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Encümeni Riyasetinin, Büyük Millet Mec
lisince encümene verilmiş olan müddetin 
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yonca tohumu fiyatlarına zam yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başve
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5. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
münhal bulunan Yalvaç Belediye Reisliği
ne dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/356) • 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet 
ve belediye icraatı hakkında radyoda yap
tığı konuşmalara dair Devlet Vekilinden 
şifahi suali (6/357) 

7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Başvekile mâruzâtta bulunan bir 
vatandaşın karakola götürüldüğü hakkında 
Demokrat İzmir gazetesinde intişar eden 
haberin doğru olup olmadığına dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik ile Başvekil 
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. 1 . — Zirai mücadele ve zirai karantina 
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/615) 159:164,164:166, 

176,187,189:192 



Sayfa 
2. — Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ"un, 

Arzuhal Encümeninin 11 . II . 1957 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 4317 sayılı Ka
rara ait (21 S. numaralı) işin Umumi Hey
ette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/281) 164,164-166 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 
yılı Aralık, 1957 yılı Ocak ve Şubat aylan 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeni mazbatası (5/41) 166 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kanunu lâyihası ve Ziraat ve Adliye 
Encümenleri mazbataları (1/36) 166:170 

5. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda geçen bâzı tâbirlerin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/452) 170 

6. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan Anlaşma gereğince 
ithal olunan pamuk yağlarının muafiyeti 
hakkında kanun lâyihası ve Ticaret, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/435) 170:171,176,187, 

193:196 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaş
tırmalarına dair Anlaşmanın tasdiki hak-

Sayfa 
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Müna
kalât encümenleri mazbataları (1/616) 171:172, 

176,187,197:200 
8. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 

16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan Za
bıtname ile ek Protokol ve teati olunan 
mektupların tasdiki hnakkmda kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/560) 172,176,188,201:204 

9. — Ordu mensuplarının nakil ve tâ-
yinları hakkında kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Millî Müdafaa encümenleri mazba
taları (1/635) 172:173 

10. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'-
in, Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında
ki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Da
hiliye ve Muvakkat encümenleri mazbata
ları (2/195) 173:179,185,188,205:208 

11. — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlan
ması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Millî Müdafaa, Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/390) 179:180 

12. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti 
kuruluş ve vazifeleri hakkında kanun lâ
yihası ve iktisat, Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/423) 180:187 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik ya
pan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
daki kanun lâyihasını müzakere etmek üzere 
iktisat, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerin
den seçilecek üçer azadan ve 

Ziraatçi ve orman mühendis muavinlerinin 
tekâmül teknik kursuna tâbi tutulmaları hak
kında kanun tekliflerini görüşmek üzere Maarif, 
Ziraat ve Bütçe encümenlerinden seçilecek beşer 
azadan müteşekkil muvakkat birer encümen teş
kili kabul olundu. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız Hü
kümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir te

şebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali, sual sahibi 
hazır bulunmadığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'un buğday ihtiyacına dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi sualine iktisat ve Ti
caret Vekili cevap verdi. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 1 Haziran 
1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet müd-
deramumilerinin talebiyle toplattırılan gazete 
ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali, Adliye Vekilinin mehil talebi üzerine ve 
bir ay sonraya talik edildi. 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Teker'in, cevaplan
dırılmamış bulunan tahrirî ve şifahi suallere, 
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Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, encümen-
lerce neticelendirilememiş bulunan kanun lâyiha 
ve tekliflerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisinden şifahi sualleri, sual sahibi hazır bulun
madığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, yüksek de
receli bâzı hâkimlerin emekliye şevkleri sebebine 
dair Adliye Vekilinden şifahi sualine Adliye Ve
kili ve Başvekil cevap verdiler. 

Bu arada Riyaset Makamı, Tahir Taşer'in 
sözlerinde Yüksek Heyete hakaret mevcudoldu-
ğunu telâkki ederek hakkında üç İnikat için Mec
listen çıkarma cezasının tatbiki kabul edildi. 

Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, hâkim ve 

Teklifler 
1. —- Tunceli Mebusu Bahri Turgut Okay-

gün'ün, Profesörlerin mesaisi hakkında kanun 
teklifi (2/480) (Maarif ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet encümenlerine) 

2. — Yozgad Mebusları Ömer Lûtfi Erzn-
ramluoğlu ve ihsan AktüreFin, Yozgadlı ismail-
oğlu Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/481) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
3. — Ankara Üniversitesi 1955 malî yılı hesa

bı katisine ait mutabakat beyanamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 
(3/516) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

4. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1954 malî yılı hesabı katisine ait ek mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/517) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

5. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu-

müddeiumumi kadrolarına,, 
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, yüksek de

receli bâzı hâkimlerin emekliye sevk edilmeleri 
sebebine dair Adliye Vekilinden şifahi suallerine 
Adliye Vekili ve Başvekil cevap verdiler. 

15 . V . 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kayseri Mebusu 
Agâh Erozan Ömer Mart 

Kâtip 
Hakkâri Mebusu 

Übeydullah Seven 

hasebat Reisliği tezkeresi (3/518) (Divanı Mu
hasebat Encümenine) 

6. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 ma
lî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/519) (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

Mazbatalar 
7. — ödünç para verme işleri hakkındaki 

2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/498) 
(Ruznameye) , 

8. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanın
da bulunmaları hakkında kanun teklifi ve Da
hiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (2/287) (Ruznameye) 

9. — Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'm, 
Türk Ceza Kanununun 13 ye 16 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/344) (Ruzname 
ye) 

Sualler 

Tahrirî sual 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Elâzığ vilâyeti dâhilinde yaptırılacak köprülere 

ve sulama projelerine dair tahrirî suali Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/334) 

2, — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,08 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan. 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. I REÎfci — Celseyi açıyorum, efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) ] 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

/. — Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Tahkikat Encümeni 
Riyasetinin, Büyük Millet Meclisince encümene 
verilmiş olan müddetin kâfi gelmemesi sebebiyle 
münasip bir mehil daha verilmesine dair tezke
resi (3/520) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

1 3 . Y . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Ankara 
Van vilâyetinin Özalp kazasında 32 vatan

daşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde 
dahli olanların suç. derecelerini tesbit etmek ve 
bu suçların mahiyetine göre zamanaşımı olup 
olmadığını anlamak için Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye Encümeninden terekkübetmek üzere ku
rulmuş bulunan Muhtelit Tahkikat Encümeni, 
son defa yaptığı içtimada, tahkikatı fiilen ida
re etmek üzere vazifelendirilmiş bulunan Tâli 
Tahkikat Encümeni Reisinin; 'tahkikatın bu
lunduğu safha ve takibettiği seyir üzerinde ver
diği malûmat ve tahkikatın ikmali için evvelce 
Yüksek Meclisçe verilmiş bulunan mchlirı hitam 
tarihi olan 15 . V . 1957 tarihinden başlamak 
üzere altı aylık munzam bir müddetin verilmesi 
hakkındaki isteğini dinlemiş, yapılan müzakere 
sonunda; tahkikat mevzuu hâdiselerin; tenvire 
muhtacolan mahiyeti, şümulü şahıslara sirayet 
derecesi ve ehemmiyeti ve hâdiseye taallûku 
bakımından dinlenmesine lüzum görülen şahit
lerin; birbirinden uzak mahallerde oluşu ve ev
velce tesbit edilmiş bulunan adreslerinde bulu-
uamamaları yüzünden araştırmanın tekrarlan-
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ması ve tahkikat esnasında meydana çıkan ye
ni delillerin mahiyetlerinin tetkiki ve şahit ifa
deleri arasında husule gelen aykırılıkların te
lifi gibi muamelelerle, deliller ve hâdiseyle il
gili bulunan 40 aded dosyanın celp ve tetkikine 
lüzum ve zaruret bulunması ve halen dinlenmiş 
bulunan şahitlerin haricinde, şimdilik yüz kü
sur şahidin daha ifadelerine müracaat edilmesi 
gibi hal ve sebeplerle evvelce verilmiş bulunan 
mehil içinde tahkikatın ikmaline imkân hâsıl 
oJamıyaeağı anlaşdmış bulunmaktadır. 

önümüzdeki aylar içinde Büyük Meclisin 
tatile girmesi mülâhazası ve kısa bir müddet ve
rilmesi takdirinde, müddetin tekrar uzatılma
sı için yeni karar istihsaline imkân olanııyaeağı 
düşünceleri karşısında; halen cereyan etmek
te bulunan müddetin hitam tarihi olan 15 . V . 
1957 tarihinden başlamak, devam etmek ve 
1 Aralık 1957 tarihinde nihayet bulmak üzere 
munzam bir m ehlin verilmesinin; tahkikatın sey
rine göre uygun olacağının Yüksek Meclisin 
takdirlerine arzına Muhtelit Tahkikat Encüme
nince karar verilmiştir. 

Gereği ifa buyurulmak üzere keyfiyeti say
gılarımla arz eylerim. 

Teşkilâtı Esasiye ve 
Adi iye ene ümenlerin -
den mürekkep Muh
telit Tahkikat Encü

meni Reisi 
Manisa 

Muhlis Tümay 

BEÎS — Encümenin tezkeresi üzerinde ko-
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nuşmak istiyen • arkadaşımız var mı efendim?... | 15 . V . 1957 tarihinden itibaren bir Aralık 
(Yok sesleri) Tezkereyi oyunuza arz ediyorum. I 1957 ye kadar temdit kabul edilmiştir. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, j Suallerin müzakeresine başlıyoruz efendim. 

5. — SUALLER VE CEVÂPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE BİR CEVAP 

1. — Kars Mebusu Mehmet Eazer'in, Hükü
metimizin Cezayir hâdiseleri dolay isiyle Fran
sız Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmedi
ğine dair Hariciye Vekilinden şifahi suali 
(6/339) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız buradalar 
mı efendim? (Burada sesleri) Hariciye Vekili? 
(Yok sesleri) Hariciye Vekili bulunmadığı için 
gelecek İnikada bırakıyoruz 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, ce
vaplandırılmamış bulunan tahrirî ve şifahi sual
lere dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisin
den şifahi suali (6/343) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız?... 
REFET ÜLGEN (Ordu) — Kanunların da

ha evvel konuşulması hakkında takribimiz vardı. 
REÎS — Şu ana kadar Riyasete gelmiş böyle 

bir takrir yoktur. 
Sual sahibi arkadaşımız iki İnikat bulunma

dıkları için sual düşmüştür, efendim. 

3. — Elâzığ Mebusu Üeiâhattin Toker'in, en-
cümenlerce neticelendii'ilememiş buluna,n kanun 
lâyiha ve tekliflerine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisinden şifahi suali (6/344) 

REİS — Sual sahibi ikinci defa bulunmadı
ğından sual düşmüştür. 

4. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, hubu
bat ve afyon fiyatları ile pancar ve yonca tohu
mu fiyatlarına zam yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali 
(6/355) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız yoktur. Ge
lecek İnikada bırakılmıştır. 

5. —- İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, mün
hal bulunan Yalvaç Belediye Reisliğine dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/356) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız olmadığına 
göre gelecek İnikada bırakılmıştır. 

6. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara 
mebuslarımdan bir zatın Hükümet ve belediye ic
raatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara da
ir Devlet Vekilinden şifahi suali (6/357) 

REİS — Sual sahibi buradadır. Alâkalı Ve
kil yoktur. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Başvekile maruzatta bulunan bir vatandasın ka
rakola götürüldüğü hakkında Demokrat İzmir 
gazetesinde intişar eden haberin doğru olup ol
madığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik ile Başvekil Adnan Menderes'in şifahi cevap
ları (6/358) 

REİS — Sual sahibi buradadır. Dahiliye 
Vekili de buradadır. Suali okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reislisine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi rica ederim. 

Trabzon 
E. Nutku 

1. 29 Nisan 1957 tarihli Demokrat İzmir 
Gazetesinde yazıldığı gibi 28 Nisan günü bir 
vatandaşın Başvekile hitaben «50 bin liralık 
arabam lâstiksizlikten yatıyor, halim ne ola
cak?» diye sorması üzerine silâhlı jandarmalar
la karakola götürüldüğü havadisi doğru mudur1? 

2. Bu vatandaşın hareketinde kanunen ce-
zayi müstelzim bir suç mevcut mudur? Mev
cutsa hakkında açıldığı bildirilen tahkikatın 
neticesi ne olmuştur? 

3. Vatandaşın maruzat ve şikâyetlerini bil
dirmesine karşı karakola götürülmesi doğru 
mudur, bu hususta Hükümetin düşüncesi ne
dir? 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLl NAMIK GEDİK (Ay-

- 151 — 
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dm) — 28 Nisan 1957 tarihinde Köyceğiz ka
za merkezinde, Sayın Başvekile mâruzâtta bu
lunan bir vatandaşın karakola götürüldüğü hak
kında, Demokrat izmir Gazetesinde intişar eden 
haberin doğru olup olmadığına dair, Trabzon 
Mebusu Emrullah Nutku tarafından Yüksek Ri
yasete tevdi edilmiş olan suale cevabımı arz 
ediyorum: 

Zelzele bölgesinde tetkikler yapmakta olan 
Muhterem Reisicumhurumuz ve Başvekilimizin 
28 Nisan 1957 Pazar günü, tahribata mâruz kal
mış olan Köyceğiz kaza Merkezini teşriflerin
de, Sayın Başvekilimize kalabalık arasında 
gürültü çıkararak 50 bin liralık arabasının lâs-
tiksizlik yüzünden yatmakta olduğundan şikâ 
yet eden Burhanettin Eriş adındaki şahıs, bu 
sözleri dolayısiyle değil, içkili bulunması, o mu
hitte yabancı olması ve âmmenin huzurunu bo
zacak derecede taşkın hareketlerinin şüpheyi 
çekmesi sebebiyle ve emniyet mülâhazasiyle ka
rakola götürülmüş, kaza jandarma kumandan-
lığmea hüviyeti tesbit edildikten sonra toplu
luğun huzurunu ihlâlden, Koruma talimatna
mesine uygun olarak, hakkında tanzim edilen 
suçüstü zaptı ile Köyceğiz müddeiumumiliğine 
verilmiştir. Aynı gün müddeiumumilikçe ikame
te rabten serbest bırakılan mumaileyh hakkın
daki takibata devam edilmektedir. 

Aslen, Bursa vilâyetinin inegöl kazasının 
Yenice mahallesinden olup istanbul zabıtasmca 
mâruf Burhanettin Eriş 1956 Temmuz ayında 
Aydın'm Germencik kazasına gelmiş ve burada 
yerleşmiştir. Birisi kendi, diğeri karısı üzerine 
kayıtlı iki otobüsü vardır. Burhanettin Eriş 
1939 ve 1956 yıllarında Eroin satmak ve yan
kesicilik suçlarından iki defa adliyeye verilmiş
tir. Para çalmaktan, Beyoğlu 3 ncu Sulh Ceza 
Mahkemesinin 938/529 No. lu ilâmı ile bir ay 
15 gün, yankesicilikten dolayı Beyoğlu 2 nci 
Sulh Ceza Mahkemesince 939/689 No. lu ilâm 
ile 2 ay 10 gün, yine yankesicilikten Beyoğlu 
1 nci Sulh Ceza Mahkemesince 943/1 No lu ilâ
mı ile 3 ay 14 gün hapse mahkûm olmuş ve ce
zaları infaz edilmiştir. Kendisine Aydın 80 130 
plâka sayılı, Germencikte kayıtlı bulunan oto
büs için Aydın Valiliğince 1956 Eylül ayında 
1, Aralıkta 2, Şubat 1957 de iki aded olmak 
üzere şimdiye kadar 5 lâstik verilmiştir. 

REİS — Sual sahibi. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte-
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rem arkadaşlar; sual olarak sayın içişleri Ba
kanından sorduğumun cevabını siz de dinledi
niz. 

Bir vatandaş mesul mevkide olan şahısların 
karşısına çıkarak, arabasının lâstiksizliğinden 
sızlanarak şikâyet ediyor. 

NtHAT lYRlBOZ (Aydın) — Sarhoş ola
rak. 

EMRULLAT NUTKU (Devamla) — Müsa
ade buyurun, arz edeyim. Bu vatandaş kara
kola götürülüyor. (Sarhoşmuş sesleri) 

Müsaade buyurun. Ben izah edeyim. Vekil 
Bey burada, kendileri cevap verir, sabırlı olun. 
Bakınız bunu size bir ibret vesikası olarak oku
yorum. 

Bu zat Germencik 'lidir, Aydın'm Germen
cik'inden. Fethiye'ye gitmek üzere 15 vatan
daşın Muğla'ya götürülmesi için yaptıkları taz
yik üzerine, şoför, lâstiklerinin olmadığını ve 
kendilerini Köyceğiz'e götüremiyeceğini söylü
yor. Bunun üzerine vatandaşlar Aydın'da şi
kâyet ediyorlar. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Kime? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla)*— Zabı
taya.. Zorla arabaya yerleştirilen bu vatandaş
ları Fethiye'ye götürmesi için şoför zorlanıyor. 
Nihayet araba hareket ediyor. (Gürültüler) is
terseniz bütün mektubu okurum. (Oku, oku ses
leri) Bunun üzerine mezkûr 15 vatandaş, ken
dilerini bir kastı mahsusla otobüsün istedikleri 
mahalle yani Fethiye'ye götürmediğini iddia 
ederek Muğla Emniyet Müdürlüğüne müracaat 
ediyorlar. Şikâyeti dinliyen âmir ve memurlar 
otobüsün bulunduğu yere gelerek, şoföre niçin 
gitmek istemediğini soruyorlar. Hâdiseyi aynen 
memurlara nakleden şoför, bu gelen âmir ve 
memurların tazyik ve ısrarlı emirleri karşısın
da bu 15 vatandaşı arabaya bindirerek onları 
istedikleri yere götürmek üzere hareket ve Köy
ceğiz'e kadar yoluna devam ediyor. Nihayet 
otobüsün şoförü lâstiğin patlamasiyle Köyce
ğiz'de kalıyor. Yolcular şoförün diğer bir va
sıta temin etmesi suretiyle Fethiye'ye gönderi
liyor. 

Arabanın bu durumu Aydm'dan haber alı
nır alınmaz başka bir yolcu otobüsüne binerek 
Köyceğiz'e, yolda kalan arabanın başına geli
yoruz. Arkadaşlar bunu şikâyet eden bir va
tandaştır. (Gürültüler) 
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DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Kim bu zat?.. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bur

han Eriş, sizin suçlu saydığınız zat. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Peki öyle ise, size bir sürprizim var, 
devam edin. 

ALİ OCAK (Gazianteb) — Niye sana şikâ
yet ediyor? 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bana 

şikâyet ediyor, ben de ondan sonra bunu bir 
söaiü soru mevzuu yapıyorum. Tabiî size sormu
yor. Çünkü, siz çıkıp da burada konuşmuyorsu
nuz ki.... Vazifenizi yapmıyorsunuz ki.... (Allah, 
Allah sesleri, gülüşmeler, alkışlar) 

REİS — Emrullah Bey, siz devam buyuru
nuz, efendim. 

EMRULLAH NUTKU (Okumaya devamla) 
— «... O gün Köyceğiz'de kalıyorum. Hâdise gü
nü olan ertesi Pazar günü Sayın Reisicumhuru
muz Celâl Bayar ile Saym Başvekilimiz Adnan 
Menderes'in Köyceğiz'e teşrif edeceklerini duy
dum. Vatandaş dilek ve arzularını dinlemek üze
re geldiklerini bildiğimden, kendilerini karşılı-
yari birçok vatandaşın arasına katılarak, ben de 
bekliyordum. Esasen Saym Reisicumhurumuzla, 
Sayın Başvekilimizin bulunduğum mahalle ya
pacakları ziyaretlerinin hususi bir ziyaret olma
yıp, vukubulan felâket dolayısiyle vatandaşlarla 
hasbıhal etmek üzere yapılacağım bildiğimden 
vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek ve müm
kün mertebe bu arzu ve dileklerini yerine getir
mek üzere yapmış oldukları kıymetli ziyaretler
de diğer vatandaşlar meyanında hakkım bulu
nan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana 
vermiş olduğu hürriyete dayanarak Sayın Baş
vekilimiz Adnan Menderes'e bir Türk vatan ev
lâdının bir babası, velisi olarak kendilerine yat
makta olan arabamın durumunu görmelerini 
(Soldan gülüşmeler)., ve dolayısiyle tek geçim 
vasıtam olan bu arabama lâstik verilmesini (Sol- , 
dan gürültüler) ...» 

Siz nasıl milletvekillerisiniz, anlamıyorum? 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Ne di

ye konuşturmuyorsunuz beni? (Soldan, gürül
tüler) 
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RE IS — Müsaade buyurun, Emrullah Bey, 

sözünfizü tavzih edin. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Konuş

turmuyorlar. 
RE IS —• Siz tahrik ediyorsunuz, şahsiyat ya

pıyorsunuz. Nasıl milletvekilisiniz, sözünüzü tav
zih ediniz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bir va
tandaş, yani sizin, bizim müekkiliniz olan zat 
mektup yazmış. Bu mektubu hürmetle dinlemek 
mecburiyetindesiniz, çünkü, sizler onun vekili
siniz. 

RE IS — Emrullah Bey, müsaade buyurun. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun arkadaşlar, Ri
yaset vazifesini ifa edemiyor. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bu 
kürsü milletvekilleri içindir, milletvekillerinin 
sözü kesilemez. Riyaset yalnız bizi ikaz için mi 
vazife görüyor? 

RE IS — Riyaset, zatıâlinizin «siz nasıl mil
letvekillerisiniz» şeklindeki beyanlarınızı yerinde 
görmemiştir. Sözünüzü lütfen geri alınız. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Ben 
bunu benim sözümü kesip burada müdahalede 
bulunanlara söylüyorum, «siz nasıl milletvekille
risiniz?» diye. Sükûnetle dinliyenlere söylemiyo
rum. 

REİS — Müsaade buyurun, tarzı beyanınız 
bir milletvekiline dahi olsa, Riyaset bunu asla 
kabul etmez. Lütfen sözünüzü geri alınız. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Ben 
«Nasıl milletvekilisiniz1?» Demekle bana teca
vüz eden arkadaşlara mukabele ediyorum. O 
kadar.. (Soldan, tavzih edin sözünüzü sesleri.) 
Rica ederim dinleyin, efendim. 

REİS — Devam edin. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — «Saym 

Başvekilimiz durumu tetkik ettikten ve bizzat 
arabanın durumunu gördükten sonra alâkalı 
memurlara ve âmirlerimize lâstiğin verilmesini 
emir buyurdular. Dikkat edin buraya rica ede
rim. (Soldan gürültüler.) 

«Saym Reisicumhur Celâl Bayar ve Başve
kilimiz Adnan Menderes'in Fethiye'ye hareket 
etmelerini mütaakıp Köyceğiz Jandarma Yüz
başısı ile erleri teçhizattı olarak yanıma ge
lerek «Sen sarhoştun» diye kollarımdan yaka
layıp Köyceğiz Jandarma Karakoluna geti
rerek sopa, tokat, sille ve buna benzer madde-
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lerle bir hayli dövdükten sonra...» (Soldan gü
rültüler, «raporu var mı?» sesleri gülüşme
ler) Arkadaşlar bırakın da okuyayım raporu 
var mı yok mu orasını tahkik etsin ve Hükü
met getirsin. 

«Ve tecavüzlerden sonra beni Köyceğiz Ad
lî Tabipliğine sevk ederek sarhoş olup olma
dığıma dair raporun vermesini istediler. 

Köyceğiz Hükümet Tabipliğince yapılan 
muayenemde hiçbir surette içkili olmadığımı 
katî olarak rapor verilerek birlikte karakola 
avdet ettik. Bundan sonra karakolda beni ne
zarete atarak şahsi hürriyetime tecavüz ederek 
beni pis yerlerde sekiz saat hürriyetimden 
mahrum yaşattılar ve bilâhara serbest bıraktı
lar. Ben de memleketime avdet ettim.» 

Şimdi arkadaşlar durum budur. Bir Başve
kil vatandaşın şikâyeti üzerine onun şikâyeti 
ile meşgul oluyor, lâstiğini verin diyor, fakat 
o gittikten sonra partizanlık duygusu kabarı
yor. (Gürültüler) Ben soruyorum, Demokrat 
Parti iktidarı millete hakimiyet rejimini mi 
getirdi, yoksa jandarmalı demokrasiyi mi? Bu
nu anlamak istiyorum. Muhalefette iken De
mokrat Parti liderlerinin yanında çok defa bu 
hürriyet ve demokrasiyi müdafaa ettik. Bu
gün esefle görüyorum ki, demokrasiden tama
men uzaklaşılmış ve bir polis devleti kurulmuş
tur. 

Arkadaşlar; tenkid yapan, hakkını istiyen 
vatandaşa böyle bir muamele reva görülemez. 
Bunu hiçbir hukuk devletinde göremezsiniz. 
Bu ancak polis devletinde, otoriter rejimlerde 
olur. (Soldan : Gürültüler, «hakaret ediyor
sun» sesleri.) 

REÎS — .Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLI NAMIK GEDÎK (Ay-

. dm) — Muhterem arkadaşlarım, Emrullah Nut
ku'nun Yüksek Meclis huzurunda okuduğu mek
tup sahibini, müvekkilini Yüksek Heyetinize 
takdim etmeden evvel, oturduğum yerden daha 
fazla hataya düşmemelerini temin maksadiyle 
ve sırf hizmet etmek gayesiyle, kendilerine bir 
sürprizim olacağını ifade etmiştim. (Soldan, 
«buna rağmen anhyamadı, zaten anlıyamaz» 
sesleri) 

Bu tarz konuşmasının memleketimizin iç ha
yatı ve Parlâmentomuzun vazife ahlâkı bakı
mından tenkid ve tetkikini yapmadan evvel, bu
rada müdafaasını üzerine aldıkları ve asla tanı-
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madıkları, kendisini ancak mektubu ile tanıdı
ğını beyan buyurduğu müvekkilini takdim ede
ceğim. 

Mektup sahibi, yani burada müdafaa etmek 
istedikleri vatandaşımız aslen Bursa vilâyetinin 
inegöl kazasının Yenice mahallesinden olup is
tanbul zabıtasmca mâruf Burhanettin Eriş, (Sol
dan O.. O., sesleri) 1956 Temmuz ayında Aydın'-
m Germencik kazasına gelmiş ve buraya yerleş
miştir. Birisi kendi, diğeri karısı üzerine ka
yıtlı iki otobüsü vardır. 

Burhanettin Eriş 1939 ve 1956 yıllarında ero
in satmak ve yankesicilik dâvalarından iki ĉ efa 
adliyeye verilmiştir. Para çalmaktan Beyoğlu 
3 ncü Sulh Ceza Mahkemesinin 938/529 numaralı 
ilâmı ile bir ay 15 gün, yankesicilikten dolayı 
Beyoğlu İkinci Sulh Ceza Mahkemesince 939/68 
numaralı ilâmı ile 2 ay 10 gün ve yine yankesi
cilikten Beyoğlu Birinci Sulh Ceza Mahkeme
since 943/1 numaralı ilâmı ile de 3 ay 14 gün 
hapse mahkûm olmuş ve bu cezaları infaz edil 
mistir. 

Kendisine, Aydın 80130 plâka sayılı Germen
cik'te kayıtlı otobüsü için Aydın Valiliğince 
1956 Eylül ayında 1, Aaralıkta 2 ve Şubat 1957 
de 2 aded olmak üzere şimdiye kadar 5 aded 
lâstik verilmiştir. 

Bendeniz bu malûmatı arkadaşımın beyanı
na mukabil burada, arz etmek mecburiyetinde 
kaldığım için hakikaten büyük bir üzüntü ve 
teessür duymaktayım. (Soldan, «biz de üzüntü 
duyuyoruz» sesleri) İlk beyanımda da arz etti
ğim veçhile. Başvekilimizin vazife sırasında, 
Köyceğiz'de bu vatandaştan görmüş olduğu mu
amele yalnız kendi vicdanlarında değil; bu hâ
diseye şahidolan bütün vatandaşların vicdanın
da nefret kandırmıştır . 

Büyük bir felâket sonunda, vatandaşların 
dertlerine ortak oldukları ve sadece vazife yap
maktan dolayı hissettikleri büyük huzur ile va
tandaşlarla lıemderdolan Hükümet Reisinin kar
şısına böyle betbaht bir insan çıkar da bu tarz
da bir harekete teşebbüs eder ve yalnız onun 
mektubu ile bu mesele Parlâmentoya bu tarzda 
getirilirse bu kötü bir precedent teşkil eder. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bundan, bir milletvekili olarak 
evvelâ Emrullah Nutku'nun tevakki etmesi lâ-
zımgelir. Biz parlâmentoda... 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Bedbaht diye

mezsiniz bir vatandaşa.. (Gürültüler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir Dahiliye 

Vekili olarak, burada olmıyan bir vatandaşın.. 
(Gürültüler) 

REÎS — Sırrı Bey, yerinizden konuşmayın. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Kimi müdafaa ediyorsunuz bey
efendi?.. 

Bu meseleyi buraya getiren bir milletveki
linin vicdanı âmmede yaratmak istediği mak
satlı tesiri elbette bertaraf etmek benim vazi
femdir. (Soldan, alkışlar) Arkadaşlar, bu şa
yanı teessür ve şayanı teessüftür. Eğer bu söz
lü soruyu meseleyi biraz tetkik ettikten, müeik-
kili hakkında biraz malûmat sahibi olduktan 
sonra buraya getirmiş olsalardı ve mevzuu bu 
tarzda takdim etmemiş olsalardı, bendeniz de el
bette bu hususu sarahatle ifade etmek ıstırarın
da kalmazdım. Sırrı Atalay arkadaşımız konuş
malara müdahale etmek hususundaki gayreti 
bir tarafa bırakıp, benim burada düşündüğüm 
gibi, ifade ettiğim gibi düşünsün ve ifade etsin. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele Yüksek hu
zurunuza gelmiştir. Emrullah Nutku arkadaşım 
geçen celsede bulunmadı,' Ben bu yoklukların
dan dolayı endişe hissettim. İstedim ki bu me
sele, gazetelerde neşredildiği ve gelen bir hu
susi mektupla hazırlanmış ve 'böyle bir soru ile 
yanlış kanaatlerin ^efkârı umumiyeye intikali 
şeklinde olmasın. Sadece bu münasebetle . ve 
birinci defa, her hangi bir mücbir sebeple gel
medikleri ve bu defa teşrif ettikleri ve bana 
bu hususta cevap vermek imkânını vermiş ol
duklarından dolayı ve .sadece bu münasebetle 
kendilerine teşekkür ederim. ('Soldan, alkışlar). 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Arka

daşlar, (Soldan, geri al sesleri) Sayın İçişleri 
Bakanının burada verdiği beyanat "bir iktidar 
için iftihar verici değildir. (Soldan, gürültüler) 

Müsaade buyurun, 'bir Hükümet kalkıp da 
burada 'böyle konuşamaz. Bu memleket vatan
daşlardan terekkübetmektedir. Bu vatandaşla
rın içinde mahkûm olanlar da vardır, temiz 
olanlar da vardır, dâva vatandaşın şahsı ile il
gili değildir. Bu Meclis vatandaşlık hukukunun 
sembolüdür. 
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FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Rica ederim, 

Reisicumhurun karşısına sarhoş bir vatandaşın 
bu tarzda çıkmasına gönlünüz razı olur mu? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Rica 
ederim, siz reisvekilisiniz, bitaraf olunuz. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Bir mebus 
olarak konuşuyorum, sarhoş bir vatandaşın 
böyle bir hareketine siz taraftar mısınız? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar, buraya Hükümeti temsil ederek, Sayın 
Vekil geliyor, (yabancı) diyor vatandaşa. Dik
kat buyurun, vatandaşa yabancı diyor. (Soldan, 
«oranın yabancısı diyor» sesleri) Bu vatanın hu
dutları içinde yaşıyan bir vatandaşa yabancı 
denemez. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Lütfen müdahale etmeyin arkadaş
lar. (Gürültüler) 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Mede
ni milletlerin vatandaşları hükümetlerin iyi ida
resi sayesinde, ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, 
ahlâklarını düzeltirler. Onların ıslahı Hüküme
tin vazifesidir. Sayın Vekil diyor ki, Başvekilin 
karşısına çıkmış... Hakaret etmemiştir arkadaş
lar; sadece «lâstiğim yok, arabam yatıyor» de
miştir. 

Arkadaşlar, D. P. iktidarının tenkidlere ne 
dereceye kadar tahammülsüz olduğunu biliyo
ruz. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Emrullah Bey, mütemadiyen sata
şıyorsunuz, D. P. nin tahammülsüzlüğü iddia
nızla sualinizin ne alâkası var? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bir va
tandaş Hükümet Reisinin karşısına çıkıyor, lâs
tiğim yok diyor. Bu kendisi için bir hakaret de
ğildir. öyle olduğu halde jandarmalarla karako
la götürülüyor. Sarhoş olmadığı da meydana çı
kıyor. (Soldan, sarhoş sarhoş sesleri, gürültü
ler) " 

Sarhoş olsa idi buradan Vekil söylerdi, söy
lemedi «Topluluğun intizamını bozmaktan hak
kında takibat yapılıyor» dedi. 

Sonra; kendisine beş lâstik verilmiş olduğu
nu söylüyor. Bir kamyonun altı tane lâstiği var
dır. iki kamyonun 12 tane olması lâzımdır. (Sol
dan, gülüşmeler) 

REÎS -t- Mevzu dışına çıkıyorsunuz, ilk ih
tarı yapıyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Son 
söyliyeceğim söz şudur : Bu münasebetle daha 
başka şeyler öğrenmiş bulunuyoruz. Demokrat 
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Parti Başkanına yapılan muameleyi de biliyo
ruz, Köyceğiz de. (Soldan, gürültüler) Bu, ta
mamen tenkide tahammülsüzlüktür, başka bir 
şey değil. 

Arkadaşlar, şunu da söyliyeyim; bugünkü 
durumumuz, bugün gelmiş olduğumuz noktanın 
vasfı mümeyyizi şudur : Tenkide tahammülsüz
lük ! Tenkide tahammülsüzlük buraya kadar gel
di. (Soldan, gürültüler) Bundan sonra millî hâ
kimiyet levhada, jandarmanın süngüsü orada, 
vatandaşın karşısında.. (Soldan, gürültüler) 
Eğer Demokrat Parti bundan vazgeçmezse 1958 
de iktidardan düşecektir, haberiniz olsun. (Sol
dan, gürültüler), (Sağdan, gülüşmeler). 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — (Soldan, cevaba değmez, sesleri) 
Müsaade buyurursanız, ben kendisine cevap 

vermek için kürsüye çıkmadım. Fakat efkârı umu-
miyeye aksettirilmek istenilen bir hâdisenin ha
kiki mahiyetini belirtmek mecburiyetindeyim. Bu
nu vazife saydım. Bu hususta cevap vermek için 
arkadaşlarımın müsaade buyurmalarını rica ede
rim. 

Bir dâvayı üzerine almış olan milletvekili, ve
kâletini deruhde ettiği vatandaşın masumiyetini 
ortaya koymak için gayet basit olarak, meseleyi 
şöylece ortaya vaz'ediyor. Bu vatandaş Başvekilin 
karşısına çıkıyor. Lâstiği yoktur, ıstırap içinde
dir. Başvekile diyor ki; benim lâstiğim yok, bana 
lâstik verilmesine tavassut ediniz. 

Hakikaten mesele böyle vaz'edildiği takdirde, 
belki bunu dinleyen insanların, derdini Başveki
le böylece ifade etmiş olan bir vatandaşın birta
kım muamelelere tâbi tutulmasının iddia veçhile 
tâbi tutulmasının haksız olabileceğini düşünmele
ri ihtimali mevcuttur. Fakat hâdise böyle olma
mıştır. O Başvekil ben olduğuma göre müsaade 
buyurursanız hâdisenin nasıl cereyan ettiğini ben 
anlatayım. Yazdığı mektupta, içkili değildim di
yor. Mektubundaki hilafı hakikat beyan işte bu
radan başlıyor. O vatandaş vaktin sabah olması
na rağmen ileri derecede içkili idi. Hattâ bana 
gelip hitabettiğinde ben kendisine dedim ki, işi
ne bakarız aman sen sabah sabah neden bu kadar 
içkilisin?... tik sözüm bu idi. Eğer sadece karşıma 
çıkıpta benden lâstik isteseydi ve etvarı masuma
ne ile, haklı bir tavırla bu müracaatı yapmış ol
saydı, hiç kimse kendisine ne yaptığını sormazdı 
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ve zabıta nezareti altında bir vatandaş olmasaydı 
zabıta kendisiyle meşgul olmazdı. Muhterem ar
kadaşlar, bu vatandaş isteklerini söyledi ve ben 
kendisine tatmin edici cevaplar verdim. Köşe ba
şında tekrar karşıma çıktı. Kendisinden zorlukla 
kurtuldum, fakat, öbür köşe başında tekrar kar
şıma çıktı. Soruyorum, sizlere, dünyanın hangi 
demokratik memleketinde vazife ifasına çıkmış 
olan bir Başvekil üç defa köşeyi dönüp karşısına 
çıkılarak alâmeleünnas tahkir edilmeye mâruz 
bırakılır? Demokrasi bu mudur? 

Demokrat Partinin tahammülsüzlüğünden 
bahsedilir. Şu 7 senenin gelip geçmiş hâdiselerine 
bakınca Demokrat Partinin ne derecelere kadar 
hücumlara mâruz kaldığını, bu hücumlara kar
şı ne derecelere kadar tahammül göstermiş oldu
ğunu biliyorsunuz. Bunu tarih de yazacaktır. Biz 
iktidardan yarılmış olabiliriz. Başkaları da elbet
te Başvekil olacaklardır. Bir Başvekil olarak, bir 
vekil olarak böyle muamelelere tahammül edebile
ceklerini tahmin etmiyorum. Kendilerine acaba 
böyle muamele edilse nasıl hareket ederler? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Onu da 
göstereceğiz elbette... (Gülüşmeler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, belki aramızda gel
miş geçmiş hâdiseler dolayısiyle belki kendisine 
hayatımda fenalıklar yapmış olabilirim. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Hayır, 
vâki değildir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Kendisi benden dilgir olmuş olabilir. 
Başka bir şeyden dolayı benim şahsımı... 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Yok öy
le şey. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Emrııl-
lah Bey, biraz evvel konuşurken müdahale edil
memesini siz rica ediyordunuz. Lütfen efendim. 

Devam buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Belki Emrullah Nutku ile ilk tanıştığımız 
günden bugüne kadar - çünkü ben parti reisli
ğinde, genel idare kurulu âzalığmda bulundum -
aramızda birtakım münasebetler gelmiş geçmiş 
olabilir. Bu münasebetlerin seyri içinde kendisi 
belki de benden dilgir olmuş olabilir. Bunun te
siri altında Adnan Menderes'i küçültmek istiye-
bilir. Fakat Türkiye Başvekilinin bahis mevzuu 
olduğunu unutmasın. Dünyanın hiçbir yerinde 
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bir Başvekili yakasından sarhoşlar üç defa ya-
kalıyamaz ve zabıta; bu sarhoşun zabıta nezareti 
altında bulunduğunu, mütaadit suçlarından dola
yı mahkûm olduğunu, 1937 den beri zabıta taki
batı altında bulunduğunu, arkadaşımın daha oku
madığı mahkûmiyet ahvali ile de muttasıf bulun
duğunu bilirse ve Başvekili de bu muameleye mâ
ruz bıraktıktan sonra elbette onu karakola götü
rüp de sorarlar. Böyle olmadığı takdirde, bütün 
yirmi altı milyonun hepsi elbette Başvekilin 
dostu değildir, Başvekili arzu etmiyecek, kendisi 
gibi onu küçük düşürecek, küçük düştüğünü gör
mek istiyeeek vatandaşlar da olabilir. O halde 
nasıl koruyacağız Başvekili? Sormak isterim. So
kakta mı bırakalım Başvekili? 

Sizin için Başvekil iyi bir şahıs olmıyabilir. 
Siz kendisinden memnun olmıyabilirsiniz. Fakat 
o sıfatı taşıdığı müddetçe Türk Hükümetinin, 
Türk Devletinin, Başvekilinin korunması lâzım
dır. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Son söz 
nıilletvekilinindir, onun için hakkım; en son ben 
konuşacağım. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, evvelâ şu noktayı arz edeyim: Al
tı senelik devre zarfında benimle Başvekil ara
sında hiçbir hususi münasebet olmamıştır. Ben 
kendisini yalnız resmî sebeplerle iki defa maka
mında ziyaret ettim. Ondan başka hususi olarak 
hiçbir münasebetimiz yoktur. Bu sebeple kendisi
ne .şahsan bir kırıklığım mevzuubahsolamaz. 
Hattâ kendilerini icraatlarından dolayı tebrik 
eden iki mektubum dahi vardır. Ancak dâvaları 
enfüsi şekle sokmıyalım, afaki olarak görüşelim. 
Bizi kurada ilgilendiren, vatandaş haklarıdır. Ar
kadaşlar, bir Başvekile bir harhoş üç defa tasal
lut etmiştir, diyorlar. Ben size şunu söyliyeyim: 
Medeni memleketlerde Başvekiller otobüslerde ge
ziyorlar; hattâ Krallar... (Soldan, gürültüler.) 
Anlatıyorum. Ve bu başvekillerin birçok yerler
de ayaklarına basılmakta ve belki dürtülmek su
retiyle de tecavüz edilmektedir. (Soldan, gürül
tüler. ) Müsaade buyurun. 

REÎS — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar, isveç gibi, Norveç gibi memleketleri tet
kik edin, başvekiller ne yapıyorlar görünüz. Za
ten mesele bu değildir. 

Bir vatandaşın sarhoş olduğunu kabul ede
lim.. Ve yine bir vatandaşın hakaret etmeden 

lâstik istediğini kabul edelim; üç defa önüne çık
tığını kabul edelim. Bu vatandaş hangi hak ve 
salâhiyetle karakolda dövülür, hangi salâhiyetle 
hürriyeti tahdidedilir? (Soldan, gürültüler.) Bu
nun cevabını istiyorum. 

Arkadaşlar, eski iktidar zamanında muhalif
lere de böyle yapılırdı. Onları da gördük ve bu 
millet gördü hepsini. Eğer jandarmalı demokra
si devam ederse bu memlekette iktidarda katiyen 
payidar olamazsınız. Söyliyeceğim bundan iba
rettir. (Gürültüler) 

REİS — Başvekil. 
MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Sen bir şey bi

liyorsan tavuklarla arıların hesabını ver. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; bir vatandaşın 
tarif ve tavsif edegelmekte olduğumuz tavruha-
reketini müdafaa ederken, bir resmî vazife ile 
muvazzaf olan diğer vatandaşa, yani yüzbaşıya, 
bir mektuptaki ifadeye dayanarak döğmek fiilini 
isnadetmek, sabit olmamış iddiaları • vâki imiş 
gibi göstermek ne dereceye kadar doğru olabilir. 
Vazifelilerin de bir vazifesi olduğunu bilmek lâ
zımdır. Bâzı yerlerde Başvekiller otobüsle dola-
şırmış. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — İsviç
re'de gözümle gördüm. (Soldan: Gürültüler, 
mevzudan çıktın sesleri) 

RElS — Muhterem arkadaşlar; lütfen sükû
neti muhafaza edelim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar takdir buyurursu
nuz ki, bunlar birtakım demogojik iddialardan 
ibarettir. Dünyanın hiçbir tarafında başvekiller 
korunmadan kendi haline sokağa terk edilmiş 
değildir. Dünyanın hiçbir tarafında böyle şey 
olmaz. 

Bize gelince; acaba dünyanın hangi memleke
tinin başvekili benim kadar halk içinde yaşamayı 
itiyat edinmiştir? (Soldan: Bravo sesleri) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Bilâkis 
uzaklaştm. (Soldan: Gürültüler) 

REÎS — Emrullah Bey, zatı âlinize ihtar 
ediyorum sükûneti bozmayınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Fakat arkadaşlar, bırakınız Başvekili; vali, 
kaymakam, belediye reisi, belediyeden her hangi 
bir insan - Başvekili de vazifeli bir iıisan adde
diyorum - doğrudan doğruya vatandaşa orada 
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lâstik verecek değildir. Bu müracaat alcdderocat 
aidolduğu makama gidecek ve orada tetkika tâbi 
tutularak hakkı ise verilecektir. Bir vatandaş 
nihayet bir defa lâstik sıkıntısı olduğunu Başve
kile ifade edebilir. Fakat üç defa . yakasından 
yakaladığı takdirde kaymakam, vali. ve belediye 
reisi gibi her hangi bir memur da olsa, bunda 
bir kasıt var der ve beni küçük düşürmek için 
böyle hareket ediyor der ve derhal onun hakkın
da tahkikata geçer, dâva eder, şikâyet eder. Onun 
bu hareketi orada kalmaz. (Sağdan, karakolda 
dayak yemiş, sesleri) Onun dayak yediği keyfi
yeti sizin iddianızdır. Dünyanın neresinde olursa 
olsun Başvekile şüpheli bir hareket yapıldığı 
takdirde, bunun bir maksatla mı yapıldığı husu
sunda elbette karakolda kendisine sual sorulur. 
Bu böyledir ve bundan sonra da böyle olacaktır. 
Her hangi bir vatandaş çıkacak; sicili burada 
okunan gibi olacak; Başvekili yakalıyacak, üç de
fa yakasına yapışacak.. Belki bunun altında kö
tü bir fikir var? Belki bunun arkasında bir tertip 
var! (Soldan, bir suikast olabilir sesleri) Başve
kili sokakta bırakacak mıyız öyle bir şey olmaz. 
Bunun demokrasi ile bir alâkası yoktur. Bu, 
olsa olsa demogojiden ibarettir. (Soldan tamam, 
tamam; bravo sesleri) 

Tekrar ediyorum, böyle bir vatandaşı Allah 
ıslah etsin. Şu okunan sicil bu vatandaşa bir sı
fat vermeye kâfidir. Bu vatandaş dayak yediği 
için mahkemeye gitmiş inidir? Yani, alıcısını 
buluyor. Müşteri oluyor. Aralarında bir alıcı ve 
müşteri münasebeti tesis olunuyor. Buluyorlar, 
Emrullah Nutku Bey bu gibi metanı satıeısıdır. 
(Soldan, alkışlar) Mahkemeye1 gidemiyor. Bura
da bu kadar mebus var. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Var 
ama, hiçbiri çalışmıyor, ((iülüşmeler, gürültü
ler) . 

REİS — Müsaade buyurun, hatibin sözü işi
tilmiyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, hiçbiri ça
lışmıyor, diye burada, hepinizi bir itham altın
da bulundurdu. Şu anda kürsüde bulunmamdan 
istifade ederek, müsaade buyurursanız, sizi ben 
müdafaa edeyim. 

Arkadaşlarımızın hepsi çalışıyor. Fakat bir 
çalışmıyan varsa o da kendisidir. Çünkü, 1950 
den beri temsil ettiği verde yoklamavı kazana-
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mamak suretiyle bertaraf edildiğini nazarı iti
bara alacak olursak kimin, çalışıp, kimin çalış
madığı meydana çıkar. (Soldan, şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) 

EMRULLAH NUTKU .(Trabzon) --Cevabı
nı vereceğim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Verirsiniz efendim, verirsiniz. Bende
niz, Erzurum'dan ayrıldıktan sonra beni ziyaret 
ettiğini ve benden Trabzon'dan mebus adayı gös
terilmesi ricasında bulunduğunu hatırlıyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Niye 
ad ay göst e rdin iz ?.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) --T Benimle alâkası olmadığından 'bahse
diyor. Menfi olarak hiçbir alâkamız yok. Fakat, 
şimdi izah ettiğim gibi müspetinden elbette alâ
kamız var, Emrullah Bey. (Soldan, şiddetli ve 
sürekli alkışlar ve bravo sesleri, istifa et Emrul
lah Bej' sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, etendim.' 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, bugünkü Meclis müzakeresi ha
kikaten demokrasi tarihimizde, çok parlak ola
rak kalacak bir hâdisedir... (Soldan, hayır ses
leri, gürültüler) Size şunu söyüyeyim, Sayın 
Başvekil yine şahsıma döndü ve şahsıma haka
ret etti. (Hakaret değil, sesleri, gürültüler) 

REİS — Emrullah Bey, bir sual müessesesi 
içinde müzakereyi ne hale getirdiğinizi Yüksek 
Heyet görmektedir. Bu şekilde konuşmanıza mü
saade edemem. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Şahsı
ma tecavüz etti. (Soldan, «Ne tecavüzü?» sesleri, 
gürültüler) 

REİS — İkinci ihtarı yapıyorum, son söz 
mebusundur, 'diye söz verdim, sadet dışı konuş
manıza devam ederseniz, sözünüzü keseceğim. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Şahsı
ma taarruz var, cevap vereceğim. 

REİS — Taarruzu Riyaset kabul etmiyor. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Başve

kil yalnız bana değil, buradaki bütün yüzde yir
milere taarruz etti, bunu ela bilin. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, Emrullah Bey. 
Muhterem arkadaşlar, Emrullah Nutku'nun 

bu sualinin müzakeresinin başından itibaren şu 
ana kadar, mütaaddit ihtarlarımıza rağmen, ko
nuşmalarında şahsiyat yapmak suretiyle gürül-
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tülere sebebiyet vermekte ve oturduğu yerden 
söz kesmek ve sataşmalara devam etmek sure
tiyle müzakerenin selâmetini ihlâl etmektedir. 
Bu şekilde devam ettiği takdirde sözlerini kese
ceğimi 92 nci maddeye göre son olarak ihtar edi
yorum. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar, ben bu soruları nereden bulup getiriyor 
muşum? Başvekilin sarada kürsüden konuştuk
ları ile Zafer gazetesinin başmakalesinde yazı
lanlar arasında çok yakınlık var. (Soldan, gürül
tüler) Bir mebus vazifesini yaptı diye... (Sol
dan, gürültüler) buradan tezyife uğrarsa orada 
demokrasi yoktur. (Soldan, gürültüler) Ve siz
ler buna tahammül ederseniz, bu Mecliste, bu 
yerde tek tek hepiniz tezyife vesile teşkil eder
siniz. (Soldan, gürültüler, «neler söylüyorsun?» 
sesleri) 

Arkadaşlar; ben vazifemi yapıyorum, bu zatın 
yüzünü dahi görmedim, onu tanımam bile. Fa
kat bu memlekette demokratik hayatı tesis etmek, 
bu memlekete demokrasiyi getirmek için, en az 
sizler kadar, 10 sene mücadele ettim, bütün sa
mimiyetle mücadele ettim. Ama bugünkü şu ne
tice beni müteessir ediyor. Hâdise şudur : (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 
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REİS — Müsaade buyurun arkadaşlar, konu

şulanlar duyulmuyor. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Eğer 

Başvekilin huzuruna çıkan zat sarhoş ise, sar
hoşluğun, Kanunu Cezada cezası vardır. Eğer 
taarruz etmiş veya hakaret etmişse onun da Ka
nunu Cezada yeri vardır. Fakat hâdise böyle 
değildir. Rica ederim, size soruyorum; 1950 de 
iktidara geldiğiniz zamanki prensipler içerisin
de bir vatandaşı, Başvekilin karşısına çıktı di
ye, karakola götürüp dövdür var mıdır? Buna 
nasıl rıza gösteriyor musunuz? (Soldan, gürül
tüler) Bunun için onu dövdürürseniz, onun hür
riyetini sekiz saat tahdidederseniz nerede kal
dı demokrasi rica ederim? (Soldan, gürültüler, 
«mugalata yapma» sesleri) 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Mugalâta ya-
pıj-orsun. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar, ben böyle söylüyorum, siz böyle konu
şuyorsunuz, hakemimiz millettir, vatandaştır an
ladınız mı? Millet hükmünü verecektir. (Sol
dan, gürültüler) 

REÎS — Sual cevaplandrılmıştır, efendim. 
Haklarında müstaceliyet kararı verilen mad

delere geçiyoruz, efendim. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Zirai mücadele ve zirai karantina kanu

nu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/615) 

REİS — Kanunun 45 nci maddesi mazbata 
muharririnin talebi veçhile ve iki takrirle bir
likte encümene gitmişti. Madde hakkında encü
men mazbatası tanzim edilmek suretiyle madde 
gelmiş bulunmaktadır. Encümen mazbatasını 
okuyoruz, efendim. 

13 . V . 1957 
Yüksek Reisliğe 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanu
nunun müzakeresi esnasında encümenimize ia
de edilmiş olan 45 nci maddeye bağlı kadrolar 
tekrar tezekkür edildi. 

Heyeti Umumiyeye verilmiş olan Kırklareli 
Mebusu Şefik Bakay ve İçel Mebusu Hidayet 
Sinanoğlırnun takrirleri okunarak mütalâa edil
di. 

Araştırma enstitülerinde ve istasyonlarında, 
bu maksat için yetişmiş cliğer elemanların vazi

fe alamıyacakları göz önünde tutularak, encü
menimiz tekliflerin reddine ve icabına göre 
Ziraat Vekâletince yapılacak talimatname ve 
nizamnamelerle halledilmesi hususuna ekseri
yetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen Reisi Mazbata M. 
Aydın Seyhan 

N. îyriboz Hükümet teklifine taraf
tarım 

N. t Tolon 
Kâtip 

Eskişehir Gazianteb 
A. Potuoğlu A. Ocak 

Kocaeli Kütahya Trabzon 
N. Unat O. Özbilen Hükümet teklifine 

taraftarım 
t. Şener 

Uşak 
H. Yılmaz 
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REÎS — Söz istiyen arkadaşımız var mı, 

efendim?.. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; mücadele enstitüleri ve istasyonları, ne
batlara arız olan haşerelerle mücadele edecek
tir. Haşerelerin devrei hayatiyesini tesbit ede
rek en zayıf devresini bulacak ve bu devrede 
en müessir ilâçların cinslerini, nispetlerini tes
bit ederek mücadelenin zamanını tâyin ettikten 
sonra haşereye müessir olacak bir mücadele tat
bik edecektir. Bu işi, nebatta, haşerede, ilâçta 
ve iklimde, biyolojide tam formasyonu olan 
şahıslar ancak yapabilir. Asıl bu işin yükü 
elbette ki, yüksek ziraat mühendislerinin omuz
larına yüklenecektir. Yüksek orman mühendis
lerinden, biyolojide ihtisası olanlardan da bu 
sahada istifade edilebilirse de formasyonu bu 
çapta bulunmıyan şahısları bu müesseselerin ba
şına getirmekte, kanaatimce faide mülâhaza edi
lemez ve kanunu maksadı aslisinden inhirafa 
yol açmış oluruz. Ben komisyonun ısrarını mâ-
nalandırmakta, af buyursunlar, zorluk çekmek
teyim. Bu haliyle kaldığı takdirde yarın hukuk 
fakültesi mezunu bir kimseyi enstitünün idari 
muamelâtının başına getirelim diye bir düşünce 
hâkim olabilir ve getirilebilir. Lise mezunu bir 
kimse uzun müddet bu sahada çalışmıştır denir, 
getirilebilir. Tam formasyonu olmıyan şahıslar 
enstitünün basma getirilmediği takdirde sarf 
ettiğimiz mesai ile ummakta olduğumuz hâsıla 
elde edilemez kanaatindeyim. 

Bu itibarla bir teklif veriyorum. Bu teklif
te, yüksek ziraat mühendisi, tam formasyonu 
haiz yüksek orman mühendisi veya Tabiî İlim
ler Fakültesi mezunları, yani bu sahada yüksek 
tahsil görmüş olan şahıslardan bu müessesele
rin başına, yani mücadele enstitüsü ve istasyon
larının başına getirilmesi yolunda cetvelde 3, 4 
ve 5 ilâ 9 ncu derecelerde unvanlara, kadroları 
sıralanmış olan şahısların kerre içerisinde tas
rihini ve. ilâvesini arz ve rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen arkadaş var mı? 
Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; bir ziraat memleketi, halkının 
büyük bir kısmı ziraatle uğraşan bir memleket 
olarak zirai mücadele bugün en başta ehemmi-
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yet arz eden bir meseledir. Bütün imkânlarımızı 
kullanarak ziraatimizin gelişmesine çalışırken, 
bir karış fazla toprak ekmeye, bir ölçek fazla 
mahsul almaya çalışırken karşımıza Allahm ne 
kadar haşeresi varsa musallat oluyor. Pamuğa 
kurtlar arız oluyor, mahsullerimize süne diye bir
takım haşereler musallat oluyor, ziraatimizi, z i 
rai istihsalimizi tehlikeye düşürüyor. Buna kar
şı Hükümet bir kanun getiriyor; çok güzel, çok 
yerinde bir kanun. Bu kanun lâyihası tempo
sunda akıp, yürüyüp giderken bir maddesinde 
bir ihtilâfla karşılaşıyoruz. Zirai ~ mücadele teş
kilâtının en hassas, en ziyade salâhiyeti, icabet-
tiren bir hizmeti, Hükümet teklifinde yüksek zi
raat mühendisi tâbiri varken, komisyon bunu si
lip atıyor. Alelıtlak «tâyin yapılabilir» şekline 
ifrağ ediyor. 

Arkadaşlar, bugün çalışmakta olan ziraatçi-
ler, bir yüksek ziraat mühendisleri, bir de orta 
ziraat tahsili yapmış olanlar diye iki kısma ayrı
labilir. Şimdi orta ziraat tahsili yapmış bir arka
daşla yüksek ziraat tahsili yapmış bir arkadaş 

i arasındaki farkı nasıl inkâr edebiliriz? Bir zirai 
mücadele^ enstitüsünde çalışacak arkadaş bir ke
re haşerelerle uğraşacak, onun bünyesini tetkik 
edecek, hayatını tetkik edecek, yani onun biyo
lojisine tam bir şekilde vâkıf olacaktır. Dene
bilir ki, biyoloji müşterek bir ilimdir. Bunun 
için ziraatci olmaya lüzum yoktur. Doğru arka
daşlar, biyoloji ilmi müşterek bir ilimdir, geniş 
bir ilimdir, şâmil bir ilimdir, ama bunun, üze
rinde çalışıldığı branşla yakından alâkası vardır. 
İnsanlara ariz olan bir haşere veya bunun biyo
lojisi üzerinde çalışan bir biyolog, haşere ile in
san bünyesini iyi bilmelidir arkadaşlar. Aksi 
takdirde tek taraflı olur. Çünkü bir bünyeye 
musallat olan haşerenin tahribatını önlemek için 
musallat olduğu bünyenin de fizyolojisini, biyolo
jisini iyi bilmesi icabeder. Bir ilâç kullanmadan da 
mikrobun bir vücutta yapabileceği intanı önlemek 
mümkündür. Ziraat ile hiç. alâkası olmıyan, buğ
day başağını hiç eline almamış bir insan, ben 
biyologum diye gelir, buğdaya ziraate musal
lat olan bir haşerenin biyolojisini yapmaya 
kalkarsa, bütün etrafı ile muvaffak olamaz ar
kadaşlar, muvaffak olamaz. 

İkincisi, yani orta ziraat mezunu ile yük
sek ziraat mezununun bu işlerde aynı derece-

I de muvaffak olduğunu kabul etmeye imkân 
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var mıdır? Bu takdirde aradaki tahsil sevi
yesi farkını kaldıralım. Hepsi bir yoldan git
sinler, bir mektepten çıksınlar, bir vazifede 
kullanılsınlar. Buna imkân var mıdır? Bunları 
tefrik imkânı olmadığına göre mademki, bir 
enstitüde, fyir ziraat mücadele istasyonunda 
çalışmak üzere bir arkadaş tâyin olunacaktır, 
yüksek tahsil görmüşü elde • dururken adam 
bu da olabilir diye ikinci derecede tahsil gör
müş bir arkadaşı bu yere nasıl getirebiliriz? 
Buna nasri razı olabiliriz? (Doğru sesleri) 

Kaldı ki, arkadaşlar, bugün bu ziraat müca
dele teşkilâtında çalışan arkadaşların hepsi 
yüksek ziraat mühendisidir. Eğer diğer arka
daşlar da bu vadide çalışabilseydi şimdiye ka
dar çoktan gelirler yerlerini alırlardı. Olmaz 
arkadaşlar, olmaz. 

Bunu arz ederken orta ziraat mezunu arka
daşların ziraat teşkilatındaki fonksiyonunu, 
hizmetlerini asla küçümsemek istediğim mâna
sı çıkarılmasın, çok rica ederim. Bunların da 
ziraat teşiklâtmda, mücadelelerinde çok mühim 
fonksiyonları ve çok büyük hizmetleri vardır. 
Eğer Türkiye Cumhuriyetinde nişan yahut ma
dalya vermek teamülü mevcut bulunsaydı ben 
bu nişanın en büyüğünü Antalya Ziraat Müca
delesinde hizmet etmiş olan orta ziraat mezunu 
bir arkadaşa verirdim. Size ismini de söyliye-
bilirim. 

Bu arkadaş Antalya ziraatine, pamuklarına 
musallat olan haşeratı, fasılasız 26 saat çalış
mak suretiyle, ömrünü, sıhhatini riske ederek 
kurtarmış bir arkadaştır. Onu takdir ederim, 
tebcil ederim, tmkân olsaydı, dediğim gibi onu 
en büyük nişanla taltif ederdim. Ama bir bi
yoloji enstitüsü ve bir ziraat mücadele ensti
tüsü için bir vazife vermek icabederse ve bu
nun için bir arkadaş «ramak icabederse ben 
yine bir yüksek ziraat mühendisini mantıken 
bu vazifeye getiririm. Akıl, mantık, ilim ve fen 
telâkkisi bunu icabettirir. Binaenaleyh komis
yon raporunun değil Hükümet teklifinde zik-
redildiği veçhile, Hükümet teklifinin aynen ka
bulünü istirham ederim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ NİHAT 

ÎYRlBOZ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, 
Burhanettin Onat arkadaşım burada çok yan
lış mütalâada bulunmaktadır. Biz takrir veren 
arkadaşımızın teklifini doğrudan doğruya ka-
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bul edeceğiz. Çünkü arkadaşımızın teklifi bizi 
gayemize ulaştırmaktadır. Yüksek ziraat mü
hendislerinden gayri, yüksek orman mühendis
lerini, üniversite mezunlarını, ve fakülte me
zunlarının kabulünü uygun buluyoruz. Gaye
miz bu idi, bu müesseseyi elemansız bırakma
maktı. 

Burhanettin Onat Beye cevap vereceğim : 
«Bir biolog insan bünyesinden anlamaz» di

yorlar. Bir biolog insan bünyesinden bir dok
tor kadar anlar. Buğday başağından ziraatçi 
kadar anlar. 

Burhanettin Onat Bey «burada ziraatçiden 
başka kimse muvaffak olamaz» diyorlar. Olur. 
Misal göstereceğim, yabancı memleketlerdeki 
muadil müesseselerde ziraat mühendisi olarak 
% 5 kişi bulabilirsiniz. Bunların hepsi üniversi
tenin bioloji enstitüleri, tabiiye fakültelerinden, 
kimya bölümlerinden, bakterioloji bölümlerin
den mezun olan insanlardır. Şimdi dünya oto
riteleri olarak sayacağım beş, on profesörden 
hiçbiri ziraat mühendisi değildir. Türkiye'nin 
tanıdıklarını arz edeyim; Profesör Bluk, Profe
sör Gasser.. Bunlar bile ziraat mühendisi değil
dirler. Ama bu işi onlar görüyorlar. Müsaade 
ederseniz Burhanettin Onat arkadaşımızın tek
lifi ile Hükümetin teklifini ve buna ait esbabı 
mucibesini arz edeyim. Mücadele enstitüleri, 
arkadaşımızın da söylediği gibi, bir bioloji 
enstitüsüdür. Burada fizik, kimya, entemoloji, 
botanik vesair ilimler çalışır ve burada nebat 
hekimi yetişir. Yani fitipatolog yetişir. Biz bu
na nebat hekimi diyoruz. Bizim mücadele ensti
tülerimiz 27 yaşındadır. Diğer muasır milletler
de yetmiş yaşındadır. Yeni bu nebat hekimliği 
veteriner ve insan hekimliğinin yanında tama
men yeni bir meslektir. Fakat bu meslek, eski 
ihtiyar arkadaşlarına nazaran, daha çabuk ye
tişmiştir. Çünkü hastasının tedavisi, teşhisi 
hem kolaydır, hem ucuzdur. Bu itibarla çabu
cak onların seviyesine erişti. Bizim mücadele 
üslerimizin 27 yaşında olduğunu söyledim. Bu 
doğrudur, fakat çak da geridirler. Ancak bu 
gerilikleri gençliklerinden değil, daha ziyade 
eski idarenin bu müesseselere ehemmiyet ver
memelerinden doğmuştur. 1950 ye kadar bu 
müesseseler dumura uğramış vaziyette idiler. 
Ancak 1950 den sonradır ki bu müesseselere lâ
yık olduğu ehemmiyet verildi ve bunlar basit 
bir istasyon halinden çıkarılarak bunlara ensti-
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tü denildi ve gerekli imkânlar verildi. Bu mü
esseseler 6 - 7 sene zarfında 15 senelik bir te
rakki gösterdiler. Mutlak olarak »söyliyebiliriz 
ki, eski idare kanuni değil ama idari olarak bu 
enstitülere gerekli ilmî elemanlar alınmadı. 
Onun için bu müesseseler geri kaldı, gayet geri 
kaldı. Esasen sanatın ve meslekin esasını teş
kil eden ilim adamları alınmadığı için geri kal
dı. 

Şimdi, biz bu kanunda Burhanettin Beyin 
teklifini kabul edersek esasen bir yüksek ziraat 
mühendisi kıtlığı içerisindeyiz ve bu kıtlık 
mevcuttur. Bunlar dışarda daha fazla para bul
dukları için hususi işlerde çalışıyor ve resmî 
Devlet ve meslek işlerinden kaçmıyorlar. Bu 
kıtlfk karşısında, bu vazifeyi ifa edecek yüksek 
mektep mezunları, meselâ orman mühendislerini 
ve üniversitenin tabiiye fakültesi mezunlarını, 
biyologları almazsak, müessese böyle kalır. Ida-
reten yapılan bu işlerin kanunen yapılmasını 
istiyor. Kanuna bu ilâve yapılırsa, müessese 
için büyük bir felâket olur. Böylece kalır. Biz, 
buraya ilim adamlarını almalıyız diye bunu koy
duk. Encümenin gayesi bu idi. Aksi takdirde 
yalnız ziraat mühendislerinin inhisarında bir 
müessese olarak kalır. Birçok ilmî meslek sa
hiplerini alabilmek için bunu koyduk. Bu mü
essesenin kapısını bütün ilim adamlarına yani 
biyoloji ile alâkadar ilim adamlarına açık bırak
tırmak zarureti vardır. Bu itibarla arkadaşı
mızın son teklifine encümen olarak biz iltihak 
ediyoruz. 

REÎS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Vazgeç

tim. 
Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; Nihat İyriboz arkadaşımız 
esaslı bir noktaya temas ettiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. Bilerek veya biliniyerek beni 
takviye etmiş oldular. Buyurdular ki,-elimizde 
yüksek ziraat mühendisi azdır. Niçin acaba? 
Ziraat teşkilâtımızdaki yüksek ziraat mühendi
si azdır ama mahiyetini şöyle bir yoklıyacak 
olursak çalışacak saha bulamadıklarından ilmî 
seviyeleriyle mütenasip iş bulamadıklarından 
veya kadrosuzluk yüzünden terfih edilemedik
lerinden mesleki bırakıp gitmiş birçok yüksek 
ziraat, mühendisleri vardır. Bugün elde nıaale-

. 1957 C : 1 
sef 120 kadar kalmıştır. Bunun sebebini araş
tırmalı. îşte, bir kanun ki, yüksek ziraat mü
hendislerine imkân verecektir; kadro verecek
tir. Ziraatçiliği hakiki bir meslek haline getire
cek, yüksek ziraat mühendislerinin bekasını, 
âtisini temin edecektir. Neden kıskanıyorlar. 

Arkadaşlar, mikrobu keşfeden âlim Pastör'-
dür. Ama bu adam doktor değildir. Pastör bu
gün sağ olsa zatürreeli bir hastayı eline verip 
tedavi ettirmezdiniz. Bir adamın âlim olması 
başkadır; tatbikatta hasta tedavi etmek başka
dır. Pol, Vagner, Mister bilmem kim ilmî salâ
hiyeti haiz olabilir. Ama haydi mücadele saha
sına dediğimiz zaman onların içinden bir Mesu-
de Hanım çıkaramazsınız. Bir Mesude Hanını 
bugün yalnız Türkiye ölçüsünde değil; dünya 
ölçüsünde bir kıymettir. Onunla ne kadar ifti
har etsek yeridir. Ve onlara imkân verirsek, 
bunu bir meslek haline getirirsek, Allah bu 
memlekete daha çok Mesude hanımlar, müte
hassıslar bahşeder. 

Arkadaşlar, icabettiği zaman ziraatçi olma
dığı halde, yüksek ilmî hüviyeti haiz biyolog 
alınabilir. Bu bakımdan İzzet Akçal arkadaşı
mızın noktai nazarına iltihak ederim. Ama alel
ıtlak, kim olursa olsun, değil arkadaşlar. 

REÎS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Çok muh

terem arkadaşlar, 45 nci maddede zaman zaman ak
si fikirler beyan ediliyor gibi görünüyorsa da, her 
iki iddiayı serd eden arkadaşlarımızm aynı hare
ket noktasından çıktıklarına kaaniim. 

Şimdi deniyor ki, Ziraat Mücadele Enstitüsü 
ve istasyonlarının vazifesi tamamiyle ilmî mahi
yette bir vazifedir. Böyle olduğuna göre biz bura 
yi sadece ziraat mühendislerine inhisar ettirmek 
suretiyle bu mühim mevzuda diğer her hangi bir 
ilmî hüviyeti haiz mütehassıslardan istifadeden 
uzak kalmıyalım. Yani bu istasyonlarda diğer ta
biî ilimierdeki profesör, doçent ve fakülte mezun
larından istifade edilmelidir. Bu çok ye
rinde bir düşünce tarzıdır. Buna mukabil muay
yen, asgari bir ilmî kifayetin aranması da işin 
mahiyeti icabıdır. Bu böyle olunca ben ne yüksek 
ziraat mühendisi kaydının kaldırılmasına ve ne 
de sadece yüksek ziraat mühendisi kaydının kon
masına taraftar değilim. Zira, her ikisi de mese
leyi halletmeye kâfi gelmez. Sadece yüksek zi
raat mühendisi dersek, .yüksek mühendis olmıyan 
fakat bunun' dışında üstad olmuş, ilimde yekta 
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bir zatı alıp da buraya getiremiyeceğiz. Binaen
aleyh her ikisini telif etmek lâzım, öte yandan, 
yüksek ziraat mühendisinden daha alt bir mevki
de bulunan zatı da bu işe getiremeyiz. 

İzzet Akçal arkadaşımızın verdiği takrirde 
deniyor ki : 7, 8, 9 ncu derecelerde olan kimse
lerde, yüksek ziraat mühendisi, yüksek orman 
mühendisi ve yüksek mektep mezuniyeti aran
ması lâzımdır. Ben bunu kâfi görmüyorum. Çün
kü eğer bu takrir kabul edilirse bu teşkilâtın en 
alt kademelerine biz yüksek ziraat mühendisle
rinden gayrı kimseleri alabilecek, fakat daha me
suliyetti yerlere yüksek ziraat mühendislerin
den başka kimseyi alamıyacağız demektir. Me
selâ; 60 lira maaşlı bir profesör buraya gelecek, 
fakat asla kendisinin bütün ilmî kifayetine rağ
men böyle bir enstitünün müdürü olamıyacak-
tır. Bendeniz böyle bir mahzuru bertaraf etmek 
için, baştan 9 ncu dereceye kadar olan kadrolar 
için (yüksek ziraat mühendisi, orman mühendisi 
veya Tabiî İlimler Fakültesi mezunları) kaydı
nın konulmasını tekİif ediyorum ve bu yolda da 
bir takrir takdim ediyorum. (Tamam, sesleri) 

REİS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar, İlhan Sipahioğlu arkadaşımız mesele
yi hallettiler. Ben de aynı kanaatteyim. Madem
ki bir kanun yapıyoruz; buradaki kadroları ka-
lıplaştırmıyalım. Yüksek Ziraat Mühendisi dedi
ğimiz takdirde ondan başkasının, diğer ilim er
babının girmesine mâni olmıyalım. 

Bir ziraatçi arkadaşımız, nebatın yetiştirilme
sinde, her türlü vasıflarının tâyininde elbetteki 
bilgi sahibidir. Bir biyoloji mütehassısı bir neba
tı kemiren haşereyi ziraatçi bir meslek erbabın
dan elbetteki çok daha fazla bilir. Bu müessese
lere faydalı olabilecek bu gibi ilim erbabının bu
raya ithal imkânlarını sağlıyalım arkadaşlar. 
Eğer arkadaşımızın bu takriri kabul edilecek 
olursa bu takdirde mesele halledilmiş olacaktır. 

REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı efendim? 

Madde ile ilgili takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
45 nci maddeye bağlı ,1 sayılı cetvelin «Zi *aı 

mücadele enstitüsü ve istasyonları» kısmındaki 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. derecedeki kadroda bulunanların 
• (Yüksek ziraat mühendisi, yüksek orman mühen
disi veya Tabiî İlimler Fakültesi) mezunlarm-
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dan tâyin olunur kaydının konmasını teklif ede
rim. 

İzmir 
İlhan Sipahioğlu 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim esbabı mucibe dolayısiyle 

ellinci madde ile Ziraat Vekâleti kısmına bu ka
nunla eklenen I sayılı cetveldeki Ziraat Mücadele 
Enstitüsü ve istasyonları bölümündeki 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 sayılı kadroların Hükümet, teklifinde ol
duğu gibi aynen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

İçel 
Hidayet Sinanoğlu 

• 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümet teklifine bağlı I sayılı cetvelin (Zi
raat mücadele enstitü ve istasyonları) bölümü
ne ait kadrolardaki (Yüksek ziraat mühendisi) 
unvanlarının aynen ipka edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli 
Şefik Bakay 

Yüksek Reisliğe 
45 nci maddeye bağlı I sayılı cetvelin «Zirai 

mücadele enstitüsü ve istasyonları» kısmındaki 
7 nci dereceden başasistan, 8 ve 9 ncu dereceler
deki asistan kadrolarında bulunanların ve 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ncu dereceye kadar olan kadroda bu
lunanların (Yüksek ziraat mühendisi, yüksek or
man mühendisi veya tabiî ilimler fakültesi me
zunu) olanlardan tâyini kaydının konmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Rize 
İzzet Akçal 

REİS — Takrirleri dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Sırasiyle tekrar okumak suretiyle reyinize 
arz edeceğim. Sipahioğlu ve İzzet Akçal'm teklif
leri aynı mahiyettedirler. Birisini tekrar okutu
yorum. 

(İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun teldifi 
tekrar okundu.) 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. • 

Encümen iştirak ediyor mu?' 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ NİHAT 

İYRİBOZ (Aydın). — Ediyoruz. 
(İçel Mebusu Hidayet Sinanoğlu'nun takriri 

tekrar okundu.) 
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(Lüzum yok, sesleri) (Ret ret, sesleri.) 
REÎS — Her takriri okutmak suretiyle reyi

nize arz etmek mecburiyetindeyim. Takriri reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Reddedilmiştir.. (Soldan; en aykırı teklifi reye 
koydunuz, diğerlerine lüzum yok, sesleri.) 

(Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'm takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenier... Takrir reddedilmiş
tir. (Soldan, komisyon Sipahioğlu'nun takririne 
filhal iştirak etmiştir, takrir gereğince maddeyi 
reye koyun, sesleri.) 

Encümen filhal iştirak etmiş olmakla beraber 
maddeyi imal edinceye kadar ruznamedeki diğer 
maddelerin müzakeresine devam ediyoruz. 

2. — Elâzığ Mebusu Hüsnü GÖktuğ'un, Ar
zuhal Encümeninin 11 . II . 1957 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 4317 sayılı Karara ait 
(21 S. numaralı) işin Umumi Heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal Encümeııi mazba
tası (4/281) (1) 

RElS — Efendim, gecen İnikatta mazbata 
okunmuştu. Şimdi tekrar okumak suretiyle mü
zakeresine devam ediyoruz. 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Mazbata kabul edilmiştir. 

Efendim; demin encümene gitmiş bulunan 
zirai mücadele lâyihasının 45 nci maddesine 
bağlı (1) sayılı cetvelde yapılan tadilâttan son
ra madde encümenden gelmiştir. Yeni şekliyle 
(1) sayılı cetveli okutuyorum : 

[1] SAYILI CETVEL 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 

Umum Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Zirai Mücadele ve Zjrai Karan
tina Umum Müdürü * 
Umum Müdür Muavini 
Zirai Mücadele Şubesi Müdürü 

1 100 
1 80 
1 70 

(1) 178 sayılı matbua 66 nci İnikat zaptının 
ŞOTiundadır, 
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D. 

6 

6 

6 

6 

8 
8 

10 

4 
5 
6 

6 
. 7 

8 

9 

10 

11 

Memuriyetin nev'i 

Zirai Mücadele Müesseseler 
Müdürü 
Zirai Karantina ve Fünıigatli
varlar Şubesi Müdürü 
İlâç Tahlil, ilâç ve Alet Dene
meleri Şubesi Müdürü 
Malzeme, Personel ve Muame
lât Şubesi Müdürü 
Müdür Muavini 
Raportör 
1 nci Mümeyyiz 

Aded 

1 

1 

1 

1 
5 
3 

wv 

Bölge Ziraat Mücadele Teşkilâtı 

Bölge Ziraat Mücadele Reisi 
» » » y> 

» •» » Reis Mu
avini 
Teknik Kontrolör 
Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 
Ekip Şefi 
Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 
Başteknisiyeni 
Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 
Teknisiyeni 
Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 
Mutemedi 
Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 
Memuru 

Bölge Ziraat Mücadele Levazım 

6 
6 
8 

10 
10 
10 
11 

5 
6 
6 
7 
8 

10 
10 

Müdür 
Makina Mütehassısı 
Teknisiyen 
Ayniyat Memuru 
Sevk Memuru 
Mutemet 
Ambar Memuru 

1 
7 

8 
8 

40 

40 

82 

8 

16 

Maaş 

70 

70 

70 

70 
50 
50 
35 

90 
80 

70 
70 

60 

50 

40 

35 

30 

Ambarları 

'8 
8 
8 
8 

16 
8 
8 

Zirai Karantina ve Fümigatuvarlar 

Müdür 
Entomoloji Mütehassısı 
Fitopatoloji Mütehassısı 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 
Laborant 
Mutemet 

6 
6 
6 
6 

12 
12 
6 

70 
70 
50 
35 
35 
35 
30 

80 
70 
70 
60 
50 
35 
35 
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11 
11 

Memuriyetin nev'i 
68 15.5.1967 

Aded Maaş ı D. 

Karantina Memuru 
Ambar Memuru 
(İstanbul, İzmir, Samsun, İçel, 
Antalya, İskenderun) 

12 
6 

30 
30 

Alet ve İlâç Tahlil Lâboratuvarı 

4 Tahlil Lâboratuvar Şefi (Yük
sek Meslek Tahsili) ' : 

5 Tahlil Lâboratuvarı Başasistanı 
(İhtisas mevkii) 

10 Laborant 
11 » 
11 Lâboratuvar Memuru 

90 

80 
35 
30 
30 

Zirai Mücadele Enstitüsü ve İstasyonları 

3 Enstitü Müdürü (İhtisas mev
kii) (Yüksek ziraat mühendisi 
veya yüksek orman mühendisi 
veya Tabiî İlimler Fakültesi 
mezunu) 5 100 

4 Enstitü Müdürü (İhtisas mev
kii) (Yüksek ziraat mühendisi 
veya yüksek orman mühendisi 
veya Tabiî İlimler Fakültesi 
mezunu) 3 90 

4 Mücadele İstasyonu Müdürü 
(İhtisas mevkii) (Yüksek zira
at mühendisi veya yüksek or
man mühendisi veya Tabiî 
İlimler Fakültesi mezunu) 6 90 

5 Lâboratuvar Şefi (İhtisas mev
kii) (Yüksek ziraat mühendisi 
veya yüksek orman mühendisi 
veya Tabiî İlimler Fakültesi 
mezunu) 30 80 

6 Mütehassıs (Yüksek ziraat mü
hendisi veya yüksek orman 
mühendisi veya Tabiî İlimler 
Fakültesi mezunu) 30 70 

7 Başasistan (Yüksek ziraat mü
hendisi veya yüksek orman 
mühendisi veya Tabiî İlimler 
Fakültesi mezunu) 30 60 

8 Asistan (Yüksek ziraat mü
hendisi veya yüksek orman mü
hendisi veya Tabiî İlimler Fa. 
kültesi mezunu) 45 50 | 

o: ı 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
11 
10 
11 
11 

Asistan (Yüksek ziraat mü
hendisi veya yüksek orman mü
hendisi veya Tabiî İlimler Fa
kültesi mezunu 
Muamelât Şefi 
Laborant 

Mutemet 
Memur 
Ayniyat Memura 

60 
15 
45 
45 
15 
15 
15 

40 
40 
35 
30 
35 
30 
30 

REİS — Merbut cetvele kayıt konulduğuna 
göre maddeyi de okutup reylerinize arz edeceğim, 
efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Her derecenin 
karşısındaki maaşa şâmil midir 

REİS — Evet şâmildir, efendim. 

MADDE 45. — 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne ait Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ziraat Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 66. -— Bu kanunun teşkilâta mûta
allik hükümleri 1 . III . 1957 tarihinde ve diğer 
hükümleri neşri tarihinden 6 ay sonra meriyete 
girer. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NTJRUL-

LAH İHSAN TOLON (Seyhan) — Bu madde
nin «Bu kanunun teşkilâta mûtaallik hükümleri 
neşri tarihinde ve diğer hükümleri tarihinden. 6 
ay sonra mer'idir.» şeklinde tadilini rica edi
yoruz. 

REİS — Maddeyi encümenin tadil talebi veç
hile okuyoruz, efendim. 

MADDE 66. — Bu kanunun teşkilâta sıüta^ 
allik hükümleri neşri tarihinden ve diğer hüküm
leri neşri tarihinden 6 ay sonra meriyete girer. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi bu şekliyle 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 67. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde görüş

meler bitmiştir. Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen... Yok. Kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesini açık oyunuza arz ediyorum. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yık 
Aralık, 1957 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası (5/41) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
İkinci müzakereye tâbi maddelere geçiyoruz. 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği kanunu lâyihası ve Ziraat ve Adliye Encü
menleri mazbatal-arı (1/36) 

REİS — Bu lâyihanın 55 nci İnikatta, 20 nci 
ve 36 nci maddeleri iki takrirle birlikte encümene 
gitmişti. Maddeler encümenden gelmiş bulunu
yor. Bu itibarla mazbatayı okuyoruz. 

Ankara, 10. V. 1957 
Yüksek Reisliğe 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
kanun lâyihasının ikinci müzakeresi sırasmda 
Yozgad Mebusu İhsan Aktürel tarafından 20 
nci maddenin ikinci fıkrasındaki (bu kararlar 
aleyhine hiçbir idare ve kaza merciine başvuru
lamaz) ibaresinin çıkarılması hakkındaki tak
riri encümenimizde bizzat Ziraat Vekili ve tek
lif sahibi hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Neticede; teklif sahibinin Yüksek Mecliste 
izah eylediği mucip sebepler ve mezkûr kanun 
dolayısiyle hitabeylediği geniş bir üye kitlesine 
tâyin ve takdir olunacak ücret ve aidatın mik-
tarlarmdaki tahalüfe karşı üyelerin yekdiğerle
rine ve dolayısiyle idari organlara itimatlarını 
teyid ve tarsin sadedinde, ittihaz olunacak ka
rarlar aleyhine kanun yollarının açık bulundu
rulması bir teminat olarak kabul edileceğinden 
takrir sahibinin teklifi uygun görülerek 20 nci 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan (bu ka-

(1) 183 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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rarlar aleyhine hiçbir idare ve kaza merciine baş
vurulamaz) ibaresinin maddeden çıkarılmasına 
karar verilmiş bulunduğunu saygıyla arz ede
rim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın 

Cevat Ülkü 

REİS — Efendim, encümen de takrire işti
rak etmiştir. Bu itibarla maddeyi encümenin 
tesbit etmiş olduğu şekilde okutuyorum. 

• Giriş ücretleri ve yıllık aidat 
MADDE 20. — Nizamnamede gösterilecek 

usullere göre tesbit olunacak dereceler üzerin
den Odalara ilk kayıt edileceklerden alınacak 
giriş ücretleriyle kayıtlı bulunanlardan tahsil 
olunacak yıllık aidat miktarları idare heyetle
rince teklif ve meclislerce tasdik edilecek ta
rifeler ile tesbit olunur. 

Re'sen yapılacak kayıtlarını ve tesbit oluna
cak derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar nizamnamede tesbit edilecek usuller daire
sinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. Meclisin 
kararları katidir. 

Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede gös
terilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle 
Odalar idare heyetlerince verilecek veya tasdik 
edilecek vesikalardan alınacak ücretlerin mik
tarları idare heyetinin teklifi ve Oda Meclisinin 
tasdikiyle tesbit olunur. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimsele
re ve işletme ve müesseselere içinde bulunulan 
yıl haricolmak üzere geçmiş 3 yıldan evvelki 
yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın başından 
itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemiyen giriş üc
retleri ve aidat müruruzamana uğrar. 

REİS — Encümen, buyurun. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Efendim, takrir veçhile «bu ka
rarlar aleyhine hiçbir idari ve kaza merciine 
başvurulamaz» ibaresi çıkarılmaktadır. Yalnız 
şu var ki; bununla mütenazır olarak redaksiyon 
bakımından «Meclisin kararlan katidir» ibare
sinin de maddeden çıkarılması icabetmektedir. 

Tasrihen arz ediyorum. 
REİS — Efendim, tasrih buyurulduğu veçhi

le «Meclisin kararları katidir» ibaresinin ve 
«bu kararlar aleyhine hiçbir idare ve kaza mer-
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çilerine başvurulamaz» kayıtlarının maddeden 
çıkarılmasını oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kayıtlar çıkarıldıktan sonra 20 nci mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Bu tadil şekliyle madde kabul edil
miştir. 

36 ncı madde hakkında Adliye Encümenin 
mazbatası vardır, okuyoruz. 

10. V . 1957 
Yüksek Beisliğe 

Ziraat Odaları- ve Ziraat Odaları Birliği ka
nunu lâyihasının ikinci müzakeresi sırasında 
Yozgad Mebusu ihsan Aktürel tarafından 36 
ncı maddenin tadili hakkındaki takriri encüme
nimizde bizzat Ziraat Vekili ve takrir sahibi ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Neticede; takrir sahibinin 36 ncı maddenin 
tadilini istiyen takririnde (Müttehaz Oda ka
rarlarının ilâm hükmünde addolunmamasına 
dayanan) mütalâası tetkik ve tahlile tâbi tutul
muş, mezkûr kanunun geniş bir üye kütlesine 
hitabeylemesı ve bu üyelerin memleket sathında 
dağılmış olmaları hasebiyle kendilerine kanunen 
tahmil olunacak giriş ücreti, aidat ve para ce
zam gibi mal? külfetlerin tahsilinin âdi icra ta
kipleriyle infazındaki müşkülât nazara alınmış 
ve keza işbu kanundan beklenilen gayelerin ta
hakkukunda üyelerinden yapılacak tahsilatın da 
tesirinin aşikâr bulunduğu görülmüş ve daha 
evvel kabul edilmiş Tabip Odaları Birliği Ka
nunu bünyesinde de yer almış bulunan icra ta
kip şekli aynı düşüncelerin mahsulü olarak Yük
sek Meclisçe kabul edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Takrir sahibinin diğer 20 nci maddede mezkûr 
malî külfetler tahmilinde üyelerin kanun yol
larına müracaati imkânım da tanımış olmasına 
binaen böyle bir kanun .yoluna müraeaatten 
sonra artık kesinleşmiş bulunacak Oda kararı
nın ilâmlar gibi infazında bir mahzur mütalâa 
ediiemiyeeeği cihetle ~ takririne uyulmasına im
kân görülememiştir. Ancak, mezkûr 36 ncı mad
denin metin olarak tanziminin daha evvel Yük
sek Meclisçe kabul bu vurulan Tabip Odaları Bir
liği Kanununun bu hususa taallûk eden madde
sine tenazur bakımından v© teklif veçhile aşağı-
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daki şekilde tertibi uygun görülerek kabul edil
miştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Aydın 
Cevat Ülkü 

MADDE 36. — Giriş ücretleriyle yıllık aidat 
ve zamlar ve katîleşen para cezalarının tahsille
rine ait Odalarca verilen kararlar icra dairele
rince ilâmlar gibi infaz olunur. 

EEİS — Bu madde hakkında takrir vardır. 
Fakat takrir sahibi mevcut değildir. Yüksek Hey
etten takriri takabbül edecek arkadaşınız var mı ? 

MEHMET HAZER (Kars) — Var. 
RElS — Buyurun, efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, birinci müzakeresinde bendeniz bu 
maddenin tatbikatta birtakım mahzurlar do
ğuracağını "arz etmiştim. Bu odaların tahsil 
edecekleri aidat ve giriş ücretleri mahiyeti iti
bariyle hususi münasebetlerden doğmıyan bir 
âmme hizmetinin ifasından doğan alacaklar oldu
ğundan, hususi hukuka taallûk eden icra hükümle
riyle bir tutup aynı tarzda tahsili mahzurlu olur. 
Bu, âmme alacaklariyle ilgili kanuna uyularak 
tahsil olunabilir. Bu sebeple 36 ncı madde baştan 
aşağı yanlıştır. Maddenin heyeti umumiyesinin 
ifadesinde müessese, âmme müessesesi ola
rak tasrih edilmiş olduğuna göre, bu madde 
yerinde değildir. Tamamen yanlıştır, arakdaş-
lar. 

RElS — Takabbül edilmesi karşısında takri
ri. okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah edilen sebeplere binaen 36 

ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 
ederim. 

Yozgad 
ihsan Aktürel 

MADDE 36. — Giriş ücretleri ile yıllık ai
dat ve zamların ve katil eşen para cezalarının 
tahsiline ait odalarca verilen kararlar, icra 
dairelerince icra ve infaz edilir. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLTJ (Çorum) — 
Söz istiyorum efendim. 
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BEİS — Hüseyin Bey.. İkinci müzakere ol

ması itibariyle zatıâlinize söz vermek mümkün 
değildi*. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ad
liye Encümeninin mazbatası hakkında konu
şacağım* 

BEİS — Ancak takrir sahibi veya (takabbül 
eden arkadaşımıza söz vermek kabildir. 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL
KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Meh
met Hazer arkadaşımızın mütalâası vâridola-
maz. Zira burada mevcut bir mükellefiyeti 
ifade eden, tahsilinin icraya verilmesi icabe-
den, aidat, ücret veya para cezalarına aidolan 
bir kararın infaz şekli gösterilmektedir. Bu
rada birinci maddede gösterildiği gibi, bir âm
me hizmeti bünyesinde yer almakta bulunan 
Odaların, bilhassa Ziraat Odaları gibi geniş kit
leye sâri teşekküllerin muamelâtında âdi icra 
yolu ile tahsilatın müşkilâtı görülmektedir. Nite
kim yüksek encümen, Tabip Odaları Birliği Kanu
nunda ayni suretle (tahsilat ilâmlar gibi icra olu
nu») demekle, de dereeattan geçerek katîleşmiş 
olan kararların sürüncemede kalmamasını derpiş 
etmiştir. (İlâmlar gibi) sözünden maksat, doğru
dan doğruya usule taallûlc eden husustur. Her 
hangi bir kararın sahteliği veya hilafı hakikat 
oluşu takdirinde normal olarak mahkemei aidime 
gidecektir. Binaenaleyh encümenin tertibettiği 
hususun aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Encümenin tesbit ettiği 36 ncı maddeyi tek
rar okutup reylerinize arz edeceğim. 

MADDE 36. — Giriş ücretleriyle yıllık aidat 
ve zamlar ve katileşen para cezalarının tahsilleri
ne ait odalarca verilen kararlar, icra dairelerince 
ilâmlar gibi infaz olunur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 46. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 47. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaş var 
mı? 

MEHMET HAZER (Kara) — Söz istiyorum, 
efendim. 

REİS — Mehmet Hazer Bey, aleyhinde mi ko
nuşacaksınız? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Aleyhinde 
konuşacağım. 

REİS — Buyurun, efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; halen faaliyette bulunan Ziraat Odala
rının mevzu ve mesnedi kalmıyan bilüzum bir te
şekkül haline geldiği bir hakikat ve bir vakıadır. 
Bu sebeledir ki; 1328 tarihinde, yani 1912 den be
ri yürürlükte bulunan Ziraat Odaları Nizamna
mesi de kanun külliyatımız arasında sadece bil
işim olarak yaşamaktadır. Bu netice; tasarıda 
iddia ve ifade olunduğu gibi sadece Ziraat Oda
larının lüzumlu yetkilerden, faal teknik eleman 
azlığından ve malî kaynaklarının kifayetsizliğin
den ileri gelmiş de değildir. Aradan geçen 45 se
nelik zaman içinde yeniden kabul olunan birta
kım yeni kanunlarla bu odaların mevzuuna giren 
vazife ve hizmetler, diğer müessese ve teşekkül
ler arasında taksim olunmuş ve böylece bu odalar 
muallâkta kalmış ve işlemez hale gelmiştir, ömrü 
tabiîsini ve hukukisini ikmal etmiş, mevzu ve 
mesnedi kalmamış bir müesseseyi, aynı zemin üze
rinde başka yollarla ihya ve ihdas etmekte ise 
amelî bir faide olmayacağı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, bugün cemiyetimizde böyle 
bir müessesenin lüzumu hakkında belirmiş bir ih
tiyaç da müşahade olunmamaktadır. Fahrî olarak 
yürütülen, bir ihtiyaca da tekabül etmiyen bir 
müessesenin mevzuatını değiştirmekle ona haya
tiyet vermek de mümkün değildir. 

Ziraat Odaları hakkında kabul olunan yeni 
hükümler eskisinden farklı ise de, zemin ve mes
net aynıdır. 

Bu tasarıda, daha doğrusu bu kanunda yer 
alan konular, Köy, Çiftçi Mallarını Koruma, 1da-
rei Umumiyei Vilâyat ve Orman kanunlarının 
maddeleri ve hükümleri arasında dağılmış bulun
maktadır. 
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Borsalar, ticaret odaları, ziraat teşekküllerine 

mütaalik mevzuat da bu meyanda sayılabilir. 
Hakiki ve fiilî durum böyle olduğu gibi tasa

nda kanunun sevk sebebi hakkında başkaca ikna 
edici bir mucip sebep de gösterilmemiştir. Vu
zuhsuz ve kısa bir izahatla iktifa olunmuş, mad
delerin sevk sebepleri ve mesnetleri hakkında ise 
hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Noksanlar bu kadar da değildir. Ayni zaman
da kanunda birbirine ve hukukun umumi pren
siplerine aykırı birtakım hükümler de yer almış 
bulunmaktadır. Meselâ: 

1. Seçime ve seçilmeye dair esaslara ve bun
larda aranılacak vasıf ve şartlara kanunda yer-
verilmemiştir. Mahallî ve umumi mahiyetteki se
çimlere mütaallik mevzuatımızda ise bu haller 
kanunlarla tâyin ve tesbit olunmuş bulunmakta
dır. Yürürlüğe girmek üzere ulunan Odalar Ka
nunu ise bu ciheti nizamnameye, yani icraya bı
rakmıştır. Vatandaşa yeni birtakım hak ve ve
cibeler tahmil edecek olan bu hükümlerin nizam
name ile tâyini Anayasanın 52 nci maddesinin 

sarahati karşısında mümkün olamıyacağı kanaa
tindeyim. 

2. Kanunda mevcut umumi prensiplere ay
kırı belirtilerden birisi de, çiftçi vatandaşa tah
mil olunacak malî külfetlerin muayyen miktar
larla tesbit edilmemesi ve hiç olmazsa âzami had-
dinin tâyin olıınmamasıdır. 

19 ncu maddede yer alan kaydiye ücreti, yıl
lık aidat, tasdik ücreti, hizmet karşılığı alınacak 
ücretler bu meyanda zikrolunabilir. 

Halbuki tamamiyle idareye bırakılan bu me
sele mahiyeti itibariyle teşriîdir. Yani mükelle
fiyetin tâyin ve tesbiti Meclise ait vazifeler cüm-
lesindendir. Anayasanın 52 nci maddesinin icraya 
tanımadığı «yeni hüküm vaz'etmeye» bu kanun
la müsaade edilmektedir. Diğer taraftan mahallî 
heyetlere böyle geniş yetkiler tanınması, tatbi
katta birçok haksızlıklara yol açacağı ve şikâyet
leri tahrik edeceği de şüphesizdir. Bu yüzden 
çiftçi vatandaşlar da huzursuz olacaklar, gayri-
muayyen ve gayrimahdut payları ödemek zorun
da kalacaklardır. 

3. Diğer bir antidemokratik mesele, de Oda 
heyetlerinin verecekleri kararlar aleyhine adlî 
ve idari kaza mercilerine müracaatin menedil-
mesi meselesidir. 

Tasarının birinci müzakeresinde bu hususa da 
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itiraz etmiş ve bir de takrir Vermiştim. Muhale
fete mensubiyetim sebebiyle olacak kabul olun
mamıştı. Ayni mevzuun ikinci müzakeresinde 
ekseriyet partisine mensup bir arkadaşın itirazı 
üzerine kaza mercilerine müracaat yolunu kapa
yan hüküm tasarıdan çıkarıldı. Bu neticeden de 
memnunum. Fakat haklı bir talebin sırf muha
lefetten geldiği için kabul edilmemesini de kayıt 
ve tenkid etmek isterim. 

Şimdi kanundaki birbirine zıt hükümlere de 
birkaç misal zikretmeme müsaadenizi rica ederim. 

Kanun, birinci maddesi ile ziraat odalarını 
bir âmme müessesesi olarak tavsif etmiş, 34 ncü 
maddesi oda heyetlerinin kararlarına aykırı ha
reketleri cezai müeyyidelere bağlamış ve diğer 
maddelerle de bu heyetlere vatandaşa malî kül
fetler tahmil etmek yetkisi verilmiştir. 

Keza birinci madde «Devlet ziraat program • 
ve politikasından bahsetmiş, başka bir madde 
bunu hükümetin ziraat program ve politikası 
diye izah etmiştir. 

Her ikisi de gayrimevcut ve hayalî bir mev
zua temas etmekle beraber birbirine zıt hüküm
lerdir. 

Bilindiği gibi, Devlet ile hükümet aynı anla
mı ifade etmez : Tasarının bir maddesinde Zi
raat Bankası, diğer bir maddesinde T. C. Ziraat 
Bankası diye kayıtlar mevcuttur. 

Diğer kanunlarla olan münasebetler ve bu 
kanun tekniği bakımından şu cihetleri kaydet
mekle iktifa edeceğim. 

1. Kanunun birinci maddesinde, müessese
nin teşekkül maksadiyle ifa edeceği hizmetler 
birbirine karıştırılmış ve böylece madde anlaşı
lamaz bir hale getirilmiştir. 

Odaların yetkili heyetlerinin yapacakları 
masraflarla, memurlarına verilecek ücretlerin 
tâbi olacağı ahkâm da sarahaten bildirilmiş de
ğildir. Bu müesseselerin hesap ve masrafları 
da mahallî heyetlerinin keyfî takdirlerine bı
rakılmıştır. Bunun doğuracağı mahzurlar hak
kında fazla izahata lüzum görmüyorum. Çift
çiye açılacak kredi ve verilecek tohumluk hak
kında alâkalılara bilgi vererek ve bunları mu
rakabe etmek gibi vazifeler bu müesseseyi kısa 
zamanda dejenere edip maksadından uzaklaş
tıracağına ise şüphe yoktur. Kanunda reşidolan 
her çiftçinin odaya girmeye mecbur olacağına 
dair kayıtlar vardır. Alâkalı heyetler tarafın
dan çiftçilerin buna zorlanmaları da yeni gikâ* 
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yetlere yol açacağına muhakkak nazarı ile ba- I 
kılabilir. Asıl âza hakkında da reşit şahıs kay
dı üzerinde durulmaya değer. Bu kanunla Me
murin Kanununun menedici hükümlerine rağ
men memurların Oda idare heyetlerinde vazife 
almaları ve asli üyeler gibi rey sahibi olmaları 
da kabul edilmiş bulunmaktadır. Siyasetle uğ
raşmaktan kanunla menedilmelerine rağmen 
mahallî partilerden teşekkül edecek bu hayet-
lerde memurların yer almaları ve heyet başka
nının halktan seçilmesi memurları ister istemez 
mahallî heyetlerle ihtilâfa ve ihtilâta sevk ede
cek, memurlar siyasi mülâhazaların tesir ve 
tazyikinden kurtulamıyacaktır. Memleketin re
aliteleri göz önünde bulundurulursa meselenin 
ehemmiyeti ve hattâ vahameti daha kolay an
laşılır. Bu.hal memurların asli hizmetlerine de 
tesirden hali kalmıyacaktır. 

Bütün bu maluliyetlerine rağmen kanun yü
rürlüğe girecektir. Maalesef yanlışlıklarla dolu 
olan bu kanunu yürürlükten alıkayacak, ne bir I 
Anayasa Mahkemesi, ne de ikinci bir Meclisimiz 
vardır. Bir kere daha beliren bu ihtiyaca X ncu 
Büyük Millet Meclisinin bir çare bulmasını gön
lüm ne kadar isterdi. Ne yazık ki bu hususta 
ufukta henüz bir belirti görülememektedir. 

Kısaca temas edilen bu eksiklikler ile bu 
kanunun tatbikatında birçok aksaklıklara, 
müşkülât ve ihtilâflara yol açacağından ve bil
hassa malî bakımdan köylü vatandaş huzursuz
luk içine sevk edileceğinden şüphe edilemez. 
Bu haliyle bu kanuna müspet rey veremiyeeeği-
mi bu vesile ile arz ve izah etmek isterim, tak
dir sizindir. 

REÎS — Arkadaşımız aleyhte konuştu, leh
te konuşacak arkadaşımız var mı efendim? (Yok 
sesleri.) 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

5. — Hariciye Vekâleti kuruluşu hakkındaki I 
3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı Kanunda ge- I 
çen bâzı tâbirlerin değiştirilmesine dair kanun I 
lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri maz- I 
hataları (1/452) (1) 

(1) Birinci müzakeresi 64 ncü tnikat zaptin-
dadır, 
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REİS — İkinci müzakeredir. Maddeleri oku

yoruz, efendim. 

Hariciye Vekâleti kuruluşu hakkındaki 3312 sa
yılı Kanuna ek 5023 sayılı Kanunda geçen bâzı 

tâbirlerin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Hariciye Vekâleti kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek 5023 sayılı 
Kanunda geçen «Daimî Delegelik» tâbiri «Dai
mî Misyon», «Başdelege» tâbiri «Daimî Temsil
ci» ve «Delege» tâbiri de «Daimî Temsilci Yar
dımcısı» olarak değiştirilmiştir. 

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

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Hari
ciye ve Maliye Vekilleri yürütür. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki ko
nuşma bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkada
şım var mı efendim?.. Kanunun heyeti umumi
yesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6*. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında yapılan Anlaşma gereğince ithal olunan 
pamuk yağlarının muafiyeti hakkında kanun lâ
yihası ve Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (t/435) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal 
olunacak don yağları ile pamuk yağlarının mua

fiyeti hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5436 sayılı Kanuna müsteni
den Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında akdedilen Anlaş-

(1) Birinci müzakeresi 64 ncü tnikat zaptın-
dadır. 
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malar gereğince ithal edilmiş veya edilecek olan 
don yağlan ile pamuk yağları ve bunların am
balaj maddeleri Giriş Gümrük Vergisi ile husu
si idare ve belediyelere ait her türlü vergi, re
sim, hare ve zamlarmdan, sundurma ve antrepo 
ücretleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cum
huriyeti Demiryolları ve Limanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretlerin
den ve ithal esnasında alman sair bilûmum ver
gi, resim, hare ve ücretlerden muaftır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) —'Muh
terem arkadaşlar; bu anlaşma gereğince ithal 
edilen zirai maddeler ve gıdai maddeler yalnız 
donyağı ve pamuk yağından ibaret değildir. Hu
bubat; buğday, mısır gibi hububat, peynir, te
reyağı, donmuş sığır eti, sığır eti konservesi gibi 
gıda maddelerinin Gümrük Resminden muafiye
tine dair umumi bir kanun vardır. Hububat tas
rih edilmemiştir. Don yağı ve pamuk yağı tasrih 
edilmiştir. Halbuki bundan maada peynir, tere
yağı ve saire gibi zirai ve gıdai maddeler de gel
miş ve gelmekte olduğuna göre bu maddede 
donyağı, pamuk yağı yerine umumi mahiyette 
zirai ve gıdai maddelerin Gümrük Resminden 
muaf olması hususunun uygun olacağı kanaatine 
encümence vardık. Bunu bir tadilname ile teklif 
etmiş bulunuyoruz. Kabulünü rica ederim. 

REİS —•• Efendim, encümenin tadilnamesiui 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyetin bugünkü ruznamesinin ikinci 

defa müzakereye tâbi olan maddeleri kısmında 
3 sıra numarasında bulunan (Türkiye ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında yapılan Anlaşma 
gereğince ithal olunan pamuk yağlarının muafi
yeti hakkındaki) kanun lâyihasının şifahen arz 
edeceğim sebeplere istinaden birinci maddesiyle 
muvakkat maddesinin aşağıda yazılı şekilde tadi
lini Büt^e Encümeni namına arz ve teklif ede
rim. Bütçe Ejn. Mazbata M. 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

5436 sayılı Kanuna müsteniden Türiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal 
olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — 5436 sayılı Kanuna müsteni-
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den Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında akdedilen An
laşmalar gereğince ithal edilmiş veya edilecek 
olan zirai ve gıdai maddeler ve bunların amba
laj maddeleri, Giriş Gümrük Vergisi ile hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve zamlarmdan, sundurma ve antrepo üc
retleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cum
huriyeti Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretlerin
den ve ithal esnasında alman sair bilûmum ver
gi, resim, hare ve ücretlerden muaftır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar memlekete geti
rilmiş olup henüz Gümrük vergileri irada ge
çirilmemiş bulunan, birinci maddede yazılı yağ
lar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS — Encümenin tadilini okuyoruz efen
dim. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar memlekete getiril
miş olup henüz Gümrük vergileri irada geçiril
memiş bulunan, birinci maddede yazılı madde
ler hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi okunduğu şekilde oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyeıı arkadaş 
var mı? Yok... 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir efendim. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bel
çika Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına 
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dair Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbata
ları (1/616) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri oku
yoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalanna dair An

laşmanın tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'da 25 Ekim 1956 tari
hinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Belçika Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma» ile bu An
laşmaya bağh bulunan Ek tasdik edilmiştir. 

REİS -«>- Madde hakkında tadilnamc yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesinin müzakeresi 
bitmiştir. Son olarak konuşmak istiyen arkadaş 
var mı? (Yok sesleri) 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum, efendim. 

.8. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 
Ağustos 1956 tarihinde imzalanan Zabıtname ile 
Ek Protokol ve teati olunan mektupların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/560) (2) 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri oku
yoruz,/ efendim. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 Ağ-ustos 
1956 tarihinde imzalanan Zabıtname ile Ek Pro
tokol ve teati olunan mektupların tasdiki hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Çekoslovakya ara-

(1, 2} Birinci müzakereleri 64 ncü înikat zap-
tındadır. 
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snda 16-Ağustos 1956 tarihinde,.Ankara'da tan
zim ve imza olunan Zabıtname ile Ek Protokol 
ve teati olunan mektuplar kabul ve tasdik edil
miştir. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyojrum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Son olarak söz istiyen arka
daşımız var mı? Kanunun heyeti umumiyesini 
açık oyunuza arz ediyorum, efendim. 

9. — Ordu mensuplarının nakil ve'tâyinleri 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/635) (1) 

REİS 
çiyoruz. 

İkinci müzakeresidir, maddelere ge-

Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Ordu mensuplarının bulundu
ğu ve bulunacağı mahaller, iktisadi, içtimai, ik
lim ve muvasala durumları ile kültür ve sağlık 
müesseseleri ve bunlara mümasil diğer şartlar 
bakımından bölgelere ayrılır. 

Ordu mensuplarının bu bölgelere tâyin ve na
killeri münavebe ile yapılır. 

REİS — Tadilnamc yok, maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —. Birinci maddede yazılı esas
lar dâhilinde bölgelerin tesbiti, subay, askerî 
memur, astsubay ve diğer ordu mensuplarının 
hizmetlerindeki hususiyetler göz önünde bulun
durularak bölgelerdeki kalacakları müddetler, 
bölgelere giren yerlerin değişecek şartlara göre 
yeniden sınıflandırılmaları, tâyin ve nakillerde 
dikkate alınacak sair hususlar, Kara, Deniz ve 

(1) Birinci müzakeresi 64 ncü înikat zaptın-
d-adır. 
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Hava Kuvvetleri ile Harita Umum Müdürlüğü 
personeli için Millî ^Müdafaa Vekâletince, Jan
darma Umum Kumandanlığı personeli hakkında 
ise Dahiliye Vekftietince hazırlanacak talimatna
melerle tesbit olunur. 

REÎS — Tadilnanıe yok, maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.*. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Fevkalâde hallerde ve harbde 
bu kanun hükümleri, îcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tatbik edilmiyebilir. 

REÎS — Tadilnanıe yok, maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 722 ve 1297 sayılı kanunlar 
meriyetten kaldırılmıştır. 

REÎS — Tadilname .yok, maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ! 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel hizmette bulunan ordu mensupla
rının evvelce bulundukları bölgeler göz önünde 
tutularak kanun hükümlerine göre tâyinleri ya
pılır. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun, neşri tarihinden 
bir ay sonra meriyete girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekilleri me
murdur. 

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

Kanun müzakeresi bitmiştir. Son olarak söz 
istiyen var mı? Söz istiyen olmadığına göre, he
yeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, Ko
runmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Muvakkat encü
menleri mazbataları (2/195) (1) 

(1) 179 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Birinci müzâkeresi yapılacak mad

deler arasında 5, 7, 8 ve 9 ncu sıralardaki mev
cut kanun lâyihaları üzerinde takdimen müzake
re talebi vardır. 

Sırada 5 nci bulunan kanun teklifinin takdi
men müzakeresi hakkındaki teklifi okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Ruznamenin 5 nci maddesinde bulunan kim

sesiz çocukları yetiştirme Kanununun, tercihan 
ve müstaceliyet kararı ile müzakeresine, karar 
verilmesini arz ve rica ederiz. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

Refet Aksoy 

REİS — Takdimen müzakeresini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Vekil yok sesleri) 

Takdimen görüşülmesi hususunu oyunuza arz 
ettim, daha müzakere açmadık. 

Maarif Vekili yoklar, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekili buradalar. Müzakereyi açıyoruz, 
efendim. 

Kanun teklifinin heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istiyen arkadaşımız var mı? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
de vardır. Müstaceliyetle görüşülmesi hususunu 
da oyunuza arz. ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Beden, ruh ve ahlâk gelişme
leri tehlikede olup; 

a) Ana ve babasız, 
b) An.a ve babası belli olmıyan, 
c) Ana ve babası tarafından terk edilen, 
d) Ana ve babası tarafından ihmal edilip 

fuhşa, dilenciliğe, alkollü içkileri veya uyuşturu
cu maddeleri kullanmaya veya serseriliğe sürük
lenmek tehlikesine mâruz bulunan; 

Çocuklara (Korunmaya muhtaç çocuklar) de
nir. 

Yukarda yazılı çacukların reşit oluncaya ka
dar bu kanun hükümlerine göre kurulan mües
seselerde bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek 
sahibi edilmeleri hususunda bulundukları mahal
lin sulh hukuk mahkemelerince gerekli tedbir 
kararları ittihaz olunur. 
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REİS — Madde hakkında söz ıstiyen var mı 

efendim? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı vasıf
ları haiz bir çocuğun bulunduğunu zabıta, 
Devlet veya belediye memurları veya muhtar
lar öğrendikleri takdirde keyfiyeti mahallin en 
büyük mülkiye âmirine haber vermeye mecbur
durlar. 

Mülkiye âmiri, bu çocuklardan haklarında 
derhal korunma tedbiri alınmasında zaruret gö
rülenleri mahkeme kararı alınıncaya kadar bu 
kanuna göre kurulmuş müesseselerden veya 
mevcut hayır müesseselerinden birine, bulun
madığı takdirde münasip görülecek bir aile 
nezdine masrafları birlik tarafından karşılan
mak üzere yerleştirir. 

Müstacel olmıyan hallerde mülkiye âmiri 
çocuk hakkında tanzim edilmiş olan evrakı lü
zumlu karar verilmek üzere mahallî sulh hu
kuk mahkemesine tevdi eder. Çocuğun ana, 
babası veya bunlardan birisi mevcut ise keyfi
yeti onlara da bildirir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. 

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

MADDE 3. — Mahkeme, evrakı gönderilen 
çocuklardan korunması icabedenlerin durum
larını göz önünde bulundurarak hangi şahıs, 
aile veya müesseseye tevdi edilmeleri gerektiği 
hususunda icabeden tedbir kararım ittihaz eder. 

Haklarında tedbir kararı verilmiş bulunan 
çocukların emvali mevcutsa kimin tarafından 
idare edileceği, ana ve babaları veya bunlardan 
birisi sağ olup da yardım edecek kudrette ise
ler, çocukların bakımlarına iştirak miktarı 
Türk Medeni Kanunu hükümleri dairesinde 
mahkemece tâyin olunur. 

Birinci fıkraya göre alman korunma tedbir
leri lüzum görüldüğü takdirde alâkalıların tek
lifi üzerine mahkemece çocuk reşidolmadan 
evvel kaldırılabileceği gibi reşidolduktan son
ra da rızası alınmak şartiyle devamı hususunda 
karar verilebilir. 

Mahkemece verilen kararların bir sureti 
alâkalı mülkiye amirliğine gönderilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. 
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j Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

le?... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı vasıfları haiz olan çocukların ba
kılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edil
meleri, vilâyet hususi idareleriyle belediyelerin 
müştereken kuracakları (birlikler) tarafından 
sağlanır. 

Bu birliklere Maarif ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâletleri her türlü yardımı yap
makla mükelleftirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyonım. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 5. — 4 neü maddede sözü geçen 
(Birlikler) Belediye Kanunu hükümleri gere
ğince kurulur. Bu birlikler tarafından çocuk 
bakım ve yetiştirme yurtları ve her türlü tesis
leri kurulması mecburidir. 

Bir vilâyet dâhilinde bakım ve yetiştirme 
yurtları kurulması mümkün olmadığı takdirde 
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahili
ye vekâletlerinin tensibi ile civar vilâyetlerle 
müştereken bu tesisler kurulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
le?... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 6. — Birinci maddede zikredilen 
vasıfları haiz bulunan ve öğretini çağına gel 
memiş olan çQcuklaı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletince, çocuk bakım yurtlarına ve öğ 
retim çağına girmiş olanlar da, Maarif Vekâ
letince yetiştirme yurtlarına alınır. 

Çocuk bakım yurtlarında öğretim çağma ge 
tenler yetiştirme yurtlarına devrolunur 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı, efendim? Yok. 

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

MADDE 7. — Bakım ve yetiştirme yurtlan 
ile bunlara bağlı her türlü tesislerdeki çocukla
rın sıhhi durumları ile meşgul olacak tabip ve 
memurlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle 
tince, eğitim ve öğretimleriyle meşgul olacak 
öğretmen ve teknik mütehassıs elemanlar Maa
rif Vekâletince, mahallen tâyini gereken me-
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nıur ve müstahdemler de birlik idare heyetin- I 
ee umumi heyet kongresinde tesbit edilen kad
rolara göre tâyin olunur. Bunların maaş ve bil
cümle ücretleri aidoldukları alâkalı vekâletler 
diğer kadrolarla müteferrik masraflar ve ek gö
rev karşılıkları ise birlik bütçelerinden ödenir. 

Birliklerce tâyin edilen memur ve müstah
demler, belediyeleı memur ve müstahdemleri 
hak ve salâhiyetlerine sahiptirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen arka 
daşımız var mı, efendim? Yok. 

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

MADDE 8. — Bütün belediyeler ve vilâyet 
hususi idareleri ve bu kanunla verilen vazifeleri 
görmek üzere, her yıl bütçelerine bir evvelki yıl ı 
tahsisatlarının en az yüzde biri nispetinde tah- I 
sisat koymaya ve ayrılan bu tahsisatı bütçele- j 
rinin tasdikinden itibaren üç ay içerisinde bağ
lı bulundukları Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma birliklerinin bankadaki fon hesapları
na, yatırmaya mecburdurlar. 

Bütçelerine bu maddedeki kanuni tahsisatı 
koymıyan veya noksan koyan mahallî idarele 
rin bütçelerini tasdika salahiyetli bulunan ma
kamlar tarafından bu tahsisat re'sen konur ve
ya kanuni hadde iblâğ olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı, efendim? Yok. 

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

MADDE 9. — Birinci maddenin 2 nci fık
rası gereğince Maarif, Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletleri her yıl bütçelerine, birlikler
de istihdam edecekleri personel masrafları ha-
ricolmak ve en az bütün hususi idare ve bele 
diyelerin bütçelerine koyacakları tahsisatın ye
kûnundan az olmamak üzere ihtiyaca göre ay
rı ayrı tahsisat koymaya mecburdurlar. Bu tah
sisatın birliklere dağıtılması her iki vekâletin 
müştereken hazırlıyacağı talimatnamedeki esas
lara göre yapılır. Bu tahsisat, bütçenin tasdi
kinden itibaren en çok iki ay içerisinde birlik
ler emrine gönderilir. 

REÎS — Encümen buyurun, efendim. 
MUVAKKAT ENCÜMEN BU MAZBATA 

MUHARRİRİ EDÎBE SAYAR (Zonguldak) — 
Efendim, bu maddenin başındaki «birinci» ke
limesinin «dördüncü» olarak değiştirilmesini 
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talebediyoruz. Yani madde «Dördüncü madde
nin 2 nci fıkrası» diye başlıyaeak. 

REÎS —• Bu şekilde maddeyi oyunuza arz 
ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bir vilâyet dahilindeki bele
diyelerle vilâyet hususi idare veya müstakil be
lediye bütçelerine 8 nci madde gereğince konu
lan tahsisat bu hususta hazırlanan talimatname
de gösterilen şartları haiz bir yetiştirme yurdu 
tesisine kâfi gelmediği takdirde alâkadar vekâ
letlerin tensibedecekleri bir mahalde birlik ku
rarlar ve müşterek yurtlar tesis ederler. Bu 
mümkün olmadığı takdirde aynı gayenin tahak
kuku için ve bu kanuna göre kurulan en yakın 
Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma birlik
lerinden birisine, birliğe dâhil diğer azaların 
hak ve salâhiyetlerine sahibolarak girerler ve 
bütçelerinde aynı esaslar içerisinde ayırmış ol
dukları tahsisatları o birliğin bankadaki fon he
sabına yatırırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kurulan birliklerin muhase
be işleri Devlet muhasebe usullerine uygun ola
rak Divanı Muhasebata hesap vermekle mükel
lef muhasipler tarafından yürütülür. Birliğin 
bütün işleri alâkalı vekâletleroe teftiş ettirilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Korunmaya Muhtaç Çocuk
ları Koruma Birliğine dâhil vilâyetlerin valile
ri veya tevkil edecekleri şahıslarla Maarif, Sıh
hat ve içtimai Muavenet, Ziraat, Bölge Çalışma, 
İktisat ve Ticaret müdürleri birlik meclisinin; 
Birlik merkezi bulunan vilâyet maarif müdürü 
ile sıhhat ve içtimai muavenet müdürü de bir
lik encümeninin tabiî azalarıdır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Birlik encümenleri lüzumu 
halinde, Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa 
göre kendilerine tanınan salâhiyetlerin bir kls-

i mmı veya tamamını birlik merkezi dışındaki 
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müesseselerin ihtiyaçlarına münhasır olmak üze
re (Varsa belediye veya köy meclisleri azaların
dan birinin iştirakiyle) müessese mensupların
dan teşkil edecekleri komisyonlara devredebi-
liıier. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Oyunuza arz ediyorum Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Korunmaya Muhtaca Çocuk
ları Korama birlikleri öğretim çağında olmıyan 
çocuklarla öğretim çağına 'gelmiş ve öğretim ça
ğını aştığı halde bunu görmemiş olarak teslim 
edilen çocukların bakım, korunma, eğitim ve 
öğretimi ile bu çocukların ilerde mahallî, ikti
sadi ve zirai ve sınai gibi ihtiyaçları karşılıya-
cak surette amelî bir meslek sahibi olmaları 
için yetiştirme yurtları ve mahallî-hususiyetleri 
göz önünde bulunduran döner sermayeli iş yer
leri ve atelyeleri açar ve kurarlar ve ders prog
ramlarım buna 'göre hazırlarlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miye-riler.. Kabul edilmiştir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa 
lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 15. — Yetiştirme yurtlarında ilk
öğretimini ikmal, eden çocuklardan kabiliyet 
gösterenler emsallerine tercihan Maarif Vekâ
letinin tâyin ve tesbit edeceği şartlar dâhilin
de kabiliyet, alâka ve yaşlarına göre daha ileri 
tahsil yapmak üzere : 

a) Yatılı yatısız her derecedeki 'genel tah
sil müesseseleri ile meslek okul ve müessesele
rine yerleştirmek; 

b) Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hu
susi idareler, belediyeler 3659 sayılı Kanuna tâ
bi müesseseler ve sermayesinin yarısından faz
lası Devlete aidolan diğer teşekküller tarafın
dan kurulmuş fabrikalar, müessese ve ziraat iş
letmelerine veya hususi iş yeri ve meslek sahip
lerinin yanına vermek; 

c) Birlikler tarafından kurulmuş iş yerle
ri ve atelyelerde çalıştırmak suretiyle birer 
meslek veya sanat sahibi olacak şekilde yetiş
tirilirler. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, maddenin A, B, 
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C paragraflarında redaksiyon ve ahengi temin 
bakımından ufak bir tadilâta ihtiyaç vardır. 
Bunları ıttılaınıza arz edeceğim. A fıkrasının 
nihayetinde «yerleştirmek» kelimesi yerine 
«yerleştirilmek», B fıkrasında «vermek» keli
mesi yerine «verilmek», C fıkrasında ikinci sa
tırda «atelyelerde çalıştırmak» tâbiri yerine 
«çalıştırılmak» şeklinde maddenin tashihine lü
zum vardır. 

REÎS — Efendim, Encümen Reisinin A, B, 
C fıkralarındaki «yerleştirilmek, verilmek, ça
lıştırılmak» şeklinde teklif ettiği tashih veçhile 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Umumi ve mülhak bütçeli 
daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sayılı 
Kanuna tâbi müesseseler ve sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait diğer teşekküller, hiz
metlerine aldıkları çocukları beslemek, giydir
mek ve barındırmakla mükelleftirler. Hususi iş 
sahiplerinden talimatnamedeki şartları temin 
edenler tercih olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen 1. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hususi fabrika ve iş yerleri 
ile iş ve meslek sahibi yanma verilen çocukla
rın iş verenler tarafından barındırılması, bes
lenmesi, giydirilmesi mümkün olmadığı hallerde 
bu hususlar çocukların kendi yetiştirme yurt-
larmca sağlanır veya bu hususta mahallî ted
birler alınır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 15 nci maddenin b ve c fık
raları gereğince iş yerlerine verilen ve yetiştir
me yurtlarında bakılan çocuklardan ücret mu
kabili çalıştırılanlardan yurt masrafları birlik 
idare heyetince tâyin edilecek nispetlerde ka
zançlarından çıkarılır. Çocuğun harçlığı da ay
rıldıktan sonra artarsa geri kalan kısım millî 
bankalarda çocuk namına açtırılan hesabı cari
ye talimatnamede gösterilen müddet zarfında 
yatırılır. Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve 
miktarı yurt idaresi ile iş veren arasında ma
hallî örf ve rayice göre tesbit olunur. Çocuğun 
harçlığı da yurt idaresi tarafından belirtilir. 
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REİS — Madde hakkında söz istiycn?.. Bu

yurun encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN BU MAZBATA 

MUHARRİRİ EDİBE SAYAR (Zonguldak) — 
Efendim, bu maddede bir tabı hatavSi var. Dör
düncü ve beşinci satırlarda «birlik idare heye
tince» tâbiri vardır. Onun «birlik encümenince» 
olarak değiştirilmesini talebediyoruz. 

REİS — Efendim, komisyonun teklifi veç
hile maddedeki «birlik idare heyeti» tâbirinin 
«birlik encümenince» olarak tashihi şekliyle 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Köylerde veya çiftçiler ya
nında aynı ücretler mukabili çalıştırılan çocuk-
laı* verilen mallardan paraya tahvil edilen
ler bankalarda çocuk namına açılacak hesabı 
cariye, satılamıyanlar köy ihtiyar meclisleri 
tarafından kıymetlendirilerek çocuk adına sak
lanır: 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bankalarda çocuk namına 
açılan hesabı cariden birliğin yetkili şahısla
rının vizesi olmadan para çekilmez. Çocuklar 
adma biriken para ve mallar reşit olduğu za
man çocuğa aynen verilir. Türk Medeni Kanu
nunun vesayet altındaki kimseye bırakılmış 
mallar hakkındaki 398 nci maddesi hükmü bun- . 
lar için tatbik edilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bakılmak üzere aile veya 
hususi şahıslara verilen, çalıştırılan çocukların 
reşidoluncaya kadar durumları, bu kanunun 
kendilerine yüklettiği vazife hudutları içinde 
gerek alâkadar vekaletlerce gerekse koruma 
birliklerince takip ve murakabe edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Korunmaya muhtaç çocuk
lardan sağır, dilsiz, kör, vücutça sakat ve ru-
han arızalı ve intibaksız veya benzeri du
rumda olduklarından durumları hususi bir 
eğitimi icabettirenler için Maarif Vekâletince 
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gerekli müesseseler kurulur. Buraya gönderilen 
çocuklar müesseseye kabul edilmeden evvel bir 
müşahede devresi geçirirler. 

Türk Ceza Kanununun 53, 54, 57 ve 58 nci 
maddelerine göre terbiye tedbirleri icabeden 
çocuklar hakkında Adliye Vekâleti hususi yurt
lar açar ve bu hususta Maarif, Sıhhat ve İç
timai Muavenet vekaletleriyle iş birliği yapar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanununun 158, 159 ve 160 nci maddeleri 
ile îş Kanunu hükümlerine tâbi bütün müesse
selerdeki çocukların eğitimi Maarif Vekâletin
ce de murakabeye tâbidir. Eğitim bakımından 
görülecek hususlar eğitim memurlarının yazılı 
İhtan ile bir ay zarfında düzeltilir.. Bu düzelt
meyi yapmıyanların yanlarında çocuk bulundu
rulmasına müsaade edilmez, ve müesseseleri ka
patılarak alâkalı vekâletlere bildirilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Yetiştirme yurtlarında bu
lunan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, za
bıta vasıtasiyle bulunarak geri getirilirler. 

îş yerleri ile hususi şahıslar yanında barın
dırılan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukları 
yetiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yer
lerini değiştiremezler, terk edemezler. 

Yurtlar veya iş sahipleri yanında korun
makta ve yetiştirilmekte olan çocuklara Türk 
Ceza Kanununun 182 nci maddesinde yazılı fiil
leri işliyenler hakkında mezkûr maddede yazılı 
cezalar verilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Korunmaya muhtaç çocuk
ların korunma ve yetiştirilmesi için gerekli tah
sisatların kaynakları şunlardır : 

a) Bilûmum hususi idare ve belediyelerin 
bütçelerine koydukları bir sene evvelki tahsi
satlarının en az yüzde birleri; 

b) Alâkadar vekâletlerin bu maksatla büt
çelerine koymuş oldukları tahsisattan ayrılacak 
hisseler; 
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e) Hakiki ve hükmi şahıslarla beynelmilel 

teşekküller tarafından birliklere yapılacak ayni 
ve nakdî menkul ve gayrimenkul bağışlar; 

ç) Vakfiyelerinde çocuğa yardım için tah
sisat kabul etmiş bulunan mülhak ve mazbut 
vakıflar adına mütevelliler ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce yapılacak yardımlar; 

d) Yurtlar tarafından veya bunlar men
faatine verilecek müsamerelerle, iş yurtları ve 
diğer her türlü teşebbüs gelirleri, birliklere ya
pılacak bağışlarla her türlü gelirler, bilûmum 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı"? 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — iş yerlerinde çalıştırılan ço
cukların ücretlerinden talimatnamede tesbit 
edilecek esaslar dairesinde, birlik ve çocuk 
hissesi olarak ayrılacak miktarları müddetin
de birliğe ve millî bankalara yatırmıyanlarla, 
çocuklar reşidolduktan sonra, bankadan alınan 
paraları kendilerine iade etmiyenler hakkında 
üç aydan bir seneye kadar hapis ve 200 lira
dan 2 000 liraya kadar ağır para cezası tatbik 
olunw, ayrıca yatırılmıyan paranın tazminine 
de hükmolunur. 

Zamanında yatırılmıyan paranın zimmete 
geçirilmiş olduğu tahakkuk ederse yukarıki 
fıkraya göre, tâyin edilecek cezalar bir misli 
artırılarak verilir. 

Çocuğa ücret olarak verilen mallarla çocu
ğa ait sair mallan korumıyan veya çocuğun 
bunlardan intifama mâni olanlar haklarında 
200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza
sı verilir ve bunları zimmetine geçirenler hak
kında da ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 27. — Ücretle çalıştırılan çocukla
rın ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa, bi
rikmiş olan paraları bağlı oldukları Birliklere 
intikal eder. 

REİS —• Madde hakkında söz istiyen var mı"? 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Birlikler ve bunlara bağlı 
müesseseler vilâyetlerce de salahiyetli kimse-
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lere teftiş ettirilir. Birlikler bu teftişlerde tes
bit edilen noksanları gidermeye ve icabeden 
tedbirleri almaya mecburdurlar. 

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

MADDE 29. — Bu kanunun tatbikatiyle il
gili talimatname, kanunun neşrinden sonra en 
geç 6 ay içerisinde Maarif, Sıhhat ve İçtimai 
Muıavenet ve Dahiliye Vekâletlerince müştereken 
hazırlanır. 

REÎS — Madde halikında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bu kanun ve talimatnamede 
zikredilen hususlarla, birliklerin yıllık faaliyet 
raporları neticelerini tesbit ve bu müesseeslerin 
tekâmül ve inkişafları için alınacak tedbirler 
hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Maarif 
Vekâletinde her yıl bir defa toplanmak üzere bir 
«Çocuk Koruma Umumi Danışma Heyeti» teş
kil olunur. 

Bu heyet azalan şunlardır ; 
a) Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Da

hiliye, Adliye, Millî Müdafaa, Çalışma, Ziraat 
ve İşletmeler Vekâletleri temsilcileri; 

b) Üniversite veya yüksek tahsil müessese
lerinden bir pedegog, bir çocuk ve ruh hastalık
ları mütehassısı, bir çocuk hu&uku ve bir sosyal 
hukuk mütehassısı; 

c) Maarif Vekâletince tâyin ve tesbit edi
len ve kurulan birliklerin onda biri nispetinde 
vali, belediye reisi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, 
Maarif ve Yurt Müdürü; 

ç) Gerek doğrudan doğruya, gerekse dolayı-
siyle çocuk koruma, bakımı, eğitimi ve sağlığı 
gayesine matuf olarak'kurulan hayır cemiyetle
rinden üçünün birer temsilcisi; 

d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden üç 
temsilci; 

e) Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 
önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran şâ
hıslardan İM kişi; 

Bu heyet Maarif Vekili veya müsteşarın riya* 
setinde toplanır. 

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

178 — 



t : 68 15. 
MADDE 31. — 30 ncu maddedeki heyete 

Anks^a haricinden gelen azaların kanuni harcı
rahları Maarif Vekâleti bütçesinden ödenir. 

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

MADDE 32. — 5387 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — öğretim çağma 
gelmemiş çocuklardan haklarında korunma ka
rarı verilenler - bakım yurtları ikmal edilinceye 
kadar - mahallî birlikler kararı ile bakım ücret
leri birlikler tarafından ödenmek şartiyle Çocuk 
Esirgeme Kurumu yuvalarında barındırılırlar. 

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

MUVAKKAT MADDE 2. — Korunmaya 
muhtaç çocukların korunması gayesiyle bu ka
nunun neşrinden evvel teşekkül etmiş olan bir
likler, nizamnamelerini kanunun neşrinden iti
baren üç ay zarfında bu kanunun hükümlerine 
intibak ettirmeye mecburdurlar. 

Birlikten ayrılacak olan köylerin hukuk ve 
vecaibi bu kanuna intibak ettirilen birliklere 
intikal eder. 

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

• MADDE 33. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 34. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaş 
var mı? (Yok sesleri) 

Kanunun heyeti umumiyesi açık reylerin'7,* 
SJVZ edilmiştir. 
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11. — Devlet Meteoroloji îşleri Umum Mü

dürlüğünün Ziraat Vekaletine bağlanması hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Mîllî Müda
faa, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/390) (1) 

REİS — Takdimen müzakeresi hakkında bir 
takrir vardır, onu okutuyorum. 

. Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (7) nci sırada bulunan 
(Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü
nün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkındaki 
kanun lâyihasının), bir an evvel kanuniyet kes-
petmesi için, takdimen ve müstaceliyetle müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Cemil Bengü 

REİS — Takdimen müzakeresini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır. Onu da reyle
rinize arz ediyorum. Kanun lâyihasının müsta
celiyetle müzakere edilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

T. C. Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlü
ğünün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — T. C. Devlet Meteoroloji İşle
ri Umum Müdürlüğü Ziraat Vekâletine bağlan
mıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 10 . II . 1937 tarihli ve 3127, 
15 . VI . 1942 tarih ve 4256 sayılı kanunlarla 
Başvekâlete tanınmış olan vazife ve salâhiyet
ler Ziraat Vekâletine devrolunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 

(i) 187 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti .umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arka
daşımız var mı? (Yok sesleri) Kanunun heye
ti umumiyesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kanun kabul edilmiştir. 

12. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti foı-
,rulu§ ve vazifeleri hakkında kanun lâyihan ve 
İktisat, Nafıa, ve Bütçe encümenleri mazbataları-
(1/423) (1) 

REÎS — Bu lâyihanın takdimen müzakeresi 
talebi vardır. Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında S nci sırada bulunan Sanayi, 
Maden ve Enerji Vekâleti kuruluşu ve vazife
leri hakkında kanun lâyihasının bir an evvel 
kanuniyet kesbetmesi için takdimen ve müsta
celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

işletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu 

REÎS — Lâyihanın takdimen müzakeresini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Aynı talepte lâyihanın müstaceliyetle müza
keresi de istenmektedir. Lâyihanın müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında 
Kanun 

MADDE 1. —- Sanayi Vekâleti adı ile bir 
vekâlet kurulmuştur. 

(1) 185 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Sanayi Vekâletinin vazifeleri şunlardır : 
a) Memleketin sanayi, maden ve enerji iş

lerini umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili 
müesseseler arasında gereken iş birliğini sağlı-
yacak tedbirler almak; 

b) Bu kanun gereğince kendisine bağlı 
Devlet işletme ve tesisleriyle . îktisadi Devlet 
Teşekküllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve 
murakabe etmek; 

c) Hususi teşebbüsün sanayi, maden ve 
enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştır
maya ve teşvika matuf etüdleri yapmak, bunu 
mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve 
kredi imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli 
müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolay
laştırmak; 

d) Umumi olarak sanayi, maden ve enerji 
işlerine müteveccih resmî veya hususi yatırımla
rın ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması için 
gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esas
larım tesbit ve tatbik etmek; 

e) Sınai mülkiyete ait işleri görmek; 
f) Sanayi sicilini tutmak; 
g) Bilûmum sanayi mamullerinin standar-

dizasyonunu temin ve normlarını tesbit etmek 
ve kalite murakabesini yapmak. 

SEYFÎ KÜRTBEK (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Buyurun. 
SEYFÎ KURTBEK (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; Sanayi Vekâleti kuruluşu hakkın
daki Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
ve edilmesini lüzumlu gördüğüm için söz almış 
bulunuyorum. 

Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki vekâ
letlerin vazifeleri hazer ve sefer zamanlarına 
aidolmak üzere ikiye ayrılır. Her vekâlet, top-
yekûn müdafaa için hazar zamanında sefer, za
manında ne yapacağını plânlar ve gerektiği za
man derhal onu tatbik eder. Sanayi Vekâleti
nin bu husustaki vazifesi bütün sanayi müesse
selerinin hazerden itibaren fevkalâde hal için 
ne gibi plânlar tatbik edeceğini evvelden hazır
lamak ve harb zamanında bunu tatbik etmek
tir. Harb için ne gibi hazırlıklarda bulunula
cak? Plânlama ve seferberliğin hazırlanması 
ve harb zamanında harb sanayiini idare etmek 
gibi.. Bu gaye ve maksatla vekâletin vazifeleri
ni gösteren 1 nci maddeye bir fıkra daha ilâve 
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edilmesini arz ve teklif ederim. Bu fıkra, sana 
yi, maaden ve enerji müesseselerinin fevkalâde 
hallerde ve harb zamanındaki korunma ve se
ferberliğin hazırlanmasını temin edecek bir fık
ra olacaktır. Bu maksatla bu takriri arz ediyo
rum. Kabul edilmesini istirham ederim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? Verilen 
takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle bi

rinci maddeye şu fıkranın ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

«Sanayi, maden ve enerji müesseselerinin 
fevkalâde haller ve harb zamanında korunma,-
ları ve seferberliklerinin hazırlanmasını temin 
etmefc» 

Ankara 
S. Kurtbek 

REÎS — Bu takrir üzerinde konuşmak isti
yen arkadaşımız var mı? 

Buyurun, Baki Erden Bey. 
BÜTÇE ENCÜMENÎ ADINA BAKÎ ERDEN 

(Siird) — Muhterem arkadaşlar, biz bu husu
su komisyon olarak düşünmemiştik. Müsaade 
buyurursanız, bu takrir komisyona verilsin. Ko
misyon, mühim bir teklif olduğu için filhal iş
tirak edecek veya reddedecek durumda değil
dir. Komisyonda bunu hallederiz, efendim. 

REÎS — Efendim, bu maddeyi takrirle bir
likte, mazbata muharririnin talebi üzerine en
cümene veriyoruz. 

MADDE 2. — Sanayi Vekâleti merkezde: 
A) Müsteşar; 

- B) Hususi Kalem Müdürlüğü; 
O) Teftiş Heyeti Reisliği: 
D) Hukuk Müşavirliği; 
E) Sanayi Dairesi Reisliği; 
F) Maden Dairesi Reisliği; 
G) Enerji Dairesi Reisliği; 
H) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü; 
î) Zatişleri Müdürlüğü; 

J ) Levazım ve Evrak fşleri Müdürlüğü. 
ile vilâyetlerde: 
Vekâletçe lüzum görülecek yerlerde kurula

cak bölge müdürlükleri, müdürlükler ve irtibat 
memurluklarından terekkübeder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
SEYFt KURTBEK (Ankara) — Efendim; 
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: birinci madde hakkındaki mâruzâtım komisyo-
; rıa havale, edildiğine göre ikinci maddede de 
• aynı husus mevcuttur. Demin arz ettiğim se-
| beplerle ikinci maddeye şu fıkranın ilâve edil-
I meşini rica ederim. 
I «Sanayi Seferberliği Dairesi» 
; Bu maksatla bir de takrir arz ediyorum. 
I REÎS — Madde hakkındaki takriri okuyo-
| ru£, efendim. 
i 
ı 
| Yüksek Reisliğe 
| Şifahen arz ettiğim sebeplerle 2 nci mad-
! deye şu fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim 
< Ankara 
! S. Kurtbek 
i Fıkra: «Sanayi Seferberliği Dairesi» 
| «Sanayi Seferberliği Dairesi» 
J REÎS — Encümen iştirak ediyor mu. efen-
I dim ? * 
| ENCÜMEN ADINA SEBATÎ ATAMAN 
i (Zonguldak) — Bu takririn de encümene hava 
! leşini rica ederim, efendim. 
j REÎS — Encümen, birinci madde gibi, ikin

ci madde hakkında verilen takriri de istemekte
dir, maddeyle beraber encümene veriyoruz, 
efendim. 

MADDE 3. — Müsteşar ile kuruluş içindeki 
dairelerin vazifeleri şunlardır : 

A) Müsteşar : Vekilin müşavir ve yardım
cısı olup vekil adına ve vekilin direktiflerine gö
re vekâlete ait işleri mevzuat dâhilinde tanzim 
ve idare eder ve gereken emirleri verir. 

B) Hususi Kalem Müdürlüğü : Vekâlet ma
kamının resmî ve hususi muhabereleri ile şifre 
ve protokol işlerini yapar. 

C) Teftiş Heyeti Reisliği : Vekil adına ve
kâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtında ve ve
kâlete bağlı işletme, tesis ve şirketlerle bunlara 
ait fabrika, işletme ve her türlü iş yerinde tet
kik, teftiş ve tahkikler yapar. 

D) Hukuk Müşavirliği : Vekâlet makamın
dan havale edilecek işlerle vekâlet daireleri
nin hazrladıkları kanun, nizamname ve talimat
nameleri inceler, bunlar hakkında hukuki ve ka
nuni mütalâa verir. 4353 sayılı Kanım hüküm
lerine göre idari ve adlî kaza mercilerinde açı
lan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve 

! Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâvalarda vekâ-
1 leti temsil eder. 

— 181 — 



î : 68 15 .5 , 
E) Sanayi Dairesi Reisliği : Memleket sa- | 

nayiinin sicilini tutar ve umumi envanterini 
yapar. Mevcut sanayiin inkişafına ve yenile
rinin kurulmasına ait etüdleri yaparak ihtiyaç 
derecelerine ve imkânlara göre resmî ve hususi 
sektörlerde ele alınabilecek işlerin priyoriteleri-
ni tesbit eder ve bunlardan ön sırada tahakku
ku lüzumlu işlerin plân, proje ve rantabilite 
etüdlerini hazırlıyarak teşebbüs sahasına inti
kali için gerekli tedbirleri alır. Vekâletle ona 
bağlı sınai müessese ve işletmeler arasında irti
bat ve münasebet tesis eder. Sanayiin finansma
nına ve umumiyetle teşvikine ait esasları ve ka
nunları hazırlar. Alelûmum sanayi müesseseleri 
arasında irtibat ve koordinasyonu sağlar. Tek
nik bilgi vererek hususi teşebbüse rehberlik eder. 
Standardizasyon ve , norm esaslarını tesbit ve 
tatbikatını temin ve kontrol eder. 

Sanayi mamullerinin kalite kontrolünü ya
par. Teknik istatistik ve neşriyat faaliyetini ida
re eder ve umumi olarak sanayi müesseseleriyle 
küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalâtçı esna
fa mütaallik işleri mevzuat hükümleri dairesin
de yapar. 

F) Maden,Dairesi Reisliği : E fıkrasında
ki vazifelerin madenciliğe aidolanlarını yapar 
ve madenlerle ilgili mevzuat hükümlerini tatbik 
ederek Devlete veya hususi maden müesseseleri
ne mütaallik işleri mevzuat esasları dairesinde 
yürütür. 

G) Enerji Dairesi Reisliği : E fıkrasındaki 
vazifelerin enerji tesislerine aidolanlarını ya
par ve umumi olarak Devlet veya hususi teşeb
büse ait her nevi (havagazı dâhil) enerji mües
seselerine mütaallik işleri mevzuat hükümleri da
iresinde yürütür. 

1. Enerji istihsali için Devlet, vilâyet ve be
lediyelerce verilecek imtiyaz, ruhsat ve müsaade
lere ait mukavelename ve şartname tiplerini mev
zuat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde ihzar ve 
tasdik ile bunların tatbikatını murakabe eder. 

2. Devlet, vilâyet veya (su kuvvetinden is
tihsal olunan enerjiden maadası için) belediye
ler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya mü-
saadenamelere dayanarak- hakiki veya hükmi şa
hıslar tarafından vücuda getirilen veyahut Dev
let, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya 
yapılan enerji tesis ve işletmelerinin : 

a) Fennî, iktisadi ve idari esas ve nizamla
ra memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç ve 
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menfaatlerine uygun olarak yapılmalarını ve iş
letilmelerini murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile tat
bikatını murakabe, 

c) Umumi şebekelere bağlı dahili «tesisleri 
yapanların ehliyetlerini tâyin ve murakabe eder. 

3. Devlete ve vilâyetlere ait arazi, yollar 
ve sulardan istifade veya bunları işgal sure
tiyle vücuda getirilecek enerji tesislerine ait 
plânları tasdik ve inşalarını murakabe eder. 

H) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü : Sınai mül
kiyete ait işleri mevzuat hükümleri dairesinde 
yapar. 

î) Zatişleri Müdürlüğü : Vekâletin memur 
ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis gibi 
her türlü zatişlerini yürütür. 

J) Levazım ve Evrak îşleri Müdürlüğü : 
Vekâletin her türlü levazım ve ayniyat işleriyle 
vekâlete gelen ve vekâletten çıkan evrak ve umu
mi arşiv işlerini yapar. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Seyfi Kurtbek. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazinateb) — 
Efendim, Nafıa Encümeni adına söz istiyorum 

RE IS — Seyfi Bey müsaadenizi rica edece
ğim, encümen takaddüm eder. Buyurun Süley
man Bey. 

NAFIA ENCÜMENİ ADINA SÜLEYMAN 
KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
lar, 2 nei madde encümene havale edilmiştir. 
Nafıa,Encümeninin 2 nei maddesiyle Bütçe En
cümeninin 2 nei maddesi arasında hayli farklar 
vardır. Nafıa Encümeninin ikinci maddesinde, 
Tetkik Heyeti Reisliği diye bir reisliğe ve bir 
de Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğü diye bir 
daireye yer verilmişti. 2 nei madde görüşülür
ken biz görüşümüzü arz edemedik. Bu hususta 
şimdi konuşmamız da doğru değildir. Zira 2 nei 
madde komisyona havale edilmiştir. Fakat, 3 ncü 
maddede de bu Tetkik Heyetini ve Küçük Sanat
lar Umum Müdürlüğünü ilgilendiren hususlar 
vardır. Onun için bu maddenin de Bütçe Encü
menine iadesini rica ediyoruz. 

REİS — Seyfi Kurtbek, buyurun efendim. 
SEYFÎ KURTBEK (Ankara) — Efendim, 

üçüncü madde vekâlet teşkilâtını ve vazife taksi
mini ihtiva ettiği için, birinci ve ikinci maddeler 
de, Sanayi Seferberlik Dairesinin ilâvesi kaydiy-
le komisyona iade edilmiş bulunduğundan 3 ncü 
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maddenin de komisyona havalesini arz ve teklif I 
ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
3 neü maddeye Sanayi Seferberlik Dairesi

nin'vazifelerinin de ithali için maddenin komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Seyfi Kurtbek 

ENCÜMEN NAMINA BEHZAT BİLGİN 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, üçüncü mad
denin komisyona iadesine sebep yoktur. Nafıa 
Encümeni adına beyan edilen husus üzerinde mü
talâalarımızı şimdiden arz etmek mümkündür. 
Nafıa Encümeninin teklifinde filhakika bir (Tet
kik Heyeti) mevcut bulunuyordu. Fakat biz, Büt
çe Encümeninde, gerek encümen heyeti umumi-
yesi olarak, gerekse Sukomisyon olarak yapılan 
çalışmalarda Vekâleti üç reislik halinde teşkilât
landırılmış bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Sanayi Dairesi Reisliği, 
2. Maadin Dairesi Reisliği, 
3. Enerji Dairesi Reisliğidir. 
Bütün etüd işleri için bu daireler teşkilatlan

dırılmıştır.' Nitekim Sanayi Dairesi Reisi, bir de 
Etüd Dairesi Reis Muavinliği vardır. Nafıa En
cümeninin teklif ve tasavvur etmiş olduğu etüd 
'işleri bu dairelerce ifa edilecektir. Binaenaleyh 
ayrıca bir etüd dairesi kurulmasına lüzum gör
müyoruz. Nitekim Maadin Dairesi de ayni şekil- I 
de teşkilâtlandırılmış bulunmaktadır. Bu Ma
den Dairesince etüd işleri, Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü 'tarafından Vekâlete bağlı bir mü
essese olarak idare edilmektedir. Keza Enerji 
İşleri Dairesine ait etüd işleri, Nafıa Vekâletine 
bağlı bulunan Elektrik ve Etüd İşleri Dairesi 
tarafından ifa edilmektedir. Bütün bunlar Vekâ
let tarafından konsantre edilecektir ve Elektrik 
Etüd İdaresi Vekâlete bağlı bulunduğuna göre, 
diğer taraftan sanayi Dairesi Reisliğinin daha ge
niş ve esaslı bir şekilde çalışması için Sanayi Dai- j 
resi Reis Muavinliği tesis edildiğine göre ayrıca | 
bir Etüd Dairesi tesisine lüzum görmüyoruz. j 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Kü- j 
çük Sanatlar Dairesi Reisliği var. j 

BEHZAT BİLGİN (Deyamla) — Küçük ! 
Sanatlar Dairesi de keza Sanayi Dairesi Re
isliği içindedir ve Reis Muavinliği olarak yer al-
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mıştır. Tetkik edilirse bu kolayca müşahede edi
lebilir, her hafde zatı âliniz acele olarak tetkik 
buyurdunuz. 

Yani, gerek küçük sanatlar, gerek etüdler için 
ayrıca bir reis muavinliği tesis edilmiştir. Bun
lar Sanayi Reisliği içinde görünmektedir, kadro
ları da geniş olarak tutulmuştur. Onun için Na
fıa Encümeninin tadili ile bizim kabul ettiğimiz 
şekil arasında bir fark yoktur. Yalnız unvan far
kı vardır, burada Reis Muavinliği olmuştur, ge
rek etüd ve gerekse küçük sanatlar buna dâhil
dir, yani fonksiyon olarak aynen muhafaza edil
miş bulunmaktadır. Bu bakımdan Bütçe Encü
meni bu maddenin iadesine katiyen lüzum olma
dığı kanaatindedir. 

REİS — Efendim, encümen filhal takrire iş
tirak etmemektedir. Yalnız, birinci ve ikinci mad
deler için verilen takrirlerin sirayeti karşısında 
maddenin müzakeresine imkân kalmamaktadır. 
Bu bakımdan takrir nazarı itibara alındığı tak
dirde üçüncü madde ile encümene tevdi edilecek
tir. Binaenaleyh okunan takriri reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tesbit edi
lemedi efendim. Okunan takriri kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiş ve madde ile birlikte encü
mene verilmiştir efendim. 

Dördüncü maddeyi okuyoruz, efendim. 

MADDE 4. — Scnayi, Maden ve Enerji dai
relerinin müşterek veya birbiriyle alâkalı işleri
ni tetkik etmek üzere bu dairelerin reis ve re
is muavinlerinden mürekkep bir Koordinasyon 
Komitesi kurulur. Komite vekâlet müsteşarının 
reisliğinde toplanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim?... Yalnız encümenden 
rica ediyorum, bu maddenin takrirlerle bir il
gisi var mıdır?... Riyaset, dördüncü maddeyi 
de aynı şekilde diğer maddelerle ilgili görmek
tedir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar, kıymetli 
arkadaşımız Seyfi Kurtbek'in takrirleri aşağı -
yukarı teselsül eden bütün maddelerle ilgilen
mektedir. 

Mevcut Bütçe Encümeni arkadaşlarımızla 
mesele görüşüldü ve takrirlerin reddine karar 
verildi, meseleyi Yüksek Heyetinize arz ediyo
rum. 
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Bu mesele için bir yüksek savunma kurulu j 

vardır, lüzum gördüğünde elbettet bu teşkilâta 1 
vazife tevdi edebilir ve umumi menfaate uy- i 
gam olarak burasını çalıştıracaktır. 

Kaldı ki, bütün vekâletlerde aynı mevzuu ! 
düşünmek mümkündür, her vekâlette parelel 
bir teşkilât kurmak lâzım gelir. Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonu ittifakla bu takririn reddini j 
istirham etmektedir. I 

REÎS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLf SAMET AĞAOĞLÜ 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlar; Seyfi Kurt-
bek'in teklifi; çok şümullü bir tekliftir. Memle- j 
ket seferberlikte sanayiinin hazırlanmasına ait i 
plân ve programların bu vekâlet tarafından ya
pılması gibi hakikaten çok güç olan bir vazife 
tahmil ediyor, bu bir. 

ikincisi; arkadaşımızın bu bahsettiği vazife
ler muhtelif kanunlarla ihdas edilmiş muhtelif 
heyetlere mevdudur. Bendeniz Millî Savunma 
Yüksek Şûrasının âzasıyım. Bu komisyon her ve-
kâlete vazifeler vermektedir. Seyfi Beyin dedi
ği gibi; salâhiyeti ve vazifeyi bu vekâlete ver- J 
diğimiz zaman, derhal ortada yeknesak, müte- j 
nazır bir sistemi parçalamak manzarası ortaya 
çıkacaktır. Ben bir vekil ve Millî Savunma i 
Yüksek Şûrası âzası olarak söylüyorum; bu va- | 
zifeler diğer kanunlarda mevcuttur. Seyfi Bey, I 
buna rağmen böyle bir teşkilât yapılması lâzım- j 
gelir tasavvurundadır. Bu tasavvur doğru ola- I 
bilir. Ama Sanayi Vekâleti teşkilâtı ile alâka- i 
h olarak değil. Bir kanun gelir, bu kanunda j 
Seferberlikte yapılacak sınai hazırlıkların nasıl 
olacağı hakkında emirleri ihtiva eder, her ve
kâlete ayrıca vazifeler verir. Hükümet olarak I 
bunu ayrı bir kanun mevzuu telâkki etmekte
yiz. 

Huzurunuza çıkmışken, müsaade buyurulur I 
sa Süleyman Kuranel'in bahsettiği hususlarda, 
Bütçe Encümenine tamamen iştirak ettiğimizi ı 
arz edeyim. Filhakika Hükümet olarak lâyihayı 
getirirken Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğü
nü de getirmiştik. Bu lâyiha Bütçe Encümenin 
de bir Su Komisyon teşkil edilerek yeni baştan 
ele alınmak suretiyle yeni bir inşaya tâbi tutul- i 
du. Böyle bir inşa yapılırken etüd heyetleri üze- ! 
rinde etraflı olarak duruldu. Demin arkadaşımın 
dediği Elektrik Etüd îdaresi vekâlete bağla
nıyor. Maden Tetkik ve Arama da keza. Bu va- I 
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ziyet karşısında, dendi k i ; Sanayi Dairesinin 
bir muavinliği bununla meşgul olacaktır. Hat
tâ öteki dairelerin vekâlet bünyesi içine yüzde 
yüz girmesi hususu münakaşa edildi ve bu, za
mana, tecrübeye bırakılsın diye bâzı mütalâa* 
lar ileri sürüldü. Bir de, büsbütün müstakil da
ireler halinde bulunsun gibi fikirler dermeyan 
edildi ve bu kanun lâyihası bu hükümler da
iresinde meydana geldi. Hükümet bu hususta 
Bütçe Encümeni ile tamamen iştirak halindedir 

Bunu da arz etmek isterim. 
REİS — Efendim; Korunmaya muhtaç ço

cuklar hakkındaki 5387 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair lâyihaya rey
lerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen rey
lerini kullansınlar. 

Buyurun Seyfi Kurtbek. 
SEYFİ KURTBEK (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, sanayi seferberliği mevzuu üzerin
deki vekâletin nokta i nazarına maalesef bendeniz 
iştirak edemiyorum. Yüksek Savunma Kurulu, 
kanunda yazılı olduğu gibi, memleket müdafaa
sının umumi plânını yapar, umumi seferberlik 
plânını yapar. Bütün vekâletler bu plâna göre 
kendilerine düşen vazifeleri daha hazar zama
nından itibaren devamlı olarak bilmek, tatbik 
etmek ve seferberliğe hazırlanmak mecburiyetin
dedir. Yüksek Savunma Kurulunun 1950 de ver
diği bir kararla, vekâletlerde bu işleri yapacak 
olan devamlı teşekküller meydana gelinceye ka
dar muvakkat birer komite kurulmuş ve ayrıca 
devamlı teşekküllerin kurulması için kanun pro
jesi hazırlanması vazifesi verilmiştir. Binaen
aleyh her vekâletin daimî surette bir müdafaa 
organına malik olması mecburiyeti vardır. Sa
nayi seferberliğinin esaslarını Yüksek Savunma 
Meclisi tesbit edecektir. Bir vekâletin bu mevzu 
ile devamlı surette meşgul olması lâzımdır. Bü
tün sanayi seferberliğinin etüdlerinin yapılması, 
umumi talimatlara göre vazifelerin tesbit edil
mesi ve lüzumlu bütün müesseselere bu vazife
lerin verilmesi ve bunları temin etmek üzere bir 
harbde harb sanayii teşekkül ettiği zaman bun
ların idaresinin de bu vekâlet tarafından deruh-
de edilmesi lâzımdır. 

Şimdi diğer vekâletlerin Millî Müdafaa Vekâ 
I eti ile temasa geçerek bu yolda birer daire teş
kil etmeleri lâzımdır. Nitekim Dahiliye Vekâ-
leti topyekûn seferberlik vazifeleri için bir kanun 
ve talimatnamelerini hazırlamış ve Yüksek Mec-
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lise sunmuştur, halen Millî Müdafaa Encüme-
nindedir. Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti gibi di
ğer vekâletlerin ve yeni teşkil olunan bu vekâle
tin de aynı yola girmesi bir ihtiyaç halindedir. 

Bilhassa yeni kurulan bu Sanayi Vekâleti teş
kilâtı arasında seferberlik teşkilâtının ehemmiye
ti aşikârdır. Bu sebeple encümene havale edil
miş olan maddelerin o şekilde tertibini arz ve tek
lif ederim. 

REÎS — Efendim, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa, 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir, efendini. 
İşletmeler Vekili, buyurunuz efendim. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOG-

LU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; tekrar 
arz etmek mecburiyetini duydum. Seyfi Kurt-
bek arkadaşımızın verdiği misal noktai nazarımı
zı teyit ve takviye etti. Dahiliye Vekâleti içer
de seferberlik haline ait esasları ihtiva eden bir 
kanun getirmiştir. Biz Hükümet olarak bu kanu
nu bir kül halinde hazırlamış ve sevk etmişiz. Bu
nu kendileri de söylüyorlar. Şimdi, bir vekâletin 
Teşkilât Kanunu dolayısiyle, bu. gibi her vekâle
tin bünyesine göre ayrı ayrı teşkilâta bağlamak 
için esaslı prensipler tesbit edilmesi icabeden bir 
meseleyi, buraya bir yama gibi koymıyalım. Nafıa 
Vekâleti nasıl yapacak? Ulaştırma Vekâleti nasıl 
yapacak? Hangi sistemle ve hangi esasla yapa
cak? Sanayiin harb seferberliği için hazırlanması 
büsbütün ayrı bir mevzudur. 

Seyfi Kurtbek arkadaşımızın tasavvur ettiği 
sanayii harbe hazırlama plânının Sanayi, Maden 
ve Enerji Vekâletinin Teşkilât Kanunu dolayısiy
le mevkii müzakereye konmasının bahis mevzuu 
olamıyacağmı arz etmek isterim. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BAKI ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel de arz ettim; Muhterem Seyfi Kurtbek ar
kadaşımızın takriri otomatikman birinci madde
den sonuncu maddeye kadar lâyihayı ilgilendiri
yor. Çünkü vazifede, teşkilâtta, kadrolarda, hep
sinde yeni yeni ihdaslar icabettiği için hiç şüpho 
yok ki, takriri görüşmeden kanunu görüşmek 
mümkün olmuyor. Bu vaziyette buradaki Bütçe 
Eneümeni arkadaşlarımızla istişare ettik ve konuş
tuk. ittifakla bu takririn reddini kararlaştırdık. 
Tabiatiyle birinci maddeden itibaren reddini ka-
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i rarlaştırdık. O maddenin de müzakeresinin tek

rar edilmesi lâzımdır. 
Hakikaten büyük bir mevzu. 
Sonra kanaatimize göre, mevcut Millî Savun

ma teşkilâtı esasen bu ileri sürülen maksatları 
üzerine almış bulunmaktadır. Binaenaleyh bura
da kabul ettiğimiz takdirde salâhiyet tedahülleri 
olacaktır. Gerektiği takdirde, umumi menfaate 
uygun olacak her teklif ve tedbirin buraya ge
tirmesi de mümkündür. 

Binaenaleyh takririn reddini ve kanunun bi
rinci maddesinden itibaren müzakeresini arz ve 
rica ediyoruz. Aksi takdirde her maddede tak
rir karşımıza çıkacaktır. 

RElS — Ömer Mart, 
ÖMER MART (Kayseri) — Muhterem arka

daşlar, yeni bir Vekâlet kuruyoruz, iktisadi ham
leyi' tezyide matuf bir Vekâlet. Seyfi Kurtbek ar
kadaşımız tarafından bunun içerisine bir de Se
ferberlik Dairesinin ilâvesi talebediliyor. Hepi
mizin aklına şöyle bir şey geliyor. Bu Seferber
lik Dairesi ne yapacak, ne yapabilir! Seferberlik, 
memleketin umumi istikamette bir dairesi tara
fından tâyin edilemez. Devletin umumi politika
sından apayrı bir kanun ve nizam mevzuudur. 
Bu itibarla bu teklife rağbet etmemenizi ben de 
bilhassa istirham ediyorum. 

NAFIA ENCÜMENİ RElSl SÜLEYMAN 
KLTRANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
lar, biz daire reislikleri üstü bir Tetkik Heyeti 
kabul etmiştik. Nafıa Encümeni adına kabullen
miştik. Yeni dördüncü madde, diğer madde ile il
gili olduğundan bu Tetkik Heyetinin; faydası var 
mı, yok mu? Bunun münakaşasını yapalım. 

Koskoca, bütün memleket sanayiini içine ainn 
Sanayi Vekâleti için böyle bir koordinasyon he
yetine lüzum var mı, yok mu? Bunun münakaşa
sını burada yapmadan, Yüksek Meclise bu husus
ta bir kanaat gelmeden bu dördüncü maddeyi ka
bul edecek olursak - ki Tetkik Heyeti dördüncü 
madde ile ilgilidir - bu madde kalacak. Bu bakım
dan dördüncü maddeyi bu Sanayi Vekâleti için 
bir Tetkik Heyetine lüzum var mı, yok mu? Müna
kaşası yapıldıktan sonra görüşmek lâzımdır. 

Seferberlik Dairesi için Seyfi Kurtbek'in tak
ririne Nafıa Encümeni olarak biz de iştirak edi
yoruz. Dördüncü maddenin de encümene verilme
si lâzımdır; 

RElS — Seyfi Kurtbek. 
I SEYFl* KURTBEK (Ankara) - Efendim, 
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bir vekâletin kanunu yeniden yapılırken son 
şartların da nazarı itibara alınması gayet tabiî
dir. Eskiden vekâletlerin birer seferberlik mü
dürlüğü vardı. Biz İkinci Dünya Harbine gir
diğimiz zaman hazırlıksız girmiş ve bunun acı
sını duymuştuk. Bu acı hakikat bize göstermek
tedir ki, bütün vekâletlerin devamlı olarak or
ganik bir teşkilâta ihtiyaçları olması lâzımdır. 
Kendi kendini idare eder diye bir şey yoktur. 
Yüksek Savunma Kurulu seferde dahilî savun
mayı Dahiliye Vekâletine ve sanayi işlerine ait 
vazifeyi de Sanayi Vekâletine verecektir. Şimdi 
Sanayi Vekâleti teşkilât kanunu lâyihasını gö
rüşüyoruz, elbette ki seferberlik işlerini de göz 
önünde tutmamız icabeder. Dahiliye Vekâleti 
Kanunu çıkmadığı için sivil savunma işleri de 
o kanun çıkarken göz önünde bulundurulacak
tır. Fakat Dahiliye Vekâletinin teşkilâtı duru
yor. Şimdi, yeni icaplara göre bu vekâlette de 
millî müdafaa teşkilâtının kurulması icabeder. 
Mademki hususi bir kanun çıkarıyoruz, eğer iş
letmeler Vekâleti teşkilâtı değişmemiş olsaydı, 
o zaman bu kanun geldiğinde sanayi seferberli
ğini bu vekâlete vermek lâzımgelirdi. Mademki 
bu kanun yeni yapılıyor, ileride vukubulacak 
olan bütün sanayi seferberlik işlerinin bu daire
de yapılmasının lâzım olduğu niçin takdir edil
miyor? Bunu anlamak güçtür. 

Binaenaleyh, çok rica edivorum, vekâletin 
kanunu yeni yapılmaktadır. Bilhassa bu en mü
him vazifeyi üzerine alacak olan bu dairenin 
teşkilâtına bir seferberlik dairesinin konulma
sının muhakkak lâzım geldiğine kaniim. Bina
enaleyh, bu teklifimin kabul edilmesini Yüksek 

»Heyetinizden istirham ederim. 
RElS — Encümen adrna Sebati Ataman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
evvelâ usul bakımından bir noktayı arz etmek 
isterim. 1 nci madde münasebetiyle verilmiş olan 
bir takririn encümene verilmesi istendi ve ve
rildi. Encümen bu takrir hakkında, hemen bu
rada mevcut âzası ile bir müzakere yaparak bir 
karar verdi ve bu takrire iştirak etmediğini 
Yüksek Heyetinize arz etmiş bulundu. Bu ba
kımdan birinci maddenin bu takrirle birlikte 
müzakere ve bir karara raptedilmesi evvelâ lâ-
zımgelir. Ondan sonra 4 ncü madde hakkındaki 
Süleyman Kuranel arkadaşımızın mevzuubahset-
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tiği mesele, 4 ncü maddeye sıra geldiği zaman 
mevzuubahsedilir. 

Şimdi usul hakkındaki bu maruzatımdan 
sonra esasa temas edeyim. 

RElS — Müsaade buyurun. Usul halledil
meden esasa geçmeyin. Efendim, arkadaşımızın 
usul hakkında beyanda bulundular. Bunu hal
letmeyince esasa geçemeyiz. 

Arkadaşımız birinci maddenin müzakeresi
nin sona ermesinden sonra diğer maddelerin 
müzakeresini talebetmektedir. Yalnız bu talebe 
karşı lehte ve aleyhte konuşmak istiyen arkada
şımız varsa söz vereceğim. 

ilhan Sipahioğlu (izmir) — Söz istiyorum. 
RElS —. Lehte mi, aleyhte mi? 
ilhan Sipahioğlu (izmir) — Aleyhte. ' 
İHSAN SİPAHİOĞLU (izmir) — Muhte 

rem arkadaşlar, şimdi, 1 nci, 2 nci, 3 ncü mad
deler müzakere ediliyor, ne vekâlet, ne encümen 
bu mevzuda esaslı bir fikir beyan edemiyor. Fa
kat encümen şimdi bizim gözümüzün önünde 
görünmez bir toplantı akdetmiş, bir karar ver
miş, birinci maddenin görüşülmesini istiyor. En
cümenin burada ekseriyeti var mı? bilmiyorum. 
Mesele görüşülebilir, fakat şu andaki durumu 
görüyorsunuz. Ben meselenin ehemmiyetiyle ka
bili telif görmüyorum bu beyanı. 

Tevali edeceği anlaşılan takrirleri de nazara 
alıp, yarından sonra baştan müzakere yapılması
nın yerinde olacağı kanaatindeyim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Söz isti

yorum. 
E E l S — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Üzerin

de konuşacağım. 
RE tS — Usul meselelerinde üzerinde konuşa

mazsınız, ya lehte, ya aleyhte konuşmanız lâzım. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hepimi

zin uzun zamandan beri arzu ettiğimiz vekâle
tin ihdasına ait bir kanundur. Salonda arkadaş
lar da fazlaca mevcut değildir, işin ehemmiyeti 
barizdir. Ben de rica ediyorum, müzakereyi ge
lecek celseye bırakalım. 

RE IS -— Efendim, 1 nci maddenin takdimen 
müzakeresinin reyinizle halledilmesi mümkündür. 
Madde 89 : Müzakereye mahal olmadığı, ruzna-
meye veyahut bu Nizamname ahkâmına riayete 
davet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye 
takaddüm eder. 
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Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve 

aleyhte ikişer mebus - 15 er dakikadan fazla sür
memek üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirse mcseie 
işari reyle halledilir. 

1 'nci maddenin takdimen müzakeresini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, 1 nci maddenin takdimen müzake 
resini, yani 4 ncü maddenin müzakeresini bıra
kıp 1 nci maddenin müzakeresini kabul eden--
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. Yal
nız, verilmiş olan takrir üzerinde karar alaca
ğız. (Tekriri müzakere oluyor sesleri) Bu hal 
tekriri müzakere değildir. Takrirle birlikte 1 nci 
maddeyi alan encümen madde üzerinde ısrarla 
huzurunuza geliyor. Bu sebeple müzakereye, de
vam ediyoruz. 

Sebati Ataman, 
SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, encümen, kendisine verilen tak
rir karşısında filhal iştirak etmek veya iştirak 
etmemek, bu takriri reddetmek ve bunu ifade 
etmek hak ve salâhiyetini haizdir. Bunun için 
encümenin bir müzakeratı kabliyeye ihtiyacı 
yoktur ve mecburiyeti de yoktur. Encümen Yük
sek Huzurunuza kanunu bu şekilde getirdiğine 
göre, bu şekilde her hangi bir tadili tazammun 
eden bir teklifi bilâ müzakere reddetmek hak ve 
salâhiyetini haizdir. Binaenaleyh arkadaşımızın 
burada namer'i bir müzakerenin mevcudolduğu-
nu veya olmadığını ifade etmesi doğru değildir. 
Burada bir takrir okundu, bu takrire karşı en
cümen, biz buna iştirak etmiyoruz diyebilirdi. 
Çünkü huzurunuza getirilen metinde bu takririn 
muhtevası mevcut değildir. Biz eğer bu takriri, 
encümen müzakerelerine rağmen kabul veya iş
tirak ettiğimizi ifade' etmiş olsa idik o zaman bu 
müzakereye hakikaten ihtiyaç olurdu. Çünkü 
encümen olarak huzurunuza getirdiğimiz maz
batada takririn muhtevası yoktur. Bunu kabul 
etmek için encümenin toplanması ve müzakere 
edip bir karara varması lâzımdır. 

Fakat iştirak etmiyoruz dediğimiz zaman, 
bidayette iştirak etmiyoruz demektir, bu vazi
yette burada bir takrir hakkında mer'i veya na
mer'i bir müzakere neticesinde veya müzakere-
siz iştirak etmiyoruz diyebiliriz. 
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Şimdi arkadaşlar, mesele basittir, sanayi se

ferberliği, yani esas itibariyle bir sefer halin
de muayyen müesseseleri ve muayyen varlıkla
rı hazırlamak mevzuu; bir kanunu mahsus, bir 
nizamı mahsus mevzuudur. Burada salâhiyetler, 
vazifeler, sistemler ve prensipler ayrı bir kanun
la tesbit edildikten sonra bu salâhiyetleri ve va
zifeleri kullanacak olan organın ihdası teşkilât 
kanununa mevzu olabilir. Meselâ biz dedik ki, 
sanayi seferberliğini Sanayi Vekâleti görür, ama 
Sanayi Vekâleti sanayi seferberliği zımnında hu
susi sektörde hangi salâhiyeti haiz olacaktır? 
Bu salâhiyet ne dereceye kadar gidebilecektir? 
Teşkilâtı ne olacaktır? Meselâ o müesseseye 
umumi, mevcut kanunlar haricinde ne gibi 
vazife ve salâhiyetler vermek ve bunlar hari
cinde müesseseye ne gibi yeni külfetler yük
lemek icabedecektir? Bunlar, bilinmemekte
dir. Kanun tedvin edilirken, prensipler tedvin 
edilirken, sanayi seferberliği dairesinden zi
yade esas prensipler ve, hizmetlerin görüşül
mesi icabeder. Müşterek olan vazife ve hizme
tin muhtevası meyamndaki salâhiyetler, pren
sipler ve sistemler tesbit edilditken sonra va
zife görecek organın mahiyeti itibariyle gö
revin bütün faaliyet sahasını ihtiva eden bir 
şey olur. Takrirler o kadar şümullüdür ki, ka
bulü halinde sadece bu vekâlete bir vazife 
verildiği mânasına değil; bütün bir Hükümete 
salâhiyet verme mânasına gelir ve âdeta umumi 
bir külliyenin tedvini mevzuubahsolur. Bu 
itibarla takrirlerin reddini ve maddenin encü
menden geldiği şekilde kabulünü rica ediyo
rum * 

REÎS — Zirai mücadele ve zirai karantina 
kanun lâyihasına 275 rey verilmiştir; Nisap 
vardır, ret ve müstenkif yoktur. Lâyiha 275 rey-
lo kanunlaşmıştır. 

5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında aktedilen anlaşmalar gereğince it
hal olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti 
hakkındaki kanun lâyihasına 273 arkadaş iştirak 
etmiş, 273 reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Belçika 
Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
273 arkadaş iştirak etmiş 273 le lâyiha kanunlaş
mıştır. 
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Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 Ağus

tos 1956 tarihinde imzalanan zabıtname ile Ek 
Protokol ve ve teati olunan mektupların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına 274 arkadaş iştirak 
etıîıiş 274 reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki ka-
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nun lâyihasına (273) rey verilmiş, (273) oyla 
kabul edilmiştir. 

Şu anda Riyaset ekseriyetin kaybolduğunu te
reddütsüz görmektedir. 17 Mayıs 1957 Cuma gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

TASHİH 

64 ncü İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna bağlı 
170 numaralı matbuanın 4 ncü sayfasının 27 nci 
satırındaki «alman» kelimesi «anılan» olarak 
tashih edilecektir. 
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Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa verilen reyi 

AFYON KARAHÎSAR 
Hıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Bamiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Puad Zincirkıran 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

erin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi 
Hey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
275 

0 
0 

248 
18 

/Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Istın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvaıı 
M. Halûk Tinıurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Goker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettiıı Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğiu 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy m en 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp* 
kartal 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügli 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancaı 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

BDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınküıe, 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
lshak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erdumaıa 
Şevki Erkeı 
Cemil Önder 
Rıza Topeuoğlu 

Esat Tuneel 
ESKİŞEHİR 

.Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuran*-! 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 
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GÎRESUN 
Hayrettin Erknıen 
Doğan Köymen 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Abidiri Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tan över 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Selâmi Din çer 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
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MARDİN 

Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğln 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Sina'n Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
M uh.it T ünıerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Neemi Arman 

TOKAD 
ihsan Baç 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğiu 
Selâhattin Karayaıuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan O rai 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal. 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Baş ol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çır acı oğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
thsan 'Karasioğlu 
Servet Sezgin 

[Beye iştirak 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Böynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.)' 
Hasan Numanoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin' inanç 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçi oğlu 

GÜ:,ÎÜŞANE < 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Sabrı özcan San 

etmiyenler] 
Halis Tokdemir , 
Halit Zarbun 

*' HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

İÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktü rk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi. 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Mehmet Ali Sebük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın .1. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan • 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün' 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziy^. 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük * 
Sabahattin Sönmez 
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KÜTAHYA 
İhsan Şerif Özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Alımet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Btem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kal av 

I : 68 15.5 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkam 
Sadettin Ertur 
Cavit KavTirraacıoğlu 
Hüseyin tîlkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihnî Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı ErteMn 
Sabri Işbakan 
SeTâhattin Orhon 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan ffümüşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 

. 1957 C : 1 
Enver Batumlu 
Oavid Oral 
Lûtfi. Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Dojf ruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç» 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Sammi Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlıı 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğhı 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzuru 
luoğlu 
Nuraan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal MebusluklarJ 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
A " . : - . Î I 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 
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6436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

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

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökcer 
Necmi İnanç 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

A 2& adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye i§tirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

250 
18 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 

.A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğhı 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurta§ 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

BURDUR ^ 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktenı 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmafe 
Ali Ferruh İTüeel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

• 

Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gtilcügil 
îsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enğinün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfık Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
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Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
îhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Hanri Soriano 
Füruzan Teldi 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 

IZMIR 
Abdullah Aker 

î : 68 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu * 
Behçet Uz 

KARS 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Jlüsnü Yaman 
" KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 

15.5.1957 O : 1 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer, Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN . 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüs'eyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 

SİİRD 
Suat Bedük 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Hâşira Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı * 
Edibe Sayar 
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[Beye işlirak etmiy enler] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

Mehmed Hüsrev Ünal 
EDİRNE 

Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen (1.) 
Refik Koraltan (Rs.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil-

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmî Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çambbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Oihad Balban 
Muzaffer Balaban 
Necdet Incebara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
Abidln Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır . 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 

Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (t. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
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Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 68 15. 5 
ORDU 

Bekir Baykal 
Fazıl Erhn 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbıakan 
Sefahattin Orhon 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş. 
Hamdi' Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü üluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

[Münhal M 
Bursa 1 
Ç.'oruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1957 0 ; 1 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğrııyol 
Şevki Ecevit 
Eteni Erdinç; 
Nurettin Ertürk 
Rıfat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahram! i 
Saminı Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gîirkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 

rebusluklarJ 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
EmruUah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Om AT îjiîtfî FirziTPiım 
VÜ-4VJ4 -LJ1Al>X.l -l~4X£JIAi Ht-M. 

luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 



î : 68 15.5.1957 C : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma

nın tasdiki hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

' 

AFYON KARAHİSAK 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRİ 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Puad Seyhun 
Mümtaz Tarhaıı 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Patin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

1 
0 

250 
18 

lKabul edenler] 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür " 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin ~' 'v 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

ihsan Gülez 
BURSA 

Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenaüt Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç, 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
lshak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
thsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
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Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin' Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal A 

A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Eamazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
• İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 

t : 68 15.5 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazif i Şerif Nabel 

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

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman özbilen 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

. 1957 O : 1 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 

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

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Kâzım Oskay 
M, Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül ut 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Haiit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka~ 
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygun 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Nunıan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman \ 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

198 
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AFYON KAEAHİSAB 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoglu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Kaif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

[Reye iştira, 
ÇANKIRI 

ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Rıi'kı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğhı 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (1.) 
Hasan Numanoğlıı 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar "Şener 
Adnan Tüfekcioğlıı 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabrı Özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

etmiyenler] 
İÇEL 

Refik Koraltan (Rs.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Aleksandros Haoopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 

«KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
AÜ Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
M, Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. A.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 



Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MAEDÎN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Agaoğlu 
Şefik Çağlayanı 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 68 16.5 
G-ıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıtoan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Ornon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulnçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 

/Münhal M 
Bursa 1 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 | 

.1967 0 : 1 
Cavid Qral 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎNOB 
Seı*\'er Somuncuoğiu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rîfat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Eratanıan 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Osman Haoıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

ebuslııklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Mehmet Şahin 
Yusuf ülusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut öoloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayaip 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboflu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kapçak 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
18 



î : 68 15. 5 .1957 O : 1 
Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 Ağustos 1956 tarihinde imzalanan Zabıtname ile Ek Proto

kol ve teati olunan mektupların tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin TiryaMoğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioglu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Aliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettİn Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 

A JZ& adedi 
Rey verenler 

Kabu i edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
274 
274 

0 
0 

240 
18 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akgemsettinoğlu 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lııtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köyrnen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fııad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkilıç 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tııncel 

ESKÎŞEHlB 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
i h s a n l~)aı 
XJJ . İ JC114 . i L / u ^ 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HATAY 
Şevket Sarıçalı 
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İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal D emir alay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmii Ateş 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tla'bar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin IJlaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİE 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavugoğlu 
Arif Güngören 
İlhan Sipahiöğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura, 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 

î : 68 15 . 5 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet thsan Gürsoy 
Osman özbilen 
îhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif- Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

. 1957 0 : 1 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri îşbakan 
Memis Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nuruilah İhsan Toion 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİIRJ) 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M, Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekoi 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sarni O r berk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kîrişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KAEAHÎSAB 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Hâlis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen . 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
İbrahim Öktem m 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğln 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 

Rıza Topçuoğlu 
ESKİŞEHİR 

ismail,Sayın 
GAZİANTEC 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen (I.) 
Refik Koraltan (Rs.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 

Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan
rı över (I.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Oihad BaJban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 
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KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel , 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
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MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
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Selâhattin Orhon 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Aklullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Mehmet Üroaldı 

SİİRD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet -Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 
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Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
'Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
»Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kabul 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

541 
273 
273 

0 
0 

250 
18 

edenler] 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

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

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

Kemal Yaşmkılıç 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker' 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
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Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Eamazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen (I.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

ÎSTANBUL 
Necmi Ateş, 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tla'bar 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker (V.) 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

î : 68 15.5 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoglu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurcnacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasam Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eke^ 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 

Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç. 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka» 
laycıoğlu 
Selâhattin Karavanız 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişçioğlu 
Edibe Sayar 
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[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KAEAHÎSAE 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Zafer GÖkçer 
Talât Vasfi öz 
Hâzini Türegün 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Asım Okur 

AYDIN 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ejkrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Eaif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğl u 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
ibrahim öktem 

Halûk Şaman 
ÇANAKKALE 

Bedi Emiştim 
Emin Kalafet (V.) 
Safaeddin Karanakeı 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Baha Akşit . 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinei 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIÖ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burca i; 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri Üzean San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Ataharı 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Iiei'ik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 

Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Pertev Arat 
öihad Baban 
Muzaffer Balaban . 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 

Mehmet Ali Sebük 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay . 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR . 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Merî o 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 

207 — 



I : 68 15.5 . 1957 O : 1 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay. 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
i-V IX V 1 L X *5 l'JtVİIl 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kana » 
noııı* 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Eemzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

Afyon Karalüsar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydm 1 

Reşit Kemal Timuroğlu 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baybal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Sualim Çonoğlu 
Rami .Ozan Gümtişoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (V.) 
Abdullah Keleşoğlu 
Hadi Üzer 
Şükrü Uluçay 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Oavid Oral 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

Lûtfi Sezgin 
SİİRD 

Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Şerafettin Ayhan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Cülüt 
Osman Haeıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 

ebusluklarj 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlıı 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

*-, 
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S. SAYISI : 179 

Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ve Dahiliye ve Muvakkat encümenleri 
mazbataları (2/195) 

21 . XII. 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5387 sayılı, Korunmaya muhtaç çocuklara dair Kanunun l - 5, 11, 19, 22, 29 ncu maddelerini ta
dil eden kanun teklifi ve gerekçesini ilişik olarak saygılarımla sunarım. 

r ^ r r . ; " . " ' ] " :"*V* : V v V : , . Ankara Mebusu 
Âliye Temuçin 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi gerekçesi 

Korunmaya muhtaç, çocuklar hakkındaki 5387 sayılı Kanunun 23 . V . 1949 tarihinde kabulün
den beri 6 yılı mütecaviz bir zaman geçmiş bulunmakladır. Bu zaman zarfında tatbikattan elde 
edilen tecrübeler, kanunun bâzı maddelerinin tadili zaruretini hissettirmiştir. Fazla bir malî kül
fete lüzum hissedilmeden 1 - 5, 11, 19, 22 ve 29 ncu maddelerinde teklif edilen tadiller, esasen es
ki metinde mevcudolan hükümleri açıklama nıaüıiyetinde olmakla beraber aynı zamanda bâzı mü
temmim hükümler ilâve edilerek himayeye alınan çocukların bakım ve yetiştirilmeleri hususunda 
kanunun daha şâmil bir hale getirilmesi ve bu arada dâvayı âmme hizmetine götüren imkânlara yer 
verilmesi gayelerini de istihdaf etmektedir. 
•* Şöyle ki : ' 

1. 1 nei maddede kanunun maksadı daha sarih bir şekilde ifade ve bu suretle müracaatleri 
tahdidetmek gayesiyle «Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre haklarında korunma tedbirleri 
alınmasına zaruret görülen çocukların» ancak sözü edilen kanunun 273 ncü maddesi şümulüne gi
renler olacağı gösterilmiş olmakla beraber sâri hastalık veya sair aile felâketleri karşısında teh
likeye düşmüş çocukların da himayeye alınmaları göz önünde tutulmuştur. Bundan başka korun-

'nıaya alınan çocukların beden, zihin ve ruh arızaları dolayısiyle reşit oldukları halde (hayatları 
m kazanacak duruma gelmemiş olan çocukların bir müddet daha yetiştirme müesseselerinde bıra
kılmaları ve kendilerine her hangi bir is. tutabilme imkânı verilmesi maksadiyle maddeye ayrı bir 
hüküm ilâve edilmiştir. Bu kabîl çocukların müessesede kalma müddeti askere veya bir darülace
zeye gitmesiyle sona ermektedir. 

2. 2 nci madde, istisnasız bütün vatandaşları korunmaya muhtaç çocukları arayıp bulmakla 
vazifelendiriyordu. Bu kadar geniş bir kütlenin muayyen bir vazife ile mükellefiyetinin tatbikatta 
hiçbir misali görülmemiş, korunmaya muhtaç çocuklar daima ve ancak yakınları tarafından geti
rilmişlerdir. 

Bu yüzden mevzuattan habersiz ve müracaat yollarını bilmiyen asıl korunmaya muhtaç çocuk
lar Devlet himayesinden mahrum kalmaktadırlar. Bu itibarla, 2 nci maddeye yapılan ilâve ile «Hıir 
sıısi surette vazifelendirilecek memurlar» ihdas edilmektedir. Bütün ileri- memleketlerde korun
maya muhtaç çocukların takip ve tesbiti ile görevli elemanlar vardır. Aynı maddeye; «Mahallin en ^ 
büyük millî eğitim memuruna haber verilir.» yeri»e ti İdareleri Kanununa da uygun düşeceği göz- * | 

Devre : X 
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önünde tutularak; «Mahallin en büyük mülkiye âmirine haber verilir.» kaydı konmuş ve kanuni 
formalitenin gecikmesi dolayısiyle, çocuğun derhal ttıimaye altına alınması zarureti karşısında ko
rama istasyonları kurulması hükmü de ilâve olunmuştur. 

3. 3 neü madde, korunmaya muhtaç köylü çocuklar için yapılacak masrafların; «Köyün büt
çesi dairesinde ayni ve nakdî gelirlerinden» karşılanacağı hükmünü koymuş ve fakat bunu mu
ayyen bir miktarla tesbit etmemiştir. Bu yüzden birçok köy bütçelerinde böyle bir fasıl açılma
makta ve korunmaya muhtaç çocuklar için hiçbir ödenek konulmamaktadır. Bunu önlemek dü
şüncesiyle bu maddeye köy bütçelerine de, en az kaydiyle, yüzde bir nispetinde korunmaya muh
taç çocuklar ödeneği konulması hükmü ilâve edilmiş ve (Ayni yardım) kaydı metinden çıkarılmış
tır. Bu suretle belediyeler ve özel idareler gibi, köyler de çocuk için bütçelerinde ödenek ayıra
caklardır. 

4. 4 neü madde, her vilâyetin belediyeleri tarafından çocukları koruma maksadiyle birlikler 
kurabileceği hükmünü vaz'etmiş, fakat çocuk koruması gibi devamlı bir faaliyetin vilâyet çapın
da halledilebilmesi nazara alınarak 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 133 neü maddesi gereğince 
bu birliklere köylerin ve özel idarelerin de katılabileceği ifade edilmemiştir, ilk nazarda böyle 
bir hükmün konması akla gelmekte ise de her vilâyetin mülki idaresine dâhil bulunan binden 
fazla köyün kurulacak bir birliğe katılabilmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri zorluğu 
düşünülerek derhal bu fikirden vazgeçilmiş ve maddedeki hüküm tamamen kaldırılarak aşağı
daki maddede bahsedilen «Çocuk koruma heyetleri» nin teşkili teklifi getirilmiştir. 

5. 5 nci maddede yapılan tadil, özel idarelerce kabul edilen çocukları koruma ödeneğinin 
yılı içinde başka bölüme aktarılmamasını; 3 ve 4 neü maddelerle bu maddenin 1 nci fıkrasına 
göre mahallî idareler bütçelerine konulan ödeneklerin en uygun bir şekilde bir elden sarfı ve 
bu yoldan korunmaya muhtaç çocukların bakılıp yetiştirilmeleri vazifesini vilâyet ölçüsünde ba
şarmak üzere valinin başkanlığında Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri, defterdar, 
vilâyet merkez belediye başkanı ve vilâyet daimî encümeni, üyelerinin kendi aralarından seçecek
leri iki zattan mürekkep bir «Çocuk koruma heyeti» nin teşkilini; köy, belediye ve özel idare 
bütçelerine bu maksat için konulan ödenekler bütçelerin tasdikini takibeden 6 ay içinde heyet 
adına bir millî bankada açılacak cari hesaba yatırılmasını, artan paraların aynı gaye için kul
lanılmak üzere bir fon halinde birikmesini derpiş etmektedir. 

Bu suretle çocuk koruma işlerinin, hiç olmazsa, vilâyet ölçüsünde bir teşkilâta bağlanması ve 
memleketin himayeye muhtaç, kimsesiz çocuklarının kaderlerini böyle bir teşkilâtın mesuliyeti
ne tevdi edilmesi temin olunacaktır. 

6. 11 nci maddenin tadiline, himayeleri deruhde edilen çocuklardan kabiliyetleri tesbit edi
lenlere, müsabaka imtihanları dışında da, ileri tahsile devam imkânları verilmesi maksadiyle lü
zum görülmüştür. Bu maddenin eski şekline göre> yetiştirme yurtlarında ilköğrenimlerini biti
ren çocuklardan ancak parasız yatılı imtihanları kazanabilenler ileri tahsile gönderilmekte, di
ğer müstait çocuklara okuma imkânları verilmemektedir. 

Malûm olduğu üzere, her yıl tahsis edilen mahdut miktardaki bareme göre memleket ölçü
sünde tatbik edilen müsabaka imtihanlarında başarı göstermek her zaman için mümkün ola
mamaktadır. Gerek kontenjan darlığı ve gerekse imtihan günlerine rsathyan hastalık veya diğer 
mücbir sebepler dolayısiyle ileri tahsil imkânları bulamıyan çocuklar bilmecburiye mevcut ka
nun gereğince muhtelif iş ve sanat yerlerine sevk edilerek yetiştirilmek istenmektedir. Memleke
timizde iş sahalarının darlığı, emniyet edilir ve ehil sanatkârların çok kere bulunmaması bu ço
cukların yetişme şanslarını büsbütün azaltmaktadır. Bu hal, kız çocuklarımız için daha da en
dişe verici olmuştur. 

Buna mukabil memleketimizde kız ve erkek çocukların devam edebilecekleri türlü sanat ve mes
lek okulları vardır. Bu itibarla, yetiştirme yurt- larında ilköğrenimlerini bitiren çocuklardan kabi
liyet gösterenler Maarif Vekâletinin tâyin ve tesbit edeceği şartlar dâhilinde, ki bu şartlar ölçüle
cek kabiliyet ve tatbik edilecek imtihan usulleri ile ilgilidir, alâka ve yaşlarına göre daha ileri tah-
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sil yapmak üzere, yatılı, yatısız her derecedeki genel tahsil müesseselerine ve meslek okul ve kursla
rına devam etmek imkân ve fırsatlarını bulacaklardır. 

7. 19 ncu maddeye yapılan ilâve, 1 . VII I . 1950 de kabul dilen ve yalnız Izmr Sağır - Dilsiz ve 
Körler Müessesesinin Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinden Maarif Vekâletine devrini tazam-
mun eden 5822 sayılı Kanunu mânalandırmakta, sağır - dilsiz, kör ve sakat çocuklara mahsus okul
lar ve yurtlar açılması işini de ele almaktadır. Maddenin ilk şeklinde «durundan özel bir eğitim usu
lünü icabettirenler» tâbiri ile esasen bu tip müesseseler derpiş edilmişti. Yapılan tadil bunu açıkla
maktan ibarettir. Bu maddeye ilâve edilen fıkra ise aynı kanunun 28. nci maddesi hükmünün bu 
gibi çocuklara da teşmilini sağlamaktadır. 

Bu maddeye eklenen diğer fıkra ise Türk Ceza Kanununun 53, 58 nci maddeleri hükümlerine 
göre terbiye tedbirleri alınması gereken çocukların eğitim ve ısiahlan hususunda Adliye Vekâle
tinin de özel eğitim müesseselerine muvazi olmak üzere Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet veka
letleriyle iş birliği yaparak tesisler kurmasını derpiş etmektedir. Kabul buyurulur ve düşüuülen mü
esseseler meydana getirilirse suça yönelmiş veya cezai ehliyetleri bulunmadığı halde suç işlemiş 
olan çocuklann ıslah ve terbiyeleri kolaylıkla imkân dâhiline girebilecektir. 

8. 22 nci maddeye ilâve edilen fıkra, mevcut vakıfların derpiş ettiği bir tahsisin yerine sarf 
edilmesini temin edecektir. Bu hükümle yeni bir tesis yapılıyor, gibi görünmekte se de aslında ha
yır işlerine tahsisat ayıran vakıflann çocuk dâvasına da alâkasını sağlamaktan başka bir şey de
ğildir. 

9. 29 ncu maddenin tadili, teşkil edilen Çocuk Koruma Genel Danışma Kurulunda bu konuda ih-
tısasian bulunan kimselere daha çok yer verilmesi gayesiyle yapılmış ve yurt müdür ve öğretmen
lerinin sayıları 1 den 2 ye çıkanlmıştır. 

Haddizatında çocuklann topyekûn himayeleri meselesi bizi çok büyük bir dâvaya götürür. Bu 
itibarla, bu konuda yapılması lâzımgelen daha birçok gayretlerin bulunabileceğini takdir buyu
rursunuz. Yüksek huzurunuza sunmuş olduğum bu ufak tâdil projesi, memlektimizin bugünkü imkân 
ve şartlan göz önünde tutularak hazırlanmış bulunmaktadır. Âcil bir tedbir olarak takdim ettiğim 
bu projenin bir an evvel müzakere ve kabulüne himmet buyurmanızı derin saygılanmla arz ederim. 

(İS. Sayısı: 179) 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 10 . XII . 1956 

Esas No. 2/195 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, Korunma
ya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifi, teklif sahibi ve alâkalı vekâ
let mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifi kanuni encümenimizce kabule şayan 
görülmekle beraber Maarif, Sıhhat ve içtimai 
Muavenet ve Dahiliye vekâletleri temsilcileri ve 
tatbikatında bulunan encümen âzalarının serd 
etmiş oldukları mütalâalardan anlaşıldığına gö
re mezkûr kanunun bugünkü realitelere hiç uy
madığı ve hemen hemen tatbik kabiliyetini kay
betmiş olduğu anlaşılarak encümenimizce Da
hilî Nizamnamenin maddei mahsusası gereğince 
tasarrufta bulunularak kanun yeniden gözden 
geçirilmiş ve bugün realiteye uymıyan, tatbik 
kabiliyeti olmıyan maddelerin değiştirilmesi su
retiyle yeni baştan tetkik ve müzakere edilmiş
tir. 

Medeni memleketlerde bu mevzu tamamen 
mahallî idarelerin mecburi vazifeleri meyanmda 
görülerek gerek mevzuatları, gerekse literatür
leri bu şekilde tedvin edilmiş ve hazırlanmış ve 
aynı zamanda da Hükümet olarak bu işe büyük 
önem verilmiş ve bütçelerinden de mahallî ida
relere maddeten ve manen âzami yardımlar ya
pılmış olduğu müşahede edilmiştir. Encümeni
miz bu hususları göz önünde bulundurarak bu
günkü istatistik rakamlarının ifadesine nazaran 
250 000 veya 300 000 korunmaya muhtaç çocu
ğun hiç olmazsa muayyen bir müddet içerisinde 
korunmaya alınması ve yetiştirilmesi babında 23 
vilâyette açılan 38 yurdun gerek istiabı, gerek 
bugün umumi ve mahallî idare bütçelerinden 
yapılan yardımların kifayetsizliği, gerekse bu
günkü mevzuat hükümlerinin beklenen gayeyi 
tahakkuk ettiremiyeceği neticesine varılmıştır. 

Bu mülâhazalar sebebiyle 1580 sayılı Beledi
ye Kanununun 133 ve mütaakıp maddelerinde 
zikredilen birlikler vasıtasiyle bu işin esas pren
sip olarak'mahallî idarelere bırakılması ve umu

mi bütçeden de en az mahallî idarelerin yardım
ları kadar maddi ve mânevi yardım yapılması 
encümence müttefikan kabul edilmiş ve diğer 
hususların da bu prensipler dâhilinde tedvinine 
çalışılmıştır. 

Bu prensipler içerisinde aşağıdaki maddeler 
tedvin edilmiştir. 

Birinci madde : Yeni tedvin edilmeye çalı
şılan bu kanunla da 5387 sayılı Kanunda olduğu 
gibi beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede 
olan çocukların korunmaları gaye ittihaz edil
miştir. Bu çocukların korunması, yetiştirilmesi 
ve bir meslek sahibi edilmeleri, yukarda arz ve 
izah edilmiş olduğu veçhile, vilâyet özel idare
leri ile beledi yel etin mecburi vazifeleri arasına 
ithal edilmiştir. Ancak, bu mahallî idareler ku
racakları (Birlikler) vasıtasiyle gayeyi tahak
kuk ettireceklerdir. Birlikler ise, bir vilâyet 
özel idaresi ile o vilâyetin mülki taksimatı içe
risindeki belediyelerin müştereken ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun birlikler hakkındaki 
ahkâm içerisinde kurulacaktır. Birlikler hükmi 
şahsiyeti haiz olmakla beraber Maarif ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletleri kurulacak olan 
bu birliklere maddi ve mânevi her türlü yardım 
yapmakla mükellef kılınmışlardır. 

ikinci madde : Bu madde ile birinci madde
de yazılı evsafı haiz çocukları bilûmum Devlet, 
zabıta ve belediye memurları, köy ve mahalle 
muhtarları görür ve öğrenirlerse, mahallî mül
kiye âmirine derhal bildirmeye, haber vermeye 
icbar edilmişlerdir. İhbar mahallî mülkiye âmir
lerinden nahiye müdürüne vukubulmuş ise ve 
nahiye de 4am teşkilâtlı değilse (Hâkim yoksa) 
nahiyenin bağlı bulunduğu kaza kaymakamlığı
na ihbarı bildirecektir. Mülkiye âmiri im çocuk
lardan : 

1. Ana ve babaları belli değilse veya yoksa : 
a) Ana ve babasız olanları, 
b) Ana ve babaları belli olmıyan, çocukları, 

doğrudan doğruya. 
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2. Ana ve babaları belli ise : 
a) Ana ve babaları mevcut ise, 
b) Ana ve babadan birisi mevcut ise, veli

lerinin muvafakatlerini almak kayıt ve şartiyle. 
3. İkinci maddedeki evsafı haiz çocuklar

dan velileri muvafakat etmezlerse mahallî mah
kemeye sevk etmek ve mahkemenin vereceği ka
rara göre hareket edilecektir. 

Üç maddede sayılan çocukları mahallî mülkiye 
âmiri Birlik emrine gönderecek ve keyfiyeti de 
elde mevcut bütün evrakı müsbite ile birlikte 
mahallî mahkemeye bildirecektir. Mahallî mahke
me ise, birlikler emrine gönderilecek çocuklar ile 
velilerinin rıza ve muvafakatleri alınamıyan ve 
birlikler emrine gönderilen çocuklar hakkında, 
T . M. K. hükümlerine göre korunma tedbiri alın
masında zaruret olanların korunmaya alınması
na ve malları varsa bu malların kimler tarafın
dan ve ne suretle idare edileceğine ve malî du
rumları müsaidolaulardan birliklerin yapacak
ları masraflara iştirak edeceklerin iştirak hisse
lerine karar verecek ve katileşen kararların bi
rer suretini mülkiye âmirine gönderecektir. 

Üçüncü'madde : Bu maddeyi üç kısımda müta
lâa etmek iktiza eder: 

1. Birinci paragrafta iki husus beîirtilmiye 
çalışılmıştır: 

a) Belediyelerin Cemiyetler Kanununun çer
çevesi içerisinde ve bugün mer'i 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 133 - 148 nci maddelerinde 
esasları zikredilen ahkâm dairesinde, kuracakları 
birlikler vasıtasiyle kimsesiz ve korunmaya muh
taç çocukların bakım ve yetiştirilmelerini sağlan
ması mecburiyeti konmuştur. Bu husus bu büyük 
sosyal hizmetin mahallî idarelere ve bilhassa be
lediyelere verilmesi hemen bütün medenî memle
ketlerin mevzuat ve literatüründe yer almıştır. 

b) Bu fıkra şimdiye kadar vekâletlerin ay
rı ayrı yapmış oldukları maddî yardımlara rağ
men gayeye erişilemediği reajitesilıarşısıııda daha 
realist ve tatbiki kolay bir usulü tedvin etmiş
tir. 5387 sayılı mer'i kanuna göre korunmaya 
muhtaç çocukların eğitim ve öğretim çağma ge
linceye kadar bakımı için Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâleti bütçesine konulan tahsisat bu sos
yal hizmetin gayesi ile kabili telif edilemiyecek 
kadar az olmuş ve tahsisat az olduğundan tesis
ler kuramamıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmedi
ğinden bu tahsisat Çocuk Esirgeme Kurumuna 

verilmiş ve Vekâletin koruyacağı çocuklar da bu 
tahsisatla mütenasiben mezkûr Kuruma aktarma 
edilmiştir. Çocuğun terbiye edümesi zamanında, 
ayrı bir bakım ve ihtimama muhtacolduğu za
manda bunlardan mahrum kalmasına vesile ol
muştur. Kaldı ki, mezkûr müessese cemiyetimiz
de yekûnu hayli kabarık olan bu nevi çocukların 
ancak cüzi bir miktarını korumaya almaktadır. 

Encümenimiz bu realiteyi göz önünde bulun
durarak yapılan teklif ile erişilmesi düşünülen 
gayeyi kabili telif edebilmek gayesine matuf ola
rak ve medenî milletlerin benzeri teşekküllerini 
^öz önünde bulundurarak büyük tesis ve yurtlar 
kurmak ve cemiyetimiz bünyesinde mevcut ve ka
barık bir yekûn teşkil eden bu çocukların bakıra, 
koruma ve yetiştirilmesini belediyelere bırakma
yı daha uygun olacağı mütalâa etmiştir. 

2. Mezkûr maddenin ikinci paragrafı memle
ketimiz coğrafi durumu ile müterafik olarak 
tedvin edilmiştir. Bazan bir vilâyette kurulacak 
birlik kanunun gayesine uygun ölmıyarak malî, 
coğrafi ve alınacak neticeler bakımından isteni
len gayeyi tahakkuk ettirmiyebilir. Bu bakımdan 
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahiliye 
vekâletlerince müştereken kararlaştırıldığı tak
dirde bir vilâyet başka vilâyetin kuracağı birli
ğe ortak alabilmesi keyfiyeti daha muvafık mü
talâa edilmiştir. Mezkûr fıkrada tebarüz ettiril
miş olduğu veçhile, diğer bir vilâyete ortak ola
rak iltihak eden, birliğe giren vilâyet, hususi 
idaresi ve belediyeleri ile beraber, birliğin kurul
duğu vilâyetin hususi idaresi ve belediyelerinin 
haiz olduğu hak, vazife ve salâhiyetlerine sahibe-
lacaktır. Bu husus encümenimizce memleketimi
zin içtimai, iktisadi, ve coğrafi durumlarının ta
biî bir neticesi olarak mütalâa edilmiştir. 

Dördüncü madde : Bu madde 3 ncü madde
nin bir neticesi olarak tedvin edilmiştir. 3 ncü 
maddede zikredilen Birlikler birinci maddede 
tadadedileh kimsesiz Ve korunmaya muhtaç ço
cukların korunması için iki nevi tesis kuracak
lardır. Birinci nevi tesisler öğretim çağma gel
memiş olan çocukların bakımı için ve öğretim 
çağma yaklaşmış olan çocukların da öğretime 
hazırlanmalarını temin bakımından kuracakları 
çocuk bakım yurtları ile mezkûr gayenin tahak
kukuna çalışılacaktır. Öğretim çağına gelmiş 
çocuklar için de, esasları ve prensipleri Maarif 
Vekâletince hazırlanacak ahkâm dairesinde, ye
tiştirme yurtları tesis edeceklerdir. 
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Beşinci madde : Bu madde diğer madde

lerle mütenazır olarak hazırlanmıştır. Bu mad
de birliklerde vazife alacak memur ve müstah
demlerin durumlarını tesbit etmektedir. Bu mad
de ile Birliğin idari memurları ve bu arada yurt
lar ile yurtlara bağlı atelye, iş yerleri ve saire-
de çalışacak memur ve müstahdemlerin durum
larının tesbitine çalışılmıştır. 

Bu maddede zikredilen memur ve müstah
demleri iki bakımdan mütalâa etmek madde
nin maksadını açıklamak bakımından yerinde 
olur. 

1. Teknik ve mütehassıs memur ve müstah
demler, 

Teknik ve mütehassıs memur ve müstahdem
leri de iki grupta incelemek icabeder. 

a) Sağlığı ilgilendiren teknik elemanlar, 
b) Eğitim ve öğretimini ilgilendiren teknik 

elemanlar, 
Her iki grupta mütalâa edilen elemanların 

alâkadar vekâletler, yani Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti ile Maarif Vekâleti tâyin ede
ceği gibi bunların kadroları maaşları ve tahsi
satları bu vekâletler bütçelerinde yer alacaktır. 
Bu bakımdan Birlik bütçesine yük teşkil etmi-
yeceklerdir. Ancak bunlara ait müteferrik mas
raflarla birliklerin idari işlerini ilgilendiren hu
suslarda ek vazife aldıkları veya verildiği tak
dirde bunların karşılıkları Birlik bütçesinden 
karşılanacaktır. Birlik bütçesinden karşılanması 
da Birlik Umumi Heyetince her sene kabul edi
len tahsisatlar nispetinde olacağını zikretmekte 
yerinde olur kanaatindeyiz. 

Bu hususu bir defa daha belirtmek ve neti
ceye bağlamak icabederse, teknik eleman ve mü
tehassısların maaş ve her türlü tahsisattan (Bir
lik idaresinde görecekleri ek vazifelerin karşı
lıkları hariç) Birlik bütçesinden ödenmiyecek, 
alâkadar vekâletler bütçelerinden karşılanacağı 
gibi alâkadar vekaletlerce Birlik bütçelerine ya
pılması gereken maddi yardımlardan da karsı-
lanmıyacaktır. 

2. Mahallen tâyini gereken ve Birliğin ga
yesine erişebilmesi için. yapılması icabeden va
zifelerin görülebilmesini temin bakımından ve 
Birlik bütçesinde karşılığı olan idari memur ve 
müstahdemler ise her sene Birlik İdare heyet
lerince tesbit ve Umumi Heyetçe tasvibedilen 
kadrolara ise bu kanunun 26 ncı maddesine gö
re hazırlanacak talimatname gereğince tâyin 

;cs. Sa: 

edilecektir. Bu arada bu nevi idari vazifelere 
teknik mütehassıs elemanlardan tâyin edilenlere 
ek görev ücretleri elbette bu vazifenin kargılığı 
olan tahsisatlardan ödenecektir. 

Birliklerce tâyin edilen veya ek vazife veri
len memur ve müstahdemlerin maaş bakımından 
durumları belediyeler memur ve müstahdemler 
nizamnamesinde zikredilen malî hak ve salâhi
yetlere sahibolacakla'rdır. 

Keza, Birliğin diğer müteferrik müstahdem 
masrafları talimatname gereğince tâyin ve tes
bit edilecek esaslar dairesinde karşılanacaktır. 

Altıncı madde : Bu madde ile Birliğin ma
lî durumu tesbit edilmiştir. 

Bu kanunla ve birinci maddede zikredilen 
korunmaya muhtaç çocukların bakımı, eğitimi 
ve öğretimi, hemen bütün yabancı memleketler
de olduğu gibi mahallî idarelere bırakılmış ve 
Devletin de âzami yardımı (maddi ve mânevi) 
sağlanmıştır. 

Bu madde gereğince her yıl Birliğe dâhil vi
lâyet hususi idareleri ve belediyeler asgari bir 
sene evvelki tahsilatlarının % 1 ini bütçelerine 
bu iş için koymaya mecbur edilmişlerdir. O de
recedeki asgari bu miktarı bütçelerine koymıyan 
mahallî idarelerin bütçelerini tasdika yetkili ma
kamlar bütçelerin bu f aslındaki • miktarı re'sen 
bir sene evvelki tahsilatlarının % 1 rine iblâğa 
veya koymaya icbar edilmişlerdir. Keza bu mad
denin âmir hükümlerinden birisi de mahallî ida
reler bütçelerine konulan bu meblâğın bütçenin 
tasdikinde âzami 3 ay içerisinde Birliklerin ma
hallî bankalardaki fonlarına yatırılması veya gön
derilmesidir. 

Yedinci madde : Bu maddede gene Birliğin 
malî gelirine taallûk etmektedir. Bizim gibi bu 
ve benzeri içtimai hizmetlerin yeni ele alındığı 
yabanc* medeni memleketlerde, Devletin mahallî 
idarelere yapmakta oldukları maddi yardımlar 
göz önündebulumdurularak bu madde tedvin edil
miştir. Memleketimizde bugün 150 OOO - 300 000 
arasında kanunun 1 nci maddesinde zikredilen 
evsafta korunmaya muhtaç çocuk olduğu hükü
met temsilcilerinin vermiş olduğu istatistik ma
lûmattan anlaşılmaktadır. Bu miktar içerisinde, 
şurada burada dolaşan serseri çocuklar ve köy
lerde bu kanunun birinci maddesi şümulüne gi
ren ve bilinmiyen çocuklarla mahkûm çocuklar 
hariç tutulmuştur. Bunları da ilâve edersek bu 
gün memleketimizde bu içtimai dâvamızla ele 
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alınması gereken çocukların miktarı bir milyonu 
mütevavizdir, Bir birliğe vesati yüz çocuk ala
cağımızı ve bir çocuğa da senede vasati 1 000 
lira sarfedeceğimizi ve 100 Birlik kurulacağını 
tasavvur edersek, bunun senelik malî portesi 
100 X 1 000 X 100 = 10 000 000 lira gibi ye
kûna baliğ oluyor. Bugün hususi idare ve mev
cut belediyelerin bir sene evvelki tahsilat ye
kûnları, on senelik istatistik malûmata nazaran 
3 000 000 ilâ 3 500 000 lira arasında değişiyor. 

Bu istatistik rakamlar göz önünde bulunduru
larak hiç olmazsa bugün mevcut 150 000 çocu
ğun tedrici bir şekilde 10 - 15 senede korunmaya 
alınması ve cemiyetimize faydalı bir eleman ha
line getirilmesi, için Devletin âzami yardım yap
ması icabedeceği kaziyesi kendiliğinden meydana 
çakmaktadır. Bu itibarladır ki, Devlet bütçesine 
(alâkadar vekâletler bütçelerine) mahallî idare
lerin kendi bütçelerine koymuş olduklan tahsi
satın iki misli tahsisat konulması icabetmektedir. 
bunu rakamlarla izah etmek gerekirse : Mahallî 
idarelerin bir sene evvelki tahsilat yekûnları 
3 000 000 lira tasavvur edilse, Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâleti her sene bütçesine en 
az 3 000 000 lira, Maarif Vekâleti her sene büt
çesine en az 3 000 000 lira koymak suretiyle 
Türkiye'deki bütün birliklerin bütçelerinin ye
kûnu 9 000 000 lira olacaktır. Ancak Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet ve Maarif Vekâletlerine 
koymuş oldukları bu tahsisatları, bu vekâletle
rin her sene mezkûr birliklerde istihdam ede
cekleri teknik eleman ve mütehassıs masrafları 
ilave edilmiyecektir. Bu masraflar bu yekûnda 
bu malî yardımdan hariç tutulmuştur. 

Bu madde ile iki husus daha tedvin edümiş-
tir. Bunlardan birisi, alâkadar vekâletler bütçe
lerine konulan bu tahsisatın birliklere tevzüdir. 
Bu tevzi usulü bu kanunun neşrinden sonra 
alâkadar vekaletlerce hazırlanacak talimatna
me gereğince yapılacaktır. Zira, bugünden her 
birlikte muayyen adette çocuk bulunacağı ta
savvur edilemez. Bâzı birliklerde 100, bâzıların
da daha az, bâzılarında ise daha fazla buluna
bilir. O itibarladır ki, bu tahsisatın tevziini ic
rayı organa bırakmak yerinde olacağı mütalâa 
edilmiştir. 

İkincisi ise, (ki kanunun âmir hükümlerin
den birisidir.) Alâkadar vekâletler bütçelerine 
konulan bu tahsisatın Bütçe Kanunu meriyete 
girdiğinden itibaren iki ay içerisinde birlikler 

emrine gönderilmesidir. Bu sebeple birliklerin 
kendi gelirlerine malî portesi belli olduktan 
sonra yapacakları umumi heyet toplantıları ile 
kendi bütçelerini hazırlamış olmaları göz önün
de bulundurulmuştur. 

Sekizinci madde : Bu madde bugünkü rea
liteler göz önünde bulundurularak tedvin edil
miştir. Bu kanun gereğince her vilâyet merke
zinde o vilâyet hususi idaresi ve o vilâyet mül-
hakatmdaki, mülkiye hudutları içerisindeki be
lediyelerin müştereken birlik tesis etmeleri mec
buri kılınmıştır. 

Ancak, bâzı .vilâyetlerimiz vardır ki, veya 
bulunabilir ki, gerek bütçelerine bu kanun 
ahkâmınca koyacakları tahsisat yeni bir bakım 
ve yetiştirme yurdu tesis etmeye kâfi gelmiye-
ceği gibi, bâzı vilâyetlerimizde de bu kanunun 
birinci maddesinde zikredilen şartlara uygun 
çocuk adedi çok az olabilir. İşte bu şartlann 
mevcudolduğu vilâyetlerde tesisler kurmak ka
nunun esas maksat ve gayesine uygun olacağı 
kanaat ve mülâhazası iledir ki, bu gibi vilâyet
leri, bu kanun gereğince hazırlanacak talimat
namenin gösterdiği esaslar dairesinde, alâkadar 
vekâletlerin tensibedeceği en yakın komşu bir 
vilâyette kurulmuş olan birliklere dâhil olabil
me imkânı bu madde ile sağlanmıştır. Başka bir 
birliğe dâhil olan bu vilâyet mezkûr birliğe dâ
hil vilâyet ve vilâyetlerin haiz olduğu hak, vazi
fe ve* salâhiyetleri haiz olduğu gibi, bu kanun 
gereğince vermesi icabeden paralan da derhal 
dâhil olduğu birliğe vermeye mecburdur. 

Keza aynı şartlar dâhilinde birkaç vilâyette 
müştereken birlikler de kurabilirler. 

Bu maddenin tedvininde güdülen gayelerden 
birisi de her hangi bir vilâyet bu kanunun şü
mulüne giren çocukların adedinin azlığı veya 
bütçelere konan meblâğ yekûnunun azlığı sebe
biyle birlik kurmakta veya diğer bir birliğe dâ
hil olmakta ve bu sebeple de bütçeye böyle bir 
tahsisat koymakta imtina etmiş olmasın. Bu 
madde iledir ki her vilâyet ve belediye bütçesi
ne bu kanunla emredilen tahsisatı koymaya ve 
bir birliğe girmeye ve bütçesine koymuş olduğu 
bu tahsisatı âzası bulunduğu birliğe vermeye 
mecbur edilmişlerdir. 

Dokuzuncu madde : Birliklerin hesaplan 
sıkı bir kontrol ve murakabeye tâbi tutulmak 
maksadına mâttif olarak tedvin edilmiştir. 

Onuncu madde : Bu madde ile birliğin, Ce-
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miyetler Kanununun ahkâmı halicinde birlik 
idare heyetlerinin tabiî azaları tesbit edilmiştir. 

On birinci madde : Bu madde ile Korun
maya Muhtaç Çocukları Koruma birliklerinin 
gayeleri tadadedilmiştir. 

Birlikler bu kanunun birinci maddesinde zik
redilen çocuklardan, 

a) öğretim çağında olnuyan çocukların ba
kım, eğitim ve öğretime hazırlanmaları, 

b) öğretim çağındaki çocukların eğitim ve 
Öğretimleri, 

e) Öğretim çağını geçirmiş olmalarına rağ
men eğitim ve öğretim görmemiş ve korunmaya 
muhtaç çocukların eğitim ve öğretimini te
min, 

ç) a, :b, e fıkralarında zikredilen çocukların 
sanatkâr olmak istiyenleri amelî (bir meslek sa
lı ibi yapmalarının teminine çalışacaklardır. 

Birlikler a. b, e ve ç fıkralarında zikredilen 
gayeye erîşebilitfek için bakım ve yetiştirme 
yurtları ve bunlara bağlı aynı zamanda döner 
sermayeli dş yerleri ve atelyeleri açmak ve kur
mak •salâhiyetini haiz ikılımıııştır. 

Bu madde ile 'kabiliyetleri ve ehliyetleri iti
bariyle sanatkâr olmak vasfını gösteren çocuk
ların «bu sahalarda amelî birer meslek sahibi ol
maları ve aynı zamanda da kurulacak ve açıla
cak olan döner sermayeli iş yerleri ve atelyele-
rMıı, »birliğin kurulduğu vilâyet veya vilâyet
lerin merkez ve mül'hakatının istihsalinin kıy
metlendirilmesi bafbmda ve mezkûr mahal veya 
mahallerin İktisadi, zirai ve sınai; ihtiyaçları göz 
önünde (bulundurulmak suretiyle açılması ve 
kurulması prensibi kabul edilmiştir. 

Bu şekilde büyü'k masraflar ihftiyar edilmek 
suretnyle yapılan <bu tesislerin aynı zamanda 
daha raııtaibl !bir işletme mahiyetini iıktisaibetme-
si de göz Önünde »bulundurulmuştur. 

On ikinci madde : Bu madde korunmaya 
nıufhtaç .çocufklar arasında tileri, ta'hsil yapabil
mek kudret ve ikafbSliyetini gösterenlerin hu cev
herlerini söndürmemek ve daüıa îyi bir istikbal 
temin etmeleri içdn tedvin edilmiştir. 

Yetiştirme yurtlarında ilköğretimi ikmal 
eden çocuklardan kabiliyetleri tesbit edilenler, 
gösterdikleri kabiliyet ve alâikalarına göre ve 
yaşlarının da müsaadesi nispetinde Maarif Ve
kâletince, 

a) Yatılı, yatısız her derecedeki umumi 
tahsil müesseseleri ile meslek okullarına yerleş

tirileceklerdir. Bilfarz açılacak Devlet yatılı 
okul imtihanlarını kazananlar diğerlerine terci-
han veya yatılı ve yatısız sanat veya meslek 
okullarına yerleştirilecekler. Bu arada yatısız 
okullara yerleştirilenlerin masrafları gönderil
dikleri foirlfilkleree karşılanacaktır. Bu nesvÜI mas
rafların karşılanma şekil ve şartları bu (kanuna 
ek çıkarılacak talimatnamede tesbit edilecektir. 

b) Bu fıkrayı iki şekilde mütalâa etmek 
doğru olur. Yetiştirme yurtlarında ilk öğreti
mi ikmâl eden ve kabiliyet gösteren çocuklar
dan şartların müsaadesi nispetinde resmî ve
ya gayriresmî müesseselere yerleştirmek. Bu nevi 
çocuklardan bir kısmının veya hepninin vazi
yetleri müsait olduğu Devlet fabrika, mües-
sene ve ziraat kurumlarına, vaziyetleri müsa
it olmayanları da hususi fabrika ve iş yerle
rine veya hususi iş ve meslek sahipleri yanına 
yerleştirmek. Bu şekilde resmî müesseselere 
yerleşemiyen çocukları da amelî bir meslek sa
hibi yapabilmek için hususi iş ve meslek sa
hipleri yanına yerleştirmek usulü de muva
fık mütalâa edilmiştir. 

e) a ve c bentlerindeki hususlar tahakkuk 
etmediği veya vaziyetleri itibariyle bu şartla
ra tetabuk etmiyen ve ilk öğretimi ikmâl et
miş bulunan çocukları amelî birer meslek 
veya sanat sahibi yapabilmek için birlikler ta
rafından kurulmuş iş yerlerinde veya atelye-
lerde birer meslek ve sanat sahibi kılmak 
•mecburiyeti ihdas edilmiştir. 

Bu şekilde, kabiliyetleri ve ehliyetleri iti
bariyle ilk öğretimi ikmâl eden bu çocukları 
ya Devletin resmî okullarında okutmak ve ileri 
bir tahsil yaptırmak veya resmî ve gayriresmî 
müesseselerde amelî bir meslek sahibi kılmak 
suretiyle hem kendi istikballerini garanti et
miş hem de çocukları cemiyet için faydalı bir 
eleman haline getirmiş olmak gayesine matuf 
olarak bu madde tedvin edilmiş bulunuyor. 

On üçüncü, on dördüncü madde : Bu madde
ler 12 nci maddeyi tamamlamaktadır. 12 nci 
madde gereğince resmî ve gayriresmî müessese
lere yerleştirilen çocukların masraflarının nasıl 
ve ne şekilde karşılanacağını tesbit etmektedir. 

On beşinci madde : Bu madde ile, muay
yen müesseselere yerleştirilen çocukların ka
zanç elde etmeye başlıyanlarınclan bu kazanç
larının durumu tesbit edilmiştir. Her türlü 
masrafını tekeffül eden bir idarenin yetiştir-
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diği ve iyi bir kazanç temin etmesini sağladığı 
çocuğun kazancından bir kısmının gene ken
disi kibi yetiştirilmeye muhtaç çocuklara, kar
deşlerime ayırması hak ve n#sfet kaidelerine 
uygun olacağı şüpheden varestedir. Bu sebep
ledir ki, kazanç elde etmeye başlıyan, yani iş 
yarlerine verilmekle beraber henüz yetiştirme 
yurtlarında bakılan, âdeta avın aileden henüz 
ayrılmıyan bir çocuğun aile masraflarının, cüzi 
de olsa bir kısmına iştiraki babında kazancının 
birlik idare heyetince tesbit edilen bir kısmı
nın masrafa iştirak hissesi, bir kısmını bizzat 
kendisine harçlık, kalan kısım da ilerde bu mü
esseseden ayrıldığı zaman kendisine tesis ser
mayesi olarak verilmesi için çocuk namına ban
kada açılacak hesabı cariye yatırılması muvafık 
mütalâa edilmiştir. 

On altıncı madde : Bu kanunun birinci mad
desi gereğince korunmaya muhtaç çocuklardan 
ayni ücretler mukabilinde köylerde ve çiftçi
ler yanında çalıştırılan çocukların malları var
sa bunların nakde tahvil edilerek, nakde tahvil 
edilemiyenlerin de köy ihtiyar meclislerince 
nakdî değerleri tesbit edilir. Nakit çocuk na
mına bankada açılacak bir hesabı cariye yatı
rılır. 

Bu arada çocuk namına bankaya yatırılan 
paranın bankadan tekrar çekilmesinin birli
ğin yetkili şahıslarının vizesine vabeste kılın
ması suretiyle çocuk namına oankaya yatırılan 
paranın garanti altına alınması yerinde bir 
prensip olarak mütalâa edilmiştir. Çocuk na
mına bankaya yatırılan paranın ancak birliğin 
yetkili şahıslarının vizesi ile geri çekilebilmesi 
çocuk namına iyi bir teminat olacağı da şüp
heden varestedir. 

On yedinci madde : Bu madde ile, çocuklar 
adına biriken paraların ve malların çocuklara 
ne zaman verileceği tesbit edilmiştir. Bunlar 
çocuklara reşidoldukları zaman verilecektir. An-
ea^: çocuk reşidolduğu halde hâlâ yetiştirme 
yurdunda ise bu para ve malların verileceği za
manı birlik idaresi tesbit edecektir. Zira bazan 
fevkalâde ahvalde reşidolduğu halde birliğin 
tesis ettiği müesseselerden ayrılmıyan çocuklar 
da bulunabilir. 

Bu arada çocuğun bu mallarının durumu tes
bit edilirken, Türk Medeni Kanununun vesayet 
altındaki kimseye bırakılmış mallar hakkındaki 

hükümlerinin bu nevi hallere tatbik edilmesi 
icabedeeeği pirensibolarak kabul edilmiştir. 

Ont sekizinci madde : Bakılmak, meslek sahibi 
edilmek üzere resmî ve gayriresmî müessese ile 
aile veya hususi şahıslar yanma verilen çocukla
rın reşidoluncaya kadar alâkadar vekâletler ve 
birliklerce takibi şart koşulmuş ve bu husus ge
rek alâkalı vekâletlere, gerek, birliklere mecburi 
birer vazife olarak yükletilmiştir. Alâkalı vekâ
letler ve birlik mesul uzuvları bu nevi çocukla
rın her hali ile yakından alâkadar olacaklar, on
ların menfaatleri neyi icabettiriyorsa o şekilde 
hareket edeceklerdir. 

On dokuzuncu madde : Bu madde ile iki hu
sus göz önünde bulundurulmuştur : 

a) Sağır, dilsiz, kör, vücutları sakat, ruhen 
arızalı, intibaksız veya benzeri çocuklar, 

b) T. Ceza Kanununun 53 - 58 nci madde
leri gereğince suç işlemiş çocukların durumları. 

İler iki halde de bu nevi çocuklar, birliklerin 
gayeleri haricinde bırakılmıştır. Zira bunlar ay
rı birer teşkilât istiyen ayrı ayrı dâvalar olarak 
mütalâa edilmiştir. 

(a) fıkrasında zikredilen çocuklar için Maarif 
Vekâleti ayrıca teşkilât kuracak veya mevcut teş
kilâtını buna göre ayarlıyacaktır. 

(b) fıkrasında zikredilen çocuklar için ise 
Adliye Vekâleti hususi yurtlar açacak ve Maarif 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletleri ile 
yakından iş birliği yapacaktır. 

Yirminci madde : Bu madde 5387 sayılı Ka
nundan daha zecrî bir hüküm ihtiva ediyor. O da 
Maarif Vekâletine 1593 sayılı Kanunun 158, 159 
ve 160 ncı maddelerinin Maarif Vekâletini alâ
kadar eden hususlarda vekâletçe yapılan ihtara 
riayet etmiyen müesseselerin aynı vekâletçe ka
patılacağıdır. Bu da Hükümet temsilcilerinin^ 
verdiği izahat karşısında bugünkü realitenin ica
bı olarak mütalâa edilmiştir. 

Yirmi birinci madde : Bu madde, yetiştir
me yurtlarında çocukların inzibatı ve takibi ile 
alâkadar olarak tedvin edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde : Bu madde, bu kanun 
gereğince kurulacak olan birliklerin gelir Kay
naklarını tadadetmektedir. 

Yirmi üçüncü madde : iş yerlerinde veya 
hususi şahıslar ve köylerde çalışan, korunmaya 
muhtaç çocukların nakit ve aym olarak malik 
oldukları malların nasıl tahsil edileceğini ve 
muhafazasını tesbit etmektedir. 
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Yirmi dördüncü madde : Ücretle çalıştırılan 

çocukların ölümü ve kanuni mirasçılarının da. 
bulunmaması halinde mallarının alâkadar bir
liğe irat kaydedileceğini emrediyor ki, bu da 
hak ve nasfet kaidelerine uygun olacağı ka
naat ve mülâhazası ile tedvin edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde : Bu madde, birliklerin 
Cemiyetler Kanununun ahkâmına göre alâka
dar vilâyetlerce teftiş ve murakabe edileceğini 
izah etmektedir. 

Yirmi altıncı madde : Bu kanunun neşrinden 
sonra 6 ay içerisinde alâkadar vekaletlerce bu 
kanun tatbikatının teferruatı ile ilgili husus
ları tesbit etmek üzere bir talimatname hazır
lanmasının temini babında bu madde tedvin 
edilmiştir. Nizamname denmesinin sebebi ise, 
nizamnamenin ne zaman bitirilebileceği şimdi
den katı olarak kestirileni ediğinden ve bu ka-
nutıuu tatbikatmdaki teferruat hükümlerinin 
uzun müddet tedvin edilemeyişi endişesinden 
mütevellidolarak nizamname yerine müşterek 
bir kararname ile de bu gayeye erişebileceği 
kanaat ve mülâhazası galip gelmiştir. 

Yirmi yedinci madde : Bu madde ile, 5387 
sayılı Kanunun bu maddeye tekabül eden mad
desinin tatbikatta doğurduğu aksaklıklar göz 
önünde bulundurularak yeniden tedvin edil
miştir. Bu madde ile, her yıl bu kanunun ul
vi gayelerinin tahakkuku için alınması icabe-
dcn tedbirleri' icrai kuvvete tavsiye etmek ve 
istişari mahiyette olmak üzere bir (Çocuk Ko
ruma Umumi Danışma Heyeti) teşkil edilmiştir. 
Bu heyetin kimlerden, nasıl, ne şekilde ve ne 
kadar müddetle toplanacağını madde tadadet-
ı niştir. 

Yirmi sekizinci madde : Memur olmıyan ve 

Çocuk Koruma Umumi Danışma Heyetine âza 
olarak davet edilen kimselerin harcırahları ve 
ikamet yevmiyelerinin hangi 'esaslar üzerinden 
ödenebileceğini tesbit etmektedir. 

Yirmiî dofaızuncu madde : Bu madde ile 
halen yürürlükte olan 5387 sayılı Kanunun me
riyetten kaldırılması mütalâa edilmiştir. Bu se
bepler lâyihamızın başlangıcında bertafsil arz 
ve izah edilmiştir. 

Otuzuncu madde : Meriyet maddesidir. 
Otuz bininci madde : İcraya salahiyetli uz

vu teslbit etmektedir. 
Yukarda taf silen izah edilen tadillerle ka

nun teklifi kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maarif Encümenime tev

di duyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Mazbata Mu. 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

Bolu 
R. Akşemsettinoğlu 

Çorum 
B. Koldaş 
Kastamonu 
8. Çağlar 

Konya 
M. R. Özal 

Samsun 
E. Anıt 

Sivas" 
i E. Damalı 

İmzada bulunmadı 

Diyarbakır 
/ . / / . Tiğrel 

Kastamonu 
M. Kuşakctoğlu 

Kütahya 

Reisvekili 
Ankara 

î. Be?ıdeıiioğlu 
Kâtip 

Kocaeli 
S. Yalım 
Çankırı 

T. Akman 
(iümüşane 

1. / / . Bay kal 
Kırşehir 

T. Taşer 
Muğla 

N. H. Pepeyi Y. Paşamehmetoğkı 
Samsun Seyhan 
M. Özkefeli A. Kınık 

Y. Aysal 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/195 
Karar No. 2 

26 . IV, 1957 

Yüksek Eeisliğe 

Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin tadiline dair kanun teklifi, 
teklif sahibi ve alâkalı vekâletler mümessillerinin 
iştirakiyle Muvakkat Encümende tetkik ve müza
kere edildi. 

Daha evvel Dahiliye Encümeninde esas1! bir 
surette tetkik ve müzakere edilen kanun teklifi 
sırasında, bugünkü realiteler ve ihtiyaçlar karşı
sında halen meriyette bulunan 5387 sayılı Kan 'i;-
da yapılacak bâzı tadillerin dahi ihtiyaca kifayet 
etmiyeceği ehemmiyetle dikkate alınarak mezkûr 
kanunun yeni baştan hazırlanmasına lüzum ve 
zaruret hissedilerek bugünün icapları ve lüzum
ları dikkate alınmak suretiyle 5387 sayılı Kanan 
yerine yeni bir kanun hazırlanmıştır. 

Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in kanun tek
lifindeki maksadı da ihtiva etmek üzere Dahiliye 
Encümenince hazırlanmış olan kanunu esaslı bir 
surette tetkik eden Muvakkat Encümenimiz ve
kâletler mümessillerini ve bu mevzuda ihtisas sa
hibi bulunanların mütalâa ve müşahedelerini et
raflıca dinledikten -sonra Dahiliye Encümeni maz
batasında kaydedilen mucip sebepler dâhilinde 
mezkûr kanunu bâzı tadillerle kabule şayan gör
müştür. 

Kanunun esas gayesi: 
Türk camiasının bağrında yaşıyan ve Türk 

nüfusunun yarınki unsurlarını teşkil eden çocuk
lardan metruk ve kimsesiz kalmış olanlarını sa
hipsiz bırakmanın moral bakımından cemiyete 
iras edeceği zarar ve tehlikelerin ehemmiyeti dik
kate alındığı zaman, bu gibi çocukları himaye al
tına alarak cemiyetimize ve insanlığa faydalı bi
rer unsur halinde yetişmelerinin ve bunları birer 
tufeyli olmaktan kurtarmanın zarureti kendiliğin
den ayan olmaktadır. Medeni bir toplulukta ya
şıyan ve vatandaş olarak tanılan bu masum un
surların mazbut bir himaye altına alınarak cemi
yetimizin alm lekesi olmalrtan kurtarılmaları bir 
insanlık borcumuz olduğuna göre bunlara şefkat 
bağrını açacak müesseselerin meydana getirilme

si ve mevcutlarının süratle ıslahı da elzem bir 
keyfiyettir. 

Medeni memleketlerde bu koruma ve yetiştir
me mevzuu tamamen mahallî idarelerin.mecburi 
vazifeleri arasında görülerek gerek mevzuatları, 
gerek literatürleri bu, şekilde hazırlanmış, tedvin 
edilmiş ve ayni zamanda Hükümet olarak da bu 
dâvaya., büyük ehemmiyetler verilerek maddi ve 
mânevi bakımdan mesele âdeta millî bir veçhe ik-
tişabetmiştir. Yine bu arada bu gaye için teşek
kül edip çalışan hayır müesseseleri Devletin mad
di ve mânevi yardımlariyle beslenerek gayenin 
kolaylıkla tahakkukuna önem ve kıymet verilmiş
tir. 

Millî' topluluğumuz içerisinde annesiz, baba
sız veya metruk olarak yaşıyan çocuk, bugünkü 
istatistik rakamlara nazaran 300 bin miktarında-
dır. Daha esaslı bir tetkik ve tahkik sonunda bu ra
kamın daha da kabarık bir yekûna vâsıl olması te
essürle kabul olunacak bir realitedir. Binaenaleyh 
Türkiyemizin mühim bir • dâvasını teşkil öden 
«Korunmaya muhtaç çocuklar» meselesini millet 
olarak, Hükümet olarak ele almak, ileride toplu
luğumuz için bir tehlike kaynağı olmasını önle
mek için mevzuun ehemmiyetiyle mütenasip bir 
tedvinin vücuda getirilmesini encümenimiz ye
rinde görmüş bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu 'kânunla- himaye altına alına
cak olan çocuklar iki katagoriye ayrılmış bulun
maktadır : 

1. Sıfır yaşından yedi yaşına kadar olan 
çocuklar; 

2. Yedi yaşından reşit yaşa kadar olan 
ç'ocüklar. 

Bu iki kat.agorideki çocuklardan beden, ruh 
ve ahlâk 'gelişmeleri tehlikede olan çocukların 
reşit oluncaya kadar bakılıp yetiştirilmeleri ve 
bir meslek sahibi edilmeleri umumiyet itibariy
le Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâ
letlerinin murakabe ve muavenetleriyle vilâyet
ler özel idareleriyle vilâyetler dahilindeki be-
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lediyelerin müştereken kuracakları «Birlikler» 
tarafından sağlanacaktır 

Maddelere ait mucip sebepler : 
Dahiliye Encümeni mevzuun ehemmiyet ve 

ciddiyetini dikkate alarak yukarda miktarı arz 
editen 300 bin korunmaya muhtaç çocuğun hiç 
olmazsa muayyen bir müddet içerisinde himaye
ye alınmaları, yetiştirilmeleri hususunda halen 
23 .vilâyette açılmış bulunan 38 yetiştirme yur
dunun gerek istiapları gerek bugün mahallî 
idare bütçelerinden yapılan yardımların kifa
yetsizliği, (gerekse bugünkü mevzuat hükümle
rinin beklenen gayeyi tahakkuk ettiremediğim 
düşünerek ıgayenin husul bulabilmesi için 1580 
sayılı Belediye Kanununun 133 ve mütaakıp 
maddelerinde zikredilen birlikler vasıtasiyle bu 
işin esas prensip olarak mahallî idarelere bıra
kılması ve umumi bütçeden de : en az mahallî 
idarelerin yardımları kadar maddi yardım ya
pılmasını kabul etmiş ve encümenimiz de bu 
görüşe aynen iltihak etmiştir. 

Madde 1 : Encümenimiz bu kanunun birin
ci maddesinde Dahiliye 'Encümeninin tesbit et
miş olduğu «Birlikler» prensibine sadık kal
makla (beraber - korunmaya muhtaç - çocuk 
mefhumunun (gayesini tatbikatta daha esaslı bir 
vuzuh ve sarahate eriştirmek üzere Dahiliye En
cümeninin kabul etmiş olduğu bir ve ikinci 
maddeleri 1 - 4 madde ile tasrihen tedvinde ve 
bâzı hükümler ilâvesinde fayda görmüştür. 

Meselâ : «'Korunmaya muhtaç çocuklar» de
nildiği zaman, bu ifadenin mefhumu üzerinde 
tatbikatçıların her hangi bir tereddütle karşı
laşmalarını bertaraf etmek üzere - korunmaya 
muhtaç çocuklar - tâbiri birinci madde metnin
de tasrih ve tadat edilmiştir. 

Madde 2 : Dahiliye Encümeni, korunmaya 
muhtacüldukları ihbar olunan çocuklar hak
kında yapılacak muameleyi kanunun ikinci 
maddesinde tesbit etmiş ise de, tedvin olunan 
madde istenilen gayenin sarahat ve süratle hu
sulünü tatbikatta temin edemiyeceği mülâhaza 
edilerek mezkûr madde daha vuzuhlu ve pratik 
bir şekle ifrağ edilmiştir. 

Bu madde »hükmiyle birinci maddede yazılı 
vasıflardaki çocukları ihbara bilûmum zabıta, 
Devlet veya belediye memurları ve muhtarlar 
mecbur tutulmuşlardır. Kanunda böyle katî bir 
mükellefiyet ve mecburiyet vaz'edilmediği tak-
Ü\v<\e birinci madde hükmüne dâhil çocukları 

tesbit etmek, korunmaya tâbi tutmak keyfiyeti 
ihmale mâruz bırakılabilir. Bu itibarla bilûmum 
Devlet memurlarının zabıta memurlarının ve 
muhtarların bu gibi 'çocukları mahallin en bü
yük mülkiye âmirine ihbar etmelerinin mecbu
ri kılınması faydalı görülmüştür. 

Bu meyanda, korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkında mahkemelerce ittihaz olunacak ka
rarın neticesi alınıncaya kadar mülkiye âmiri 
tarafından mevcut müesseselerden birisine, mü
essese bulunmadığı takdirde bakım ücreti ve
rilmek üzere emin bir aile nezdine tevdii lü
zumlu görülmüştür. * 

Madde 3 : Korunmaya muhtaç çocuk hak
kında mahkemece ittihaz olunacak tedbir ka
rarı ve bu kararın şekli Dahiliye Encümenince 
hazırlanan ikinci maddede derpiş olunmuş ise 
de, tasrihi daha muvafık görüldüğünden hak
larında korunma kararı verileceklere ait hüküm 
müstakil bir madde halinde tedvin edilmiştir. 

Madde 4 ; Birinci maddede yazılı vasıfları 
haiz olan çocukların bir meslek sahibi olana 
kadar birlikler tarafından bakılıp yetiştirilme
lerine ait. mükellefiyetin de ayrı bir maddede 
sarahaten tedvini lüzumlu görülmüştür. 

Madde 5 : (Dahiliye Encümeninin üçüncü 
maddesi) ikinci fıkranın başındaki (bu) sözü 
(bir) yapılarak Dahiliye Encümeninin kabul 
etmiş olduğu şekilde ve mânada aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 6 : (Dahiliye Encümeninin dördün
cü maddesi) Bu madde de Dahiliye Encüme
ninin tesbit etmiş olduğu üzere kabul edilmiş 
ise de, yurtlara kabul edilecek çocukların yaş
ları itibariyle hangi vekâletin alâkadar olaca
ğı keyfiyetinin tasrihine lüzum hissedilerek, 
beş yaştan yedi yaşma kadar olan çocuklarla 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin, daha 
yukarı yaşta olanlariyle de Maarif Vekâletinin 
meşgul olacakları tasrih edilmiş, aynı zamanda 
yurtlara alman çocuklardan okuma çağma eriş
miş olanlarının da yetiştirme yurtlarına devir
leri hükmen tesbit edilmiştir. 

Madde 7 : (Dahiliye Encümeninin beşinci 
maddesi) Dahiliye Encümeninin kabul etmiş 
olduğu veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Madde 8, 9, 10 ye 11 : (Dahiliye Encüme
ninin 6* ve 8 nci maddeleri ufak birer tadille, 
8 ve 10 ncu madde olarak, 7 ve 9 ncu madde
ler de 9 ye 11 nci madde olarak) Dahiliye En,-

(S. 'Sayısı ; 179) 
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.cümcninee kabul edildiği tarzda aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde J2 : Birliğe dâhil müesseseler ihti
yaçlarını Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanu
nuna göre temin edeceklerdir. Birliklerin yet
kili organı da birlik encümenidir. Halbuki bir
liğin birlik merkezi haricinde müesseseleri mev-
•cudolacaktır. Halen bu şekilde mevcudol anları da 
vardır. Bunların ihtiyaçlarının birlik merke
zinde temini birçok ahvalde güçlükler husule-
getirmekte bulunduğundan, birlik merkezleri 
haricindeki müesseselerin kendi ihtiyaçlarını 
teşkil olunacak komisyonlar marifetiyle ve Ar
tırma ve Eksiltme Kanununun hükümlerine 
uygun olarak mahallerince bu komisyonlar ta
rafından temin edilmeleri imkânı dikkate alı
narak böyle bir maddenin bu kanunda yer al
ması komisyonumuzca lüzumlu görülmüştür. 

Madde 13 : (Dahiliye Encümeni madde 10) 
Belediye Kanununun hükümlerine mütenazır 
olmak üzere maddedeki «Birlik idare heyeti» 
ibaresi «Birlik Encümeni» olarak değiştiril
miştir. 

Diğer taraftan birlik encümenlerinin âza ade
dinin fazla olduğu ve bu halin çalışmayı sekte-
'dar edeceği düşünülerek yalnız birlik merkez
lerinde bulunduğu vilâyetin Maarif, Sıhhat ve 
İçtimai (Muavenet müdürlerinin encümene alın-
malariyle iktifa edilmiş ve Dahiliye Encümeni
nin tesbit etmiş olduğu maddede yazılı diğer 
mümessiller kendilerinden istifadeleri mü.lâha-
zasiyle birlik meclisine ithal edilmiştir. 

Madde 14 : (Dahiliye Enrümeninin 11 nci 
maddesi) Dahiliye Encümeninin tanzim etmiş 
olduğu veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15 : (Dahiliye Encümeninin 12 nci 
maddesi) bu maddenin Dahiliye Encümenince 
tanzim edilen «B» fıkrasını daha şâmil bir hale 
ifrağ ve yetiştirilecek çocukların yetişme im
kânlarını genişletmek maksadiyle 3659 sayılı 
Kanuna tâbi müesseseler ve sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete aidolan diğer teşekküller 
fıkra içerisine alınmıştır. 

Maddenin diğer hükümleri aynen kabul edil
miştir. 

Madde 16 : (Dahiliye Encümeninin 13 ncü 
maddesi) bu maddenin başlangıcı da 15 nci 
maddenin «B» fıkrasındaki hükme mütenazıran 
ifadelendirilmiştir. 

Madde 17, 38 : (Dahiliye Encümeninin 14, 
15 nci maddeleri) 14 ncü madde, 17 nci madde 
olarak Dahiliye Encümeninin tanzim ettiği şe
kilde aynen ve 15 nci madde ufak bir ilâve ile 
18 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

Madde 19 : (Dahiliye Encümeninin 16 nci 
maddesi) bu maddenin son kısmını teşkil eden 
(Bankalarda çocuk namına açılan hesabı câri
den birliğin yetkili şahıslanmn vizesi olmadan 
para çekilemez) ibaresi bu maddeden çıkarıla
rak taallûku ve münasebeti itibariyle 20 nci 
maddenin baş tarafına alınmıştır. 

Madde 20 : (Dahiliye Encümeninin 17 nci 
maddesi) bu maddenin ikinci fıkrasının ayrıl
ması maddenin tatbiki esnasında mâna bakı
mından bir tereddüdü mucibolacağı mülâhaza 
edilerek madde tek fıkra haline getirilmiş ve 
maddede zikredilen Medeni Kanunun maddesi
ne ait numara, tasrih edilmiştir. 

Madde 21 : (Dahiliye Encümeninin 18 nci 
maddesi) Dahiliye Encümeninin tesbit ettiği şe
kilde aynen 21 nci madde olarak kabul olun
muştur. 

Madde 22 ve 23 : (Dahiliye Encümeninin 
.1.9, 20 nci maddeleri) bu maddeler basit birer 
ilâvelerle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24 : (Dahiliye Encümeninin 21 nci 
maddesi) bu madde de Dahiliye Encümeninin 
kabul etmiş olduğu surette kabul edilmiştir. 

Ma.dde 25 : (Dahiliye Encümeninin 22 nci 
maddesi) bu madde teşekkül edecek birliklerin 
gelir kaynaklarını gösteren hükümleri hâvidir. 
Birliklere yapılacak bağışların ve diğer gelirle
rin her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulması uygun görülerek maddenin en son 
fıkrası buna göre tadil edilmiştir. 

Madde 26 : (Dahiliye Eucümeninin 23 ncü 
maddesi) birliklerin dolayısiyle kimsesiz çocuk
ların haklanna taallûk eden ve Türk Ceza Ka
nununun umumi hükmüne bırakılan bu madde
deki ceza müeyyidesini zayıf gören encümeni
miz, gerek birliklerin muamelâtı gerek çocuk
ların hakkını ehemmiyetle korumayı istihdaf 
ederek ceza müeyyidelerini artırmak üzere 26 
nci maddeyi yeniden tedvine lüzum görmüştür. 

Madde 27 : (Dahiliye Encümeninin 24 ncü 
maddesi) aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28 : (Dahiliye Encümeninin 25 nci 
maddesi) birliklerin murakabe ve teftişlerine 

( S. Sayısı : 179 ) 
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îııütaallik bu madde ile birliğin bulunduğu mer
keze valilerin gerek idari, gerek teknik ba
kımdan birlikleri ve müesseseleri teftiş salâ
hiyetleri eneümenimizee yapılan tadil şekliyle 
vüzuhlaştırılmıştır. 

Madde 29 : (Dahiliye Encümeninin 26 ncı 
maddesi) Bu madde redaksiyon bakımından 
basit bir değiştirme ile aynen kabul olunmuş
tur. 

Madde 30 : (Dahiliye Encümeninin 27 nci 
maddesi) Bu maddenin «B» ve «Ç» fıkralarına. 
ufak birer ilâve suretiyle Dahiliye Encüme
nince -kabul olunduğu esas dâhilinde kabul 
edilmişti]1. 

Madde 31 : (Dahiliye Encümeninin 28 nci 
maddesi) 31 nci marley, 30 ncu madde ile her 
yıl Ankara Maarif Vekâletinde toplanacak 
olanlara verilecek harcırahın ne suretle verile
ceğini ihtiva etmektedir. Dahiliye Encümenin
ce tesbit edilmiş olan bu maddenin son fık
rasında (uhdelerinde resmî bir vazife bulun-
'mıyanlarm harcırahları hesabında dördüncü 
derece aylık aslı esastır) hükmünü 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun bu husustaki umumi hük
mü çok sarih bulunduğundan maddeye böyle 
bir hükmün dercine lüzum görülmiyerek çıka-
rılmıştıi'. 

Diğer maddeler 5387 sayılı Kanunun kal
dırılmasına ve bu kanunun meriyet tarihine 
taallûk eden 32,33 ve 34 sayılı maddeler ay
nen kabul olunmuştur. 

Muvakkat madde 1 : Sıfır yaştan yedi yaşa 
kadar korunacak olan çocukların korunmaları 
için memleketimizde henüz kurulmuş resmî mü-

İÖ. Sayısı-.: M), 

osseseler bulunmadığı için bu yaştaki çocukla
rın korunması ve eğitimi için yurdun her tara
fında teşkilâtı bulunan Çocuk Esirgeme Kuru
mu yuvalarından istifade edilmesi uygun görü
lerek bu çağdaki çocukların ücretleri Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletiyle, teşekkül edecek 
birlikler tarafından ödenmek suretiyle Çocuk 
Esirgeme Kurumu yuvalarına tevdileri hükmü 
birinci muvakkat madde olarak tesbit edilmiş
tir. Bu hükmün tedvinindeki mecburiyet, bu
günkü tatbikatın ve realitenin bir icabı olarak 
müşahede ve mülâhaza edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 : 5387 sayılı Kanunun 
teşkilini emrettiği birliklere köyler de dâhil bu
lunmakta idi. Yeniden tedvin edilmekte olan 
bu kanunda köyler birlik haricinde tutulduğu
na göre evvelce birliğe dâhil olan köylerin hu
kuki durumlarını böyle muvakkat bir madde ile 
tesbit ve tasfiye lüzumu (hâsıl olmuştur. 

Arz edilen bu mucip sebepler dâhilinde en
cümenimizde müzakere ve kabul edilmiş olan 
İvanıın Umumi Heyetçe müzakere edilmek üze
re Yüksek Riyaset Makamına sunulur. 

'Muvakkat En. Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Ordu 

R. Aksoy 
Kâtip 

Eskişehir 
11. Sezen 

izmir * 
N. tncekara 

Tu neci i 
F. Ülkü 

Ordu 
F. Erim 

i 

Zonguldak 
E. Sayar 

Diyarbakır 
// . Turgut 

Trabzon 
II. Ağanoplu 
Van 

K. Yörükoğlu 
imzada bulunamadı 
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ANKARA MEBUSU ÂLÎYE TEMUOlN'İN • 

TEKLÎFÎ 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 53S7 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun teklifi 

MADDE J. — Korunmaya mutahç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri tehlikede olup 
ana ve babasız, ana ve babası belli olan veya ol-
mıyan veya Türk Medeni Kanunun im. 273 neü 
maddesi hükümlerine göre haklarında korunma 
tedbirleri alınmasında zaruret görülen çocukla
rın mahkeme kararı ile ve reşit oluncaya kadar 
bu kanunla belli edilen şartlar içinde bakılıp ye
tiştirilerek meslek sahibi edilmeleri, belediyeler, 
Maarif ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâlet-
lerinee sağlanır. 

Yukarıki fıkraya göre alman korunma ted
birlerinin, zaruri görülen hallerde reşit olduk
tan sonra da devamına, alâkalıların talebi üze
rine, mahkemelerce karar verilebilir. Şu kadar 
ki, bu tedbirler askere alınmakla sona erer. 

MADDE 2. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Her hangi bir yerde evvelki maddede yazılı 
vasıflarda bir çocuğun bulunduğu, hususi su
rette vazifelendirilecek memurlar, zabıta, devlet 
veya belediye memurları ve muhtarlar tarafın
dan görülünce veya öğrenilince, mahallin en bü
yük mülkiye âmirine haber verilir. Mülkiye âmi
ri, çocuğu koruma istasyonuna yerleştirmekle 
beraber hazırlanacak talimatnamesindeki esasla
ra göre keyfiyeti derhal mahkemeye bildirir. 
Mahkemece, çocuğun durumu hangi aile veya 
müesseseye tevdi edileceği, emvali varsa kimin 
tarafından idare edileceği tâyin olunur. 

Bu kamın hükümleri dairesinde korunmaya 
alınan çocuğun bütün masrafları, koruma istas
yonuna veya tevdi edileceği müesseseye kabulün
den itibaren ödenir. 

MADDE 3. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

2 nci madde hükmüne göre mahkemece, köy
lü bir çocuğun, o köyde bir aile veya bir mües
seseye verilirse, çocuğun bakımına ve iş - güç sa

hibi edilmesine köy muhtar ve ihtiyar heyeti ne
zaret eder. Böyle çocukların bakımına yardım 
olmak üzere verilecek ücret köy bütçesi genel ye
kûnunun en az yüzde biri nispetinde konulacak 
ödenekten ve bu kanunun maksadına uygun ola
rak vâki olacak bağış ve tesislerden verilir. Bu 
suretle bir yere verilen çocukların malları varsa 
veya ana - babaları olup da yardım edecek kud
rette iseler, çocukların bakımlarına katılma mik
tarları, Türk Medeni Kanunu hükümleri daire
sinde mahkemelerce tâyin edilir. 

MADDE 4. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 4 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Belediyesi bulunan yerlerde bu gibi çocukla
rın 3 neü maddedeki şekilde bakım ve korun
ması ve iş - güç sahibi edilmeleri belediyeler ta
rafından yapılır. 

Belediye bütçelerinin bu maksat için açıla
cak bölümüne bütçe genel yekûnunun en az 
yüzde biri nispetinde ödenek konur. Bu kanunun 
maksadına uygun bağışlar buna eklenir. 

MADDE 5. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bütçelerde bu maksat için ayrılan ödenekler 
yılı içinde başka bölümlere aktarılamaz. 

3 ve 4 neü maddelerle bu maddenin 1 nci fık
rasına göre mahallî idareler bütçelerine konu
lan ödeneklerin maksada en uygun şekilde. ve 
bir elden sarfı ve bu yoldan korunmaya muh
taç çcoukların bakılıp, yetiştirilerek birer mes
lek sahibi edilmeleri vazifesini vilâyet ölçüsün
de başarmak üzere valinin başkanlığında Maa
rif Müdürü, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdü
rü, defterdar, Anlâyet merkez belediye başkanı 
ve vilâyet daimî encümeni üyelerinin kendi 
aralarından seçecekleri iki üyeden mürekkep 
bir (Çocuk Koruma Heyeti) teşkil edilir. Heye
tin muhasebe işleri, devlet muhasebe usullerine 
uygun olarak Divanı Muhasebata hesap vermek
le mükellef bir muhasip tarafından yürütülür. 

Köy, belediye ve özel idare bütçelerine ko-
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runmaya muhtaç çocuklar için konulan ödenek
ler, bütçelerin tasdikini takibeden 6 ay içinde 
heyet adına bir millî bankada açılacak cari he
saba yatırılır. Bu müddet zarfında yatırılmıyan 
ödenekler âmiri ita ile muhasipten yüzde on faz
lası ile tahsil olunur. 

Heyet, toplanan paralarla bakını ve yetiştir
me yurtları açar ve her türlü tesisleri yapar. 
Yurtların her türlü masraflarını karsılıyaeak 
bütçelerini tanzim eder ve ilgili bakanlıklara bi
rer suretini sunar. Artan para aynı gaye için 
kullanılmak üzere bir fon halinde birikir. 

MADDE 6. — Korunmaya muhtaç çocnuklar 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yetiştirme yurtlarında ilköğrenimlerini biti
ren çocuklardan kabiliyet gösterenler, Maarif 
Vekâletinin tâyin ve tesbit edeceği şartlar dâ
hilinde, alâka ve yaşlarına göre daha ileri tah
sil yapmak üzere, 

a) Yatılı, yatısız her derecedeki genel tah
sil müesseselerine ve meslek okulu ve kursla
rına ; 

b) Özel iş ve meslek sahipleri yanma, dev
let fabrika, müessese ve tarım kurumlarına, 
özel fabrika ve iş yerlerine verilir. Veya yurt 
içinde açılmış işliklerde birer sanat sahibi ola
cak şekilde yetiştirilebilirler. 

MADDE 7. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bu çocuklardan sağır - dilsiz, vücutça sakat 
ve ruhan arızalı ve intibaksız veya benzeri du
rumda olduklarından durumları özel bir eğitim 
husulünü icabettirenler için Maarif Vekâletince 
gerekli müesseseler kurulur. Buraya gönderilen 
çocuklar müesseseye kabul edilmeden evvel bir 
müşahede devresi geçirirler. Bu müesseselere vi
lâyet çocuk koruma heyetince tesbit edilecek üc
retle bu kanunun şümulüne girmiyen çocuk1 ar 
da alınabilir. 

Türk Ceza Kanununun 53 - 58 nei maddeleri
ne göre terbiye tedbirleri alınması icabeden ço
cuklar hakkında Adliye Vekâleti özel yurtlar 

açar ve bu hususta Maarif, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletleriyle iş birliği yapar. 

MADDE 8. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir : 

D) Vakfiyelerinde çocuğa yardım için ÖUCÎ 
nek kabul etmiş bulunan mülhak ve mazbut va
kıflar adına mütevelliler ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğünce yapılacak ödemeler; 

MADDE 9. — Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanunun 29 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun ve yönetmeliğinin tatbikini ince
lemek ve daha iyi olmasını sağlıyacak tedbirleri 
tesbit etmek maksadiyle Maarif Vekâletinde yıl
da bir defa toplanmak ve en çok bir hafta sür
mek üzere bir (Çocuk Koruma Genel Danışma 
Kurulu) teşkil olunur. 

1. Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Ad
liye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Çalışma ve İşlet
meler vekâletleri temsilcileri; 

2. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay ile 
esas amacı çocuğa yardım olan diğer hayır der
neklerinden Maarif Vekâletince davet olunacak 
temsilciler; 

3." Üniversite ve yüksek tahsil müessesele
rinden bir pedagog, bir çocuk hastalıkları mü
tehassısı, bir ruh hastalıkları mütehassısı ve bir 
çocuk ve bir sosyal hukuk mütehassısı; 

4. Maarif Vekâletinin tesbit edeceği 4 vali, 
4 belediye reisi ve 2 maarif müdürü; 

5. Maarif Vekâletinin tesbit edeceği 2 ye
tiştirme yurdu müdürü,' iki öğretmen ve bir he
kim, iki sosyal bilim ve hukuk mensubu; 

6. Bir hayır kurumuna bağlı olmadan önem
li bir bağışta bulunan veya tesis kuran iki vatan
daş ; 

Bu kurul, Maarif Vekili veya müsteşarının 
başkanlığında toplanır. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Vekiller Heyeti 
yürütür. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Beden, rulh ve ahlâk gelişme
leri tehlikede olan çocukların reşidoluneaya ka
dar bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahi
bi edilmeleri vilâyet özel idaresi ile vilâyet da
hilindeki belediyelerin müştereken kuracakları 
«Birlikler» tarafından sağlanır. 

Bu birliklere Maarif ve Sıhhat ve*İçtimai 
Muavenet Vekâletleri gerekli her türlü yardım 
yapmakla mükelleftirler. 

MADDE 2. — Her hangi bir yerde 1 nci mad
dede yazılı vasıflarda bir çocuğun bulunduğu 
zabıta, Devlet veya belediye memurları ve muh
tarlar tarafından öğrenildiğinde mahallin en 
büyük mülkiye âmirine haber verirler. Mül
kiye âmiri ana ve babasız veya ana ve babası 
belli olmıyan çocukları doğrudan doğruya, ana 
ve babalı veya ana ve babadan birisi bulunmı-
yan çocukları da velilerinin rıza ve muvafakat
leri alınmak suretiyle birlik emrine gönderir 
ve keyfiyeti derhal mahkemeye bildirir. Mah
keme birlik emrine gönderilen çocuklarla veli
lerinin rızaları alınamadığından birlik emrine 
gönderilemiyen diğer çocuklar hakkında Türk 
Medeni Kanun hükümlerine göre korunma ted
birleri alınmasına zaruret olup olmadığına ve 
çocukların malları varsa bu malların kimler ta
rafından ve ne suretle idare edileceğine ve işti
rak hissesine, ana ve babaları veya bunlardan 
birisi olup da malî durumları müsait bulunan
ların çocukların bakımlarına iştirak hisseleri 
hakkında da karar verir ve katîieşen kararın 
bir suretini mülkiye âmirine gönderir. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında Kanun 

MADDE 1. —. Beden, ruh ve ahlâk gelişme
leri tehlikede olup; 

a) Ana ve babasız, 
b) Ana ve babası belli olmıyan, 
e) Ana ve babası tarafından terk edilen, 
d) Ana ve babası tarafından ihmal edilip 

fuhşa, dilenciliğe, alkollü içkileri veya uyuşturu
cu maddeleri kullanmaya veya serseriliğe sürük
lenmek tehlikesine mâruz bulunan; 

Çocuklara (Korunmaya muhtaç çocuklar) de
nir. 

Yukarda yazılı çocukların reşit oluncaya ka
dar bu kanun hükümlerine göre kurulan mües
seselerde bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek 
sahibi edilmeleri hususunda bulundukları mahal
lin sulh hukuk mahkemelerince gerekli tedbir 
kararları ittihaz olunur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı vasıf
ları haiz bir çocuğun bulunduğunu zabıta, Dev
let veya belediye memurları veya muhtarlar öğ
rendikleri takdirde keyfiyeti mahallin en büyük 
mülkiye âmirine haber vermeye mecburdurlar. 

Mülkiye âmiri, bu çocuklardan haklarında 
derhal korunma tedbiri alınmasında zaruret gö
rülenleri mahkeme kararı alınıncaya kadar bu 
kanuna göre kurulmuş müesseselerden veya mev
cut hayır müesseselerinden birine, bulunmadığı 
takdirde münasip görülecek bir aile nezdine mas
rafları birlik tarafından karşılanmak üzere yer
leştirir. 

Müstacel olmıyan hallerde mülkiye âmiri ço
cuk hakkında tanzim edilmiş olan evrakı lü
zumlu karar verilmek üzere mahallî sulh hukuk 
mahkemesine tevdi eder. Çocuğun ana, babası 
veya bunlardan birisi mevcut ise keyfiyeti onla
ra da bildirir. 

MADDE :). — Mahkeme, evrakı gönderilen 
çocuklardan korunması icabedenlerin durumlarını 
göz önünde bulundurarak hangi şahıs, aile veya 
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MADDE 3. — Birinci maddede sözü gecen 
(Birlikler) Belediye Kanunu hükümleri gere
ğince kurulur. Bu birlikler tarafından çocuk 
bakım ve yetiştirme yurtları ve (her türlü tesis
leri kurulması mecburîdir. 

Bu vilâyet dâhilinde bakım ve yetiştirme 
yurtları kurulması mümkün olmadığı takdirde 
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Dahili
ye Vekâletlerinin tensibi ile civar vilâyetlerle 
müştereken bu tesisler kurulur. 

MADDE 4. — Birinci maddede zikredilen 
vasıfları haiz bulunan ve öğretim çağma gelme
miş olan çocuklar, çocuk bakım yurtlarına ve 
öğretim çağma girmiş olanlar da yetiştirme 
yurtlarına alınır. 

MADDE 5. — Bakım ve yetiştirme yurtları 
ile bunlara bağlı her türlü tesislerdeki çocukla
rın sıhhi durumları ile meşgul olacak tabip ve 

I Muvakkat E. 

•müesseseye tevdi edilmeleri gerektiği hususunda 
icabeden tedbir kararını ittihaz eder. 

Haklarında tedbir kararı verilmiş bulunan ço
cukların emvali mevcutsa kimin tarafından ida
re edileceği, ana-ve babaları veya bunlardan bi
risi sağ olup da yardım edecek kudrette iseler, 
çocukların bakımlarına iştirak miktarı Türk Me
deni Kanunu hükümleri dairesinde mahkemece 
tâyin olunur. 

Birinci fıkraya göre alman korunma tedbirle
ri lüzum görüldüğü takdirde alâkalıların tekli./ 
üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan evvel 
kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da rı
zası alınmak şartiylc devamı hususunda karar ve
rilebilir. 

Mahkemece verilen kararların bir sureti alâ
kalı mülkiye amirliğine gönderilir. 

MADDE 4. — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı vasıfları haiz olan çocukların bakılıp 
yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri, 
vilâyet hususi idareleriyle belediyelerin müştere
ken kuracakları birlikler tarafından sağlanır. 

Bu birliklere Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletleri her türlü yardımı yapmakla 
mükelleftirler. 

MADDE 5. — 4 ncü maddede sözü geçen 
(Birlikler) Belediye Kanunu hükümleri gereğin
ce kurulur. Bu birlikler tarafından çocuk bakım 
ve yetiştirme yurtları ve her türlü tesisleri ku
rulması mecburidir. 

Bir vilâyet dâhilinde bakım ve yetiştirme 
yurtları kurulması mümkün olmadığı takdirde 
Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Dahiliye 
vekâletlerinin tensibi ile civar vilâyetlerle müşte
reken bu tesisler kurulur. 

MADDE 6. — Birinci maddede zikredilen va
sıfları haiz bulunan ve öğretim çağma gelmemiş 
olan çocuklar Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
letince, çocuk bakım yurtlarına ve öğretim çağma 
girmiş olanlar da Maarif Vekâletince yetiştirme 
yurtlarına alınır. 

Çocuk bakım yurtlarında öğretim çağma ge
lenler yetiştirme yurtlarına devrolunur. 

MADDE 7. — Dahiliye Encümeninin 5 nci 
maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 
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memurlar Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâle
tince, eğitim ve öğretimleriyle meşgul olacak 
öğretmen ve teknik mütehassıs elemanlar Maa
rif Vekâletince, mahallen tâyini gereken memur 
ve müstahdemler de birlik idare heyetince umu
mi heyet kongresinde tesbit edilen kadrolara gö
re tâyin olunur. Bunların maaş ve bilcümle üc
retleri aidoldukları alâkalı vekâletler diğer kad
rolarla müteferrik masaraflar ve ek görev kar
şılıkları ise birlik bütçelerinden ödenil*. 

Birliklerce tâyin edilen memur ve müstah
demler, belediyeler memur ve müstahdemleri hak 
ve salâhiyetlerine sahiptirler. 

MADDE 6. — Bütün belediyeler ve vilâyet 
hususi idareleri ve bu kanunla verilen vazifele
ri görmek üzere, her yıl bütçelerine bir evvelki 
yıl tahsilatlarının en az yüzde biri nispetinde 
tahsisat koymaya ve ayrılan bu tahsisatı bütçe
lerinin tasdikinden itibaren üç ay içerisinde bağ
lı bulundukları Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma birliklerinin bankadaki fon hesapları
na yatırmaya mecburdurlar. 

Bütçelerine bu maddedeki kanuni tahsisatı 
koymıyan veya noksan mahalli idareler bütçe
lerini tasdika salahiyetli bulunan makamlar ta
rafından bu tahsisat re'sen konur veya kanuni 
hadde iblâğ olunur. 

MADDE 7. — Birinci maddenin 2 nei fıkra
sı gereğince Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâletleri her yıl bütçelerine, birliklerde istih
dam edecekleri personel masrafları haricolmak 
ve en az bütün hususi idare ve belediyelerin büt
çelerine koyacakları tahsisatın yekûnundan az 
olmamak üzere ihtiyaca göre ayrı ayrı tahsisat 
koymaya mecburdurlar. Bu tahsisatın birliklere 
dağıtılması her iki vekâletin müştereken hazır-
lıyacağı talimatnamedeki esaslara göre yapılır. 
Bu tahsisat, bütçenin tasdikinden itibaren en 
çok iki ay içerisinde birlikler emrine gönderi
lir. 

MADDE 8. — Bir vilâyet dahilindeki beledi
yelerle vilâyet hususi idare veya müstakil bele
diye bütçelerine 6 ncı madde gereğince konulan 
tahsisat bu hususta hazırlanan talimatnamede 
gösterilen şartları haiz bir yetiştirme yurdu te
sisine kâfi gelmediği takdirde alâkadar vekâlet
lerin tensibedecekleri bir mahalde birlik kurar-

: -- _ .. * "(S. Sayısı 
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MADDE S. — Bütün belediyeler ve vilâyet 
hususi idareleri ve bu kanunla verilen vazifeleri 
görmek üzere, her yıl bütçelerine bir evvelki yıl 
tahsisatlarının en az yüzde biri nispetinde tahsi
sat koymaya ve ayrılan bu tahsisatı bütçelerinin 
tasdikinden itibaren üç ay içerisinde bağlı bulun
dukları Korumaya Muhtaç Çocukları Koruma 
birliklerinin bankadaki fon hesaplarına yatırma
ya mecburdurlar. 

Bütçelerine bu maddedeki kanuni tahsisatı 
koymıyan veya noksan koyan mahallî idarelerin 
bütçelerini, tasdika salahiyetli bulunan makam
lar tarafından bu tahsisat re'sen konur veya ka
nuni hadde iblâğ olunur. 

MADDE 9. — Dahiliye Encümeninin 7 nci 
maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Bir vilâyet dahilindeki bele
diyelerle vilâyet hususi idare veya müstakil be
lediye bütçelerine 8 nci madde gereğince konulan 
tahsisat bu hususta hazırlanan talimatnamede gös
terilen şartları haiz bir yetiştirme yurdu tesisine 
kâfi gelmediği takdirde alâkadar vekâletlerin 
tensibedecekleri bir mahalde birlik kurarlar ve 
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lar ve müşterek yurtlar tesis ederler. Bu müm
kün olmadığı takdirde aynı gayenin tahakkuku 
için ve bu kanuna göre kurulan en yakın Ko
runmaya Muhtaç Çocukları Koruma birliklerin
den birisine, birliğe dâhil diğer azaların hak ve 
salâhiyetlerine sahib olarak girerler ve bütçele
rinde aynı esaslar içerisinde ayırmış oldukları 
tahsisatları o birliğin bankadaki fon hesabına 
yatırırlar. 

MADDE 9. — Kurulan birliklerin muhasebe 
işleri Devlet muhasebe usullerine uygun olarak 
Divanı Muhasebata hesap vermekle mükellef 
muhasipler tarafından yürütülür. Birliğin bü
tün işleri alâkalı vekaletlerce teftiş ettirilir. 

MADDE 10. — Korunmaya Muhtaç Çocuk
ları Koruma birliklerine dâhil vilâyet valileri 
veya tevkil edecekleri şahıslarla, Maarif, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet, Ziraat, Bölge Çalışma, İk
tisat ve Ticaret müdürleri Birlik İdare Heyeti
nin tabiî azalarıdır. 

MADDE 11. — Korunmaya Muhtaç Çocuk
ları Koruma birlikleri öğretim çağında olmıyan 
çocuklarla öğretim çağma gelmiş ve öğretim ça
ğını aştığı halde bunu görmemiş olarak teslim 
edilen çocukların bakım* korunma, eğitim ve öğ
retimi ile bu çocukların ilerde mahallî, iktisadi 
ve zirai ve sınai gibi ihtiyaçları karşılıyac&k su
rette amelî bir meslek sahibi olmaları için yetiş
tirme yurtları ve mahallî hususiyetleri göz önün
de bulunduran döner sermayeli iş yerleri ve 
atelyeleri açar ve kurarlar ve ders programları
nı buna göre hazırlarlar. 

MADDE 12. — Yetiştirme yurtlarında ilk
öğretimini ikmal eden çocuklardan kabiliyet 
gösterenler emsallerine tercihan Maarif Vekâ-
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niüşterek yurtlar tesis ederler. Bu mümkün olma
dığı takdirde aynı gayenin tahakkuku için ve bu 
kanuna göre kurulan en yakın Korunmaya Muh
taç Çocukları Koruma birliklerinden birisine, bir
liğe dâhil diğer azaların hak ve salâhiyetlerine 
sahibolarak girerler ve bütçelerinde aynı esaslar 
içerisinde ayırmış oldukları tahsisatları o birliğin 
bankadaki fon hesabına yatırırlar. 

MADDE 11. — Dahiliye Encümeninin 9 ncu 
maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Korunmaya Muhtaç Çocuk
ları Koruma Birliğine dâhil vilâyetlerin vali
leri veya tevkil edecekleri şahıslarla Maarif, 
Sıhhat ve İçtimai Muuvenet, Ziraat, Bölge Ça
lışma, İktisat ve Ticaret müdürleri birlik mec
lisinin; Birlik merkezi bulunan vilâyet maarif 
müdürü ile sıhhat ve içtimai muavenet müdü
rü de birlik encümeninin tabiî azalarıdır. 

MADDE 13. — Birlik encümenleri lüzumu 
halinde, artırma, eksiltme ve ihale Kanununa 
göre kendilerine tanınan salâhiyetlerin bir kıs
mım veya tamamını birlik merkezi dışındaki 
müesseselerin ihtiyaçlarına münhasır olmak üze
re (Varsa belediye veya köy meclisleri azala
rından birinin iştirakiyle) müessese mensupla
rından teşkil edecekleri komisyonlara devrede
bilirler. 

MADDE 14. — Dahiliye Encümeninin 11 
nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Yetiştirme yurtlarında ilk
öğretimini ikmal eden çocuklardan kabiliyet 
gösterenler emsallerine tercihan Maarif Vekâ-
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letinin tâyin ve tesbit edeceği şartlar dâhilinde 
kabiliyet, alâka ve yaşlarına göre daha ileri 
tahsil yapmak üzere : 

a) Yatılı, yatısız her derecedeki genel tah
sil müesseseleri ile meslek okul ve müesseseleri
ne yerleştirmek; 

b) Devlet, fabrika, müessese ve ziraat ku
rumlarına, hususi fabrika ve iş yerlerine, husu
si iş ve meslek sahipleri yanma vermek; 

c) Birlikler tarafından kurulmuş iş yerleri 
ve atelyelerde çalıştırmak suretiyle birer meslek 
veya sanat sahibi olacak şekilde yetiştirilirler. 

MADDE 13. — Devlet kurumları, hizmet
lerine aldıkları çocukları beslemek, giydirmek 
ve barındırmakla mükelleftirler. Hususi iş sa
hiplerinden talimatnamedeki şartları temin 
edenler tercih olunur. 

MADDE 14. — Hususi fabrika ve iş yerleri 
ile iş ve meslek sahibi yanma verilen çocukla
rın iş verenler tarafından barındırılması, bes
lenmesi, giydirilmesi mümkün olmadığı haller
de bu hususlar çocukların kendi yetiştirme 
yurtlarmca sağlanır. Veya bu hususta mahallî 
tedbirler alınır. 

MADDE 15. — 12 nci maddenin b ve c fık
raları gereğince iş yerlerine verilen ve yetiştir
me yurtlarında bakılan çocuklardan ücret mu
kabili çalıştırılanlardan yurt masrafları birlik 
idare heyetince tâyin edilecek nispetlerde ka
zançlarından çıkarılır. Çocuğun harçlığı da ay
rıldıktan sonra artarsa geri kalan kısım millî 
bankalarda çocuk namına açtırılan hesabı ca
riye bir ay zarfında yatırılır. Çocuğun ücreti
nin başlama zamanı ve miktarı yurt idaresi ile 
iş veren arasında mahallî örf ve rayice göre tes
bit olunur. Çocuğun harçlığı da yurt idaresi ta
rafından belirtilir. 

Muvakkat E. 

letinin tâyin ve tesbit edeceği şartlar dâhilin
de kabiliyet, alâka ve yaşlarına göre daha ile
ri tahsil yapmak üzere: 

a) Yatılı yatısız her derecedeki genel tah
sil müesseseleri ile meslek okul ve müessesele
rine yerleştirmek; 

b) Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hu
susi idareler, belediyeler 3659 sayılı Kanuna tâ
bi müesseseler ve sermayesinin yarısından faz
lası Devlete aidolan diğer teşekküller tarafın
dan kurulmuş fabrikalar, müessese ve ziraat iş
letmelerine veya hususi iş yeri ve meslek sa
hiplerinin yanma vermek; 

c) Birlikler tarafından kurulmuş iş yerle
ri ve atelyelerde çalıştırmak suretiyle birer 
meslek veya sanat sahibi olacak şekilde yetiş
tirilirler. 

MADDE 16. — Umumi ve mülhak bütçeli 
daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sa
yılı Kanuna tâbi müesseseler ve sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait diğer teşekküller 
hizmetlerine aldıkları çocukları beslemek, giy
dirmek ve barındırmakla mükelleftirler. Hususî 
iş sahiplerinden talimatnamedeki şartları temin 
edenler tercih olunur. 

MADDE 17. — Dahiliye Encümeninin 14 
neü maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — 15 nci maddenin b ve c fık
raları gereğince iş~ yerlerine verilen ve yetiştir
me yurtlarında bakılan çocuklardan ücret mu
kabili çalıştırılanlardan yurt masrafları birlik 
idare heyetince tâyin edilecek nispetlerde ka
zançlarından çıkarılır. Çocuğun harçlığı da ay
rıldıktan sonra artarsa geri kalan kısım millî 
bankalarda çocuk namına açtırılan hesabı cari
ye talimatnamede gösterilen müddet zarfında 
yatırılır.' Çocuğun ücretinin başlama zamanı ve 
miktarı yurt idaresi ile iş veren arasında ma
hallî örf ve rayice göre tesbit olunur. Çocuğun 
harçlığı da yurt idaresi tarafından belirtilir. 
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MADDE 16. — Köylerde veya çiftçiler ya
nında ayni ücretler mukabili çalıştırılan çocuk
lara verilen mallardan paraya tahvil edilenler 
bankalarda çocuk namına açılacak hesabı ca
riye, satılaınıyanlar köy ihtiyar meclisleri ta
rafından kıymetlendirilerek çocuk adına sak
lanır. Bankalarda çocuk namına acılan hesabı 
cariden birliğin yetkili şahıslarının vizesi olma
dan para çekilmez. 

MADDE 17. — Gocuklar adına biriken pa
ra ve mallar reşidolduğu zaman çocuğa aynen 
verilir. 

Türk Medeni Kanununun vesayet altındaki 
kimseye bırakılmış mallar hakkındaki hükmü 
bunlar için tatbik edilmez. 

MADDE 18. — Bakılmak üzere aile veya 
hususi şahıslara verilen, çalıştırılan çocuklann 
rcşidoluneaya kadar durumları, bu kanunun 
kendilerine yüklettiği vazife hudutları içinde 
gerek alâkadar vekaletlerce gerekse koruma 
birliklerince takip ve murakabe edilir. 

MADDE 19. — Korunmaya muhtaç çocuk
lardan sağır, dilsiz, kör, vücutça sakat ve ru
hen arızalı ve intibaksız veya 'benzeri durumda 
olduklarından durumları hususi bir eğitimi ica-
bettirenler için Maarif Vekâletince gerekli mü
esseseler kurulur. Buraya gönderilen çocuklar 
müesseseye kabul edilmeden evVel bir müşahede 
devresi geçirirler. 

Türk Ceza Kanununun 53 - 58 nei maddele
rine göre terbiye tedbirleri alınması icabeden 
çocuklar hakkında Adliye Vekâleti hususi yurt
lar açar ve bu hususta Maarif, Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletleri ile iş birliği yapar. 

MADDE '20. — 1593 sayılı Umumi Hıfzı
sıhha Kanununun 158, 153 ve 160 ncı madde
leri içerisine giren bütün müesseselerin eğitimi 
Maarif Vekâletince de murakabeye tâbidir. Eği
tim bakımından görülecek hususlar eğitim me
murlarının yazılı ihtarı ile bir ay zarfında dü
zeltilir. Bu düzeltmeyi yapmıyanlarm yanların
da çocuk bulundurulmasına müsaade edilmez ve 
müesseseleri kapatılarak alâkalı vekâletlere bil
dirilir. 
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MADDE 19. — Köylerde veya çiftçiler ya
nında aynı ücretler mukabili çalıştırılan çocuk
lara verilen mallardan paraya tahvil edilenler 
bankalarda çocuk namına açılacak hesabı cari
ye, satılaınıyanlar köy ihtiyar meclisleri tara
fından kıymetlendirilerek çocuk adına sakla
nır. 

MADDE 20. — Bankalarda çocuk namına 
açılan hesabı cariden birliğin yetkili şahısları
nın vizesi olmadan para çekilmez. Çocuklar adı
na biriken para ve mallar reşit olduğu zaman 
çocuğa aynen verilir. Türk Medeni Kanununun 
vesayet altındaki kimseye bıraikılmış mallar 
hakkındaki 398 nei maddesi hükmü bunlar için 
tatbik edilmez. 

MADDE 21. — Dahiliye Encümenin 18 nei 
maddesi 21 nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Korunmaya muhtaç çocuklar
dan sağır, dilsiz, kör, vücutça sakat ve ruhan 
arızalı ve intibaksız veya benzeri durumda ol
duklarından durumları hususi bir eğitimi icab-
ettirenler için Maarif Vekâletince gerekli mü
esseseler kurulur. Buraya gönderilen çocuklar 
müesseseye kabul edilmeden evvel bir müşahede 
devresi geçirirler. 

Türk Ceza Kanununun 53, 54, 57 ve 58 nei 
maddelerine göre terbiye tedbirleri icabeden 
çocuklar hakkında Adliye Vekâleti hususi yurt
lar açar ve bu hususta Maarif, Sıhhat ve içti
mai Muavenet vekaletleriyle iş birliği yapar. 

MADDE 23. — 1593 sayılı Umumi Hıfzısıh
ha Kanununun 158, 159 ve 160 ncı maddeleri ile 
İş Kanunu hükümlerine tâbi bütün müessese
lerdeki çocuklann eğitimi Maarif Vekâletince 
de murakabeye tâbidir. Eğitim bakımından gö
rülecek hususlar eğitim memurlarının yazılı ih
tarı ile bir ay zarfında düzeltilir. Bu düzeltmeyi 
yapmıyanlarm yanlarında çocuk bulundurulma
sına müsaade edilmez. Ve müesseseleri kapatıla
rak alâkalı vekâletlere bildirilir. 
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MADDE 21. — Yetiştirme yurtlarında bu
lunan çocuklar yurttan kaçacak olurlarsa, zabı
ta vasıtasiyle bulunarak geri getirilirler. 

İş yerleri ile hususi şahıslar yanında barın
dırılan, çalıştırılan çocuklar da bağlı oldukları 
yetiştirme yurdunun müsaadesi olmadıkça yer
lerini değiştiremezler, terk edemezler. 

Yurtlar veya iş sahipleri yanında korunmak
ta ve yetiştirilmekte olan çocuklara Türk Ceza 
Kanununun 182 nci maddesinde yazılı fiilleri 
işliyenler hakkında mezkûr maddede yazılı ce
zalar yerilir. 

MADDE 22. — Korunmaya muhtaç çocukla
rın korunma ve yetiştirilmesi için gerekli tahsi
satların kaynakları şunlardır : 

a) Bilûmum hususi idare ve belediyelerin 
bütçelerine koydukları bir sene evvelki tahsisat
larının en az yüzde birleri; 

b) Alâkadar vekâletlerin bu maksatla büt
çelerine koymuş oldukları tahsisattan ayrılacak 
hisseler; 

c) Hakiki ve hükmi şahıslarla beynelmi
lel teşekküller tarafından birliklere yapılacak 
ayni ve nakdî menkul ve gayrimenkul bağışlar; 

ç) Vakfiyelerinde çocuğa yardım için tahsi
sat kabul etmiş bulunan mülhak ve mazbut va
kıflar adjna mütevelliler ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce yapılacak yardımlar; 

d) Yurtlar tarafından veya bunlar menfa
atine verilecek müsamerelerle, iş yurtları ve di
ğer her türlü teşebbüs gelirleri; 

Müsamere gelirleri ve hertürlü bağışlar ver
in ve resimlerden muaftır. 

MADDE 23. — İş yerlerinde çalıştırılan ço
cuğun ücretinden bankaya yatırılması gereken 
miktarı zamanında, Birlik İdare Heyetince tesbit 
edilen mahajlî makamlardan- birine yatırmıyan-
lardan bu paralar tahsil edilir. Ve 50 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

Ücret olarak verilen malları korumıyanlar 
veya bunların intifa hakkından çocuğu mahrum 
edenlere birikmiş para veya malı reşit olduğu 
zaman çocuğa teslim etmiyenlere aynı ceza tat
bik olunur. 

Muvakkat E. 

MADDE 24. — Dahiliye Encümeninin 21 nci 
maddesi 24 neü madde olarak aynen kabili edil
miştir. 

MADDE 25. — Korunmaya muhtaç çocuk
ların korunma ve yetiştirilmesi için gerekli tah
sisatların kaynakları şunlardır : 

a) Bilûmum hususi idare ve belediyelerin 
bütçelerine koydukları bir sene evvelki tahsi
satlarının en az yüzde birleri; 

b) Alâkadar vekâletlerin bu maksatla büt
çelerine koymuş oldukları, tahsisattan ayrılacak 
hisseler; 

c) Hakiki ve hükmi şahıslarla beynelmilel 
teşekküller tarafından birliklere yapılacak ayni 
ve nakdi menkul ve gayrimenkul bağışlar; 

ç) Vakfiyelerinde çocuğa yardım için tah
sisat kabul etmiş bulunan mülhak ve mazbut 
vakıflar adına mütevelliler ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce'yapılacak yardımlar; 

d) Yurtlar tarafından veya bunlar nıcıir 
faatine verilecek müsamerelerle, iş yurtları ve 
diğer her türlü teşebbüs gelirleri, birliklere ya
pılacak bağışlarla her türlü gelirler, bilûmum 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 26. —- İş yerlerinde çalıştırılan ço
cukların ücretlerinden talimatnamede tesbit 
edilecek esaslar dairesinde, birlik ve çocuk 
hissesi olarak ayrılacak miktarları müddetin
de birliğe ve millî bankalara yatırnuyanlaria, 
çocuklar reşidolduktan sonra bankadan alınan 
paralan kendilerine iade etmiyenler hakkında 
üç aydan bir seneye kadar hapis ve 200 lira
dan 2 000 liraya kadar ağır para eczası tatbik 
olunur, ayrıca yatınîmıyan paranın tazminine 
de hükmolunur. 

Zamanında yatınîmıyan paranın zimmete 
geçirilmiş olduğu tahakkuk ederse yıtkarıki 

( S. Sayısı : 179 ) 



Da. E. 
- 24 — 

Muvakkat E. 

MADDE 24. — Ücretle çalıştırılan çocukla
rın ölümü halinde kanuni mirasçıları yoksa, bi
rikmiş olan paraları bağlı oldukları Birliklere 
intikal eder. 

MADDE 25. — Korunmaya muhtaç, çocukları 
Koruma Birlikleri alâkadar vilâyetlerce teftiş 
ettirilirler. Bu raporlarda zikredilen noksanları 
gidermeye ve alınması ieabeden tedbirleri alma
ya Birlikler mecburdurlar. 

MADDE 26. — Bu kanunun tatbikatı ile il
gili talimatname, kanunun neşrinden sonra en 
çok 6 ay içerisinde Maarif, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet ve içişleri Vekâletince müştereken ha
zırlanır. 

MADDE 27. — Bu kanun ve talimatnamede 
zikredilen hususlarla, Birliklerin yıllık faliyet 
raporları neticelerini tesbit ve bu müesseselerin 
tekâmül ve inkişaf hırı için alınacak tedbirler hak
kında tavsiyelerde bulunmak üzere Maarif Ve
kâletinde her yıl bir defa toplanmak üzere bir 
«Çocuk Koruma Umumi Danışma Heyeti» teş
kil olunur. 

Bu heyet azaları şunlardır : 
a) Maarif, Sıhhat ve î:;!imai Muavenet, Da

hiliye, Adliye, Milî Müdafa, Çalışma Ziraat ve 
İşletmeler Vekâletleri tetısil çileri; 

b) Üniversite veya yüksek tahsil müessese
lerinden bir pedegog bir çocuk ve bir ruh hasta
lıkları mütehassısı, bir çocuk ve sosyal hukuk 
mütehassısı; 

c) Maarif Vekâletince tâyin ve tesbit edilen 
ve kurulan Birliklerin onda biri nispetinde Vali, 
Belediye Reisi, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Maa
rif ve Yurt Müdürü; 

ç) Gerek doğrudan doğruya, gerekse dola-
yısiyle Çocuk Koruma bakımı, Eğitimi ve sağ
lığı gayesine matuf olarak kurulan üç hayır 
cemiyeti temsilcisi; I 

( S. Sayı 

I fıkraya göre, tâyin edilecek cezalar bir misli 
artırılarak verilir . 

Çocuğa ücret olarak verilen mallarla çocu
ğa. ait sair malları korumıyan veya çocuğun 
bunlardan intifama mâni olanlar haklarında 

I 200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza
sı verilir ve bunları zimmetine geçirenler hak
kında da ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 27. — Dahiliye Encümeninin 24 ncü 
maddesi 27 ııci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Birlikler ve bunlara bağlı 
müesseseler vilâyetlerce de salahiyetli kimse
lere teftiş ettirilir. Birlikler bu teftişlerde tes
bit edilen noksanları gidermeye ve ieabeden 
tedbirleri almaya mecburdurlar. 

MADDE 29. — Bu kanunun tatbikatiyle il
gili talimatname; kanunun neşrinden sonra en 

I geç 6 ay içerisinde Maarif, Sıhhat ve içtimai 
Muavenet ve Dahiliye Vekâletlerince müştere
ken hazırlanır. 

MADDE 30. — Bu kanun ve talimatnamede 
zikredilen hususlarla, birliklerin yıllık faaliyet 
raporları neticelerini tesbit ve bu müesseselerin 

I tekâmül ve inkişafları için alınacak tedbirler 
hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Maarif 
Vekâletinde her yıl bir defa toplanmak üzere bir 
«Çocuk Koruma Umumi Danışma Heyeti» teş
kil olunur. 

Bu heyet azaları şunlardır : 
a) • Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Da

hiliye, Adliye, Millî Müdafaa, Çalışma, Ziraat 
ve işletmeler Vekâletleri temsilcileri; 

b) Üniversite veya yüksek tahsil müessese
lerinden bir pedegog, bir çocuk ve #ruh hastalık
ları mütehassısı, bir çocuk hukuku ve bir sosyal 
hukuk mütehassısı; 

c) Maarif Vekâletince tâyin ve tesbit edi
len ve kurulan birliklerin onda biri nispetinde 
vali, belediye reisi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, 
Maarif ve Yurt Müdür; 

e) Gerek doğrudan doğruya, gerekse dolayı-
siyle çocuk koruma, bakımı, eğitimi ve sağlığı 
gayesine matuf olarak kurulan hayır cemiyeti e-

I rinden üçünün birer temsilcisi; 
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d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden üç 
temsilci; 

e) Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 
önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran şa
hıslardan iki kişi; 

Bu heyet Maarif Vekili veya Müsteşarı mıı 
riyasetinde top] anır. 

MADDE 28. 27 nci maddedeki hevett 
Ankara haricinden gelen azaların kanuni har
cırahları Maarif Vekaleti bütçesinden ödenir. 
Uhdelerinde resmî bir vazife bulunmıyanlanıı 
harcırahları hesabında 4 neü derece aylık aslı 
e'sastir. 

MADDE 29. -
ten kaldırılmıştır. 

5387 sayılı Kanun meriyet-

M ADDE 30. -- Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 31. --- Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heveti mezundur. 

Muvakkat E. 
Sfc&âfcs-

d) Büyük iş ve müessese sahiplerinden üç 
temsilci; 

e) Bir hayır kurumuna bağlı olmadan 
önemli bir bağışta bulunan veya tesis kuran şa
hıslardan iki kişi;. 

Bu heyet Maarif Vekili veya müsteşarın ri
yasetinde toplanır. 

MADDE 31. — 30 ncu maddedeki heyete 
Ankara haricinden gelen azaların kanuni harcı
rahları Maarif Vekâleti bütçesinden ödenir. , 

MADDE 32. — 5387 sayılı Kanım meriyetten 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. - Öğret im çağma 
gelmemiş çocuklardan haklarında korunma kara
rı verilenler - bakını yurtları ikmal edilinceye 
kadar - mahallî birlikler kararı ile bakım ücret
leri birlikler tarafından ödenmek şartiyle Çocuk 
Esirgeme Kurumu yuvalarında barındırılırlar. 

MUVAKKAT MADDE/ 2.' — Korunmaya 
muhtaç: çocukların korunması gayesiyle bu kanu
nun neşrinden evvel teşekkül etmiş olan birlikler, 
nizamnamelerini kanunun neşrinden itibaren üç 
ay zarfında bu kanunun hükümlerine intibak et-
tirmeye meebıırdıır 1 ar. 

Birlikten ayrılacak olan köylerin hukuk ve ve-
eaibi bu kanuna intibak ettirilen birliklere inti
kal eder. 

MADDE 33. 
meriyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde 

MADDE 34. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heveti memurdur. 

»e^< 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Aralık, 1957 yılı Ocak 
ve Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni mazbatası (5 /41) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 30 . IV . 1957 

Esas No. 5/11. 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

10 988 800 68 1956 Aralık babında bankada mevcut para 
999 287 54 1956 Aralık, 1957 Ocak, •Şubat aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

11 988 088 22 Yekûn 
5 978 572 80 1956 Aralık, 1957 Ocak, Şubat 'aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

6 009 515 42 1957 Mart başında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1956 Aralık, 1957 Ocak, Şubat ayları gider kâğıtları in
celendi : 

1956 Aralık İtasında Ziraat Bankasında kalan para 1956 Aralık, 1957 Ocak, Şubat aylarında Zi
raat Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harca
nan para çıkdıktan sonra 1957 Mart ayı başında Ziraat Bankasında (6 009 515,42) lira kaldığı 
görülmüş ve bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulunmuş ol
makla beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu 
anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Kiyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının. 
Tetkiki Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Murakıp 

İstanbul CKimüşane İsparta Sivas 
F. N. Çamlıhel İT. Zarbım • K. I) emir alay R. Öçten 

istanbul Kars Kırklareli Konya 
Z. E. Spor el. A. Yeniaras İT. Yaman R. Göbmenoğlu 

Konya Samsun Sivas Sivas 
3/. Keskin F. Tüzel N. Ertürk M. Turhan, 

Tokad ; 

A. Gürhan 
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S. SAYISI : 185 
Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası ve iktisat, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1 /423) 

T. (J. 
Başvekâlet 23 . II . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 300/723 ~ ' - • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi, .Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki İsletmeler Vekâletince ha-
zırlanan ve Yüksek Meclise, takdimi İcra Vekileri Heyetince 15 . I I . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun layihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla .arz ederim. 

' Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Büyük bir hızla iktisadi kalkınma yoluna girmiş olan memleketimizde bu kalkınmanın en mü
him unsurları 'olan sanayi, madenler ve enerji işlerini bir elde toplamak ve" devlet ve hususi sek
tör farkı gözetmeksizin aynı iktisadi politikanın .icaplarına göre tedvir ve tanzim etmek zamanı 
gelmiş bulunmaktadır. Filhakika bugün sanayi ve maden sahasında iktisadi devlet teşekkülleri İş
letmeler Vekâletine, enerji sahasında İşletmeler.1 Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerine, bunların yanıba-
şmda aynı mevzular üzerinde hususi sektöre mütaallik işler de keza bu vekâletler ile İktisat ve Tica
ret Vekâleti arasında taksim edilmiş vaziyettedir. Halbuki evvelâ iktisadi devlet teşekkülleri ile 
hususi sektömn arasında ticari kaideler itibariyle her hangi bir fark yoktur. İktisadi devlet teşek
külleri de tüccar gibi hareket etmek ve hususi hukuk kanunlarına tâbi olmak movkiindedii'ler. 
İşletmeler Vekâletine bağlılıkları ancak murakabe ve umumi iktisadi politikanın istikametlerini 
tâyin zaviyesindendir. Bunun dışında kendi'idare meclisleri ve umumi heyetleri vardır. Tam bir 
muhtariyeti haizdirler. İşletmeler Vekâletinin bu tabiî vaziyet karşısında doğrudan doğruya işlet
mecilikle bir alâkası olmadığı aşikârdır. Esasen bu vekâletin 1950 Şubatında teşekkülü iktisadi 
zaruretlerden ziyade siyasi icaplar dolayısiyle vâki olmuştur. 

Sanayi, madenler ve enerji işlerinin bir vekâlette toplanmasının faydalarını uzun uzadıya iza
ha lüzum yoktur. Çok geniş olan bu faydaların basında bu işler arasındaki .ahengin temini gelmek
tedir. 

Yukarda kısaca arz edilmiş olan bu mucip sebepler ötedenberi Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bütçe müzakerelerinde ortaya atılmış ve toplayıcı vekâletin bir an*evvel teşekkülü daima isten
miştir. Ancak bu temayülün tahakkuk etmesi için icabedeıı iktisadi şartların ve bn şartlarla 
alâkalı yeni prensiplerin tekevvün etmesi lâzımgeliyordu. Bir taraftan kalkınma hareketlerinin, 
bunları enerji, maden ye- sanayi sahasında aynı istikamette yürütmek imkânını verecek seviyeye 
gelmesi, diğer taraftan- 1950 (}en evvel bir aralık devleti fiilen işletmeci haline koyan prensiplerin 
değişmesi zarureti vardı. Bugün her iki şart da tahakkuk etmiştir. Mercekten memleketimizde or
ta ve büyük sanayie doğru olan inkişafla muvazi olarak büyük ve orta termik ve hidrolik san-

Devre : X 
îçtima : 3 
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trallerden enerji istihsali, hakiki maden işletmeciliği de kendisini göstermiş 'bulunmaktadır. İkti
sadi devlet teşekküllerini hususi sektöre yaklaştırmak ve ileride bu sektöre intikal ettirmek mak-
sadiyle tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Bizzat enerji, maden ve sanayi işlerini bir vekâlette top-
lamak bu tedbirlerin birisini teşkil etmektedir. 

işte bu sebeplerle hazırlanan lâyihanın birinci maddesinde Sanayi, Maden ve Enerji Vekâletinin 
vazifeleri umumi bir ifade ile gösterilmiştir. 

ikinci maddede vekâletin merkez daireleri tadadolunmuş ve vilâyetlerde, -işlerin inkişafına 
süratle intibak ettirilecek seyyaliydi haiz bir teşkilât vücuda getirilmesi imkânı derpiş* edilmiş
tir. 

Üçüncü maddede merkez teşkilâtına dâhil dairelerin göreceği işler umumi olarak gösterilmiş
tir. Bu vazifelerin tafsili, daireler arasındaki koordinasyonun tesisi suretleri bilâhara yapılacak ta
limatname ile tesbit olunacaktır. Sekizinci madde buna ait hükmü ihtiva etmektedir-. 

Dördüncü madde Vekâlet Disiplin Komisyonunun teşkil suretini göstermekte olup Memurin 
Kanununun 52 nei maddesi hükmü icabıdır. 

Beşinci maddede vekâlet kadrolarına ait cetvellere ve vekâlet mensuplarının tâyinlerine müta-
allik hükümlere yer verilmiştir. 

Altıncı maddede vekâlete bağlanmış olan iktisadi devlet teşekkülleri tasrih edilmiştir. 
Yedinci mâflde yeni vekâlete tevdi edilen işler üzerinde evvelce başka vekâletlere verilmiş oları 

vazife ve salâhiyetlerin devrine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Dokuzuncu madde kaldırılan kanunlarla kadroları göstermektedir. 
On ve on birinci maddeler her kanunda ver alan maddelerdir. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisfat Encümeni 

ESÛS No, 1/423 
Karar No. 20 

7 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş 
ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihası alâkalı 
vekâlet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz
de müzakere edildi. 

Sanayi, maden ve enerji sahalarında ulaştı
ğımız mesut inkişaf seviyesi ve bu sahadaki hu
susi ve resmî sektöre ait teşebbüslerin sıkı suret
te birbirleriyle iş birliği yapar hale gelmiş ol
ması sanayi, maden ve enerji tesislerinin kuru
lup işletilmesi faaliyetlerinin hususi, resmî sek
tör farkı gözetilmeden sıkı bir koordinasyon 
içinde sevk ve idare ve kontrol edilmesi lüzu
munu ortaya koymuştur. Yeni vekâletin kuruluş 
sebeplerinin başında bu lüzum yer almaktadır. 

Filhakika bugün maden ve sanayi teşebbüs
lerinden Devlet sektörüne aidolanlar işletmeler 
Vekâletinin, hususi sektöre aidolanlar ise ikti

sat ve Ticaret Vekâletinin murakabesine tâbi 
bulunmaktadır. Halbuki bilfarz. Devlet linyit 
politikasının muvaffakiyete ulaştırılabilmesi için 
yalnız Devlet sektörünün sarf ettiği gayretler 
kâfi gelmemekte, buna muvazi olarak hususi 
müteşebbis elindeki linyit madenlerinin aynı 
anlayış ve hummalı faaliyet içinde bulunması 
icabetmektedir. Tam ve sıkı bir İş birliğine ih-
tiyaŞ gösteren böyle bir faaliyetin bir elden ida
re edilmesi takdirinde temin edilecek muvaffa
kiyet imkânı bugünkünden çok daha geniş ola
caktır. Enerji sahasındaki dağınıklık maden ve 
sanayi sahalarmdakinden çok daha fazladır. Bu 
durumun da biran evvel ıslah edilmesi ve ener
ji. işlerinin bir elde toplanması yukarda zikredi
len sebepler dolayısiyle de lüzumludur. Sanayi 
ve maden tesisleriyle olan yakın ilgisi ve sana
yiden madudoluşu bugünkü hacını da göz önün-
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de tutularak enerji işlerimizin aynı vekâlet elin
de toplanmasını muhik kılmaktadır. 

Bu sebeplerle umumiyet itibariyle yerinde 
görülen kanun lâyihasının dördüncü, dokuzun
cu, on birinci maddeleri ile 3 ve 4 sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir. 

Yeni vekâlete Hükümet lâyihasında verilen 
isim yerine encümenimiz daha kısa olması ve 
aynı mânayı ihtiva etmesi itibariyle Sanayi Ve
kâleti isminin verilmesini uygun görmüştür. Di
ğer maddelerde bunun icabı olan tadiller ya-̂  
pılmıştır. 

Vekâlet sanayi, • maden ve enerji işlerimiz 
arasında koordinasyonu temin maksadiyle ku
rulduğuna göre teşkilâtı içindeki dairelerden 
birinin bu vazifeyi deruhde etmesi lüzumuna 
kanaat getirmiş, ve Tetkik Heyeti Reisliğinin 
bu işi yapacağı anlaşıldığından 3 ncü madde
nin «F» fıkrası bu yönden vuzuhlandırılmıştır. 
Ve bu değişikliğin neticesi olarak «Tetkik He
yeti Reisliği» ne «Koordinasyon ve Tetkik He
yeti Reisliği» isminin verilmesi muvafık bulun
muş ve 2 nci maddenin 5 numaralı fıkrası 1ie 
3 ncü maddenin «F» fıkrasına, 7 nci maddeye 
ve kadro cetvellerine aynı isim konulmuştur. 

Kanunun 29. I I . 1956 tarihinde meriyete gir
mesini derpiş eden 10 ncu maddesi bu tarih geç
miş bulunduğundan bugünkü imkân nazara alı
narak değiştirilmiştir. 

Lâyihaya bağlı «1» ve «2» sayılı cetvelin 
«Koordinasyon ve Tetkik Heyeti Reisliğine» 
ait kısmında «Başmühendislik» unvanı teadülü 
bozmamak maksadiyle «mütehassıs mühendis» 
olarak değiştirilmiş; «Maden Dairesi Reisliği» 
kısmında mevcut başmühendislik kadro maaşı 
da yine ahengi temin ve ihtiyacı karşılıyabil^ 
nıek bakımından 125 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Maden Dairesi Reisliğinin işlerinin yürütül
mesi için ekli cetvellerde yazılı kadroların kâ
fi gelmiyeceği görülmüş ise de Bütçe Kanunu
na bağlı D cetvellerinde bu daireye, ait pek çok 
kadrolar bulunduğu ve bu kadroların yeni ve

kâlete aktarılacağı ve o sırada bu kısma bâzı 
ilâveler yapılmasının da düşünüldüğü öğrenil
miş ve ancak bunun için lüzumlu hükümlerin 
tahsisat aktarılmasına ait hükümlerle ve kanu
nun meriyete gireceği tarihle birlikte Bütçe 
Encümeninde tertip edilmesinin muvafık olaca
ğı neticesine varılmıştır. 

Bu değişiklikler ve kayıtlarla hükümet lâyi
hası encümenimizce müttefikan tasvibolunmuş ve 
takdimen ve müstacelen müzakeresi kararlaş
tırılmıştır. 

Havalesi gereğince Nafıa Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat Encümeni Reisi Bu Mazbata Murarriri 

Uşak Giresun 
H. Gedik H. Bozbağ 

Kâtip 
Gazianteb Aydın 

/. Daî N. lyriboz 
• Burdur Gazianteb 
Fethi Çelikbaş Ali Ocak 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Giresun istanbul 

T. încmç Nazim Bezmen 
imzada bulunamadı 

istanbul istanbul 
S. Gögen H. Soriano 
Kars Kastamonu 

R. Yalçın N. Ş. Nabel 
' imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Kırklareli Kütahya 
M. A. Ceylân O. özbilen 

imzada bulunamadı 
Kütahya Sirıob 

A. G. Bubik H. Tan 
imzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
M. Harunoğlu E. Nutku 

İmzada bulunamadı 
Van Zonguldak 

H. Durmaz S\ Başol 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
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Nafıa Encüm 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/423 

Karar No. 11 
Yüksek 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş 
ve.vazifeleri hakkında kanun lâyihası işletmeler 
Vekili ve alâkalı vekâlet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Sanajâ, maden ve enerji sahasında son yıllar
da geniş ölçüde bir gelişme ve inikşaf elde edil
miş, resmî ve hususi sektöre ait girişilmiş teşeb
büsler birbirleriyle çok sıkı surette iş birliği ya
par hale gelmiştir. Bu ise sanayi, maden ve ener
ji tesislerinin ister hususi, ister resmî sektöre ait 
olsun fark gözetilmeden bir elden sevk ve idare 
edilmesini zaruri kılmıştır. Filhakika bugün bir
birleriyle sıkı surette alâkası bulunan sanayi, ma
den ve enerji başka başka vekâletlerin idaresine 
terk edilmiş hattâ maden ve sanayi işlerinin res
mî sektöre aidolanı işletmeler, hususi sektöre aid-
olanı ise iktisat ve Ticaret Vekâletinin idaresine, 
enerjinin bir kısmı Nafıa Vekâletinin murakabe
sine terk edilmiştir. Bu hal ise sanayi, maden ve 
enerji işlerinin verimini azaltmış, murakabe ve 
kontrol işini de aksatmıştır. Bugüne kadar devam 
edegelen bu halin son yıllarda meydana getirdi
ği ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılamak için gi
rişilen teşebbüslerin verimli ve semereli olabil
mesi için maden, sanayi ve enerjinin birleştiril
mesini ve bir idare altında toplanmasını zaruri 
kılmıştır. 

Ancak yeni kurulacak vekâletin aranılan va
sıfları haiz olabilmesi ve verimli neticeler elde 
edilebilmesi ancak yetkilerinin ve kadrolarının 
bugünün şartlarına, imkânlarına ve iş hacmiyle 
mütenasibolmasma bağlıdır. Bu hususları göz 
önünde bulunduran encümenimiz kanun müzake
resinden önce beş kişilik tâli bir encümen seçmiş, 
kanunun maddeleri ve kadro cetvelleri üzerinde 
esaslı incelemeler yaptırmış, bilâhara Tâli Encü
mence hazırlanan kanun ve kadro cetvellerini 
tetkik etmiştir. 

Neticede kurulacak Sanayi Vekâletinin di-
,,namik bir hüviyete sahibolabilmesi, tetkik ve 
murakabe işlerinin mcmlekctşümul bir mahiyet 
taşıyabilmesi için Hükümetçe tesbit edilen kad-

I mazbatası 

29 . VI . 1956 

Reisliğe 

roları kifayetsiz bulmuş ve mevcut teşkilâtın 
devamı mahiyetinde olan bu kadrolara ihtisas ve 
iştigal mevzularma göre asgari bir kadro il-âve-
si zaruri görülerek 1 ve 2 sayılı cetveller bu
na göre yeniden tanzim, 3 ye 4 sayılı cetveller 
de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bilâhara Vekâletin ismi üzerinde durulmuş, 
sanayi kelimesinin ifade ettiği mâna maden ve 
enerjiyi de içerisine aldığından İktisat Encüme
nince, kurulacak Vekâletin Sanayi Vekâleti ola
rak kabul edilmiş olması encümenimizce de yerin
de ve uygun görülmüştür. 

Vekâletin vazifelerini belirten İktisat Encü
meninin 1 ne i maddesine enerji, maden ve sana
yi işlerini ilgilendireni etkik ve tahlilleri yapmak 
ve yaptırmak lüzumlu kanını, nizamname ve ta
limatnameleri ihzar etmek ve tatbikini sağlamak 
salâhiyetlerinin de verilmesi derpiş edilerek bi
rinci madde tadilen kabul edilmiştir. 

Kurulacak Vekâletin bünyesini teşkil edim da
ireler -meyanında bulunan Koordinasyon ve Tel-. 
kik Heyeti Reisliğinin bizatihi vazifeleri meya-
nında bulunduğundan bu dairenin adının Hükü
met teklifinde olduğu gibi Tetkik Heyeti Reisliği 
olarak bırakılması, bundan başka memleketimizde 
bugüne kadar başıboş bir halde kendi mukadde
ratı ile başbaşa bırakılmış maddi ve mânevi yar
dımlardan mahrum bulunan küçük sanatların 
şimdiki Ticaret Vekâletinde olduğu gibi Küçük 
»Sanatlar Umum Müdürlüğü halinde değil âm ve 
kâmil mânaşiyle memleketin küçük sanatını koru
yucu ve teşvik edici bir duruma gelmesi için bu 
müdürlük de diğer maden ve. sanayi j>-ibi Küçük 
Sanat Dairesi halinde mütalâa olunması ve keza 
bunun bünyesine dâhil sınai mülkiyetin ayrıla
rak müstakil bir müdürlük haline gelmesi her ba
kımdan faydalı görülerek 2 nci madde bu tadil
lerle kabul edilmiştir. 

o ne il maddenin A bendinde Vekâlet Müste
şarının teşkilâtın en büyük âmiri olarak tavzif 
olunması uygun görülmemiş, diğer Vekâlet müs-
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teşnrları gibi bu Vekâlet Müsteşarının da Vekilin 
müşavir vo yardımcısı olması ieabettiği en büyük 
âmir Vekil olduğu- düşüncesiyle bu kelime fıkra
dan çıkarılmak, keza aynı maddenin B fıkrasın
daki, Vekâlet için bir Müşavir kabul edilmiş ol
masının birbirinden ayrı fonksiyonları, ihtisasla
rı ihtiva eden bu maden, enerji ve sanayi gibi 
gruplara ait işleri Vekilin bir Müşavirle istişare 
edebilmesini mümkün görmemiş ve her ihtisas ko
lu için birer Müşavirin bulundurulmasını her ba
kımdan uygun görülerek bir Müşavir üçe çıkarıl
mış ve Sanayi Mülkiyet Müdürlüğü ihdas edil
miş, mütaakıp fıkradarda bâzı kelime redaksi
yonları yapılarak madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde olarak diğer Vekâletlerde 
olduğu gibi daireler arasındaki ihtilâfları Vekâ
lete ait bâzı hususları müzakere etmek üzere Dai
re Reislerinden ve Müşavirlerden mürekkep bir 
Müşavirler Heyetinin ihdası her bakımdan fay
dalı ve uygun görülerek bu madde ilâve edilmiş
tir. 

Bundaıı sonraki maddeler bâzı tadil ve numa
ra değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

Vukarda belirtilen tashih ve ilâvelerle kanun 
lâyihası mevcudun ittüakiylc kabul edilmiştir. 

Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi te
mennisiyle ve havalesi gereğince Bütçe Encüme
nine tevdi buyurulınak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

(iazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Erzurum 
E. Tuncel 

Çoruh 
1\I. Bumin 

Denizli 
B. Akşit 

U,rfa 
//. (hal 

Konya 
/ / . Ölçmen 

Bursa 
AF. Yücel 

Çorum • 
Ek kadroya muhalifim. 

$. Gür ses 
Denizli Tokad 

O. Ongan M. Şahin 
Zonguldak 
İL Hilâle t 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/İ83 
Karar No. 9\2 

Yüksek Reisliğe 

195 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş ve 
vazifeleri hakkında İşletmeler Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 23 . I I . 1956 
tarihli ve 71/300-723 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası İktisat ve Nafıa encümen
leri mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla işletmeler Vekili, İktisat Vekili 
ve Maliye ve Nafıa Vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

. Kanun lâyihası, gerekçesiıîde de arz ve izah 
edildiği üzere sanayi, madenler ve enerji mev
zunda muhtelif vekâletlere dağılmış bulunan sa
lâhiyetleri bir elde toplamak suretiyle bu işleri 
Devlet ve hususi sektör arasında bir fark gözet
meksizin iktisadi politika icaplarına göre tedvir 
ve tanzim etmek üzere Sanayi, Maden ve Enerji 
Vekâleti adiyle yeni bir vekâlet ihdasım ve bu 

vekâletin deruhde edeceği vazifelerin tâyinini 
istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de belirtildiği 
üzere sanayi ve maden sahasında İşletmeler, ik
tisat ve Ticaret, enerji mevzuunda ise yine İş
letmeler, Nafıa ve Dahiliye Vekâletleri meşgul 
olmakta ve bittabi bu çalışmalar arasında tam 
bir ahenk ve koordinasyon sağlanması müşkül 
olmaktadır. Girişmiş olduğumuz feyizli iktisadi 
kalkınma hareketinin bu üç unsur üzerindeki ça
lışmaların, iktisadi icaplara uygun olarak plânlı, 
tasarruflu ve rasyonel bir şekilde sevk ve idaresi 
ve tahsisan hususi teşebbüsle daha yakından ve 
daha müessir bir şekilde alâkadar olunması bu 
işlerin ancak, bir elden idaresi suretiyle müm
kün olacağı bedihidir. Bu sebeple hazırlanmış 
bulunan kanun lâyihası üzerinde encümenimizde 
cereyan eden uzun müzakerelerden sonra lâyiha-
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mn sevkmi mucip sebepler yerinde görülerek lâ
yihayı bidayeten tetkik etmiş olan Nafıa Encü
meninin hazırlamış olduğu metin üzerinde mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde cereyan eden müzakere
lerde : 

1. Resmî ve hususi bilûmum sanayi, maden 
ve enerji sahalarındaki çalışmaları memleketin 
yüksek menfaatine yöneltmek ve koordine etmek, 

2. Memleketimizin bu sahalardaki mevcudu
nu ye ihtiyaçlarını tesbit etmek, ** 

3. Maden, enerji ve bilhassa sanayi sahala
rındaki ihtiyaçları tesbit ettikten sonra bu eksik
liklerin tamamlanması için gereken etüdleri yap
mak, programlarını hazırlamak, 

4. Resmî ve .hususi teşekküller arasında fark 
gözetmeksizin memleketimiz için hayati önemi ha
iz olan mevzuların tahakkuku için gereken teknik 
bilgi ve finansman imkânlarını bahşetmek ve her 
türlü müzaharette bulunmak, 

5. Sanayi mamullerinin -kalitesinin düşme
mesini ve mümkün mertebe bunların muayyen 
standarda uymasını, sağlamak, 

6. Kurulacak bu vekâletin deruhde ettiği hiz
metler için kâfi miktarda teknik eleman kadrosu 
vermek, 

Hususunda ileri sürülen mütalâalar encüme-
nimizce de yerinde görülerek birinci madde metni 
bu esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
yeniden tedvin ve kabul edilmiştir. 

Vekâletin teşkilâtını gösteren 2 nci madde 
metninden vekâlet müşavirleri ve Tetkik Heyeti 
Reisliği çıkarılmış ve buna mukabil Sanayi Dai
resi kadroları tezyidedilerek ayrıca bu riyasete, 
memleketin mevcut resmî ve hususi sanayi mües
seselerini ilgilendiren işletmelerle, memleketin 
muhtacolduğu sanayi sahalarının etüd, plân, pro
je ve işleriyle meşgul olacak bir Etüd Dairesi re
is ve muavinliği sanayi ve küçük sanatlar mev-
zulariyle iştigal etmek üzere de diğer iki reis mu
avinliği ilâve edilmiştir. 

Üçüncü maddenin fıkralarında kelime ilâve 
ve değişiklikleri yapılmış ve bilhassa lâyihanın 
(G) fıkrası (E) fıkrası olarak ve birinci madde
ye mütenazır değişikliği yapılmak suretiyle ka
bul ve vekilin salâhiyetleri meyanmda bulunan 
hususatın kanun metnine ithalinde amelî bir fay
da mutasavver olmadığından Nafıa Encümeninin 
dördüncü maddesi tayyedilmiş ve vekâlet müste-
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sarının reisliği altında Sanayi, Maden ve Enerji 
dairelerinin müşterek veya birbirleriyle alâkalı 
işlerini tetkik etmek üzere bu dairelerin reis ve 
reis muavinlerinden mürekkep bir Koordinasyon 
Komitesinin kurulması hakkındaki hüküm dör
düncü ve vekâletin vazifeleri arasında bulunan 
mevzulardan hususi teşebbüsün fikirlerinden de 
istifade edilmek üzere bir Sanayi Şûrası kurulma
sı hakkındaki hükmü ihtiva eden beşinci madde 
encümenimizce yeniden tanzim ve kabul edilmiş
tir. • ••' 

Lâyihanın dördüncü maddesi tadilen altıncı 
ve iktisat Encümeninin 5 nci maddesi ise ihtisas 
mevkilerinin (I) sayılı cetvelde yazılı kadroların 
karşısında gösterilmek suretiyle ayrıca cetvel 
tanzimine lüzum kalmamış olduğundan tadilen on 
birinci madde olarak kabul edilmiş ve bu mad
deye merbut (I) sayılı cetvelde memleketimizin 
sanayi, maden ve enerji sahalarındaki vâki inki
şafı göz önünde bulundurularak bu hizmetler için 
lüzumlu teknik personel kadroları ilâve edilmiş
tir. 

iktisat Encümeninin 6 nci maddesi 7 nci * 
madde, 7 nci maddesi ise tadilen 8 nci madde 
olarak ve Nafıa Encümeninin 9 nen maddesi 
aynen ve lâyihanın 9 ncıı maddesi, 10 ncu mad
de olarak tadilen kabul edilmiştir. 

iktisat Encümeninin muvakkat maddesi, mu
vakkat birinci madde olarak aynen kabul edil 
mivş ve mütaakip muvakkat . maddeler ve bu ^ 
maddelere merbut cetveller encümenimiz ta ra
fımdan yeniden tanzim edilmiştir. 

Bu kanun lâyihası ile kurulacak olan sanayi 
vekâletinin teşkilâtının tamamlanması bir zama
nın geçmesine mütevakkıf olduğundan. Htikü-
.metin de bu baptaki talebi göz önünde bulun
durularak meriyet maddesi tadilen 12 nci ve lâyi
hanın 11 nci maddesi, 13 neü madde olarak ay- . 
nen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim edilmiş bulunan 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir ' Kırklareli 
H. İmre Ticaret ve münakalâtı da içine ala

cak bir Millî Ekonomi Vekâleti 
kurulmasına taraftarım. Aksi tak
dirde bu üç Vekâlet arasında koor
dinasyon teminine imkân yoktu t-. 
Rahmetli Atatürk de böyle bir Ve-

sı : 1.85.) 



_ ? _ 
kâİet kumlmasmı arzu etmiş idi. 
Bu bakımdan tasarıya muhalifim. 

İM. M. 
Zonyuldak 
S. Ataman 

Ankara 
Muhalifim 

M. Ete 

Ş. Bakay 
Kâtip 

Tokad 
Ö. Sunar 

Antalya 
K. Akmanla? 

» * 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çanakkale 

P. R. Zorlu 
İmzada bulunamadı 

Çoruh 
Y. Ghümiişel 

Denizli 
M. Karasan 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Giresun 

M. Şener 
İstanbul 

N. Â. Sav 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Gümüsane 
Z. Başağa 

Afyon K. 
M.Â. Ülgen 

Aydın 
Z. Uray 

Bursa 
/ / . Köymen • 

Çankırı 
T. Uygur 

Çorum 
Y. Gtiirsel 
Diyarbakır 
/ / . Turgut 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İçel 
/ . Giirgen 

îzımr 
B. Bikrin 

Kastamonu 
H. Dura 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

Söz hakikim mahfuzdur 
C. Tiisûn 

Konya Muğla 
R. Birana N$ Poyrazoğl 

Niğde 
A. N-. Kddî&ğlu 

Rize 
II. Aguu 

Siird 
B. Krdsn 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/ . Şener 

IJrfa 
F. Ergin 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 

Kayseri 
/ . Kvrozo-ğkı 

Konya 
M. Bağrmçık 

Muğla 
u A. Sanoğlu 

Ordu 
8. I§bakm 

Seyhan 
S. Barı 

Siird 
Söz hakkım mahfuzdur 

Tekirdağ 
M. D. Smlp 

Trabzon 
Z. Eratajnan S. F. Kaloymoğlu 

imzada bulunamadı 
Yozgad 

D. Akbel 

Tunceli 
B. T. Okaygiin 

Van 
K. Yörükoğlu 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti kuruluş ve 
vazifeleri hakkında kanun lâyihasi 

'i 

MADDE 1. — Sanayi, Maden ve Enerji Ve
kâletinin vazifeleri şunlardır : 

1. Bilûmum sanayi, maden ve enerji işlerini 
ve bunlara mütaallik İmsnslaVı düzenlemek, yü
rütmek ve murakabe etmek. 

2. Kendisine bağlı Devlet- işletme ve tesis
lerinin ve iktisadi devlet teşekküllerinin faaliyet
lerini düzenlemek, denetlemek ve takibetmek. 

MADDE 2. — Sanayi, ıViaden ve Enerji Ve
kaleti bir müsteşar ile; 

.Merkezde : 
1. Vekâlet Müşaviri, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Heyeti Reisliği, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Tetkik Heyeti Reisliği, 
6. Sanayi Dairesi Reisliği, 
7. Maden Dairesi Reisliği, • 
8. Enerji Dairesi Reisliği, 
i). Küçük Sanat İşleri Ihınım Müdürlüğü, 

10. Zatişleri Müdürlüğü, 
11. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü; 

Vilâyetlerde : 
Vekâletçe lüzum sürülecek verlerde kad-

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vanfeleri hakkındaki 
kamın lâyihan 

MADDE 1. -•- Sanayi Vekâletinin vazifeleri 
şunlardır • 

1. Bilûmum sanayi, maden ve enerji işlerini 
bunlara mütaallik husul arı* düzenlemek, yürüt
mek ve murakabe etmek; 

2. Kendisine bağl ı devlet işletme ve tesisle
rinin ve iktisadi devlet teşekkülleı-inin faaliyetle
rini düzenlemek, denetlemek ve takibetmek. 

MADDE 2. — Sanayi Vekâleti bir müsteşar 
ile; 

Merkezde : 
1. Vekâ let Müşavi ri; 
2. Özel Kalem Müdürlüğü; 
3. Teftiş Heyeti Reisliği; 
4. Hukuk Müşavirliği; 
5. Koordinasyon ve Tetkik Heyeti Reisliği; 
6. Sanayi Dairesi Reisliği; 
7. Maden Dairesi Reisliği; 
8. .-Enerji Dairesi Reisliği; 
9. Küçük Sanat İşleri Tmımı Müdürlüğü; 

10. Zatişleri Müdürlüğü; 
11. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 
Vilâyetlerde : 
Vekâletçe lüzum sürülecek verlerde kadro 

( S. S a p sı : '185) 



NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ . 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sanayi Vekâletinin vazifeleri; 
memleketin sanayii, maden ve enerji politika
sını yürütmek; bu'işlerle ilgili tetkik ve tahlil
leri yapmak ve yaptırmak; bunlar için lüzumlu 
kanun, nizamname ve talimatnameleri ihzar et
mek ve tatbikini sağlamak; resmî ve hususi bil
umum sanayi, maden ve enerji faaliyetlerinin 
ve kendisine bağlı Devlet işletme ve tesislerinin 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetleri
nin tanzim, teftiş ve'.murakabesini temin et
mektir. 

MADDE 2. — Sanayi Vekâleti bir müsteşar 
ile; 

Merkezde : 
1. Vekâlet müşavirleri; 
2. Hususi Kalem Müdürlüğü; 
3. Teftiş Heyeti Reisliği; 
4. Hukuk Müşavirliği; 
5. Tetkik Heyeti Reisliği; 
6. Sanayi Dairesi Reisliği; 
7. Maden Dairesi Reisliği; 
8. Enerji Dairesi Reisliği; 
#. Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği; 

10. Sınai Mülkiyet Müdürlüğü; 
11. Zat İşleri Müdürlüğü: 
12. Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bancfyi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sanayi Vekâleti adı ile bir ve
kâlet kurulmuştur. 

Sanayi Vekâletinin vazifeleri şunlardır : 
a) Memleketin sanayi, maden ve enerji iş

lerini umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili 
müesseseler arasında gereken iş birliğini sağlı-
yaeak tedbirler almak; 

b) Bu kanun gereğinee kendisine bağlı Dev
let işletme ve tesisleriyle iktisadi Devlet Teşek
küllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve mura
kabe etmek; 

e) Hususi teşebbüsün sanayi, maden ve 
enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştır
maya ve, teşyika matuf • etüdleri yapmak, bunu 
mümkün kılacak her türlü leknik yardım ve 
kredi imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli. 
müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolaylaş
tırmak; 

d) Umumi olarak sanayi, maden ve enerji 
işlerine müteveccih resmî veya hususi yatırımla
rın ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması için 
gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esesla-
rım tesbit ve tatbik etmek; * 

e) Sınai mülkiyete ait işleri görmek; 
f) Sanayi sicilini tutmak; 
g) Bi lûmum sanayi mamullerinin sfandar-

dizasyonunu temin ve normlarını tesbit etmek ve 
kalite murakabesini yapmak. 

M A D D E 2. — Sanayi Vekâleti merkezde : 
A") Müsteşar; 
B) Hususi Kalem Müdürlüğü: 
C) Teftiş Heyeti Reisliği; 
D) Hukuk Müşavirliği; 
E) Sanayi Dairesi Reisliği; 
F) Maden Dairesi Reisliği; 
(J) Enerji Dairesi Reisliği; 
H) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü; 
.1) Zat işi eri Müdürlüğü; 
•I) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 
ile vilâyetlerde : • 
Vekâletçe lüzum görülecek yerlerde kurula

cak bölge müdürlükleri, müdürlükler ve irtibat 
memurluklarından terekkübeder. 

( S. Sayısı : 185 ) 
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ro çerçevesi dâhilinde kurulacak bölge müdürlük
leri, müdürlükler ve irtibat memurluklarından 
terekkübeder. 

MADDE 3. — Sanayi, Maden ve Enerji Ve
kâleti Müsteşarı ile Müşavirin ve kuruluş içinde
ki dairelerin ana hatlariyle vazifeleri şunlardır : 

A) Müsteşar; vekilin müşavir ve yardımcı
sı ve vekâlet merkez ve vilâyetler teşkilâtının en 
büyük âmiri olup bu sıfatla vekil adına ve veki
lin direktiflerine göre vekâlete ait işlerin mevzu
at dâhilinde düzenlenip yürütülmesini şaftlar ve 
bu hususta gereken emirleri verir. 

B) Vekâlet Müşaviri; vekil ve müsteşar ta
rafından1 verilen işleri yapar. 

C) özel Kalem Müdürlüğü; vekalet makamı
nın resmî ve özel muhabere! eriyle şifre ve kon
trol işlerini yapar. 

D) Teftiş Heyeti Reisliği; vekil adına, vekâ
letin merkez ve vilâyetler teşkilâtında ve vekâ
lete bağlı işletme, tesis ve şirketlerle bunlara 
ait fabrika, işletme ve her türlü iş yerlerinde 
tetkik, teftiş ve tahkikler yapar. 

E) Hukuk Müşavirliği; vekâlet makamın
dan havale edilecek işlerle vekâlet dairelerinin 
hazırladıkları kanun, nizamname ve talimatna
meleri y inceler, bunlar hakkında hukuki ve ka
nuni mütalâa verir. 

4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari 
ve adlî kaza mercilerinde açılan dâvalara ait 
gerekli bilgileri hazırlar ve hazineyi ilgilendir
meyen idari dâvalarda vekâleti temsil eder. 

F) Tetkik Heyeti Reisliği; sanayi, maden ve 
enerji sahalarındaki faaliyetlerin memleket şart 
ve ihtiyaçlarına ve teknik icaplara uygun bir 
şekilde gelişmesini sağlamak için tetkiklerde bu
lunarak mütalâasını bildirir, projeler hazırlar 
ve gerekli teklifleri yapar. , * 

G) Sanayi Dairesi Reisliği; genel olarak 
memleket sanayiine ve sınai mülkiyete ve devle
te veya hususi teşebbüse ait sanayi müessesele
rine mütaallik işleri mevzuat hükümleri daire
sinde yapar. 

H) Maden Dairesi Reisliği; madenlerle il
gili mevzuat hükümlerini tatbik eder ve devle
te veya hususi teşebbüse ait maden müessese-

«T ( s . 9fe3 
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çerçevesi dâhilinde kurulacak bölge müdürlük
leri, müdürlükler ve irtibat memurluklarından 
terekkübeder. 

MADDE 3. ~ Sanayi Vekâleti Müsteşarı il« 
müşavirin ve kuruluş içindeki dairelerin ana 
hatları ile vazifeleri şunlardır : 

A) Müsteşar; vekilin müşavir ve yardımcım 
ve vekâlet merkez ve vilâyetler teşkilâtının en 
büyük âmiri olup bu sıfatla vekil adına ve veki
lin direktiflerine göre vekâlete ait işlerin mev
zuat dâhilinde düzenlenip yürütülmesini sağlar 
ve bu hususta gereken emirleri verir. 

B) Vekâlet Müşaviri; vekil ve müsteşar ta
rafından verilen işleri yapar. 

C) özel Kalem MüÖürlüğü; vekâlet maka
mının resmî ve özel muhabereleriyle şifre ve 
kontrol işlerini yapar. 

D) Teftiş Heyeti Reisliği, vekil adına ve
kâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtında v6 ve
kâlete bağlı işletme, tesis ve şirketlerle bun
lara ait fabrika", işletme ve her türlü iş yerle
rinde tetkik ,teftiş ve tahkikler yapar. 

E) Hukuk Müşavirliği; vekâlet makamın
dan havale edilecek işlerle vekâlet dairelerinin 
hazırladıkları kanun, nizamname ve talimatna
meleri inceler, . bunlar hakkında hukuki ve 
kanuni mütalâa verir. 

4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari 
ve adlî kaza mercilerinde açılan dâvalara ait 
gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendir-
miyen idari dâvalarda vekâleti temsil eder. 

F) Koordinasyon ve Tetkik Heyeti Reisli-
ği; sanayi, maden ve enerji sahalarındaki faa
liyetlerin memleket şart ve ihtiyaçlarına ve tek
nik icaplara uygun bir şekilde gelişmesini ve 
gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri gerekse husu
si müteşebbisler elinde bulunan sanayi, maden 
ve enerji müesseseleri arasında koordinasyonu 
sağlamak için istatistikler yaparak ve tetkike 
lerde bulunarak mütalâasını bildirir, projeler 
hazırlar ve gerekli teklifleri yapar. 

G) Sanayi Dairesi Reisliği; genel olarak 
memleket sanayiine ve sınai mülkiyete ve dev
lete veya hususi teşebbüse ait sanyai müesese-

ı i 185) 
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.Vilâyetlerde i 
Vekâletçe lüzum 'görülecek yerlerde kadro 

çerçevesi dâhilinde kurulacak bölge müdürlük
leri, müdürlükler* ve irtibat memurluklarından 
terekkübeder. 

MADDEE 3. — Sanayi Vekâleti Müsteşarı 
ile müşavirlerin ve kuruluş içindeki dairelerin 
ana hatlariyle vazifeleri şunlardır : 

A) Müsteşar : Vekilin müşavir ve yardım
cısı olup Vekil adına ve Vekilin direktiflerine 
göre Vekâlete ait işlerin mevzuat dâhilinde tan
zim ve idare eder ve gereken emirleri verir. 

B) Vekâlet müşavirleri; Vekil ve müste
şar tarafından verilen işleri yaparlar. 

C) Hususi Kalem Müdürlüğü; Vekâlet ma
kamının resmî ve hususi muhabereleri ile şifre 
ve kontrol işlerini yapar. 

D) Teftiş Heyeti Reisliği; Vekil adına Ve
kâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtında ve Ve
kâlete bağlı işletme, tesis ve şirketlerle bunlara 
ait fabrika, işletme ve her türlü iş yerlerinde 
tetkik, teftiş ve tahkikler yapar. 

E) Hukuk Müşavirliği; Vekâlet makamın
dan havale edilecek işlerle Vekâlet dairelerinin 
hazırladıkları kanun, nizamname ve talimatna
meleri inceler, bunlar hakkında hukuki ve ka
nuni mütalâa verir. 

4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari 
ve adlî kaza mercilerinde açılan dâvalara ait ge
rekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiş 
yen idari dâvalarda'Vekâleti temsil eder. 

P) Tetkik Heyeti Reisliği; gerekli bilgile
ri ve istatistik malûmatı toplamak ve tetkikler 
yapmak suretiyle sanayi, maadin ve enerji sa
halarındaki çalışmaların memle'ket şart ve ihti
yaçlarına ve millî menfaatlere uygun bir şe
kilde gelişmesini ve bu sahalarda faaliyette bu
lunan resmî ve hususi teşekküller arasında koor
dinasyonu sağlıyacak rapor ve plânlarla mev
zuat esaslarını hazırlar. Yayınlanmasında fay
da görülen rapor, plân ve diğer neticeleri neş
reder. 

G) Sanayi Dairesi Reisliği; umumi olarak 
memleket sanayiine, Devlete ve hususi teşebbü
se ait sanayi müesseselerine mütaallik işleri 
mevzuat hükümleri dairesinde tanzim ve mura
kabe eder. 

["" ( S. Sa^ı 

MADDE 3. — Müsteşar ile kuruluş içindeki 
dairelerin vazifeleri şunlardır : 

A) Müsteşar : Vekilin müşavir ve yardım
cısı olup vekil adına ve vekilin direktiflerine gö
re vekâlete ait işleri mevzuat dâhilinde tanzim 
ve idare eder ve gereken emirleri verir. 

B) Hususi Kalem Müdürlüğü : Vekâlet ma
kamının resmî ve hususi muhabereleri ile şifre 
ve protokol işlerini yapar. 

C) Teftiş Heyeti Reisliği : Vekil adına ve
kâletin merkez ve vilâyetler teşkilâtında ve ve
kâlete bağlı işletme, tesis ve şirketlerle bunlara 
ait fabrika, işletme ve her türlü iş yerinde tet
kik, teftiş ve tahkikler yapar. 

D) Hukuk Müşavirliği : Vekâlet makamın
dan havale, edilecek işlerle vekâlet daireleri
nin hazırladıkları kanun, nizamname ve talimat-

* nameleri inceler, bunlar hakkında hukuki ve ka
nuni mütalâa verir. 4353 sayılı Kanun hüküm
lerine göre idari ve adlî kaza mercilerinde açı
lan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve 
Hazineyi ilgüendirmiyen idari dâvalarda vekâ
leti temsil eder. « 

E) Sanayi Dairesi Reisliği : Memle
ket sanayinin sicilini tutar ve umumi 
envanterini yapar. Mevcut sanayiin inkişafına 
ve yenilerinin kurulmasına ait etüdleri yaparak 
ihtiyaç derecelerine ve imkânlara göre resmî ve 
hususi sektörlerde ele alınabilecek işlerin priyoi-
telerini tesbit eder ve bunlardan ön sırada tahak
kuku lüzumlu işlerin plân, proje ve rantabilite 
etüdlerini hazırlıyarak teşebbüs sahafına inti
kali için gerekli tedbirleri alır. Vekâletle ona 
bağlı sınai müessese ve işletmeler arasında irti
bat ve münasebet tesis eder. Sanayiin finansma
nına ve umumiyetle teşvikine ait esasları ve'ka
nunları hazırlar. Alelûmum sanayi müesseseleri 
arasında irtibat ve koordinasyonu sağlar. Tek
nik bilgi vererek hususi teşebbüse rehberlik eder. 
Standardizasyon ve norm esaslarını tesbit ve 
tatbikatını temin ve kontrol eder. 

Sanayi mamullerinin kalite kontrolünü ya-

ı : 1 8 5 ) _ ""> 
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lerinc ınütaallik iğleri mevzuat hükümleri dai
resinde yapar. 

i) Enerji Da i fesi Reisliği; genel olarak dev
lete veya hususi teşebbüse ait enerji müessese
lerine, mütaallik isleri mevzuat hükümleri dai
resinde yürütür ve bu arada : 

1 v Enerji istihsali için devlet, vilâyet ve be
lediyelerce verilecek "imt ivaz, ruhsat ve müsaa
delere ait mukavelename ve şartname tiplerini 
mevzua t ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde ihzar 
ve iasdik ile bunların tatbikatını murakabe eder; 

2. Devlet, vilâyetler veya su kuvvetinden 
istihsal olunan enerjiden maadası için belediye
ler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya ınii-
saadcnamelere dayanarak hakiki ve hükmi şa
hıslar ta rafından vücuda getirilen veyahut dev
let, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya 
.yapılan enerji tesis ve işletmelerinin ; 

a) Fennî, iktisadi ve idari esas1 ve nizam
lara, memleketin ve tesis mahallinin ihtiyat; ve 
menfaatlerine uygun olarak yapılmalarım ve iş
let i İni el erini murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile'tat
bikatını murakabe, 

, e) Umumi şebekelerine bağh dahilî tesisle
ri yapanların ehliyetlerini tâyin ve murakabe 
eder; 

a. Devlet ve vilâyetlere ait arazi, yollar ve 
sulardan istifade veya bunları işgal suretiyle 
vücuda getirilecek enerji tesislerine ait plânla
rı tasdik ve inşalarını murakabe eder. 

d) Küçük Sanat İşleri Umum M'üdürlüğü ; 
küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalâtçı es
nafa mütaallik işleri mevzuat hükümleri daire
sinde tedvir ve murakabe eder. 

İv) Zazişleri Müdürlüğü; vekâletin memur 
ye hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis gibi 
her türln* özlük işlerini yürütül'. 

L) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü; 
vekâletin her türlü levazım ve ayniyat işleriyle 
vekâlete gelen ve vekâletten çıkan evrak ve ge
nel arşiv işlerini yapar. 

ik. L. 

lorine mütaallik isleri mevzuat hükümleri dai
resinde yapar. 

I!) Maden Dairesi Reisliği, madenler
le ilgili mevzuat hükümlerini tatbik eder. Ve 
devlete veya hususi teşebbüse ait maden mües
seselerine mütaallik işleri mevzuat hükümleri 
dairesinde yapar, 

İ) Enerji Dairesi Reisliği; genel olarak 
devlete veya hususi teşebbüse ait her nevi (ha
vagazı dâhil) enerji' müesseselerine mütaallik 
işleri mevzuat hükümleri dairesinde yürütür ve 
bu arada : 

1. - - Enerji istihsali için devlet, vilâyet ve 
belediyelerce verilecek imtiyaz, ruhsat ve müsa
adelere ait mukavelename ve şartname tipleri
ni. mevzuat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
izhar ve tasdik ile bunların tatbikatını muraka
be eder. 

2. Devlet, vilâyetler veya. su kuvvetinden 
istihsal olunan enerjiden maadası için belediye
ler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya mü-
saadenamelere dayanarak hakiki ve hükmi şa
hıslar tarafından, vücuda getirilen veyahut Dev
let, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya 
yapılan enerji tesis.ve işletmelerinin; 

a) Fennî, iktisadi ve idari esas ve nizam
lara, memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç ve 
menfaatlerine uygun olarak yapılmalarını .ye
isi etilin el erini murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile tat
bikatını murakabe, 

"e) Umumi şebekelerine bağlı dahilî tesis
leri yapanların ehliyetlerini tâyin ve muraka
be eder; 

:!. Devlet ve vilâyetlere ait arazi, yollar 
ye sulardan istifade veya bunları işgal suretiy
le vücuda getirilecek enerji tesislerine ait plân
ları tasdik ve inşalarını murakabe eder. 

.!) Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü; 
küçük, sanatlara,, el sanatlarına ve imalâtçı es
nafa mütaallik işleri mevzuat hükümleri dai
resinde tedvir ve murakabe eder. 

K.) Zatişlcri Müdürlüğü; vekâletin memur 
ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis gi
bi her türlü, özlük işlerini yürütür. 

L) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü; 
vekâletin her türlü levazım ve ayniyat işleriy-

ÇS. Sayısı : ISf») 
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H) Maden Dairesi .Reisliği; madenlerle il
gili mevzuat hükümlerimi tatbik eder ve Devle
te veya hususi teşebbüse ait maden müessesele
rine mütaailik işleTİ mevzuat hükümleri daire
sinde tanzim ve murakabe eder. 

I) Enerji Dairesi .Reisliği; umumi olarak 
Devlete veya hususi teşebbüse ait her nevi (ha
vagazı dâhil) enerji müesseselerine mütaailik 
işleri mevzuat hükümleri dairesinde ftîriUür. 

1. Enerji istihsali ieiıı Devlet, vilâyet ve 
belediyelerce verilecek imtiyaz, ruhsat ve mü
saadelere ait mukavelename ve şartname tiple
rini mevzuat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
izhar ve tasdik ile bunların tatbikatını muraka
be eder. 

2. Devlet, vilâyet veya su kuvvetinden is
tihsal olunan, enerjiden maadası için belediyeler 
tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya miisaa-
denamelere dayanarak hakiki ve hükmi şahıslar 
tarafından vücude getirilen veyahut Devlet, 
vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya ya
pılan enerji tesis ve işletmelerinin : 

a) »Fennî, iktisadi ve idari esas ve nizam
lara, memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç; ve 
menfaatlerine uygun olarak yapılmalarını ve 
İsletilmelerini murakabe; 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile tat
bikatını murakabe; 

c) Umuna şebekelerine bağlı dahilî tesis
leri yapanların ehliyetlerini tâyin ve murakabe 
eder. 

3. Devlet ve vilâyetlere ait arazi, yollar ve 
sulardan istifade veya -bunları işgal suretiyle 
vücude getirilecek enerji tesislerine ait plânları 
tasdik ve inşalarını murakabe eder. 

J ) Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği;'; kü-
küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalâtçı es
nafa müta.aallik işleri mevzuat hükümleri dai
resinde tanzim ve murakabe eder. 

K) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü; sınai mül
kiyete ait işleri, mevzuat hükümleri dairesinde 
yapar. 

L) 2!at İşleri Müdürlüğü; vekâletin memur 
ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis gibi 
her türlü- zat işlerini yürütür. 

M) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 
vekâletin her türlü levazım ve ayniyat işle-

( S. Sa; 

E. E. 

par. Teknik istatistik ve neşriyat faaliyetini ida-
. re eder ve umumi olarak sanayi müesseseleriyle 

küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalâtçı esna
fa mütaailik işleri mevzuat hükümleri dairesin
de yapar. 

! E) Maden Dairesi Reisliği : E fıkrasında
ki vazifelerin madenciliğe aidolanlarını yapar 
ve madenlerle ilgili mevzuat hükümlerini tatbik. 
ederek Devlete veya hususi maden müesseseleri
ne mütaailik işleri mevzuat esasları dairesinde 
yürütür. -

(i) Enerji Dairesi Reisliği : E fıkrasındaki 
vazifelerin enerji tesislerim1 a-idolanlarım va~ 

i par ve umumi olarak Devlete veva hususi t e-
şebbüse ait her nevi (havagazı dâhil) enerji mü
esseselerine mütaailik ' işleri mevzuat hükümleri: 

j dairesinde yürütür. 
1. Enerji istihsali için. Devlet, vilâyet ve 

belediyelerce verilecek imtiyaz, ruhsal ve mü
saadelere ait mukavelename ve şartname'tiple
rini mevzuat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
ihzar ve tasdik ile bunların tatbikatını mura
kabe eder. 

2. Devlet, vilâyet veya (sn kuvvetinden is
tihsal olunan enerjiden maadası için) belediye
ler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya ıııü-
saadenamelere dayanarak hakiki veya hükmi şa
hıslar tarafından vücuda getirilen veyahut Dev
let, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğruya 
yapılan enerji tesis ve işletmelerinin : 

a) Fennî, iktisadi ve idarî esas ye nizamla
ra memleketin Are tesis mahallinin ihtiyaç ve 
menfaatlerine uygun olarak yapılmalarını ve iş
letil meleıüııi -murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile tat
bikatını murakabe, 

e) Umumi şebekelere bağlı dahilî tesisleri. 
yapanların ehliyetlerini tâyin ve murakabe eder. 

o. Devlete ve vilâyetlere ait arazi, yollar 
ve sulardan istifade veya bunları işgal sure
tiyle vücuda getirilecek enerji tesislerine ait 
plânları tasdik ve inşalarını murakabe eder. 

H) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü : Sınai mül
kiyete ait işleri mevzuat hükümleri dairesinde 
yapar. 

İ) Zatişleri Müdürlüğü : Vekâletin memur 
ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve tahsis gibi 
her türlü zatişlerini yürütür. 
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MADDE 4. — Memurlar için kurulacak ve
kâlet disiplin komisyonu, müsteşar veya tevkil 
edeceği şahsın başkanlığı altında teftiş kurulu 
reisi, hukuk müşaviri ve alâkalı daire reisi ile 
zatişleri müdüründen terekkübeder. 

MADDE 6.. — Sümerbank, Etibank, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Sanayi, Ma
den ve Enerji Vekâletine bağlanmıştır. 

MADDE 7. — 3460 sayılı Kanunla İktisat 
Vekâletine ve birinci maddede yazılı işlerle il« 
gili olarak kanun, nizamname ve kararlarla 
İktisat Vekâletine veya diğer vekâletlere veril
miş olan vazife ve salâhiyetler, Sanayi, Maden 
ve Enerji Vekâletine devredilmiştir. 

Kanunlarla İşletmeler Vekâletine verilmiş 
bulunan vazife ve salâhiyetleri Sanayi, Maden 
ve Enerji Vekili ifa ve istimal eder. 

6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre 
kurulan yabancı sermayeyi teşvik komitesine; 
İşletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Kurulu Daire
si Reisi yerine Sanayi, Maden ve Enerji Vekâle
ti Tetkik Heyeti Reisi, Sanayi İşleri Umum Mü
dürü yerine Sanayi Dairesi Reisi iştirak ederler. 

Ik .E . 

le vekâlete gelen ve vekâletten çıkan evrak ve 
genel arşiv işlerini yapar. 

«s* 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen. 

MADDE 6. — Sümerbank, Etibank, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir 
ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Sanayi 
Vekâletine bağlanmıştır. 

MADDE 7. — 3460 sayılı Kanunla İktisat 
Vekâletine ve 1 nci maddede yazılı işlerle ilgili 
olarak kanun, nizamname ve kararlarla İktisat 
Vekâletine veya diğer vekâletlere verilmiş olan 
vazife ve salâhiyetler, Sanayi Vekâletine devre
dilmiştir. 

Kanunlarla işletmeler Vekiline verilmiş bu
lunan vazife ve salâhiyetleri Sanayi Vekili ifa ve 
istimal eder. 

6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre 
kurulan Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine; 
işletmeler Vekâleti Etüd ve Plân Kurulu Dai
resi Reisi yerine Sanayi Vekâleti Koordinasyon 
ve Tetkik Heyeti Reisi, Sanayi işleri Umum Mü
dürü yerine Sanayi Dairesi Reisi iştirak ederler. 
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riyle vekâlete gelen ve vekâletten eıkan ev
rak ve umumi arşiv işlerini yapar. 

MADDE 4. — Vekil veya müsteşar tarafın
dan lüzum gösterilecek hususları" tetkik et
mek üzere Vekâlet Müşavirleri Tetkik Heyeti, 
Sanayi, Maden, Enerji ve Küçük Sanatlar Dai
releri Reisleri ile Hukuk Müşavirlerinden mü
rekkep bir istişari heyeti kurulur. Vekâlet mü
şavirlerinden biri bu heyete riyaset eder. 

MADDE 5. — İktisat Encümeninin 4 ncü 
maddesr*C> nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — İktisat Encümeninin (J ııcı 
maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — İktisat Encümen inin 7 nci 
maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. • 

B. E. i 

J) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü : 
Vekâletin her türlü levazım ve ayniyat işleriyle 
vekâlete gelen ve vekâletten çıkan evrak ve umu
mi arşiv işlerini yapar. 

MADDE 4. — Sanayi, Maden ve Enerji da i 
relerinin müşterek veya birbiriyle alâkalı işleri
ni tetkik etmek üzere bu dairelerin reis ve reis 
muavinlerinden mürekkep bir Koordinasyon Ko
mitesi kurulur. Komite vekâlet müsteşarının re
isliğinde toplanır. 

• 

MADDE 5, — Vekâletin vazifeleri arasında 
bulunan mevzularda hususi teşebbüsün fikirlerin
den de istifade etmek üzere bir Sanayi Şûrası 
kurulmuştur. 

Şûra dört senede en az bir defa toplanır. 
Şûranın toplantı zamanı, terekküp tarzı ve 

müzakere usulü nizamname ile tâyin olunur. 

MADDE 6. — Memurlar için kurulacak Vekâ
let Disiplin Komisyonu, müsteşar veya tevkil ede
ceği zatın başkanlığı altında Daire Reisleri, Tef
tiş Kurulu Reisi, Hukuk Müşaviri ve Zatişleri 
Müdüründen terekkübeder. 

MADDE" 7. — İktisat Encümeninin 6 nci 
maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. « 

MADDE 8. — 3460 sayılı Kanunla İktisat 
Vekâletine ve birinci maddede yazılı işlerle ilgili 
olarak kanun, nizamname ve kararlarla İktisat 
Vekâletine veya diğer vekâletlere verilmiş olan 
vazife ve salâhiyetler Sanayi Vekâletine devredil
miştir. Kanunlarla İşletmeler Vekiline verilmiş 
bulunan vazife ve salâhiyetleri Sanayi Vekili ifa 
ve istimal eder. 

6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre 
kurulan Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine, 
İşletmeler Vekâleti P-Hüd ve Plân Kurulu Başkanı 
ve Sanayi İşleri Umum Müdürü yerine Sanayi, 
Maden ve Enerji Dairesi Reisleri iştirak ederler. 

5 
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MADDE 8. — »Sanayi, Maden ve Enerji Ve
kâleti kuruluşuna dâhil dairelere ve memurlar 
ile müstahdemlere art vazifelerin yürtülme-tarz
ları yapılacak bir talimatnamede gösterilir. 

MADDE 9. — 1. 2450, :](Jİ2, 485:5 ve 5528, 
saydı kanunlarla :>614 saydı Kanunun o2 nei 
maddesi, 

2. İlişik :> sayılı cetvelde gösterilen .Tetkik 
Kurulu başkanlığına ve Su Ürünleri ve Avcı
lığı İsleri Müdürlüğü kadrolarına ait hükmü ha
riç; olmak üzere 4S42 «ayılı Katilin hükümleri 
ilga edilmiş; ' 

î>. Nafıa Vekâletinin ilişik 4 sayılı cetvelde 
gösterilen kadroları kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Sanayi, Maden ve Enerji Ve
kâletinin aylıklı kadroları bağlı 4 sayılı, bunlar
dan uzmanlık yerleri bağlı 2 sayılı cetvellerde 
gösterilmiş ve bunlar îjfiöö sayılı Kanuna bağlı 
4 ve 2 sayılı cetvellere eklenmiştir. 

Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti teşkilâtın
da beşinci veya daha yukarı derecede bir memu
riyete veya vekâlet müfettişliğine alınacak 

" olanlar müşterek karar ile, bunların dışında ka
lanlar vekâletçe'tâyin olunurlar. 

MUVAKAAT MADDE — İşletmeler Vekâ
letinin bütün dosya, evrak, kırtasiye ve demir
başları ile Nafıa ve İktisat ve Ticaret vekâlet
lerinin merkez Are vilâyetler teşkilâtında mev
cut ve 4 nei maddede yazılı vazifelerle ilgili 
dosya, evrak ve demirbaşları Sanayi, Maden 
ve Enerji Vekâletine devredilir. 

Buna ait muameleler bu kanunun neşri ta
rihinden. itibaren, bir av içinde ikmal olunur. 

MADDE 8. — Sanayi Vekâleti kuruluşuna 
dâhil, daireler e ve memurlar ile müstahdemlere ** 
ait vazifelerin yürütülme tarzları yapılacak bir 
talimatnamede gösterilir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ucu maddesi ay
nen. «, 

MADD4] 5. — Sanayi Vekâletinin aylıklı 
kadroları bağlı 1 sayılı, bunlardan uzmanlık 
yerleri bağlı 2 sayılı cetvellerde gösterilmiş ve 
bunlar u(i5G sayılı Kanuna bağlı 4 ve 2 sayılı 
cetvellere eklenmiştir. 

Sanayi Vekâleti teşkilâtında 5 nei veya da
ha yukarı derecede bir memuriyete vŞya vekâ
let-müfettişliğine alınacak olanlar müşterek ka
rar ile, bunların dışında kalanlar vekâletçe tâ
yin olunurlar. 

MUVAKKAT MADDK — İşletmeler Vekâ
letinin bütün dosya, evrak, kırtasiye ve demir
başları ile Nafıa ve İktisat ve Ticaret veladetle
rinin merkez ve vilâyetler teşkilâtında mevcut 
ve 4 nei maddede yazılı, vazifelerle (havagazı dâ
hil) ilgili dosya, evrak ve demirbaşları Sanayi 
Vekâletine devredilir. 

Buna ait muameleler bu kanunun neşri tali
hinden itibaren bir ay içinde ikmal olunur. 
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MADDE 9. — Sanayi Vekâleti kuruluşuna 
dâhil dairelerle memur ve müstahdemlere ait 
vazifeler bir talimatname ile tanzim olunur. 

MADDE 10. — İktisat Encümeninin 9 ncu 
maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — İktisat Encümenin 5 nci mad
desi 6 neı madde olarak aynen kabul edilmiş
ti?. 

MUVAKKAT MADDE — Iktisa Encümeni
nin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 9. — Nafıa Encümeninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1. 2450, 3612, 4842, 4853, 
5528 sayılı kanunlarla 3611 sayılı Kanunun 32 
nci maddesi ve 5639 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi hükümleri ilga edilmiştir. 

2. Nafıa Vekâletinin ilişik 3 sayılı cetvelde 
gösterilen kadroları kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Sanayi Vekâletinin aylıklı 
kadroları ihtisas mevkileri işaretlenmek suretiy
le bağlı 1 sayılı cetvelde gösterilmiş ve bunlar 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklen
miştir. 

Sanayi Vekâleti teşkilâtında 5 nci ve daha yu
karı derecede bir memuriyete veya vekâlet mü
fettişliğine alınacak olanlar müşterek karar ile 
bunların dışında kalanlar vekâletçe tâyin olunur
lar. 

İlişik 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tica
ret Vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — İktisat Encü
meninin muvakkat maddesi birinci muvakkat 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1957 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
ve (D) işaretli cetvellerin Nafıa, İktisat ve Tica
ret Vekâletiyle, İşletmeler Vekâleti başlığı altın
daki tahsisat ve kadrolardan Sanayi Vekâletine 
taallûk edenlerini Sanayi Vekâletinin teklifiyle 
aynı cetvellerde Sanayi Vekâleti başlığı altında 
yeniden açılacak kısım ve tertiplere nakletmeye 
Maliye Vekili mezundur. 
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MADDE 10. — Bu kanun 
hinde meriyete girer. 

29 . II . 1956 tari-

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
Ç. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. önel 

tkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve inhisarlar Vekili 
B. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A .Demirer 

15.11.1956 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

W. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
İV. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavu§oğlu 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili . 
M. Tarkan 

işletmeler Vekili 
#. Ağaoğlu 

tk. E. 

MADDE 10. 
meriyete girer. 

MADDE 11. 
aynen. 

— Bu kanun neşri 

— Hüki}metin 11 nei 
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B. E. 

MADDE 11. — İktisat Encümeninin 10 ncu 
maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — İktisat Encümeninin 11 nci 
maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul •dil-
mişti*. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanuna bağ
lı 4 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1957 malî yılı 
zarfında kullanılamaz. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunla kad
roları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte muvakkat vazife, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanlar 
vekâlet teşkilâtında maaşlı bir vazifeye tâyin 
olundukları takdirde işe başlama kaydı aranmak
sızın maaşları verilmeye devam olunur. 

MADDE 12. — Bu kanun 31 Ağustos 1957 
tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Lâyihanın 11 nci maddesi 13 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Müsteşar 
Vekâlet Müşaviri 

Teftiş Heyeti Reisliği 

Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
üçüncü » » 

8 Dördüncü » » 
9 Beşinci » » 

10 Müfettiş muavini 

Hukuk Mü§avirUği 

3 Birinci hukuk müşaviri 
4 İkinci » » 
5 Üçüncü » » 
6 Dördüncü » » 
6 Raportör 

Tetkik Heyeti Reisliği 

2 Reis 
2 Başmühendis 
3 Âza 
4 Uzman 
6 Raportör 
4 Mütercim 
5 » 
6 Ressam 

Sanayi Dairesi Reisliği 

2 
3 
4 
5 i» 
6 Başraportör 

Reis 
Uzman 
Müşavir 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

1 
1 
10 
5, 
5 
1 
1 
1 

125 
125 

70 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

Aded Maaş 

1 100 
1 90 
1 80 
1 70 
3 70 

125 
125 
100 
90 
70 
90 
80 
70 

1 125 
2 100 
4 90 
4 80 
4 70 

7 Raportör 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 Sanayi müfettişi 

4 60 
2 90 
5 80 

Maden Dadresi Reisliği 

Reis 
Uzman 
Müşavir 
Başraportör 
Raportör 
Başmühendis 
Mühendis 

1 
2 
5 
8 
8 
1 
4 
10 
5 
4 

125 
100 
80 
70 
60 
100 
90 
80 
70 
60 

Enerji Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Uzman 
4 » 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 

1 
4 
4 
o 
2 
2 

.125 
100 
90 
80 
70 
60 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum müdür 
5 Umum müdür muavini 

Şube müdürü 
Küçük sanatlar başmüfettişi 

» » müfettişi 

» kontrolörü 
Başraportör 
Raportör 

Zatişleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
6 Başraportör 
7 Raportör 
7 Doktor 

100 
80 

•70 
90 
80 
70 
60 
70 
60 

1 70 
1 70 
2 60 
1 60 
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Aded Maaş I D. 

Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

7 Müdür 
7 Raportör 
8 Ayniyat muhasibi 
9 Mutemet 

Diğer merkez memurları 

9 Büro şefi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

26 
28 
28 
35 

VİLÂYETLER MEMURLARI 

3 Sanayi, maden ve enerji bölge 
müdürü 

60 
60 
50 
40 

40 
35 
30 
25 

100 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

\ Sanayi, maden ve enerji bölge 
müdürü 

5 Sanayi, maden ve enerji bölge 
müdürü 

6 Sanayi, maden ve enerji mü
dürü 

9 Büro şefi 
8 İrtibat memuru 
9 » » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

Enerji Şirket ve MümessilUri Komiserlikleri 

90 

80 

5 Baş&omiser 
6 Komiser 
7 » 

6 
16 
30 
15 
16 
10 
30 

rlikl 

1 
3 
1 

70 
40 
50 
40 
35 
30 
25 

eri 

80 
70 
60 

2 Vekâlet Müşaviri 

Tetkik Heyeti Reisliği 

2 Reis 
2, Başmühendis « 
3 Âza 
4 Uzman 
6 Ressam 

Sanayi Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Uzman 
4 Müşavir 

' 5 Müşavir 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 Sanayi müfettişi 

Maden Dairesi Reisliği 

Reis 
Uzman 
Müşavir 
Başmühendis 
Mühendis 

[2] SAYILI CETVEL 

1 125 

1 125 
1 125 
10 100 
5 90 
1 70 

125 
100 
90 
80 
90 
80 

1 125 
2 100 
5 80 
1 100 
4 90 
10 80 

6 Mühendis 
7 \ 

Enerji Dairesi Reisliği 

Reis 
Uzman 
Uzman 
Müşavir 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

3 Umum müdür 
5 Umum müdür muavini 
4 Küçük sanatlar başmüfettişi 
5 » » müfettişi 
6 » » » 
7 » » kontrolleri 

5 
4 

1 
4 
4 
2 
üğü 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

70 
60 

125 
100 
90 
80 

100 
80 
90 
80 
70 
60 

Vilâyetler Memurları 

3 Sanayi, maden ve enerji bölge 
müdürü 

4 Sanayi, » » » » 
müdürü 

5 Sanayi, » » » > 
müdürü 

6 Sanayi, maden ve enerji müdürü 

1 

6 

4 
6 

100 

90 

80 
70 
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D. 
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[3] SAYILI CtfTVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tetkik Kumlu Başkanlığa 

2 Başkan 
3 Üye (Biri başkan yardımcılığı 

yapar) 
4 Uzman 
5 » ' > 
6 Şube müdürü 
8 » » yardımcısı 
5 Mütercim 

125 

100 
90 
80 
70 
50 
80 

D. Memuriyetin nev 'i 

5 Ressam 
6 » 
7 » 

#14 Ürünleri ve Avcıhğt îşUri Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » yardımcısı 
6 Uzman 
7 » 

Aded 

1 
1 
1 . 

* 
idürlüt 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
70 
60 

}ü 

70 
50 
70 
60 

D. 

6 
11 

Memuriyetin nevi 

[4] SAYILI OETVEL 

Aded Maaş 

Nafıa Şirket ve Müesseseleri Dairesi 

Pen Heyeti 

Yüksek mühendis 
» •» 

1 
2 

80 
' 70 

Tarife ve Hesap Tetkik He>yeti 

Murakıp 1 
Memur 1 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

70 
30 

30 
25 

D. 'Memuriyetin nev 'i Aded Maaf 

4644 sayîh Ka-nunia Nafta Vekâleti Naf%a Şir
ket ve Müesseseleri bairesin* ilâve edilen 

kadroludan 

4 Elektrik mühendisi (Yüteük 
mühendis veya mühendis) 

5 » » » 
6 » » » 

11 Fen memuru 
8 Tetknlk şefi 
8 Kontrol şefi 
8 Mu!kav«lât şefi 

Taşra teski&Undan Nafta Şirket ve Müesseseleri 
Komiserlikleri 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
30 
50 
50 
50 

5 Başkomiser 
6 Komiser 
7 » 
8 '» 

12 Kâtip 

1 80 
4 70 
3 60 
1 50 
5 25 

& 
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İktisat Encümeninin tadiline bağh cetveller 

[I] SAYILI OETVBL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nevi 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 
2 Vekâlet Müsteşarı 

Hususi Kalem ̂ Müdürlüğü 

6 Müdür 

126 
125 

70 

Teftiş Heyeti Reisliği 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
ikinci sınıf müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Beşinci sınıf müfettiş 
Müfettiş muavini 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 
ikinci hukuk müşaviri 
Üçüncü hukuk müşaviri 
Dördüncü hukuk müşaviri 
Raportör 

1 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
3 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

1 100 
1 * 90 
1 80 
1 70 
3 70 

Koordinasyon ve Tetkik Heyeti Reisliği 

2 Reis 
2 Mütehassıs mühendis 
3 Asa 
4 Uzman 
6 Raportör 
4 Mütercim " 
5 » 
6 Retıam 

1 
1 

10 
5 
5 
1 
1 
1 

Sanayi Dairesi Reisliği 

Reis 
Uzman 
Müşavir 
Müşavir 
Başraportör 

125 
125 
100 
90 
70 
90 
80 
70 

1 125 
2 100 
4 90 
4 80 
4 70 

Aded Maaş 

7 Raportör 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 Sanayi müfettişi 

4 60 
2 90 
5 80 

Maden Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Uzman 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 
3 Başmühendis 
4 Mühendis 
5 Mühendis 
6 Mühendis 
7 Mühendis 

1 
2 
5 
8 
8 
1 
4 
10 
5 
4 

126 
100 
80 
70 
00 
125 
90 
80 
70 
60 

Enerji Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Uzman 
4 uzman 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Şube Müdürü 
Küçük Sanatlar Başmüfettişi 
Küçük sanatlar müfettişi 

Kontrolörü 
Başraportör 
Raportör 

Zatişleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
6 Başraportör 
7 Raportör 
7 Doktor 

1 
4 
4 
2 
2 
2 

üğü 

1 
1 
2 * 
1 
1 
4 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
60 

100 
80 
70 
90 
80 
70 
60 
70 
60 

70 
70 
60 
60 
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D. Memuriyetin nev'i 

- 2 4 
Aded Maaş 

Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

7 Müdür 
7 Raportör 
8 Ayniyat muhasibi 
9 Mutemet 

Diğerk merkez memurları 

9 Büro şefi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

26 
28 
28 
35 

VİLÂYETLER MEMURLARI 

3 Sanayi bölge müdürü 1 
4 » » » 6 

60 
60 
50 
40 

40 
35 
30 
25 

100 
90 

D. 

5 
6 
9 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

vSanayi bölge müdürü 
Sanayi müdürü 
Büro şefi 
İrtibat memuru 

» » 
Birinci mümeyyiz 
îkinei » 
Memur ^ 

Enerji Şirket ve Müesst 
Komiserlikleri 

Başkomiser 
Komiser 
Komiser 

Aded 

4 
6 

16 
30 
15 
16 
10 
30 

seleri 

1 
3 
1 

Maaş 

80 
70 
40 
50 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
60 

[2] SAYILI CETVEL 

2 Vekâlet müşaviri 1 125 

Koordinasyon ve Tetkik Heyeti 
Reisliği 

2 Reis 
2 Mütehassıs mühendis 
3 Âza 
4 Uzman 
6 Ressam 

Sanayi Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Uzman 
4 Müşavir 
5 » 
4 Sanayi Başmüfettişi 
ft Sanayi müfettişi 

Maden Dairesi Reisliği 

Reis 
Uzman 
(Müşavir 
Başmühendis 

1 
1. 

10 
5 
1 

125 
125 
100 
90 
70 

125 
100 

90 
80 
90 
80 

1 125 
2 100 
5 80 
1 125 

4 Mühendis 
5 » 
6 » 
7 » 

Enerji Dairesi Reisliği 

Reis 
Uzman 

Müşavir 

Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
Umum Müdür Muavini 
Küçük Sanatlar Başmüfettişi 

» » Müfettişi 
» » » . 
» » Kontrolörü 

Vilâyetler memurları 

3 Sanayi Bölge Müdürü 
4 » » » 
5 » » » 
6 Sanayi Müdürü 

4 
10 
5 
4 

1 
4 
4 
2 

üğü 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
6 
4 
6 

90 
80 
70 
60 

125 
100 
90 
80 

100 
80 
90 
80 
70 
60 

100 
90 
80 
70 

(Hükümetin 3 ve 4 sayılı cetvelleri aynen kabul edilmiştir.) 
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Nafıa Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet nev'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 1 125 
2 Vekâlet müşavirleri (İkisi teknik) 3 125 

6 Müdür 
Hususi Kalem 

Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
'6 İkinci şımf müfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 
S Dördüncü sınıf müfettiş 
9 Beşinci sınıf müfettiş 

10 Müfettiş muavini 

Hukuk Müşavirliği 

2 Başhukuk Müşaviri 
3 Birinci Hukuk Müşaviri 
4 İkinci Hukuk Müşaviri 
5 Üçüncü Hukuk Müşaviri 
6 Raportör 

Teknik Heyeti Reisliği 

2 Reis 
2 Başmühendis 
3 Âza 
4 Mütehassıs 
6 Raportör 
4 Mütercim 
5 » 
6 Ressam 
6 Hesap uzmanı 

Sanayi Dairesi Reisliği 

2 Reis 
2 Başmühendis 
3 Mütehassıs (birisi teknik) 
4 Müşavir (ikisi teknik) 

70 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

1 125 
1 100 
1 90 
1 80 
3 70 

125 
125 
100 
90 
70 
90 
80 
70 
70 

1 125 
1 125 
2 100 
4 90 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 Müşavir. 
6 Başraportör 
7 Raportör 
4 Sanayi Başmüfettişi 
5 Sanayi Müfettişi 
7 Ressam 

Maden Dairesi Reisliği 

2 Reis 
3 Mütehassıs (birisi teknik) 
5 Müşavir (ikisi teknik) 
6 Başraportör 
7 Raportör 
2 Başmühendis 
3 Mühendis 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 

Enerji Dairesi Reisliği 

2 Reis 
2 Başmühendis 
3 Mütehassıs 
4 » 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 
4 Mühendis 
5 » 
6 » 
6 Ressam 

4 
4 
4 
2 
5 
1 

80 
70 
60 
90 
80 
60 

1 
3 
5 
8 
8 
• ı 
4 
4 
6 
5 
4 

125 
100 
80 
^0 
60 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
4 
4 
2 

125 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
70 
70 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 

Reis 
Mütehassıs 
Başmüşavir 
Müşavir 

6 Başraportör 
7 Raportör 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
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D. Memuriyetin ne?'i 
26 

Aded Maaş ! D. 

4 Küçük sanatlar müfettişi 
5 » * » müfettişi 
6 » » kontrolörü 

7 Ressam 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Müdür muavini 
7 Raportör 
5 Mütercim 

Zat işleri Müdürlüğü 

5 Müdür 
ti Başraportör 
7 Raportör 
7" Doktor 

Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

7 Müdür 
7 Raportör 
8 Ayniyat Muhasibi 

2 90 
3 80 
4 70 
5 60 
2 60 

80 
70 
60 
80 

1 80 
X 70 
2 60 
1 60 

60 
60 
50 

9 
10 
11 
12 

4 

6 
4 
5 
6 
7 
9 
8 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nevi Aded 

9 Mutemet 

Diğet merkez memurları 

Büro şefi 
Birinci mümeyyk 
İkinci » 
Memur 

Vilâyetler memurları 

3~ Sanayi bölge müdürü 

» 
Sanayi müdürü 
Sanayi başmüfettişi 
Sanayi müfettişi 
Sanayi kontrolörü 
Sanayi kontrolörü 
Büro şefi 
İrtibat memuru 

Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

30 
35 
35 
40 

3 
6 
4 
6 
1 
4 
4 
4 

20 
30 
15 
20-
15 
40 

[21 SAYILI CETVEL 

D. 

2 

2 
2 
3 
4 
6 
6 

2 
2 
3 
4 
ş 
4 

Memuriyetin nev'i 

Vekâlet müşavirleri 

Tetkik Heyeti Reisliği 

Reis 
Başmühendis 
Âza 
Mütehassıs 
Ressam 
Hesap uzmanı 

Sanayi Dairesi Reisliği 

Reis 
Başmühendis 
Mütehassıs 
Müşavir 
Müşavir 
Sanayi başmüfettişi 

Adtd 

3 

1 
3 
8 
5 
1 
1 

1 
1 
2 
4 
4 
2 

Maaş 

125 

125 
126 
100 
90 
70 
70 

125 
125 
100 
90 
80 
90 i 

D. 

5 
7 

2 
3 
5 
2 
3 
4 
5 
5 
7 

2 
2 

Memuriyetin nev'i ı 

Sanayi müfettişi 
Ressam 

Maden Dairesi Reisliği 

Reis 
Mütehassıs 
Müşavir 
Başmühendis 
Mühendis 

» 
> 
» 

Enerji'Dairesi ReisUğİ 

Reis 
•Başmühendis 

İded 

5 
1 

1 
3 
5 
1 
4 
4 
6 
5 
4 

1 
2 
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D. Memuriyetin nevi 

3 
4 
5 
4 
5 
6 
6 

Mütehassıs 
» 

Müşavir 
Mühendis 

» 
» 

Ressam 

— 27 -
Aded Maaş i D. 

Küçük kanatlar Dairesi Reisliği 

2 Rei» 
3 Mütehassıs 
4 Başmüşavir 
5 Müşavir 

100 
90 
80 
90 
80 
70 
70 

1 
1 
1 
4 

125 
100 
90 
80 

Memuriyetin nev'i 

4 Küçük Sanatlar Başmüfettişi 
5 » » Müfettişi 
ti » » Kontrolörü 
7 » » » 
7 Ressam 

Vilâyetler memurları 

3 Sanayi Bölge Müdürü 
4 » » » 
5 » » . » 
6 Sanayi Müdürü 
4 » Başmüfettişi 
5 » Müfettişi 
6 » Kontrolörü 
7 ». » 

(3 ve 4 sayılı cetveller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edimiştir.) 

( S. Sayısı : 185 ) 



- 2 8 
Bütçe • Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Beis 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 îkinci » > 
7 Üçüncü » » 
8 Dördüncü » » 
9 Beşinci » » 

10 Müfettiş muavini 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşaviri 3 Birinci 
4 îkinci 
5 Ügüncü 
6 Dördüncü 
6 Raportör 

Sanayi Dairesi Reisliği 

2 Reis (ihtisas yeri) 
3 Reis muavini (Sa»>ayi) (ihti

sas yeri1» 
3 Reis muavini (Etüd) (İhti

sas yeri) 
3 Reis muavini (Küçük sanat

lar) (ihtisas yeri) 
3 Uzman (ihtisas y.îri) 
4 Uzman » » 
5 Uzman » » 
2 Başmühendis (Kimyager ola

bilir) (ihtisas yeri) 
3 Mühendis (Kimyager olabilir) 

(ihtisas yeri) 
4 Mühendis (Kimyager olabilir) 

(ihtisas yeri) 

1 125 

70 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

1 100 
1 90 
1 80 
1 70 
3 70 

125 

100 

100 

100 
100 
90 
80 

5 125 

8 100 

10 90 

D. Memuriyetin nev'i 

Mühendis (Kimyager olabilir) 
(ihtisas yeri) 
Başraportör 
Raportör 
Sanayi başmüfettişi (ihtisas 
yeri) . 
Sanayi müfettişi (ihtisas yeri) 
Ressam » » 

» » » 
» » » 

Mütercim 

Küçük sanatlar başmüfettişi 
(ihtisas yeri) 

5 Küçük sanatlar müfettişi (ih
tisas yeri) 

6 Küçük sanatlar müfettişi (ih
tisas yeri) 

7 Küçük sanatlar kontrolörü 
(ihtisas yeri) 

Maden Dairesi Reisliği 

2 Reis ' (ihtisas yeri) 
muavini » » » 

3 Uzman » » 
5 Müşavir » » 
6 Başraportör 
7 Raportör 
2 Başmühendis (ihtisas yeri) 
3 Mühendis » •» 
4 » » » 

» » 
» » 
» » 

Enerji Dairesi Reisliği 

Reis (ihtisas yeri) 
» muavini » » 

Uzman » » 

» 
Müşavir 
Başraportör 
Raportör 

Aded 

15 
8 
10 

6 
8 
1 
1 
1 
2 
2 

2 

2 

4 

8 

Maaş 

80 
70 
60 

90 
80 
90 
80 
70 
90 
80 

90 

80 

70 

60 

1 
1 
3 
5 
8 
8 
1 
4 
4 
6 
5 
4 

125 
100 
100 
80 
70 
60 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

1. 
1 
3 
4 
2 
2 
2 

125 
100 
100 
90 
80 
70 
60 

!(S. Sayıı ısı : 185 ) 



D. Memuriyetin nev'i 
— 29 — 

Aded Maaş D. 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü 

4 Müdür (ihtisas yeri) 
5 Müdür Muavini (ihtisas yeri) 
6 Başraportör . 
7 Raportör 
5 Mütercim 
8 Büro Şefi 

Z'atişleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
6 Başraportör 
7 Raportör 
7 Doktor 

Levazım ve Evrak İsleri Müdürlüğü, 

6 Müdür 
7 Raportör 
8 Ayniyat Muhasibi 
9 Mutemet 

90 
80 
70 
60 
80 
50 

1 70 
1 70 
2 60 
1 60 

1 70 
1 60 
1 50 
1 40 

Diğer merkez memurları 

9 Büro Seti 30 40 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

30 35 
30 30 
35 25 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

Vilâyetler memurları 

3 Sanayi Bölge Müdürü (ihti
sas yeri) 

4 Sanayi Bölge Müdürü (ihti
sas 37eri) 

. 5 Sanayi Bölge Müdürü (ihti
sas yeri) 

6 Sanayi Müdürü (ihtisas yeri) 
9 Büro Şefi 
8 İrtibat memuru 
9 » » 

10' Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

Enerji Şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

1 

100 

90 

4 
6 

16 
30 
15 
16 
10 
30 

80 
70 

• 40 
50 
40 
35 
30 
25 

5 Başkomiscr 
6 Komiser 
7 Komiser 

80 
3 70 
1 60 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

2 
3 

4 
5 
6 
8 
5 
5 

Başkan 
Üye (biri başkan 
yapar) 
Uzman 

» 
Şube müdürü 

yardımcılığı 

» » yardımcısı 
Mütercim 
Ressam 

1 

5 
7 
7 
2 
o o 
1 
1 

125 

100 
9£ 
80 
70 
50 
80 
80 

D. Memuriyetin nev 'i 

6 Ressam 
7 » 

Aded Maaş 

70 
60 

Su ürünleri ve Avcdığı tşleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » yardımıcısı 
6 Uzman 
i » 

3 iktisat ve Ticaret Bölge Müdürü 
4 » » » » » 
6 » » » » \ » 

Muavini 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
50 
70 
60 

100 
90 

70 
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[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Nafta Şirket ve Müesseseleri Dairesi 

Fen Heyeti 

5 Yüksek Mühendis 
6 » » 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
11 Memur 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

1 
2 

1 
1 

1 
9 

80 
70 

70 
30 

30 
OP) 

4644 saytli Kanunla Nafıa Vekâleti Nafm Şir
ket ve Müesseseleri Dairesine ilâve edilen 

kadrolardan 

4 Elektrik Mühendisi (Yüksek 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

90 

80 

mühendis veya mühendis) 
o Elektrik Mühendisi (Yüksek 

mühendis veya mühendis) 
6 Elektrik Mühendisi (Yüksek 

mühendis veya mühendis) 
11 Fen memuru 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol şefi 
8 Mukavelât şefi 

Taşra Teşkilâtında Nafıa Şirket ve Müesseseleri 

1 
1 
1 
1 
1 

70 
âo 
50 
50 
50 

KomiseHİkUri 

5 Başkomiser 
6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

1 80 
3. 70 
1 60 
5 25 

[4] SAYILI CETVEL 

D * Memuriyetin nev'i 

Teftiş Heyeti Reisliği 

5 1 nci sınıf müfettiş 
8 4 ncü » » 
9 5 nci » » 

10 Müfettiş muavini 

Hukuk Müşavirliği 

4 2 nci hukuk müşaviri 
6 Raportör 

Sanayi Dairesi. Reisliği 

Aded Maaş 

3 Uzman 
5 » 
2 Başmühendis 
3 Mühendis 

(ihtisas yeri) 

80 
50 
40 
35 

90 
70 

100 
80 
125 
100 
90 

D. Memuriyetin nev'i 

Mühendis (ihtisas yeri) 
Sanayi Başmüfettişi » » 

» Müfettişi » » 
Ressam » •» 

» » » 
Mütercim 

Küçük Sanatlar Başmüfettişi 
(ihtisas yeri) 
Küçük Sanatlar Müfettişi 
(ihtisas yeri) 
Küçük Sanatlar Kontrolörü 
(ihtisas yeri) 

Maden Dairesi Reisliği 

Uzman 
Müşavir 

(ihtisas yeri) 

7 Raportör 
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Aded 

13 
4 
5 
1 

• ı 
1 
1 

2 

1 

6 

Maaş 

80 
90 
80 
90 
70 
90 
80 

90 

80 

60 

2 100 
1 80 
4 60 



D. Memuriyetin nev'i 
- 31 

Âded Maaş D. 

. 3 Mühendis 
4 » 
6 » 
7 » 

(ihtisas yeri) 

Enerji Daiaesi Reisliği 

3 Uzman (ihtisas yeri) 
4 » » » 
*6 Başraportör 
7 Raportör 

3 100 
1 90 
o 70 
4 60 

2 100 
2 90 
1 70 
1 60 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü 

o Müdür muavini (ihtisas yeri) 1 80 
7 Raportör 2 60 

Memuriyetin nev'i 

5 Mütercim 
6 Büro şefi 

Diğer merkez memurlun 

9 Büro şefi 
10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 

Vilâyetler 

4 Sanayi bölge müdürü (ihtisas yeri) 
o » » » » __ » 
6 Sanayi müdürü » » 
8 trtibat memuru 

Âded 

1 
2 

6 
8 
12 
5 

) 4 
3 
4 
1.0 

Maaş 
80 
50 

40 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
50 

» • - « 
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îçtıma: 3 S. SAYISI : 1 0 / 

Devlet Meteoroloji İçleri Umum Müdürlüğünün Ziraat Vekaletine 
bağlanması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa, 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/390) 

Başvekâlet '.'.' * ; 23 . I . İ956' 
Kanunlar ve Kararlar . " ' 

Tetkik Dairesi 
Sayıi 71 - 274/266 . ""?*?* " - ~— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkında ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince / / 1956 tarihinde kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
• •"-""' A. Menderes , 

ESBABI MUCİBE 

3127 sayılı Kanunla Başvekâlete bağlanmış olan Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğüne ait faali
yetlerin siklet merkezi daha ziyade Zirâat Vekâletinin hizmetleriyle alâkalı bulunduğundan mezkûr 
Umum Müdürlüğün Ziraat Vekâletine bağlanması muvafık görülmüş ve kanun lâyihasının birinci 
maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bu suretle Umum Müdürlüğün faaliyet mevzuu itibariyle en yakın surette alâkalı bulunduğu ve
kâlete bağlanması hizmetin verim ve müessiriyetini artıracağı gibi Ziraat Vekâleti teşkilatındaki tef
tiş ve murakabe organları vasıtasiyle Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü muamelâtının daha ya
kından ve sıkı bir murakabeye tâbi tutulması imkânı da sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan bu Umum Müdürlüğün diğer vekâletlerle alâkalı mevzularda bugün Başvekâlet ka
naliyle cereyan etmekte olan koordinasyonun bundan böyle Ziraat Vekâleti kanaliyle yürütülmesinde 
bir mâni bulunmamaktadır. 

Lâyihanın ikinci maddesi; 3127 sayılı Kanunla Başvekâlete tanınmış olan vazife salâhiyetlerinin 
Ziraat Vekâletine devredilmesi zarureti dolayısiyle kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın üçüncü ve dördüncü maddeleri meriyet zamanına ve salahiyetli icra merciine ait hü
kümleri ihtiva etmektedir. 



Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/390 
Karar No. 25 

.18. VI . Î956 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimiz âzalariyîe birlikte Meteoroloji 
îşleri Umum Müdürlüğüne gidilerek çalışmala
rı bizzat yerinde görüldükten sonra «Devlet 
Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünün Ziraat 
Vekâletine bağlanması hakkında kanun lâyihası» 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle en
cümenimizde müzakere edildi : 

Esbabı mueibede Meteoroloji Umum Müdür
lüğüne ait faaliyetlerin sıklet merkezinin da
ha ziyade Ziraat Vekâletinin hizmetleriyle alâ
kalı bulunduğu zikredilmektedir. Millî Müdafaa 
ve Münakalât ile ilgili faaliyetler de daha âz 
ehemmiyetli değildir. 

Bu fonksiyonların nevî, kesafeti zamanla 
değişmekte ve ehemmiyet kazanmaktadır. Bu
gün aynı umum Müdürlüğün Nato ile ilgili mah
rem çalışan servisleri bulunmaktadır. Zaten e> 
şitli bu fonksiyonlardır ki, Meteoroloji îşleri 
Umum Müdürlüğünün 3127 sayılı Kanunla Baş
vekâlete bağlanmasını icabettirmiştir. 

Diğer taraftan çeşitli hizmetleri ifa etme 
bir koordinasyonu şai'i kılar. Koordinasyonun 
ise daha üstün bir makam tarafından sağlan
ması lâamgelir. Hen ne kadar esbabı mueibede 
koordinasyonun bundan böyle Ziraat Vekâleti 
kanaliyle yürütülmesinde bir mani bulunmadı
ğı belirtilmekte ise de, bu husus encümenimizde 
tatminkâr görülmemiştir. Aynı salâhiyeti haiz 
vekâletlerden birinin diğ*er vekâletleri ilgilen
diren daha az ehemmiyetli olmıyan hizmetlerin 
ifasında ve aksatmadan koordinasyonu temin 
de müsait durumda bulunamıyaeağı bedihidir. 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 
Başvekâlete bağlandığı tarihten bu yana daima 
inkişaf etmiş ve son 3 - 5 sene zarfında büyük 
bir gelişme kaydederek ileri memleketlerdeki 
benzeri müesseseler haline gelmiştir. Seri inki
şafta Başvekâletin yakın ilgisinin rolü büyük ol
muştur. 

Ayrıca esbabı mueibede Ziraat Vekâleti teı^ 
kilâtmdaki teftiş ve murakabe organları vasıta-
siyle umum müdürlük muamelâtının daha ya

kından sıkı bir murakabeye tâbi tutulması imkâ
nının da sağlanmış olacağından bahsedilmekte
dir. Eneümenimizce bu husus, Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü gibi muvaffak olmuş bir teşkilâtın 
Ziraat Vekâletine bağlanmasını ieabettireeek ao 
bebolarak kabul edilmemiştir, teftiş ve muraka
beye başka bir hal yolu da bulunabilir, 

Bu sebeple şimdiye kadar Başvekâlete b-ağlı 
olmasından dolayı büyük inkişaflar göstermiş, 
vazifelerinde muvaffak olmuş Meteoroloji Umum 
Müdürlüğünün her gün biraz daha genişiiyen 
vazifelerini daha iyi ifa edebilmesi için yine Baş
vekâlete bağlı kalması eneümenimizce uygun -gö
rülerek lâyiha reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme
nine gönderilmek üzere Yüksek BeMiğe saygı ile 
sunulur. 

Ziraat Encümeni 
Reisi 

Muğla 
T. Akarca 

Kâtip 
Uşak 

H. Yılmaz 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
îmzada bulunamadı 

Bolu. 
B. Akşemsettinoğîu 
imzada bulunamadı 

Bursa 
S. Karacabe-y 
Diyarbakır 

R. Karaosmanöğlu 
îçel 

Y. Çukurova 

tzmir 
M. Balaban 

M. M. 
* Bilecik 

/. 8. Çaforoğlu 

Amasya 
F. Çöl 
Bingöl 

S. GöUr 

Burdur 
U. Çimen-

Denizli 
f?. Tavaslıoğlu 

Giresun 
A. N, Duyduk 

îçel 
# . Sinanoğlu 

îmza<$& bulunamadı 
Stı*klareli 
P. Filiz 

îmzada bulunamadı 

'(: B. Sayısı : 1$7 ) 
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Kocaeli 
C. Tüzün 
Konya 

A. Çilingir 
Maraş 

A. Kadoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
N. Ünat . 
Manisa 

&. Mikçıoğlu 
Ordu 

B. Ba.yhd 

Samsun 
A. Eker 
Seyhan -> 

L. Sezgin 

Sinob 
M. V. Vatfibaş 

Samsun 
H. tekmj 
Seyhan 
t Uslu • 

imzada bulunamadı 
Tokad 

Y. Vlusoy 

Millî Müdafaa. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MUM Müdafm Encümeni 

Esas No. i/390 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

1 , XII . 1956 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü
nün Ziraat Vekaletine bağlanması hakkında ka
nun lâyihası hükümet temsilcilerinin iştiraki}]e 
encümenimizde görüşüldü : 

Yapılan incelemede : 
1. Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 

muhtelif vekâlet ve teşkilâtı ilgilendiren bir te
şekküldür. Yalnız bir vekâlete bağlanması iş
leri aksatacaktır*. 

2. Meteoroloji işleri; beynelmilel çalışan 
bir teşekküldür. Bunun Ziraat Vekâletine bağ-
lanması, beynelmilel bir kıymeti felce uğratır. 

3. Dünyanın birçok memleketlerinde bu te
şekkül Başvekalete bağlıdır. 

4. Ziraat Vekâletine bağlandığı takdirde: 
diğer vekâlet ve teşekküllerin istek ve dilekle
rini koordine etme imkânları güçleşecektir. 

5. Ordunun ve vatanın meteoroloji ihtiyaç.-
lan her gün b i m daha artmaktadır. Ziraat 
Vekâletine bağlandığı takdirde ordu ve NATO 
istek ve ihtiyaçlarının zamanında temin edile

meme endişesi bu teşekkülün Başvekâlete bağ
lı kalması lüzum ve zaruretinin ballıca âmille
rinden mütalâa edilmektedir. 

6. Henüz yeni taazzuv etmekte olan bu te
şekkül Ziraat Vekâletine bağlandığı takdirde 
bir duraklama hattâ bir gerilemeye mâruz kal
ması mülâhazası yukarda arz edilen sebepler 
dolayısiyle Meteoroloji işleri Umum Müdürlü
ğünün Başvekâlete bağlı kalması uygun görül
müş ve kanun lâyihası reddedilmiştir. 

Nafıa Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdaf a a En. Reisi 
Trabzon 

8. 0 
Bolu 

F. Belen 
İstanbul 

Z. Köktü rk 

rberh 
Edirne 

K, Yalınkılıç 
İstanbul 

T. Yazıcı 
Tokad 

/ / . Bozbeyoğhi 

Bu Mazbata M. 
Niğde 

A. U. Arıkan 
Erzurum 

İ.A.Akdağ 
Sivas 

M. V. Turgay 

p 

(S. Sayısı ^ Ul) 



Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. -- .^ i -
Nafıa E n c ü m e n i . ,„. - •- .^ :-:' 
Esas No. 1/390 • / ' V f t ^ 
Karar No. 11 

Yüksek 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü
nün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkında ka
nım lâyihası, encümenimizde ilgili Devlet Ve
kili ile ve vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Her ne kadar Ziraat ve Millî Müdafaa en
cümenleri, Meteorolojinin Ziraat Vekâletine 
bağlanması üzerinde fasla duvmıyarak bunun 
Başvekâlet bünyesinde kalmasını uygun gör
müş iseler de encümenimiz işin ehemmiyetine 
binaen bunun üzerinde esaslı bir şekilde durmuş, 
bizzat Meteoroloji Umum Müdürlüğü binasına 
giderek çalışma sistemlerini ve sahalarını ma
hallen tetkik etmiştir. 

Her ne kadar meteoroloji işleri birçok ve
kâletleri, ezcümle Nafıa, Ulaştırma, Millî Mü
dafaa Vekâletlerini de ilgilendiren ve bir kül 
halinde mütalâa edilmesi icabeden bir branşı ih
tiva ediyorsa da yükünün mühim bir kısmını 
hattâ denilebilir ki, yüzde seksenini zirai sa
halardaki çalışmalar teşkil etmektedir. Nitekim 
bugüne kadar elde ettiği başarılarının keza ba
şında ziraatle ilgili hususlar gelmektedir. 

Bugün maddi ve mânevi bütün imkânlarını 
kullanmış olmasına rağmen yine yurdun dört 
bir köşesinde gerektiği gibi teşkilâtını yayama-
mış ve lüzumlu bilgileri tam olarak elde edeme
miş bin yağış istasyonuna karşılık 430 istasyon 
kurabilmiş, bunun da 80 tanesini Orman Umum 
Müdürlüğü teşkilâtından istifade etmek üzere 
vazifesine devam edebilmiştir, Halbuki Ziraat 
Vekâletine bağlandığı takdirde bu vekâletin vi
lâyet ve kaza merkezleriyle, ormanlık bölge
lerde ve zirai sahalardaki teşkilâtından, malze
me ve nakil vâsıtalarından istifade etmek sure
tiyle cüzi bir yardımla geniş ölçüde meteoro
loji faaliyeti göstermek imkâmna sahibolacak-
tır. Bugün münhasıran Başvekâlete bağlı Umum 
Müdürlük bulunması hasebiyle teftiş organla
rından mahrum bulunmakta, bilhassa taşra teş
kilâtı başıboş bir şekilde idare edilmekte, bu 
ise birtakım mahzurlar tevlidetm,ektedir. Hat-

3 .IV. 1957 

Reisliğe 

tâ bâzı yerlerde meteoroloji şubelerinin bulun
duğunu valiler dahi bilmemektedir, Halen Baş
vekâlete bağlı bulunmıyan ve fakat hizmet iti
bariyle birçok vekâletleri ilgilendiren bâzı umum 
müdürlükler bir vekâlete bağlı olarak lâyikiy-
le vazife gördükleri bir hakikattir. 

Meteoroloji Umum Müdürlüğünün çalışma
ları bütün dünyaya ilân edilmekte her vekâlet 
kendisine ait hususları pekâlâ elde etmektedir. 
Dünyanın bâzı bölgelerinde meteoroloji işleri 
doğrudan doğruya Ziraat Vekâletine bağlı bu
lunmaktadır. Gaye vazifenin tam olarak ve tat
min edici bir şekilde yapılması, kontrolü ve 
murakabenin tesisi bulunduğuna kaani bulu-

- nan, ve yıllardan beri bütçe müzakerelerinde 
Bütçe Encümeni âzalarının görüşlerine de işti
rak eden encümenimiz Meteoroloji Umum Mü
dürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlanmasını 
hizmetin ifası bakmıından -uygun görmüş ve 
mevcudun ittifakiyle kanun .lâyihasını aynen 
kabul etmiştir. . 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyrulmak üzere. Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata ,Aİ;. 
Gazianteb Konya 
#. Kurancl H. ölçmen 

Kâtip 
Erzurum Bursa Çoruh 

E. Tuncel A. F. Yücel} M. Bumin 
Çorum Denizli 

Ş. Gür ses B. Akşit 
tnızada bulunamadı 

Denizli Erzurum 
O. Ongun 8. Erduman 
Kastamonu Ordu • 
N. Batur F. Boztepe 

İmzada bulunamadı 
Rize Seyhan Siird 

M. F. Mete Z. AMağ 8. Bcdük 
Trabzon Urfa Zonguldak 
E. Nutku H. Oval E. Hilâlci 

;(8..8ftyw s W) 



Bütçe Encümeni mazbatası 
2V B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
. Esas No. 1/390 . 

Karar No. 95 

10. V. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü
ğünün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkında 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekille
ri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 23 . 1 . 
1966 tarihli ve 71-274/2.66 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanan lâyihası Ziraat, Millî Müdafaa 
ve Nafıa encümenleri mazbatalariylc birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Devlet Ve
kili Cemil Bengü, Millî Müdafaa Vekili Semi 
Ergin, Ziraat ve Münakalât Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun, lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere 3127 sayılı Kanunla Baş
vekâlete bağlanmış olan Devlet Meteoroloji İş
leri Umum Müdürlüğünün, faaliyet mevzuu iti
bariyle en yakın surette alâkalı bulunduğu Zi
raat Vekâletine bağlanmasını temin maksadiyle 
hazırlanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Ylmum Müdürlüğü
nün çalışma ve tatbikatı birçok vekâlet, idare ve 
teşekküllerini yakînen alâkadar etmekle beraber 
bu faaliyetlerin memleketin iklimi ve zirai tat
bikatı bakımından Ziraat Vekâleti ile olan alâ
kasının birinci plânda yer aldığı ve bu bakım
dan müessesenin Ziraat Vekâletine bağlanması
nın yerinde olacağı encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde ifade edilmiş ve böyle bir lâyiha
nın sevk edilmesi lüzumu da bütçe müzakerele
rinde temenni olarak izhar edilmiş bulunmak
tadır. 

Bugün tatbikatını genişletmek ve bilhassa 
entansif bir ziraat, orman ve hayvan işletmeci
liği kurmak, topraktan faydalanmak ve toprak 
erozyonu ile ziraatte yapılan haşere mücadelesi, 
orman yangınları ve buna mümasil millî servet
lerimizin korunması, randımanının artırılması, 
sulu ve kuru ziraatin yerleşmesi bakımından ya
pılacak bütün çalışmaların esası meteorolojiye 
istinadetmektedir. Meteorolojinin bu sahayı ce
vaplandıracak inkişafı topyekûn olacağından 
diğer sahalarda da randımanın çoğalacağı ve 
kendisinden beklenen neticeyi vereceği bedi-

hidir. Lâyihanın esbabı mucibesinde de arz 
edildiği veçhile bu müessesenin müstakil bir ve
kâlet hiyararşisine dahil olmakla bünyesindeki 
çalışma, kontrol ve istikrarın daha emniyetli ve 
muntazam bir seyir alacağı da tabiîdir. 

Arz edilen hususlar muvacehesinde Hüküme
tin ihzar ve sevk etmiş olduğu kanun lâyihası 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve 3127 sayılı Kanunun başlığında mü
essesenin adı T. C. Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüğü olarak tesbit edilmiş bulun
duğundan lâyihanın başlık ve birinci maddesi 
mezkûr kanuna mütenazır olarak ve 4256 sayılı 
Kanunla Başvekâlete verilmiş/ olan 'vazife ve 
salâhiyetlerin de devri zaruri görülmüş olmakla 
ikinci madde metnine mezkûr kanunun tarih ve 
numarasının ilâvesiyle tadilen ve lâyihanın 3 
ve 4 ncü maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar olunan kanun lâyi
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. v 

Reis- V. Mazbata M. Kâtip 
Kırklareli Zonguldak Tokad 
Ş. Bakay S. Ataman Ö. Sunar 

Ankara Bursa Çankırı 
M. Ete H. Köymen T. Uygur 
Çoruh Çorum Eskişehir 

Y. Gümüşel Y. Gürsel A. Potuoğlu 
istanbul İzmir Kayseri 

N. Â. Sav B. Bilgin t. Kirazoğlu 
Kocaeli Muğla Niğde 

Muhalifim İV. Poyrazoğlu A. N. Kadıoğlu 
C, T üzün 

Ordu Ordu Rize 
R. Aksoy S. îşbakan H. Agun 

Seyhan Sinob Sinob 
S. Barı N. Sertoğlu S. Somuncuoğlu 

Tekirdağ Trabzon Tunceli 
Z. Erataman S. F. Kalaycıoğlu B. T. Ok&ygün 

Yozgad Yozgad 
D. Akbel T. Alpay 

TT~-
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HÜKÜMBTÎN TEKLİFİ 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün 
Ziraat Vekâletim bağlanması nakktnda kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Meteoroloji İşleri 
(Jmum Müdürlüğü Ziraat Vekâletine bağlanmış
tır. 

MADDE 2. — 3127 sayılı Kanunla Başvekâ
lete tanınmış olan vazife ve salâhiyetler Ziraat 
Vekâletine devrolunmuştur. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde m e-

MADDE 4. —/Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11 . I . 1956 

Basvekü . 
A. Mederes 
Devlet Vekili 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili V. 
8. Ergin 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve Inh. Vekili 
U. ffüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 
Adliye Vekili 
//. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. Ûkmen 
Nafıa Vekili 

M. Çmntşoğla 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

.V .Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakıoğlu 
Çalıpm Vekili 

M. Turhan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİÎİ 

T. €. Devlet Meteoroloji î§leri Umum Müdürlü
ğünün Ziraat Vekâletine bağlanması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — T. C. Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü Ziraat Vekâletin* bağlanmış
tır. 

MADDE 2. ~~ 10 . II . 1937 tarihli v© 3127, 
15 . VI . 1942 tarih ve 4256 sayılı kanunlarla Baş
vekâlete tanınmış olan vaaife ve salâhiyetler Zi
raat Vekâletine devrolunmustur. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili 
8, Ağaoğlu 

mm 
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