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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI
Holânda Kıraliyet Havayollarının Ankara'
ya açacağı seferler için yapılacak törene iştirak
leri dolayısiyle memleket dışına çıkacak olan
Nafıa Vekili Muammer Çavuşoğlu ve Münaka
lât Vekili Arif Demirer'in avdetlerine kadar
Nafıa Vekiline Devlet Vekili Emin Kalafat ve
Münakalât Vekiline de Dahiliye Vekili Etem
Menderes'in vekillik edeceklerine.
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hariciye
Vekili Fuad Köprülü ve Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun dönüşlerine kadar Hariciye Veki
line İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun ve
Ziraat Vekiline de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün vekillik edeceklerine dair Riyaseticumhur
tezkereleri okundu.
Maliye Vekili Nedim ökmen'in Kırklareli
Mebusu Şefik Bakay'm, Ankara İnhisarlar Bira
ve Şarap fabrikaları ile bunlara bağlı imlâhane
ve imalâthanelerin Atatürk Orman Çiftliğine
devri hakkındaki teklifini müzakere etmek üzere
Muvakkat Encümen teşkiline dair takriri kabul
edildi.
Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker 'in, Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretleri
ne dair olan Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanu
nun muvakkat birinci maddesinin tefsiri hak
kındaki takriri, talebi üzerine geriverildi.
Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce müzakere edilmesine
dair takrirler kabul olundu.
İmar Kanunu teklifinin maddelerinin müza
keresine devam olundu ve kanun teklifi, encü
menin talebi üzerine geriverildi.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilât
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme-

sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere
kadro ilâvesine dair kanun lâyihasının birinci
müzakeresi bitirildi.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik
yapılmasına dair Kanunla,
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez
kuruluş görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı
Kanuna ek Kanun kabul edildi.
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez
kuruluş görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılma
sı hakkındaki Kanun kabul olundu.
Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, İl İdaresi
Kanununun 42 nei maddesinin (E) bendinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin;
Telsiz Kanununun 31 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihasının,
İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'mn, 1455 sa
yılı askerî memurlar hakkındaki Kanuna muvak
kat bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin müzakereleri, ilgili vekiller hazır bulun
madıklarından gelecek İnikada bırakıldı.
4 . V . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanılmak
üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Bursa Mebusu
Hakkâri Mebusu
A. Erozan
Ü. Seven
Kâtip
Kayseri Mebusu

ö. Mart

2. — HAVALE ED:
EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Afyon Karahisar Mebusu Osman Tahı'nun, Köy Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve 46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair
5672 sayılı Kanunun ek 1 nei maddesi
ikinci
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/293) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine)

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Mil
letvekilleri Seçimi Kanunun 4 ncü maddesinin
tadili hakkında kanun teklifi (2/294) (Dahiliye,
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerine)
3. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet
Kocabıyıkoğlu ve Kocaeli
Mebusu Nüzhet
Akın'm, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Büyük Mil
let Meclisi kısmında değişiklik yapılması hak-
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maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri
' ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/386, 2/30,
83, 155) (Ruznameye)
Mazbatalar
5. — Berat Taleplerinde Aranan Formalite
4. — Millî Korunma Kanununun tadiline dair .
lere mütaallik Avrupa Anlaşması ile ihtira
kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah
Beratlarının Milletlerarası Tasnifi hakkında Av
Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol
rupa Anlaşmasına iştirak edilmesine dair ka
ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm,
nun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümen
Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla
leri mazbataları (1/292) (Ruznameye)
tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nei bendi ile
6. —• Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti
57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentleri
Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli
nin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu
ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hak
Kemal özçoban'm, Millî Korunma Kanununun
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret
4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ve 69 ncu
encümenleri mazbataları (1/108) (Ruznameye)

kında kanun teklifi (2/295) (Bütçe Encümeni
ne)
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CELSE

Açılma saati : 15,05
REİS — Reisvekili Agâh Erozan
KÂTİPLER

Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri).

3.

YOKLAMA

REÎS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama
yapılacaktır, efendim.

(Gümüşane mebuslarına kadar yoklama yapildi).

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi
Riyaseti tezkeresi (3/339)
R E Î S — Tezkereyi okuyoruz, efendim.
Umumi Heyete
Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiza
larında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset
Divanının 2 . V . 1956 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olur.
T. B. M. M. Reisi
Refik Koraltan
Gümüşane Mebusu Ekrem Ocaklı 1 ay, ma
zeretine binaen 1 . V . 1956 tarihinden itibaren;
îçel Mebusu Aziz Koksal 15 gün, hasta oldu
ğu için 28 . IV . 1956 dan itibaren;

istanbul Mebusu Nazlı Tlabar 2 ay, mazere
tine binaen 15 . IV . 1956 dan itibaren;
istanbul Mebusu Nuri Yamut 3 ay, hasta ol
duğu için 17 . IV . 1956 dan itibaren;
izmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ 3 ay,
hasta olduğu için 16 . IV . 1956 dan itibaren;
izmir Mebusu Pertev Arat 1 ay, mazeretine
binaen 1 . V . 1956 dan itibaren;
R E l S — izin istiyen arkadaşların isimlerini
tekrar okumak suretiyle reyinize arz edeceğim.
Gümüşane Mebusu Ekrem Ocaklı 1 ay, ma
zeretine binaen 1 . V . 1956 tarihinden itibaren;
RE IS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir.
içel Mebusu Aziz Koksal 15 gün, hasta oldu
ğu için 28 . IV . 1956 dan itibaren;
RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir.
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B E Î S — Kabul
bul edilmiştir.
İstanbul Mebusu
duğu için 17 . IV .
R E İ S — Kabul
bul edilmiştir.

4.5 1956

Nazlı Tlabar 2 ay, mazere
. 1956 dan itibaren;
edenler... Etmiyenler... Ka
Nuri Yamut 3 ay, hasta ol
1956 dan itibaren;
edenler... Etmiyenler... Ka

İzmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ 3 ay,
hasta olduğu için 16 . IV . 1956 dan itibaren;
R E İ S — Kabul ddenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
İzmir Mebusu Pertev Arat 1 ay, mazeretine
binaen 1 . V . 1956 dan itibaren;
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla
izin alan İzmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ'ın tahsisatı hakkında Türkiye Büyük Millet
Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/340)

5.
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REİS — İzin talebeden arkadaşlarımız içinde
Nuri Yamut'un, evvelce iki aydan fazla izin al
ması dolayısiyle, tahsisatının verilebilmesi için
Yüksek Heyetinizden karar alınmıştı. Ekrem
Hayri Üstündağ'm da, iki aydan fazla izin alma
sı dolayısiyle, tahsisatının verilebilmesi için key
fiyetin tasvibinize arzı hususundaki tezkereyi
okuyoruz :
Umumi Heyete
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde
iki aydan fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem
Hayri Üstündağ'a tahsisatının verilebilmesi, Da
hilî Nizamnamenin 197 nci maddesi gereğince,
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine arz olunur.
T. B. M. M. Reisi
Refik Koraltan
R E İ S — Tahsisatının verilmesini reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir,

SUALLER VE CEVAPLAR

A — ŞİFAHÎ SUALLER
1. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İs
tanbul'daki eski Harbiye Mektebi bina ve müş
temilâtının satılacağı veya belediyeye
devredi
leceği hakkındaki şayiaların doğru olup olmadı
ğına ve yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının yeri
ne modern bir Orduevi yapılması hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/192)
R E İ S — Sual sahibi burada, alâkalı vekil de
burada. Suali okuyoruz, efendim.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sorularımın Millî Müdafaa Vekili
tarafından sözlü olarak Meclis kürsüsünden ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim.
Trabzon Mebusu
Sami Orberk
1. İstanbul'daki Harbiye Mektebi bina ve
müştemilâtının satılacağı veya belediyeye devre
dileceği şayiaları dolaşmaktadır. Bu husus doğ
ru mudur? Değilse bu binadan ne suretle istifade
düşünülmektedir?
2. Son defa yıktırılan Sipahi Ocağı binaları

VE,

CEVAPLARİ

nın yerine modern bir orduevi yapılması hak
kında vekâlet bir prensip kararı almış midi*?
Böyle bir karar alınmamışsa bu arsalardan ne su
retle istifade edilecektir?
DEVLET V E K İ L İ VE MİLLİ MÜDAFAA
VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) '
— 1. İstanbul'da eski Harbiye Mektebi bina ve
müştemilâtının satılmasına veya belediyeye dev
redilmesine dair Hükümetçe alınmış bir karar
mevcut değildir. Bu binalarda halen Birinci Or
du Müfettişliği ile On Beşinci Kolordu ve Ku
mandanlığı, Merkez Kumandanlığı, Orduevi ve
Askerî Müze Müdürlüğü ve eşyaları bulunmakta
dır.
2. Yıktırılan Sipahi Ocağı binalarının yeri
ne modern bir Orduevi binası yapılması hakkında
vekâletçe alınmış bir karar mevcut değildir.
Bu arsalardan ilerde ne suretle istifade edile
ceği hususu, Hükümetçe Yüksek Meclise sevk
edilmek üzere bulunan «Millî Müdafaa Vekâleti
iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu vekâ
letçe kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi» hak-
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kındaki kanun lâyihasının kanuniyet kesbetmesinden sonra teemmül edilecektir.
R E İ S — Sami Orberk.
SAMI ORBERK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım; evvelâ Sayın Millî Müdafaa Vekili
mizin verdikleri izahattan dolayı kendilerine te
şekkürler ederim.
Muhterem arkadaşlarım; Yeniçeri Ocağı yı
kıldıktan sonra yepyeni bir ordu kurmak ihtiya
cı karşısında kaldık. Bu bina işte o maksat için
yapılmıştır; takriben bir asırlık mazisi vardır,
bu bina bize, tarihimize şan veren, bugün Türk
milletinin kutsi bir sembolü olan, Büyük Atamı
zın çatısı altında yetiştiği binadır. Büyük Mare
şal Fevzi Çakmak bu çatı altında yetişmiştir. Baş
ka isimler saymaya lüzum yoktur. Bugün Ata
türk şu binada 24 saat geçirmiştir diyerek o bina
yı takdis ediyoruz, itina ile saklıyoruz. Beri ta
rafta her hangi bir sebeple bu milleti hürriyet
ve istiklâline kavuşturmuş olan Büyük Ata'nm
feyiz aldığı, bir mektebi her hangi bir sebeple
yıkmaya kalkıyoruz. Buna hakkımız yoktur. Bu
bina tarihin ta kendisidir ve biz tarihi yıkama
yız.
Sonra bu binanın koridorlarına girdiğiniz za
man duvarlarının, canını bu memleket için feda
etmiş olan insanların isimlerinin yazılmış oldu
ğu mermer levhalarla dolu olduğunu görürüz.
Bu kutsi, ulvi bir binadır. Yarın karşımıza ka
nun da gelse ben Heyeti Celilenizden bu binanın
moderni ze edilerek, Türk milletinin sembolü ola
rak muhafazasını arz ve istirham ediyorum.
Orduevine gelince; burası Türk milletinin ve
Türk Ordusunun şerefi ve kahramanlığı ile mü
tenasip bir bina değildir, alellâde iki oda ayrılmış
ordu evi denmiştir.
Sayın ve muhterem arkadaşlarım; biliyorsu
nuz ki başka memleketlerde ordu evleri o kadar
iyidir ki, seyahat buyurdukları memleketlerde
Sayın Cumhurreisimizi orduevlerinde misafir
etmişlerdir. Binaenaleyh, bizim de bununla müte
nasip bir orduevi yapmamız lâzımdır.
Ordunun iskân ve saire bakımlarından bâzı
ihtiyaçları vardır. Fakat memlekette daha birçok
arsalar vardır, onlar satılır, onunla ihtiyaçlar te
min edilir. Harbiye Mektebinin modernize edile
rek muhafaza edilmesini tekrar Yüksek Heyetin
takdirine arz ve istirham ederim.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
R E l S — Sual cevaplandırılmıştır.
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2. — Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, İstan
bul'da Askerî
Müzeye tahsis edilecek bina
hakkındaki sualime Millî Müdafaa Vekâleti Ve
kili Semi Ergin'in, şifahi cevabı (6/193)
REİS — Suali okuyoruz, efendim.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sorularımın Millî Müdafaa ve Ma
liye vekilleri tarafından sözlü olarak Meclis
kürsüsünden cevaplandırılmasını saygı ile arz
ederim.
Trabzon Mebusu
Sami Orberk
1. İstanbul'da Askerî Müze binası olarak
tadil edilmekte olan Harbiye Mektebi yemekha
nesinin bina, mevki ve içerisine konulacak eş
yanın yüksek değerleri bakımından bir askerî
müze olmıya elverişli midir i
2. Bıı bina yukarda sayılan vasıfları haiz
olmadığı takdirde eski Darphane binasının aske
rî müze binası olarak tahsisi hususunda ne dü
şünülmektedir?
REİS — Millî Müdafaa Vekili.
DEVLETVEKİLİ VE MİLLÎ MÜDAFAA
VEKALETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa)
— Trabzon Mebusu Muhterem Sami Orberk'in
sualine arzı cevabediyorum.
1. İstanbul'da eski Harbiye Mektebi bina
sı müştemilatından olan spor salonu binasının
tadil edilmek suretiyle muvakkaten askerî mü
ze
olarak kullanılmasına zaruret
görül
müştür. Çünkü
vaktiyle askerî
müzeye
tahsis edilen Maçka Silâhhanesi binasının
bilâhara Teknik Üniversiteye devredilmesine ka
rar verildiğinden yıllarca sandıklar içinde ka
palı olarak muhafaza edilen müze eşyalarının
açılması ve kısmen teşhir edilmesi lüzumlu gö
rülmüş, bunu sağlamak için de böyle bir mu
vakkat tedbire başvurulmuştur.
Muvakkaten askerî müzeye tahsis edilen bi
na yemekhane binası olmayıp spor salonu binasıdır ve bu bina müze eşyalarının muhafaza
sına ve bir kısmının da teşhirine elverişli bu
lunmaktadır.
2. Maliye Vekâletince Ahırkapı bölgesinde
ve eski Gülhane Hastanesi civarında yeni bir
Darphane binası inşasına karar verildiğinden
ileride bu binanın inşasından sonra boşalacak
olan şimdiki Darphane binasının askerî müz,eye
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tahissi düşünülmüş ise de bu binanın çok ru
tubetli olması ve büyük tadilatla dahi askerî
müzeye elverişli bir hale getirilmesinin müm
kün görülmemesi dolayisiyle bundan sarfına
zar edilmiştir;
İleride tahsisat temin edildiğinde müzeler
kartiyesinde yeni bir askerî müze binasının in
şası üzerinde durulmaktadır.
REİS — Sami Orberk (Trabzon), buyurun.
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Millî Müdafaa Vekilimizin
askerî müze hakkında vermiş oldukları izahattan
ötürü kendilerine arzı şükran eylerim.
Sayın arkadaşlarım, Askerî Müze demek, Osm'anlı İmparatorluğunun kuruluş tarihi olan
1300 den bu yana yani 656 senelik hükümran
lığımızın ve bütün muharebelerdeki muvaffaki
yetlerimizin ganaimini ve dedelerimizden bu ya
na kullandığımız bütün silâhların örneklerini
bir araya toplıyan bir varlık, bir hazine de
mektir. Yani bütün tarih, bütün mefahir, bütün
ecdat yadigârı eserler bu Askerî Müzenin için
dedir. Evvelce biliyorsunuz müze St. İren Kili
sesinde idi. Her hangi bir sebeple burayı tahliye
ettik. Ondan sonra Maçka Silâhhanesini verdi
ler. Bu binanın tamir ve tadili işleri için takri
ben bir milyon lira sarf edildi. Tam bina ya
pılıp yeni şekliyle hizmete girmek üzere iken,
bu sefer Teknik Üniversitenin Maden Fakülte
si açılmış olduğundan, tuttular binyı Maden Fa
kültesine verdiler.
Sayın vekilimiz buyurdu ki :«Müze eşyaları
yemekhanede değil, silâhhanededir ve orası buna
müsaittir.» Sayın arkadaşlarım, hiç zannetmi
yorum. Bütün Türk tarihinin ve Türk mefahi
rinin, Türkiye'nin büyüklüğünü ve azametini
gösteren bu Askerî Müze eşyasını böyle silâhhanede veya yemekhanede göstermek hiç doğ
ru değildir. Benim istirhamım, Harb Okulunu
satmıyacağız, bu binayı modernize ederek aske
rî müze yapalım. Esasen bunun içinde Atamı
zın okumuş olduğu dershane, onun hâtıralariyle süslenmiş ve bir müze haline getirilmiş
tir. Binaenaleyh bina modernize edilerek mü
kemmel bir müze haline getirilebilir. Eğer baş
ka suretle düşünülürse o zaman para tedariki
meselesi değil, Sayın Vekilden istirham ediyo
rum, bu çok mühim bir meseledir, derhal bir
karara vararak ve Maliye Vekilimizin de müze-
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ler mıntıkasında boş bir arsa lütfetmesi sure
tiyle yeni bir müze binası yapalım. Bu suretle
aynı mıntıkada bir müzeler sitesi meydana gel
miş olur, müzelerin hepsi bir araya toplanmış
olur.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar)
REİS — Soru cevaplandırılmıştır.
3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikba§'ın, Zon
guldak Mebusu Hüseyin Balık hakkında tatbik
edilen muvakkaten
Meclisten çıkarılmak ceza
sına ve Umumi Heyet müzakerelerinde
Dahilî
Nizamname hükümlerine
aykırı hareket eden
lerin tecziyesi hususunda neden müsamaha gös
terildiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisinden şifahi suali (6/196)
REİS — Fethi Çelikbaş buradalar mı? (Yok,
sesleri) Sual sahibi ikinci defa bulunmadıklarına
göre sual düşmüştür.
4. — Seyhan Mebusu Enver
Batumlu'nun,
pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına,
pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi ted
birler alındığına ve pamuk politikamıza
dair
sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili ve İktisat
ve Ticaret Vekâleti Vekili Hadi Hüsman'ın, şifa
hi cevabı (6/199)REİS — Enver Batumlu buradalar mı? (Bu
rada, sesleri)
Suali okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki hususların Ekonomi ve Ticaret Ve
kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
yüksek delâletlerinizi arz ve rica ederim.
Seyhan Mebusu
Enver Batumlu
1. Hükümet bugünkü konjonktür içinde ve
ziraat mahsullerini umumi değerlendirme politi
kamız muvacehesinde pamuk fiyatlarını tatmin
kâr bulmakta mıdır?
Vekâlet pamuğun ve mamullerinin vasati ma
liyetleriyle müstahsil ve sanayicinin ortalama
kazanç nispetleri hakkında bir malûmata sahip
midir?
2. Pamuğu kıymetlendirmek hususunda şim
diye kadar alman tedbirler var mıdır? Varsa ne
lerdir? Ve müessir olmuşlar mıdır?
3.
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cat ve istihlâk gayelerinden hangisine mütevec
cihtir?
îhraç ve istihlâk rejimimizin tâbi olduğu
prensipler nelerdir?
E. P. U. içine ve dışına yapılan ihraçlardan
Çukobirlik, Tariş ve serbest ihracatçılar hangi
esaslara göre istifade etmektedirler?
R E l S — iktisat ve Ticaret Vekili.
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V E K l L l VE
İKTİSAT VE TİCARET VEKÂLETİ V E K Î L İ
HÂDI HÜSMAN (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Muhterem Seyhan Mebusu Enver Batumlu'nun, pamuk fiyatlarının tatminkâr olup
olmadığına, pamuğu kıymetlendirme hususunda
ne gibi tedbiler alındığına ve pamuk politikamıza
dair 3 maddeden ibaret sualine cevabımı sırasiyle
arz ediyorum.
1. 1955 - 1956 mahsul devresinin mevsim ba
şında, evvelki mahsûl senesinin fiyat seyri ve dış
fiyatların temayülü ve rekoltenin tahminleri
nazara alınarak teknik donelere göre 300 kuruş
luk birinci izmir,, Akala, Malılıç pamuk fiyatına
tekabül edecek bir barem fiyatının tutulması
uygun görülmüştü.
Buna göre izmir'de evvelâ 120 kuruş, Ada
na'da 115 kuruş olarak tesbit ve mütaakıbcn
izmir'de 125, Adana'da 120 kuruşa iblâğ olunan
kütlü baremleri tatbik edilmiştir.
Dış fiyatlara ve EPU memleketlerine ihracat
imkânlarına göre ihracatta kiloda takriben 60 - 70
kuruş aleyhte fark tevlidedecek olan bu fiyatlar,
bir taraftan, evvelki senelerde olduğu gibi mev
sim içinde husule gelebilen fiyat artışlarının
müstahsıla aksetmiyerek mutavassıtlarda kalma
sını önlemek ve ekici emeğini karşılıyacak mâkul
bir fiyat seviyesinin emniyetini daha bidayette
vermek ve bu suretle müstakar istihsal gayreti
ni devam ettirmek, diğer taraftan ihracatımızı
kuvvetli para memleketlerine tevcih ederek şid
detle muhtaç bulunduğumuz dövizi sağlamak ga
yesine matuf bulunmaktadır.
Bu tertiplemeden sonra aynı mevsimde vazi
yetin değiştiğini ve yeni unsurların tekevvün et
tiğini gördük.
Şöyle ki :
1. Bidayette 160 - 180 bin ton civarında
tahmin edilen pamuk istihsal miktarının, 130 bin
ton civarında tahakkuk edeceği anlaşılmıştır.
2. 80 bin tona yükseldiği ifade olunan dahilî
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istihlâk talepleri rekoltenin tahmin edilen sevi
yeyi bıüamıyacağı rivayetleri üzerine iç payasa
fiyatlarını barem fiyat seviyesinin üstüne çıkar
mış ve birinci Akala Malılıç pamuk fiyatları iz
mir'de 355 - 365 kuruşa ve Adana'da 340 - 350
kuruşa kadar yükselmiştir. Halen fiyatlar iz
mir'de 318 kuruş Adana'da ise 305 - 307 kuruş
civarındadır.
Bu durum muvacehesinde, barem tesbitinden
istihdaf edilen maksadın husulü için ve koopera
tif ortaklarının diğer mühtahsıllara nazaran zor
duruma düşmelerine ve kooperatiflere karşı bağ
larının gevşemesine "mahal vermemek ve ortak
teslimatını sağlıyarak birliklere tahmil edilen
dış satış taahhütlerini yerine getirebilmek üzere
kati barem fiyatları izmir'de 140 kuruşa ve Ada
na'da 135 kuruşa iblâğ olunmuştur.
Bu katı barem fiyatları, mevsim başındaki
unsurlara nazaran birinci akala kütlü için
tesbit olunan fiyatlara göre kiloda 20 kuruş da
ha fazladır ve birinci akala pamuğu için 330-335
kuruşa tekabül etmektedir.
Bu fiyatların mevsim bidayetinde pamuk
mahsulüne ait rekolte tahminlerinin tahakkuk
etmemiş olmasına rağmen ihracat şartları ve im
kânları da nazarı dikkate alınacak olursa tat
minkâr olması icabeder. Muhtelif derecede ve
vasıtalarla istihsal yapan müstahsıllar arasında
pamuk maliyeti değişeceği gibi resmî ve hususi
sektörlere ait fabrikaların mamul maliyetlerinin
de birbirine uymadığı muhakkaktır.
Bununla beraber, son üç senelik pamuk mali
yetleri 'üzerinde Ziraat Vekâletinin yapmış ol
duğu çalışmalardan istifade ederek, bir kilo va
sati pamuk maliyetinin Çukurova için 265 ku
ruş ve Ege için 208 kuruş civarında ve istihsal
edilen pamukların vasati satış fiyatlarına göre
de kiloda ortalama kazanç nispetinin % 20-25
raddesinde bulunduğunu söylemek, mümkün' ol
duğu kadar hakikata yakın bir ifade olacaktır.
Pamuklu mamullere gelince; Sümerbank 1955
yılı bilançosuna göre masraflar çıktıktan sonra
pamuklu mamullerinin ortalama kazanç nispet
leri % 14 olarak tesbit edilmiştir. Hususi sek
tör kazancı ise, bu kazancın altında veya üstün
de olmak üzere, % 10 - 20 arasında değişmekte
dir.
2. Pamuğu kıymetlendirme hususunda alın
ması zaruri tedbirin arasında barem fiyatının
tesbiti başta gelmektedir. Bu tedbir alınmamış
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olsaydı, pamuk mahsulünün idrak edilip piya
saya bol arz olunduğu ilk anlarda, alıcıların dış
pazar fiyatlarına göre mubayaaya teşebbüs et
meleri tabiî olacak ve binnetice küçük ve orta
müstahsilin eline daha az para geçecek ve dolayısiyle önümüzdeki mevsimde istihsal şevkleri
kırılmış olacak idi. Kooperatiflere ait barem fi
yatlarının tesbiti ile iktifa edilmemiş, aynı za
manda İzmir'de ve Adana'da Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatiflerine (Tarişe ve Çukobirliğe)
borsalarda müdahale mubayaaları yaptırılmak
suretiyle kooperatiflere ortak olmıyan müstah
silin bu mahsullerinin fiyatı da bidayette 300 ku
ruş civarında tutulmuştur. Bu ikinci tedbir de
alınmamış olsa idi, mevsim başında ayarlanan ba
rem fiyatından yalnız kooperatif ortakları fayda
lanacak ve diğer pamuk müstalısılları mahsulün
bol akışı zamanında bu fiyatı bulmak imkânını
elde edemiyecekti. Birliklerin mubayaaya aralık
sız devam etmeleri için lüzumlu malî imkânlar te
min edilmiştir.
3. Pamuk politikamız, hem istihsal maliyeti
yüksek olan pamuk mahsulünden müstahsilin
mâkul bir gelir temin etmesini sağlamak suretiy
le memleketimizin en mühim döviz kaynakların
dan biri olan pamuğun istihsalini artırmak ve
hem de son yıllarda genişliyen ve gittikçe geniş
lemekte olan dahilî pamuk istihlâkini karşılamak
gayelerine aynı zamanda matuftur.
1955 - 1956 pamuk mahsulü mevsiminde, pa
muklarımızın; ahdî bağlantılarımızın yerine geti
rilmesi ve müterakim borçlarımızın tesviyesi
maksadiyle daha ziyade E.P.U. içi memleektlere
satışını kanalize etmek için, 3/4 nispetinde E.P.U.
içine ve 1/4 nispetinde E.P.U. dışına olarak, pa
muk ihracatında gerek Tariş ve Çukobirlik gerek
se serbest ihracatçılara seyyanen tatbik edilmek
üzere dörtlü sistem kararlaştırılmış idi.
Tatbikatta bu dörtlü sistemin umulan netice
yi vermediği müşahede edildiğinden, bu nispet
Şubat ayı başlarında 1/1 olarak değiştirilmiş ve
tatbikine geçilmiştir.
Son tahminlere göre 130 bin ton civarında
hesaplanan bu seneki pamuk mahsulünden, dahi
lî ihtiyaç çıkarıldıktan sonra, 40 - 50 bin ton rad
desinde ihracedilebilecek miktardan bir kısmının
E.P.U. içi memleketlere ihracını birlikler vasıtasiyle tertiplemek zarureti hâsıl olmuştur.
Mezkûr birliklere tahmil edilen bu vazife ile
takibolunan gayenin tahakkuk edebilmesinin bir
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kısım, zararları iktiham etmiye vabeste olduğunu
takdir buyurursunuz.
REÎS. — Enver Batumlu.
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Saym Vekil Beye lütfetmiş
oldukları izahattan dolayı teşekkür ederim. Yal
nız, ben bu suali sorduğum zaman pamuk piya
sası gerek Ege'de, gerek Adana'da çok istikrarsız
bir vaziyette bulunuyordu. Devlet pamuğa bir
barem tâyin etmekle beraber piyasaya devamlı
surette müdahale mubayaalarında bulunmuyor
ve bu sebepten pamuk fiyatları 270 - 280 kuruş
gibi çok düşük bir seviyeye, maalesef, inmiş bulu
nuyordu. Suali sorduktan sonra gerek Meclisin
bütçe müzakerelerinden sonra, kış tatiline girmiş
olması ve gerek ondan sonra mesuliyet makamın
daki tebeddüller bir hayli gecikmeyi intaeeden
sebepler arasına girmiş bulunmaktadır. Buna
rağmen bugün de bâzı noktalarda fikirlerine işti
rak edemiyeceğimden son derece müteessir bu
lunduğum Sayın Bakanın beyanatlarına rağmen,
Adana'da, Çukurova'da, piyasa (yine zaruret pa
yını bağışlarlarsa kabul ediyorum) malî imkânla
rın temin edilememesi yüzünden, pek normal işle
memektedir. Çiftçiye Çukobirlik tarafından, ve
rilmiş pamuklara mukabil maalesef tediyeler vak
tinde yapılamamaktadır, bu bir bedahettir.
Muhterem arkadaşlar; Çukurova'da pamuk ziraati memleketimizin hakikaten müİıim bir istih
sal dalı olmak bakımından fevkalâde büyük ehem
miyet ifade eder ve Çukurova istihsali Türkiye
rekoltesi içerisinde kendisine müstesna bir yer
ayırır.
Buraya gerek müstahsili temsilen, gerek fab
rikatörleri temsilen ve gerekse sanayicileri tem
silen mütaaddit heyetler halinde gelen eşhasın
yapmış oldukları müracaatlardan anlıyoruz ki
bugünkü vaziyette pamuk rejimimiz ıslaha
muhtaçtır, revizyona tâbi tutulmak zaruretin
dedir. Bir kere ihraç mekanizması kolay kolay
işlememektedir. Sanayiin kâr' haddiyle ziraatin
kâr haddi arasında fark vardır. Fikirlerine bu
noktadan da iştirak edemediğimden dolayı fev
kalâde müteessirim. Bu bakımdan çiftçi, bir en
tegrasyon zarureti olarak endüstri ile beslen
mesi lâzımgelen ziraatimizin bir kısmında daha
az tatmin edilmiş bulunmaktadır. Fiyatların
suni olarak askıda bulunmasına rağmen, bizim
Çukurova müstahsıllarını ve endüstrisini tem-
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silen burada söyliyeceğimiz söz; piyasaya her
ruri kıldığına göre> demek ki 523 kuruşluk bir
şeyden evvel bir istikrar getirilmesini istemek- | ithal karşılığı verecektir. Halbuki pamuğun Akala
ten ibarettir. Çukurova'da pamuk piyasası is
birin fiyatı 315 kuruş olduğuna göre iki kilo
tikrar arz etmiyor. Fiyatlar dalgalanıyor ve, mü
nun, nakliyatla beraber Fob Mersin fiyatı 638
dahale mubayaalarının aralıksız devam etme
kuruşu bulmaktadır.
mesi yüzünden, çiftçi mutazarrır olmuştur. Ada
Buna nazaran iki kilo ihracatta bulunan bir
na'ya gittiğimizde bundan iki ay evvel bize ya
ihracatçının piyasadan alacağı pamuğun bedeli
pılan şikâyet, sayın Ziraat Vekilinin Adana'yi ı 636 kuruş tutmaktadır. Vaziyet bu şekilde de
teşriflerinde, kendi sahalarına
aidolmamakla
vam ettiği takdirde ihracatçının kilo başına 115
beraber, aynen kendilerine tekrar edilmiştir.
kuruş bir zararı göze alması icabedecektir.
Çiftçinin ihtiyacını dile getirmek için söylü
Devlet, Çukobirlik ve Tarişle ihracat im
yorum : Bugünkü 305 kuruşluk pamuk fiyatı,
kânı tanımakla bir nevi gizli takas yapmakta ve
yani diğer emtia ve mamullerin fiyat hareketle
ithal haklarını Çukobirlik gibi kooperatifler
ri göz önüne alınırsa, pamuk fiyatlarındaki bu
birliğine vermekle bunların zararlarını bu şe
yükselme dahi umumi fiyat seviyesinin dunun
kilde telâfi cihetine gitmektedir. Halbuki ser
da kalmış bulunmaktadır. Devletin yaptığı fe
best ihracatçılar bu hakdan faydalanmadığı için
dakârlığı takdir etmiyor değiliz. Hükümetin
ihracat mekanizması bizde suni olarak işlemek
yerinde bir siyasetle pamuğu kıymetlendirmek
zarureti ile karşı karşıya bulunuyor.
için Tarişle, Çukobirlikle ve And Birlikle
Diğer taraftan pamuk müştaklarının da va
yapmış olduğu müdahale mubayaalarının ehem
ziyeti
mühimdir. Meselâ küsbenin, yağlı küspenin
miyetini takdir etmiyor değiliz. Fakat Çukur
de
birikmiş
olduğunu biliyoruz. 15 bin ton ka
ova'daki maliyet hesaplarına göre vasati fiyat
dar küspe ihraç beklemektedir. Bundan başka
265 kuruş değil 270 kuruş civarındadır. Buna
geçen yılın istoklariyle birlikte, benim borsadan
göre pamuk 275 e düştüğü zaman beyaz kurtla
ve
ihracatçılar birliğinden aldığım malûmata na
mücadelede ve müteşebbisin kazancı olarak ken
zaran,
54 bin ton pamuk ihraç beklemekte ve
disine ayrılan pay da dâhil edilirse bu fiyatlar
yapılabilen
mubayaatın ancak 6 bin tonu ihracçiftçiyi tatmin etmez. Bugünkü 300 kuruşluk,
edilebilmiş
bulunmaktadır.
305 kuruşluk fiyatlar ancak bu durumu kurta
Bu vaziyet gösteriyor ki pamuk politikamızı
racak bir refah seviyesi temin edebilir. Yoksa
baştan revizyona tâbi tutmak ve behemehal bu
diğer ticaret branşlarında olduğu gibi, endüst
politikayı asli ve müdir prensiplerin kontroluna
ride olduğu gibi tatminkâr bir netice vermez.
tevdi etmek icabetmektedir. Af buyurun, bağış
Çukurova'da pamuk piyasasının arz etmiş
lanırsa
ifade etmiş olayım; ben pamuğun diğer
olduğu temevvüçlü durum yüzünden birçok çift
ihracat
mahsullerimiz kadar himaye edilmedi
çiler, pamuk mahsulünü birinci plândan ikinci
ğine kaani bulunuyorum. Pamuk, fındık, tütün,
plâna almak mecburiyetinde kalmışlar, susama
üzüm
gibi himaye görmemektedir. Bu hususta
ve çeltiğe doğru bir temayül, bir değişiklik baş
ayrıca
Sayın Vekilin de işaret
buyurdukları
lamıştır. Halbuki biz, bundan evvel, pamuğun
gibi,
Çukurova'da
randıman
çok
düşük
bulun
ihraç emtiamız aranmda birinci mevkide yer
makta,
bu
da
çiftçinin
durumunu
bir
kat
daha
almasından iftiharla bahsetmekte idik. Bu vazi
üzerinde durulması lâzımgelen bir hale getir
yet düşündürücü olmuştur denebilir.
mektedir. Pamuk fiyatlarındaki yükseliş, istih
Sonra, ihraç nispetlerinin değişmiş olması da
salin
devam edebilmesi için lâzım olan akarya
tatminkâr neticeler vermemektedir. Bakınız, bir
kıt
gibi,
makine gibi, gerek istihsal vasıtalarının
misal vereceğim : Fob ihraçlar E.P.U içi memle
ve.gerekse
istihsal maddelerinin fiyatları ile pa
ketlere 74 sent olduğuna göre, bunun 280 ku
ralel bir istikamette değildir, aynı nispette bu
ruşluk dolar üzerinden resmî paraya intikali
lunmamaktadır. Şimdi ihracatçılar pamuk ihrac203 kuruş etmektedir. E.P.U dışında 115 sent
edemiyorlar.
Çukobirlik ve Tariş kanaliyle iholduğuna göre bunun Türk parası olarak kıymeti
racediliyor.
322 kuruş etmektedir. Bu vaziyet dahilinde nis
petlerin bire bir yapılmış olması, E.P.U içi ve
Demokrat Parti iktidarı olarak serbest teşeb
E.P.U dışı için iki kilo pamuğun alınmasını za- I büsü himaye ettiğimize nazaran bizim behemehal
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müstakil ihracatçının vaziyetini göz önünde tut
mamız lâzımdır. Ondan sonra behemehal pamu
ğa bir fiyat vermemiz lâzımdır.
Bu şekilde bir politika ile himaye edilecekse,
primle beslenmiyecek yani endirekt değil, doğru
dan doğruya asgari fiyat verilmekle korunacaksa, bunun istihsal sezonundan, ihraç mevsiminden
önce ilân edilmesi ve behemehal o seviyede tu
tulması ve onun altına düşürülmesi gerekmekte
dir.
Üçüncüsü: Pamuğa kıymet takdir ederken
hangi ölçülere göre takdir edeceğimizin de açık
lanması lâzımdır. Pamuk neden 310 kuruş da, 350
değil, 325 değil. Maliyet fiyatları hakkında mesul
makamlarımız ortalama bilgilere sahibolduklarına göre bunun da nazara alınmasını ve buna gö
re tesbiti cihetine gidilmesini arzu etmekteyiz.
Bu hakiki ihtiyacın da ifadesidir.
Niçin 310 kuruş da, 305 veya 325 kuruş de
ğil?
Çiftçiye kâr haddi olarak % 20 - 25 gösteri
yor. Maalesef buna da iştirak etmiyorum. Bana
verilen malûmat; çiftçinin, müstahsilin ve endüst
ricinin verdiği malûmat; çiftçinin kazancı endüst
ri erbabının, kazanç haddinin aşağısında olduğu
merkezindedir. Halbuki millî politikamızda top
rak müstahsilinin değeri, çok daha büyük bir kai
deye oturduğu için, daha ziyade ekonomik fayda
ve ehemmiyet arz eder.
Endüstri kazanmalı, müstahsil kazanmalı ve
bu kazanç hadleri mâkul sınırlar içerisinde olma
lıdır. Bon prix'ye, iktisadi kıstasların sıhhatine
inanıyorsak dâvanın bu esaslar ve bu nâzım pren
sipler muvacehesinde halli icabeder, kanaatinde
yim.
Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim.
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim.
5. — Konya Mebusu Hidayet
Aydıner'in,
taş ocakları kanunu lâyihasının
hazırlanması
için çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair
Dahiliye ve İktisat ve Ticaret vekillerinden şi
fahi suali (6/200)
REÎS — Sual sahibi burada mı, efendim?
(Yok, sesleri) iki defa bulunmadığına göre sual
düşmüştür.
6'. — Trabzon Mebusu Selâhattin Karayavuz'un, Dil Akademisi hakkında sualine Maarif
Vekili Ahmed özeVin şifahi cevabı (6/204)
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RE IS— Sual sahibi burada mı? Alâkadar Ve
kil?.... Suali okuyoruz, efendim.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından
Büyük Millet Meclisinde sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim.
Trabzon Mebusu
Selâhattin Karayavuz
1955 bütçesi encümende görüşülürken o za
manki Maarif Vekilinin Dil Akademisi hakkın
daki vadinin çalışmaları ne dereceye kadar ilerle
miştir? Vekâlet bu mühim mevzu hakkında ne dü
şünmektedir?
REÎS — Maarif Vekili, buyurun.
MAARİF VEKÎLÎ AHMED ÖZEL (Sivas)
— Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâleti bilhas
sa keyfiyet mevzuunu ele aldığı vakit, bunu bir
takım müesseselere dayandırmayı düşünmüş ve
bu arada da umumi fikriyat yapacak umumi bir
ilim akademisinin taazzuvunu düşünmüştür. Dil
mevzuunu da şüphesiz ki, ayrıca bir dil akademi
si konusu olarak değil, bir ilim akademisinin ko
lu olarak mütalâa etmekteyiz. Binaenaleyh bu
dil akademisi, muhtelif ilim branşını ihtiva eden
bir kül olarak mütalâa edilmektedir. Bu taazzuv
ettiği zaman dil kısmı da bunun ancak bir kolu
olarak mütalâa edilmektedir. Şüphesiz böyle bir
akademik mahiyette bir müessesenin lüzumuna
kaani bulunmaktayız, dilimizin gramerini, imlâ
sını, terminolojisini ilh... inceliyecek böyle bir
müessese lüzumludur. Fakat bunu, bir küllün
cüz'ü olarak mütalâa etmekteyiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir.
REÎS — Selâhattin Karayavuz, Trabzon.
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon)
— Çok muhterem arkadaşlar, 1955 senesi bütçesi
Bütçe Encümeninde müzakere edilirken o za
manki Maarif Vekili Sayın Celâl Yardımcı'ya
bir talebimiz olmuştu. «Dokuzuncu Devlet Millet
Meclisinin teşriî kuvvetinin dil üzerindeki tasar
rufunu kaldıran kanundan sonra dil üzerindeki
keşmekeş ne kadar devam edecektir, bunun için
bir Dil Akademisinin kurulması düşünülmekte
midir?» Sualine karşı Sayın Celâl Yardımcı, Dil
Akademisinin kurulması zaruretini ileri sürmüş
ler ve bu husustaki çalışmalarına devam edecek
lerini vâ'detmişlerdir. Bu arada vekâletlerde de
ğişiklik oluncaya kadar bu çalışmaların devam
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ettiğine şahid olduk. Gerek Celâl Yardımcı arka- II Halbuki ilim akademisi çok uzun zamana müte
vakkıf bir iştir.
daşımıza ve gerekse yeni Maarif Vekilimize bu
Gazetelerde bu dil konusu hakkında bir söz
husustaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
lü
soru
verdiğimi okuyan vatandaşlardan 20 den
önce doğrudan doğruya veya ilim akademisi
fazla mektup aldım. Dilin kurtarılması için he
altında bir kol olarak dil akademisinin bir an ev
pimiz ayrı ayrı bunun ıstırabını hissetmekle be
vel tahakkuk ettirilmesi icabeder. Milletvekilliği
raber bu işin bir an evvel karara bağlanması yo
ve mebusluktan başlıyarak birçok müteradif keli
lunda el birliği etmiş değiliz. Bu mektuplar ef
meleri kullanma mecburiyetinin esası üzerinde
kârı umumiyenin sağduyusunu ifade etmektedir.
durmakta ısrar etmişizdir. Saylavlığı başımızdan
Sayın Maarif Vekilinden evvelâ Dil Akade
çoktan attık ama, milletvekili miyiz, mebusmuyuz
misini
kurmak suretiyle dil meselesini halletmeyi
bunu henüz öğrenmiş değiliz. Bu çok acıdır ar
düşünmelerini
bilhassa rica ederim.
kadaşlar. 9 ncu Devre Millet Meclisi dil üzerin
BEİS — Sual cevaplandırılmıştır.
deki vâki talepler üzerinde durmıyarak doğrudan
doğruya .1341 senesinin Anayasasının dilini ka
bul etti. Biz bu esasları ele almıyacak olursak bu
kanunu tamamiyle tatbik mecburiyetinde olaca
ğız. Muahhar bir kanun olmasına j rağmen, 9 ncu
Devre Millet Meclisi tarafından çıkarılan bu ka
nundan sonra çıkarılmış olan kanunlar içerisin
de, (Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti) tâbiri
yerine Genelkurmay Başkanlığı tâbirini görüyo
ruz. Demek ki bu kanuna riayet edilmiştir.
Bunların hepsi şu zaruretleri ortaya koyuyor.
Dil akademisinin bir an evvel kurulması ve dolayısiyle dilimizin kurtarılması lâzımdır arkadaş
larım. Bu memlekette dilin tekâmülü için de üç
esaslı müessesenin yanyana gelip çalışması lâzım
dır : Baro, tiyatro ve matbuat.. Bu üç müesseseyi
bugün ele alacak olursak, maalesef görüyoruz ki,
dilin tekâmülü için kâfi derecede yardımcı ola
mamışlardır. Yukarda (gereği düşünüldü) diyen
hâkimin aşağıdaki ifadesi içinde «salifüz zikir be
yan» tâbiri de vardır. Binaenaleyh hangi pey
gambere kul olacağımızı şaşırdık. «Gereği düşü
nüldü» nün mü, «salifüzzikir beyan» m mı arka
sından gideceğiz? Matbuatımız da bu hususta lâ
zımı kadar yardımcı olmak vasfını henüz iktisabedememiştir. Tiyatromuz da aynı vaziyette ol
duğuna göre, dil üzerinden teşriî tasarrufumuzu
kaldırmayı kanunlaştırmamıza rağmen, dilin is
tikbalini kurtarmak mecburiyetiyle karşı karşıyayız.
Sayın Maarif Vekilinin yerinde olsaydım bir
dil akademisini bir ilim akademisi içinde bir kol
olarak kurmaktansa evvelâ dil akademisini bir
nüve olarak kurar ve bu ihtiyacı evvelâ karşılar
sonra onu tekemmül ettirerek ilim akademisine
geçerdim. Ve bu suretle halen bir keşmekeş için
de bulunan dil bir an evvel istikrara kavuşurdu. II

7. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul açılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif
Vekilinden şifahi suali (6/205)
E E Î S — Sual sahibi buradalar mı? (Yok ses
leri).
Sual sahibi yok, soruyu gelecek inikada bıra
kıyoruz.
8. — Çankırı Mebusu Tahsin Uygur'un, İs
tanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu hak
kında Maarif Vekilinden şifahi suali (6/206)
E E Î S — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) İkinci defa bulunmadığı için suali düş
müştür.
9. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ava
nos'ta 400 vatandaşa ait toprağın
ellerinden
alındığı hakkında Ulus gazetesinde intişar eden
havadisin doğru olup olmadığına dair Başvekil
den şihafi sualine Devlet Vekili Semi Ergin'in,
şifahi cevabı (6/207)
R E İ S — Sual sahibi burada mı? (Burada
sesleri) Başvekil buradadır, suali okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Başvekil
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygı ile arz ve rica ederim.
Kırşehir Mebusu
Tahir Taşer
27 Mart
nos'ta 400
başlıklı bir
Avanos'un
men tapulu
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1956 tarihli Ulus gazetesinde (Ava
vatandaşın toprağı elinden alındı)
yazıda toprak tevzi komisyonunca
Orta köyünden 400 vatandaşın kısve kısmen zilyed oldukları toprakla-
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nnın ellerinden alınarak başkalarına verilmek
suretiyle bu vatandaşların geçim vasıtalarından
mahrum bırakıldıkları yazılmıştır. Bu haber
doğru mudur, doğru ise müsebbibi eri hakkında
ne gibi kanuni bir muameleye tevessül olunmuş
tur?
REİS — Başvekil
BAŞVEKİL ADINA DEVLET VEKİLİ
ŞEMÎ ERGİN (Manisa) — Kırşehir Milletvekili
Muhterem Talıir Taşer'in sözlü sorularına Baş
vekil adına cevap vereceğim.
1. Avanos'un Orta köyünde faaliyette bulu
nan 72 numaralı Toprak Komisyonu tarafından
ölçülüp muhtaç çiftçilere dağıtılan arazi hak
kında mahallinde yaptırılan tetkikata nazaran
bu arazinin aslında devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunup âmme hizmetine tahsis olunmıyan işgalli arazidir.
2. İşgalli arazinin belirtilmesi tamamiyle
4753 ve 5618 sayılı kanunlarla, nizamname, ta
limatname ve bu husustaki tamim esasları dai
resinde yapılmıştır. Belirtme sırasında Toprak
Komisyonunun elinde bu köyün vergiden çıkarı
lan kayıtları bulunduğu gibi vatandaşlar tara
fından bu esnada ibraz edilen diğer belgeler bi
lir kişi huzuru ile mahallerine tatbik edilerek sa
hipli olduğu anlaşılan arazi, dağıtım dışı bıra
kılmıştır.
Zilyedlik veya vergi kaydına müstenit iddia
lar da 6333 ve 6335 sayılı kanunların vaz'ettiği
hükümler dairesinde nazara alınmıştır.
3. Dağıtıma tâbi tutulmak üzere belirtilen
1130 parça arazi 5618 sayılı Kanuna ek yedinci
maddesine tevfikan hakkı muhtel olanların hak
larını aramaları için askı kâğıdı ile parseller ve
şagilleri birer birer gösterilmek suretiyle köyde
ilân edilmiş, ve vâki itirazlar üzerine komisyon
ca köy halkı ve ihtiyar meclisi huzuru ile yeni
den yapılan revizyonda 6 000 küsur dönüm ara
zi dağıtım dışı bırakılmış ve bakiye kalan 16 234
dönüm arazi hakkında bir itirazda bulunulma
dığından Hazine malı olarak köyde bulunan
muhtaç ve hak sahibi çiftçilere dağıtılmıştır.
4. Zilyed ve tapulu yerlerinin dağıtılması
şöyle dursun elinde işgalli arazi bulunan kimse
ler eğer hak sahibi ise «Norm» dâhilinde kendi
sine ve arttığı miktarda diğer hak sahip
lerine verilmek suretiyle kanun hükümleri yeri
ne getirilmiştir,
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5. Dört vatandaşın yukarda arz edilen ka
nuni . müddeti içinde ellerinde bulunan tapula
rını ibraz etmemelerini ve ihtiyar heyeti ve bilir
kişilerin de bu hususta bir bilgi vermemeleri ve
mübrez tapuları zemine tatbik edememeleri yü
zünden birer parça arazileri dağıtıma tâbi tu
tulmuş olup dağıtılan arazi hak sahibi çiftçiler
,adma tapuca tescil edilmiş olduğundan umumi
hükümler dairesinde tapu kayıtlarının iptali ci
hetine gidilmesi zaruri görülmüştür.
6. Tetkik sonunda yapılan dağıtımın tama
miyle kanun ve mevzuata uygun olduğu ve toprak komisyonunun yapılan dağıtımda her hangi
bir usulsüzlüğü görülmediği anlaşılmıştır. Bu
hususta ariz ve amik tctkikatta bulunulmuş ve ya
pılan işlerin tamamiyle mevcut kanun ve nizam
hükümlerine uygun olduğu görülmüş bulunmak
tadır. Mevcut kanun hükümleri tatbik edilmiş
bulunduğuna göre muhterem arkadaşımızın bil
miyorum bu hususta başka bir fikir ve mütalâası
var mıdır?
REİS — Tahir Taşer, (Kırşehir).
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlarım; Ulus gazetesinde Avanos'un Orta
köyünde 400 vatandaşın arazisinin ellerinden alı
narak başkalarına dağıtılmış olduğuna dair ya
zıyı görünce, o memleketin bir evlâdı ve millet
vekili sıfatiyle alâkadar oldum ve keyfiyeti Baş
vekilden sordum.
Bugün Sayın Devlet Vekilinin Başvekil na
mına verdiği cevaptan, hâdisede usul ve kanun
lara aykırı bir muamele olmadığı anlaşılmakta
dır. Başkaca maruzatım yoktur. Kendilerine te
şekkür ederim. (Bravo sesleri, alkışlar).
REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim.
10. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın,
motor
lu nakil vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik
ve lüks eşya yerine de istihsali artıracak mal
zeme ithalinin doğru olup olmadığına dair suali
ne Gümrük ve İnhisarlar Vekili ve İktisat ve Ti
caret Vekâleti Vekili Ilâdi Hüsman'ın şifahi ce
vabı (6/209)
REİS — Sual sahibi buradalar mı? (Burada
sesleri) Alâkalı vekil de buradalar. Suali okuyo
ruz.
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tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet ve müsaadelerini saygiyle arz ederim.
Bolu Mebusu
Ahmet Hatı
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fazla değil midir? Bilhassa serbest dövizle getiri
len vasıta ve parçalar için ceman halkın ödediği
kâr nispeti nedir?.
6. istihsali artıracak birçok tesis ve malze
melerle mevcut fabrikalarımızın muhtacoldukları ham maddeler için kâfi döviz temin edilemedi
ği halde lüks eşya ithal edilmesi şikâyet ve tenkidlere yol açmakta olduğuna göre vekâletin bu
husustaki düşünceleri nelerdir?

1. Mevcut motorlu nakil vasıtalarımız için uzun
müddetten beri lâstik ve yedek parça sıkıntısı çe
kildiği halde yeniden kamyon ve otomobil ithal
edilmekte devam edildiği görülmektedir. Vaktiy
le memleketimize ithal edilerek çalıştırılmakta
bulunan mevcut vasıtaların yedek parça ve lâstik
noksanlığı yüzünden tam randımanla çalıştırılma
dıkları bir zamanda, yeniden komple vasıta ithal
edileceği yerde sağlanabilen döviz imkânlarının,
yedek parça ve lâstiğe tahsisi daha faideli değil
mi?.

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili.

2. Mevcut motorlu vasıtalara lâzım olan lâs
tik ve parçalar temin edilirse 4 - 5 sene memleke
tin ihtiyacını karşı! ıyabileceği iddia edilmekte bu
lunduğuna göre vekâletin bu husustaki düşünce
ve kanaati nedir?.
3. Memlekete ithal edilen kamyonlarda ne
gibi vasıflar aranmaktadır?.
4. — Bilhassa önümüzdeki iş mevsiminde lâs
tik ihtiyacının artacağına göre ne gibi tedbirler
alınmıştır?.
5. Gerek komple vasıta olarak ve gerekse par
ça halinde ithal edilenler, kısmen tevzi
ve tahsis yoliyle mütebakisi de daha ambalajları
bile açılmadan peşin para ile kapışıldığma göre
bunlar için kabul edilmiş bulunan kâr hadleri

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKÎLI VE
İKTISAT VE TICARET VEKÂLET! VEKILI
HÂDİ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem Bo
lu Mebusu Ahmet Hatı'nın, motoriu nakil vası
taları yerine yedek parça ve lâstik ithalinin daha
faydalı olup olmadığına ve istihsali artıracak bir
çok tesis ve malzemelerle mevcut fabrikalarımı
zın muhtacoldukları ham maddeler için kâfi dö
viz temin edilemediği halde lüks eşya ithal edil
mesinin şikâyet ve tenkidlere yol açmakta olduğu
na dair 6 maddeden ibaret sualine cevabımı sırasiyle arz ediyorum :
1. Liberasyon tatbikatının durdurulduğu
22 . IX . 1952 tarihinden bugüne kadar binek
otomobil için vekâletimizce tahsis verilmemiştir.
Kamyon, lâstik ve yedek parça ithalâtı için
1955 yılında ve 1956 yılında normal kaynakları
mızdan şimdiye kadar ve I C A (F. O. A) yar
dımlarından senelik olarak yapılan tahsisler şöy
ledir :

1955 tahsisleri
Normal kaynaklarımızdan
(Dolar olarak)

I C A (F. O. A) yardımların
dan (Dolar olarak)

955 000
Kamyon
400 000
Yedek parça
185 000
6 000 000
(Dış ticaret işlerine dair 500 sayılı sirkülere göre
(I C A (F. O. A.) yardımlarından yapılan yedek
her acentenin ayda 500 T. L. lık yedek parça itha
parça tahsislerinin 1955 senesinde biraz daha
li otomatikman kabul edilmiş olup bu kanaldan
kabarık olması, munzam olarak verilen 30 milyon
yapılan ithalât yekûnu senede ayrıca takriben 2,5
dolarlık yardımdan mütevellittir.)
milyon T. L. yi bulmaktadır.)
Kamyon lâstiği
1 275 514
4 662 000
1956 tahsisleri
Kamyon
1 218 260
3 500 000
Yedek parça
417 865
(Biraz evvel arz ettiğim acentelerin otomatik
ithalâtı burada da hesaba katılmak iktiza eder.)
4 200 000
Kamyon lâstiği
3 900 000
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Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere, kamyon,
"lâstik ve yedek parça ithalâtında lâstik ve yedek
parçalar ön plânda tutulmakta olup bunlara na
zaran cüzi bir yekûna baliğ olan kamyon tahsis
lerinin kısmı küllisi resmî sektör ve maden müstahşılına ait bulunmaktadır.
2. Yapılan lâstik ve yedek parça tahsisleri,
memleketimizde mevcut motorlu nakil vasıtaları
nın uzunca müddet faal durumda kalmalarını te
mine yardım edecek şekilde ayarlanmaktadır. An
cak, bir taraftan yapılan lâstik ve yedek parça
tahsislerinin memleket ihtiyacının tamamına ce
vap verecek hacımda olmaması, diğer taraftan
her sene biraz daha eskiyerek kadro harici kala
cak vesait adedinin seneden seneye artması naza
ra alınacak olursa, mevcut motorlu nakil vasıta
larının heyeti umumiyesi itibariyle 4 - 5 sene
müddetle faal durumlarını sağlamanın zorluğu
kolaylıkla anlaşılır. Ayrıca motorlu nakil vasıta
ları için pek mühim olan istimal tarzı, yol gibi
faktörleri de nazara almak lâzımdır.
3. Gerek ICA yardımlarından gerekse nor
mal kaynaklarımızdan yapılan tahsislerle ilgili
kamyon ithalâtı, dünyaca tanınmış markaları
memleketimizde temsil eden acentaları vasıtasiyle
karayollarımızm durumuna en uygun tip ve va
sıfta bulunanlara inhisar ettirilmektedir.
4. Biraz evvel arz ettiğim tahsis rakamların
dan da anlaşılacağı üzere, önümüzdeki iş mevsi
mine ait lâstik ihtiyacının mühim bir kısmı kar
şılanmış bulunmaktadır.
5. K/951 sayılı karara ekli kâr hadleri liste
sinin 31 sıra numarası ve 87.02, 87.03 pozisyo
nunda gösterilmiş bulunan otomobil, otobüs, kam
yonet ve sair motorlu kara nakil vasıtaları için
tâyin edilmiş bulunan kâr haddi ithalâtçıya
% 30 ve perakendeciye % 10 olmak üzere ceman
% 40 tır. Bu malların ayrıca toptancılığı kabul
edilmemiş olduğundan, listede bir toptancı kârı
gösterilmemiştir. Kâr hadleri listesinin 68 sıra
numarasında zikredilen otomobil yedek parçaları
için ithalâtçıya % 70, toptancısına % 10, pera
kendecisine % 20; bir kâr tanıması suretiyle
fark gözetilmesi, yedek parça ithalinin güçlüğü
ve her neviden parçaların bulundurulması sure
tiyle seri halde satışa arzı ve bu halin devam et
tirilmesinin hususiyeti ve küçük bir parçanın
icabında bir motorun işlemesini temin veya tadi
le sebebolması gibi yedek parçacılığın ehemmiye
tini tebarüz ettiren hususlar göz önünde tutul a-
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rak yedek parça ithalini teşvik ve yedek parçala
rın her zaman bulundurulmasını temin maksadiyle daha geniş bir had tesbit edilmiş bulunmak
tadır.
1956 bidayetinden
itibaren
Fransızlarla
yapılan görüşmeler neticesinde tütün protokolün
deki lüks eşya yerine tıbbi müstahzar, röntgen
filmi, tıbbi elâstiki mensucat, fotoğraf filmi ve
kâğıdı, biçer - bağlar makinalarma mahsus ipler,
graft kâğıdı, ilâç şişeleri, müstahzarat, ampul
imaline mahsus cam tüpler gibi mühim ihtiyaç
larımıza cevap veren malların ikamesi temin olun
muştur.
Diğer taraftan, Çekoslovakya tütün protoko
lünün aynı esaslar dairesinde tadilim sağlamak
üzere Çekoslovak Hükümetiyle temasa geçilmiş
ve bu meselenin Haziran ayında Ankara'da top
lanacak muhtelit komisyonda müzakeresi takarrür
etmiştir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REÎS — Ahmet Hatı.
AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Vekil Beyin verdiği izahatı dinledim,
kendilerine teşekkür etmekle beraber, benim
ehemmiyet vererek üzerinde durmak istediğim
meseleler hakkındaki düşüncemi tadil etmiş de
ğildirler. Bu sorum esas itibariyle iki konuyu
ihtiva ediyor. Birisi, otomobil, lâstik, kamyon;
diğeri de umumiyetle memlekette çok ihtiyacı
duyulan maddelerin ithali keyfiyetidir. Motorlu
vasıtaların bugün memlekette oynadığı büyük
rolü, şöyle şümulü ile nazarı itibara almadığımız
zaman eski itiyatların tesiri ile şoförlere, otomo
bil esnafına ait bir mesele gibi görürsek de; bu
gün motorlu vasıtaların oynadığı hayati rolü
ehemmiyeti ile mütenasip bir tetkika tâbi tuttu
ğumuz zaman, onun memleket ihtiyaçları içinde
başta gelen mevzulardan biri olarak belirdiğine
şahidoluruz.
Memleket için bu kadar ehemmiyetli olan bu
konu, şimdiye kadar serbest ticaret yoliyle ve ih
tiyaca göre muvazenelenerek tedrici olarak inki
şaf ediyordu. Fakat döviz tahditleri konduktan
sonra bu serbest piyasanın rolü tamamen ortadan
kalktığı için daha ziyade bu iş, Ticaret Vekâleti
nin bu işte çok da mütehassıs olmıyan, kırtasi
muamelâtı, ve bundan para kazanmaktan başka
düşüncesi olmıyan rekabetten de azade olan bir
takım tüccarların, esnafların elinde organize edi
lir, bir vaziyet almıştır arkadaşlar.

î : 61

4 . 5 . 1956

O :1

"Vekil Beyin, kamyonların ithalinde yani tec- I
Binek otomobili mevzuu. Sorarsanız binek
rübe edilen markalara dikkat edildiği noktasına
otomobili ithali memnudur, fakat
memlekete
da iştirak etmiyorum. Ben isim söyliyerek, marka
mütemadiyen otomobil gelmekte devam ediyor.
tâyin ederek burada bir şey söylemek istemem.
Arkadaşlar, dolar 280 ve 15 lira oldukça ve bu
kapılar da açık bulundukça tahsil için giden,
Ama serbest döviz zamanında memleketimize hiç
memuriyet için giden, staj için giden, akraba
ithal edilmemiş olan ve ithal edildiği zaman da
ziyareti için giden herkes bir otomobil alıp ge
çalışmadığı sabit olan birçok markalar gelmiştir
tirme yolunu arıyor ve buluyor. Hattâ o kadar
ki, ancak 25 - 30 bin kilometre yaptıktan sonra
ileri gidebilirim ki, otomobil getirmek için böy
ıskartaya çıkmıştır. Bundan başka memleketimi
le bir bahane icadederek birkaç ay şurada, bu
ze dayanacak şekilde ithal edilmiş öyle otomobil
rada kaldıktan sonra. memlekete bir otomobil
ler vardır ki, 500 bin kilometre yapmış olduğu
getirme yolunu tutmuş bir zümre türemiştir.
halde hâlâ çalışabiliyor. Bu itibarla memleketi
Ve bu otomobili buraya sokmaya muvaffak olan
mize kamyon ithal edilirken memleketimizde ça
bir adam 30 - 40 bin lira kazanıyor. Bir memu
lışma kabiliyeti olan otomobiller ve kamyonlar
run
müddeti ömründe kazanamadığı bir parayı
ithal edelim. 6, 7, 8 sene çalışabilsin, ötekiler it
böyle bir sahada kazanma kapılarını açık tut
hal edildiği zaman bir iki sene zarfında ıskarta
tuğumuz müddetçe bugünkü açıkgöz adamların
oluyor. Onlara verilen dövizler dolayısiyle va
ne derecelere kadar sızmalar yaptıkları kolay
tandaşlarımız mutazarrır oluyor arkadaşlar. Şu
ca anlaşılabilmektedir. Her ne olursa olsun, bu
veya bu şekilde neyi ithal ediyor veya etmiyorsak
kapılar açık kaldıkça birçok otomobillerin mem
bunu Devlet Sektörüne şunun mukabili diye açık
leketimize sızması devam edecektir. Halk bun
bıraktığımız bu yolların bizim memleketimizde
dan şikâyet etmektedir ve muhaliflerimiz bu
doğru olarak kullanılmadığını, geçirdiğimiz acı
yüzden
bizleri muaheze etmektedirler. Şayet be
tecrübelerle görmüş oluyoruz arkadaşlar.
nim otomobilim varsa, meselâ Amerika'dan al
Bir şey ya ithal ediliyor, ya ithal edilmiyor.
dım, gelirken onu satarım ve parasını alıp ge
Hakikaten hususi tertibatlı vasıtalara şu veya bu
lirim... Kimsenin bunda bir zararı yoktur. Hariç
inşaat için ihtiyacolabilir. Fakat bu işl'erde yıp
memleketlerden aldıkları bin liralık bir malı
ranmış bir arkadaşınız olarak şuna kaniim ki,
buraya getirip 40 000 liraya kadar satabilmek
4 - 5 sene kamyon ithal etmesek de gerek resmî
tedir. İkinci Dünya Harbi bidayetinden itiba
gerek hususi sektörümüzün hizmeti durmıyaren bu yollar suiistimallere uğramış ve daima
caktır. Bu hususu kime sordu isem aynı fikir
suiistimaller yapılmıştır. Ne Devlet mekanizma
de, aynı kanaatte olduğunu gördüğüm içindir
sı, ne bizim kontrol teşkilâtlarımız ne de müL
ki huzurunuza kadar getirdim.
fettişlerimiz, binlerce vaka olduğu halde tuta
Lâstik,işi,, hakikaten Hükümetin ehemmiyet
mamışlardır. Onun için Hükümetten rica ediyo
le meşgul olduğu bir mevzudur. Fakat bu işle
rum hattâ ısrar ediyorum binek otomobili itha
daha evvel lâyıkı veçhile bugünkü gibi meşgul
lini tamamen menetmeleri lâzımdır. Başka çıkar
olunsa idi sıkıntı çekmiyecektik. Lâstik 10 bin
yol yoktur. Ahmet Bey otomobil getirecek 50
ile, 5 bin ile ölçülecek bir miktarın üstünde ih
bin lira kazanacaktır.
tiyacı hissedilen bir metadır. Lâstiği
olmıyan
REİS — Konuşmalarınız sorunuzun dışın
bir kamyqn muattal bulunduğuna, bunun borç
dadır.
ları ödenmiyeceğine göre, onun tevlidettiği za
AHMET HATI (Devamla) — Dışında değil
rar göz önünde tutularak lâstiğe daha fazla
dir. Mamafih içine ircaa çalışırım.
ehemmiyet vermek lâzımdır. Sonra, lâstik tevBinek otomobillerinin bu ithal meselesi tan
ziinde tutulan yol da o kadar isabetli değildir.
zime muhtaçtır. Devletin getirdiği otomobillerde
6 tane lâstiği eskimiş olan bir kamyona iki ta
de kaçamak yollar görmek mümkündür. Hizmet
ne lâstik veriliyor. Bu iki lâstikle kamyonunu
otomobili olarak gelen otomobiller içinde sadece
faaliyete geçiremiyen şoför, .lâstikleri başka bi
bir televizyon noksandır.
risine satıyor ve bu suretle bir karaborsa doğu
Sonra arkadaşlar, lüks eşya mevzuunda yine
yor. Bunlar gözlerimizin önünde cereyan eden
Vekil Beyin verdiği izahat doğrudur, fakat beni
hâdiselerdir.
| tatmin etmiyor. Biz şu veya bu malımızın ihracı
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mukabili bu eşyayı ithale mecbur değiliz. Bu
yüzden memlekette kristal avizeler, naylon eşya
mağazaları doldururken lüzumlu maddeleri bul
mak mümkün olamıyor. Biz arz ettiğim kapıları
açık bıraktıkça bu hal devam edecek ve halkın
bizi, bunları önliyemiyorsunuz, diye yaptığı ten
kidi devam edecektir. O itibarla bizim satılmıyan
malımız varsa, ben o kanaatteyim ki, lüks eşya
getirmektense bunları ihracetmemek daha doğ
rudur. Satılacak eşya bulundukça bunu ihrae et
mek ve lüzumlu mal getirmek mümkündür. Ge
tirilebilir de. Ama bizim bünyemizde fazlaca
lükse temayül olduğu için o kapıda bir parça
aralık bulduk mu onu genişletmekteyiz, arkadaş
lar. Benim kanaatim şu, bugün bizim giriştiğimiz
işleri başarmamız için elbette sıkıntıya gireceğiz,
elbette bu sıkıntılara katlanacağız. Fakat ehemmi
mühimme tercih etmek ve bu gibi şeyler sıkı tu
tulmak suretiyle alacağımız tedbirler efkârı umumiyeee tasviple karşılanacağı gibi mevcut müş
külâtın da hiç olmazsa % 30 - 40 azaltılacağına
kaaniim. Bu itibarla motorlu vasıtaların yedek
parça, lâstik işi ve buna muvazi olarak istihsale
3'arıyan malzeme ve makinelere ve saireye tahsis
edilecek dövizlerin çoğaltılması ve fakat arz etti
ğim kapıların kapatılması lüzumuna kailim. Bu
tedbirlere tevessül edilmesini hükümetten ve Ti
caret Vekilinden rica ederek sözlerime nihayet
veriyorum. (Alkışlar)
R E l S — İktisat ve Ticaret Vekili.

GÜMRÜK VE INHISARLAR VEKLLL VE
IKTISAT VE TICARET VEKÂLETI VEKILI
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kân olmamakta ve memleketimizin bir kısım mal
ları satılamamaktadır. Biraz evvel arz ettim
Fransa ile olan bu anlaşmalarda lüks eşyaya ta
allûk eden kısımlar tadil edilmiş ve bunun yeri
ne memleketin mübrem ihtiyaç maddeleri konul
muştur. Keza Çekoslovakya ile, bu mevzuda
mevcut anlaşmanın bu sahasındaki hükümleri
nin tadili maksadiyle Haziran ayında bir görüş
me yapılacaktır. Bunun dışında gerek E, P. U.
memleketlerinden, gerekse diğer memleketlerden
dövizle lüks eşyaya her hangi bir tahsis yapıl
mamıştır.
Müsaadenizle bir noktayı daha arz edeyim.
Halen binek otomobili ithali müsaadesi verilme
mektedir. Yalnız bir kısım binek arabaları, mev
cut usullerimize göre, meselâ dışardan gelen ve
uzun müddet yabancı memleketlerde oturan bâzı
vatandaşların ithal hakkına sahip bulundukları
binek arabalarını bugünkü rejime göre ithal sı
rasında kıymetinin dört misli tevzi fonu alın
mak suretiyle bunların ithaline müsaade edil
mektedir. Fakat şimdi Sayın Başvekilimizle ve
Maliye Vekili arkadaşımla görüştüm, bu suretle
dahi yani her hangi şekilde olursa olsun bunla
rın memlekete ithalini meni için lâzımgelen te
şebbüslere girişeceğimizi de arz etmek isterim.
(Bravo sesleri, alkışlar)
REİS — Ahmet Hatı.
AHMET HATI (Bolu) — Efendim; hükü
metin gösterdiği anlayışa evvelâ teşekkür ederim.
Uzun zaman kalmış, şu bu. Elbette ki, bun
lar bir usule dayanılarak getiriliyordu. Benim
işaret etmek istediğim nokta, bugünkü fevkalâde
hal karşısında eski usulün yürümemesini anlat
maktan ibarettir. Diğer işlerde de inşaallah yürümiyen usulleri kaldırırlar da bizim sırtımız
daki yükü hafifletmiş olurlar.

HÂDI HÜSMAN (istanbul) — Efendim; biraz
evvelki maruzatımda, yedek parça ve lâstikler
için iki senelik yapılan tahsislere ait rakamları
etraflıca arz etmiştim, ihtiyacımız elbette mev
cuttur. Fakat gittikçe artan bu ihtiyacı karşıla
mak hususunda gayretlerimizden de fariğ olmu
RE IS — Sual cevaplandırılmıştır.
yoruz.
Arkadaşımızın lüks eşya hakkındaki sözlerine
11. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, bina
gelince; lüks eşya için hiçbir tahsis;, transfer
yapımım teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
yapmış değiliz. (Hafif gürültüler)
kındaki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne gibi
R E l S — Müsaade buyurun, efendim.
bir netice elde edildiğine ve gecekondularda otu
HÂDt HÜSMAN (Devamla) — Fakat, biraz
ran vatandaşlara tapularının ne zaman verilebi
evvelki maruzatımda da ifade etmiştim, bâzı
leceğine dair Başvekilden şifahi suali (6/210)
memleketlerle yapılan ticaret anlaşmaları muci
R E l S — Sual sahibi burada mı! (Burada
bince, bir kısım maddelerin satışını temin etmek
sesleri)
için mukabil tarafın da bize teklif ettiği bâzı
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
malları bir nispet dâhilinde almak zarureti hâ- |
sil olmaktadır. Aksi takdirde bu anlaşmalara imbul) — Mehil istiyorum. Henüz hazır değilim.
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REİS — Hükümet hazır olmadığını beyan
etmektedir. Dahilî Nizamnamenin 153 ncü mad
desine tevfikan hükümete mehil verilmiştir.
Ne kadar mehil istiyorsunuz?
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir İnikat için.
REİS — Bir İnikat mehil verilmiştir.
12. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, yeni
açılan kolej, ortaokul ve liselerin durumuna dair
sualine Maarif Vekili Ahmed özel ile Maliye Ve
kili Nedim ökmen'in, şifahi cevabı (6/212)
REİS — Sual sahibi burada mı?
sesleri) Suali okuyoruz :

(Burada

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıda maddeler halinde arz eylediğim hususata Sayın Maarif ve Maliye vekillerinin söz
lü olarak cevap vermelerini rica ederim.
Saygılarımla.
Kocaeli Mebusu
Cemal Tüzün
1. 1955 yılında açılan (5) kolejden İstan
bul, İzmir ve Eskişehir'deki kolejlere bu yıl
için bina durumları itibariyle birer talebe dahi
almaya imkân yoktur. Bu hususu defaatla ve
şifahen arz eylediğim halde sadra şifa verici bir
malûmat alamadım. Bu husustaki düşünce ve
tedbirler nelerdir?
2. Yeniden açılan ortaokul ve liselerimiz
de fizik ve kimya lâboratuvar malzemesi olma
dığını, bu gibi araçsız mezkûr derslerin okutul
masına da imkân bulunmıyacağına göre, bu hu
susta da alınmış ve alınacak tedbirler nelerdir?
3. Orta mektep ve liselerimizde eksik bulu
nan lisan hocaları mevzuunda ittihaz edilen ted
birler nelerdir?
4. Orta mektep ve lise hocalığını mergup
bir meslek haline getirmek için yeni tedbirler
düşünülmekte midir?
5. Kaza ve vilâyetlerde daha az mühim va
zifelere cip otomobili veya daha konforlusu tah
sis edildiği halde Maarif müdürlüklerine birer
cip otomobili tahsis edilmesi düşünülüyor mu?
REÎS — Maarif Vekili.
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas)
— Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz ki,
geçen tedris yılında memleketimizde kolejler
açılmıştır. Bunların içinde İstanbul, İzmir ve
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Eskişehir'de açılanlara yeniden talebe almak
için bina bakımından hakikaten sıkışık durum
dayız. Fakat bütün bunlara rağmen İzmir'de
yeni bir paviyon, Eskişehir'de de mevcut bina
ya yeni bir kat ilâvesi suretiyle bu seneki ihti
yacımızı elimizden gelen bütün gayretle karşı
lamaya çalışmaktayız. İstanbul'un durumu ise
bir parça nazik vaziyettedir. Fakat bütün ko
lejlerin gerek mimari projeleri gerekse maket
leri ikmal edilmiş durumdadır. Arsa meseleleri
de halledilmiş bulunmaktadır. Bu hususta ya
kında bir kanun tasarısı ile huzurunuza gelece
ğiz. O vakit lüzumlu tahsisatı sizlerden isteye
ceğiz, verdiğiniz takdirde derhal inşaata baş
lamak suretiyle, senede altı milyon lira sarf et
mek üzere altı senede bu işi de tahakkuk etti
receğiz.
Diğer suallerine de arzı cevabedeyim. Bi
liyorsunuz ki, gerek ortaokullarımızda ve ge
rekse liselerimizde, bilhassa fizik - kimya ders
lerinde çocuklarımızın daha iyi yetişmelerini
temin için lâboratuvarlarm maksada uygun bir
şekilde tekemmül ettirilmesi icabeder. Elimiz
deki bütün imkânları kullanmak suretiyle lise
lerimizin ve ortaokullarımızın bu ihtiyaçları
nı karşılamak için çalışmaktayız. Buna rağ
men halen mevcudolan yani geçen sene tedris
aletlerinden ne miktar alındığı ve hangi okul
lara konduğunu, monte edildiğini burada arz
ve izah edebilirim. Elimde rakamlar vardır
ancak bu okullarda ve bilhassa liselerdeki fi
zik ve kimya aletleri mevzuu ithal maddeleri
ve dolayısiyle bir döviz meselesi, bir transfer
meselesi olması bakımından bir parça sıkışık
durum vardır. Bunları memleketimizde imal
etmek suretiyle ihtiyacı temin etmek hususun
daki çalışmalara devam etmekteyiz. Sanat mek
teplerinde ve enstitülerinde bu aletleri imal
etmek suretiyle aynı zamanda döviz tasarru
funda bulunulmuş olacaktır, öyle-zannediyo
rum ki pek yakın bir istikbalde bu cihet te
min edilecek, lise ve ortaokullardaki bu ihti
yaç mehmaemken halledilecektir.
Zannederim bir sual daha olacaktı :
Biliyorsunuz ki okulların ihtiyaçları bil
hassa tesisat
bakımındandır.
Binaenaleyh
mevcut okullarımızın tesisat bakımından ih
tiyaçlarım karşılıyacak şekilde bütçeye tahsi
sat konmuş bulunmaktadır. Bu sene kabul
etmiş olduğumuz bütçe ile bu da temin edile-
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çektir. Bir plân dâhilinde realizasyonuna ça
lışıyoruz.
Bir de jip otomobilleri meselesi vardı. Af
federsiniz, sualler yazılı idi. Bendeniz irtica
len arz etmek istedim. Jip otomobilleri bâzı
maarif müdürlükleri tarafından mahallen te
min edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa bâzı vilâ
yetlerimizde hususi muhasebeye vâki olan
yardımlarımızla temin edilmektedir. İhtiyaç
artıkça da bu hususun teminine çalışılacaktır.
REİS — Maliye Vekili.
MALÎYE VEKİLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) — Bu mevzuda da bütçe ve dış tediye im
kânlarımızla mukayyedolduğumu arz ederim.
REİS — Cemal Tüzün, (Kocaeli).
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, orta okul ve liselerde lisan hocası
bulunamamasmdan mütevellit her birimizin
çektiği üzüntü cümlenizin malûmudur.
Arz etmek isterim ki, 14 senelik bir tahsil
den sonra bugün lisanın çok mcrgubolduğu bir
zamanda 30 lira asli maaşla lisan hocası bulmak
çok müşküldür.
Bütçe müzakerelerinde de arz ettiğim gibi
lisan hocalarına ayrıca ek görev gibi bir takım
vazifeler tahmil edilmek ve buna mukabil, üc
retlerinin çoğaltılmasiyle mesleke karşı bağlı
lıklarının kuvvetlendirilmesi lüzumuna işaret
etmiştim. Fakat o günden bugüne henüz sadra
şifa verir bir hareket vâki olmadı.
Açılan lise ve orta mekteplerde ve hattâ es
ki lise ve orta okullarda lisan hocası bulunma
masından mütevellit tedrisin ne kadar eksik ol
duğu ve tedrisatta ne kadar müşkilâtla karşı
laşıldığı malumlarınızdır.
Liseden mezun olan çocuklarımızın lisana
vukufiyetleri noksan olmalarından mütevellit
bunların yüksek mekteplerde ne derece ıstırap
çektikleri ve zorluklara mâruz kaldıkları hepi
mizin bildiğimiz hakikatlerdir. Binaenaleyh
enerjik Maarif Vekilimizden ve hükümetimiz
den bu hususa daha fazla ehemmiyet vermele
rini arz ve istirham ederim.
Muhterem arkadaşlar, muhterem Maliye Ve
kilimiz her zaman olduğu gibi kısa ve veciz ko
nuştular. Hepinizce malûm olan bir keyfiyettirki, fizik ve kimya derslerinin, lâboratuvar ol
maksızın okutulmasına imkân yoktur. Binaen
aleyh bunun lüzum ve ehemmiyeti göz önüne
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alınarak bir an evvel hâl edilmesini rica ede
rim.
Muhterem arkadaşlar, birçok kaza ve vilâ
yetlerde maarif müdürlerine nazaran daha kü
çük teşebbüslere jip otomobili verilmektedir.
Halbuki maarif müdürlerine jip otomobilinin
ne dereceye kadar lüzumlu olduğunu takdirini
ze bırakırım. Maarif müdürlerinin bizzat hücra köylere kadar giderek köy hoealariyle, köy
çoeuklariyle meşgul olmalarının lüzum ve za
ruretini belirtmeye ihtiyaç var mı?
Sayın Maarif Vekili İstanbul Kolejinden hiç
bahsetmediler. 1957 senesi için tek talebe koya
cak yeri yoktur. Dört ay sonra mektep yeniden
açılacağına göre, bu dört ay içinde yeniden bir
bina bulmaya ihtiyaç vardır. Halbuki, bu hu
susta hiçbir çalışma yapılmış değildir. Geçen
sene açtığımız kolejlerin kısa zamanda bu gibi
uygunsuz akıbetle karşı karşıya kalması - Tâ
birimde belki hata ettim, özür dilerim - katiyen
caiz değildir. Bu husustaki sayü gayretlerini
esirgememelerini bir defa daha rica ederim.
REİS — Sual cevaplandırılmıştır.
13. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, se
feri sağlık malzemesi hakkındaki sualine Millî
Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi
cevabı. (6/213)
T. B. M. M. Riyaset Makamına
1954 - 1955 yıllarında Millî Müdafaa Bütçe
si Sağlık kısmına ayrılan ödeneğin tüm bütçe
nin ancak pek cüzi kısmını teşkil etmesi sebe
biyle seferi sağlık malzemesinin kullanılmış olup
olmadığının ve 1952 senesi ile bugünkü mevcut
arasındaki farkın ne kadar olduğunun, 1955 se
nesinde sağlık malzemesi için ne miktar para
sarf edildiğinin Millî Müdafaa Vekilince sözlü
olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulma
sını saygılarımla, rica ederim.
Bolu Mebusu
L. Oğultürk
DEVLET VEKİLİ VE MÎLLÎ MÜDAFAA
VEKÂLETİ VEKÎLÎ ŞEMÎ ERGİN (Manisa)
— Bolu Mebusu muhterem Oğultürk'ün sualle
rine arzı cevap ediyorum.
I - 1954 - 1955 yılları arasında Millî Müda
faa bütçesinden Sağlık Dairesine ayrılan para
dan Millî Müdafaa sağlık ihtiyaçları karşılan
maya çalışılmaktadır.
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II - Sefer için mevcut kadro malzemelerin
den umumiyetle büyük bir şey kullanılmış değildir. Ancak Amerikan yardımından gelen has
taneler ve bâzı üniteler meyanmda bulunan Pe
nisilin, Stroptomisin ve röntgen filmi, plaster
gibi zamanla bozulacak ve hiçbir şeye yaramıyacak olanlar, büsbütün kaybedilmemek üzere,
seferi ihtiyaçlar kadrosundan çıkarılmış ve hazeri ihtiyaçlara sarf edilmiştir.
III - 1952 ile 1955 yılı sefer stokları arasın
da, yukarda belirtilen ve zamanla bozulan ilâç
ve malzeme hariç hiçbir fark yoktur.
IV - 1955 yılı bütçesi 4 349 000 lira olup ta
mamen senesi içinde sarf edilmiştir.
REİS — Lûtfi Oğultürk, buyurunuz efendim.
LÜTFÎ OĞULTÜRK (Bolu) — Arkadaşlarım, pek muhterem Millî Müdafaa Vekilinin be
yanlarına teşekkürler ederim. İçinde bulundu.ğumuz senenin bütçesini bir mebus olarak ince
lerken, toprağımızı, Bayrağımızı ve şerefimizi
koruyan Millî Müdafaa Vekâleti bütçesini ayrı
bir dikkatle incelemiş bulundum. Ve Millî Mü
dafaa Vekâleti erkâniyle de bu mevzuda teker
teker konuştum ve huzuru âlinize, aldığım malû
matla gelmiş bulunuyorum.
Millî Müdafaa Vekâletinin bütçesinde bütün
fasıllar, şahsan bana ferahlık, huzur ve ümit ve
rirken; sağlık kısmı bütçesi bende çok ciddî bir
üzüntü yarattı. Bu üzüntü tesiriyle, bütçenin
müzakeresi sırasında, tenkid ve ikazlarımı He
yeti Umumiyeniz huzurunda arz etmek için,
kalktım, Makamı Riyasete parmak kaldırdım,
elimi masaya vurdum, görülmedi ve duyulmadı.
Bu sebeple bu sorumu açmış bulunuyorum. Ar
kadaşlar, bu soruyu sayın vekilin makamında
ve vicahen sormak mümkündü. Fakat Yüksek
Meclisin ıttılaına arzını ve bu çok mühim mev
zuun sayın vekil tarafından yüksek huzurunuz
da teşrihini daha uygun buldum.
Mevzu şudur : Millî Müdafaa Vekâletinin
alâkalı âmirlerinden aldığım malûmata göre
tüm bütçenin ancak binde dördü sağlık kısmına
ayrılmıştır. Halbuki ayrılması icabeden miktar
asgari % 10 dur. Ve elbette bu şekilde bozulan,
harcanmıyan ilâçlar ve malzeme de harcanmış
tır.
Sağlık Vekâletinin bütçesi her sene muntaza
man artarken ve % 3, bugün % 8,5 kadar yük
selmiş iken Millî Müdafaa Sağlık kısmı bütçesi
nin aynı miktarda kalması elem verici, üzüntü
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vericidir. Şunu da ilâveye mecburum ki, Sıhhat
|ı Vekâletinin elinde bulunan sivil hastane kadrosu
J bugün dolmuş ve halkın ihtiyacına arz edilmiş
tir. Ama Allah korusun, bir seferberlik vukuun
da ne Sıhhat Bakanlığının ve ne de Millî Mü
dafaa Vekâletinin elinde lüzumlu ilâç stoku var
dır.
I
Arkadaşlar, her hangi bir mevzuda elbette ki

I

I|
I

vekiller şahsan mesuldür. Bunu kabul lâzımdır.
Fakat vekiller uzun boylu işbaşında kalmaz, ayrılırlar. O vekâletin her hangi bir mevzu ile şah
san alâkalı birer daire reisi vardır. O reis bütçe
yi yapar ve vekâlet makamına takdim eder. Aca
ba Sağlık Dairesi Reisi bütçeye miktarı kâfi ödenek koymuş mudur, koymuşsa sonradan niçin çı
karmıştır? Halen elde bulunan şu ödeneğin bu
gün için az olduğu aşikâr bulunduğuna göre, 4
milyon küsur lira ile Millî Müdafaa Bakanlığımı
zın sağlık işleri acaba nasıl tedvir edilebilir?
O sağlık işleri ki, içinde emrazi sariyesi vardır,
verem mücadelesi vardır, hastanesi vardır, sıhhi
malzemesi vardır, aşı müesseessi vardır, daha bir
çok şeyler vardır. Bu hususun Sayın Vekil tara
fından incelenmesini bilhassa rica ederim.
Millî Müdafaanın sağlığa ayırdığı tahsisatın
âdemi kifayesi, çok acı bir misal ile izah edilebi
lir. Sayın Vekilin, bir sorum dolayısiyle, yüksek
huzurunuzda arz ettiği bir hâdise var, her sene
ordumuzun içinden çıkardığı veremli adedi 7 500
dür. Elinde bulunan yatak sayısı 500 - 600 ü aş
maz. Veremlileri köylerimizin bünyesine sevk
eder ve orada her veremli yüzlerce insanı enfekte eder. Eğer vekâletin sağlık kısmına miktarı
kâfi tahsisat konsaydı bu suretle veremliler için
bir sağlık müessesesi kurulmasına da imkân
olurdu.
Demin de arz etmiştim, Allah bir harbden, fe
lâketten korusun, Sayın Vekilimizden şahsan is
tirham ediyorum, Millî Müdafaamızın sağlık kıs
mına yeter derecede ödenek koyarak 1957 senesi
bütçesini bu şekilde hazırlasınlar.

REÎS — Millî Müdafaa Vekili, buyurun.
DEVLET VEKİLİ VE MÎLLÎ MÜDAFAA
VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa)
— Muhterem arkadaşım, bütçe müzakereleri sıra
sında konuşulması icabederken, o zaman söz al
mak fırsatını bulup konuşamadığı için şimdi
burada ordu sağlık mevzuunu yeniden ele almış
I| bulunmaktadır. Bu mevzuu tekrar ortaya attığı
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için, muhterem arkadaşıma teşekkür etmemek i
mümkün değildir. Yalnız şu noktaya temas etmek
isterim.
«Her yıl 7 500 veremli ordudan dışarıya çı
karılmakta ve memleket içine salıverilmektedir»
dediler. Zannederim ki, bu rakamı hakiki olarak
kabul etmek mümkün değildir. Yine bir soru mü
nasebetiyle arz ettiğim gibi, bu mevzuda grafik
ler düşüklük kaydetmektedirler. Ve orduda ve
remli adedi günden güne azalmaktadır. Onun için
arkadaşımızın verdiği rakamın daha dûn olması
icabetmektedir. Muhterem arkadaşıma bunun iza
hını ayrıca yapacağım.
İkincisi; ordunun elinde seferi sağlık malze
mesi yoktur demek, birden bire bunu kestirip
atmak mümkün değildir. Elbette milli müdafaa
olarak elimizde seferi ve hazeri harb sağlığı ba
kımından mevcutlarımız vardır. Eğer arkadaşı
mız, miktarı kâfi harb stoku yapmıyoruz, der
lerse bunu kabul etmek mümkündür.
Şunu da ilâveten arz etmek isterim ki, harb
halinde sağlık sigortalarımız mevcuttur ve ordu
nun harb sağlığında kendisine yardımcı olan Kı
zılay'ımız mevcuttur. Çünkü, bu hayır müesse
semiz harb zamanında ordu ile beraber çalışır.
Bugün Kızılay'ın elinde beş yüzer yataklı yirmi
hastanesi vardır ve bu hastanelerin iki senelik
ilâç ve malzeme stoku hazır bulunmaktadır.
Elbette gönül arzu eder, Yüksek Meclis, Millî
Müdafaa bütçesinin tetkiki sırasında daha geniş
imkânlar bahşederse bu mevzuda vekâletiniz da
ha geniş nispette çalışma imkânına malik bulu
nabilir.
REİS — Lûtfi Oğultürk.
LÛTFI OĞULTÜRK (Bolu) — Yüksek huzurunuza arz ettiğim malûmat Millî Savunma
Vekâletinin sağlık erkânından aldığım notlardır.
Kendilerinin daktilosuyla yazılmış ve kendilerinin verdiği malûmattır ve aynen şudur; 1943 senesindeki verem miktarı 7 920 dir. 1948 de 9
bin küsurdur. 1954 senesinde 11 553 tür. Akci
ğer veremi, gene kendilerinin verdiği nota göre
7 250 dir. Pek muhterem vekilimiz, bugün ve
remlilerin iyi olmadan köye gönderilmiyeceğini
beyan buyurdular. Ama gene şu malûmat sarihan beyan ediliyor ki, verem hastaları yatağının
150 tanesi Çamlıca'da, 500 tanesi de Sarayburnu'ndadır. Diğer hastaneler aktif almazlar, gayrifaal alırlar.
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REÎS — Sual cevaplandırılmıştır.
14. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, aklen
ve ruhen geri kalmış çocukların eğitimi için büt
çeye mevzu tahsisat hakkında, Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/214)
REÎS — Sual sahibi burada, vekil yok. Ge
lecek İnikada kalmıştır.
15. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Gayri
menkul kiraları hakkındaki Kanuna göre kira
takdiri için Ankara ve İstanbul'da belediye en
cümenlerine vukubulan müracaatların neticesine
ve bugünkü kira rejimine dair, Başvekilden şifa
hi suali (6/215)
REİS — Başvekil yok, onun adına kim ce
vap verecek?
DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES
(Aydın) — Efendim, bu suale cevap arz edebil
mek için vilâyetlerden malûmat toplamaktayız.
Müsaade ederseniz bir hafta sonra hazırlanıp hu
zurunuza geleceğiz.
REİS — Bir
efendim.

hafta

sonraya

bırakılmıştır,

16. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun,
ipek sanayiinin ve ipek böcekçiliğinin inkişafı
için neler düşünüldüğüne dair, Ziraat
Vekilin
den şifahi sualine Devlet Vekili ve Ziraat Vekâ
leti Vekili M. Cemil Bengü'nün şifahi cevabı
(6/216)
REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? Bu
rada.
!
Ziraat Vekili adına Devlet Vekili cevap vejj recektir. Suâli okuyoruz:
j
Yüksek Reisliğe
!
1. İpek sanayiinin ve ipek böcekçiliğinin in
j kişafı ve halkın alâkasının celbi için neler düşü
nülüyor?
|
1
Nerelerde mükâfat, alât, edevat, fennî malze
I
me verilmek suretiyle halk teşvik edilmiştir?
Arazi Vergisinden nerelerde muaflık var?
İpek böceği tohumlarının muhafazası için kışlak
ve numune böcekhaneler ile lâboratuvarı nere
lerde vardır?
İpek böceği tohumu yetiştirmek üzere böcek
çilik edenler ne kadardır. Müsait mmtakalar tesbit edilmiş midir? Senelik istihsal ne kadardır?
2. Seçim mmtakamda yukarda zikredilen
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hususlardan neler vardır! Sayın Ziraat Vekili i ipek böcekçilerinin teknik işlerini takip ve kontrol
etmektedirler. Memleketimizde 3 bin köyde 80 bin
nin şifahen cevaplandırmasına delâlet buyurulaile ipek böcekçiliği ile meşgul olmaktadır. 1951
masmı saygı ile rica ederim.
den 1956 yılına kadar 257 tohumcu, 389 kutu to
Malatya Mebusu
hum elde etmiştir. Vasati olarak senede 78 bin
Nuri Ocakcıoğlu
kutu tohum elde edilmektedir. İpek böcekçiliği
DEVLET VEKÎLÎ VE ZÎRAAT VEKÂLE
için dut yetiştiren her mıntaka müsait bulunmak
Tİ VEKlLÎ M. CEMÎL BENGÜ (Ordu) — Ma
tadır. Memleketimiz 9 ipek böcekçiliği bölgesine
latya Mebusu Sayın Nuri Ocakcıoğlu'nun ipek
ayrılmıştır, dut yetiştiren her mıntaka nazarı iti
sanayiinin ve ipek böcekçiliğinin inkişafı için ne
bara alınarak memleketimiz bilhassa ipek böcekçi
ler düşünüldüğüne dair şifahi sualine cevapları
liği, enstitülerin bulunduğu şehirler itibariyle
mı arz ediyorum.
bölgelere ayrılmış ve civar vilâyetler de bu bölge
Son yıllarda naylon, suni ipek ve benzeri sen
lere bağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla Bur
tetik liflerin tabiî ipeğe rekabeti dolayısiyle ipek
sa bölgesi, Edirne bölgesi, Denizli, Antalya, Ha
böcekçiliği bütün dünyada sarsıntı geçirmekte
tay, Diyarbakır, Rize, Amasya bölgeleri faaliyet
dir.
halindedir. Malatya bölgesi de Diyarbakır böl
Memleketimizde birkaç yıl evveline kadar yaş
gesine dâhil bulunmaktadır.
koza fiyatları müstahsili tatmin edici durumda bu
Senelik koza istihsalini, vasati olarak, 2 mil
lunmuyordu. Son yıllarda yaş koza ve ham ipek
yon 3 yüz bin kilogramdır. Malatya bölgesinde
fiyatları Vekâletimizin teşebbüsü ile tatmin edi
ipek böcekçiliği sahasında 1950 den 1956 senesi
ci duruma girmiş olduğundan, müstahsilin bu sa
ne kadar 375 kutu ipek böceği tohumu, 59 bin
haya olan alâkası yeniden canlanmış bulunmak
aded dut fidanı meccanen dağıtılmıştır.
tadır.
REİS — Nuri Ocakcıoğlu.
îpek böcekçiliğinin inkişafı ve halkın alâkaNURİ
OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte
* sının celp ve teşviki için, bilhassa yardıma muh
rem arkadaşlar; benim ileri süreceğim husus
taç ipek böcekçilerine parasız ipek böceği tohu
lara Muhterem Vekil cevap verdiler, kendileri
mu, dut fidanı tahsis edilmekte ve ayrıca ipek
ne
teşekkür ederim.
böcekçilik bölgelerinde inficar evleri ve kursları
Yalnız memleketimizde ipek böcekçiliği
açılmaktadır.
hususunda
bâzı bâtıl itikatlar vardır. Güya
1951 yılından 1956 yılma kadar ipek böcekçi
ipek
böceği
beslenirse uğursuzluk getirirmiş.
lik sahasında halkı teşvik maksadiyle 21 883 kutu
Bu bâtıl itikat yüzünden ipek böcekçiliği ya
ipek böceği, 1 299 800 aded dut fidanı tevzi edil
pılan yerlerde bu işin terk edildiğini de bil
miş ve 81 aded inficar evi açılmıştır.
mekteyim.
859 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde: (müçBu bâtıl itikadı önlemek için icabeden neş
temi bir halde ve asgari on dönüm miktarında
riyatın
yapılması ve ziraat memurlarının lo
yeniden ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihda
kallerde
vakit geçirmiyerek halkı bu hususta
sından itibaren on sene müddetle arazi vergisin
tenvir
etmeleri
çok faydalı olacaktır. Ayrıca
den muaftırlar.) denilmekte ise de bu şartları ye
böcek besleme şartlarını ıslah ile iptidailikten
rine getiren bir müracaata raslanmamıştır. Fil
kurtarılması, kurslara önem verilmesi, dut fi
hakika son yıllarda ipek böcekçiliği yapanlar dut
danlarının tevzii ve bu hususlarda muvaffaki
fidanlarını, tarla, bağ, bahçe kenarlarına dikerek
yet
gösterenlere mükâfatın genişletilmesi ve
yetiştirmeyi tercih etmektedirler.
böylece
evsafın yüksetilmesi hususlarına emir
îpekböeeği tohumlarının muhafazası için
verilmesini dilerim.
kışlak, Bursa İpek Böcekçiliği Enstitüsünde bu
Bursa'da kışlak, diğer yerlerde de kontrollar
lunmaktadır. Numune böcekhaneler ile lâboratuvardır, buyurdular.
varlar keza Bursa İpek Böcekçilik Enstitüsünde;
Antalya ve Diyarbakır Küçük Ehlî Hayvanlar
Başak yerlerden muhafaza için tohumları
İstasyonunda mevcuttur. Bundan başka Ankara,
Bursa'ya kadar göndermek mahzurludur, çünEdirne, Denizli, Rize, Amasya ve Hatay'da ipek
kü uzaktır, rüşeym sıcaktan sarsılır. Onun için
böcekçilik kontrolörlükleri vardır ve mıntakalan
başka yerlerde de kışlak temini lâzımdır.

I
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îpek böceği yetiştirmeyi teşvik etmek için
bir fon tesis edip halkın zararını fiyatların
düşmesi zamanında önliyerek aradaki farkı
bundan temin etmek, pirim vermek çaresinin
araştırılmasını rica etmekteyim, arz ederim.
REÎS —• Sual cevaplandırılmıştır efendim.

O :1

biyei Umumiye Reisliğinin

vekâleten idare edil

meleri sebeplerine dair, Başvekilden
ali

şifahi su

(6/217)

REÎS — Sual sahibi bumda mı efendim?..
Yok. Gelecek inikada bırakılmıştır.
Tercihan müzakeresi yapılacak maddelere ge

17. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, MiUî Müdafaa Vekâletinin ve Erkânı Har-

çiyoruz.

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — İstanbul Mebusu Tahsin
Yazıcı'nın,
1455 sayılı askerî mmeurlar hakkındaki Kanu
na muvakkat bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/147) (1)
R E Î S — Kannn teklifinin heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı? Buyurun Sa
mi Bey.
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, Millî Müdafaa Vekâleti 1951 senesin
de ordunun kumanda mevkilerinden hariç mev
kilerdeki subay ihtiyacını karşılamak üzere 1 500
yedek subayı davet etmiştir. Yani arzu edilerek
gelenlerin tavzif edilenleri 1 500 kişidir. Bu su
baylar 1951, 1952, 1953 senelerinde orduda hiz
met etmişler, hizmet ettikten sonra hesap ve mua
mele memuru yetiştirecek kurslar açılmış, bu ye
dek subaylar bu kurslara sevk edilmiştir. Kurs
ları bitirdikten sonra orduda faal hizmete sevk
edilmişlerdir. Şimdi bu kanunun getirilmesindeki
sebep şudur : Millî Müdafaa Vekâleti, orduda va
zifeye başladıkları tarihi, kursları bitirdikleri ta
rih olarak kabul ediyor. Bunlar 1952 ve 1953 te
hizmet etmişlerdir. Binaenaleyh hizmete başla
dıkları tarihi, vazifeye başlayış tarihi olarak al
mak lâzımdır. Bu kanun bu subayların nasplarmdaki düzeltmeyi yapacaktır. Orduya giriş ta
rihlerini esas olarak alacaktır. Esasen bu subay
lardan hava sınıfına alınmış olanlar 1954 sene
sinde terfi ettirilmişlerdir. Demek ki, bir kısmı
terfi ettirilmiş oluyor, hava sınıfında bulunanlar
terfi ediyorlar, kara sınıfında bulunanlar terfi
edemiyorlar. Bu kanun, arz ettiğim gibi, bunların
vazifeye başladıkları tarihi esas olarak ele almak
tadır. Bundan başka, bu nasp düzeltmesinden
(I) 130 sayılı matbua zaptın

sonundadır.

sonra kendilerine ayrıca bir maaş farkı verilmiyeceğini kanun tasrih etmiş bulunuyor. Kanun,
ayrıca, aynı liseyi bitirip de Harb Okuluna gelen
ve terfi eden muvazzaf subaylarla aralarında bir
fark yapmıyacaktır. Yani bunların nasıplarmm
düzeltilmesi, orduda muvazzaf subaylardan ile
riye geçmesini intacetmiyecektir. Kanunun hülâ
sası budur, yüksek tasvibinize arz edilmiştir, ka
bulünü hürmetle dilerim.
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka
söz istiyen var mı? Tahsin Yazıcı.
TAHSİN YAZICI (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım; bu kanun teklifi üzerinde Millî
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları var
dır. Bütçe Encümeninin mazbatası mevzuubahsolan kadroyu daha şümullü olarak telâfi edecek
bir şekildedir. Bu itibarla Bütçe Encümeni maz
batasının kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum.
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu arkadaşlar aynı kanunla, aynı
hakka sahip olarak orduya katılmışlar ve bugüne
kadar hizmet etmişler ve halen de etmektedirler.
Bu sebeple bunlar arasındaki ikiliği hukukan
kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada arka
daşlarımın mütalâalarına tamamen iştirak ediyo
rum.
Bu maruzatıma ayrıca şunu da ilâve edeceğim:
Bu arkadaşlar mademki çalışmışlar ve müddetleri
geçmiştir, maaş farkını niçin mevzuubahsedelim?
Benim istirhamım, bu maaş farkının kaldırılması
dır. Kabulünü dilerim.
REÎS — Sami Orberk, buyurunuz.
SAMI ORBERK (Trabzon) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Tahsin Yazıcı karde
şimiz, Bütçe Encümeni mazbatasının müzakere
ye esas ittihaz edilmesini arz ve teklif etmiştir.
Biz de Millî Müdafaa Encümeni olarak aynı fik-
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re iştirak ediyoruz. Maruzatım bundan ibaret
tir.
MUSTAFA ZEREN (Amasya — Encümene
bir sual tevcih edeceğim, efendim.
REÎS — Buyurunuz.
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Şimdi
efendim; «1951 yılından itibaren 1076 sayılı
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları
Kanununun 29 neu maddesine göre kumanda
mevkilerinden hariç vazifelerde kullanılmak
üzere alman» diyor, kanun... 1955 -1956 sene
sinde orduya alman yedek subaylar da derhal
terfi edebilecek midir"?
SAMÎ ORBERK (Devamla) — Hayır olmıyacaktır efendim. Yalnız müddetlerini doldu
ranlar terfi ettirileceklerdir, üoldurmıy anlar
sırası geldikçe terfi edeceklerdir.
REİS — Başka söz istiyen var mı, efendim?
Başka söz istiyen olmadığına göre maddelere
geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Müdafaa Encümeni Reisliğinin bundan
evvelki inikatta verdiği müstaceliyet takriri var
dır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim.
1455 sayılı Askerî memurlar hakkındaki Kanu
na muvakkat bir madde eklenmesi hakkında
Kanun
MADDE 1. — 18 Mayıs 1929 tarih ve 1455
sayılı Askerî memurlar hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki muvakkat madde eklenmiştir:
MUVAKKAT MADDE — 1951 yılından iti
baren 1076 sayılı İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları Kanununun 29 ncu maddesine
göre kumanda mevkilerinden hariç vazifelerde
kullanılmak üzere alman yedek subaylardan
muamele memuru ve hesap memuru yetiştiril
mek üzere sevk edildikleri okul veya kursları
muvaffakiyetle ikmal ederek muamele memuru
ve hesap memuru nasbedilenlerin 1076 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesi mucibince Yedek Su
bay Okulunda ve fiilî hizmet mukabili kıtada
geçirdikleri hizmetleri sayılmamak üzere sınıf
larının ve smıflarmdaki kıdemlerinin tesbitinde, muvazzaf muamele ve hesap memurluğuna
nakillerinde ordudaki diğer hizmetleri de dik
kate alınarak derhal terfi ettirilirler. Ancak;

C •1

nasplarmın bu şekilde tesbitinden dolayı
farkları verilmez. Bunların altıncı sınıfa
leri kendileriyle aynı sene liseyi bitirerek
Okulundan mezun olanların üsteğmenliğe
lerinden evvel yapılamaz.

maaş
terfi
Harb
terfi-

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ?
Efendim, maddeyi reyiâlinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen yok..
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, kanun bir defa müzakereye tâbi
olduğu için heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen. var mı? Yok. Tümünü reyi âlinize arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir.
2. — îş Kanununun 5518 sayılı Kanunla mu
addel 1 nci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Çalışma Encümeni
mazbatası
(3/318)
REÎS — İlgili vekil yoktur.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem Riyaset Divanı bu hususta bir karar alma
dan söz almakta acele ettim.
Efendim, Vekil arkadaşımızın burada bulun
masına lüzum yoktur, kanaatindeyim. Çünkü bu
mesele evvelce sual takriri halinde huzurunuza
getirilmiş, Vekil arkadaşımız da bu mevzuda bir
tefsir getireceğini söylemiş ve tefsirin mahiyetini
de burada izah eylemiştir.
Şimdi gelen bu tefsir o Vekilin o beyanını
tasdik eden komisyon raporudur. Onun için Sa
yın Vekilin bulunmasına lüzum yoktur; müza
kereye devam edebiliriz.
R E Î S — Arkadaşlar, vekilin huzurunda mü
zakere edileceği nizamnamenin 81 nci maddesi
sarahatindendir, onun için bir defaya mahsus
olmak üzere tehir ediyoruz.
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3. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu
maddesindeki (ikamet) kelimesinin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet, Dahiliye, Adliye, Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (3/178) (1)
REÎS — Alâkalı Sıhhat vekili vardır. Maz
batayı okuyoruz.
(Adliye Encümeni mazbatası okundu)
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var
mı? Söz istiyen olmadığına göre mazbatayı reyi
mi,) 138 sayılı matbua zaptın sonundadır.

O :1

nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
(Beş mebus ayağa kalkmak suretiyle ekseri
yetin kalmadığını söylediler)
REÎS — Ayağa kalkmanız, ekseriyetin olma
dığını ifade etmek için midir?
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Evet..
REÎS — Beş arkadaş ayağa kalkmak sure
tiyle ekseriyetin olmadığını belirtiyorlar. Riya
set, yoklamaya lüzum görmeden ekseriyetin olma
dığını takdir ederek 7 . 6 . 1956 Pazartesi günü
saat 15 te toplanmak üzere înikada nihayet ve
riyorum.
Kapanma saati : 17,28

i>»<i

T. B. M. M. Matbtuuı

Devre : X

îçtima: 2
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istanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nm, 1455 sayılı Askerî memurlar
hakkındaki Kanuna muvakkat bir m a d d e eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri
mazbataları ( 2 / 1 4 7 )

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1455 sayılı Askerî memurlar hakkındaki Kanuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifi ve esbabı mueibesi ilişik olarak sunulmuştur. Muameleye konulmasını saygılarımla
arz ederim.
14 . V . 1955
İstanbul Mebusu
Tahsin Yazıcı

ESBABI MUCİBE
Ordunun muhtelif kademelerindeki hizmetlerin ifası için M. M. Vekâletince 1076 sayılı ihti
yat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 29 ncu maddesine göre yedek subaylardan
takriben 1 500 kişi kumanda mevkilerinden hariç mevkilerde istihdam edilmek üzere hizmete alın
mışlardır. Bu yedek subayların orduda gayet kıymetli hizmetler ifa ettikleri anlaşıldığından M, M.
Vekâletince muamele memuru ve hesap memuru olarak yetiştirilmeleri uygun görülmüş ve bunlar
muamele memuru.ve hesap memuru okullarına sevk edilmişler ve bu okulları muvaffakiyetle biti
renler muamele memuru ve hesap memuru nasbolunmuşlardır. Böylelikle subay ve askerî memur
ların tâbi oldukları mükellefiyetlere bunlar da tâbi olmuşlardır. Ancak bunlar 1076 sayılı Yedek
Subay Kanununun 29 ncu maddesi gereğince kumanda mevkilerinden haricolan mevkilerde 4 se
neye yakın hizmet ettikleri halde askerî memur nasbedilirlerken nasıpları muamele memuru veya
hesap memuru okullarını bitirdiği tarih olarak kabul edilmiştir. Halbuki bu yedek subaylar M. M.
Vekâletince 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre esasen muamele memuru ve hesap memu
ru görevlerinde çalıştırılmak üzere tâyin olunmuşlar ve bu vazifelerde taşarı ile hizmet ettikleri
tesbit edildiğinden okullara sevk edilerek okulları da muvaffakiyetle bitirdiklerinden muamele me
muru ve hesap memuru nasbolunmuşlardır. Bunların nasıpları okulları bitirdiği tarihten başladığı
takdirde teğmenlik rütbesine muadil 7 nci sınıf askerî memurlukta 6 - 7 sene beklemeleri gibi
adaletsiz bir durum doğmuş olacaktır. Bu haksızlığın izalesi için bunların askerî memurluk nasıplarmın 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince okulda ve fiilî hizmet mukabili kıtada ge
çirdikleri müddetler sayılmamak üzere ordudaki diğer hizmetlerinin dikkate almmasiyle müm
kündür.
Yukarda arz edilen sebeplere mebni ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır.

— 2 —
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 2/147
Karar No. 5
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Yüksek Reisliğe
İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nm 1455 sa
yılı Askerî memurlar hakkındaki Kanuna muvaKüat Dır madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, encümenimizce 23 Teşrinisani 1955 günü
Millî Müdafaa Vekâletinin temsilcilerinin hu
zurunda müzakere edildi.
Teklifin aynen kabulü halinde bu gibi mua
mele ve hesap memurları aynı listeyi bitirdik
ten sonra Harb Okuluna girip subay çıkan em
sallerinden daha az tahsillerine rağmen daha
ileri bir duruma gelmiş olacaklarından, bu mah
zuru önlemek için maddenin sonuna «bunların
altıncı sınıfa terfileri kendileriyle aynı liseyi
bitirerek Harb Okulundan mezun olanların
üsteğmenliğe terfii erinden evvel yapılamaz»
fıkrası ilâve edilmek suretiyle ittifakla kabul
edilmiştir.
Havalesi

gereğince Bütçe Encümenine ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Millî Müdafaa En.
Reisi
M. M.
Trabzon _
Elâzığ
8. Orberk
M. §. Yazman
Kâtip
Erzincan
Ankara
M. Ergüder
M. R. Sanalan
Bolu
istanbul
F. Belen
Z. R. Sporel
imzada bulunamadı
istanbul
Kastamonu
Söz hakkım mahfuz
A. M. Tanöver
T. Yazıcı
Kocaeli
Niğde
K. Meriç
A. V. Ar ikan
Sivas
Tokad
M. N. Turgay
H. Bozbeyoğlu
imzada bulunamadı

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/147
Karar No. 75

26 .IV

. 1956

Yüksek Reisliğe
İstanbul Mebusu Tahsin Yazıcı'nm, 1455 sa
yılı Askerî memurlar hakkındaki Kanuna muvak
kat bir madde eklenmesine dair olan kanun teklifi
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte
encümenimize havale edilmiş olmakla Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de tafsilen izah edildiği veçhile muvazzaflık hizmetini
yapmak üzere orduya giren yedek subaylardan
terhislerini mütaakıp 1076 sayılı ihtiyat zabit
leri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 29

ncu maddesine göre kumanda mevkiinden hariç
yerlerde istihdam edilmek üzere 1951 senesinden
itibaren tavzif edilmiş olup sevk edildikleri okul
ve kursları muvaffakiyetle ikmal edenlerin 1076
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince okulda
ve fiilî hizmet mukabili kıtada geçirdikleri
müddetler haricolmak üzere ordudaki diğer hiz
met müddetlerinin terfilerinde esas tutulmasını
istihdaf etmektedir.
Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinden
alınan mütemmim izahattan sonra teklifi bida-

( S. Sayısı : 130 )
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yeten tetkik eden Millî Müdafaa Encümeninin
hazırladığı metin üzerinden maddelerin müza
keresine geçilmiş ve vuzuhu temin maksadiyle
ibare ilâvesi ve kelime değişikliği yapılmak su
retiyle birinci madde tadilen ve mütaakıp mad
deleri teklif veçhile aynen kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Balıkesir
Kırklareli
Hv İmre
§. Bakay
Mazbata M.
Giresun
Ankara
M. Şener
M. Ete
imzada bulunamadı

Aydın
Z. Vray
Erzurum
§. Erker
îzmir
B. Uz
Muğla
İV. Poyrazoğlu
Ordu
. R. Ak soy
Seyhan
A. Topaloğlu

Çoruh
Diyarbakır
Y. Gümüşel
H. Turgut
Eskişehir
izmir
A. Potuoğlu
B. Bilgin
Konya
M. Bağrıaçık
Muğla
A. Sanoğlu
Ordu
S. İşbakan
Tokad
ö. Sunar

Zonguldak
S. Ataman

Konya
R. Birand
Niğde
A. N. Kadıoğlu
Seyhan
S. Ban
Yozgad
D. Akbel
Zonguldak
S. Duralı

İSTANBUL MEBUSU TAH
SİN YAZICININ T E K L İ F İ

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜ
MENİNİN TADİLİ

1455 sayılı Askerî
memurlar
hakkındaki Kanuna
muvakkat
bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi

1455 sayılı Askerî
memurlar
hakkındaki Kanuna
muvakkat
bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifi

1455 sayılı Askerî
memurlar
hakkındaki Kanuna
muvakkat
bir madde eklenmesi hakkında
kanun teklifi

MADDE 1. — 18 Mayıs 1929
tarih ve 1455 sayılı Askerî me
murlar hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki muvakkat madde eklen
miştir.

MADDE 1. — 18 Mayıs
1929 tarih ve 1455 sayılı Askerî
memurlar hakkındaki Kanuna
aşağıdaki muvakkat madde ek
lenmiştir :

MADDE 1. — 18 Mayıs
1929 tarih ve 1455 sayılı Aske
rî memurlar hakkındaki Kanu
na aşağıdaki muvakkat madde
eklenmiştir :

MUVAKKAT MADDE —
1951 yılından itibaren 1076 sa
yılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat
askerî memurlar Kanununun
29 ncu maddesine göre kuman
da mevkilerinden hariç vazife
lerde kullanılmak üzere alman
yedek subaylardan, muamele
memuru Ve hesap memuru ye
tiştirilmek üzere sevk edildikle
ri okulları muvaffakiyetle ik
mal ederek muamele memuru ve
hesap memuru nasbedilenlerin
1076 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi mucibince okulda ve fiilî hiz
met mukabili kıtada geçirdik
leri hizmetleri sayılmamak üze
re sınıflarının ve smıflarmdaki

MUVAKKAT MADDE —
1951 yılından, itibaren 1076 sa
yılı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat
askerî memurlar Kanununun
29 ncu maddesine göre kuman
da mevkilerinden hariç vazi
felerde kullanılmak üzere alı
nan yedek subaylardan mua
mele memuru ve hesap memu
ru yetiştirmek üzere sevk edil
dikleri okulları muvaffakiyet
le ikmal ederek muamele me
muru ve hesap memuru nasbe
dilenlerin 1076 sayılı Kanunun
3 ncü maddesi mucibince okul
da ve fiilî hizmet mukabili
kıtada geçirdikleri hizmetleri
sayılmak üzere sınıflarının ve

MUVAKKAT MADDE —
1951 yılından itibaren 1076 sa
yılı ihtiyaç zabitleri ve ihtiyat
askerî memurlar Kanununun
29 ncu maddesine göre kuman
da mevkilerinden hariç vazife
lerde kullanılmak üzere alman
yedek subaylardan muamele
memuru ve he?ap memuru ye
tiştirilmek üzere sevk edildik
leri okul veya kursları muvaf
fakiyetle ikmal ederek muame
le memuru ve hesap memuru
nasbedilenlerin 1076 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi mucibin
ce Yedek Subay Okulunda ve
fiilî hizmet mukabili kıtada
geçirdikleri hizmetleri sayıl-
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Teklif

M. M. E.

B. E.

kıdemlerinin tesbitinde orduda
ki diğer hizmetleri de dikkate
alınır. Ancak nasplarmm bu
şekilde tesbitinden dolayı maaş
farkları verilmez.

sınıflarmdaki kıdemlerinin tes
bitinde ordudaki diğer hizmet
leri de dikkate alınır. Ancak
nasplarınm bu şekilde tesbitin
den dolayı maaş farkları veril
mez. Bunların altıncı sınıfa ter
fileri kendileri ile aynı liseyi
bitirerek Harb Okulundan me
zun olanların
üsteğmenliğe
terfilerinden evvel yapılamaz.

mamak üzere sınıflarının ve
sınıflarmdaki kıdemlerinin tes
bitinde, muvazzaf muamele ve
hesap memurluğuna nakillerin
de ordudaki diğer hizmetleri
de dikkate alınarak derhal ter
fi ettirilirler. Ancak; nasplarının bu şekilde tesbitinden dola
yı maaş farkları verilmez. Bun
ların altıncı sınıfa terfileri
kendileriyle aynı sene liseyi bi
tirerek Harb Okulundan me
zun olanların üsteğmenliğe ter
filerinden evvel yapılamaz.

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir.

MADDE 2. — Teklif sahi
binin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Teklif sahi
binin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hük
münü icraya Millî Müdafaa ve
Maliye Vekilleri memurdur.

MADDE 3. — Teklif sahi
binin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklif sahi
binin 3 neü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.
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Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu maddesindeki (ikame)
kelimesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Sıhhat ve içtimai
Muavenet, Dahiliye, Adliye, Hariciye, ve iktisat encümenleri maz
bataları ( 3 / 1 7 8 )

T. C.
Başvekâlet
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 84 -193, 6/1105
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

8. IV. 1953

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu maddesindeki (ikamet) kelimesinin yo
rumlanmasına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden alman 6 . X I . 1952 tarihli ve 11994 -136
sayılı yazının ve konuya ait Devlet Şûrası Üçüncü Dairesiyle Umumi Heyetinden verilen mazba
taların suretleri ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim.
Başvekil
A. Menderes

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin 6 . X I . 1953 tarihli ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü
11994 -136 sayılı yazısı suretidir.
Başbakanlık Yüksek Makamına
K: Muamelât U. Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü sözüyle gelen 16. IV. 1952 tarih ve 84/193 6 -1158 sayılı yazılarına :
Tuzla belediyesi hudutları dâhilinde bulunan Tuzla içmelerine gelecek ziyaretçilerden, bir rü
sum alınması hususunda istişari mütalâasına müracaat olunan yüksek yazıları ilişiği Damştayın
31. III. 1952 gün ve 52/82 sayılı Genel Kurul kararında; .1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 208 ve 209 ncu maddelerinin; 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun muvacehesinde mül
ga bulunduğuna dair akalliyet mütalâasına mukabil, çoklukla mezkûr maddelerin halen yürür
lükte olduğu kabul edilerek mevzuubahis resmin yalnız Tuzla'da ikamet edenlere münhasır ola
cağı mütalâa edilmiştir.
Bu durum karşısında ilişik dosya içerisinde içişleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının bu husustaki yazılarında tebarüz ettirildiği veçhile, tatbikatta çeşitli anlayışlara mahal
bırakılmamak maksadiyle ikamet kelimesinden vâzıı kanunun maksadının ne olduğunun daha
sarih olarak bilinmesi ve 5237 sayılı Kanun muvacehesinde, mezkûr kanunun 208 ve 209 ncu mad
delerinin tatbik şekli hakkında T. B. M. Meclisinden bir tefsir kararı istenmesi muvafık görül
mektedir.
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini üstün saygılarımla arz ve rica ederim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. E. H. Üstündağ

27. C.

Danıştay
Genel Kurulu
Karar No. 52/45, 64
Tuzla Belediyesinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 208 ve 209 ncu maddeleri gereğince bura
nın içme mahalli olarak ilânı ve içme için gelenlerden belediyece bir resim alınması yolundaki
talebi üzerine bu hususta istişari mütalâa talebini mutazammm olup Yüksek Başbakanlıktan ha
vale kılman Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 10 . I . 1952 tarihli ve 6/465 sayılı yazısı üze
rine Üçüncü Dairece ittihaz edilen kararı havi 23 . II . 1952 tarihli ve 8/14 sayılı ilişik tutanak
okundu :
>
Gereği konuşuldu ve düşünüldü :
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu muvacehesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bahsi ge
çen 208, 209 ncu maddelerinin halen meriyette bulunup bulunmadığının tetkikiyle ona göre bir
karara bağlanmak üzere dosyanın Üçüncü Daireye iadesine 20 . İ H . 1952 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

T. C.
Danıştay
Üçüncü Daire
Esas No : 52/8
Karar No : 52/14

- ' '"

'

23 . I I . 1952 tarihli ve 14/8 sayılı tutanağa ektir :
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu muvacehesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 208 ve
209 ncu maddelerinin halen meriyette bulunup bulunmadığının tetkiki ile bu husustaki mütalâa
nın bildirilmesini mutazammm Genel Kurulun 20 . III . 1952 tarihli ve 45/64 sayılı kararı okun
duktan ve gerekli tetkikat yapıldıktan sonra icabı müzakere olundu.
Kanunların ya sarahaten veyahut zımnen ilga edilebilecekleri keyfiyeti pek malûmdur. Sara
haten ilganın tipik misalini, ayrıca mütalâa alınması lüzumu için ileriye sürülen, Belediye Gelir
leri Kanununun 51 nci maddesinde ve 10 numara altında tanzim edilen metin muhtevası teşkil
eder.
Zımni ilga ise, sarahaten ilga edilmiş olmayıp eski tarihli kanun hükümlerinden birinin veya
birkaçının veyahut tamamının yeni kanun hükümleriyle taarruz halinde bulunmasında varit ve
vâki olur. Bu hususta hususiye ve âmme yerli ve ecnebi hukukşinaslar müttefiktirler ve bu da pek
tabiîdir. Çünkü vatandaşlar, kendilerinin hareket ve mükellefiyet tarzları hakkında kanunlar
tarafından verilmiş ve fakat birbirine zıt bulunmuş iki emir karşısında bulunurlar; bittabi so
nuncu emrin, tarihi muahhar ve mükemmel olan kanun hükmünün mesmu ve muta olması aklen
ve mantıken icabeder. Bu sebepledir ki, mezkûr maddenin II nci numarası altındaki metin mevcudolsa da, olmasa da hukuki netice bundan başka bir şey olamazdı.
Binaenaleyh, Belediye Gelirleri Kanununun 51 nci maddesinde 10 numara altında toplanan ka
nunların hükümleri, işbu kanunun hükümleriyle tearuz halinde olsa da olmasa da, mülgadırlar.
II nci numara ile sevk edilen hüküm ise, ancak tearuz halinde bulunan ve yeni kanunda yer alan
hükümlerle telif edilemiyecek hükümleri ilga etmiş, meriyetten kaldırılmış oluyor.
Hâdisemize gelince : Belediye Gelirleri Kanununda kaplıca ve içmeler hakkında bir hüküm
olmadığına ve bu kanunun ihzarı ve tedvini tarihi itibariyle siyasi ve malî rejimimizde cezri bir
tebeddül bulunmadığına göre bu hususta zımni ilga meselesi vâridolamaz.
Kaldı ki, madenler ve şifalı sular rejimine taallûk eden ve tabiatin müstesna ve lütuf ve ih
sanı halinde pek mahdut ve nadir belediyelerin bir servet ve gelir kaynağını teşkil edip mun( S. Sayısı : 138 )

hasıran kaplıca ve içmelerden faydalananlardan bâzı kimselere mahsus olan bu hususi ve müstes
na resmin belediyelerin umumi gelir ve resimleri arasında sayılmaması da, taknin tekniği bakı
mından, bir mahzur teşkil etmese gerektir.
Her nekadar, (Belediyenin diğer gelirleri) başlığını taşıyan ve Belediye Kanuniyle diğer iki
kanunda yazılı belediye gelirlerini muhtevası içine alan 39 ncu madde, bu arada Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 ve 131 nci maddelerinin hükümlerini teyidetmekte ise de, bu metin olsa olsa
sırf bir kolaylığı sağlamak ve mer'i olan bir hükmü bu kanunda toplamak maksadını tahakkuk
ettirmek gayesiyle ve zait bir faide kabilinden stvk edilmiş olup, yoksa bu beyan tarzı, bu madde
de ve sair metinlerde her ne suretle olursa olsun beyan ve teyidedilmemiş olan bütün kanun hü
kümlerinin, vergi ve resimlerin ilga edilmiş olduğunu beyan ve ifade etmez. Aksi telâkki, yukarıda
arz ve izah edilen kanunların ilgası hakkındaki hukuk esaslarına muhalif düşer. Nitekim, atıf
suretiyle olsun (miktarı kanunlarla gösterilen belediye vergi ve resimleri) ibaresi kabul edildiği
gibi kanun vazıı, ilga etmek istediği kanunu, ilmî esasa sadık kalarak, 5478 sayılı Kanunu vaz'etmek suretiyle sağlamış bulunmaktadır.
îmdi, hükümetin kanun lâyihasının gerekçesinde olsun, ihzari safhada her hangi bir fert veya
teşekkül tarafından ileri sürülmüş olsun bâzı mülâhazalara istinaden milletin iradesinin ifadesini
tazammun eden bir kanunun meriyetten kaldırılması caiz olamaz.
Bütün bu sebeplere binaen Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 208 ve 209 ncu maddelerinin Beledi
ye Gelirleri Kanunu muvacehesinde mer'i olduklarına ve gereği yapılmak üzere dosyanın Başkan
lığa sunulmasına 28 . III . 1952 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan
C. Yorulmaz

TC.
*
Danıştay
Genel Kurulu
Esas No. 52/77
Karar No. 52/82

Üye
C. özal

Uye
C. Berkman

*','••

Üye
C. önen

Ş.

Üye
Gilisrahoglu

;

Tuzla Belediyesinin, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 208 ve 209 ncu maddeleri gereğince bura
nın içme mahalli olarak ilânı ve içme için gelenlerden belediyece bir resim alınması yolundaki ta
lebi üzerine bu hususta istişari mütalâa talebini mutazammm olup Yüksek Başbakanlıktan havale
kılman Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 10 . I . 1952 tarihli ve 6/465 sayılı yazısı üzerine
Üçüncü Dairece ittihaz edilen kararı havi 23 . I I . 1952 tarihli ve 8/14 sayılı tutanağın Genel Ku
rulca tetkik ve müzakeresi sonunda 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu muvacehesinde Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun bahsi geçen 208 ve 209 ncu maddelerinin halen meriyette bulunup bulunma- *
dığının tetkiki ile ona göre bir karara bağlamak üzere dosyanın Üçüncü Daireye iadesine karar ve
rilmişti.
Üçüncü Dairece bu kere ittihaz olunan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bahsi geçen 208 ve
209 ncu maddelerinin 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanuniyle ne sarahaten ve ne de zımnen ilga
edilmemiş olduğuna mütedair bulunan 28 . III . 1952 tarihli ve 8/14 sayılı Kararını havi ilişik tuta
nak okundu.
Gereği konuşuldu ve düşünüldü :
Birinci Daire Başkanı Avni Türel, üyelerden İbrahim' Senil, Rifat Göksu, Arif Yazar ve Mah
mut Nedim Oğut'un; «Hâdisede bahij konusu elan içme ve kaplıca resmi bir belediye geliridir. Ni
tekim bunu tesis eden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu maddesinde bu resim hasılatının
tamamen şehir ve kasabanın tezyin ve tedavi için gelen zairlerin istirahat esbabını ve zevkini te
min maksadına sarf ve tahsis olunacağı açıklanmıştır.
( & S a y ı n : 138)
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Böyle olunca mezkûr resmin 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu muvacehesinde durumunu
incelemek icabeder. Bu kanunla belediyelerin tahsile yetkili oldukları çeşitli gelirler bir araya ge
tirilmiş ve yürürlükte bulunan muhtelif kanunlarda derpiş edilen belediye gelirleri aynı kanunda
ayrıca tadadedilmiş bulunmaktadır. Mezkûr 5237 sayılı Kanunda belediye gelirleri bu suretle tas
rih ve tesbit edildikten sonra 51 nci maddesinde ilga edilen kanunlar sayılmış ve ayni maddenin II
işaretli fıkrasında bu kanuna aykırı hükümlerin kaldırıldığı beyan edilmiştir. Bu ilga hükmü kar
şısında 5237 sayılı Kanundan önce yürürlüğe konulan muhtelif kanunlarla mevzu olup da bu ka
nunda zikredilmiyen belediye gelirlerine mütaallik hükümlerin kaldırılmış olduğu neticesine varıl
mak iktiza eder. Bu neticeye göre aynı kanunun 39 ncu maddesi tetkik edilince bu maddenin E
işaretli fıkrasında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 ve 131 nci maddelerine dayanı
larak yapılmış olan fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele tüzüğü gereğince
alman ücretlerden bahsedildiği halde hâdiseye konu teşkil eden İçme ve Kaplıca Resminin zikredilmediği görülmektedir ki, bundan, mezkûr resmin 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
şümulü içerisine alınmadığı ve binaenaleyh bu resmi tesis eden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
209 ncu maddesinin ilga edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Her ne kadar yine 5237 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin C işaretli fıkrasında 1580 sayılı
Belediye Kanununun 110 ncu maddesinde gösterilen her nevi gelirler belediye gelirleri meyanında zikredilmiş ve Belediye Kanununun 110 ncu maddesinin 1 numaralı bendinde miktarı ka
nunlarla gösterilen belediye vergi ve resimlerinden bahsedilmiş ise de bu hükümler dahi bahis
konusu olan İçme ve Kaplıca Resminin mer'iyetini tazammun etmez. Zira bu bentte, miktarı
kanunlarla gösterilen vergi ve resimler kaydı mevcuttur. Halbuki İçme ve Kaplıca Resmi, mik
tarı kanunla muayyen resimlerden olmayıp matrah ve nispeti ilgili mercilerce takdir ve tesbit
edilmesi gereken bir resim olduğundan mezkûr 1 numaralı bentte yazılı resimlerden telâkki edile
mez. Bu itibarla, bu bende müsteniden îçme ve Kaplıca Resminin mahfuziyet ve meriyeti düşü
nülemez. Bu sebeplere binaen mezkûr resmi tesis eden hükmün ilga edilmiş olduğunu kabul etmek
icabeder» yolundaki mütalâalarına karşı çoklukça 28 . III . 1952 tarihli daire tutanağında açıklan
dığı veçhile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bahse konu olan 208 ve 209 ncu maddelerinin halen
yürürlükte olduğu kabul edilerek işin esasına geçildi.
Üçüncü Daire Başkanı Cemal Yorulmaz «Umumi Hıfzıssıhha Kanununun hâdiseye taallûk eden
maddeleriyle içme veya kaplıcalardan istifade edenlerden yalnız o şehir ve kasaba mütemekkinleriyle haklarında istisna kabul edilenler mükellefiyet harici bırakılmış ve istisnalar haricinde
kalıp da bu sulardan faydalananların bu itibarla bilâtefrik mükellefiyete tâbi
tutulması zaruri
bulunmuş olmasına ve kanundaki (ikamet müddetine mahsus olmak üzere) ibaresiyle esasen bu mü
kellefiyetin, bir defa için değil içme veya kaplıcalarda kalından müddetçe devam edeceği kasdedilmiş bulunmasına ve kaldı ki, bu sulardan istifade etmek üzere gelenlerin aynı gün avdet edip ctmiyeceklerinin önceden anlaşılması ve hattâ bunların içmelere o gün gelen zairler mi, yoksa otel veya
pansiyonlara bir gün veya birkaç gün evvel gelip de sulara devam eden kimseler mi olduğunun tesbiti ve dolayısiyle kendilerinin mükellefiyete tâbi tutulup tutulmıyacaklarımn tâyini tatbikatta da
birçok müşkülâtı tevlidedeceğine binaen Üçüncü Dairenin hâdise hakkında vâsıl olduğu netice bu
noktalardan dahi isabetli bulunduğu cihetle tutanağın aynen tasdiki lâzımgeleceği» reyinde bulun
muş ve bu düşünceye üyelerden Cudi özal, Tevfik Gerçeker, Rasim Üngör, Vecihi Tönük, Rasim Esmerer, Celâl önen ve Şükrü Gilisralıoğlu da katılmışlarsa da Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209
ncu maddesi içme veya kaplıca mahalli olarak ilân edilen şehirler belediyesi tarafından, mevsiminde
içme veya kaplıcaya gelenlerden ikamet müddetin e mahsus olmak üzere bir resim tahsilini âmir bu
lunduğu ve müspet hukukta yer alan ikamet tâbiri de bulunulan yerde en az 24 saat beytutet mâna
sına geldiği ve bu yerlerden aynı günde gelip geçenlere mukim vasfını izafe, kanunda tasrih edilen
ikamet tâbirini ihmal sayılması hasebiyle tecviz olunamıyacağı ve esasen kanun vâzıınm kendilerinden
resim alınacaklar hakkında, kaplıca veya içmelerden istifade edenler şeklinde bir hüküm sevk etmiyerek ikamet kaydını koymuş olması da ikamet tâbirinin işaret edilen şekilde tefsirini ve alınacak
r
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resmin yalnız ikamet edenlere hasrını zaruri kılacağı cihetle 23 . I I . 1952 tarihli daire tutanağın»
daki azlık mütalâası bu sebeplerle 31 . III . 1952 tarihinde çoklukla tasvibolundu.
Birinci Başkan
H. Türegün

Beşinci D. Başkanı
î. Aktürel
Bulunmadı
Üçüncü D. Başkanı
C. Yorulmaz

Dördüncü D. Başkanı
B. Arkaç
Bulunmadı
Üye
Üye
F. Ercin
M. Kip
Bulunmadı
Üye G. Eâ.
üye
S. Tezcaner
î. Senil
Bulunmadı
Üye
Üye
C. Berkman
V. Tönük
Üye
Üye
H. Tanç
Â. Yazar
Üye
Üye
Ş. Güisrahoğlu
Açık

Üye
T. Gerçeker
Üye
H. Arkök
Üye
T. Şenocak
Üye
Ç. Barbarosoğlu
Üye
Açık

Altıncı D. Başkanı
F. özelçi
Bulunmadı
İkinci D. Başkam
Açık

Birinci D. Başkanı
A. Türel

Üye
C. özal
İmzada bulunmadı
Üye
Üye
Üye
A. Ş. Hocaoğlu
Z. Önen
A, Vnan
Bulunmadı
Üye
Üye
Üye
R. Üngör
H. Bala
R. Göksu
Üye
B. Göksu
Üyo
C. önen
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Üye
R. Esmerer
Üye
M. N. Ogut

Üye
E. A. Kat
Üye
K. Kayam
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Sıhhat ve îçtimai Muavenet Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Sıhhat ve îçtimai
Muavenet Encümeni
E.sas No. 3/178
Karar No. 10

29 MI. 1955

Yüksek Reisliğe
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
209 neu maddesindeki (İkamet) kelimesinin
tefsirine ıdair olup Yüksek Riyasetçe 28 . I I .
1952 tarihinde encümenimize havale buyurulan tefsir talebi hükümet mümessillerinin huzuriyle müzakere ve tetkik edildi
Kanunların ifade ve ibarelerini, bunların
lügat mânalarına istinadettirmek kanunların
"tefsiri usulüne uygun olmayıp sevk ettiği hü
kümler itibariyle kanun vâzıının maksadını,
yerine göre bir maddenin veya diğer madde
lerin veyahut da kanunun heyeti umumiyesinin ihtiva ettiği hükümlerin delaletiyle tâyin
etmek lâzımdır.
Filhakika kanunda yalnız kaplıcalar de
ğil içmeler de bahis mevzuu edilmiş olduğuna
nazaran metindeki ikamet müddeti tabiriyle
gerek kaplıcalar ve gerek içmeler için; kalmabilmesi mûtadolan bir zamanın kasdedilmiş bulunduğu derkârdır. Binaenaleyh tabia
tın bir yere bahşedip para ve emek sarfiyle de
fertler için istifade edilir bir hale getirilmiş
bulunan kaplıca ve içmelere gelenlerden ka
nunen o yer belediyesine bir resim almak
hakkı tanındığına ve bu resimden elde edilecek
hasılatın ise tamamiyle şehir ve kasabanın
tezyini ve tedavi için gelenlerin istirahat es
babım ve zevkini temin maksıdma sarf ve
tahsis olunacağı kanunda ayrıca tasrih edilmiş bu
lunmadığına göre içmelere veya kaplıcalara ister
günübirliğine ister birkaç gün kalmak maksadiyle gelmiş olsun kanunun kabul
ettiği
muaflıklar haricolmak üzere bütün zairlerin
buralarda kaldıkları müddetçe aynı nispette
faydalanacağı bu imkânlardan dolayı, tan
zim edilecek tarifeye göre bir resim ödenme
si, kanunun sevk ettiği hükümlerin heyeti umumiyesinden açıkça anlaşılmaktadır.
Umumi Hıhzıssıhha

Kanununun (210) neu

maddesiyle harb malûlleri ve mecruhların ve
hükümetçe meccanen tedavisine lüzum görü
len hastaların ve fakirliği musaddak olan kim
selerin bu resimden muafiyeti kabul edilmiş
olup bu gibiler vaziyetlerini usûlüne
göre
tetkik etmek şartiyle muafiyetten istifade ede
cekleri cihetle aynı şehir ve kasabada mütemekkin bulunan ve bu sebeple bu resimden
muaf olması lâzım gelen kimeslerin de aynı
veçhile kabul edilecek basit bir usul ile bu
resimden muafiyetlerinin temini mümkün olup
gerek o kanunun yerine getirilmesi ve gerek
se bunlara resim muaflığının tanınması bakı
mından kabulü icabedecek böyle bir formali
tenin bu itibarla iktihamı zaruri bulunmakta
dır. Şu izahata nazaran Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 209 neu maddesindeki (ikamet)
kelimesi kanunun ruh ve mânasına göre tedavi
müesseselerinde kaldığı müddeti ifade ettiği
sarahaten anlaşılmakla mezkûr kanunun ikamet
kelimesini tefsire muhtaç bulunmadığına encümenimizce yeniden karar verildi.
Havalesi gereğince Dahiliye Encüırienine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.

Sıh. ve îç. Mua.En.
Reisi
Ankara
T. Vasfi öz
Kâtip
TConya
Ağrı
A. Koyuncu
N. Sümer
'Çankırı
Bursa
/. öktem
K. Çığman
Hatay
istanbul
Z. Tarver
M. Kuseyrioğlu
Konya
S. S. Burçak
tmzada bulunamadı
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M. M.
Gümüşane
Z. Başağa
Bilecik
T. Oran
Çorum
A. E. Kılıçkale
îzmir
İV. încekara
Niğde
H. Ülkü

— T—
Dahiliye Encü
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 3/178
Karar No. 32

mazbatası
35. IV. 1955

•
Yüksek Reisliğe

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
209 neu maddesindeki (ikamet) kelimesinin tef
sirine dair olan Başvekâlet tezkeresi, alâkalı
vekâlet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizce müzakere edildi.
(5237) sayılı Belediye Gelirleri Kaunu mu
vacehesinde (1593) sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 209 ncu maddesinin mer'i olup ol
madığının tesbiti lâzımgeldiği düşünülmüş oLduğundan evvelâ bu cihet tetkik edilmiş ve:
1. Belediye Gelirleri Kanunu, bütün bele
diyelere şâmil ve belediyelerin hangi hizmet
lerden ne gibi resimler alacağını göstermekte
olup, muayyen bir hizmetten alman resmin yal
nız muayyen bir hizmete tahsisini âmir hiçbir
hükmü ihtiva etmemektedir. Yani, Belediye
Gelirleri Kanunu, belediye varidatının memba
larını gösteren umumi bir kanundur.
2. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise âmme
nin sağlığı ve korunması bakımından belediye
lere birtakım salâhiyetler ve binnetice de bâ
zı vazifeler tanımış ve yüklemiştir. Bu meyanda 209 ncu maddesiyle bir vazife yüklemiş ve
bunun karşılığı olarak da belediyeye bir resim
alma hakkı tanımıştır. Ancak bu resmin Bele
diye Gelirleri Kanunundaki gibi belediye büt
çesine varidat kaydedilerek her hangi bir fasıl
ve maddeye sarfında belediyeyi muhtar bırak
mamış ve bu resmin tamamen (şehir ve kasa
banın tezyin ve tedavi için gelen zairlerin isti
rahat esbabını ve zevkini temin maksadına sarf
ve tahsisini) tasrih etmiştir ki, kanunun bu
âmir hükmü karşısında başkaca bir mütalâaya
yer verilemez. Şu halde umumi bir kanun olan
Belediye Gelirleri Kanunundan ayrı bir hüküm
ihtiva eden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209
ncu maddesinin belediye gelirine ait hususi bir
hüküm olduğunun kabul edilmesi lâzımdır.
3. Ayrıca Belediye Gelirleri Kanununun 51
nci maddesinin 10 ncu bendi hangi kanunların
kaldırıldığını tadadi olarak göstermektedir ki,
bu maddede Hıfzıssıhha Kanunundan bahsedil-

memektedir. Aynı maddenin 11 nci bendinde
bu kanuna aykırı olan hükümlerin ilga edildi
ği bildirilmekte ise de yukardaki izahattan an
laşılacağı üzere Hıfzıssıhha Kanununun mezkûr
maddesi hususi bir kanun hükmü olduğuna ve
Belediye Gelirleri Kanunu da umumi bir kanun
bulunduğuna göre, kabul ve neşir tarihi ne
olursa olsun hususi bir kanunla vaz'edilmiş olan
bir hüküm umumi kanuna aykırı değil ise ve
umumi kanunla sarahaten ilga edilmemiş ise
meriyetinin devam edeceği şüphesizdir.
Yukarıki izahata göre, Belediye Gelirleri Ka
nunu muvacehesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunun 209 ncu maddesinin de mer'i olduğu böy
lece tesbit edildikten sonra (ikamet) kelimesi
nin tefsirine ait mütalâamızı şöylece hülâsa et
mek mümkün olur:
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu mad
desiyle birlikte 208 ve 210 ncu maddelerini de
mütalâa etmek ve diğer mevzuattaki ikamet
köiimelerinin vâzıı kanunca ne yolda kabul
edildiğini tetkik ve tâyin etmek lâzımdır.
209 ncu maddede (Belediyeler içme veya
kaplıcaya gelenlerden ikamet müddetine mah
sus olmak üzere bir resim tahsiline salâhiyettardırlar) denilmektedir.
İkamet müddetine mahsus olan yani ancak
ikamet müddetiyle takyidolunan bu resmin tah
sili salâhiyeti bu ikametin çok kısa bir zaman
için vâki ziyaretlere ve günübirlik gelip giden
lere de teşmil edilmemesi icabeder. Çünkü :
1. Mevcut mevzuatta vâzıı kanunca ika
metin tarifi yapılmış ve taayyün etmiştir. Me
selâ yolluk Kanununda ikamet ve seyahat yev
miyelerinin tâyininde olduğu gibi,
2. Vâzıı kanun kısa bir müddet için gelip
gidenlerden de resim alınmasını istihdaf etmiş
olsaydı (ikamet müddetine mahsus olmak üze
re) diye kanunda tasrih yapmaz ve yalnız (ika
met edenlerden) derdi. (İkamet müddeti) diye
bir zaman ölçüsünü tazammun eden ikinci bir
kelime ilâve etmeye lüzum kalmazdı.
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Bir de bu maddenin son fıkrasında (Resim
miktarı
vekâletlerince müştereken tesbit
olunur) denmektedir.
Biz bu iki cümleden ve diğer mevzuattaki
vâzıı kanunun maksadından şu mânayı çıkarı
yoruz : İkamet kelimesi mutlak olarak bir ge
ceyi orada geçirmek mânasına olup gelip ge
çici ziyaretlerin ikamet mefhumiyle
alâkası
olmadığı merkezindedir. Hattâ bu maddenin
tefsiri ilk defa 1953 te istendiği ve o zaman
Adliye Encümeninin de 10 . VII . 1953 tarih
ve 52 sayılı karariyle (ikamet müddetinin bir
mahalde en aşağı 24 saat bulunmak mânasına
geleceği) kabul edilmiş ve yine Şûrayı Devlet
Umumi Heyetinin 31 . III . 1952 tarihli kara
rında ise (ikamet tâbiri, bulunulan yerde en az
24 saat beytutet mânasına geldiği ve bu yerler
den aynı günde gelip geçenlere mukim vasfını
izafe, kanunda tasrih edilen ikamet tâbirini ih
mal sayılması hasebiyle tecviz olunamıyacağı
ve esasen kanun vâzıınm kendilerinden resim
alınacaklar hakkında, kaplıca veya içmelerden
istifade edenler şeklinde bir hüküm sevk etmiyerek ikamet kaydını koymuş olması da ikamet
tâbirinin işaret edilen şekilde tefsirini ve alına
cak resmin yalnız ikamet edenlere hasrını zaru
ri kılacağına) karar vermiş olmasına rağmen biz
ikametin 24 saatle değil yalnız bir geceyi orada
geçirmekle takyidediyoruz ve yukarıki ikinci
maddede de işaret ettiğimiz (ikamet müddeti)
ibaresinden de anlaşılacağı üzere bir gece ge
çirmek suretiyle ikamet edenler için tâyin ve
tahsis edilen resmin, ikamet etmeyip gelip ge
çenlerden de bir miktarının - meselâ yarısı - alın

ması suretiyle hem belediyelerin resimden mah
rum kalmamaları temin edilmiş hem de mevsi
minde buraya gelip bir veya birkaç gün ve hat
ta haftalarca ikamet edenlere nazaran yalnız
birkaç saat kalanlardan da aynı resmin tahsil
edilmemesi suretiyle bfb adaletsizlik ve nispet
sizliğin tahassulüne meydan verilmemiş olur ki
bunun da, resim miktarını tesbit edecek olan
vekâletlerin tanzim edeceği tarifede gösterilme
sinin mümkün olacağı tabiîdir.
Binaenaleyh vâzıı kanunca tâyin edilmiş hu
kuki ve mutlak manasiyle ikamet kelimesinin,
kaplıcaların bulunduğu (Şehir ve kasaba) da
geceliyen kimselere hasrı iktiza edeceğine göre,
bu sarahat karşısında mezkûr maddenin başka
ca tefsirine mahal olmadığına ekseriyetle karar
verildi.
Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Dahiliye Encümeni Reisi
Reisvekili
Edirne
Ankara
R. Nasuhioğlu
Â. Benderlioğlu
Bu Mazbata M.
Kâtip
Kastamonu
Kocaeli
M. Kuşakçıoğlu
8. Yalım
Amasya
Çanakkale
Gümüşane
M. Zeren
8. Karanakçı
/. / / . Baykal
Kastamonu
Konya
Muğla
8. Çağlar
M. Keskin
Muhalifim
Y. Başer
Samsun
Samsun
Seyhan
E. Anıt
M. özkefeli
A. Kınık
Uşak
Konya
T. Aysal
M. R. özal

Adliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye Encümeni
Esas No. 3/178
Karar No. 49

20 . V . 1955

Yüksek Riyasete
(1593) sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
(209) ncu maddesinde zikredilen (İkamet) ke
limesinin tefsirine mütedair bulunan Başvekâlet
tezkeresi ve bu baptaki dosya encümenimize havale edilmekle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-

kâletinin mümessili hazır olduğu halde tetkik
vo müzakere edildi :
Mevzu :
1. (1593) sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun (208) ve (209) ncu maddeleri, hududu
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içinde veya yakıninde şifai hassalar- itibariy
le umumun istifadesine yaradığı aidolduğu da
irece kabul ve tasdik edilen madenî membalar
ve kaplıcalar bulunan şehir ve kasabaların, iç
me veya kaplıca mahalli olarak ilânı halinde,
belediyelerin buraya gelenlerden ikametleri
müddetine maksur olmak üzere bir resim tahsi
line salâhiyetleri bulunduğu ve hasılatının da
şehir ve kasabanın tezyini ve tedavi için gelen
lerin istirahatleri esbabını ve zevklerini temin
maksadına tahsis ve sarf edileceğini emretmek
te olduğundan (209) ncu madde metninde zik
ri geçen (ikamet) kelimesinin mâna ve şümu
lünün tâyinine,
2. (5237) sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun daha sonra meriyet mevkiine vaz'olunması
hasebiyle yukarıki bentte bahsedilen (1593)
sayılı Kanunun (209) ncu maddesinin mülga
olup olmadığının tesbitine dairdir.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin
mütalâası :
Encümenin 29. I I I . 1955 tarih ve 3/179-10
sayılı mazbatasında, (1598) sayılı Kanunun
(210) ncu maddesinde mezkûr olduğu veçhile;
1. îçme ve kaplıca yeri olarak kabul ve
ilân edilen şehir ve kasabalarda mütemekkin
olanların,
2. Harb mecruhu ve malûllerinin,
3. Fakirlerin, bu resimden muafiyetleri
mahsusan dikkate alınmış bulunmasından do
layı (ikamet) kelimesinin istisnai surette beyan
edilenlerin haricinde kalan kimselere muzaf
olması lâzımgeldiği ve bu vaziyette bulunan
ların tedavi müessesemde kaldıkları müddeti
ifade edeceği belirtilmektedir.
Dahiliye. Encümeninin mütalâası :
Encümen 25 . IV . 1955 tarih ve 3/178-32
numaralı raporunda;
1. Belediye Gelirleri Kanununun bütün be
lediyelere şâmil ve bunların varidatını göste
ren umumi bir kanun olduğu,
2. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun (209)
ncu maddesinde beyan olunan resmin, tahsis
mahalli ve sarf şekli itibariyle hususi bir mahi
yet arz ettiği,
3. Belediye Gelirleri Kanununun (51) nci
maddesinde mülga kanunların tadadi surette
gösterilmesine ve bu maddenin (II) numaralı
bendinde: (Bu kanuna muhalif olan hükümle
rin mülga) bulunduğunun tasrih kılınmasına

rağmen, Umumi Hıfzıssıhha Kanunundaki ba
his mevzuu hükmün hususi mahiyette tedvin kı
lınması bakımından, hususi bir kanun ile mev
zu hükmün umumi kanun hükümlerine aykırı
olmadığı, yani sarih surette beyan edilerek meriyeten kaldırılmadığı takdirde, hususi kanun
hükmünün tatbiki lâzımgeldiği mezkûrdur.
4. Dahiliye Encümeni netice itibariyle
(209) ncu madde metnindeki (ikamet) kelime
sinin geniş mânada tatbik sahasına intikal et
tirilmek suretiyle istifası gereken resmin, mu
ayyen nispetler dairesinde içme ve kaplıcalar
tesislerinden istifade edenlere tahmili için ted
bir ittihazı keyfiyetine temas ve işaret ettikten
sonra, (ikamet) kelimesiyle içme ve kaplıcalar
da geceliyen kimselerin kasdedilmiş olması lâ
zımgeldiği neticesine varmış ve bu suretle müstedel mâna hususunda tereddüd caiz olamıyacağmdan tefsire mahal olmadığına karar veril
miştir.
Mevzuun tahlili :
Adliye Encümeni tetkikatmı aşağıda izah
olunan esaslara müsteniden yapmıştır ;
A) Belediye gelirleri Kanununun (I) ilâ
(VI) ncı bölümlerini ihtiva eden hükümlerin
başlıca üç kısım üzerinden mütalâası icabeder.
1. Miktar ve nispetleri kanunun metninde
tasrih ve tâyin kılman membalar,
2. Mevzuun mahiyetine göre belediye mec
lisleri tarafından müttehaz kararlara göre isti
fa olunacak resimler,
3. Kanunun (Belediyelerin diğer gelirleri),
matlâbı ile (39) ncu maddesinde gösterilen va
ridat.
B) Kanun vâzıı; yukarıki bentte izah
olunduğu veçhile belediyelerin varidatını umu
mi surette bu kanunun bünyesine idhal etmiş
ve belediye müesseseleri lehine muhtelif kanun
lar ile vaz'olunan sair varidat memlbalarına mütaallik hükümleri de birleştirerek mevcut hü
kümlerin müteferrik kalmasından içtinabetmîştir.
Bu cümleden olarak kanunun (37) ve (38)
nci maddelerinin muhtevi bulunduğu hükümler
zikredilebilir ki, bu maddelerin münderecatı
mevzuu vuzuh ile ortaya koymaktadır.
Aynı noktai nazara munzam olarak (39) ncu
maddenin tetkiki de muktazidir. işbu madde
de mezkûr ve (1580) sayılı Belediye Kanunu-
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na matuf olan ( a - b - c - f bentleri) hükümler,varidat mevzuunda tevhit esasının nazara alın
dığını bariz olarak ifade etmektedir. Çünkü:
îşbu madde ile doğrudan doğruya (Belediye
Kanunu) mucibince mükelleflere tahmili gere- •
ken resimler dahi (Belediye Gelirleri) Kanunu
meyanma umumiyetle nakil ve intikal ettirilmiş
bulunmaktadır.
KaM] ki, bu maddenin (D) fıkrası oyun alet
ve vasıtalarından belediyece istifası muktazi
resim hakkındaki (3434) sayılı Kanun hükmü
nün de, işbu kanun hükümleri meyanma vaz'edilmesi sebebinin, netice itibariyle belediyele
rin tahsil etmeye salahiyetli bulundukları sair
resimlerin tevhidi esasına müstenit ve binnetice
belediyelerin istifa edecekleri veya belediyele
re muhassas resimlerin umumiyetle bir kanun
hududuna inhisar ettirildiğini ve toplandığını
gösterir.
Kezalik, bu maddenin (E) işaretli fıkrası,
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun (128) ve (131)
nci maddelerine dayanılarak yapılmış olan Fu
huş ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Has
talıklar ile Mücadele Nizamnamesi hükümleri
ne tevfikan alınması icaıbeden ücretler hakkın
daki hükmü de belediye gelirleri meyanma it
hali etmiş olmasına rağmen, tefsiri istenilen
(209) ncu maddede mezkûr olduğu veçhile iç
me ve kaplıcalarda ikamet edecek olanlara
ait resmin beyanı ihmal olunmuştur.
Kanunun bu hususta sakit kalması, bu resmin
tasvip ve devamının teemmül edilmediğinin aşi
kâr bir delilidir ki, keyfiyet mazbatamızın bu
bendi takibeden (C) bendinin (2) numaralı kıs
mında izah olunan (ilga) ya mütaallik umumi
mahiyetteki hüküm ile de müeyyet bulunmuştur.
C) Belediye Gelirleri Kanununun VIII nci
bölümünün (Türlü hükümler) matlabı altındaki
müdevven hükümleri arasında (51) nci madde
nin ihtiva ettiği hususların, yukarda izah olunan
kanun maddeleri ile münakaşası icabeder. Nite
kim :
1. Bu maddenin (51 nci madde) 1 ilâ 10 ncu
bentlerinde, hükümleri kaldırılan kanunlar tadadi surette beyan olunmuştur ki, vâki ilga key
fiyetinin tevlidettiği hukuki neticelerde tered
düt caiz olamıyacağı bedihi ve münakaşadan va
restedir.

Ancak, tadadi olarak mevzu işbu hükmü ta
kibeden ve aşağıda izah olunacak hükmün mânası
ve ve şümulü üzerinde durularak tetkikat ya
pılması meselenin haklı bakımından katî bir za
ruret halinde tecelli etmektedir.
2. Tetkik mevzuu (51) nci maddenin (11 on bir) numaralı bendi aynen şu ibare ile; (Bu
kanun hükümlerine aykırı hükümler kaldırılmış
tır) diye tansis kılındığına göre, berveçhi balâ
bahsi geçen (1) ilâ (10) numaralı bentlerdeki
hükümleri dahi ihtiva etmek suretiyle daha
umumi mahiyette bir hükmü, bir ilga hükmünü
derpiş ve vaz'etmektedir.
Hulâsa; (51) nci maddenin tertip ve tahrir
tarzına göre çıkan ve anlaşılan mâna (Belediye
Gelirleri) Kanununun meriyete girdiği tarihe
kadar tatbik mevkiinde bulunan ve belediye ge
lirlerine mütaallik olup bu kanunun her han
gi bir maddesinde sarahaten tadat ve zikredilen
veya zımnen ifade olunan umumi ve hususi ma
hiyetteki bütün hükümlerin mülga bulunduğu
keyfiyetidir.
3. (5237) sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 13 . XII . 1945 tarihli gerekçesinin ışığı al
tında mevzuun tetkiki da icabetmektedir :
a) Gerekçe, kanunun tedvini sebeplerini
umumi olarak ve aynen şöyle tesbit etmektedir.
(Belediye vergi ve resimlerine ait kanun hüküm
lerini eksiksiz ve f azlasız olarak topluca bir ara
da bulundurmak).
b) Hususi mahiyette telâkkisi mümkün ve
kanunun (39) ncu maddesinde (diğer gelirler)
matlabı ile tedvin ettiği hükümlere ait gerekçe kıs
mında ise; (Bu kanun tasarısı içine bendi genel ve
özel kanunları çerçevesi içinde kalmaları gerek
li görülen belediye vergi, resim, hare, ceza ve
hasılatı ile her nevi gelirlerin dayandığı kanun
hükümlerinin bu maddede gösterilmesi ile yetinildi) denilmektedir.
Görülüyor ki, kanunun hazırlanmasındaki
kasıt ve gaye açık ve her hangi bir tereddüdü
izale edecek mahiyet ve şümuldedir.
Netice :
Yukarda izah olunan sebeplerden dolayı
(1593) sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
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(209) ncu maddesinin mülga olduğu anlaşıldı
ğından tefsire mahal olmadığma karar verildi.
Hariciye Encümenine arz olunmak üzere Ri
yaset Makamına sunulur,
Adliye Encümeni Reisi
Bu M. M. ve kâtip
Konya
Balıkesir
H. özyörük
V. Asena
Burdur
Çoruh
Çorum
B. Kayaalp
M. önal M. K. Biberoğlu

Denizli
Diyarbakır
Erzincan
8. Perinçek
/. HadımUoğlu M. H. Ünal
izmir
Erzurum
Eskişehir
A. Güngören
H. Ş. înce
//. Sezen
Kocaeli
Konya
# Konya
Müstenkif Söz hakkım mahfuzdur T. F. Baran
S. Dinçer
H. Aydmer
Muğla
Sivas
Yozgad
JV. özsan
§. Ecevit
M, Ataman

Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No. 3/178
Karar No. 8

17 . I . 1956

Yüksek Reisliğe
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu
maddesindeki (ikamet) kelimesinin tefsirine
dair Başvekâlet tezkeresi, hükümet mümessille
rinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu.
Yapılan müzakere sonunda, komisyonumuz
bu hususta mütalâa dermeyan etmeye kendisini
salahiyetli görmediğinden tezkerenin reddine
mevcudun ittifakıyle karar verildi.
iktisat Encümenine tevdi Duyurulmak üzere
Yüksek Riyasete takdim olunur.
Hariciye Encümeni
Reisi
M. M.
izmir
istanbul
C. Baban
F. Tekil

Kâtip
Denizli
Çanakkale
A. Çobanoğlu N. F, Alpkartal
Çorum
8. Baran

Çorum
K. Terzioğlu

Çanakkale
B. Enüstün
Erzurum
R. S. Burçak

istanbul
N. Tlabar
imzada bulunamadı

izmir
8. Giz

Kastamonu
B. Akta§

Konya
M. Obut

Manisa
H. Bayur

Sinob
M. Tümerkan
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İktisat Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
İktisat Encümeni
Ems No^ 3/178
Karar No. 18

28 . IV . 1956

Yüksek Reisliğe
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 209 ncu
maddesindeki «ikamet» kelimesinin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi, alâkalı hükümet temsil
cilerinin huzuriyle müzakere olundu.
Yapılan müzakere sonunda, istenen tefsir
kararının tamamen hukuki bir mahiyet arz et
mesi münasebetiyle, encümenimiz bu hususta bir
mütalâa dermeyan etmeye kendisinin salahiyet
li olmadığına ittifakla karar vermiştir.
Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil

mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur.
İktisat En. Reisi
M. M.
Uşak
Trabzon
H. Gedik
M. Harunoğlu
Ankara
Giresun
A. Gedikoğlu
Hamdi Bozbağ
İmzada bulunamadı
Giresun
İstanbul
Sinob
Tahsin înaftıç
H. Soriano
H. Tan
Van
Zonguldak
Ji. Durmaz
A. Yurdabayrak

t^m<t
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