
birçok seneler kurak geçtiğinden mahsul alama
makta ve otun az olması dolayısiyle de büyük 
miktarda hayvanat ziyama sebebolmaktadır. 

Halbuki bu geniş arazi içerisinden Murat, 
Karasu gibi iki mühim nehir ve ayyrıca Badişan, 
Haftrenk ve Bingöl isimli ırmaklar baştan başa 
geçmektedir. Yine tabiatın bir lûtfu olarak Bula
nık Malazgirt ekim mıntıkasından 300 metre 
kadar irtifada sanki hususi surette yapılmış 
Kazgöl nariıiyle mâruf güzel bir göl vardır, çok 
cüzi bir masrafla bu gölden de sulama işlerinde 
istifade edilebilir. Nitekim 30 sene kadar evvel 

I köylü bu gölden büyük istifade edermiş. 

— '10 _; 
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Bu mevzuda da Sayın Nafıa Vekilimizin dik

kat nazarlarını çekerek arz ettiğim mıntıkalar
da bir etüd yaptırarak her sene zayi olan büyük 
millî servetin ziyama mâni olmak için bu nehir
lerden istifade ettirme teşebbüsüne geçmesini 
bilhassa rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

9. — Tunceli Mebusu Arşları Bora'nm, Ame
rikan yardımından verilen kamyonlarla buldozer 
iş makinelerinin kullanılma şekli hakkında Millî 
Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/164) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı ? (Yok ses
leri) Soru sahibi hazır bulunmadığından suali" 
gelecek İnikada talik edilmiştir. 

10. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un or
taokullara da konulacağı söylenilen din dersle
ri hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/165) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? Burada. Ma
arif Vekili bulunmadığından sual gelecek İnika
da bırakılmıştır. 

11. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'ın, tütünde kilo başına verilen primin han
gi esas ve prensiplere göre hesaplandığına dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/166) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada İl
gili vekil bulunmadığından sual gelecek İnikada 
bırakılmıştır. 

12. — Manisa Mebusu Yûnus Muammer Ala-
kant'ın, 1955 yılı ilkbaharında Ege'de soğuktan 
zarar gören bağcılara kredi açılıp açılmayacağı
na ve zirai sigorta tesisi hususunda ne düşünül
düğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/167) 

REÎS — Soru sahibi burada mı? Burada. Ve
kil olmadığından sual gelecek İnikada bırakılmış
tır. 

13. —Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tun
celi vilâyeti okul ihtiyacının temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/168) 

REİS — Sual sahibi burada olmadığından 
suali gelecek İnikada bırakılmıştır. 
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14. — İzmir Mebusu Nebü Sadi Altuğ'un, 1 

Kasım 1955 tarihli Yeni Asır gazetesinde intişar 
eden «Teknik Üniversite giriş imtihanları» na 
dair yazı hakkında Maarif Vekilinden şifahi su
ali (6/169) 

REİS — Sual sahibi yok. Sual gelecek İnika
da bırakılmıştır, efendim. 

15. — Muğla Mebusu Z ey yat Mandalinci'nin, 
Avrupa Atom Enerjisi Teşkilâtı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Hariciye Vekilinden şifahi 
suali (6/170) 

REİS — Sual sahibi buradadır, fakat Hari
ciye Vekili olmadığından, sual gelecek İnikada 
bırakılmıştır. 

16. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
doların karaborsaya intikalinin önlenmesi ve 
döviz kaçakçılarının ölüm cezasına çarptırılma
sı hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ve Maliye 
Vekili Nedim Ökmen'in şifahi cevapları (6/171) 

REİS — Suali okutuyorum, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Adliye vekilleri 

tarafından şifahen cevaplandırılmasını saygıla
rımla istirham eylerim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlıı 

Türkiye'de dolar kaç kuruştur? Memleket da
hilindeki döviz kaçakçılarına inzımamen Türkiye'
ye şu veya bu sebep ve vesile ile gelen geniş 
mikyastaki yabancılar ellerinde bulunan dolar
ları karaborsaya intikal ettirip 15 lira gibi yük
sek ve pahalı bir fiyatla satarak paramızın kıy
metini mühim miktarda düşürdükleri ve bu yüz
den pahalılığı tahammül edilmez bir hale getir
dikleri herkesin malûmudur. Bunun önüne ge-
çilebilmek için Hükümet ne gibi bir tedbir al
mış veya almak niyetindedir. 

Hayat pahalılığı yüzünden tahammül edilmez 
ıstırap içinde kıvranan vatandaşların manen ve 
maddeten sevindirilmeleri ve paramızın kıyme
tinin takviyesi ile itibarı malimizin ıslahı için 
yabancılar da dâhil olduğu halde bütün döviz ka
çakçılarına Ceza Kanununda yapılacak tadilât
la idam cezası vermek hususunda Hükümet ne 
düşünmektedir. 

- 11 
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REÎS — Maliye Vekili. I 
MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, Sinan Tekelioğ-
lu arkadaşımın suallerine cevap arz ediyorum : 

Paramızın resmî kambiyo rayici ile serbest 
piyasada cari döviz kurları arasında farklar te
şekkül ettiği ve bu farkların her gün tahavvül 
arz ettiği bir vakıadır. Elde mevcut gayriresmî 
malûmata nazaran Ocak ayı sonunda karaborsa
da dolar 9, isterlin 22, Içviçre Frangı 2 lira civa
rında idi. Aralık ayı sonunda aynı rayiçler 1.0, 
27 ve 2,5 lira idi. 

Resmî kambiyo rayici ile karaborsada teşek
kül eden kurlar arasındaki farkları üç sebebe at
fetmek mümkündür. .1. Spekülâsiyon, 2. Hari
ce kaçırılmak istenen servetler; 3. iktisadi vakı
alar. 

Sebepler kısaca bu suretle tesbit edildikten 
sonra tedbirler kendiliğinden tezahür eder. Bun
lar da 1. ithalât ve ihracaatta döviz kaçakçılığı
na mâni olmak. 2. Kambiyo kontrol mekanizma
sını sıklaştırıp kuvvetlendirmek ve mevcut cezai 
müeyyideleri tatbik etmek. 3. İktisadi, malî ve 
para politikası sahalarında günün ihtiyaçlarına 
göre ve istikbali düşünerek hareket etmek. 

Paramızın resmî kambiyo rayici ile karabor
sada teşekkül eden kurlar arasındaki farkların 
sebep ve âmilleri ve bunların izalesi için alınacak 
tedbirler üzerinde Hükümetiniz hassasiyetle dur
maktadır. 

6258 sayılı Kanunla kabul edilen cezai müey
yidelerin, kâfi derecede şiddetli olduğuna kaani-
im. Cezai müeyyidelerle birlikte bilhassa üzerin
de durduğumuz iktisadi tedbirlerin tatbikat sa
hasına intikali bu hâdiseleri zamanla önliyecek-
tir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; Si
nan Tekelioğiu arkadaşımızın şifahi sual takri
rinin Vekâletime taallûk eden kısmı hakkında 
mâruzâtta bulunacağmı. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, döviz ka
çakçılığı; fiili Türk parasının kıymetini koruma 
hakkında olup 1930 senesinde neşrolunan 1567 
sayılı Kanunla tecrim ve tecziye edilmiştir. Şu 
kadar ki, şimdiye kadar mütaaddit defa tadil 
edilmiş olan mezkûr kanun en son 6258 sayılı | 
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I Kanunla değiştirilerek bu kanun 20 ^ubat 1954 

tarihinde meriyete girmiştir. 
Bu son kanunda, gayrikanuni hareketlere 

meydan vermiyecek ve döviz kaçakçılığını rin-
liyecek müeyyidelerin vaz'ı istihdaf olunmuş
tur. Kanunun üçüncü maddesinde, kanuna ay
kırı hareketler üç grupta toplanmış ve mevzuun 
ehemmiyetiyle mütenasip cezai müeyyidelerle 
teyidolunmuştur. Bilhassa bu maddenin «C» 
bendinde; yaptıkları iş ve sanatın icabı döviz 
muameleleriyle yakından alâkalı hakiki ve hük
mi şahısların döviz kaçakçılığına mütaallik fiil
lerinin arz ettiği hususi mahiyet ve ehemmiyet 
nazara alınarak (1.0) bin liradan az olmamak 
üzere, memlekete getirmekle mükellef oldukları 
veya kaçırdıkları yahut da kaçırmaya teşebbüs 
ettikleri kıymetlerin Türk parasiyle tutarının 
beş misli ağır para cezasiyle birlikte hakiki 
şahıslarla, hükmi şahısların müdür ve fiilde iş
tiraki bulunan memurlarının bir seneden beş 
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıla
cakları ve bu cezalara zamimeten bir seneden 
beş seneye kadar iştigalden menedilecekleri ve 
mükerrirlere verilecek cezalar iki kat olarak 
hükmolunmakla beraber bunların meslekî ve 
ticari faaliyetlerinin daimî olarak menoluna-
cakları yazılıdır. Eğer fiil, hükmi şahısların 
merkezleri tarafından işlenmiş veya işlettiril
miş ise muvakkat ve daimî memnuiyet cezaları
nın o müessesenin Türkiye'deki bilûmum teş
kilâtına da teşmil edilmiştir. 

Bu suretle muaddel kanun fiil ile cezalar 
arasında âdil bir nispeti tesis ve temin etmiştir. 

Daha çok vahîm ve istisnai ahvale hasren 
kanunlarımızda yer almış bulunan idam cezası
nın, bahis mevzuu olan döviz kaçakçılığı suçla
rına da teşmilen kanunda tadilât icrasına ceza 
sistemimiz ve mevcut cezai müeyyideler arasın
daki ahenk bakımından mahal olmadığı düşün
cesinde bulunduğumuzu arz ederim. 

REÎS -— Sinan Tekelioğiu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, memlekette döviz kaçakçılığı âdeta 
bir ticaret halini almıştır. Bilhassa hariçten şu
radan buradan, yani dünyanın dört köşesinden 
memleketimize dolar getiren kimseler bu dolar
ları bizim paraya çevirtirken arzu ettikleri fi
yatla satmakta ve ondan sonra memleketimiz
deki maddeleri ucuz fiyatla alarak üstelik Tür-

I kiye'nin ucuz bir memleket olduğunu ileri süre-
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rek memleketimizin iktisadi vaziyeti ile alay et
mektedirler. Bunu daima görmekte ve her ta
rafta işitmekteyiz. Bunu sormaktaki kastim, 
memleketin iktisadi vaziyetini darbeliyen in
sanları kanun karşısında hafif bir ceza ile bı
rakmayıp daha ağır cezalara ve bu meyanda 
idam cezasına çarptırmanın muvafık olup olmı-
yacağını öğrenmektir. Adliye Vekili arkadaşı
mız beş seneyi kâfi görüyor. Silâh meselesini 
çok iyi hatırlarız. Silâh ve alâtı cariha taşı
yanlar hakkındaki ceza yükseltilince hiç kimse 
kaçak silâh taşıyamaz oldu. Buna en büyük de
lil memleketimizde sık sık yapılan taharriyat 
neticeleridir. Biz bu döviz kaçakçılarına da ağır 
cezalar verecek olursak ve hiç kimseyi de bun
dan istisna etmezsek hiç. şüphe yoktur ki, mem
leketimizde döviz kaçakçılığı yapmak istiyen-
ler bundan vazgeçeceklerdir. 

Arkadaşlar, hangi memleketin kanunları 
sertse o memlekette huzur ve sükûn vardır ve 
adalet mevcuttur. Buna misal olarak, her ne 
kadar birçok bakımlardan geri ise de, Suudi' 
Arabistan'ı gösterebilirim. Vaktiyle oraya bir 
adamı bile serbest gönderemezken şimdi sokak
ta altınlar durmakta ve kimse cezayı icabetti-
recek bir kusur icra etmemektedir. 

Maliye Vekili arkadaşımızın izahlarına te
şekkür ederim. Sayın hemşehrim, muhakkak ki, 
bu döviz kaçakçılariyle uğraşacak ve onları 
yakalıyacaktır. Aksi takdirde bütçesini tanzim 
edemiyecektir. 

Adliye Vekili arkadaşımıza da teşekkür ede
rim ve kendilerinden rica ederim, söyledikleri 
gibi bu ceza kâfi değildir. Çünkü, bunları ispat 
etmek çok zor olduğu için kimin döviz kaçakçı
lığı yaptığı belli olmaz. Biz biliyoruz ama, 
bunları bulmak kolay olmaz. 

Adliye Vekili, ariz ve amik tetkikat yapmak 
üzere, şayet lâzımgelen deliller ve emareleri elde 
etmemişse bunlara ceza veremez. Onun için, çok 
şiddtli kanunlarla ve memurlariyle çok sıkı bir 
vaziyette takibederlerse hiç şüphe yoktur ki, 
biz bu döviz kaçakçılığına mâni olabiliriz. 

Ben geçenlerde Paris'e gitmiştim, orada bi
zim Türk lirası 20 franktır, arkadaşlar. Burada 
80 kuruşa yüz frank veriyor maliye, fakat ora
da liramız 20 franktır. Bunun sebebi hep bu dö
viz kaçakçılığıdır. Memleketin iktisadi ve malî 
vaziyetini dışardan gelen ecnebiler tamamiyle 
zaıfa uğramışlardır. Ben tekrar rica ediyorum, 
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I buna bir çare bulunsun. Biz icabederse bu ka

nunu getirebiliriz, fakat yapıp yapmamak Bü
yük Meclisin elindedir. Bu kanunu behemahal 
getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, memleke
tin böyle bir ağır ve şiddetli kanuna ihtiyacı 
var. İstanbul'da bizim kanımız pahasına kazan
dığımız her şeyi kendi keyif ve zevklerine esas 
ittihaz eden insanların memleketimizde döviz 
kazançları yapmalarına müsaade etmemeliyiz. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

» 17. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
memleketimizin senelik yemlik sarfiyatının ar-
pa ve yulaf olarak kaç ton olduğuna, 1955 se-

I nesi içinde Amerika'dan satmalınan yemlik ar
pa ve yulafın miktarına dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/172) 

REÎS — Ticaret Vekili olmadığından sual 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

18. — Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 
Diyarbakır vilâyetinin bâzı kazalarını birleşti
ren yolun yapılmasında şimdiye kadar kaç lira 
sarf edildiğine ve bugünkü durumuna dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/173) 

REİS — Sual sahibi yoktur. Sual gelecek 
İnikada bırakılmıştır. 

19. — İstanbul Mebusu Füruzan Tekil'in, hu
susi müesseselerde çalışan memur ve müstahdem
lerin her hangi bir suretle kanuni temina,ta sa-
hibolabilmeleri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Çalışma Vekili Mümtaz Turhan'ın 
şifahi cevabı (6/174) 

REİS -•-• Suali okutuyorum. 

17 . 1 . 1950 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıda yazılı sualime, Çalışma Vekili tara
fından şifahi olarak cevap verilmesi hususunda 
gerekli muamelenin ifasına emrinizi rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Mebusu 
Füruzan Tekil 

Memleketimizde Devlet Memurları, Sanayi 
işçileri ve Fikir işçileri Kanunu ile, gazetecilik 

I meslekini ifa edenler, gerek iş veren karşısm-
i da, gerek yaş icabı işlerinden ayrıldıkları va-
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kit, kanuni teminat altındadırlar. Buna muka
bil hususi müesseselerde çalışanlar bu kabil te
minattan mahrumdurlar. Bu durumda bulunan 
hususi müessesat memur ve müstahdemlerinin 
her hangi suretle kanuni teminata sahibolabil-
meleri için Hükümetçe ne düşünülmektedir? 

ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, iş Kanunu, 
«İşçilik» vasfının esası olarak, (bedenî) veya 
(bedenî - fikrî) çalışma kıstasını ele almış bu
lunduğundan, münhasıran fikrî çalışma yapan 
hususi müesseseler müstahdemleri bu kanunun 
şümulü dışında kalmışlardır. 

İş Kanununun şümulü dışında kalan zümre
ler yalnız hususi müesseseler müstahdemlerin
den ibaret değildir. 

(10) dan az sayıda işçi çalıştıran iş yerleri, 
Deniz işlerinde çalışanlar, 
Hava işlerinde çalışanlar, 
Ziraat işlerinde çalışanlar, 
Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
Aralarına başka kimse katılmadan bir aile

nin fertleri tarafından ev içinde yapılan işler, 
Bu kanunun şümulüne girmemektedir. 
Vekâletimize^, iş hukukunun himaye sahası

nın genişletilmesine çalışılmıştır. İlk merhale 
olarak 1952 senesinde nüfusu 50 bin veya da
ha fazla olan şehirlerde, çalışma şartlarının arz 
ettiği hususiyetler de göz önünde tutulmak su
retiyle, dört ilâ dokuz işçi çalıştıran iş yerleri 
i ş Kanununun tatbik sahası içine alınmıştır. 

İkinci merhalede 1952 de çıkarılan 5953 sa
yılı Kanunla basın meslekinde fikren çalışanla
rın istihdam şartları bir kanunla tanzim edil
miştir. 

Üçüncü merhaleyi, Deniz İş Kanununun tat
bik mevkiine konulması teşkil eder. 20 Mart 
1954 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6379 
sayılı Deniz İş Kanunu, ticaret gemilerinde ça
lışan gemi adamlariyle bunların iş verenleri ara
sındaki çalışma münasebetlerini tanzim etmek
tedir. Vekâletimiz sözlü soruda bahis konusu 
edilen hususi müessese müstahdemleri hakkm-
da da tetkikler ve hazırlıklar yaptırmaktadır. 
Bilûmum meslek zümrelerinin kendi hususi 
durumlarının gerektirdiği şartlar altında, iş hu
kukunun himayesi altına alınmaları için gerekli 
hazırlıklarımız ikmal edildikçe, başka bu gibi 
müstahdemlerin çalışma şartlarını tanzim ede- ! 
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tımızdaki bütün boşlukları dolduracak tasarı
lar huzurunuza peyderpey sunulacaktır. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu sualimi takdim ederken iki 
maksadın peşinde idim. Bunlardan birisi Hükü
meti ikaz idi, ehemmiyetli bir mevzuda dikka
tini çekmekti, diğeri de büyük bir kütlenin iç
timai bir meselesi halini alan durumu hakkında 
Hükümetin düşüncesini öğrenip tenevvür etmek 
idi. 

Her iki maksadım hâsıl olmuştur, diyebili
rim. Hükümetin düşüncesi, sayın vekilin izaha
tı ile aydınlığa çıkmıştır. 

Şurasını tebarüz ettireyim arkadaşlar; bu 
sualimin mevzuunu teşkil eden hususi müessese
lerde çalışan memur ve müstahdemlerin duru
mundan başka Çalışma Vekâletini alâkadar 
eden hususlar yoktur, iddiasında değilim. Sayın 
vekil daha hangi vatandaşların, hangi zümrele
rin iş hukuku muvacehesinde olduğunu mevzu
at beklediklerini izah ettiler. Bendeniz yalnız 
bir zümreye hasrettim sualimi, diğerlerinin hak
kını da elbette tanımaktayım. 

Arkadaşlar, sayın vekilimizin verdiği iza
hat, ihtiva ettiği vaitler ve iyi niyetler bakımın
dan vasfı itibariyle müspettir, memnuniyetimizi 
muciptir. Ancak, sıralanan zaruretler içinde 
sonuncu yeri almış bulunan hususi müesseseler 
mensuplarının kanuni teminata rabtedilmeleri 
meselesi ne vakit tahakkuk edecektir? Bu hu
sus sarahatten mahrum kalmıştır. Sayın veki
limiz yapılacaktır dediler ama, bunun zamanını 
tasrih etmediler. 

Arkadaşlar, gönül ister ve bugün sosyal ba
kımdan istikballeri kapkaranlık bir boşluk ha
linde görülen kesif bir kütle bekler ki sayın 

I vekilin kabul ve teslim ettiği bu zaruretin icap-
| l an ne vakit yerine getirilecektir bilinsin. O, 

bilhassa o ifade edilsin. Bunun zamanı söylen-
j sin. Ama şimdiden kesin bir tarih söylemek 

mümkün olmayabilir. Hiç değilse tahminî ola
rak ifade buyurulmuş olmasını beklerdik. Yeter 
ki arkadaşlar, biz burada bu sualimizle sadece 
bir zarureti belirtmiş ve sözlerimizi zabıtlara 
gömmüş olmayalım, bu kürsüden inerken ikti-
sabettiğimiz şey bir inşallahtan ibaret kalma- ^ 
sın, kesif bir kütlenin bariz hakları sadece eflâ
tun! bir şekilde kabul edilmiş olmasın. Sayın 
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vekilin sözlerinde bu sarahatin bulunmasını bek
ledik. Karşılıklı konuşmanın en mühim noktası 
burasıdır, ne zaman yapılacağı keyfiyetidir, 

Muhterem arkadaşlar; halen hususi müesse
selerde, hususi bankalarda taazzuv etmiş mües
sese ve şirketlerde istihdam edilen on binlerce 
insan hastalıkları bakımından, ihtiyarlıkları ba
kımımdan, işten çıkarılmaları bakımından ta
mamen teminattan mahrumdurlar. Hattâ ikti
sadi devlet teşekküllerinde çalışanlar dahi bu 
teminata sahip değillerdir. Bunların akibeti 
patron olsun müdür veya âmir olsun iş veren de
nilen tarafından takdirine bırakılmıştır. Bu in
sanlar yıllarca bir müessesede emek verdikten 
sonra işlerinden ayrılmak durumuna düştükleri 
ve yeni bir iş bulmak mecburiyetiyle başka bir 
kapıyı çaldıkları vakit o gittikleri yeni yerde 
yepyeni bir eleman olmaktadırlar. Yani bunca 
senelik emek bir süngerle siliniyor demektir. 
Ondan sonraki emekler de günün birinde aynı 
şekilde silinebilecek ve o insan ömrünün sonu
na geldiğini hissettiği vakit çalışmadan geçire
ceği son birkaç senesini kapkaranlık bir boşluk
ta yaşıyacaktır. Daha doğrusu yaşamıyacaktır, 
ancak mevcudolabilecektir. 

Biliyoruz ki, arkadaşlar, küçüklü, büyüklü 
hususi müesseselerde çalışan ecirlerin hepsini 
birden ihtiyarlık, hastalık, tazminat mevzula
rında teminata raptedecek bir organizasyon 
kurmak pek kolay değil, hattâ güçtür. Ancak 
kalkman Türkiye'de haklarını bekliyen insanlar 
için çalışmak esasen birçok güçlükleri göz önü
ne almak, iktiham etmek işidir, Vekâletlerimiz, 
bu bahiste hususiyle Çalışma Vekâleti, şimdiye 
kadar düşünülmüş işleri routine halinde devam 
ettirecek bir yer değildir. Fakat henüz düşü
nülmemiş veya bitirilememiş işleri görmesi icab-
eden vekâlettir. Bu vekâletin işleri elbette güç
lükler arz edecektir. Şu var ki, meseleleri yal
nız neticelerine isal edebilmek değil, fakat in
sanların haykıran ihtiyaçlarını onların ehemmi
yetine uygun düşecek bir sürat içinde başarmak 
icabetmektedir. 

Memleketimizde ziraat ve inşaat işçileri ve 
muayyen bir sayıdan daha az olan işçiler, du
rumlarının seyyal olması dolayısiyle diyelim, 
henüz sigortaya raptedilmemiştirler. Bu bir 
vakıadır. Bir gün bunun da yapılması icabeder. 
Ancak bu güçlük sanayi işçilerini düşünmemize 
ve onlar için sanayi sigortası yapmamıza mâni 
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| olmamıştır. Yani bir taraf güçlük arz ediyorsa 

bu diğerine mâni değildir. Tıpkı bunun gibi 
küçük ve istikrar bulmamış ticarethanelerde ça
lışanları karşılıyamasak bile yerleşmiş, istikrar 
kazanmış müesseselerde çalışanlar için bunu te
min edebiliriz. Arkadaşlar, bu mevzular hür 
ve medeni memleketlerde çoktan halledilmiştir. 
Öyle ki, bırakın İngiltere'yi, Fransa'da, İtal
ya'da, Almanya'da; hattâ komşumuz küçücük 
Yunanistan'da bile çok uzun zamandan beri bu 
teminat mevcuttur. İnsanları yaşadıkları ha
yat içinde endişesiz çalıştırmak, onları keyfî ha
reket ve kararlardan mümkün mertebe masun 
'utmak bir zarurettir. İnsanlar teminatsız ça
lışırlarsa yani yarınlarının değil, bir saat sonra
larının bile ne olacağını bilmezlerse kendilerini 
rahatlıkla ve ciddiyetle işlerine veremezler. Ruh
larında güvensizliğin doğurduğu bir nevi gizli 
ve sinsi avarelik başlar. Hangi işte olursa olsun 
iyi netice almak hemen her zaman işe hasrmefs-
etmeye bağlıdır. Hastalığının ve yarının temi
natsız olduğunu her an hisseden insanda (has-
rınefşetme) hasleti nasıl bulunabilir? Takdiri
nize arz ederim. 

Endişe içinde yaşıyan insan neticede ruhsuz 
bir alet haline gelir. Bu yolda insanlar oppor-
tunist, hattâ arrivist, hattâ hattâ mutabasbıs 
olurlar. 

Demek oluyor ki, meselemiz maddi teminat 
yanında bir de moral ve sosyal ehemmiyeti ha
izdir. 

Muhterem arkadaşlar, cemiyet içinde faydalı 
insan yetiştirmek yalnız mekteplerde olamaz. 
Sosyal müesseselerde terbiye getiren vasıtalar
dır. Aile çocuğu için en müessir muhit olduğu
na göre yetişecek Türk insanının ruh selâibetini 
tezelzüle uğratmamak tedbirlerini mutlak suret
te almamız icabeder. Bundan başka çalışırken 
keyfî kararlara tâbi olmıyacağmı bilen insan ra-
hatlığiyle iyi yetişmesi ile bir istikrar halinden 
faydalanması ile memleketin çalışma gücünü 

I takviye eder. Bütün bu izahattan sonra konuş
mamızın hareket noktasına avdet edelim. Çalış
ma Vekâleti hususi müesseselerde istihdam edi
len kimselerin akıbetlerini iki dudak arasında 

I kalmaktan kurtarmalıdır ve bunun lâyihasını 
en kısa zamanda huzurunuza getirmelidir. 

j Mâruzâtım burada bitiyor arkadaşlarım, 
i REİS Çalışma Vekili. 

— 15 — 



î ; 31 1.2 
ÇALIŞMA VEKÎLÎ MÜMTAZ TARHAN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; işçi ve iş
veren münasebetlerini, sosyal adalet çerçevesi 
içinde ve hür ve demokratik dünyanın kabul et
tiği normlar dâhilinde tanzim etmek, hükümeti
nizin gayesidir. Ve bu, tanzim edici çalışmaları 
içinde, iş hukukunun teminatı altında bulun
ması gereken sahaların tamamını kapsıyacak bir 
program içinde çalışılacağından sayın soru sa
hibi arkadaşımız Füruzan Tekilin emin olması
nı isterim, 

Muhterem arkadaşlarım; iş Kanununun te
minatı sahası haricinde kalan zümreleri sıralar
ken kendilerinin, sorusuna konu teşkil eden, 
hususi müesseselerde çalışan memur ve müstah
demler kısmını belki birinci sırada kaydetme-
mişimdir. Eğer sorularına verdiğim cevabı tet
kik edecek olurlarsa, getirilecek kanunun başın
da kendi mevzularını teşkil eden bir zümre müs
tahdemler olduğu görülür. 

Bu kanunun ne zaman getirileceği meselesini 
arz edeyim. Bu saha fevkalâde geniş olduğuna 
göre, ticaret odalarından, sanayi odalarından, 
etıbba odalarından, borsalardan ve bu işlerle 
alâkalı teşekküllerden mütalâa istendi. Bunlar
dan bâzılarından cevap geldi, bâzılarından he
nüz cevap gelmedi. Bu mevzu hassasiyetle tâ-
kib olunuyor. Elimizde bu mevzua ait; hususi 
müesseselerde çalışan memur ve müstahdemler 
için fikir işçileri adı altında bu mevzuu ihata 
eder mahiyette, başka memleketlere ait bir kısım 
mevzuat da mevcuttur, bunları da tetkik ettiri
yoruz. Kendileri müsterih olsunlar, teşekküller
den cevaplar geldikten sonra en nihayet Meclis 
yaz tatiline girmeden evvel bu kanunu huzuru
nuza sunacağız. 

REİS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKlL (istanbul) — Efendim, 

Sayın Vekilimizin bu ikinci konuşması birinci
sinden daha semerelidir. Bizim tasrihini istedi-
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I ğimiz hususları tasrih etmiştir. Demek oluyor 

ki, bu yoldaki titizliğimiz, samimî ikazımız fay
dalı olmuştur ve ümitlerimiz bu ikinci konuşma
dan sonra birkaç adım daha ileriye gitmiştir. 
Bunu bir vait ve senet olarak alıyoruz. Ve hu
susi müesseselerde çalışan on binlerce vatanda
şın ve bunların ailelerinin önüne senet olarak 
sunuyoruz. Bunu ifade etmekle bilhassa mem
nunluk duymaktayım, Sayın Vekile teşekkür 
ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

20. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'm, sağ
lık memurlarının mevcuduna, tahsil dereceleri
ne nazaran kadro durumlarına ve tahsil müd
detlerinin bir miktar daha uzatılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekilinden şifahi suali (6/175) 

RİilİS — Muş Mebusu Şefik Çağlayan bura
dalar mı? (Burada sesleri) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Bütçe Ko
misyonunda olduğundan sual gelecek inikada bı
rakılmıştır. 

21. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Maden Kanununun 157 nci maddesi gereğince 
hazırlanarak İktisat ve Ticaret Vekâleti Teşki
lât Kanununa eklenmesi icdbeden kadroya dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/176) 

REÎS — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak 
buradalar mı"? (Yok sesleri) 

Soru sahibi burada bulunmadıkları için suali 
gelecek inikada bırakılmıştır. 

22. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-
nun, arıcılığın inkişafı için ne gibi tedbirler alın
dığına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/177) 

REÎS — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu 
buradalar mı? (Yok sesleri). 

Soru sahibi burada bulunmadıkları için su
ali gelecek înikada bırakılmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. -— Yabancı memleketlerle muvakkat ma

hiyette.niodüs vivendüer ve ticaret anlaşmaları ak
di ve bunların şümulüne giren maddelerin Güm
rük Resimlerinde değişiklikler yapılması ve bu 
anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına 
karsı tedbirler alınması hususunda, hükümete sa

lâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/&32) 
(t) 

(1) Birinci müzakeresi 28 nci İniJçad zaptın-
dadır. 
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REÎS — Kanunun ikinci müzakeresidir, mad

deleri okutuyorum. 

Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette 
modüs vivendiler ve ticaret anlaşmaları akdi 
ve bunların şümulüne giren maddelerin güm
rük resimlerinde deiğişklikler yapılması ve 
anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvareda-
tına karşı tedbirler alınması hususunda hü
kümete salâhiyet verilmesi hakkında kanun 

MADD5 1. — Hükümet muavkkat mahiyet
te olmak üzere yabnası memleketlerle modüs 
vivendiler, iki veya çok taraflı ticaret ve te
diye anlaşmaları müzakere ve akdine mezun 
ve mütekabiliyet şartiyle ticaret muahede ve 
mukavelesine ve modüs vivendilere bağlı olan 
ahdî listelerde lüzumuna göre tadilât icrasına 
veya bu listeleri tamamen ilgaya ve ticaret 
muahede ve muakveleleri ile modüs vivedilere 
aynı mahiyette yeni listeler ilâvesine salahi
yetlidir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifleri 
yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tica
ret anlaşma ve mukaveleleriyle modüs viven-
dilerin şümulüne iğren maddelerin mer'i güm
rük resimleirnde görülecek lüzum ve alâkalı 
vekâletlerle Gümrük ve inhisarlar Vekâleti
nin müşterek teklifi üzerine, icra Vekilleri 
Heyeti, muavkkat mahiyette değişiklikler 
yapmaya ve bu maddelerden bâzılarının res
mini kaldırmaya veya muaf olanları resme 
tâbi tutmıya salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümet 1 nci ve 2 nci mad
delere tevfikan aldığı tedbirleri ve akdettiği 
anlaşmaları en geç (3) ay içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tasdikine arz eder. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

HADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile ti
cari anlaşmalar akdetmemiş olan veya böyle bir 
anlaşma için müzakerelere başlanması yolunda 
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I Türkiye Hükümeti tarafından yapılmış teklif 

ve teşebbüsleri neticelendirmiyen yahut ticaret 
anlaşmaları veya modüs vivendiler akdine ya
naşmıyan veyahut mevcut mukaveleleri vaktin
den evvel tek taraflı olarak kısmen veya tama
men hükümsüz bırakan yabancı memelketlerin 
mamullerine, mahsullerine ve deniz vasıtalarına 
karşı umumi veya kısmi memnuiyet, tahdit ve 
takyitler koymaya veya farklı muameleler tat
bik etmeye hükümet salâhiyettardır. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

Birinci müzakeresi yapılacak olan madde
lere geçiyoruz efendim. 

2. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur ve Rize 
Mebusu Hüseyin Agun'un, Maaş Kanununa ek 
5585 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazabtalan (2/49) 

REÎS — Birinci madde üzerindeki müzake
reye devam ediyoruz. Söz istiyen var mi l . . Bu
yurunuz Cemal Tüzün. 

I CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efendim, bu 
kanun teklifiyle bir adaletsizliğin bertaraf edil
mesi istenilmekte olduğuna göre, maddenin ya
zılış tarzına nazaran tam bir adaletin tecelli 
edeceğine kaani bulunmamaktayım. Muvakkat 
olan bu maddenin son cümlesinde şöyle diyor : 

I «Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen 
müddetleri halen bulundukları derecedeki terfi 
müddetlerine eklenir.» Eğer böyle olursa, bâzı 
arkadaşlar on beş gün, bâzıları da bir, iki ay gibi 
bir müddetten istifade edeceklerdir. Cümlesi 

I aynı haktan ve aynı şekilde istifade edemiyecek-
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lerdir. Onun için ben bir takrir veriyorum, o şe
kilde kabulünü istirham etmekteyim, 

RElS — Mahmut Goloğlu, buyurunuz. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, 5585 sayılı Kanuna göre 1939 senesinden 
sonra askerliğini yapmış olan memur vatandaş
larımızın yedek subaylıkta ve okulda getirdik
leri hizmetler memuriyetlerine sayılmıştır. 1939 
ile 1935 seneleri arasındakiler ise bu haktan is
tifade edememişlerdir. 

Şimdi huzurunuza gelen bu teklif 1935 ile 
1939 arasmdakilere de bu hakkı vermektedir. 
Fakat eğer teklif bu haliyle kabul edilecek olur
sa yeniden birtakım farklı vaziyetler hâsıl ola
caktır. Çünkü, asıl kanunda, bir memuriyete 
girmeden evvel, tâbiri vardır. Bir memuriyete 
girmeden evvel askerlik hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınarak terhis edi
lenlerin yedek subay okulunda ve subaylıkta 
muvazzaf olarak geçen müddetleri halen bulun
dukları derecedeki terfi müddetlerine eklenir. 

1935 - 1939 yılı arasındaki memurların da 
bu hizmetleri terlilerine sayılınca 1939 dan son
raki memurlar ile 1939 dan evvelki arasındaki 
ikilik kapatılmakta fakat şu teklif bugünkü 
şekliyle kabul edilecek olursa; bir memuriyete 
girdikten sonra askerlik vazifesini kısa hizmetli 
olarak yapanların mektepte ve yedek subaylık
ta geçen süreleri hizmete sayılmamak suretiyle 
1939 dan sonra askerlik yapmış memurlar ara
sında mevcut ikilik 1939 dan evvelki memur
lara da sirayet ettirilmektedir. 

Şu halde; memuriyete girmeden evvel aske
re gidenler ile bir memuriyete girdikten sonra 
askerlik hizmetine alınanlar arasında halen 
mevcudolan farkı bu teklif vesilesiyle kapat
mak icabeder. Çünkü, 1939 dan evvel senede 
bir devre yedek subay okulu vardı. Bu arada 
sömestr usulüne göre, üniversiteden mezun 
olan bir genç yedek subay okuluna gitmek için 
beklediği sırada stajyer olarak, namzet olarak 
memur olmakta ve bilâhara askerliğe yani ye
dek subay okuluna gitmekte idi. Böylece hem 
staj ve namzetlikte geçen müddet, hem de 1939 
dan sonra askerliğe gittiği için, askerlikte ge
çen müddet memuriyetten sayılmaz, idi. Bina
enaleyh maddede yapılacak bir tadil ile İm iki
liğin de bertaraf edilmesi icabeder. 

Fakat (Bir memuriyete girmeden evvel) tâ
biri (Bir memuriyete girmeden evvel veya gir-
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dikten sonra) şeklinde tadili de kât! değildir. 
Çünkü, bu teklif 1935 ile 1939 arasında asker
liğini yapmış olan memurlara aittir. Onların 
askerlik hizmetlerinin sayılmasına aittir. Bina
enaleyh ; ayrıca bu kanuna konulacak olan bir 
muvakkat madde ile 1939i dan sonra da (bir me
muriyete girdikten sonra) askerliğini yapmış 
olup bu hizmetleri terfihle sayılmamış olanların 
da bu haklarının temini lâzımdır. 

5585 sayılı Kanunla yaratılan diğer bir iki
lik daha vardır. Bu hususun da nazarı itibara 
alınması icabeder. O da terfi suretiyle eklenen 
müddetlerin 1939 dan sonrakiler için dahi ayrı 
ayrı şekilde olmasıdır. Meselâ bir kimse, terfi
de iki gün kalmış, kanundan istifade yoluna gi
dilmiş, iki senelik askerlik müddetinden ancak 
iki gün istifade etmiştir. Diğer taraftan yeni 
terfiini almış olan bir kimse ise tam iki sene is
tifade etmiş yani bir gün sonra yeniden bir terfi 
daha almıştır. 

Binaenaleyh, bu hususu da nazarı itibara al
mak ve terfi sürelerine eklenen müddetler içe
risinde askerlik hizmetinin tamamından istifade 
edenlerin yanında tamamından istifade etmiyen-
lerin de bakiye kalan müddetlerinin bir sonra
ki terfi sürelerinde nazarı itibara alınması hu
susunu derpiş etmek icabeder-. 

Riyasete takdim edilmiş bir önerge vardır. 
Geçen Celsede okunan Selâıni Dinçer arkadaşı
mızın bu önergesi, kanundaki bu ikilikleri ber
taraf edeceği kanaatiyle bendeniz bu tâdil Öner
gesinin dikkate alınmasını istirham ederim. 

REİS —- Müfit Erkuyumeu, Bursa. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, kanun teklifi esas itibariyle 
yerindedir. Muhtelif kanunlarımızın iyi hazır
lanmamalarından doğan bir adaletsizliği ber
taraf etmek için bu teklif yapılmıştır. Bu ba
kımdan bu teklifi getiren arkadaşımız tebrike 
lâyıktır-. Ancak benim kanaatime göre kanun 
teklifi kâfi değildir-. Burada muvakkat maddede 
deniyor- ki, bir memuriyete girmeden, 1935 yı
lından I Eylül i989 tarihi arasında... Peki, gir-
miyenlerin haklarını tanıyoruz, fakat girenler 
ne olacaktır? Bu vaziyette, girenler kanunun 
haricinde kalıyor. Bu itibarla girenleri de kanu
nun şümulü içine almak lâzımdır. Bu gayeyi is
tihdaf için Selâmi Dinçer arkadaşımız ve Cemal 
Tüzün arkadaşımız ayrı ayrı birer takrir ver
mişlerdir, bu takrirler avın mahiyettedir, 
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bu bakımda ti hazırlanan metnin değil tak- [ 
lirlerin kabulü suretiyle vukua gelen ada
letsizliğin bertaraf edilmesi yerinde olacaktır. 
Benim mâruzâtım budur. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MAZHAR ŞE

NER (Giresun) — Efendim; arkadaşların tek
rar tekrar aynı mevzua temas etmeleri karşısında 
müzakerelerin fuzulen uzamamasını temin için söz 
almış bulunuyorum. Goloğlu ve Erkuyumcu ar
kadaşlarımız muvakkat birinci maddenin, sadece 
memuriyete girmeden evvelki askerlik durumu
nu tesbit ettiğini, muhtevasını içine aldığını, me
murken askere gidenleri şümulü dışında bıraktı
ğım ifade ediyorlar. Noksan tamamlansın diyor
lar. Zaten memur iken memuriyetten ayrılıp as
kere gidenler için her hangi bir yeni hükme ihti
yaç yoktur. 4279 sayılı Maaş Kanunu mucibince 
bunların Yedek Subay Okulunda ve yedek subay
lıkta geçirdikleri müddetler esasen sayılmakta
dır. Bu noktayı hemen arz etmede faide gördüm. 
öbür noktalar hakkında arkadaşlar konuştuktan 
sonra noktai nazarımızı arz edeceğim. 

REÎS — Hasan Hayati Ülkü. 
HASAN HAYATI ÜLKÜN (Niğde) — Aynı 

mevzu idi. 
REÎS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar; 1935 yılından evvel mevkii me- I 
riyette bulunan mevzuata göre esasen askerlik 
hizmetini yapmıyan kimseler dahi memuriyete 
alınmaktaydılar. Bu sebeple askere gittikten son
ra da memuriyetlerine devam etmekte ve hattâ 
2/3 nispetinde maaş almaktaydılar. Bu bakımdan 
askerlikte geçen hizmetleri otomatikman memuri
yetlerine sayılıyordu. Fakat 1935 senesinde He
yeti Vekilece ittihaz edilen bir karar dolayısiyle, 
askerlik hizmetini ifa etmiş bulunan kimselerin 
memuriyete alınmaları temin edilmiş oldu. Bu 
türlü arkadaşlar evvelâ askerliklerini yaptıktan 
sonra memuriyete girmek mecburiyetinde kaldı
lar. 1939 senesinde çıkan bir kanunla, bu tarih
ten sonra askerlik hizmetini yapmış olanların, 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıklarında 
geçen müddetleri, memuriyetlerine peyderpey sa
yılmaya başlanmıştı. Ancak 1935 ile 1939 tarihleri 
arasında dört senelik bir boşluk kalmıştır. Muh
terem arkadaşlar tarafından verilmiş olan kanun 
teklifi bu bakımdan adaletin tam mânasiyle te-
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cellisine hizmet edeceğinden kendilerini tebrik ve 
teşekkürle karşılamak isterim. Ancak bu arkadaş
ların tekliflerinin tam mânasiyle tecelli edebil
mesi ve 1939 dan sonra kanunun tatbikatında hu
sule gelen bâzı aksaklıkların bertaraf edilmesi için 
bu kanun tasarısına bir, iki noktanın ilâvesini 
lüzumlu görmekteyim: Bunun için de malî porte 
ve diğer hususlar bakımından bir mahsur olma
dığını söylemek isterim. 1939 dan sonra bir me
mur memuriyete girmeden evvel bu haklara sa-
hibolursa, memuriyete girmiş olan arkadaşlar bu 
bakımdan haklı olarak mutazarrır olduklarını id
dia edebilirler. Bunları bu haktan mahrum etme
mek ve adaletin tam mânasiyle tecelli edebilmesi 
için küçük bir ibare koyuyoruz, diyoruz ki : 
«Memuriyete girmeden evvel ve girdikten sonra.» 
Bumun malî porte bakımından hiçbir tesiri yok
tur. İkinci mühim nokta şudur, efendim : 

Askerliğini yapmış tam iki sene. Kanun çık
mış, kanun çıktığı zaman da (halen bulunduk
ları derecedeki terfi müddetlerine eklenir) tâ
biri dolayısiyle iki yol açılmıştır. 

Bu tâbire göre; birisi iki senelik hizmetine 
mukabil iki gün istifade ediyor, diğeri ise iki 
senelik bir müddeti varsa ve o zaman da kanun 
çıkmışsa tam ve kâmil şeklinden istifade ediyor. 
Zannederim ki vâzıı kanun olarak Yüksek Mec
lisiniz, bu maksatla hareket ederken bâzı arka
daşlar iki seneye mukabil iki gün, bâzıları da iki 
güne mukabil iki sene istifade etmesini elbette 
arzu etmez. 

Bu maksat ve gaye ile askerlikte geçen müd
detlerinin tamamen seyyanen, hiçbir şarta tâbi 
tutulmadan memuriyet hizmetlerinden sayılma
sını elbette ki isteriz. Kanunun bu şekildeki tadi
lini tazammuıı eden Selâmi Bey arkadaşımız ta
rafından verilen kanun teklifinin aynen kabu
lünü rica ve istirham ediyorum, efendim. 

REÎS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, Mazhar Şener'in konuşmasından son
ra bende bir şüphe hâsıl oldu. Buyurdular k i ; 
esasen askerlikten evvel memuriyette bulunan
lar bilâhara askerliğe almsalar dahi askerlikte 
geçen müddetleri sayılır. 

Bâzı memurlar askerlikten evvel memuriyete 
girmişlerdir, fakat namzet olarak girmişlerdir 
ve bu namzetlikleri tasdik edilmeden askere 
alınmışlardır. Şimdi bunların da namzet olarak 
geçirdikleri müddet memuriyet sayılır ve büâ-



İ : 31 İ . 2. 
hara askerliğe intisapları dolayısiyle askerlik
te geçen müddetleri terfilerine esas tutulursa 
mesele yoktur. Namzet olanlar askere alınınca 
memuriyetle alâkaları kesilir. Binaenaleyh ar
kadaşlarımızın tekliflerini kabul etmezsek mak
sat hâsıl olmaz. Teklifin aynen kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; bu teklif 1951 de iki mebus 
arkadaş tarafından verilmiş ve o tarihte Yük
sek Meclisçe reddedilmişti. Eet sebebi şu idi; 
mer'i kanun 1939 dan sonra yedek subay olan
ların Yedek Subay Okulunda ve kıtada geçen 
hizmetlerinin terfilerinden sayılması hakkını 
tanımıştır. 1939 dan sonraki kaydın sebebi de 
şudur; o tarihte harb ilân edilmiş, fevkalâde 
hal ilân edilmiş ve o tarihe kadar altı aylık bir 
müddet olan kısa hizmet iki buçuk sene gibi 
uzun bir müddete çıkarılmıştı. Memurların iki 
buçuk sene ve yedek subaylıkta geçen altı ayla
rında bir indirme yapılıp zarar görmemeleri için 
1943 te kanun makable teşmil edilmiş ve meb
de tarihi harb ilân tarihi olan 1939 olarak kabul 
edilmişti. 

1939 dan aşağı bu hakkı indirmek istiyerj 
arkadaşlar, 1935 tarihini mebde kabul edi
yorlar. Halbuki 1935 tarihini mebde tâyin 
edersek 1935 den evvel bu vaziyette olan ve 
askerlikte geçen müddetleri sayılmamış olan me
mur arkadaşlar mutazarrır olacaklardır. Binaen
aleyh bu kanunun mebdeini 1935 olarak almak 
doğru olmaz. Kaldı ki, daha evvele gidecek olur
sak, bir iadei muhasebe karşımıza çıktı ve o za
man kanun reddolundu. 

îkinci bir nokta var, arkadaşlarımız tek
liflerinde diyorlar ki Askerlikte ve Yedeksu 
bayda geçen müddeti, bilfiil bulundukları 
derecelere mahsubedelim, artan kısmı da ikin
ci terf ilerinde sayalım. Halbuki bilirsiniz 
ki, kadrosuzluk ve başka sebeplerle, bilffiil 
memuriyette bulunanların hizmetleri tamamen 
sayılmamaktadır. Meselâ üç senede bir terfi et
mesi lâzım gelirken; kadrosuzluk yüzünden 
beş sene terfi etmemiş ise o bilfiEl çalıştığı 
iki senenin ikinci terfi derecesinde sayılma
maktadır. Barem Kanununun bir ana hükmü 
vardır, her derecede muayyen bir müddet 
bilfiil çalışmak lâzımdır. Görülüyor ki, bu 

İ956 C : İ 
teklif hem 1935 dekilerin aleyhine bir hüküm 
ihdas etmek bakımından, hem de iadei muha
sebe bakımından bilfiil memuriyette çalışanla
rın memuriyette çalıştıkları müddetlerinin sa
yılmaması bakımından karşımıza adaletsizlik 
getirmektedir. Binaenaleyh benim ricam şıı-
ıdur; bu, fazla teşmil edilmemeli, sayılan müd
det ancak bulundukları dereceye mahsubedil-
meli; ikinci dereceye mahsubedilmemelidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
EElS — Hamdi Sancar 
HAMDİ SANCAR (Denizli) _ Muhterem 

arkadaşlar, Mehmet Daim Süalp arkadaşımız bu 
kanun teklifine ve tadil takririnin şevkine saik 
olan sebeplerin ve elde edilmesi arzu edilen mak
satların tamamen hilâfına ve onu neticesiz bı
rakacak bir şekilde beyanatta bulundular. Ben
deniz bilhassa bu beyanatın ikinci kısmına işa
ret edeceğim. 

Muayyen müddet zarfında kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyen ve fazla hizmette bulu
nan bir memurun belli bir terfi süresi içinde ge
çen fazla müddetlerin sonradan terfi müddeti
ne mahsubedilmemiş olması kaidesini bu mese
le ile mukayese etmeye imkân yoktur. 

Bu kanun teklifi ilk defa ortaya çıkmış ve 
ilk defa münakaşa mevzuu olmuş bir meseleyi 
ortaya getirmiyor. 5585 sayılı Kanundan evvel 
iki kanun daha tatbikat itibariyle birçok muva
zenesizlik ve adaletsizlikler yaratmış olduğu 
için bu defa eski tatbikatın ortaya çıkardığı 
birtakım adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve 
bunları bir muvazeneye götürmek için teklif 
ediliyor. Sizlere bir misal arz edeyim. 1938 se
nesinde tahsilim bitirip aynı sene içinde Yedek 
Subay Okuluna normal olarak iltihak edenlerle 
gene aynı sene mezun olup da her hangi bir se
beple Yedek Subay Okuluna iltihak edemiyerek 
bir sene veyahut iki sene sonra iltihak edenler 
arasında, muayyen «bir kanunun tatbikatında 
fark gözetmek hiç mâkul ve mantıki bir sebeb-
olabilir mi arkadaşlar?. Eğer bir insan mekte
bini bitirip askerî vazifesini zamanında yapmış 
ise derhal askerliğe iltihak etmişse bunu yarın 
bir çeşit suçmuş gibi ceza ile karşılamak mı 
icabeder arkadaşlar? Dahası var... Aynı sene sı
nıfta kalan bir talebe, 1939 senesinde, bir sene 
sonra mezun olduğu için; bir sene evvel, 1938 
senesinde normal zamanda sınıfını geçen tale
beye karşı şayanı himaye midir? Tatbikat bu 
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neticeyi vermiştir arkadaşlar. 1938 senesinde sı
nıfını normal surette geçen talebeler veyahut o 
sene askerliğe normal olarak iltihak eden tale
beler, sınıfta kalanlarla bir sene askerliğini ge
ciktirenlere nazaran mağdur duruma düşürül
müştür. îşte arkadaşlarımızın getirdiği kanun 
teklifi ve birkoç arkadaşın müştereken verdik
leri tadil teklifi bu türlü bir adaletsizliği ve 
muvazenesizliği ortadan kaldıracaktır. Yoksa 
Daim Süalp arkadaşımızın dediği gibi ortaya 
yeni bir tadil getirmiş değildir. Sonra bir kanun 
ki taallûk ettiği meseleler bakımından hak su-
jeleri arasında müsavat temin edemiyorsa bu 
kanun tadil edilir, tefsir edilir, ve her halde bir 
köşede seyirci kalınmaz. Bir kanunun tatbika
tında demin arz ettiğim gibi adaletsizlikler or
taya çıkarsa ve günün birinde bunun tashihi 
için huzurunuza bir teklif gelirse, elbette bunu 
ciddiyetle tetkik etmek, en az bir adalet vazifesi 
telâkki edilir, iki veya üç senelik bir terfi 
müddeti kabul edelim. Bu kanuna çıkardığımız 
zaman terfi müddetinin iki veya 2,5 senesini 
bitirenle henüz terfi müddetinin başında bulu
nanlar arasında ortaya çıkacak fark, bâzısı için 
2 sene bâzısı için 6 aylık bir istifadeden ibaret 
olacaktır, işte bu adaletsizliği de ortadan kal
dırmak ve artık şu yedek subaylık müddetinden 
mütevellidolarak memurlar arasında nimet mü
savatsızlığını bertaraf etmek için bu teklifi ka
bul edelim, bu iş de bitsin arkadaşlar. 

REÎS — Mustafa Zeren... 
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Vazgeçtim. 
AHMET MORGlL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın 
mütalâaları üzerine söz almış bulunmaktayım. 
Oünkü bu mütalâaları asla yerinde bulmadım. 
Arkadaşımız diyor ki, eğer biz bu kanunla is
tihdaf ettiğimiz şahıslara bir hak tanıyacak olur
sak, 1939 dan sonra kadrosuzluk yüzünden terfi 
cdemiyenler ile bunlar arasında fark hâsıl ola
caktır. Çok istirham ederim, kadrosuzluk yüzün
den terfi edememek normal bir durum değil
dir, bu şekilde terfi edemiyenler, ellerinde ol-
mıyan sebepler, kendilerinin bir sun'u taksiri ol
madığı halde devlet tarafından kendilerine ve-
rilmiyen bir haktır. Biz bu şekilde bir kiyas yo
lu ile meseleyi ele alabilir miyiz? Bu, imkânsız
dır. Kaldı ki, biz kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen memurların durumunu ıslah için inti
bak kanunları çıkarmaktayız. Böyle bir vaziyet 

1956 G : 1 
hâsıl olursa elbette onlar için de intibak kanunu 
çıkarılabilir. 

Sonra arkadaşımız, 1935 ten evvelini alırsak 
bu şekil, maziye matuf bir iadei muhasebeyi mu-
cibolur, dedi. Halbuki 1935 ten evvel durum böy
le değildi. 1935 ten evvel silâh altına alınanla
rın memuriyetleri devam etmek suretiyle üçte 
bir maaş almakta idiler. Asıl haksızlık, 1935 ile 
1939 arasında olmuştur. Binaenaleyh heyeti umu-
miyesiyle arkadaşlarımızın verdikleri takrirler 
şeklinde kanunda değişiklik yapılırsa'gayet uy
gun olacak, hak ve adaleti temin edecektir, bu 
şekilde kabulünü istirham eylerim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. 
Takrirleri, en aykırısından başlamak sure

tiyle. okutacağım, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
5585 sayılı Kanuna ilâve edilen muvakkat 

maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederiz. 

Kocaeli Denizli 
Selâmi Dinçe r Baha Akşit 

Erzurum Gümüşane 
Abdülkadir Eryurt Halis Tokdemir 

Çanakkale Konya 
Servet Sezgin Tevfik Fikret Baran 

Rize Ankara 
Mehmet Fahri Mete Abdullah Gedikoğlu 

Sivas Denizli 
Nurettin Ertürk A. Hamdi Sancar 

Denizli Denizli 
Ali Oobanoğln Mehmet Karasan 

Denizli 
Osman Ongan 

MUVAKKAT MADDE: 
Bir memuriyete girmeden evvel veya sonra 

1935 yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi arasında muvaz
zaf hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altına alınarak terhis edilenlerin Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçen müddetleri halen 
bulundukları terfi müddetlerine ve artan kısmı 
mütaakıp terfi müddetlerine eklenir. 

Bir memuriyete girmeden evvel veya sonra 
1 Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaflık hiz
metini kısa olarak yapmış olup 4379 ve 5585 sa
yılı kanunlardan hiç istifade etmiyenlerle hiz
met müddetlerinin bir kısmı terfi müddetlerine. 
mahsubedilenlerden; Yedek Subay Okulu üe ye-
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dek subaylıkta geçirdikleri müddetlerin tamamı 
veya artan kısmı halen bulundukları derecede
ki terfi müddetlerine ve fazlası mütaakıp terfi 
müddetlerine eklenir. 

REİS — Tadil teklifinin imzan itibara alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Komisyona verilmiştir. 
Diğer takriri de okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna bir 

madde ilâvesi hakkındaki kanunun muvakkat 
maddesinin aşağıdaki bekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 1 . I I . 1956 

Kocaeli Mebusu 
Cemal Tüzün 

MUVAKKAT MADDE — Bir memuriyete 
girmeden 1935 yılı ile 1 Eylül 1939 tarihi ara
sında askerlik hizmetini kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınarak terhis edilenlerin 
Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta muvaz
zaf olarak geçen müddetleri terfi müddetleri
ne eklenir. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Aynı mahi
yettedir, ona iltihak ediyorum. Takririmi geri 
alıyorum. 

RElS — Asım Emrero. Bey, sizin takririniz 
de aynı mahiyettedir. 

ASIM EMREM (Çankırı) — ben de geri alı
yorum. 

REÎS — Komisyon filhal iltihak ediyor ınuf 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÖMER FA

RUK SANAÇ (Elâzığ) — iltihak etmiyoruz, 
tetkik edelim. 

REÎS — Komisyon iltihak etmiyor, tetkik 
edecek, geldiğinde müzakeresine devam ederiz. 

3.— Benizli Mebusu Baha Aksit'in, tas ocak
lım muamelâtının tedviri ve varidatının tahsili
nin vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hakkın
da kanun teklifi ve İktisat, Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/21) (1) 

REÎS — Heyeti umum iyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı, ©fendim ? 

Buyurun, Hidayet Bey. 

(1) 33 sayılı matbua mptın sommdadnr. 
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HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; Denizli Mebusu Baha Akşit ar
kadaşımızın bu teklifi Taş Ocakları Nizamname
si mucibince alınacak rüsumun muhasebei husu-
siyelerce tahsil edileceğine dairdir. Bu teklif, 
büyük bir boşluğun yalnız küçük bir kısmını 
doldurmaktadır. Büyük boşluk ortada kalmak
tadır. Sebebi : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
85 nci maddesi vergilerin ancak bir kanunla 
tarh ve cibayet edileceğini tesbit etmektedir. 
Kanuna istinadetmiyen vergiler hakkında bir
an evvel kanun getirilmesini temin için de bir 
fıkra konulmuştur, Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
30 sene evvel kabul edilirken kanuna istinadet
miyen resim ve vergiler hakkında kanun getiril
mesi emredilmiş iken bu hususta hâlâ bir kanun 
getirilmemiştir. 

Efendim; elde iki nizamname vardır. Birisi 
Maadin Nizamııa'mesi, diğeri de Taş Ocakları Ni-
zamnamesidir. Maadin Nizamnamesini, evvelki 
sene kabul ettiğimiz Maden Kanunu ile bertaraf 
ettik. Ve mükemmel hükümler koyduk. Binaen
aleyh bu kamın ile madenlerden alınması lâzım -
gelen rüsumu kanunlaştırdık. P^akat Taş Ocak
ları Nizamnamesi muallâkta kalıyordu. Teşki
lâtı Esasiye Kanununun arz ettiğim maddesine 
münafi olarak alınmakta olan bu rüsumun ve 
esas meselenin, yani taş ocaklarım bugünkü ih
tiyaca göre nizamlıyan bir kanun getirilmesini 
o vakit İktisat Vekâletinden rica etti. Kısa za
manda getireceklerini söylediler. Aradan iki se
ne geçti hâlâ gelmedi. 

Malûmdur ki; bu Taş Ocakları Nizamnamesi 
bilâhara yama halinde birtakım tadilleri havi
dir ve 1317 senesinde konmuştur. Aradan 55 se
ne geçmiş bulunmaktadır. Tasavvur ediniz, Sul
tan Hamid böyle bir nizamname koymasaydı biz 
memleketi taş ocakları bakımından idare edemi -
yecek bir durumda kalacaktık. Anayasanın 85 
nci maddesi her verginin bir kanunla cibayetini 
âmirdir. O halde tam sırası gelmişken bu işi kö
küne! en halletmek lâzı nıgelmektedir. 

Tasavvur ediniz ki, Taş Ocakları Nizamna
mesi aynı zamanda kum ve turabi ocakları da 
ihtiva eder. Meselâ bu nizamname konduğu za
man Ankara'da o vakit kaç ev vardı, ne miktar 
kum ocağı ihtiyacı vardır ve bugün ne vaziyet
tedir"? Şu halde bu baptaki ihtiyaçların halli için 
bir kanuna ihtiyaç vardır. Ve zaten Anayasamı
zın 52 nci maddesi mucibince nizamnameler bir 
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kanun hükmünü tatbik için, hükmü cedidi muh
tevi olmamak üzere vaz'edilir. Şimdi Baha Ak
şit arkadaşımızın İm teklifi kabul edilirse aksi
ne olarak nizamname bir kanun ile teyit ve ipka 
edilmiş olacaktır. 

REİS — Bir dakikanızı rica edeceğini. Oyla
rını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansın
lar.. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Baha 
Akşit arkadaşımızın teklifini ikmal ve işi esa
sından hal için teklifin iktisat Komisyonuna 
iadesini rica ediyorum. Bu arz ettiğim husus
ları ya komisyon ilâve ve ikmal eder. Yahut iki 
sene evvel maden kanununun müzakeresinde 
Ticaret Vekilinin getirileceğini vadettiği taş 
ocakları kanunu getirilerek bu iş tam mânasiy-
le tekemmül ettirilmiş olur. Şimdi biz bu kanunu 
bu haliyle kabul edersek yarın taş ocakları ka
nunu gelirse bir mesele hakkında nizamname 
ve kanun gibi müteaddit hükümlerle karşılaşa
cağız. Bunu tanı olarak halledebilmek için tek
lifin iktisat Komisyonuna iadesini teklif ediyo
rum ve bu hususta bir takrir veriyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

RElS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) - - Çok muhterem 

arkadaşlar, Hidayet Ay diner arkadaşımız benim 
yapmış olduğum kanun teklifinin bütün ihtiyaç
ları karşılamadığım ifade buyurdular. Fakat 
ortada bir-hâdise vardır. 

Maadin Kanununu Yüksek Meclisiniz kabul 
ettikten sonra, taş ocakları hakkındaki hüküm
lere dair en ufak bir madde zikredilmemişti. Bu
nun neticesi olarak taş ocaklarına aidolan işle
rin ve taş ocakları muamelelerinin kimin tara
rından ve ne şekilde yapılacağı hususu tamamen 
acıkta kalmıştır. 

Şimdiye kadar benim kanaatime göre, vilâ
yetler usulsüz olarak bunlara ait paraları tahsil 
etmektedirler, işte bu açıklığı ortadan kaldıra
bilmek, Maadin Kanununun acık bırakmış oldu
ğu bu hususu telâfi edebilmek maksadiyle huzu
runuza gelmiş olan kanunu teklif etmiş bulun
maktayım. 

Kıymetli arkadaşımız bu teklifin daha şü-
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muUü hale getirilmesi için, İktisat Encümenine 
geriverilmesini arzu etmektedir. 

Halbuki eğer buyurdukları veçhile bu nok
san kalan hususları getirmek ciheti mevzuubahs-
olsaydı şimdiye kadar pekâlâ gelebilirdi. Çünkü 
bu kanun Ticaret Komisyonunda, iktisat Ko
misyonunda ve Bütçe Encümeninde müzakere 
edilmiştir. Bir buçuk seneden beri Meclis ko
misyonlarında müzakere halindeclir. O günden 
bugüne kadar yeni bir kanun teklifi gelmediği
ne göre müsaade ederseniz bu kanun teklifini 
çıkaralım ve bu açık kapansın. 

Eğer arkadaşımız hakikaten böyle bir ihtiyacı 
duymakta ve bunda bir zaruret mevcut ise, alâ
kalı vekâlet ve umum müdürlük de bu kanunu 
getirmekte ise, o zaman kendileri bir teklif yap
sınlar. Çünkü ortada taş ocaklarının kontrolü 
ve vergilerinin tahsisli meselesi tamamen açıkta
dır. Komisyona iadesini istemek, bu açığın ka
panmaması, İm teklifin çıkmaması demektir. 
Bir buçuk seneden beri bu mesele komisyonlarda 
müzakere halindedir. Takdir Yüksek Heyetinize 
aittir. 

REİS --- Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette modüs vivendiler ve ticaret anlaşma
ları akdi ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılması ve 
anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatma 
karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete sa
lâhiyet verilmesi hakkındaki lâyihaya (274) ar
kadaş iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
('274) reyle kabul edilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin mü
zakeresine devam edebilmemiz için, Dahilî Ni
zamnamenin 87 nci maddesi, alâkalı vekillerden 
birinin salonda bulunmasını meşrut kılmaktadır. 
Halbuki alâkalı vekilleri salonda göremiyorum. 
Bu bakımdan lâyihanın müzakeresini, bir defaya 
mahsus olmak üzere, talik ediyorum. 

Ruznamedeki diğer maddelerin müzakeresine 
devanı edebilmemiz için de ekseriyetin kalmadığı 
görülmektedir. 3 Şubat Cuma günü saat 15 t e 
toplanmak üzere inikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 
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Yabancı Memleketlerle Muvakkat Mahiyette Modüs Vivendiler ve Ticaret Anlaşmaları Akdi ve 
Bunların Şümulüne Giren Maddelerin Gümrük Resimlerinde Değişiklikler Yapılması ve Anlaşmaya 
Yanaşmıyan Devletler Muvaredatına Karşı Tedbirler Alınması Hususunda Hükümete Salâhiyet Ve

rilmesi hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demire v 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Talât Vasfİ öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

A za adedi 541 
Rey verenler 274 

Kabul edenler 274 
Reddedenler Q 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler .- 255 
Münhal mebusluklar 12 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESÎR 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Yümnü üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut. 
Seİâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyıımcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh YüceJ 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Konan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügii 
ismail Hadımlıoğlıı 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanae. 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

Mustafa Rahmi Sanalan 
ERZURUM 

Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Iznıen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
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Ali Fuad Cebesoy* 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMtB 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Nuriye Pınar 
îlhan Sipahioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğhı 

KOCAELİ 
Ntizhet Akın 
S«llmi DİBçe* 
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Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdurrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
AH Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
îhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mariıar öjaoy 
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MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali. Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri îşbakarı 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ismet Uslu 
SÎÎRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Eteni Erdinç 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
îhsan Baç. 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

URFA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 



YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
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Mahmut Ataman 
Ömer Lıttfi Erzuı 
luoğlu 
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Numan Kurban 

m- Hâşim Tatlıoğlm 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 

[Beye iştirak etmiyenlerj 
AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik (î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç, 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kaİıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Neeatî Araş 

Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu' (I.) 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Oeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe) 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Oevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sanear 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlıı 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Kftraosmanoğlu 

İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Ya§mkılı<; 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perincek 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ (I.) 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 

Ali Muhsin BereketoğJu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin (İ.) 
Hidayet Sinanoğlıı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç; 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş (V.) 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (1. Â.) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavıışoğ)u 
(V.) 
Sadık Giz 
Necdet İneekary 
Osman Kapani 
Rgııf Onursa) 
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Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet UK 
Ekrem Hayri Üstüudağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Şalim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmol (1.) 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbagı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hanıza Osman Erkan 
Turan Güneş 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
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Aiınıet Koytm«ts 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmtis 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
iuhoğlu 
Osman Özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğiu (İ.) 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 

ORDU 
Bekir Baykal 
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Fazlı Ertekin 
Selâhattiıı Orİıon 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Ulueay 

SEYHAN 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SlNOB 
Sorvcr Sonıuncuoglu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ (İ.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzını Oskay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskendcr 
Necmi Arınan 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 

Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Emrullah Nutku 
İsmail ŞmiGv 
Mustafa Kesit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ay alp 
Feridun Ergin 
Mehmet HatibogUı 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Kabin Duralı 
Hakkı Hilâleı (İV) 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioglu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Af yan K.arahisar 
Aydın 
Bursa 

[Milnhal Melnıdtiklarj 
Çoruh 
Diyarbakır' 
Eskişehir 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I . : 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları muamelâtının tedviri ve 
varidatının tahsilinin vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hakkında 
kanun teklifi ve iktisat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2 /21 ) 

22.Yi. 1954* 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

«Taşocakları muamelâtının tedviri ve varidatının tahsili» nin vilâyet hususi idarelerine aidol
duğu hakkındaki Kanun teklifimi ilişik olarak arz ediyorum. Gerekli muamelenin yapılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Denizli Mebusu 
B. Akşit 

Taş ocakları muamelâtının tedviri ve varidatının tahsili vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hak
kında kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Taş ocakları maddelerinin işletme, istismar ve idaresi 6 Haziran 1317 tarihli Taş Ocakları 
Nizamnamesi ile bu nizamnamenin ek ve tadillerinden mürekkep taş ocakları mevzuatı hüküm- , 
lerine tâbi bulunmaktadır. 

Vaktiyle taş ocakları mevzuatiyle ilgili umur ve muamelât, mülga İktisat Vekâleti camiasına 
dâhil ve aynı zamanda merkezde ve taşrada geniş ve muntazam teşkilâta mâlik bulunan orman 
idarelerince rüyet edilmekte, mezkûr ocaklara mütaallik hare ve rüsum yine bu idarelerce cibayet 
olunmakta idi. 

1340 yılında İktisat Vekâletinin Ticaret ve Ziraat vekâletlerine inJgsamı, Orman idaresinin Zi
raat Vekâletine ve Maadin idaresinin de Ticaret Vekâletine tefriki hasebiyle, taş ocakları umur 
ve muamelâtı Orman idaresinin salâhiyeti dışında kalmıştı. 

Yurdun hemen her tarafında işletilmekte olan ve imalâtı daima kontrola tâbi bulunması iktiza 
eden taş ocakları muamelâtının, Maadin idaresinin gayrikâfi kadrosiyle tedviri kabil görülmeme
si ve yeni teşkilât kurulması da işin malî ve iktisadi bünyesi bakımından mümkün bulunmaması 
ve esasen mevzuun mahiyeti itibariyle maden işlerinden mâdut olmaması itibariyle, havayici zaru-
riyeden bulunan bu maddelerin istihsalâtmm aksatılmaması, halkın ve Hazinenin zarardan vika
yesi, varidat temininde duçarı müşkülât olan vilâyetlere gelir sağlanması, maksatlariyle taş ocak
ları muamelâtının vilâyetlerce ifası ve hasılatınım vilâvet hususi idarelerince cibayeti 12 Nisan 1341 
tarihli ve 608 numaralı Kanunun 5 ve 6 neı maddeleri ile kabul edilmiştir. 

23 . VI . 1942 tarihinde yürürlüğe konulan 4268 sayılı Kanunla mezkûr 608 numaralı Kanunun 
(Taş ocakları ile ilgili hükmü hariç) diğer maddeleri ilga edilmek istenmesi üzerine, Büyük Mil
let Meclisindeki müzakereler sırasında müstakil bir kanunun tek hüküm için yürürlükte tutulması 
karışıklıklara mahal vereceği mülâhaza edilmiş, 608 numaralı Kanunun taş ocakları ile ilgili hük
mü 4268 numaralı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra halinde alınmak suretiyle 608 numaralı Ka
nun tamamen ilga edilmiştir. 

134fr yılından bugüne kadar taş ocakları umur ve muamelâtı vilâyetlerce tedvir ve tatbik ve 
hasılatı hususi idarelerce tahsil olunagelmiş ve bu tatbikattan bir aksaklık ta tevellüdeylem emiş
tir. 
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Vilâyet hususi idareleri öteden beri olduğu üzere 1954 yılında da taş ocakları hâsılatını bütçele

rine varidat olarak dercetmek suretiyle giderlerini ayarlamış bulunmaktadırlar. 
11 . III . 1954 tarihinde yürürlüğe konulan 6309 numaralı Maden Kanununun 158 nci madde

si ile 4268 numaralı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
4268 numaralı Kanunu tamamen ilga eden 6309 numaralı Maden Kanununun yürürlüğe konul

ması sırasında taş ocakları mevzuatında her hangi bir değişklik yapılması düşünülmemiş, bu cihet 
Maden Kanununun gerekçesinde sarahaten beyan ve teyidolunmuştur. 

Vaktiyle taş ocakları umur ve muamelâtının vilâyetlere ve hasılatının hususi idarelere terk ve 
devrini zaruri kılan sebep ve şartlarda halen her hangi bir değişiklik olmamış, hattâ maden arama 
ve işletme faaliyetinin, yurtta imar ve inşa işlerinin son derece artmış ve gelişmiş bulunması bu 
şartları daha da ağırlaştırmıştır. 

B*u itibarla, taş ocakları mevzuatının tatbikatında her hangi bir buhran husulüne meydan ve
rilmemesi için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
22 . VI . 1954 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No : 2/21 

Karar No : 6 

5 .11. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları 
muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hakkında 
kanun teklifi İktisat ve Ticaret, Dahiliye ve Ma
liye vekâletleri temsilcileri hazır oldukları halde 
encümenimizde tetkik ve ı^üzakere olundu. 

11 . III . 1954 tarihinde meriyete giren 6309 
numaralı Maden Kanununun 158 nci maddesiyle 
4268 sayılı Kanunun ilgasına kadar vilâyet hu
susi idarelerine aidolan, toş ocaklarından alman 
nispî ve mükerrer resimlerle harçların tekrar 
mezkûr idarelere bırakılması uygun görülerek 
maddelere geçilmiştir. 

1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
6309 numaralı Maden Kanununun meriyete 

girdiği 11 . III . 1954 tarihi ile bu kanunun me
riyete gireceği zamana kadar tarh edilmiş, ta
hakkuk etmiş veya tahsil edilmiş resim ve harç
larla tarafların fiilî nakîsalarmdan dolayı hak
larında bir muameleye imkân hâsıl olmıyan nis
pî ve mukarrer resim ve harçların aidiyetini tes-

bit etmek maksadiyle kanun teklifine bir mu
vakkat madde ilâve edilmiştir. 

2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine 

gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

İstanbul 
N. Â.Sav 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Göksel 
İstanbul 

S. Gögen 
İzmir 

A. Aker 
Kütahya 

O. Özbilen 
Trabzon 

M. Harunoğlu 
Kütahya 

1. H. Veral 

Giresun 
Hamdi Bozbağ 

Gazianteb 
1. Bal 

İstanbul 
H. Soriano 
Kütahya 

A. G. Bubik 
Ordu 

S. îşbakan 
Trabzon 

E. Nutku 
Trabzon 
/ . Şener 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
.Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/21 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları M. M. Kâtip 
muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin îzmir Kocaeli 
vilâyet hususi idarelerine ait olduğu hakkındaki P. Arat 8. Yalım 
kanun teklifi, Hükümet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. Amasya Çanakkale 

Teklif sahibinin mucip sebepleri ve İktisat M. Zer en S. Karanakçı 
Encümeni mazbatasında yazılı sebepler dolayı-
.siyle kanun teklifi esas itibariyle yerinde görü- Çorum Gümüşane 
;§ülmüş ve İktisat Encümenince hazırlanan me- B. Koldaş t. H. Baykal 
tin encümenimizce de aynen kabul edi1 mistir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev- Konya Kütahya 
-di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. R. özal N. H. Pepeyi 

Encümen Reisi Reisvekili 
Edirne Ankara Seyhan Trabzon 

R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu A. Kınık P. Sanaç 

23 . Xı . 1955 

Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Z. Ural 

Kastamonu 
8. Çağlar 

Muğla 
Y. Başer 

Uşak 
Y. Aysal 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/21 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

27 . IV» 1955 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, taş ocakları 
muamelâtının tedviri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aidolduğu hakkında
k i kanun teklifi, alâkalı vekâlet mümessilleri
n in iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Müzakere mevzuu teklif hakkındaki İktisat 
Encümeni mazbatası görüşmeye esas olarak ka
bul edilmiş ve bu hususta mezkûr encümence 
hazırlanmış olan tadil metninin aynen kabulü 
«ncümenimizce de uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Encümen Reisi 
Ankara 

M. Tarhan 
Bu M. Kâtibi 

Çankırı Niğde 
A. Emrem A. N. Kadıoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Sivas 
K. Oskay 

M. M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Seyhan 
M. Akçalı 

Tokad 
0. Sunar 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/21 
Karar No. 15 

29 . XII \ 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Taşocakları 
muamelâtının tedviri ve varidatının vilâyet hu
susi idarelerine aidolduğu hakkındaki kanun 
teklifi, İktisat, Dahiliye ve Maliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Dahiliye ve Maliye vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

1341 tarihinde yürürlüğe giren 608 sayılı 
Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince taş
ocakları muamelâtının tedviri ve varidatının 
tahsili vilâyet idarei hususiyelerine bırakılmış 
ve bilâhara kabul olunan 4262 sayılı Maden Ka
nunu ile ilga edilen 608 sayılı Kanunun taşocak
ları ile alâkalı hükümleri mezkûr kanunun ikin
ci maddesinde bir fıkra halinde mahfuz tutul
muş ve 1954 tarihinde meriyete giren 6309 sayı
lı Maden Kanununun 158 nci maddesiyle 4268 
sayılı Kanun ilga edilmiş olmakla beraber 6309 
sayılı Kanunun tedvininde taşocakları muame
lâtının tedviri ve varidatının tahsili hususunda 
her hangi» bir değişiklik düşünülmediği de esbabı 
mucibesinde tasrih edilmiş olduğundan tatbikat
ta her hangi bir yanlışlığa mahal vermemek 
maksadiyle kanun teklifi sevkedilmiş bulunmak
tadır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve Hükümet mümessillerinin verdikleri iza
hattan sofira maddelerin müzakeresine geçilmiş 
ve köy sınırları içinde Köy Kanunu ile vasıfla
rı tesbit olunan ve geliri köy idaresine terkedil
miş bulunan taş ocaklarının bu kanun hükmün
den istisnasını temin maksadiyle birinci madde 
hüküm ilâvesiyle ve İktisat Encümeni tarafın
dan hazırlanan muvakkat madde aynen, 2 ve 3 
ncü maddeler ise şeklen değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere* 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 

Bu Mazbata M. Kâtip 
Elâzığ Balıkesir Afyon K. 

Ö. F. Sanaç M. H. Timurtas M. A. tflgen 
Antalya Ankara Aydın 

K. Akmanlar M. Ete Z. TJray 
Çankırı Çorum 

T. Uygur Y. Gürsel 
Diyarbakır Diyarbakır 

Y. Azizoğlu E. Turgut 
İmzada bulunamadı 

Erzurum Gazianteb 
Ş. Erker E. Cenani 

İmzada bulunamadı' 
İçel İzmir İzmir 

/ . Gürgen A. Aker B. Bilgin 
Konya Konya Niğde 

M. Bağrıaçık R. Birand A. N. Kadtoğlu 
Ordu Ordu Rize 

R. Aksoy S. İshakan H. Ağun 
Rize ' Sinob Tekirdağ 

/ . Akçal N. Sertoğlu Z. Erataman 
İmzada bulunamadı 

Tokad Trabzon Trabzon 
Ö. Sunar 8. F. Kalay cıoğlu 1. Şener 

Yozgad Zonguldak 
D. Akbel S. Ataman 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 
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DENİZLİ MEBUSU BAHA 
AKŞÎT ' İN KANUN TEKLlFÎ 

Taş ocakları muamelâtının ted
viri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aid-
olduğu hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Taş ocakları, 
'Taş Ocakları Nizamnamesine 
uyularak doğrudan doğruya 
vilâyetler tarafından talipleri
me ihale olunur. 

Taş ocaklarına mütaallik nis
pî ve mukarrer resimlerle harç
lar eskisi gibi vilâyet hususi 
idareleri tarafından tahsil edi
l i r . 

MADDE 2. — Bu kanun neş-
a*i tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ic-
xa Vekilleri Heyeti yürütür. 

— 5 — 
ÎKTlSAT ENCÜMENİNİN 

TADİLİ ' 

Taş ocakları muamelâtının ted
viri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aid-
olduğu hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklif sahibi
nin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
6309 numaralı Maden Kanu
nunun yürürlüğe girdiği 11 . 
III . 1954 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar tahakkuk veya tahsil 
edilmiş olan nispî ve mukarrer 
resimlerle harçlar vilâyet hu
susi idarelerine aittir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Taş ocakları muamelâtının ted
viri ve varidatının tahsilinin 
vilâyet hususi idarelerine aid-
olduğu hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Taş ocakları, 
Taş Ocakları Nizamnamesine 
uyularak doğrudan doğruya 
vilâyetler tarafından talipleri
ne ihale olunur. 

Taş ocaklarına mütaallik nis
pî ve mukarrer resimlerle harç
lar, Köy Kanunu ile kabul edi
len haklar mahfuz kalmak şar-
tiyle vilâyet hususi idareleri 
tarafından tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 
İktisat Encümeninin muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

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