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Sayfa 
1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler ve bir cevap 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Hükümetimizin Üezair hâdiseleri dolayı-
siyle Fransız Hükümeti veya Birleşmiş Mil
letler nezdinde bir teşebbüste bulunmayı 
düşünüp düşünmediğine dair Hariciye Ve
kilinden şifahi suali (6/339) 291 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'- ' 
m, Suri}re hududu boyunca kaçakçılığın ön
lenmesi maksadiyle memnu mıntaka olarak 
ilân edilen sahaya dair Dahiliye Vekilin
den şifahi suali (6/348) 291 

3. —; Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet 
ve bey od iye icraatı hakkında radyoda yap
tığı konuşmalara dair. Devlet Vekilinden şi
fahi suali (6/357) 291 

4. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 
bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin mik
tarına ve hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi 
edildiğine dair Ziraat, İktisat ve Ticaret . 
Vekillerinden şifahi suali (6/359) 291 

5. — Bolu Mebusu Beşat Akşemsettin-
oğlırnun, Devlet Orman İşletme ve fabri
kalarının tomruk ve kereste piyasa satışları 
hakkındaki 6809 sayılı Kanunun tatbikatın
dan doğan şikâyetlerin önlenmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine Ziraat 
Vekili Esat Budakoğlu 'nun şifahi cevabı 
(6/360) 291:294 

6. —- Bolu Mebusu Reşat Akşemsettin-
oğlu'nun, Bolu Kız öğretmen Okulu binası 
inşaatının ikmal edilmemesi sebeplerine da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali (6/361) 294 

7. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
hayat pahalılığı ve mal darlığının iktisadi 

•ve içtimai bünyemizde yarattığı tesirler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair' İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/362) 294 

5. — Müzakere edilen maddeler 294 
1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 

Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal 
beyanında bulunmaları hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (2/287) '294:315, 

318,323:326 
2. — Belediye Kanununun 15 nci mad

desinin 41 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası (1/663) 315:316 



Sayfa 
3. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta -

Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan son
ra kurulacak üniversiteler için yapılacak 
istimlâklerde takdiri kıymet komisyonlan 
ile ehlivukuf heyetlerinin sureti teşkili 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat En
cümen mazbatamı (1/665) 316 

4. — Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Müna
kalât, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
batalan (1/648) 316:317,319,322,327:330 

5. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
imzalanan zabıtname ile teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/620) 317 

6. — At yarışları hakkındaki 6132 sa
yılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat 

Sayfa 
encümenleri mazbataları 

318 
ve Dahiliye 
(1/61İİ) 

7. i— Bâzı silâh, malzeme ve mühimma
tın Libya Devletine hibe edilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe; encümenleri mazbatalan (1/646) 318: 

319,321,322,331:334 
8. +~~ Afyon Karahisar Mebusu Rıza 

Çerçel'in, Afyon Karahisar vilâyetinin 
Sandıjlı kazasındaki Hüdai Kaplıcaları
nın işjetme imtiyazının müddetsiz olarak 
Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında 
kanun 

9. 
raluş 

teklifi ve Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/374) 319 :322 

İstanbul Teknik Üniversitesi ku-
sadroları hakkındaki kanuna ek 

6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nım lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/565) 322 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki kanun ile, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kuruma Kanu
nu 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 sa
hibi ; 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye 
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi maksa 
diyle memnu mmtaka olarak ilân edilen sahaya 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, alâkalı 
VeMl hazır bulunmadıklarından, gelecek İnika
da bırakıldı. 

İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, hububat ve 
afyon fiyattan ile pancar ve yonca tohumu fi
yatlarına zam yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başvekilden şifahi suali ile, 

İsparta Mebusu İrfan Aksu 'nun, münhal bu-

m 
o ar 
malan 
kilâtı 
üzerimle 

24, 
mak 

kajlaşn 

lunan İTalvaç Belediye Reisliğine dair Dahiliye 
VekidiîLden şifahi suali, sual sahibi iki inikatta 
hazır Sulanmadığından, düştü. 

Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara Me
buslarından bir zatın Hükümet ve belediye dera-

hajçkmda radyoda yaptığı konuşmalara dair 
Vekilinden şifai suali, sual sahibi hasır 

bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 
Mahisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 

nııı, mebuslann mal beyanında buîun-
hakkında kanun teklifi ve Dahiliye, Teş-
sasiye ve Adliye encümenleri mazbatalan 

bir müddet görüşüldü. 
V. 1957 Cuma günü saat 15 te toplanıl-

İnikada son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Tokad Mebusu Hakkâri Mebusu 
îhsmı Baç Übeydullah Seven 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Uîîere 
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Süalter 
Şifahi sual 

1. — Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, 
Türkiye I>emir ve Çelik Fabrikaları Müesses* 
siyle Karabük Köylerini Kalkındırma Derneği 
arasında akdedilen mukaveleye dair şifahi sual 
takriri İşletmeler Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/363) 

Tahrirî sualler 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in. 

Elâzığ merkez ve kazalarında münhal bulunan 
memuriyetlere dair tahriri sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/341) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Elâzığ Valiliğince yol makmaları getirtmek için 
istenilen dövizin ne vakit verileceğine dair tah
rirî sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/342) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
köy yollan ve içme suları için Elâzığ vilâyeti em-, 
rine ne kadar tahsisat gönderildiğine ve bâzı 
köylerin köprü inşaatına dair tahrirî sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/343) 

4, — Elâzığ'Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Elâzığ vilâyeti dahilindeki bâzı köylerin sulama 
işlerine dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/344) 

5. — Elâ-zığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Elâ
zığ vilâyeti dahilindeki bâzı ilk ve ortaokulların 
inşa ve tamirlerine dair tahrirî sual takriri Maa
rif Vekâletine gönderilmiştir. (7/345) 

6. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Ehı-
zığtn Keban kafasındaki kurşun ve volfram ma
denlerine ve Etibankm Keban şantiyesinde çalı
şan işçilere sosyal yardım olarak verilen yevmi
yelerin artırılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair tahrirî sual takriri İşletmeler Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/346) 

7. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 1 Mart 
1950 tarihinden 1 Mart 1957 tarihine kadar köy 
yolları, içme suları ve sulamalar için vilâyetlere 
tahsis edilen para miktarı ile bu tarihler arasın
da her vilâyet dâhilinde ele alınan yollan ve de
miryolları inşaatına dair tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/347) 

Lâyihalar 
1. — Muğla, ve Denizli vilâyetleri dâhilinde 

vukua gelen yer sarsıntısında zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası 
(1/670) CNafıa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. •— Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara sari taahhütlere girişilmesine mezuniyet 
veren 3132, 4100, 4649, 5259, 6089, 6425 ve 6656 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası (1/671) (Na
fıa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
o. — Seyhan Mebusu Ahmet Topaloğlu'nun, 

Emniyet Teşkilât Kanununun 26 ncı ve 30 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/492) (Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine) 

4. -T- Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve 3 arka
daşının, Milletvekilleri Secimi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair 6428 sayılı Kanunun il
gası ve bunun yerine 5545 sayılı Kanunun eski 
hükümlerinin aynen meriyete konulması ve beş 
maddesinde tadilât yapılması hakkında kanun 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
Mazbatalar 

5. — İstanbul Sarıyer Dildar sokak 306 sayılı 
hanede kayıtlı Muharremoğlu 1 . VIII . 1934 do
ğumlu Hayri Uymaz'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/511) (Ruznameye). 

6. — İstiklâl Harbi malûllerinden altı ere ve
rilecek para mükâfatı hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/640) (Ruzna
meye) 

7. — Erzurum Mebusu Esat Tuneel'in, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 
32 ııci maddesinin tefsiri hakkında takriri ve 
Nafıa ve ' Adliye encümenleri mazbataları 
(4/250) (Ruznameye) 

8. — Abdülkadir Hayrettin Özgüvenin mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında Adliye En
cümeni mazbatası (5/42) (Ruznameye) . 

9. — Fevzi Boyar'ın mahkûm olduğu cezası
nın affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/43) (Ruznameye) 

10. — Petrol Kanunu ile bu kanunda değişik
lik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi 

teklifi (2/493) (Teşkilâtı Esasiye, Dahiliye ve 
Adliye Encümenlerine). 

hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/664) (Ruznameye) 



B İ R İ N C İ CEL 
Açılma saati : 15, 

REİS — Reisvekili İhsan 

KÂTİPLER : Muslih Görentas (Van), Übeyd 

YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Manisa mebuslarına kadar yoklama yapıldı. 

JtKÎ 

4. _ SUALLER VE CEVAPLAR 

A- — ŞİFAHÎ SUALLER VE 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükü
metimizin Cezair hâdiseleri dolay isiyle Fransız 
Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir 
teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/339) 

BEİS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Yok seslen) Sual sahibi iki İnikatta bulunma
dığı için sual düşmüştür. 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Suriye hududu boyunca, kaçakçılığın önlenmesi 
maksadiyle memnu mıntaka olarak ilân edilen 
sahaya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/348) 

REÎS — Sual sahibi buradalar' mı? (Yok 
sesleri) Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
tnikada bırakıyorum. 

3. —• Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara 
mebuslarından bir zatın Hükümet ve belediye 
icraatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara 
dair Devlet Vekilindem- şifahi suali (6/357) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı? (Burada 
sesleri) Alâkalı vekil buradalar mı? Yok. Suali 
gelecek İnikada bırakıyorum. 

I 

4. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl 
içinde ithal edilen suni gübrenin miktarına, ve 
hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair 
Ziraat, İktisat ve Ticaret Vekillerinden şifahi 
suali (6/359) 

S E 

Baç 

ullah Seven (Hakkari) 

S — Celseyi açıyorum, efendim. 

BİR CEVAP 

RlÇS —«• Sual sahibi buradalar mı efendim! 
(Yok sesleri) Sual sahibi bulunmadığından ge
lecek İpkada bırakıyorum. 

Bolu Mebusu Reşat Âkşemsettinoğlu'-
nun, Jjevlet Orman. İşletme ve Fabrikalarının 
tomruk ve kereste piyasa satışları hakkımdaki 
6809 icvyılı Kanunun tatbikatından doğan şikâr 
yetleriv, önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun 
şifahi Cevabı (6/360) 

RMS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Buraca «esleri) Ziraat Vekili buradalar mı? 
Buradalar. 

Sua|li okuyoruz, efendim. 

9 . V . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Ziraat Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rical ederim. 

Bolu 
R. Âkşemsettinoğlu 

Millî Korunma Kanununun meriyette 
kaldığı müddetçe orman emvalinin eksiltme ile 
satılması hakkındaki 6809 sayılı Kanunun tatbi-. 
katından dolayı kereste tacirleri şikâyet .etmek
tedirler. 

2. Bu şikâyetlerin vekâletinize de aksetmiş 
olmasına rağmen henüz bir müspet neticeye bağ-
lanmatjığı anlaşüm aktadır^ 
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1 : 72 24. 
3. Kanun tatbikatından doğan bu şikâyetle

rin önlenmesi hususunda ne düşünülmektedir? 
REİS — Ziraat Vekili., 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşı
mızın sualine cevabımı arz ediyorum : 

Hakikaten orman emvalinin eksiltme sure
tiyle satılması hakkındaki kanun tatbikatından 
vekâletimize kadar akseden şikâyetler olmuştur. 
Bu şikâyetleri önlemek maksadiyle bilhassa Millî 
Korunma Kanunu tatbikatı bakımından Ticaret 
Vekâletince hazırlanan ve neşredilen kararna
meye rağmen de bu şikâyetler önlenememiştir. 
Vekâlet olarak kanunun bünyesinden doğan şi
kâyetlerin halledilebilmesi için kanun maddesi
nin tadili lüzumuna kaani bulunduk ve bu hazır
lığı yaptık. Yakında Yüksek Meclise getireceğiz. 

RE IS —' Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ziragt Vekilinin 
bu mevzuda yeni bir kanun getirmek yolundaki 
teşebbüslerini bize bildirmiş olmalarından dola
yı kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. Ancak, 
mevcut kanunda anlaşılmamış bir nokta olarak 
kalan ve tatbikatta bozukluğa sebebiyet veren 
hususu Yüksek Huzurunuzda belirtmek mecbıı-
rîyetindeyim. 

Kanunun mahiyeti şudur : 6809 sayılı Kanun, 
malûmu âliniz 16 . VII . 1956 tarihinde kabul 
edildi. Maddenin metni; «Millî Korunma Kanu
nu ile bu kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
dair olan 6731 sayılı Kanun meriyette bulundu
ğu müddetçe ve Hükümet tarafından lüzum gö
rüldüğünde Devlet Orman İşletme ve fabrikala,-
rının tomruk ve kereste piyasa satışları, sözü ge
çen kanunların kabul ettiği âzami kâr haddin
den tenzil esası üzerinden kapalı zarf eksiltme 
usuliyle yapılabilir. 

Eksiltmede muhammen satış bedelinden yu
karı ve aşağı bedel teklifi hallerinde ihale bedeli, 
muhammen satış bedelidir.» demekte, idi. Yani 
eksiltme kâr haddi üzerinde yapılacak idi. Hal
buki tatbikatta çıkarılmış olan tamimlerle, çıka
rılmış olan kararnamelerle bu kâr haddi üzerin
den eksiltme yerine sıfıra düşürme halinde sıfır 
verene ihale edilmek esası kabul edilmiş ve bu
günkü satışlar millî korunma mevzuu içinde mü
talâa edilerek kereste tüccarlarının altını üstüne 
getirmiştir, aynı zamanda piyasayı da berbat et
miştir. 

5.Î957 C : 1 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunla hedef tut

tuğumuz kereste fiyatlarını düşürme keyfiyeti 
hiçbir suretle tahakkuk etmemiş, aksine olarak" 
büyük bir temevvüç arz etmiş ve metre kübüne, 
birkaç yüz lira eklenmesine sebebiyet vermiştir. 

Halbuki vekâlet olarak kâr haddi üzerinden" 
eksiltme esası ele alınmış olsaydı, nihayet mu
hammen bedele kadar indirilir ve ondan aşağı in
dirilmezdi. Muhammen bedeli üzerinden satış 
kabul edilseydi, bugünkü tatbikat neticesi olan 
hallerden dolayı birçok kimselerin mahkeme
lere sevk edilmesine imkân kalmazdı. Nitekim, 
Sayın Vekil buyurdular ki, biz bu kanunun sa
katlığını anladık, süratle değiştireceğiz. Fakat 
şunu kabul etmek lâzımdır ki, işletmeler, 1072 
sayılı Kararname gönderilmiştir. Bu kararname 
ile kâr haddinden değil, doğrudan doğruya mu
hammen bedel üzerinden satış yapılacağı ve bu 
şekilde ihale olunacağı yolundakikararname hü
kümlerine göre birçok vatandaşlar bilerek suç 
işleıniye teşvik edilmişlerdir*. İşletme bu suçlar
dan dolayı, doğrudan doğruya eksiltmeden son
ra sıfır verenler suçlu sıfatiyle 'mahkemeye ve
rilmektedir. Orman Umum Müdürlüğünden "Mil
lî Korunma Teşkilâtı Reisliğine bildirilmiş olan 
suçluların miktarı, 27 bölgeden verilmiş bulun
maktadır. Çankırı, Susurluk, Dursunbey, Eğri
dir, Mudurnu, Tosya, Acıpayam, ''Çankırı, 
Devrek, Demirköy, Oltu, Sakarya, Tavas, Sa
karya, Bilecik, içel, Çankırı, Karabük, Silifke, 
Sakarya, Adana, Düzce," Devrek, Simav, Bolu. 
• Millî Korunma Dairesi bu evrakı aidolduğu 

vali ve kaymakamlara göndererek sıfırla mal 
alanların mahkemelere tevdiini ve sonunda Ve
kâletin haberdar edilmesini istemişlerdir. 

Şimdi, buralardan gelmiş ve buralarda sıfır
la mal almış olanlardan mahkemelere verilmesi 
bildirilmiş yüzlerce vatandaş ve tacir vardır. 
Bunların durumu ne olacaktır? Biz bunu tetkik 
ettik, bunlar, Millî Korunma Kanunu gereğince 
Orman Umum Müdürlüğünden alınan yazı ile 
aidoldukları vilâyet ve kazalara bildirilmiş ve 
mahkemeye sevk edilmiş bulunmaktadırlar. 1072 
sayılı Kararname diyor ki; «işletme tarafından 
tesbit edilen kâr hadleri satış fiyatından mün
hasıran kâr haddinin eksiltilmesi veya sıfıra in
dirilmesi halinde, toptancı veya perakendeciler 
mubayaa bedeline (eksiltme fiyatına) mütaallik 
kanuni kâr "hadlerinden tenzil ettikleri miktar 
nispetinde vazgeçmiş sayılır. Muhammen satış 
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bedelinin dununda teklif yapılması halinde, ka
nuni kârlarından tamamen feragat etmiş adde
dilecekleri gibi, ayrıca muhammen satış bedelin
den tenzil ettikleri miktarda mubayaa bedelin
den de önceden feragat etmiş sayılırlar.» Yani 
muhammen bedel dendiği takdirde bu hakkın
dan feragat ettiğini empoze eden keyfiyet bir
çok vatandaşların Millî Korunmaya şevkine amil 
olmuştur. Kanunun esa,s maksadı ise muhammen 
bedeli değil kâr haddinden tenzili hedef tutmak
tadır. 

Bu vaziyette bu gibi vatandaşların durumu 
ne olacaktır"? Orman Umum Müdürlüğü bunla
rın Millî Korunmaya verilmesinde ısrar edecek 
midir? Lütfen bunun tavzihini rica ediyorum. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

' 6. —. Bolu Mebusu Reşat Akştmsettinoğhı'-
nun, Bokı Kız Öğretmen Okulu binası vnşaatı-

5.195f C : 1 
mn ikmal edilmemesi sebeplerine dair Maarif 
Vehimden şifahi suali (6/361) 

| E Î S — Sual sahibi?.. (Burada sesleri) 
3$!aarif Vekili?.. (Burada sesleri) 
| AARİF VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Sam-

sunj — On beş gün mehil rica ediyorum.' 
JpEİS — On beş gün mehil verilmiştir. 

y* — Ur fa Mebusu Feridun Ergin'm, ha
yat pahalılığı ve mal darhğımn iktisadi ve 
içtimai bünyemizde yarattığı tesirler hakkında 
ne düşünüldüğüne dair İktisat, ve Ticaret Ve<-
l'ilin$en şifahi suali {6/362) 

ÖJEİS — Sual sahibi?... (Burada sesleri) 
İktisat ve Ticaret Veikili?.. (Burada sesleri) 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — On beş gün mehil rica 
ediyorum. 

IfEÎS —- On beş gün mehil verjlmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant ve 5 arkadaşvMn, mebuslarım mal beya
nında bulunmaları hakkında kanun teklifi ve 
Dahüiye, Teşkilâtı Esasiye ve Adl/vye encümen
leri mazbataları (2/287) 

REİS —* Mazbata üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. Söz isteyenler : Anayasa Encü
meni namına Zühtti Hilmi Velibeşe. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ZÜHTÜ HİLMİ VtfLİ-
LİBEŞE (İsparta) — Geçen celsede, muhale
fet arkadaşlarımızın bu teklifi muhik göster
mek ve müdafaa etmek için vâki beyanlarını 
dikkatle dinledik. Teklifin mucip sebepleri her-
biri tarafından, ayrı ayrı, hattâ uzun uzun tek
rarlandı. Encümen mabzatalarmdaki çok hak
lı ve yerinde olan mucip sebepleri 'reddet
mek için bu üç encümeni terkibeden elliden 
fazla arkadaşımız hakkında üç dört muhalif 
arkadaşın imalı sözlerini teessürle duyduk. 
Sesin tonuna, hitabetin edasına, doktoral bir 
görünüş vermek, yapılan beyanlara, bilgi, hak
lılık izafe etmez. Öyle olsa idi dâvaları hep 
sesi üstün çıkanlar kendilerine zat ve zaman 
verenler kazanırdı. 

Encümenlere yapılan hücumlar mazbata-
fardaki hukuki mütalâaların zavıf olduğu mev

zuunda tekasüf ediyordu. Af buyursunlar; bu 
âciz. arkadaşınız bu muahezenin mânasını anlı-
yamadım. Hukuki mütalâa ne demektir Âdeta, 
bir mahkeme huzurunda; falan kanunun, falan 
maddesi zikredilmek, kanun olmıyan hususlar
da şju veya bu müellifin mütalâalarını söyle
mek [midir? Kanım yapan veya kanunun mahi
yeti ei tetkik eden bir Millet Meclisinde bu tarz
da U.ıkuki mütalâalar zikredilmesi ancak pren
sibi cabul edilmiş mevzularda bahis mevzuu 
oku-. Şüphesiz hukuk, ortaya çıkan içtimai, si
yasi [veya iktisadi meseleleri umumi kaidelerle 
hallejien bir müessesedir. Fakat bu meseleleri 
çıkaıjan, bunları ortaya atan ferdin ve cemiye
tin jjayatı, revişidir. 'Meseleleri önümüze seren 
insan1 cemiyetinin, karışık, mudil akıyı ile men
faat i ve ihtiras mücadeleleriyle doğrudan doğ
ruya! hayattır. Binaenaleyh, kanun tedvini içuı 
ilk i|ham hukuktan değil hayattan gelir Kanu
nun Uaynağı odur. 

Ij.ınun içindir ki ; en ben anı hukukçular ila 
kanıttılarm hazırlanmasında ilci merhale gör
müşlerdir. Bunlardan birincisi iktisadi, siyasi, 
veya! içtimai bir realitenin hususi bir nizam al
tına [alınması ihtiyacının, zaruretinin tahassuî 
etmi| olması, bu zaruretin kanunun tatbik edi-
lec$ 
lariı 
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iktisadi noktai nazardan pratik bir randımanı 
olup olmıyacağı hususunun araştırılması merha-
lesidir. Buna âmme hukuku esaslarında, siyasi 
merhale derler. 

ikinci merhale, birinci merhalenin müspet 
neticeye isalinden sonra girilen hukuki teknik 
safhasıdır. Kabul ve takarrür eden hedefe var
mak için konulacak hukuki kaide ve usullerin 
tesbit ve tedvinidir. Binaenaleyh, her üç komis
yonun ittifak ettikleri nokta; muhitin içtimai 
ve siyasi şartlarına göre böyle bir kanunun 
tedvinini icabeden bir ihtiyaç ve zaruret bu
lunmadığı, esasen teklifin de pratik randımanı 
yalnız Büyük Millot Meclisinin, yani Türkiye 
Devletinin otoritesini sarsmaya varacağı keyfi
yetidir. 

Bunu reddetmek için diyorlar ki: Dedikodu 
ihtimalleri vardır. Bir ihtimal süzerine kanun 
tedvini bilmem düşünülebilir mi? Mamafih de
dikodu dahi olsa, dedikoduya dayanılarak Dev
letin temelini sarsmaya gidilebilir mi? Mahalle 
kahvesinde olmadığımıza göre biraz daha cid
di hareket etmekliğimiz icabeder; 

Dedikodu vardır, yoktur münakaşası ciddi 
bir hareket olamaz. Çünkü; vardır, diyenlere 
karşı ben yoktur, dedim. îki taraf da umumi 
efkârın bu bahiste ittifak ettiğini ispat edeme
yiz. Vaktiyle Demokrat Parti kendi mebusların
dan birini nüfuz suiistimaline teşebbüs sebebiy
le içinden çıkarmış. Bunu delil diye zikrettiler. 
O halde o zaman içimizde olan arkadaşlarımız 
neden bunu sıcağı sıcağına teklif etmemişler? 
Dahası var: Biz nüfuz suiistimalinden dolayı, 
Divanıâliye verilen, orada mahkûm edilenler 
biliriz. O zamanki iktidar neden böyle bir ka
nun teklif etmemiş de 25 sene sonra bunun mü
dafaasını üzerine alıyor? 

Derhal ilâve edeyim ki, kanun teklif etme
mekle çok doğru hareket etmiştir. Çünkü bu
nun için bir kanuna ihtiyacolmadığını Divanı
âli kararı ispat etmiştir. Dedikodu yoktur, de
dim. Affedersiniz, hata etmişim: Dedikodu şim
di bu kanun teklifi ile başlamıştır. Profesyonel 
demogoji üstadlarının kalemi şimdi bu mevzuu 
işliyecektir. Lâkin bunların hepsi boş gayretler
dir: Türk Milletinin fikri selimi bugüne kadar 
yapılan bütün isnatlar gibi bunda da hakikati 
görmekten alı koyamıyacaktır. Şayet umumi ef
kâr dedikodu üzerine hükmediyorsa, dedikodu 
mevzuu olanlara seçmenler rey vermiyeeektir. 
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1 Bunun içindir ki, seçimler 4 sene gibi kısa vâ

delerle yapılmaktadır. Şurada bir senecik kaldı, 
sabretsinler. Millî irade tezahür ettiği vakit saç
larımız ak mı, kara mı, önümüze düşer, görü
rüz. Şimdiden telâşa mahal yoktur. Ama Büyük 
Millet Meclisinin otoritesi ile oynamak memle
ketin iç ve dış emniyetini tehlikeye koyabilecek 
bir harekettir. Bu, ne bir parti meselesi, ne bir 
iktidar işidir. Bu, rejimi, Türkiye Cumhuriye-

I tinin mevcudiyetini muhataralara uğratabilecek 
bir oyundur. Demokrat memleketlerin hiçbiri
sinde böyle bir kanun yoktur. Tekrar ediyorum 
böyle bir kanun yoktur. Bu belki demir perde 
arkasında görülür. Zannedersem orada olması
na da lüzum yoktur. Bize okunan Amerika dev
letlerinden birinin kanunu da bu mânaya değil
dir. O sadece seçimle alâkalıdır. Ve büyük tröst
lerin nüfuz sahibi olmalarını önlemek için ko
nulmuş ve mebusları alâkadar etmiyen bir ka
nundur. 

Randıman meselesi : ! 
Böyle ,b)ir kanunun hiçbir randımanı olması

na da imkân yoktur. Bunun gayet güzel tecrü
belerini senelerden beri görmekteyiz. Memurla
rı mal beyanına tâbi tutan bir kanun vardır, 

! 15 seneden fazla bir zamandır tatbik ediliyor. 
Memuriyet yapmış olanlarınız veya memurlarla 
temasta bulunmuş olanlarınız var, bu kanunun 
en küçük bir faydası görülmüş müdür? Hayır 
arkadaşlar, hiçbir faydası görülmemiştir, hiç
bir faydası da yoktur. Kaldırılması lâzımdır. 
" B u itibarla yeniden Büyük Millet Meclisinin 

hüviyetini tehlikeye koyacak, otoritesini orta
dan kaldırmaya saik olan bir kanunu, kabili 
tatbik olmadığı halde tedvin etmek ve binneti-
ce büyük dedikodulara sebebiyet vermek elbet
te doğru değildir. Bu itibarla Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni bu meseleyi ve hukuki esasları etraf
lıca tetkik etmiş, üzerinde uzun uzun durmuş, 
vardığı netice de : Böyle bir kanun olamıyacağı 
ve yapılırsa memlekete muzir, tehlikeli olacağı 
mevzuunda ittifak etmiştir. Onun için bu kanun 
teklifinin reddini Teşkilâtı Esasiye Encümeni 
namına bendeniz de rica ederim. (Soldan, alkış
lar) 

REÎS — Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) —, Çok 

muhterem arkadaşlanm, Yunus Muammer Ala-
kant ve birkaç arkadaşının hazırladığı, mebus-

' ların mal beyanında bulunması hakkındaki ka-
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nun teklifi üzerinde muhtelif hatipleri ve encü
men sözcülerinin bir kısmını dinledik. Kanaatim 
odur ki, verilen izahat teklifin hakiki mahiye
tini ve hakiki maksadını kâfi derecede belirtme
di. Bu sebepledir ki, bu teklifin hakiki maksadı
nın ve hakiki hüviyetinin neden ibaret olduğu
nu maddelerden bâzı pasajlar zikretmek sure
tiyle izah ve ifade etmeye çalışacağım. 

Mev/uubahis teklifin birinci maddesinde, me
busların siyasi nüfuz kullanarak yaptıkları ka
zanç, gayrimeşru diye vasıflandırılıyor. .Arkadaş
lar, iktisaplar gayrimeşru ise takip ve tahsili hu
susunda mevzuatımızda müeyyideler mevcuttur. 
Bunu teklif sahibi arkadaşlarımız gayet yakîneıı 
bilmektedirler. Sonra siyasi nüfuz nedir? Buda 
bir muamma. Gayrimeşru iktisapların elbet teki 
siyasi nüfuzla olmayanı da vardır. O halde bura
daki maksat sadece mebuslara tevcih edilmiştir 
ve mebusluk müessesesini âmme nazarında haki
katen taşınması güç bir sıfat haline getirecek 
mahiyette olup bunu mebus olarak herbirimiz 
içimizde hissetmekteyiz. Mebus olarak herbiri-
mizin vazifesi demokrasinin rüknü aslîsi olan bu 
müesseseye tezelzül gelmesine mâni olmaktır, ar
kadaşlar. 

Bu kanun teklifinin yazılışından ve takdimin
den maksat hakikaten mebusluk müessesesini ız
rar ve mebusluktan bir ürkme ve ürkütme, âm
menin nazarında mebusu küçültme ve bunun ar
kasından - belki - birçok siyasi menfaat araştı
rılmasına gitmek gibi görünüyor bana. Bunu ge
lecek pasajlarda esbabı mucibeleriyle tesbit etme
ye çalışacağım. 

2 nci madde : Mebus seçilen bir arkadaştan 
Meclise iltihak ettiği zaman bir beyanname iste
niyor. Bu beyanname, kendisinin, karısının, vela
yeti altındaki çocuklarının, anasının, babasının, 
kardeşlerinin emvalini, esham ve tahvilâtını, 
nukudunu ve bilcümle kıymetlerini ihtiva edecek 
bir hüküm vaz'ediyor. Bu beyanname böylece 
verildikten sonra her sene vâki artışların ek 
beyannameler vermek suretiyle izahını mebustan 
kanun teklifi sahibi istiyor. Bu beyannameler her 
sene verilişlerinde Meclis zabıtlariyle ve Resmî 
gazete ile ilân ediliyor. Tasavvur buyurun arka
daşlar; buradaki düşünüşün- sakametini ve tatbik 
haline konmasında doğacak mahzurları tasavvur 
buyurun. Mebus evvelâ malî hüviyetiyle teşhir 
ediliyor, ondan sonra, ne aldın; ne verdin, ne 
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artırdln, nereden aldın gibi daimî surette şüp
heli bjr insan olarak hesaba davet ediliyor. Şüp
hesiz jıiç bir arkadaşımın hesap vermekten endi
şesi yoktur. Bütün Meclis azalarını her hangi bir 
hesap i vermekten endişe duymaktan küljiyen ten
zih ederim. Asıl mesele, arkadaşları bu suretle 
mânei'i bir baskı altına alıp vatandaşların diluı-
katini mebuslar üzerinde teksif ederek, «vatan
daşlar l)iı mebustur, dikkat ediniz, iktisaba! ı meş
ru ınijdur, değil midir, bunu daima tetkik ediniz» 
şekliîile vatandaşa bir ihtarda bulunmak demek
tir. 

Onda ti sonra neşir meselesi;, arkadaşlar, mev
zuatımız mebusların yapabileceği işleri tâyin ve 
tasrih etmiştir. Bunlar; serbest meslekler, ziraat, 
ticarot gibi şeylerdir. Bir mebusa bu mevzularla 
iştigal ederken, bu kanaldan elde ettiği hasılatı 
an bean ilân etmek, hukukan aslolan . meslek 
sırlarının muhafazasını tamamen bertaraf et
mekti)'. Tasavvur ediniz ki, bir. mebus ticaret 
yapaçlaksa, her an her haliyle alacağı borcu 
ve kazancı ile âmmenin nazarında teşhir edil
mektedir. Bu elbette, meslek sırlarının mahfu-
ziyetüjıi esas tutan hukuk kaidesinin ihlâlidir. 

As'ıl mesele, asıl mühim olan cihet bundan 
sonra gelen maddelerde yer alıyor. Teklif "sa
hibi thebus arkadaşlar beyannamenin ilânını 
kâfi görmüyorlar. Rem Resmî Gazetede, hem 
zabıtlarda ilân edilecek, ondan <sonrabu beyan
namelere her mebus, birbirimize her zaman iti
raz edebileceğiz. Bununla da kalmıyor; ismini, 
adresini noterde ve belediyede tesbit ettiren 
her viatandaş, her mebusun beyannamesine iti
raz hgıkkmı da bu teklifle iktisabediyor. Ar
kadaş ar, bunun tatbikattaki korkunç tahriba
tını i ıs av vur buyurunuz. Bir siyasi demokra
tik rgjim içinde elbette muhalefetler vardır, 
siyas| partiler vardır, partilerin içinde birbiri
ne rafribolan insanlar vardır ve nihayet bunla
rı kullanacak, şantaj mevzuu yapacak karak
terde! insanlar memleket içinde bulunabilir. O 
halden mebusu kötü kişi göstermek ve mebusun 
şahsışda belki siyasi partisini âmme nazarın
da, kıçük düşürmek'için her hangi bir macera
perest vatandaş t'avsit edilecek, itiraz ettirile
cek \ÎIÎ bu itiraz mesmu olacak. Hem nasıl mes-
ımı olîicak? Vatandaşın itirazı Meclis Riyaseti
ne verilecek ve Riyasetçe de Adliye ve Teşki
lâtı 1 şasiye encümenlerinden mürekkep bir 
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Muhtelit Encümene havale edilecek ve mebus, 
bu itirazın gayrivâridolduğunu ispata davet edi
lecek. Hukuktaki esas kaide 360 derece ters 
döndürülmüş oluyor. Çünkü hukukta esas iti
raz sahibinin iddiasını ispat etmesidir. Halbu
ki burada, hakkında itiraz edilen mebus bu iti
razın gayrivâridolduğunu ispata davet ediliyor. 

Arkadaşlar, bu nasıl bir düşüncedir? Na
sıl korkunç - ahlâki redaet demiyeceğim - ahlâ
ki zarftır? 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz, mad
deler tevali ettikçe garipten garibe, korkunç
tan korkunca gidiyoruz. Vatandaşlara böylece 
mebuslar üzerinde istedikleri gibi tezvir, şan
taj ve iftira yapmak hakkı tanındıktan sonra 
bunları işletecek eller, sadece siyasi maksat
larla hareket etmez. Çok istirham ederim ve 
dikkatinizi çekerim, bunun doktriner maksat
larla da işletilebileceğini ifade etmek yerinde 
olur. Bu memlekette sol düşünceli insanların 
bundan daha kolay kullanabilecekleri vasıta 
yoktur. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu itirazlar mebustan gelsin, 
vatandaştan gelsin, Meclis Riyasetine tevdi 
edilince, biraz evvel arz ettiğim gibi Muhtelit En
cümene gidiyor, orada tezekkür ediliyor, ve tek
rar Meclis Riyasetine raporla intikal ediyor. 

Müsaade ederseniz bu hususa aidolan pasajı 
aynen okuyayım, arkadaşların bu düşünceleri al
tıncı maddeyi teşkil ediyor : 

(MADDE 6. — Meclis müzakere neticesinde 
itiraz olunan mal artışı sebebinin hakikat a uy
madığına-veya bunun meşru olmadığına dair 
kuvvetli zan ve şüphe bulunduğuna karar verir
se, l)iı meseleye dair dosya Temyiz Mahkemesi 
Reisliğine tevdi olunur. Temyiz Reisi, Temyiz 
Hukuk Daireleri Umumi Heyeti huzurunda çe
kilecek bir kura ile isabet edecek Hukuk Daire
sine dosyayı havale eyler. Temyiz Mahkemesi 
Cumhuriyet Başmüddeiumumisi veya muavinle
rinden bir veyahut birkaçı bu dairede âmme hu
kukunu müdafaa, delilleri cemi ve ikame eder.) 

Arkadaşlar, işte bu düşünceleriyle de, yine 
mevcut hukuki nizamımızla yeni bir antors geti
riyorlar. Meclis tahkikatının dayandığı prensip
ler burada tamamen tahribedilmcktedir. Meclis 
âzasından biri hakkında, gerekirse kendi arasın
dan bir tahkikat komisyonu teşkil eder, tahkikat 
komisvonu iddia ve hâdiseleri tetkik eder, takibi-
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ne lüzum vardır, mahkemeye sevk eder veyahut 
takibine lüzum yoktur der ve meseleyi burada bi
tirir. 

Halbuki bu formül ile, Meclis bir zan ile, her 
hangi bir ferdini, mensubunu derhal mahkeme hu
zuruna sevk edebilecektir. Mahkeme huzuruna 
çıkan bir mebusun aylarca, yıllarca dedikodusu 
işleyip gidecektir. Arkadaşlar, ne Meclis tahkika
tı prensiperi, ne de hukuktaki beyyine külfeti kai
desi, ne meslek sırrını muhafaza hukuki prensibi, 
hiçbirisi burada muteber değil. Muteber olan tek 
düşünce, muteber olan tek sakim düşünce mebu
sun hil'atı giyerken evveli bir kararla şüpheli bir 
insan olarak gösterilmesi düşüncesidir. 

Arkadaşlar, demokrasiyi kurmak, demokrasi
yi yaşatmak ve demokrasiyi tekemmül ettirmek 
iddialariyle memleket afakini çınlatmak istiyen-
lerin burada, böyle gaddar tahrip teşebbüslerine 
nasıl cüret ettiklerini anlamak hakikaten güçtür. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Ne Meclis var, ne 
mebusluk var, bir tek şey var, o da bugün ekse
riyette bulunan grupun ve onun mensubolduğu 
partiyi âmme efkârı önünde küçültmeye çalışan
lar ve kötü bir yolla küçültmeye çalışanlar. Fa
kat düşünmek lâzımdır ki, iktidarlar ve insanlar 
fânidir, müesseseler bakidir. 

Eğer bu düşünce ve teklif kanuniyet kesbe-
decek olursa, muhterem arkadaşlarını Büyük 
Millet Meclisi sabahtan akşama, çalıştığı müd
detçe 24 saat faaliyette bulunsa, bu dedikodu
lardan başka bir mevzuu, şantaj mevzumıdan 
başka meseleleri konuşma imkânını katiyen 
bulamaz ve bulamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını; görülüyor' ki, bu 
teklif siyasi, ahlâki, hukuki, içtimai ve hattâ 
iktisadi muazzam tahribat, kapısını teşkil edi
yor. Bu teklif - Allah korusun - kanunlaştığı 
takdirde İm memlekette ne umumi ahlâk,.ne iç
timai düzen, ne demokratik rejim ayakta dura
maz, hepsi zirüzeber olmaya mahkûmdur ve 
Büyük Millet Meclisi, tarihinde ifa ettiği bü
yük hizmetler dş bir tarafta kalacak, istikbal
de sadece dedikodularla uğraşan ve birbirilerini 
yiyen insanlarla meskûn bir mahal haline gel
meye namzet gösterilmektedir. Bu düşünceleri, 
arkadaşlarımızın, teklif sahiplerinin idrak et
memiş olduklarını farz edelim, idrak etmişlerse; 
hakikaten tarihe karşı, rejime karş, affedilemez 
bir suç işlemiş olacaklardır ve suç işlemektedir
ler. 
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TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bravo! 
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Ar

kadaşlar; böyle bir müessese ile böyle bir dü
şünce ile mebusluk haysiyeti yok olmaya mah
kûmdur. O takdirde Büyük Millet Meclisi, iti
mada şayan olmıyan, iş görmek imkânından 
mahrum bir teşekkül haline gelmeye namzet 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; mahiyetini belirtme
ye çalıştığım teklif acaba ne maksatla yapıldı, 
bunu da teemmül etmek lâzım. 

Bunun sadece küçük siyasi bir taktikten iba
ret olduğunu ve bu küçük siyasi taktiğin Bü
yük Millet Meclisine zararlar husule getireceği
ni kendilerinin idrak etmemiş olduklarını tah
min etmek ve kabul etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; bu mevzuların, şu çatı altında 
konuşulması dahi Büyük Millet Meclisinin itiba
rı için zararlı olmuştur. Bu Büyük Millet Mec
lisinin mehabetine cidden tezelzül getirebile
cek mahiyet taşır. Ben Büyük Millet Meclisinin 
bu çatısı altında böyle bir mevzuun konuşulma
sına sebebolanları tarihî mesuliyetleriyle ba§-
başa bırakıyor ve Türk âmme vicdanında tas
vip bulacağına inanarak bu teklifin reddini ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. (Soldan alkış
lar) 

REÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Feridun Ergin. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FERİDUN ERGÎN (Urfa) — Arka
daşlarım; mebuslar mal beyanında bulunmalı 
mı bulunmamalı mı? Biraz sonra kullanacağı
nız reylerle bir müddetten beri umumi efkârda 
alâka toplamış olan bu suali cevaplandırmış, bu
lunacaksınız. Encümen raporlarına ve biraz 
önce yapılmış olan konuşmalara bakarak bu 
teklifin menfi surette cevaplandırılacağını şim
diden tahmin etmek mümkündür. Acaba niçin 
bu teklifin reddedilmesi talebedilmektedir? En
cümen raporlarından ve biraz önce konuşan Züh-
tü Hilmi Velibeşe ve Hayretsin Erkmen'in söz
lerinden anladığıma göre, böyle bir teklifin 
reddedilmesi için başlıca 4 sebep gösterilmek
tedir. 

Birinci^sebep-,..teklifin Teşkilâtı Esasiyeye 
aykırı,, olduğuna dair encümen tarafından ileri 
sürülen iddiadır. , 

İkinci ve üçüncü sebebin, yine encümen ra-
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porlajjpnda teklifin lüzumsuz ve faydasız ol
duğu! a dair serd edilen mütalâalardır. 

VI yine bir sebep, biraz önce konuşan arka
daşla! ımızm belirttiği gibi, böyle bir teklifin 
âmm| nizamı bakımından mahzurlu olacağı mü
talâa! ı ve düşüncesidir. 

lif olarak... (Soldan, dördüncü sebep ses
leri) j 

T^îrih edeyim. Birincisi, Dahilî Nizamname
nin ljK) nci maddesine aykırı olduğu mütalâa-
sıdır. jtkincisi; lüzumsuzluğu. Üçüncüsü; fayda-
sızlığ| ve dördüncüsü âmme nizamı bakımından 
arz eftiği mahzurlar. (Soldan, olmadı sesleri) 

Bifaz önce konuşurken dikkatinizden kaç
mış o| m bu noktalardan her biri üzerinde tefer
ruatla durmak niyetinde olduğumu peşinen te
barüz! ettireyim. 

lllj olarak hukuka aykırılık iddiası üzerinde 
dural! n ve böyle bir teklifin ve böyle bir siste
min 1 'ahilî Nizamnamenin 180 nci maddesine, 
yani j okunulmazlık müessesesine aykırı düşüp 
düşmij receğini kısaca gözden geçirelim ve bunu 
bir m] »al üzerinden yapalım. 

Gö| ilerinizin önünde bir seçim kampanyasını 
canlandırınız. Karşınımda bir namzet bulundu
ğunu | arz edelim. Sevimli, meleksima bir adam. 
Seçmelilerine hitaben, «bir memleket idarecileri
nin farir kalmaları ve onlar fakir kaldıkları 
müdd< tçe milletlerin zenginleşeceği» şeklinde 
bir te ileri sürüyor. Ve daha da ileriye gide
rek cê  »inden bir bankınot, meselâ bir 2,5 liralık 
veya j 00 franklık çıkarıp gösteriyor ve bütün 
parası un bundan ibaret olduğunu söyliyerek 
seçmeı lerden rey istiyor. Seçmenler ona yalnız 
reyler li değil, aynı zamanda kalblerini de ve
rerek declise gönderiyorlar. 

B 4 ? V E K Î L ADNAN MENDERES (İstan
bul) -I Yok öyle şey.. 

FE tİDUN ERGİN (Devamla) — Aradan 
kısa bir zaman geçince duyuluyor ki, - doğru 
veya jfınlış - bu zat, bu mebus şirketlerde hisse-
darmıi; bu zat hayat tarzını tamamen değiştir
miş, nfasraflı bir hayat yaşıyormuş, en pahalı 
yerlerde, en müsrif muhitlerde ıgözüküyormuş. 
(Gürültüler) Bu bir nazari misaldir, niçin iti
raz ediyorsunuz. (Nazari olduğu muhakkak, 
sesleri! 

HAptL İMRE (Balıkesir) — Eski müşahhas 
misall^'inize benziyor, onun için.. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Halil Bey, 

298 — 



t : n £4.5 
arzu ederseniz müşahhas misaller üzerine de ge
lebiliriz. (Müşahhas misallere gel, sesleri) 

Ve bu arkadaş, kalkınan Türkiye'nin ideal 
refahına örnek teşkil edecek bir hayatın mü
messili olarak umumi efkâr karşısına çıkıyor. 
Duyuluyor ki, kooperatiflerde koleksiyon ha
linde evleri var, apartımanları var, teşebbüsleri 
var. Bâzı kimseler ortaya çıkıyor ve daha şu 
kadar sene evvel eebinden bir 2,5 liralık çıkar
tarak veya bir 100 franklık çıkararak «bütün 
param bundan ibarettir» dediği seçmenlerce 
malûm olan bu adam, acaba o zaman mı samimî 
değildi? Yoksa bugün mü bu servetini - maa
şından başka kaynaklardan - elde etmiştir? 
Yabancı memleketlerde, bu gibi haller karşı
sında matbuat, büyük jüriler harekete geçer, 
durumu tetkik eder. Acaba bu adam çok satılan 
•bir kitap mı çıkartmıştır? Acaba bu zat mirasa 
mı konmuştur? Kendisine piyango mu çıkmış
tır? Monte" Karlo da mi zengin olmuştur? Yoksa 
Ant dağlarında uranyum madeni mi bulmuştur? 
(Sağdan, gülüşmeler) 

Ve nihayet ispat hakkı olan memleketlerde, 
bu gibi mevzuların serbestçe konuşulduğu mem
leketlerde ve ithama mâruz kalanların münaka
şayı bir sükût içine boğdurmak lüzumunu duy
maksızın açık hesap verdikleri memleketlerde, 
meseleler konuşulup hakikatler anlatılır ve me
sele kapatılır. 

Müşahhas misal : Misali dışardan getiriyo
rum, merak etmeyin. (Soldan, gürültüler) (Sol
dan, mütecaviz konuşuyorsun, sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Reis Bey, Meclise hakaret ediyor. (Sol
dan, merak etmeyin ne demök, sesleri) 

REİS — Merak etmeyin kelimesini izah edin. 
(Soldan, geri al sesleri) 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Efendim. 

geri aîmıyacağım, izah edeceğim. 
HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Arkadaşla

rına söyle, merak etmeyin. 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Biraz ön

ce mevzuu,.. 
NÜZHET AKIN (Kocaeli) — Utan biraz. 
FERİDUN ERGÎN (Devamla) — Utan keli

mesi utanılacak hareketler, yapanlar hakkında 
sarf edilecek bir sözdür. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Yapıyorsun. 
FERİDUN ERGÎN (Devamla) — Kimin yap-
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tığını ve yapacağını tebarüz ettirmek için mev
zua geliyorum. Biraz evvel temas ettiğim mev
zuda, her hangi bir memlekette - coğrafi hudut 
tasrih etmeksizin - umumi olarak böyle bir pren
sibe ihtiyaç var mıdır, yok mudur diye mütalâa 
etmeye başladığım vakit, söylemiştim. Fakat an
lamak isterim. «Müşahhas misal isteriz, nazari 
konuşma» diye bağıran sizler; müşahhas misal 
isteriz derken maksadınız ne idi? 

HALİL ÎMRE (Balıkesir) — Evvelki mü
şahhas misallerinize benziyor, dedim. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Müşahhas 
misale avdet ederken siz bekliyordunuz ki, Ah
met böyle yaptı, Mehmet şöyle yaptı, diye önü
nüzde bulunan iki arkadaşı zikredeyim. 

Arkadaşlar, bunun üzerinde durayım isti
yordunuz; merak etmeyin müşahhas misale ge
liyorum, fakat şahsiyat... (Soldan, gürültüler) 

ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Merak 
etmeyin, içerden vermiyeceğim dedin. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Sen ve ben 
yedi seneden beri bu çatı altında beraber bulu
nuyoruz, Potuoğlu. Sen benim bir defa buradan 
şahsiyat yaptığımı gördün mü? 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — «Me
rak etmeyin, müşahhas misal vermiyeceğim» de
din. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Müzakere
nin selâmeti bakımından elbette ki, elektriklen
miş olan bir Meclise buradan «merak etmeyin, 
müşahhas misal vermiyeceğim» demek benim 
hakkımdır. (Soldan, gürültüler) 

Müşahhas misale gelelim : Sene 1952. Mem
leket Birleşik Amerika. Cumhurbaşkanlığı se
çimleri yapılıyor ve cumhurbaşkanı muavinli
ğine namzet fyir şahıs hakkında bugünkü reisi
cumhur muavini hakkında, bâzı fonların kulla
nış tarzı hakkında bir polemik yapılıyor, Nix-
on'u seçtirmemek için (Orası Amerika sekleri). 
Evet orası Amerika'dır. Orası Amerika olduğu 
için müşahhas misalleri oradan daha kolay ve
riyoruz. Mecliste böyle bir bahse temas edildiği 
vakit alâkalalar bit asabiyet gösteriyorlar mı? 
Hayır. Matbuat dâvaları açılıyor mu? Hayır. 
İthama mâruz kalan adam çıkıyor, hususi ha
yatının bilançosunu ortaya döküyor, işte benim 
bir otomobilim var, filân senenin modelidir, be
nim bankadaki hesabım şu miktardadır, benim 
borçlarım var, bu miktardadır, bana seçim Üsleri 
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için §u kadar para verilmiştir, makbuzları da 
buradadar diye umumi efkâra, 160 milyonluk 
bir kitleye televizyonda hitabediyor... 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Tah
kikat açılıyormu? 

RElS — Devam buyurun efendim. 
FERİDUN EEGIN (Devamla) — Bu 

iddialardan sonra hesap vermiş .bir insan olarak 
hesap vermiş* bir insan safatiyle seçimleri de 
kazanıyor. Görüyorsunuz ki, bir insanın serve
tini ortaya dökmesi, bir beyannameyi-imzalama
sı veya bir beyannamede tadat edilmiş husus
ları radyoda, televizyonda bir bir millete anlat
ması hiçbir şekilde korkunç, devletin iç ve dış 
itibarını sarsacak, solcu cereyanları destekliye-
cek, şantajları besliyecek; hepsini tekrarlamaya 
lüzum görmüyorum, itidalden uzak birçok keli
melerle vasıflandırılacak bir hareket teşkil et
memektedir. Bunu, âmme efkârı huzurunda, de
mokrasinin bir aleniyet olduğunu kakuleden 
memleketlerin yapması kadar tabiî bir hareket 
olamaz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). 

Teklif sahibi arkadaşlarımız bu projeyi niçin 
huzurunuza getirdiler? Benim şahsan anladığı
ma göre, bundaki kasıt şudur: Isbat hakkı me
kanizması, yabancı memleketlerde olduğunun ak
sine, bizde mevcut değildir. 

Bu eksikliği, hukuk nizamının bu eksikliğini 
tamamlayıcı, «compensatoire» bir müesesse ola
rak böyle bir beyanname sistemine ihtiyaç var
dır, fayda vardır. Yabancı memleketlerde tat
bikat nasıldır? Acaba yabancı memleketlerde bi
raz önce konuşan arkadaşların iddia ettikleri gi
bi bu üzerinde hiç durulmamış bir müessese mi
dir? Bundan da size misal getireyim: Hepiniz 
hatırlarsınız, Amerika'da istiklâl Beyannamesi
ni kaleme alan .Tefferson'un bir sözü vardır. Bu 
sözü şudur : 

«Suiistimallere karşı bunların kıskacı içine 
düşmeden tedbir almak lâzımdır. Kurdu ağıla 
sokmamak, onu girdikten sonra yakalamak ve 
itlaf etmekten çok daha kolaydır.» Bu itibarla 
böyle bir müessese mahiyeti itibariyle, temsil et
tiği zihniyet itibariyle bir Büyük Millet Meclisi 
her hangi bir siyasi rejim, her rejimde suiisti
mal olabilir. Bütün devirlerde ve bütün memle
ketlerde suiistimal olmuştur. Bizde de bir gün 
suiistimal meydana çıkarsa hiç hayret etmemek 
lâzımdır. Bugün bahis mevzuu olan böyle bir 
suiistimal rejimine karşı prensip itibariyle pre-
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vontifj bir tedbir alınması tabiîdir. PreVentif bir 
tedbitj alınması hiçbir zaman daha evvelki suiis
timallerin gözden uzak tutulmasını, unutulma
sını tazammun etmiyebilir. 

Bfr başka misal getireyim: Yine Jefferson'u 
zikredeceğim. 

SJJMET AĞAOĞLU (Manisa) — .Başka mem
leket lf|rde olduğuna dair misal ver. Bunlar hep 
söz. 

FiflllDUN ERGİN (Devamla) — Yabancı 
memleketlerdeki zihniyetin bir misali olarak.... 

S J M E T AĞAOĞLU (Manisa) — Kanuni 
misal I veriniz. 

F İ R l D U N ERGİN (Devamla) — Samet 
AğaojHu arkadaşımdan, benim. sözlerime müda
hale «tmeden evvel biraz evvelki sözlerimi bir 
kere M hatırlamalarını rica edeceğim. Yabancı 
memleketlerde-ispat hakkının mevcut olduğunu.. 
(Sold|jn, bu başka şey sesleri) Hayır efendim, 
başka şey değil, ispat hakkının mevcudolmadığı, 
matbıfata ispat hakkı tanımıyan bir rejimde ki
fayetsizliğin, eksikliğin bu yolla telâfi edileceği
ni söyledim. Daha ne istiyorsunuz? (Sağdan. 
bravo I sesleri, alkışlar) Bir prensip olarak tarih 
örneği olarak Amerika'dan misal getirdim. 

SiŞfET AĞAOĞLU (Manisa) — itiraf edi
yorsunuz, demek ki, misal yoktur. 

FffiRlDUN ERGİN (Devamla) — B u n u n ilk 
tatbikatının misali yine Jefferson'dur. Jeffer
son meslekinde muvaffak olmuş bir avukattı. Me
bus sekildikten sonra, Devlet içinde vazife aldık
tan scmra prensip itibariyle serbest mesleki bı
rakmış avukatlık yapmamıştır. Niçin bu adam 
avukattık yapmamıştır? Niçin bu adam avukat
lık yapmamıştır? Serbest kazanç yollarını ikti
dar sŞnibi bir şahsiyetin takibetmesindeh fiilen 
olmasj| bile vicdanen bâzı mahzurlar doğabilir. 
Jefferion'un hattı hareketi bu mahzurları ber
taraf İtmek içindir. Ve aynı prensip bugüne ka
dar taroik edilmiştir. Eisenhower kabinelerini 
hatırldjrsınız. Vekilliğe tâyin edilen eşhastan bir
çoğu i | hayatiyle alâkalarını tasfiye etmiş, el
lerindeki hisse senetlerini satmış ve ondan son
ra Devlette vazifeye başlamışlardır. 

N J M I K GEDİK (Aydın) — Ne alâkası var? 
Şu Meclisin içinde çok Jefferson vardır. 

F I İ l lDUN ERGİN (Devamla) — Namık Ge-
dik B|y, ben tarihte tek bir Jefferson bulundu
ğunu liliyorum. 
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NAMIK GEDlK (Aydın) — Siz yalnız onu l 

bilirsiniz. 
FERİDUN ERGÎN (Devamla) — Siz bu 

sözünüzle Türkiye'de fazilet sahibi insanlar bu
lunduğunu ifâde etmek istiyorsanız, bizi başka- I 
larma benzetmeyiniz, kendi memleketimizin in- I 
sanlarının kendilerine benziyeceğini; bu m em- J 
lekette başkalarını taklide, başkalarına benze- I 
meye ihtiyacı olmıyan müşahhas bir fazilet bu- I 
lunduğunu kabul ediniz. I 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Bu Meclisin 
toptan fazilet sahibi bir Meclis olduğunu kabul I 
ediniz, ondan sonra Jefferson'u misal getiriniz. I 

MURAD ÂLÎ "ÜLGEN (AfyonKarahisar) 
— Haydi buna cevap ver, bakalım. I 

FERtDUN ERGİN (Devamla) — Şimdi aca
ba bu zihniyetle, bu maksatla... I 

MURAD ADt ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Hangi maksatla? I 

FERÎDUN ERGÎN (Devamla) — Murad 
Âli Bey o kadar çok konuşuyorsunuz ki, söy- I 
lediklerimi dinlemediniz, zabıtları okumanızı I 
rica edeceğim. (Sağdan, gülüşmeler) 

Hukukumuzda, bu zihniyetle, bu maksatla I 
konulmuş yeni bir müesseseye ihtiyaç; vardır. I 
Servet Beyannamesi Müessesesi. ' I 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla, bu müesse- I 
se gayrikabili telif midir? Bu, ileri sürüldüğü I 
gibi, âmme nizamına aykırı mıdır? Bu hususla
rı, vereceğim birkaç misal aydınlatmaya kâfi- I 
dir. Bugün Türkiye'de tatbik edilmekte olan 
mevzuat, gelir beyannamesi esasını kabul ot- I 
mistir. İktisadi mahiyeti itibariyle, hukuki ıv.a-
hiyeti itibariyle gelir beyannamesi ile servet 
beyannamesi arasında hiçbir fark yoktur. Eğer 
siz, mebusları, servet beyannamesine tâbi tut
mayı mahzurlu görüyorsanız ve fiilen gelir be- I 
yarinamesine tâbi tutuyorsanız, eğer bu gelir I 
beyannameleri üzerinde, dokunulmazlık mües
sesesinin mevcudiyetine rağmen, takibata geçil
mesine kanun mucibince imkân veriyorsanız. 
niçin servet beyannamesi istenmesi Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa aykırı oluyormuş? Ve niçin 
servet beyannamesi üzerinde bâzı takibat usul
lerinin derpiş edilmiş olması Esas Teşkilât Ka
nununa aykırı oluyor muş? Bunu izah edemez
siniz. Ve bunu izah edemediğiniz gibi bu hare
keti baltalayıcı, korkunç bir ahlâki bir zaaf ve 
solcu cereyanını destekliyen bir müessese oldu 
ğunu söyliyemezsiniz, söylemeye hakkınız yok- | 
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tur. Çünkü sizin itimadınızı kazanmış olan Hü
kümet bir zamanlar bu Meclise bizzat hazırlıya-
rak sevk etmiş olduğu bir kanun lâyihasında, 
Gelir Vergisi tadilata münasebetiyle servet be
yannamesi müessesesini de getirmiş bulunmak
tadır. O halde, mebuslar da dâhil olduğu halde 
(Sağdan gürültüler) bütün vatandaşlar hakkın
da sizin getirmiş olduğunuz tasarı, mebusları 
bundan istisna etmemekte idi. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Sonra, Hayrettin Erknıen arkadaşımın üze
rinde durduğu mahzurlar üzerinde de birkaç ke
lime söylemek isterim. 

Hayrettin Erkınen arkadaşımız; verilmiş olan 
beyannamenin sıhhati hakkında herkes tarafından 
itirazların ileri sürülebileceğini ve ihbarların 
yapılabileceğini ve bunun da korkunç ahlâki bir 
za'fa yol açacağını ifade ettiler. Biraz evvel ko
nuşan arkadaşımızın, beyanatı ile Yüksek Heye
tiniz tarafından daha izhar edilmiş olan hissiyat 
arasında bir tenakuz bulunduğunu belirtmek is
terim. Geçmiş .Meclis günlerinde Millî Korunma 
Kanunu görüşülürken, bu kanunun getirdiği ağır' 
hükümler yanında bir de ihbar müessesesi bu
lunduğunu, hattâ; evlâdın babasını ihbar etmesi 
vaziyetinin dahi derpiş edilmiş olduğunu söyli-
yen hatiplerin sözlerini içimizde tasviple karşı-
lıyan arkadaşlarımız vardı. Eğer filân tüccar, 
falan esnaf ihbar edildiği vakit ahlâki bir mah
zur yok ise bir milletvekili, milletin malı olmuş 
bir adam, açıkça servetinin, kazancının hesabını 
verirken, bunun mahzuru olduğunu söylemeye 
hangi mantık kaidesine istinaden gidebiliyorsıı-
nuz? Bu hususu cidden merak etmekteyim. 

Bundan maada mebusları umumi efkâr na
zarında suçlu gösterebilecek bir müessesenin; 
mebusluğu en haysiyetsiz bir müessese haline ge
tireceğinden bahsedildi. Hayır arkadaşlar. Eğer 
mebusluğun haysiyetini, Büyük Millet Meclisi 
mânevi şahsiyetini müdafaa etmek bahis mevzuu 
olursa bu hepimizin müşterek vazifesidir. Bahis 
mevzuu olan bir suç. işlenmiş olduğu takdirde ya
hut kanunlara göre suç mahiyetinde olabilir ve
ya olmıyabilir, ahlâkan, siyasi ahlâk bakımından 
kaideyi. sizler ve bizler vaz'edeceğimiz bir ahlâk 
kaidesi mucibince gayrimeşru telâkki edilebile
cek bir vaziyet olduğu vakit harekete geçilmesi 
derpiş edilmektedir. Artık, bir suç bahis mevzuu 
olursa o suçu işlemiş olan kimsenin vaziyetini, 
Türkiye Büyük Mület Meclisinin mânevi şahsi-
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yeti zaviyesinden mütalâa etmek kadar haksız ve 
yanlış bir hareket olama^ (Sağdan, bravo ses
leri) Kaldı ki, bizim kanunlarımız değil mebus
ların, aynı zamanda Devlet Reisinin dahi gayri-
meşru şekilde suç işliyebilme vaziyetini mütâlâa 
etmektedir. Yabancı memleketlerde olsun, Tür
kiye'de olsun, eğer Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
Reisicumhurun veya Devlet Reisliği yapan farklı 
statüye sahip bir şahsın ihaneti vataniye suçun
dan dolayı muhakeme edilebileceğini yazarsa 
Devlet Reisliği müessesesinin haysiyetini, şerefi
ni, itibarını ayaklar altına mı almış olur? (Sağ
dan, alkışlar) Hayır., Aynı şekilde bir kanunla 
muayyen suçları işliyen milletvekilleri hakkında 
vaziyetlerinin hususiyetleri dolayısiyle ayrı bir 
prosedür takibedilmesi lâzımgeleceği hakkında 
bir kanun çıkartacak olursak o zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mensuplarının hakiki 
şahsiyetleri, şerefleri, itibarları ayaklar altına 
mı alınmış olur, arkadaşlar? Hayır; bundan hiç
bir endişeniz olmasın. Bu kanunu kabul ettiğiniz 
takdirde, bu kanun sizler kadar bizler hakkında 
da tatbik edilecektir. (Soldan, gürültüler, ya öy
le mi?, sesleri) 

Efendini; sizler ve bizler tâbirinden şunu 
kasdedij^orum. Biliyorsunuz, bâzı arkadaşlarımız; 
parti zikretmeden söylüyorum; bu kanuna ta
raftardırlar. Teklif sahipleri ve onların fikirle
rine iltihak eden arkadaşlarımız. Bâzı arkadaş
lar da bu kanuna şiddetle aleyhtardırlar, o ka
dar şiddetle aleyhtardırlar ki, her hangi bir ka
nun hakkında soğukkanlılıkla rey kullanma ka
bil iken bu kanunun, Devletin iç itibarını, Dev
letin dış itibarını sarsacağını, solcu cereyanları
nın. inkişafına sebebiyet vereceğini söylüyorlar 
ve biraz daha gayret etseler dünyanın sonuna 
kadar bağlama cihetine 'gidecekler. Burada «si*. 
biz» diye beyan etmemin sebebi, bu fikir etrafın
da Mecliste husule gelmiş olan iki ayrı kanaati 
belirtmektir. Ben böyle bir bahis görüşülürken, 
iktidar ve muhalefet diye bir tefrik yapılmasını 
şahsan müsait bir hareket telâkki etmem. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Bu tefriki 
biz yapacağız. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Şimdi ge
lelim ikinci noktaya... (Ooo sesleri) İkinci nok
tada konuşmaya başlarken, biraz önce Hilmi Du
ra arkadaşınım kürsüye hitaben söylemiş oldu
ğu bir söz üzerinde durmak fstiyorum. Ben bu 
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gibi mevzulaı-da iktidarla 'muhalefet arasında 
bir tef ilk yapmayı doğru bulmadığımı söyledi
ğim zaman, bu tefriki biz yapacağız, dediler. 

H İ l M t DURA (Kastamonu) -— İspat edece
ğiz tefrik yapıldığını... 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bu bir 
mütalâa meselesidir, bu bir hâdiseleri görüş me-
selesidirl Biz haklı gördüğümüz noktalarda tef
rik yapıhıyacağız, çünkü haklı olduğumuz nok
talarda şahıslar üzerinde durmaksızın fikirler 
üzerinde- durabiliriz. Siz fikirleri cevaplandır
madığınız vakit; şahıslara, partilere iktidara 
veya nıt halef ete hücum edersiniz. «Her yiğidin 
kendine mahsus bir yoğurt yeyişi vardır.» (Gü
lüşmeler) 

Arkadaşlarım, komisyonlar şu esbabı muei-
beye dadanarak böyle bir teklifin lüzumsuz ol
duğunu söylüyorlar. Diyorlar k i : 

«Milletvekilleri esas itibariyle kanuna ve ni
zama ayfrın yollardan menfaat sağlıyabilecck 
mevkiler*le değillerdir.» Bu noktai nazara işti
rak etmemekteyiz. Bütün devirlerde ve bütün 
m em lekelerde iktidar sahipleri nüfuz ve imkân
larını kfllanarak, diğer vatandaşların normal 
meslek Mirasından temin edebilecekleri gelirden 
çok dahri müsait şartlar altında, gelir temin 
edebilme^ imkânına binnazariye sahibolm akta
dırlar. Gezlerimizi maziye çevirelim, Fransız ih
tilâli demirlerinde orada bir şahsiyet görürüz: 
Robespierre, Rubespiyer hakkında «ineormp-
tible» tâlürini kullanırlar. O devrin kalabalık 
bir meblsan zümresi içinde bu iııcorruptible 
sıfatının : ya İniz Robespierre hakkında kullanıl
masına v£ bu sıfatın onun imtiyazına ve mhisa.-• 
nna bırakılmasının sebebi nedir? Bunun üzerin
de biraz I durup düşünmek icabeder. Ve yalnız 
bunda İ|D sene evvel mi bu nevi hâdiseler vu-
kubuluyo rdtı ? Hayır. İki cihan harbi arasında
ki devreye bakalım. - Yani 1918 ile 1939 arası
na - Birçok Avrupa memleketlerinin devalüasi-
yon yapf ğını bilirsiniz. Ve yine o tarihlerde 
DevalüasŞyen Kararnamesi imzalanmadan evvel, 
bu devalüasyon üzerine, borsalarda spekülâs
yonlara |irişmiş olan siyaset adamlarının bu
lunduğun! ı biliyorsunuz. 

:3KİL ADNAN MENDERES (İstan-
ünler bunlar için harekete geemedi bul) 

mi? 
FERtPUN BRGÎN (Devamla) ~~ Ve yine 
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Staviski hâdisesi, biliyorsunuz, nüfuz suiisti
malinin içine karıştığı bir hâdisedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) —- ispat hakkı vardır. 

FERİDUN ERGÎN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Başvekil oturduğu yerden bir 
söz attı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (tstan 
bul) — Şimdi gelip oradan da konuşacağım. 

FERİDUN 'ERGtN (Devamla) - Dedi ki, 
acaba o zamanlar jüriler harekete geçti mi? 
İnsan üzerinde âmme murakabesinin, umumi 
efkâr murakabesinin çok kuvvetli tesiri oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. Bundan jüriden 
çok daha ileri murakabenin tenküdlerin ne
tice yarattığına bir misal vereyim : 

Salengro hâdisesi, Salengro Leon Blum Ka
binesinin Maliye Vekili idi. Gazetelerde 15 
veya 20 gün müddetle aleyhinde ve bilhassa 
Gringoire gazetesi tarafından neşriyat yapıldı
ğını biliyorsunuz. Hücuma uğrayan şahsın, ya
ni Maliye Nazırının ispat hakkı emrinde, mah
kemeler.. (Emrinde sesleri) Mahkemelerin em
rinde olup olmaması memlekete ve rejime gö
re değişen bir keyfiyettir. Maalesef Salengro 
hesabına söylüyorum, maalesef mahkemeler 
Salengro'hun emrinde değildi ve Salengro bu 
gibi hâdiseler karşısında fazla hassas bir adanı 
idi ki, kendisi bu neşriyat sonunda intihar 
etti. Yâni hayatına kendi eli ile son verdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul )— Hâdise ne idi? Suiistimal değildi* Hâ
diseyi anlat, anlat. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Muhterem 
Başvekil sizlere Salengro hâdisesini anlatmalın 
istediler. 

Salengro meselesini efkârı umumiye kont
rolünün, murakabesinin ne derece müeessir bir 
müessese olduğuna misal olarak zikretmiş bu
lunmaktayım. Salengro hâdisesinin esası şu
dur : 

Rivayet ederlerki Birinci Cihan Harbi es
nasında (Soldan, bir varmış yokmuş sesleri) 
IŞveti bir varmış bir yokmuş hikâyesidir. Böy
le hikâyelerin huzurunuzda prensip itibariy
le anlatılmaması ve makamı Riyasetin beni sa
dede davet etmesi icabederdi. Fakat Başvekilin 
daveti üzerine sadet dışına çıktığım için görü
yorum ki, müsamahanıza mazharım. (Sağdan. 
alkışlar) Salengro'yu bir keşif vazifesi ile 
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cephede ileri hatta gönderirler. Alman kuv
vetleriyle karşılaştığı zaman yaralanmaksıznı, 
karşı koymaksızm esir düşer. Hâdisenin bi
linen tek noktası Salengro'nun kesit vazifesi
ne gönderildiği zaman yaralanmaksıznı düşma-
n«", esir düşmesidir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan 
bul) — Hangi suiistimal?. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) - Efendim ; 
Fransız mevzuatına göre bir şahsın bu şekil
de esir düşmüş olması bir suç teşkil etme/. 
Buna rağmen efkârı umum iyenin siyasi şahsi
yetler hakkında, onların medenî cesareti, mil
lî cesareti hakkında gösterdiği hassasiyetin bir 
misalidir. Böyle bir hâdise dahi Fransa'da çok 
kuvvetli aksülâmeller yaratmıştır. (Soldan, bu
nunla ne alâkası var?, sesleri) Filhakika Saleng
ro hâdisesinde yapılan ithamlarda bir suiisti
mal, bahis mevzuu olabilir. Bu suiistimal 
yalnız mânevi bir suiistimaldir. . Çünkü 
şimdiye kadar Salengro, milletin kendisine gös
termiş olduğu itimadı çalmış olmakla itham 
edilmiştir. 

Her hangi bir memlekette, biliyorsunuz, tah
sis işlerinde, kredi işlerinde, ithalât ve trans
fer muamelelerinde milletvekillerinin idari ma
kamlara muayyen eşhas lehinde tavassutta bu
lunmaları mümkündür ve bilhassa bizde. Yani 
her mebusun bilhassa kendi intihap dairesinin 
Ankara'da iş takibeden mümessili vaziyetinde 
olması dolayısiyle, bu gibi vaziyetlerin aley
hinde en ufak bir tesir yaratmaması için böyle 
bir müesseseye ihtiyaç vardır. İktidar sahiple
rinin nüfuzlarını menfi sahalarda kullanmaları 
binnazariye mümkündür ve.bilfiil ihtimal da
hilindedir. Ve bu hal içtimai bir kanunla ifa
de edilmiştir. Gözümün önünde hiçbir memle
keti ve sizleri canlandırmaksızın söylüyorum. 
Lord Acton bir sözünde der ki; «İktidar irtikâ
ba mütemayildir. Bir iktidar ne nispette mutlak 
olursa, onun bünyesi içinde bu irtikâp ihtimal
leri o nispette artar.» Bunun bir tabiî neticesi 
olmak lâzmıgelir. O da şudur : Bir memlekette 
tenkid hürriyeti daraldığı nispette, ispat hak
kı teessüs edemediği nispette suiistimallere mü
sait bir zemin çıkabilir. Ve fiilen suiistimal ya
pılmasa dahi zaman zaman dedikodular ve şa
yialar bulunduğumuz muhite sirayet edebilir. 

Sizlere, Muhterem Başvekilin, birkaç gün 
evvel burada hâkimler hakkında söylediği söz-
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leri hatırlatayım : Hâkimler, yani adalet ciha
zını kendilerine tevdi etmiş olduğumuz kimse
ler... 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Muhterem de
magog yeter artık. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) —• Demagog 
peşinde ekseriyeti sürükliyen adamdır. Kim 
ekseriyeti peşinde sürüklüyorsa bu sıfatla onu 
tavsif etmek lâzımdır. 

Başvekil, hâkimlerin içinde hareketleri te
menni edilin iyecek mahiyet arz eden kimselerin 
bulunduğunu söylediği zaman acaba bütün ad
liyeyi itham mı etmişti? Ben kendisini dinlerken 
ibu mânada almadım. Büyük Millet Meclisi içinde 
bu gibi halleri kati ve ebedî şekilde önliyecek 
olan böyle bir teklif getirilince niçin bâzı ar
kadaşlarımız bu teklifin bütün milletvekilleri
ni itham ettiği şeklinde; bir mütalâa ileriye 
sürüyorlar? Benim iki şapkam vardır, birisi
ni mahkemeye giderken, birisini de Meclise 
gelirken giyerim, diyemeyiz. Hâkimler hakkın
da neler düşünmüşsek, bizlerde kendimiz hakkın
da aynı şeylerin düşünülmesini tabiî karşı!ama
liyiz. 

Servet Sezgin Bey arkadaşım geçen gün ko
nuşurken, mebusların dürüst insanlar olduklarını 
söyledi. Vo mebusların dürüst insanlar olmala
rını böyle bir kanuna lüzum olmadığının delili 
olarak ileri sürdü. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Kanunlar zaruretlerden doğar dostum. 

- FERİDUN ERGİN (Devamla) — Görüyo
rum ki, Murad Âli Bey arkadaşımız Monteski-
yö'nün alfabesine gelmiş (Gülüşmeler) 

Hayatta hüsnüniyet esastır. Aynı söz bü
tün vatandaşlar hakkında da milletvekilleri hak
kında olduğu kadar kıymet ifade eder. Hiç kim
se bugün çıkıp da milletvekili olarak da, millet 
olarak da dürüst insanlar olmadığımızı söyliye-
mez. Fakat her hangi bir vatandaşın kanunsuz 
hareketlerine karşı cemiyetin bir tedbir olarak 
peşinen hazırlamış olduğu bir ceza hukuku ve bir 
ceza kanunu vardır. Aynı mahiyette belki hiç 
kimsenin aklından, Büyük Millet Meclisi «çatısı 
altında yolsuz hareket edecek bir milletvekili ola
bilmesi ihtimali geçmediği tek bir insan hakkın
da dahi aklımızdan böyle bir ihtimal geçmediği 
hallerde bile prevantif bir tedbir olarak bizim de 
bu şekilde* bir müesseseyi kurmaklığımız, elde 
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hazır bulundurmaklığımız gayet yerinde bir 

•tedbir teşkil eder. 
ÜçJLncü noktaya geliyorum? Encühlenİer böyle 

bir kinunun faydasızlığmdan bahsediyorlar. 
Muracj Âli Bey de şahsi otoritesiyle encümenlerin 
bu nofjtai nazarını destekliyor * (Sağdan, gülme
ler) vB kanunların birer içtimai ihtiyaç mahsulü 
olduğıpıu söylüyor. Diğer bâzı arkadaşlarım, 
Hayreİtin Ekrem ve Zühtü Hilmi Velibeşe arka
daşların, bu noktada kalmıyorlar; yalnız fayda
sız olduğunu değil*, aynı zamanda mahzurlu ola
bileceği mütalâasını ileri sürüyorlar. Diyorlar ki, 
böyle mir kanun yapılacak olursa Devlet otori
tesi sarsılır, muhataralar doğabilir, sol temayül
leri binimsiyen bâzı tesirler hâsıl olabilir. 

Arkadaşlar, böyle bir teklif mevcudolmasa idi, 
hiç, bifl suiistimal fikri, hiç bir suiistimal dedi
kodusu hakikaten ortada olmıyacak mı idi Aca
ba bizin memleketimizde böyk bir kanuna ihti
yaç dıjturan, bir içtimai zaruret hakikaten mev
cut delil midir? 

Najjaarlarmuzı -çok gerilere, maziye çevirelim. 
Kanum Sultan Süleyman .zamanından beri görü
rüz kiilnesillerden beri bu memlekette iktidar sa-
kiplerimin, suiistimal yaptıklarına dair yerleşmiş 
bir kanaat mevcuttur. Âmme vicdanında, bizim 
dedelemmiz zamanında böyle bir kanaat âdeta 
ataviziiı halinde nesilden nesile intikal etmiştir. 
Rasim prTarihi Cilt I. 269 ncu sayfasından müsa
adenizle okuyayım: 

«Sadrazam Rüstem Paşa rüşvetsiz mansap 
tevcih.|p 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) HM «Mansap» değil, «mansıp». 

FUŞİDUN ERGİN (Devamla) — «Tevcih 
etmez fjdiyse de insafı dahi elden bırakmazdı. 
Hattâ Bbâzı müverrihin insafı beyan sadedinde, 
bir dem Erzurum Beylerbeyi tarafından beş bin 
altın takdim olundukta Erzurum mansıbının 
beş MIL altına tahammülü yoktur, deyû, üç bin 
altını İlip iki bin altını iade ettiğini yazarlar. 
Bunda! istidlal olunur ki, ahzı rüşvet ol vakit
lerde memuriyeti kaviye tahtından çıkmıştır. 

Sokiıllu Mehmet Paşanın Vezaretinden son
ra bu fert ol derece ilerledi ki, aksam ve enva-
mı beklin adimülimkândır.» 

Zab|t kâtibi arkadaşlarımdan. rica ederim, 
ben ok|irken bir kelimeyi Başvekil tashih etti, 
kendisilin yaptığı tashih doğrudur, ona göre 
tashih İtsinler. 
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Ve bu Rüstem Paşa vefat ettiği zaman şöyle j 

bir servet bırakmıştı. 
815 aded çiftlik, 476 aded değirmen, 1 700 

aded köle, 2 900 at, 1 106 deve, 100 gümüş eğer, j 
500 aded zikıymet eğer ve 1 500 gümüş tabak, 
130 aded altın üzengi, 760 aded murassa kılmç, 
87 bin duka altın ve 11 milyon 200 bin akça kıy
metinde işlenmiş sair mücevher ve nukut. 

REÎS — Bu teferruatı ifade etmekle ne de
mek istiyorsunuz? 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — iktidar sa
hiplerinin ne kadar suiistimal yapabilecekleri
ni ve bu vaziyet önlenmezse bu memleketten ne 
kadar çok çalmak imkânı olabileceğine tarihî 
bir misal olarak verdim. (Soldan, gürültüler) 
ve Rüstem paşa tarafından... (Soldan, gürültü
ler) 

RElS — Devam buyurun. 
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Rüstem pa

şa devrinden bu yana 400 sene geçmiştir. j 
Arada geçen bu 400 seneden sonra yeni bir 

neslin mensubu olarak bizler ve - Samet Ağaoğ-
lu'na cevap teşkil etsin - ve ben şahsan aynı ka
naatte miyim değil miyim, onu söyliyeceğim. 
Rüstem Paşadan bu yana devirler geçmiştir. Fa
kat son zamanlara kadar. 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Meselâ? 
FERİDUN ERĞlN (Devamla) — Amme vic

danında tekevvün eden itham izleri devam et
miştir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES m (İstan
bul) — Yalan. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Devam et
miştir. O kadar ki ; 1945 senesinde Ludvig Von 
Mises; Bürokrasi adlı eserini çıkardığı vakit 
Balkan memleketlerinde, Orta - Şark'ta, Yakın-
Şark'ta istisna kabul etmeksizin hemen her ta
rafta hükümet mensuplarının gayrimeşrıı servet . 
iktisabetmekten çekinmedikleri şeklinde bir ifa
de kullanmıştı. (Soldan, gürültüler) Ben ne dü
şünüyorum.... 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — iştirak edi
yor musun? Namuslu bir insan isen söyle. Bun
lar zabıtlara geçsin. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Samet 
Bey; ben şahsan ve mensup bulunduğum nesille 
beraber bu gibi ithamlardan, Rüstem Paşa hak- j 
kında yazılmış olsun, 400 sene evvelki maziye 
aidolsun, veyahut 10 sene evvelki maziye aidol- I 
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sun, veyahut 6 ay evvele veya bugüne aidolsun, 
bu gibi ithamlardan. ıstırap duyan bir insanım. 

Ben istiyorum ki, hukuk nizamını o şekilde 
tahkim edelim ki, böyle ithamlar artık ne bizler 
hakkında, ne çocuklarımız hakkında tekrarlaııa-
gelmesin. (Sağdan, alkışlar) 

NAMIK GEDlK (Aydın) — Yalan. 
ZÜHTÜ URAY (Aydın) — Sen o adamın 

fikrinde misin, onu söyle? 
FERİDUN ERGlN (Devamla) — Ben bu 

adamın fikrinde olmayı veya olmamayı asla ha
tırımdan geçirmem ve böyle yazıların Türkiye 
hakkında yazılmaması lâzımgeldiğine kaani bu
lunmaktayım. (Sağdan, alkışlar) Böyle yazıla
rın yazıtması imkânının ortadan kaldırılması ve 
hastalığın... 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ya bir müf
teri ise, Türk düşmanı ise?.. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) -~ Samet Bey, 
cevabınızı veriyorum. Böyle bir ithamı yapanın 
müfteri olduğunu peşinen kabul ederek bir it
ham zikrediyor ve bu itham karşısında ben de si
ze bir sual tevcih ediyorum: 

Bir Avrupa mecmuasında, 1956 senesinin Şu
bat ayında bir yazı çıktı; bu yazının üzerinde 
bir şahsın resmi vardı. Bu resmin altında da bir 
sayfalık yazı vardı. Bu şalısın hırsızlık yaptığı
na, şahsi menfaat peşinde koştuğuna, elindeki 
kuvveti, nüfuzu bu maksatla bulundurduğuna 
dair ağır bir telmih mevcut idi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Kim bu?. 

FERİDUN ERGlN (Devamla) — Bunun kim 
olduğunu Muhterem Başvekilin bilmesi lâzımdır. 
Çünkü mecmuanın o nüshası Türkiye'de toplat-
tınlmıştır. (Sağdan, alkışlar) 

Binaenaleyh şimdi ben bir sual soruyorum; 
kendileri konuşurken daima yabancı memleket
lerde şahsi haysiyetlerin teminat altında olduğun
dan, bahsederlerdi. New - York eyaletinin kanun
larından ve başka yerlerâen de misaller gösterir
lerdi ve yabancı memleketlerde bu gibi hareket
lerin önlendiğini söylerlerdi. Acaba kendileri 
Hükümet olarak ve şahıs olarak niçin Türkiye 
aleyhinde bu kadar ıstırap verecici neşriyat ya
pan bir müessese hakkında, o memleketlerin kâ
fi gördükleri, beğendikleri matbuat kanunları 
mucibince dâva açmadılar? Niçin bu yazıyı neş
reden mecmuayı mahkûm ettirmediler? Ve niçin 
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icabeden tazminatı almadılar? Niçin gazeteleri
mizde bu mecmuaya karşı bir tek satır cevap çık
madı? Niçin Zafer gazetesi ona cevap vermedi? 
Eğer ben müfteri olduğunu peşinen kabul etme
se idim, yahut ifadeyi değiştireyim, bahis mevzuu 
arkadaşı hakikaten suçlu görmüş olsaydım, o ya
zı ile huzurunuza gelirdim. O yazı karşısında 
benim hissiyatım, içinizden birisi hakkında böy
le bir yazı çıkmış olmasından dolayı, ıstırap çek
meye münhasır kaldı ve; «Bu gibi yazıları yazan
lara iştirak ediyor musunuz, etmiyor musunuz?» 
dediler. Ben Türkiye aleyhinde umumi itibarı 
koruyacak hukuki müessesenin kurulmasına ta
raftarım. Bu müessesenin kurulmasına aykırı 
olan ve devlet adamları, şahıslar hakkında de
dikodularla, müphem ithamlarla bu memlekette 
içtimai bir müphemiyet, içtimai bir huzursuzluk 
yaratan her türlü haklı tenkidi ortadan kaldıran; 
haklı tenkidle haksız tenkidin dedikodu olarak 
ağız gazetesinde aynı kuvvetle yayılmasına se
bebiyet veren bir siyaset rejimine ve ispat hak
kını tanımıyan bir sisteme sureti katîyede parti 
olarak da şiddetle aleyhtar bulunmaktayız. Bu 
gibi noktai nazarlara asla iştirak etmemekteyiz. 
Şu kadarını da söyliyeyim ki, siyaset adamı, pren
sip itibariyle, kendisini memlekete vakfetmiş - tâ
bir caizse - hususi bir hayat hakkına dahi sahibol-
mıyan, bütün mevcudiyetiyle ve tam bir aleniyet 
içinde kendisini memlekete vermiş bir adam sa
yılması lâzımgelir ve böyle bir insanın da serve
tini bir beyanname ile bildirmesinde hiçbir mah
zur olmamak icabeder. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; telmihli lâfların 
tesirlerini bertaraf etmek için evvelâ sözlerinin so
nunda konuştuğu ve toplatılan mecmua mesele
sini ele alacağım ve kendisine sarih olarak sual 
tevcih edeceğim. Kendisini bu hususta millet hu
zurunda tarziyeye davet edeceğim. Rica edece
ğim, bize cevap versin. Bu mecmua Türk Baş
vekili hakkında.. 

FERİDUN ERGİN (Urfa) — Başvekil de
ğil; bir şahıs. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Türk 
Başvekilinin bunu bilmesi lâzımgelir demişlerdi. 
Çünkü onun içinde Türk Başvekilinin aleyhin
de bir yazı vardır diye ilân etmişlerdi. Bu se
beple.. (Sağdan gürültüler) 

Güi'ültüyü bırakın; ne ise söyleyin. 
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p R İ D U N ERGİN (Urfa) — Bir şahıs hak

k ı m a yazı çıkmıştır. Bu yazıdan hükümetin ma-
lûn|attar olmaması bahis mevzuu olamaz. Çün
kü Imecmuayı toplattırmıştır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
l a ) — Muhterem arkadaşlar; bu toplattırılan 
nıeşhıuadan ve bunun toplattırılması sebebinden 
şu | nda zerre kadar haberim bulunmadığına si
zi Mitün namusumla temin ederim. Bu memle
ketle mevcut kanunlara göre bir mecmua top-
latmrıhyor. Bir milyon Devlet işi içinde bir 
Başvekil, aleyhinde falan şunu yazmış, filân şu
nu (yazmış, dâhilde ve hariçte matbuatta çıkan 
bütşıı yazıları tetkik edecek ve hükme bağlıya
cak!]. Bu olacak iş midir? Böyle şeyleri hükümet 
emrHnıez.. Hükümette bulunmamış insanlar 
bunları bilmezler ve işleri bu sebeple nazari ola
rak | mütalâa ederler. Alâkalı dairesi hâdise şu
dur! ve bu mecmuanın toplattırılması lâzımge
lir, İtler. Mesele Heyeti Vekileye arz edilir, maz
batası yazılır. Bunların ne yazdıkları mazbata
sınla musarrahtır. Dairei aidesi bunu tetkik 
etnjış, kanuna göre hakkında hüküm vermiş ve 
karâra bağlamıştır. Heyeti Vekil ede imza edi
lir ye olur biter. Hepsinin üzerinde yegân ye
gân mırulmaz. Kendisi biraz evvel, Başvekilin bu
nu istemesi lâzımgelir dedi. Şimdi kendisinden 
sorworum, tavzih etsin, zira bu mecmua üzerin
de <K>k durdu. Onun için kendisine bunu sormakta 
nakşım var ; Bu mecmua kimin resmini ihtiva 
ediyor? Ve ismi nedir? Bu makalede ne gibi şey
ler jyazılı idi? Soruyorum,. Çünkü mütaakıp söz-
lerijjle iktidar ve Hükümeti, hattâ bizzat Başve
kili Şıtham etti. Niçin dâva açılmadı, niçin toplat-
tırıMı, niçin tazminata mahkûm edilmedi diyor. 
Bum arı, hattâ herbirinizin yüzüne karşı binbir 
şüphe ve itham suali.olarak soruyor. Ben.de şim
di mendi sine soruyorum : Kimdir bu adam? Biz 
kini muhafaza etmek istemişiz? Ne alâkamız var
mış! Bütün bunları sana cevap vermek için öğ
renmek ve bilmek mecburiyetindeyim. Bu kürsü
ye |e] sor, cevap vereceğim. Onun cevabı Jeffer-
son|ar, bilmem neler oluyor. Bu memleket Jeffer-
sonttrla doludur. Bir taraftan Amerika'dan mi
sal içtirir, diğer taraftan Rüstem Paşa'dau. Bun

da daha evvelinden itibaren, bütün Türk 
[îtinin tarihini terzil edici misal getirmekten 
maz. (Soldan, sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

Bıı|jLİn üzerinde yaşadığımız vatanı onlar size he-
div< 
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tam kurmuşlardır. Şu tarihin şu şekilde yazılma
sı, bir insanın bu şekilde hareket etmesi. Netice 
olarak .bütün Türk milletini ve bütün Türk ta
rihini, bu gibi şeylerle izah etmek hakkını sana 
vermez. Bir Türk mebusunun Millet Meclisi kür
süsünden böyle bir tarihimizin en şaşalı devirle
rini perişan eden, pejmürde bir hale getiren be
yanat yapmaya asla hakkı yoktur. Bir tarafta 
Jefferson, Robespierre, Salengro, bunlar düsturu 
mükerrem. öte tarafta da Türk cemiyeti, kurul
duğu günden itibaren birtakım şaibelerle melûf 
olan bir Devletin bugünkü temsilcileri... Ona gö
re, biz işte böyle bir muhit içinde yaşadığımız için, 
lûtt'u cenapları da böyle yazdığı için, biz kendi
mizi temize çıkarabilmek maksadiyle böyle bir 
kanun tedvin etmek mecburiyetindeyiz. Başüstü-
ne, başüstüne.... 

Eğer siz kendinizi temize çıkarmak istiyorsa
nız, muhterem pederinizin, ve büyük pederinizin 
iktisapları için beyanname verebilirsiniz. Biz ken
dimizi hiçbir suretle itham altında görmemekte
yiz, sevgili arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi verdiği misalleri ele alacağım. Bunları 
yanlış zehaplar yaratmak için vermektedir. Zaten 
maksat odur. Evvelâ şurayı söyliyeyim : Bu ka
nunun, dedikoduları önlemek, bir cemiyeti temize 
çıkarmak, siyasi hayatı itimada müstagrak kılmak 
için hazırlanmış olmakla hiçbir alâkası yoktur. 
Bu yalandır ve maksatla söylenmiştir; Günkü 400 
bin memur hakkında bu kanun 15 seneden beri 
tatbik edilmektedir. Bu yoldan, bu kanunun te
min ettiği imkânlardan faydalanılarak falan dev
let memuru şu suretle mahkûm edilmiştir, diye 
bir misal verebilecek vaziyette midirler? Bunu 
gösteremezler. O halde bunun katiyen faydası ol
madığını benden çok âlâ kendileri bilir. Ama 
asıl maksat bir dedikoduyu, bir suiistimal dedi
kodusunu hiçbir surette söndürmemek, onu dai
ma ayakta tutmaktır. Bunun için de birtakım 
teşebbüsler yapmak lâzımdır, îşte yapılan bu
dur. Müspet bir şey yapmıyan, müspet bir şey 
söylemiyen ve sadece söz ile kişverler fetheden 
ve demagoji sanatını ihdas eden insanların, ni
hayet böyle dolanbaçlı, ispat hakkı var idi, yok 
idi, madem ki, yoktur, mal beyanı kanununun 
çıkması lâzımdır, gibi .fitneci çareler bulmasını 
tabiî telâkki etmek lâzımgelir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; Gringoire hâ
disesine geçiyorum: Salengro, Maliye Nazın de-
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ğil, Maarif Nazırı idi. (Soldan; gülüşmeler) 
İyi bak, akşam okuyorsun, sabahleyin unutu
yorsun. (Umumi gülüşmeler, soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; kendisinin buraya ge
lip de kitaplarındaki her fikrini müdafaa etti
ği müelliflerin kitaplarını bulmak ve o kitap
lardan her hâdiseye tatbik edilebilecek yüzler
ce misal çıkarmak mümkündür. Marifet, o mü
elliflerin kitaplarını akşam okuyup, taze taze 
not edip buraya çıkmak ve söylemek değil, bun
ları telif, terkip ve mezçeden neticelerini istih
raç etmektir. Ancak bu derece olgun insanlar
dır ki, ham maddeleri buraya hazmedilmez bi
rer nesne gibi getirmezler, onlardan memleketin 
menfaatine uyar neticeler çıkarmak suretiyle 
hareket ederler. 

Akşamdan Naimayı aç, oradan notlar çıkar, 
Jefferson'u bilmem neyi buraya getir. Bunlar 
iş değildir. Burası mektep değildir, Büyük Mil
let Meclisidir. Buraya gelip, filân böyle yap
mış, filân böyle söylemiş demek doğru değil
dir; Soruyorum: Ludvigg kimdir? Söyle baka
yım. öteden beriden para alarak kitap yazmış 
bir adamdır. Şimdi, Ludvigg mademki, bir ki
tap yazmıştır ve madem ki, kitabında şöyle 
şöyle diyor, o halde bütün Orta - Şark ve Tür
kiye suiistimaller memleketidir... Bu ne biçim 
iddiadır. Bugün, bu ispat haklarınızın, (Sözde 
ispat haklarınızın, hakikatta yok, bunları bir 
gün açıklıyacağım ve sizler hacalete mahkûm 
olacaksınız.) evet ispat haklarınızın ve mal be
yanı kanunlarının sözde meveudolduğû memle
ketlerde suiistimaller yok mu?.. Bu memleket
lerde Devlet idare edenlerin en küçük memu
rundan en yüksek idarecisine karşı, Türkiye'
deki idarecilerin en küçüğünden en büyüğüne 
kadar hepsinin bir numuneyi imtisal hattâ mü
barek bir numuneyi imtisal olabileceklerini, bü
tün bu memleketlere karşı iddia edebilecek du
rumdayım. (Soldan; şiddetli alkışlar, bravo, 
sesleri) Türkiye'yi idare edenlere karşı en kü
çük bühtanı dahi bütün şiddetiyle size iade edi
yorum. 

Bir lokma ve bir hırka ile bu memleketi ida
re edenlerin ne kadar azîm fedakârlıkla vatan 
hizmetinde olduklarını, onun selâmeti için ne 
dereceler kadar feragat ve fedakârlıkla türlü 
mücadelelere katlandıklarını iftiharla müşahe
de etmek lâzımdır. Şimdi; karşınıza çıkıp onlar 
düsturu mükerrem. Bıı ise baştanbaşa suiistimal 
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ile meşbu insanlarız diyor. Hayır!.. Belki siz.. 
Biz böyle değiliz.. ('Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, daha iki noktayı su
reti katiyede reddetmek lâzımı. 

Kendisi diyor ve anlatıyor ki, işte böyle bir 
suiistimal rejimi karşısında tedbir arlın ak lâzım
dır. Hangi-suiistimal rejimi?.. Rejim diyor, ba
kınız zabıttaki sözüne, bunu geri alması lâzını-
gelir. Bu memlekette suiistimal rejimi yoktur. 
İspat hakkı mevcuttur. İspat hakkının meveud-
olmâdığını bir an kabul etsek, bir sual takriri 
ile bunu bu kürsüye niçin -getirmiyorlar? Ken
dileri ispat hakkı kayıtlarına tâbi değildirler? 
Bu kürsüye her şeyi getirebilirler. Gördünüz, 
kimdir dediğim zaman kekeme kekeme konu
şuyor. İsim zikrediniz, cevap vereceğim. 

SIRRI AT ALAY. (Kars) — Yeri burası de
ğil. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES .(•Devam
la) — Burası., iîu kürsüye her şeyi getiriyorlar, 
acaba bunu neye getirmediler? Hatırlarsınız, 
bir vatandaş Başvekilin karşısına çıkıyor, lâstik 
diyor ve yakama yapışıyor. Bunu dahi bir sual 
olarak getirdiler. Burada bunun münakaşasını 
yaptık.'Buna varıncaya kadar hesap soruyorlar. 
Bahsettikleri suiistimaller hakkında da gelip 
de bu kürsüden sual sorsalar ya. Neden sormu
yorlar? Buna ispat hakkı mı mâni oluyor? 

Muhterem arkadaşlar, bu suiistimalleri, bu 
dedikoduları çıkaranlar kendileridir. (Soldan, 
bava sesleri, alkışlar) Bunları çıkaranlar', fitne-
liyenler x\llahın kahhar ismiyle kahrolacaklar-
dır! (Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sureti katiyede, bir 
defa, bin defa söyliyeyim, ne dedikoduyu, ne de 
suiistimali önliyeceğine zerre kadar tesiri olmı-
yacağına yüzde yüz kaani bulunduğum bu tek
lif, doğrudan doğruya siyasi maksatlarla ya
pılmıştır. 

Bize Gelir Vergisinden bahsediyor. Gelir 
Vergisi Kanunu getirilirken, vatandaşların be
yannameye tâbi tutulmaları istenmiş imiş. Hü
kümet mademki İmim istedi, diyor, bugün de 
mebusların mal beyanını ret etmeye hakkı yok
tu 1'. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisi beyan
namesi bir umumi servet beyannamesi değildir. 
Bütün vergilerde esas ve hak olan, kazancının 
neden ibaret olduğunun mükellef tarafından be
yana tâbi tutulması hadisesidir. Bunun servet 
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beyannamesiyle, bilhassa Meclise, milletvekili
ne sfpvet beyannamesi külfetini, hattâ haysi
yetsizliğini teklif eclen tasarının mahiyetiyle 
hiçbİK alâkası yoktur. Ama zihinleri teşviş et
mek, Jryanlış fikirler yaratmak lâzımdır. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Servet be
yanımın esidir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Bir servet beyannamesi değildir. 

E^vREM ALÎCAN (Kocaeli) — Esbabı mu-
c i besini okuyun. 

pJ\ŞVEKİL ADNAN MENDERES (De-
vamlıi) — Meclis esasen bu teklifi, beyanname 
alımı'esasını kabul etmemiştir. Bunu kabul etmi-
yen îjleclisin iktidar partisi grapu içinde kendi
leri qe vardı. Kendilerinin reddettiği bir teklifi 
acabrç bugün nasıl getiriyorlar, kendilerinden 
de b^ıı bunu sorayım. Zaten bilmiyor musunuz 
ki, Injtün suiistimaller bunların bizden ayrıldık
ları kamandan sonra başlar? (Gülüşmeler) 
Lûtffjıı bu memleketi fitneye boğmayın! 

rîjaiEM ALÎCAN (Kocaeli) — Çok vehim
lisiniz Beyefendi. 

ItyŞVEKÎL ADNAN MENDERES (De-
vamM) — Ne?... Kim korkuyor?.. (Gülüşmeler) 

l | \ R E M ALÎCAN (Kocaeli) — Çok vehim -
1 isin||;, hareketlerinizden belli. 

A ş V E K Î L ADNAN MENDERES (De
vanı HI ) — Kim vehimli?... Vehmi en az olan 
adaıi benim... Her türlü vehimden azade olan 
adanjü benim, merak etme. 

IfCREM ALÎCAN (Kocaeli) — Hareketle
rinizden, sözlerinizden belli. 

imŞVEKÎL ADNAN MENDERES (De-
vanım) — Evet hareketlerimden belli. Bütün 
memieket meselelerini benim gibi cesaretle ele 
alabilecek adam göremiyorum aranızda. (Sağ
dan alkışlar, gülüşmeler). 

UEİS — Müdahale etmeyin lütfen. 
BjVŞVEKÎL ADNAN MENDERES (De-

vamli) — Şimdi, Salengro hâdisesine gelelim.. 
Salengro, Fransa'da Maarif Nâzın idi. Siyasi 
rakipjleri var, kendisini mahvetmek istiyen in
sanla}' vardı. İşte siyasi insanların hayatını em
niyet} altına almak için yapılan kanunların ve 
kornean hükümlerin sebebi budur. Almanya da
ha iij; dört sene evvel çıkardığı bir kanunla, si
yasi -jad anıların hususi hayat ve hüviyetlerini 
ımıhfjfaza kanunu namı altında bir kanun çıkar
mıştık Haberiniz var mı? 
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TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yok öyle İm

kanım. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Var efendim var, var efendim var. 
Siz her şeyi biliriz zannedersiniz. Bu kürsüye 
gelirsiniz, iki gün yalan yanlış tedrisatta bulun
muşsunuz, karşınıza alırsınız insanları mektep 
talebesi muamelesi yaparsınız. Bu kadar cüret-
kârsmızdır. Size yarın bu kanunu gönderece
ğim. Hem adamı mahsus ile. Salengro hâdise
sinde, Salengro, Gringoire'in tecavüzlerine mâ
ruz kalmıştı. 15 gün sabah, akşam Maarif Nâ
zın Salengro'dan asker kaçağı ve düşmana karşı 
harb etmemek maksadiyle teslim olmuş bir adanı, 
diye bahsedilmişti. Maarif Nazırının böyle bir 
suçu varsa kanunların tesbit etmesi lâzımgelirdi. 
Hakikaten bir asker kaçağı ise ve bu maksatla 
düşmana teslim olmuşsa kanunların harekete 
geçmesi icabederdi. Kanunlar harekete geçme
diği halde Salengro'yu Gringoirc gazetesi mahv
etmek istiyordu. Gazete böyle bir hikâyeyi ele 
almış, harb esiri olduğu hâdisesi üzerinde hü
cumlar, mütemadiyen hücumlar yapıyordu. 
Adam nihayet bunu hayatı ile ödedi. Eğer harb-
den kaçmak için düşmana teslim olan biri ol
saydı Salengro, gazete böyle yazdı, diye haya
tını istihkar edip intilıak etmezdi. Bu intiharı ile 
matbuat rezaletlerini tarihe tescil etmiştir. Bey
efendi. (Soldan, alkışlar) 

Siz niçin matbuat rezaletlerinden bahseden 
kitapları bu kürsüye getirmiyorsunuz? Getirmi
yorsunuz, çünkü, işinize gelmiyen tarafları oku
mazsınız. Evet, bu rezaletlerden bütün cemiyet
ler muztariptir. Onlar birtakım basmakalıp söz
lerle, hiçbir suretle hakikatle alâkası olınıyan 
nazariyelerle, tarihi tetkik ve tetebbu etmeden, 
basmakalıp sözlerle bu kürsüye gelirler. Bu söy
lenen sözlerin, benzerleri bütün dünya piyasala
rında en ucuz şekilde mevcuttur. Bunları büyük 
hakikatler diye mi getiriyorsunuz? 

Matbuat hürriyeti, matbuat hürriyeti.. Arka
daşlar, matbuat hürriyetinin bin bir türlü vü-
cuhu mevcuttur. Bunun tarihte takibettiği seyir 
hakkında birçok malûmat mevcuttur. Demokrasi 
bir anda olmamıştır. Demokrasi kelimesi üç bin 
seneden beri, beş bin seneden beri bütün dünya
da telâffuz edilmektedir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Allah, 
Allah. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
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la) — • Elbette.. Kim o Allah, Allah diyen, ce
vap vereyim, sen misin? 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli.) — 1,947 de bb> 
l,e konuşmuyordun, böyle değildi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — üç gün, üç talebenin karşısına çıkıp ders 
vermişler, şimdi buraya çıkıp heı\kesi teçhi'l 
etmek istiyorlar.. Ne oldu, ne olacak diye 
her söylediklerinin nas teşkil ettiğini zannedi
yorlar. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Aksini ispad-
edebilirsiniz. 

EKREM ALİ'CAN (Kocaeli) — İspat hakkı
na dayanıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ondan sonra muhterem arkadaşlar, ge
lelim Nixon meselesine.. Nixon'a ne demişler?. 
Elindeki fonları lâyikı veçhile kullanmadı, 
demişler. Nixon bunun üzerine mahkemeye git
memiş, dâva açmamış. Mahkemeye gitmiye-
bilir, dâva açmıyabilir, o kendisinin bileceği 
şey.. O kısa yolu tercih etmiş. Geçmiş televiz
yonun karşısına, demiş kij, benim şu marka bir 
otomobilim var, şu kadar param var, şöyle ol
du, böyle oldu.. Servetinin hikâyesini yapmış.. 

Başka bir misal daha verdi. Bir adam «be
nim 2,5 liradan fazla param yoktur» demiş, son
ra birçok parası olduğunu görmüşler.. Acaba 
bu zat 2,5 liradan fazla param yoktur dediği 
zaman mı doğru söylüyor? Yani 2,5 liradan 
başka param yoktur dediği zaman kizbü sıd-
ka ihtimali olan bir iddia dermeyan etmiş ol
mak ihtimalini kabul edijyor. Yani bir insan 
televizyona çıkacak, radyoya çıkacak her han
gi bir gazeteye beyanat verecekte, benim pa
ram pulum bundan ibarettir, diyecek. Herkes 
de bunun bundan ibaret olduğunu farz ve 
kabul edecek. Bu olur mu? Beyefendiler, «pa
ra ile imanın kimde olduğu bilinmez» darbı
meselini bilmez misiniz? Bir insan namussuz
luğu meslek ittihaz etmiş olursa mal beyan
namesi acaba onu ele verir mi? Söyleyiniz ba
na. Bunlar yalandır. Bu memleketi fitneye 
sokmak için, siyasi ihtirasları tatmin etmek 
iç^n, insanları mânevi intihara siyasi intiha
ra mecbur etmek için uydurulmuş desiselerden 
başka bir şey değildir. Bu Büyük Millet Mec
lisi ilk kurulduğu günden beri bu kadar bü
yük hakarete mâruz kalmamıştır. 
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İstedikleri şudur : • Bir vatandaş mebus ol

duğu andan itibaren, eskiden bir zamanlar 
mevcudolan «serseri nizamnamesi» mezahnei sfı 
ashabına aidolan hükümleri mucibince daimî 
surette zabıta nezareti altında bulunacak, sa
bah akşam bütün servet temevvüçlerini söyli-
yecek. Kumarda 20 bin lira mı kazandı; bil
direcek, yahut kumar oynamıyacak. Çünkü 
beyefendi öyle buyuruyor : Siyasi adamların 
hususi hayatları mevcut değildir diyor. Belki 
birisi böyle söylemiştir. Ö da bunu nakledi
yor. Halbuki bu mevzuda halbuki bu mevzuda 
seksen sekiz şey söylenmiştir, ama yalnız işine 
geleni söyler burada. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sıtkı Yırcalı 
Bey söyledi. Biz de öğlendik. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet muhterem arkadaşlar, mebusluk 
müesseseleri son derece şayanı ihtiramdır. B. M. 
Meclisi ihtiramların ihtiramına mahzar bulun
ması lâzımgelen bir müessesedir. Mebusa kar
şı o derece hürmet hissi telkin edilmek isten
miştir (ki, mebusun masuniyeti teşriîyesi, teşriî 
ademimesuliyeti tesbit ve müdafaa edilmiştir. 
Siz kalkıp mebus olduğu anda onu mezamıeisu 
asbabmdandır, her an kötülük işlemeye hazır bir 
şahısıtır, diye takibettirin. Böyle şov olur mu? 
Gerek dedikoduyu ve gerekse suiistimalleri önli-
yeeeğiz derken iğvavü izlâl gibi tamamen yanlış 
ve abes bir yola gidiyorsunuz. Bugün 400 bin 
ınemur hakkında cereyan etmekte olan ve hiçbir 
müspet neticesi görülmiyen ve tamamen ademiiti-
mat esasına istinadeden, mal beyanı usulünün 
kaldırılması lüzumu aşikâr olduğu sırada kalkıp, 
Büyük Millet Meclisi suiistimal içindedir, bina
enaleyh bunları bertaraf etmek ve mâni olmak 
için tedbir almak lâzımgelir, deniyor. Bunlar ne 
biçim lâflar? 

Şimdi arkadaşlar, kendilerine soruyorum, di
yarı ecnebide böyle bir şey var mıdır? Hayır ora
da böyle bir kanun yoktur, ama ispat hakkı var
dır, diyecekler.. Hangi o ispat hakkı? Bunları si
zinle münakaşa ettik vaktiyle, muhterem profe
sör. (Soldan, gülüşmeler.) 

Jefferson'dan bahsediyor. Tarih ^Jcfferson'u 
kaydettiyse Büyük Millet Meclisinin bir bucuk 
sene evvel yaptığını.da kaydedecektir. .Jeffer-
son'dan çok ileri giderek, kendi mensupları hak
kında en ufak bir zan ve ihtimal üzerine Hükü
metin üç dört mensubu hakkında, harakiri yapar 
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gibi, Meclis tahkikatı açmaya karar verdi. W 
onlaıi o anda amansız bir takibin mevzuu ve hat
tâ mağduru yaptı. Bunlardan neden bahsetmi-
yorsujnuz? Yalnız .Jefferson mu var?.. Türk Mec
lisi yok mu? Bu gördüğünüz arkadaşlar en yük
sek njıedeni cesareti, en büyük kiyaseti gösterdi
ler \4 Hükümetin üç dört uzvu hakkında toptan 
Meclis tahkikatı açılmasına karar verdiler. Bun
dan jıeden bahsetmiyorlar? Ondan sonra bir sü
rü tfkriî hayatımız cereyan etti. Bir betbalıt va
tandaşın içki içerek lâstik istemesi hâdisesini su
al tajjpirr halinde Meclise getirip sorarsınız da 
Büyük Millet Meclisi âzasından birtekinin bile, 
eğer Varsa, suiistimal yaptığı iddiasını bu Meclis 
kürstjsüne getirmezsiniz ?(Soldan, şiddetli ve sü
rekli ^kışlar.) 

JJKlS — Encümen namına Servet Sezgin. 
(Sırasiyle sesleri.) 

HÜKMET BAYFR (Manisa) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Usul hakkında buyurum 
HİKMET BAYlTR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; usul hakkında kısa bir şey söyliyeceğim. 
Memleketimizde bir usul yayıldı ve buraya ka

dar ca girdi. O da hesapsız, ölçüsüz, kayıtsız ken
dimizi kötüleme usulü. Bu arkadaşımız bunu 
yaprrtamalı idi. Bunu ya bilmiyor veya biliyor
sa da acemilik mi yaptı nedir, bir şeyler oldu. 
(Sağlan: «Bunların usulle alâkası yok.» sesleri.) 

BEİS — Hikmet Bey, usul hakkında söz is
tediniz. (Soldan, gürültüler, söylesin, sesleri.) 

njtKMET BAYUR (Devamla) — Bu usulü 
kaldılrmak lâzımdır arkadaşlar. Rüstem Paşadan 
bahsetti, rüşvet almış, almamış, bir şeyler yazıl
mış. [Bu ithamları, bir profesör de yaptı ve hezi
mete! uğradı.-Ama, demiyor ki, Rüstem Paşa za-
maıujnda bütün dünyada rüşvet almış yürümüş
tü. "ÎJYançois ve Şarlken Alman İmparatoru ola
bilmek için Bavyera, Saksonya ve sair yerler re
isi erijn i rüşvetlere boğdular. İspanya Kralı daha 
çok verdiği için o kazandı. 

RjKÎS — Hikmet Bey, söylediklerinizin usul
le aljüknsı yoktur. Burada Dahilî Nizamnamenin 
tatbikine dair usul bahis mevzuudur. 

Dahilî Nizamnamenin tatbiki hakkında konu
şabilirsiniz. Bunun usul ile alâkası yoktur. (Sol
dan,! şimdi usule geliyor, sesleri.) 

Bfendim, kifayeti müzakere takriri var, oku-
vorıik 
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Sayın Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı tek
lif ederim. 

Burdur 
Mehmet Ozbey 

FERİDUN ElKiİN (Urla) - (irup adına 
söz istiyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takririnden son
ra, bir milletvekiline söz veriyorum. 

Nuri Ocakcıoğlu, buyurunuz. (Vazgeçti, ses
leri.) Halil İmre, buyurun. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Vazgeçtim efen
dim. 

HİLMİ DURA (Kastamonu) — Benim sıram 
geldi Reis Bey. 

REİS — Buyurun, Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; Feridun Ergin arkadaşımızı dinle
dik. İki gün evvel de teklif sahibi arkadaşları
mız, birçok milletvekillerinin siyasi nüfuz kul
lanarak 50 milyonluk, 100 milyonluk servetler 
edindikleri yolunda şayiaların İstanbul'da ve 
İzmir'de yaygın bir hale geldiğini söylemişler
di. Ve bu halin kendilerini böyle bir' teklifte 
bulunmaya sevk ettiğini bildirmişlerdi. Yine 
teklif sahibi arkadaşlarımız, Büyük Millet Mec
lisi âzalarının Türkiye hudutları içinde açık 
alınla gezebilmelerini temin için böyle bir tek
lifte bulunduklarını ifade etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlar, az evvel Muhterem 
Başvekilin ifade ettikleri gibi, maalesef ben de 
ifade edeceğim, gerek Feridun Ergin arkadaşı
mın, gerekse teklif sahibi arkadaşlarımızdan 
bâzılarının burada vâki beyanları tahrik mak-
sadiyle yapılmıştır. Kanun teklifinden esas ga
ye ve maksat budur. Bunu burada iddia ve is
pat etmek mevkiindeyim. 

Şimdi, dedikodu ve şayiaları önlemek ve 
bunlardan milletvekillerini masun kılmak ve 
milletvekillerinin alınlarının akiyle dolaşmala
rını temin.etmek maksadiyle bu teklifi yaptık
larım söylüyorlar. Bu; sizi sokan, sizi iz'aç eden 
sineği kovmak için üzerinize en ağır taşı atan 
adamın hikâyesini hatırlatıyor. Evvelâ dediko
du imal etmek ve ondan sonra, bizzat imal et
tiği bu dedikodu malzemesi ile kanun imal et
mek. Bütün mesele bu. Buna elbette müsaade 
edilmiyeeektir. Ve dünyanrn hiçbir yerinde de 
böyle bir şey yoktur. Kendileri burada, vardır, 
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misal vereceğiz dediler, fakat bir tek misal dahi 
veremediler. Sırrı Atalay, medeni memleketler
den misal vereceğini söyledi. Konuştu, konuştu 
misali unutturarak kürsüden indi. Yalnız Ame
rika Birleşik Devletlerinde vatandaş ile mebus 
arasında simsarlık yapan 'bir zümre olduğunu 
ve bu zümrenin mal beyanına tâbi tutulduğunu 
söyledi. Amerika Birleşik Devletlerinde böyle 
bir zümre bulunduğuna ve mal beyanına tâbi 
tutulduğuna göre, kendi mantıki ile söylüyorum, 
Türkiye'de böyle bir sınıf ve bir zümre bulun
madığından, doğrudan doğruya mebusların mal 
beyanına tâbi tutulması iktiza edermiş. 

Şimdi arkadaşlar, demek ki, Amerika'da va
tandaş ile mebus arasında bir zümre vardır, bu 
zümre nüfuz, irtikâp simsarlığı yapmaktadır. Şu 
halde orada mecliste bu gibi işlerle iştigal eden, 
siyasi nüfuz kullanan kimseler vardır ki, sim
sarları da vardır. Bu işin simsarları olan Ame
rika'da dahi böyle bir kanun yok iken, aksine 
mademki bizde simsar yok. şu halde mebusların 
beyannameye tâbi tutulmasını istemek, tamamen 
çürük bir muhakemenin neticesidir. . 

FERİDUN EROİN (Urfa) — O sizin tefsi
riniz. 

TTİTJMİ DURA (Devamla) — Feridun Ergin 
arkadaşımız Rüstem Paşa'dan bahsetti. Biraz 
evvel konuşan Hikmet Bayur arkadaşımız da 
buna temas ettiler. Ben o devir ve başka devir
leri, Hikmet Bayur arkadaşımız kadar büyük 
salâhiyetle ifade edecek durumda değilim. Fa
kat Feridun Ergin arkadaşımızın bahsettiği 
Rüstem Paşa yalnız tarihte bir hususu ile isim 
yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda, günlük 
Devlet idaresine, rüşveti sokan Rüstem Paşadır. 
Bunu tarih yazıyor. Böyle iken ve bu malûm 
iken, ortaokul çocukları dahi bunu bilirken, 
Türk ve Osmanlı tarihinden bu Rüstem Paşa'yı 
burada misal olarak getirdiler ve servetini say
dılar. Ben bunun karşıcında başka bir misal 
vereceğim, hürriyetperver bir insandan misal 
vereceğim. Fransız İhtilâli Kebirinin eşsiz ha
tibi, hürriyetperver Mirabo, bugün tarih ispat 
etmiştir ki, saraydan rüşvet almıştır. Niçin bun
dan bahsetmediler de, rüşvet belâsını bu memle
kete getiren Rüstem Paşa'yı bize misal olarak 
verdiler. 450 sene evvelki Rüstem Paşa'nm hak
sız servetinin ve iktisabının şimdi burada hesa
bını biz mi vereceğiz, arkadaşlar? 
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EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Kanun

la alâkası? 
HÎLMİ DURA (Kastamonu) — Şimdi geli

yorum, maddelere. 

Bu kanun teklifinin maksadı ne arkadaşlar? 
İki ihtimal karşısında bırakılıyorsunuz; kabul 
veya ret! Kabul etmek, ilk nazarda, hem kolay, 
hem tatlı, hem de çekinmediğimizi göstermek 
için hisleri tatmin edici. 

Fakat böyle bir müessese hiçbir memleketin 
hukukunda mevcut değildir. Bu, Büyük Millet 
Meclisinin bünyesini tahribedecek zararlı bir 
kanun tedvin etmek demek olur. Binaenaleyh 
reddedeceğim. Siz göstermek istediğiniz o per
vasızlığı hissinizi tatmin temayülünü bir tarafa 
atarak, fedakârlık göstererek sırf mânâsız ve za
rarlı bir kanun kabul etmemek için teklifi red
dedeceksiniz. Ne diyecekler? «Gördünüz mü, 
hepsi hırsız! Biz kanun teklif ettik, mallarımızı 
bildirelim diye, kabul etmediler, bunların hep
si hırsız.» Zaten kanun teklifinin maksadı da bu. 
Kabul ettiğiniz takdirde, bu sefer maddelerin 
içinde gizlenen garabetlerle karşılaşacaksınız. 
Maddelerin tanzimindeki maksat, şimdiye kadar 
hiçbir arkadaş tarafından ele alınmadı. Madde
ler kabili tatbik, hattâ kabili ıslah bile değildir 
ve siz tümünü kabul edip maddelere geçildiği 
vakit bu kötü maddeleri düzeltmek için uğraşır
sanız, çiğ yumurtayı soymak gibi boş, muhal 
ve neticesiz bir işle meşgul olmuş olursunuz. 

Muammer Alakant arkadaşımız geçen gün 
burada konuşurlarken Birmanya'da mebuslar 
mal beyanında bulunurlar dedi. Hayır.. Birman
ya'da mebuslar mal beyanında bulunmaz.. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Vekil
ler... 

HÎLMÎ DURA (Devamla) — Birmanya'da 
mebuslar mal beyanında bulunmaz. Arkadaşımız 
güya bizleri tatmin ve ikna için buradan misal 
veriyor, mebuslar diyor. Sonra da gidiyor zaptı 
kendi el yazısı ile vekiller diye düzeltiyor. Kaldı 
ki, dünyanın hiçbir yerinde mebuslar mal beya
nına tâbi tutulmuyor da yalnız Birmanya'da tu
tuluyor ise, bu, teklifin kabul edilmesi için de
ğil, kabul edilmemesi için bir sebeptir, Beyefen
di... Birmanya'yı misal alacak değiliz. Bunu siz 
daha iyi bilirsiniz. 

Şimdi teklifi ele alalım : Birinci maddesi 
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gayıMmeşru kazancı tarif ediyor. «Mebusların si
yasi (pufuz kullanarak yaptıkları kazanç gayri-
meşımdur.-» Bu tarif ile bizi nerelere götürmek 
istiyorlar? Siyasi nüfuz kullanılarak yapıldığı 
ispat olunan kazançlar gayrimeşrudur demek 
lâzıra iken bunu demiyorlar. Siyasi nüfuz kul
lanılarak kazanç temin etmek, siyasi nüfuz kul-
lann|jık suçtur, cezayi müstelzimdir demiyorlar. 
Bu şikilde bir teklif getirsinler, razıyız. Fakat 
bu şekilde gelmiyorlar. Maksatları elimizdeki 
gibi jjb'ir kanun teklif edip, ret veya. kabulü ha
l inde her iki şekilde de bunu istismar etmek. 

IVjeselâ şimdiki mebusların, 1950 de seçilen
leri, 114 Mayıs 1950 tarihindeki mallarına göre 
beyanname verecekler, 1954 de seçilenler o ta
rihteki mallarını beyannamede gösterecekler. 
Ve hir sene Kasım ayında beyannamelerini ye-
niliyjjcekler. Beyannamede ne yazacaklar? Ne
lerinizi yazacaksınız? Gayrimenkulleri, esham 
ve tahvilâtı ve parayı.. Maksadı temin eder mi 
bu? Etmez. Gayrimenkul, esham ve tahvilât ve 
parajy Servet yalnız bunlar mıdır, arkadaşlar? 

ESREM ALtCAN (Kocaeli) — Sen ıslah et, 
H | L M Î DURA (Devamla) — İslah edilmez, 

onu <|a biraz sonra arz edeceğim. Ziynet eşyası 
servef değil midir? Milyonluk pul kolleksiyo-
nu s|rvet değil midir? Hanımefendinin kürkü 
servel değil midir? Kristaller servet değil midir? 
Noksanı tamamlamak ve bunlara şâmil olmak 
için bir nevi mal diyeceksiniz. O zamanda yüz nu-
maraflaki takunyadan, yatak odasındaki pudra 
kutusmna kadar, kömürlükteki keserden, mut
faktaki çay süzgecine kadar her şeyi göstermek 
icabeaecek. Sizler çay bardaklarının hesabını 
tutacaksınız, demektir. Bunları hariç tutarsa
nız zfpıet eşyası alacaktır, halılar alacaktır, 
krist^ ve gümüş takımlar alacaktır; antika, pul 
kolekjiyonu., ve bunlar bu kanunun şümulüne 
dâhil I olmıyacaktır. Dâhil ederseniz, bakır ta-
kımlaimı, tavayı, kazanı, süzgeci., hepsini be-
yann^neye tâbi tutacaksınız. Bu takdirde de 
eviniz|le ve hattâ kardeşlerinizin evinde bir dc-
mirbaS defteri tanzim etmeniz lâzımgelecektir. 
Sonrafda her gün hizmetçinin kırdığı parçaları 
işaret|edeceksiniz. Bu tatbik edilmez. Tatbiki 
asla llıbil değildir ve çünkü, dünya tatbik edc-
memi|;ir, edemeyiz, yazıktır. 

M | nurlara gelince : Memurların mal beya
nına f ibi tutulmasının - ben şahsan - aleyhin-
deyimj 
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Çünkü, tecrübeler de göstermiştir ki, 
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tatbik edemiyoruz. Çünkü tatbik edilemez. Ba- i 
kınız, maksat; suiistimali, siyasi nüfuzu önle
mek istiyen bir kanun olmayıp sadece istismar 
mevzuu bir kanun tedvin ettirmektir. Bunu, 
maddeleri teker teker ele alarak ispat etmek ka
bildir. Kendisinin, karısının, anasının, babası
nın, velayeti altındaki çocuklarının; kardeşleri- | 
nin zirai, iktisadi, ticari işleri neticesinde hâsıl 
olan müşterek gelirlerini bildirecek. 

jVJuhterem arkadaşlar, babanızdan kalmış bir 
bahçeniz, üç tane tarlanız var. Dört kardeşsiniz. 
Bir de ananız var Bu gayrimenkul 1 erin hepsi 
de 20 bin lira değerinde. Beraber gayrimenkul-
leri işletiyorsunuz. Her sene üç, beş yüz lira 
kazanç ya geliyor, ya gelmiyor. Yahut daha faz
la geliyor. Ziraat işleriniz müşterek. 

Kız kardeşiniz İstanbul'da bir tüccarın karısı. 
Erkek kardeşiniz Erzurum'da komüsyoncu yahut 
toptancı. Siz beyanname vereceksiniz, önce İs
tanbul'a gideceksiniz. Kız kardeşinize, kaç pa
rası var, servetin ne kadar diye soracaksınız. 120 
bin liram varken yirmi bin lirasını gizledi. Yüz 
bin lira dedi. Hepsi söyler mi doğrusunu? Erte
si günü falan mebusun kardeşi falanın şu kadar 
parası olduğu meydana çıktı. Bitti, mahvoldu-
nuz. Hiç müsamaha yok. Siz kardeşinizin, eniş
tenizin eksik veya fazla beyanından dolayı doğ
rudan doğruya mesulsünüz. 

Yahut Erzurum'daki kardeşinize gideceksi
niz; yapma, etme, ne kadar gayrimenkulun var
sa ve paran varsa bildir, diyeceksiniz. Kardeşi
niz belki tam bildirmiyecek. Ananıza varacak
sınız, beyanname verirken soracaksınız, ana ne 
kadar paran var, diye. Belki sandığında kara-
gün için diye bir parası vardır, söylemiyecek. 
Siz gideceksiniz okka altına. Kanundan ana, ba
ba, kardeş ve karıyı çıkarsanız bu defa da belki 
muvazaa yapılacaktır. Muhterem arkadaşlar, 
bu kanunun hiçbir maddesi kabule lâyık değildir. 
Haddizatında böyle bir kanunu beşer yapmaya ve I 
tatbik etmeye muktedir değildir. Tarih bunun 
şahididir. Farzediniz ki, kanunu kabul ettiniz, | 
beyanname vereceğim. Ben şahsan kendimin be
yannamesinde muhasebede- kayıtlı borçlarımı ya
zacağım. Benim şahsımın beyanı bu, beyefendi. 
15 sene mebusluk yapsam da bu olacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, beyanname ver
diniz, kanun kabul edildi. Kasımda ikinci be
yannameyi verdiniz. Maksadı izah ediyorum .Bu 
maksatla sevk edilmiştir. 1958 yılı Şubat ayı I 
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geldi-, seçimler de Mayısta yapılacak. Şubat 
ayında 450 Demokrat Parti mebusu için dört bin 
beş bin vatandaş itiraz edecek. Kasıt bu. Şubat 
ayında itirazlar gelecek, bütün milletvekilleri 
•hakkında. Meclis tatil oluyor. Martta yeni seçim
ler yapılacak. Vakit olmadığı için bunların hiç
biri Karma Komisyona ve Heyeti Umumiyeye ge-
lemiyccek, tetkik ve intacedilmiyeeek. ' İktidar 
seçimlere girecek. 450 mebus ve vekil şaibeli ola
cak. Bn böyle değil mi? Beyefendi.. Bizde bu ka
nun kötü iktidarlar elinde, bilâkis muhalefeti eze
cek bir vasıta olacaktır. Kötü bir iktidar kendi 
mensupları hakkında gelen itirazları kaale almaz 
ve Temyiz Hukuk Dairesine vermez, kuvvetli 
zan ve şüphe yok, der. Muhalefet mebuslarına 
yapılmış olan itirazları daima kötü bir muhale
fet istismar eder ve hapsini suçlu olarak sevk 
eder. Niçin bunları düşünmüyorsunuz? 

Kanun o kadar kötü hazırlanmıştır ki; bura
da deniyor,. Reisicumhur mesul değildir. Re-
isicumhurluk makamını işgal eden zatı o beyan
nameye tâbi tutmuyoruz. Hattâ eskiden Reisi -
cumhurluk yapmış, şimdi mebusluk yapmakta 
olan zatı da. Niçin onu da beyannameye tâbi tut
muyorsunuz ? (Onu da koysunlar sesleri) O es
kiden Reisicumhurluk yaptığı için onun nüfuzu 
benden daha çok olacaktır. Niçin onu da kabul 
etmiyorsunuz? Halihazırda Mecliste bulunan ar
kadaşlar beyanname verecekler. İtiraz müdde
ti beş senedir. Binaenaleyh beş sene evvelinden 
beyanname vermemiz lâzım. Hayır; beş sene 
evvelini göstermiyor. Çünkü; maksadı bu kanu
nun kabulü ile bu memlekete rüşvet, irtikâp ve 
siyasi nüfuz kullanma metodunun 14 Mayıs 
1950 den itibaren girmiş olduğunu zımnen ka
bul ettirmektir. Aradan 7 - 8 sene geçmiş olma
sına rağmen 14 Mayıstan itibaren servetini bil
direcek deniyor. (Sağdan; maddelere geçme, 
kâfi, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; sırf bu maksadı izah 
etmek için söz aldım. Kıymetli iki arkadaşımız, 
iki gün evvel; Saddettin Yalım ve Avni Yıır-
dabayrak arkadaşlarımız çok asil hislerle hare
ket ederek, bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok
tur, kabul «delim dediler. Kabul edelim. Fakat 
arkadaşlar, oyuncak değil kanun kabul ediyo
ruz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her an 
bu kürsüden arkadaşlarımıza, Türk milletine 
ve bütün efkârı umumiyeye her zaman hesap 
verebiliriz. Gelsin buraya, istediği adamı da-
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vet etsin, mesele bu değildir. Böyle kendi ken
dimizi tatmin için, kahramanlık göstermek ve 
hiçbir korkusu olmadığını ispat etmek için hu
kuka aykırı bir kanunu kab.ule Büyük Millet 
Meclisini zorhyamayız, arkadaşlar-. Mesele bu
radadır. 

Biz bu memleket için nasıl kendimizi feda 
etmek mecburiyeti ile icabında karşı karşıya 
kalabilirsek, yine bu memleket için kendimizi 
korumayı bilmeliyiz, arkadaşlar. (Soldan; şid
detli alkışlar, bravo, sesleri) 

FERİDUN ERGÎN (Urfa) — Usul hakkın
da söz istiyorum, Reis Bey. (Soldan; gürültü
ler) 

REÎS — Ne usulü hakkında, Beyefendi? 
(Soldan; reye, reye, sesleri ye şiddetli gürültü
ler) Kifayeti müzakere takriri var. 

FERÎDUN ERGÎN (Urfa) — Cevap hakkı 
kifayeti müzakerenin şümulüne girmez. (Sol
dan şiddetli gürültüler) 

REÎS — Kifayeti müzakere, cevap hakkına 
da, Hükümete de, hepsine takaddüm eder. 

Efendim, kifayeti müzakere takririni oku
yoruz. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Ki
fayet aleyhinde. 

REÎS — Takriri okuyalım da, sonra, 
(Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, müazekere kâfi değildir, çünkü; teklif et
tiğimiz kanun hakkında Demokrat Parti Grup 
Başkanı, Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve diğer 
bâzı milletvekili arkadaşlarımız gayet ağır hü
cumlarda bulundukları halde bizler teklif sa
hipleri olarak cevap vermek imkânına malik bu
lunmamaktayız. 

Müzakere kâfi değildir, çünkü; tamamen 
akademik bir şekilde ve sırf Büyük Millet Mec
lisinin şeref ve itibarını korumak mülâhazasiy-
le yaptığımız kanun teklifimiz (Fitne, fesat, po
litik tahrik gibi) ancak kaillerine yakışır ve 
ancak kaillerine raci olan isnatlara mâruz bı
rakıldığı halde bunları tavzih etmek ve bunla
rı cevaplandırmak imkânları bize verilmemiş
tir. 

REÎS -— Efendim, kifayet aleyhinde konuşa
caksınız, mevzuun esasına giriyorsunuz. Lütfen 
kifayet hakkında konuşun. 
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MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Mü

zakere fcâfi değildir, çünkü; yaptığımız kanun 
teklifin| a komünistlerin amaline hizmet edece
ği h a k a n d a isnat vâki olnruştur. Bilâkis komü
nistleri! böyle açıklıktan hoşlanmayacaklarını 
ve bu I anımdan istifade edemiyeceklerini tav
zih ctmjbk imkânı bize verilmeli idi. (Sağdan; 
bravo, leşleri, alkışlar) 

Müzakere kâfi değildir, çünkü; (Soldan; gü-
e-

rültüleı| «Reye, reye», sesleri) * 
REÎ|> — Efendim, müzakerenin kâfi olup 

olmadıkı hakkında konuşmanız lâzım. Hep mev
zuun es| ısına giriyorsunuz. Müzakere niçin kâfi 
değildiıl bir misal verin. 

Usul konuşması mı, yoksa yeniden bir konuş
ma mı?| 

Y. îj UAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Müzakefenin kâfi olmadığı hakkında on tane se
bep var|hr. Bu on sebebi heyeti âliyeye arz ede
ceğim, l i r iki sebebi arz ettim. Müsaade buyu
run.. ({foldan, gürültüler) Müzakere kâfi değil
dir, - hfr cümlemde bunu arz ediyorum - çünkü, 
buna mjjimasil kanunlar başka memleketlerde 
mevcuttfır, mevcudoldıığunıı belirtmeme imkân 
vermiyoj \sunuz. 

REÎ | ; — Mu ammer Bey, müzakerenin kâfi 
olmadığ|nı söylediniz. Bu husustaki konuşmanız 
kâfidir.! 

Y. fUAMMER ALAKANT (Devamla) — 
Müzakdre kâfi değildir. Bunun sebeplerini arz 
etmeme I imkân vermiyorsunuz. Bu hal, ekseriyet 
tarafıncfm ekalliyetin Büyük Millet Meclisinde 
konuşmj hakkına müdahale etmektir. (Sağdan, 
bravo sisleri, soldan, gürültüler) 

REÎ|> — Efendim; müzakerenin kifayeti hak
kında 1̂  nuşuldu, kifayet takrirleri de okundu. Bu 
takriri ; eylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiye^ ler... Kifayet takriri kabul edilmiştir. 

Takftrler var, okuyoruz : 
Yüksek Başkanlığa 

Y. ]\ . Alakant ve arkadaşlarının kanun tek
lifinin | j tüzük gereğince açık oya konmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Urfa Sinob Tunceli 
F. '^rgin Ş. Ayhan F. Ülkü 

Kajj's Kocaeli Kocaeli 
S. Afplay T. Güneş E. Alican 

Malatya Bursa 
A. Köroğlu î. öktem 

Mal afi ya 
K. Kııfkoğhı 
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Kars Kırşehir Kars 

K. Güven O. Alişiroğlu M. Hazer 
Kars Malatya Malatya 

A. Yeniaras H. özbay E. Doğan : 
Erzincan Kars Sinob 

H. Çanakçı F. Aktaş V. Dayıbaş 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ve izah ettiğim gibi Adliye En

cümeni raporunun, teklifimizin ve mebusların 
gayri meşru kazançlarının murakabesinin kontrol 
edilmesinin Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza mu
gayir olduğu hakkındaki hükmü vâridolmadığı-
ğından raporun reddiyle teklife göre mesaide 
bulunması için mezkûr komisyona havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Manisa 
Y. M. Alakaııt 

REÎS — Efendim; takrirlerin birincisi açık 
oya dairdir. Fakat açık oya arz takriri, kanun 
teklifinin reddi mevzuubahsolduğu zaman veri
lir. Halbuki müzakeresi yapılan, teklifin reddini 
mutazammın Adliye Eneüeninin mazbatasıdır. 
Bunu, Adliye Encümeni mazbatasının açık oya 
konulması şeklinde kabul ediyoruz.. Fakat, diğer 
taraftan, ikinci takrir kanun teklifinin kabulü 
ile Adliye Encümeni' mazbatasının reddedilmesi
nin reye konulmasına mütaalliktir. Bu sebeple, 
açık reye konulması talebine istinaden Adliye 
Encümeni mazbatasının kabul veya âdemikabulü 
hususunu reyinize arz ediyorum : Yani kanun 
teklifini reddeden Adliye Encümeni mazbatası
nı kabul edenler beyaz, Adliye Encümeni maz
batasını reddeden yani kanun teklifini kabul 
eden arkadaşlar, kırmızı rey vereceklerdir. 

Adliye Encümeni mazbatasını açık oyunuza 
arz ediyorum. 

(Afyon Karahisar mebuslarından başlana
rak reylerin toplanılmasına başlandı.) 

REİS — Rey veren arkadaşlarımızdan rica 
ediyorum. Müzakereye devam edeceğiz, salonu 
terk etmesinler. 

(Reylerin toplanmasına devam olundu.) 
REİ'S — Efendim; açık oyunuza arz edilen 

mazbataya reyini kullanmıyan arkadaşımız var 
mı efendim?... Yok. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

2. — Belediye Kanununun 15 nei maddesi
nin 41 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
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kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(1/663) (1) 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (10) ncu sırada bulunan 
«Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 42 nei 
fıkrasının değiştirilmesi» hakkındaki kanun lâ
yihasının, müstaceliyetine binaen, takdimen ve 
müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu 

REİS — Takride birinci müzakeresi yapı
lacak maddeler arasında 10 ncu maddedeki Be
lediyeler Kanununun 15 nei maddesinin 41 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki lâyihanın 
takdimen ve «müstaceliyetle müzakeresi teklif 
edilmektedir. 

Takdimen müzakeresi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı... Yok. Maddelere geçilmesini yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde; müstaceliyetle müzakeresi istenil
mektedir. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei madde
sinin 41 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nei maddesinin 41 nei fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. : 

Petrol Kanununa göre petrol hakkı sahiple
ri tarafından yapılan ve petrol ameliyatından 
madut bulunanları harieolmak üzere gaz ve her 
nevi müştail maddeler depoları yapmak ve işlet
mek. 

REİS —- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 198 sayılı matbua zaptın sommdadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabu ledil-
miştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen, yok. 
Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu 
Teknik üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak 
üniversiteler için yapılacak istimlâklerde takdiri 
kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin 
sureti teşkili hakkında kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/665) (1) 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir daha 
vardır; okutuyorum, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara

sında, 11 nci sırada bulunan (Ege, Karadeniz 
Teknik üniversiteleri ile bundan sonra kurula
cak üniversiteler için yapılacak istimlâklerde 
takdiri kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyet
lerinin sureti teşkili hakkında kanun lâyihası
nın) bir an evvel kesbi kanuniyet etmesi için 
takdimen ve müstaceliyetle görüşül meşini arz ve 
teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Tevfik İleri 

REİS —- Takrirde birinci defa müzakeresi 
yapılacak maddeler arasında 11 nci sırada bu
lunan bu kanun lâyihasının takdimen ve müs
taceliyetle müzakeresi talebedilmektedir. Tak
dimen müzakere talebini reylerinize arz* ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
dimen müzakeresi hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı ? Yok. Mad
delere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Takrirde müstaceliyet de teklif edilmektedir'. 

(1) 199 saydı matbua zaptın son undadır. 
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Bu hulusu da reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenlefL Etmiyenler... Müstaceliyet teklifi ka
bul edilmiştir. 
Ege, «aradeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik 
üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üni
versiteler için yapılacak istimlâklerde-6541 sa
yılı Kaşunun 5 ve 8 nci maddelerinin tatbik edi-

1 leceği hakkında Kanun 

MAlDDE 1. — Ege, Karadeniz Teknik ve Or
ta - Dİjğu Teknik üniversitelerinin ve bundan 
sonra Kurulacak üniversitelerin kuruluşları ile 
ilgili iitimlâklerin takdiri kıymet komisyon!a-
riyle ehlivukuf heyetlerinin teşkilinde 6541 sa
yılı Karanım 5 ve 8 nei maddeleri hükümleri 

lunur. 
f-5 — Madde hakkında söz istiyen yok. 
i reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-

M.IJİ 
riyete 
mış o 
lan ilej 
diri ki 
hakkini 
1 i vuku 
diri m 

RE 
ediyor 
Kabul 

MAİ 
meriye' 

RE 
ler.. K 

MA| 
raya 1 

RE 
ler.. K 

Tü 
ninnin 
edenler 

er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
rAKKAT MADDE — Bu kanunun me-
irdiği tarihte henüz karara bağlanma-

ı bedel dâvalarına ait ehlivukuf rapor-
henüz dâvaya intikal etmemiş olan tak-
met mazbataları hükümsüz olup bunlar 
a işbu kanuna tevfikan ya yeniden eh-
raporu alınır veya yeniden kıymet tak-

[ımelesi yapılır. 
jp — Muvakkat maddeyi reylerinize arz 
m. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.'.. 
dilmiştir. 

DE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
î girer. 

— Maddeyi kabul edenler.. Mtmiyen-
pml edilmiştir. 

DE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
a Vekilleri 'Heyeti memurdur. 

—- Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
[bul edilmiştir. 
[ü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Ka-
ümünü reylerinize arz ediyorum. Kabul 
L Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. -jj- Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununıın 37 nci maddesinin tadili hak
kında mnun lâyihası ve Münakalât, Maliye ve 
Bütçe mcümenleri mazbataları (1/648) (1) 
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REİS — Kfendim, gündemle alâkalı üçüncü 

takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara

sında (12) nci sırada bulunan (Denizcilik Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun .'57 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası
nın) takdiıııen ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Münakalât Vekili 
Arif Demirer 

REİS _ Takrirde Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesi
nin tadili hakkındaki kanun lâyihasının takdi
ıııen ve müstaceliyetle müzakeresi istenmekte
dir. 

Takdiıııen müzakeresi hususunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti unıumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini yük
sek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi hususu da islen
mektedir. Bu hususu da reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nununun 37 nci maddesinin tadili hakkmda 

Kanun 

•MADDE* 1. — 58-1-2 sayılı Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde .'57. —Yabancı memleketlerden İstan
bul, İzmir ve Trabzon limanları vasıtasiyle 
memlekete ithal olunacak bütün malların it
halde alınan İstihsal Yergisine tâbi olanların
dan bu vergi matrahı ve ithalde alınan İstihsal 
Yergisine tâbi olmıyaniardan da O.İ.F. kıymeti 
üzerinden c/< 2,5 nispetinde Rıhtım Resmi alı
nır. 

(lümriik İdaresince O'ümrük Resini ile bir
likte ve Cîünırük Resminin tahakkuk ve tah
siline ait hükümler dairesinde tahsil edilecek 
olan bu resmin bir aylık tutarı ertesi ayın so
nuna kadar Bankaya, verilir. 

REİS -•- Madde hakkında söz ist iven var 

mı"? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

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

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

REİS —• Maddeyi kabul edenler.. Etnıiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. 

5. — Türkiye ile Bulgaristan arasında im
zalanan zabıtname ile teati edilen mektupların 
tasdiki hakkında kamın lâyihası ve Hariciye, ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/620) (1) 

REİS -— Heyeti umum iyesi üzerinde söz ist i-
ytm var mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinizi1 arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etnıiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmişti'. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Za
bıtname ile teati edilen mektupların tasdiki hak

kında Kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında 8 Aralık 1956 tarihinde Sofya'da tanzim 
ve imza olunan Zabıtname ile yine aynı tarihte 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik olunmuş--
tur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler.... Madde kabul edil

miştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen

dim. 

(1) 175 sayılı matbua zaptın sonundaclır. 
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6. — Af yarışları hakkındaki 6132 saydı 

Kanuna ek kanım lâyihası ve Ziraat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/617) (l) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Maddelere gerilmesini yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

Ât yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek 
Kanun 

MADDE 1. — At yarışları hakkındaki 
10 . VII . 1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde yazılı yarış ikramiyeleri bir 
evvelki takvim yılında elde edilen gayrîsâfi ya
rış gelirinin yekûnu üzerinden hesaplanır. 

Cari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim 
yılındaki yarış geliri yekûnundan fazla olması 
halinde bu fazladan yarış ikramiyelerine düşe
cek kısım millî bir bankada Ziraat Vekâleti em
rine açılacak hususi koda devredilir. Kodda bi
riken para Ziraat Vekâleti tarafından at ıslah iş
lerinde sorf olunur. 

Cari yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim 
yılındaki yarış geliri yekûnundan az olması ha
linde yanş ikramiyelerinin açığı yarjş gelirinden 
kapanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı? Buyu
run Sadettin Bey. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ar
kadaşlarını, takdir buyurursunuz ki, buradaki 
«kod» tâbiri, «fon» olacaktır, böyle kabul edilme
sini rica edeceğim. 

At yarışları hâsılatının bir sene evvelki yarış 
gelirleri yekûnundan fazla olması halinde bu far
kın at ıslah işlerinde sarf edilmesi teklif ediliyor. 
Bendeniz, at ıslah işleriyle beraber bir de tesisle
re sarf edilmesini teklif edeceğim. At ıslah işleri
nin istilzam ettirdiği birtakım tesislere lüzum 
vardır. Tesisler yapılmadan at ıslah işleri tam ola
rak yapılamaz. Bu itibarla ıslah şleriyle beraber 
tesis işlerinin de kabul edilmesini teklif ediyorum, 
kabul, edilmesini istirham ederim. 

Sonnra arkadaşlar; bir sene yarış yapılıyor, 
yarış her hangi bir sebepten dolayı matlûp ne
ticeyi vermiyor. Ve acık hâsıl oluyor. Metin, 
böyle bir vakıa zuhur ederse, «açık yarış geli
rinden verilir» diyor. Buna imkân yoktur arka-

24.5.1957 
daşlar. r 
icabedö 
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Bunun ancak mevcut fondan verilmesi 

Bu itibarla, iki takrir veriyorum, kabulünü 
rica edjörim. 

REfŞ — Başka söz istiyeıı yok. 
Takdirleri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
At yjarışları hakkındaki 6132*sayılı Kanunun 

ncü maddesini tadil eden kanun lâyihasının 
1 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki kot tâbirle
rinin yerine (fon) tâbirinin konulmasını arz ve 
tektil' ederim. 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

Yüksek Reisliğe 
6132 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini tadil 

eden kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
şifahen arz ettiğim sebeplerle at ıslahı işlerinde 
tâbirinden sonra (ve tesislerinde) kelimesi ilâ
vesin dert keza aynı maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
ikramiyelerin açığı tâbirinden sonra (yarış ge 
lirinden) tâbiri çıkarılarak onun yerine (bu fon
dan) ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

REİS — B u maddeye ait takrirlerden birin
cisinde piı- değişiklik isteniyor'. 

İkincisinde ise yanlış olduğu anlaşılan bir 
keliınenîjı yani bir tabı hatasının düzeltilmesi is-
tenmekt|dir. 

Enciljııenin fikri nedir, efendim? 
Encümen nerede, efendim'? Encümen yok mu 

efendimi! 
neiljne 
lahfjus 

cek lııikşda bırakıyorum. 
15 teş fazla imzalı takrirle açık oya arz edi

len Maüjsa Mebusu Yunus Muammer Alakant 
ve arkadaşlarının, mebusların mal beyanında bu-
lunmalari hakkındaki kanun teklifinin reddine 

Enci||nen mevcudolnıadığına göre bir defa
ya nıahİİLis olarak kauunun müzakeresini gele

ci air ol af 
arkadaş 

(1) 186 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Adliye Encümeni mazbatası için 289 
•eye iştirak etmiştir. 250 kabul, 37 ret 

ve 2 çeMnser vardır. Bu suretle kanun teklifi' 
reddedilmiş bulunmaktadır, arz ederim. 

7. —:pâz'i silâh, malzeme ve mühim.maUn Lib
ya Devlerine hibe edilmesi hakkında kanını lâyi-
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lıası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen! ai maz
bataları (1/646) (1) 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin 9 ncu maddesinde yer. alan ma!-ce

me ve mühimmatın Libya Devletine hibe ediirae 
si hakkındaki kanun lâyihasının takdirn.cn ve müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif eden m. 

Bütçe Encümeni Reisvekili 
Kırklareli 

Şefik Baka.y 

REİS — Efendim, Bütçe Encümeni namına, 
.gündemin 9 ncu maddesinde bulunan «Bâzı si
lâh ve malzeme ve mühimmatın Libya Devletine 
hibe edilmesi» hakkındaki kanunun t akdi. men ve 
müstaceliyetle müzakeresi talebedilmektedir. Tak-
dimen müzakeresi hususunu Yüksek reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mit . Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi-vardır. Bıı hu
susu da yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bâzı öilâh, malzeme ve mühimmatın Libya Dev
letine hibe edilmesi hakkında Kanun 

MADDE .1. — 876/27 çapında 8 aded obüs 
ile 4 000 mermisi, 10,5/30 çapında 4 aded ol)üs 
ile 2 000 mermisi, 7,7 mm. çapında 1 000 aded pi
yade tüfeği ile 500 000 mermisi, 7,7 mm. çapında 
400 aded hafif makineli tüfek ile 800 000 mermi
si, 7,7 mm, çapında 200 aded ağır makineli tü
fek ile 400 000 mermisi, 40 aded 81 mm. lik ha
vanla 12 000 mermisi 9 mm. çapında 500 aded 
tabanca ile 25 000 mermisi ve bu silâhları ye
dek aksam, teçhizat ve malzemesinin ve 15 000 j 
aded el bombasının Libya Devletine hibe edilme- J 
sine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA ENCÜMENİ REİSİ SA
Mİ ORBERK (Trabzon) — Muhterem arkadaş

la,) 197 sayılı matbua zaptın son and a d w. 

lan m, burada görünen silâhlar hakkında küçük 
bir izahat vereceğim: 

Burada gördüğünüz silâhlar tamamiyle ordu
muzun elinde fakat ihtiyatımızda bulunan silâh
lardır. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz ama ordu
muzda yeter ölçüde vardır, bunlar ihtiyattadır. 
Binaenaleyh bunların hibe edilmesi ordumuz için 
hiçbir tehlike teşkil etmez. Çünkü böylece müt
tefiklerimizi takviye etmiş olacağız, bizdeki kadar 
fayda ir olacaktır. Onu arz etmek isterim. 

REİS — Nâtık Poyrazoğlu, buyurun. 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ ADİNA 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efendim; 
belki efkârı umunıiyede yanlış anlaşılır endişe
siyle söz almış bulunuyorum. Esasen bu kanunun 
da sözcüsü yüm. 

Bu silâhlar en modern silâhlardır, ve biz Libya
lı kardeşlerimize bu kadar güzel ve modern silâhla
rı hediye etmekteyiz. İhtiyat tâbiri şundan dua
yıdır;- arada bir tip farkı vardır. Amerikan si
lâhları tipi ile bizim bundan evvelki tuttuğumuz 
tip farkından belki Paşa hazretleri ihtiyat tâbi
rini kullandılar. Aslında Libyalı kardeşlerimize 
mütevazi ve ebedi hediyelerimiz bulunan bu silâh
lar en mükemmel ve modern silâhlardır. (Alkış
lar). 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var'mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M AD D E 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE o. — Bu kanım hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun tümünü açık reylerinize arz ediyo
rum. 

Efendim, Denizcilik Bankası Kanununun 
tadiline ait kanun lâyihasına oy vermiyen ar
kadaş var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

• 8. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çer-
çel'in, Afyon Karahisar vilâyetinin Sandıklı 
kazasındaki Hüdai 'Kaplıcalarının işletme im
tiyazının nıüddetsiz olarak Sandıklı Belediyesi
ne verilmesi hakkında kanun teklifi ve Dahiliye, 
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Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/374) 
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lerin sakinlerini tatmin bakımından da bu ka
nunun müstaceliyetle kabul edilmesi şarttır. 

REtS — Kanun lâyihaları ile alâkalı, bir 
takrir daha var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğo 
Gündemin 6 ncı maddesindeki .Afyon Me

busu Rıza Çerçeli'n kanun teklifinin takdim en 
ve müstaçelen müzakeresini a/rz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Encümeni Reis V. 
Şefik Bakay 

REİS — Halûk Şaman. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, bende müstaceliyet müessesesi biraz 
suiistimale uğratılıyor gibi bir kanaat hâsıl 
oldu. Gündem sırasında birçok mühim kanun 
teklifleri vardır. Meselâ ödüne para verme kanun 
teklifleri vardır. Bu kanım memleket iktisa
diyatım çok yakından alâkadar eden bir ka
nundur. Çok rica ediyorum, reyinizi kul tanır
ken, gayet hassas hareket ediniz. Unutmayınız 
ki, bu kanun haftalardan beri gündemde bek
lemektedir. Çok rica ediyorum, bu kaplıcalar 
hakkındaki kanun zamanlarınızı işgal edebi
lecek mahiyette bir kanundur .Onun için, 
müstaceliyet takririne' rey vermemenizi bilhassa 
rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

RE.ÎS —• Takririn lehinde mi, aleyhinde mi? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Lehinde. 
REÎS — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon. Karahisar) -

Efendim, arkadaşımın görüşüne hürmet et
mekle beraber Afyon Karahisar Mebusu Rıza 
Çerçel arkadaşımız tarafından vâki teklif yal
nız Afyon'u değil, Türkiye'de yerden çıkan 
birtakım sıhhi suları müessese haline getire
cek bir kanundur. Bunun Afyon Karahisar 
milletvekili tarafından teklif edilmesinin sebe
bi de üç senedenberi yapmakta olduğumuz 
bu tesisin bu. kanunun çıkmasına intizar et
mesidir. Bu bakımdan. 400 küsur bin nüfuslu 
Afyon Karahisar hemşehrilerini tatmin etmek
le beraber bu şekilde bekliyen diğer vilâyet-

(1) 19i sayılı matbua zaptın sonun (ladır. 

öteden beri bendeniz de arkadaşımla aynı fikir
de olnuıkla beraber bu gibi hallerde müstaceli
yet sisteminin kabulünde zaruret olduğu kanaa
tin deyin. 

R E | S — Efendim, müstaceliyet takriri hak 
kında lehte ve aleyhte birer arkadaş konuştu. 
Teklif jbıcümenden geldiği için bu kanun lâyiha
sının taudimen görüşülmesi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ktmiyenlcr... Ka
bul edij niştir. 

1 Iey|iti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mi:. Bıjyuruıı Osman Talu. » 

OS^AN TALU (Afyon. Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'mizin muhtelif yer
lerinde Içok şifalı kaplıcalar vardır. Bunlardan 
birisi do Afyon'un Sandıklı kazasının 7,5 km. 
yakınındadır. Saniyede 114 litre su akıtır. Rad
yoaktivitesi de 75 tir. Bu bakımdan çok şifalıdır. 
Senede ÎI50 - 400 bin kişi gelmektedir. Fakat ba
rınacak \c.v bulamadıkları için istifade edemeden 
ayrı İmali tadı rl ar. İşte bu kanun burayı güzel bir 
şekilde imar ve ihya imkânlarını bahşedecektir. 
Bunun i|;in iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Emek
li Sandığı ile teşriki mesai etmek imkânım bahşe
decektir.! Bu kanunun kabulü halinde gerek Af
yon'daki kaplıca suyu ve gerek Türkiye'nin di
ğer yerlerindeki kaplıca suları, tam mâııasiylc 
memickoj hizmetine amade bir hale getirdikten 
başka, birçok turistleri celbetmek suretiyle döviz 
de temin eden tesisler olacaktır. Vaktinizi israf 
etmemek için sözümü burada keseceğim. Bu ka
nuna mijbpet oy vermenizi rica ederim. 

Z l Y İ TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar; Türkiye'mizde bugüne kadar, ha
riçten npemleketimize para ithal etme keyfiye
tinde ihfıı.ale uğratılmış yegâne konu olarak, 
arz üzetfnde en kaliteli sulara malik bulunan 
bir eoğrjafî parça bulunmamıza rağmen, Türki
ye'de su! işinde istidat gösteren şehirlerimize bu
güne ka|Lar atfı nazar edilmemiş olmasını misal 
olarak göstermek mümkündür. Dünyanın en 
büyük s | şehrini teşkil eden Vichz, Carlsbad ve 
saire gil | , Batı dünyasının kıymetli su istasyon
ları ayaıfnda istasyonlar Türkiye'de de mevcut
tur. Hapta sularımızın daha üstün kalitede ol
duğu bilindiği halde bundan büyük kazanç elde 
edilemenllektedir. Bu itibarla bizatihi kuvvet ve 
kıymet yönünden çok daha üstün kaliteli sulara 
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malik bulunduğumuz halde bu mesele millî bir 
konu olarak mütalâa edilmemektedir. 

Bu itibarla mevzuu*uzatmamak için Yüksek 
Heyetinize şu kadarını arz etmek isterim ki, 
Yalova - Bursa hattını büyük bir su şehri hali
ne getirmek mühim olduğu kadar ve Şark vilâ
yetlerimizde de bâzı sular bulunmakla beraber, 
iki büyük kasabamızdan Sandıklı kaplıcaları, su 
işleri ile uğraşan Garp müelliflerinee de kabul 
edildiği gibi kıymetli bir su istasyonudur. Bu 
'kaplıcaların bilâ müddet belediyeye verilmek 
istenmesi kanunda derpiş edilmektedir. Ayrıca 
kanunun metninde de göreceğiniz gibi, bizzat 
Devletin burasjnı bir çimento fabrikası, şeker 
fabrikası gibi ele {.İması ve bu nevi su şehir
lerine büyük meblâğlar yatırması zamanı gel
miştir. Ben su şehirlerine Hükümet olarak kıy
met izafe etmenin zamanı geldiğine ilk işaret 
olan bu kanunun getirilmesinden büyük mem
nuniyet duydum. Bu kanunun haddizatında bun
dan sonra buna mümasil kanunların getirilece
ğine bir müjdeci olarak kabul ediyor ve Hükü
metin bu hususta muvaffak olmasını canı gö
nülden temenni ediyorum. 

REÎS. — Efendim başka söz istiyen, yok
tur. Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Madenlerin aranma ve işle
tilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — îçmeye ve yıkanmaya mahsus 
olup halen mekşuf veya henüz keşfedilmemiş 
şifalı sıcak ve soğuk maden sularının rüsum ve 
temettü hisseleri vilâyet hususi idarelerine ait-
tirk Hususi idareler bu suları doğrudan doğ
ruya işletebilecekleri gibi, taliplerine işletme 
ruhsatnamesi vermek suretiyle ihale de edebi- -
lirler. Hususi idarelerce işletilmek istenihniyen 
veya ihale edilmi yenlerin rüsum ve temettü 
hisseleri vilâyetçe belediyelere, köylere devre 
ditebilir. 
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Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli ve

ya mevkii bakımından ehemmiyetli olanlar lü
zum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya 
Devletçe işletilebileceği gibi imtiyaz suretiyle 
taliplerine de ihale edilebilirler. Bu hususta 927 
sayılı Kanun hükümleri caridir. Bu kanunun 
neşrinden evvel gerek hususi kanunlarla ve ge
rek imtiyaz suretiyle hakiki veya hükmi şahıs
lara verilmiş olan haklar mahfuzdur. 

Ancak; îcra Vekilleri Heyeti karariyle, tes-
bit olunacak esas ve şartlar dairesinde bu su
ların mülkiyeti hususi idarelere, belediyelere, 
köylere veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ve
ya sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid-
olan müesseselere devrolunabilirler. Bu suretle 
mülkiyeti devrolunan maden suları bu idareler 
tarafından re'sen veya bunların iştirakiyle ku
ral a cak teşekküller vasıtasiyle işletilebilir. 

Bu idareler bu suların mülkiyetini hakiki 
ve hükmi şahıslara devir ve temlik edemezler. 

îçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak 
veya soğuk şifalı maden sularının işletilmesi ve 
sıhhi murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Bu suretle her türlü tesisatın yapılmasından 
evvel' Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
müracaat olunur. 

Rlî tS — Madde hakkında söz ıstıven?.... 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Söz 

rica ediyorum. « 
REÎS — Bir dakika. Libya Devletine silâh 

hibe edilmesi hakkındaki kanun lâyihasına rey 
vermiyen arkadaşlarımız reylerini versinler... 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Efen

dim, 3460 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri Ka
nununun içerisine giren müesseselerin bütün im
kânlarından faydalanabilmesi için üçüncü fık
ranın içerisine şu tâbirin konulmasını 'teklif ede
ceğim : ' 

üçüncü fıkrada : 
«Ancak; icra Vekilleri Heyeti karariyle, tes-

bit olunacak esas ve şartlar dairesinde bu sula
rın mülkiyeti hususi idarelere, belediyelere, köy
lere veya iktisadi Devlet Teşekküllerine..» dedik
ten sonra «3460 sayılı Kanuna tâbi müesseseler» 
ibaresinin ilâvesini rica edeceğim. Bu müessese
lerin malî imkânlarından faydalanabilmek için, 

REÎS — Teklifiniz var mı? 
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OSMAN T AUT'('Afyon Karahisar) — Tak

ririmi hasırlıyorum. 
REİS — Takririniz yoktur. M'addeyi reyle

rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul, et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
baren meridir. 

REİS — Kabul edenleı 
bul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

E tini veriler... Ka-

MADDE ;•). — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü reyle
rinize arz. ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyonler... Kabul edilmiştir. 

Denizcilik Bankası Türkiye Anonim Ortaklı
ğı kanun lâyihasına 27P> arkadaş iştirak etmiş; 
27o reyle lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

!). — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki kanuna ek 6033 sayılı Ka
nuna buğlî (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Kül
ce encümenleri mazbataları (1/565) (1) 

REİS — Heyeti umumİ3resi üzerinde söz isti -
yeni Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize» 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(I) ttfS sayılı matbua zaptın son undadır. 

1957 j C : l 
Istanbil Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkın| Laki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağ
lı (1) I ayılı cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

MAJ)DE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 60^5 
sayılı ilanıma bağlı (1) sayılı cetvelden dördün
cü dereceden 90 lira maaşlı bir aded profesör 
kadrost) çıkarılmış ve yerine beşinci dereceden 
80 lira:|maaşlı bir aded profesör kadrosu ilâve 
edilmiştir. 

RE|]S — -Madde hakkında söz istiyen yok. 
Madde|'i reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.... İftnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAİ )I)E 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete |;irer. 

KEj^ — Maddeyi kaimi edenler... Etnıiyen-
ler... Kfıbııl edilmiştir. 

MA§)1)E •*>. — Bu kanun hükümlerini icra-
Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE|S — Maddeyi kabul edenler... Etıııiyen-
ler... Kjhbul edildmiştir. 

Kaı|unun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Bâzp silâh, malzeme ve mühimmatın _ Libya 

Devlet|ıe hibe edilmesi hakkındaki kanun Jâyi-
hasma!275 viiy verilmiş ve 275 reyle kabul edile
rek kajmmiyet kesbetmiştir. (Alkışlar) 

27 | layıs 1957 Pazartesi günü saat 15 te top-
lanılnu|k üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

ya 

TASHİH 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 174 numaralı 
çaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış 

İstatistik No. 

891, 982 

matbuada aşağıdaki tashih yapıla 

Doğru 

İstatistik No. 

981, 982 
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Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 5 arkadaşınım mebusların mal beyanında bulunma 
lan hakkındaki kanun teklifinin reddine dair olan Adliye Encümeni mazbatasına verilen reylerin 

neticesi 
(Mazbata kabul edilmiştir.! 

Âza adedi : 541 
Rey verenler' : 280 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 37 
Müstenkifler : 2 

Reye iştirak etmiyenler : 234 
Münhal mebusluklar : 18 - • 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zereıı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğhı 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Hazım Türegün 

• Fuad Zincirkıran 
ANTALYA 

Kenan Akmanlar 
, Attilâ Konuk 

Ahmet, Tokuş 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Oedik 
Nail Geveei 
Nihat îyriboz 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray ' 
Cev'at Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
lüsat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil İmre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Tim 11 rt aş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yıreah 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait («öker 
LOkrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusretfin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Rcşat Akşcmsett inoğl 11 
Selâhattin Baysal 
ihsan rjülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadetti 11 Ka raca bey 
Hulusi Kiiymen 
Halûk Şaman 

edenler] 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferrııh Yüce! 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kaı-tal 
ihsan lvarasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 
ibrahim Aydın 

ÇORUH 
Meeit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu» 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Aksi t, 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza. Karaca 
Osman Ongan 
A. Ham d i Sanca r 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoghı . 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

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

ERZURUM 
fslıak Avni Akdağ 
Rıi'kı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erk er 
Cemil Önder 
Hsat Tuncel 

ESKIŞE:::?. 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polalktın 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Orak 
SalAlmttin Cnlü 

GİRESUN 
Haindi Boznaı» 
Ali Naci Dııyduk 
Hayrettin JOrkrnen 
Tahsin Inaıu; 
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Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMtfcANE 
ismail Hakkı Baykal 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mûkerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

ANKARA 
Muhlis Ete 

BOLU 
Fahri Belen 
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Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur . 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen % 

Muzaffer Kuşâkçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Film Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
tbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık * 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan GÖkmenoğlu 
Muhittin Güzelküınç 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Il|san Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
«Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral * 

MANİSA 
Samot Ağaoğlu 

1957* 
Hikmit Bayur 
Hayri 
Nafiz 
Muzaİ fer Kuı-ba noğlu 
Muhlii 

Nedirrj 

Bahael 
Cevde 

Nâtık 

C : 1 

Büke 
Körez 

Ahme 
Cavit 

Refet 

Tümay 
MARAŞ 
ökmen 

!MARDlN 
tin Erdem 
öztürk 

MUĞLA 
Poyrazoğlu 

Akif şarıoğlu 
MUŞ 

Şefik »Çağlayan 
NİĞDE 
n Avni Göktürk 
Nuri Kadıoğlu 

Kavurmacıoğlu 
ORDU 

4ksoy 
Mehmİst Cemil Bengü 
Feyzi jİBoztepe 

[Srtekin 
Sabri I tşbakan 
Sel'âh|ttin Orhon 

I RİZE 
Osmai Kavrakoğlu 

UAMSUN 
Ekrenf Anıt 
Salim jÇonoğlu 
Abdulah Keleşoğlu 
Ömer f GKiriş 
Tevfilj ileri 
Muhiti in özkefeli 
Ferid |rügel 
Şükrül Uluçay 
Hadi jj zer 

] JEYHAN 
Sedat İ 
Lûtfi 
Sinan I 

Baki 

sarı 
Sezgin 
^ekelioğlu 
SIIRD 

îrden 

BURDUR 

Fethi Oelikbaş 

Behçet Kayaalp 

[Reddedenleri 
ÇANAKKALE 

Safaedjlin Karanakçı 
(EDİRNE 

Cemal | Köprülü 
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Mehmet Daim Süaİp 
SİVAS 

Ahmed özel 
TEKİRDAĞ 

Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Seiâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıöğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzunnn-
luoğlu 
Nunıan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ELAZIĞ 
Seiâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 



İSTANBUL 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

"-. KARS 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Ali Yentaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA * 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen # 

Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Târhan (V.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

1 : 72 24 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA . 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
tsmet inönü 
Kâmil Kınkoğlu 

5.1957 0 : 1 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Âla-
kant 

SlNOB 
Şerafcttin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri SerÇoğlu 

[Müstenkifler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Yümnü Üresin (î.) 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (t.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

OAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Hlcrenı Ocaklı 
Sabri özcan San 
Ha] is Tokdemir 

HATAY 
Sekip inal 
Şevket Sarıçalı 

Haşim Tan 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arşlan Bora 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Feridun Ergin 

ZONGULDAK 
Avni Yurdabayrak 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraitan (Rs ) 
Hidayet Sinanpğlu 
Mehm*t Mutlugil 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicınn-
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabâr 
Ahmet Topçu ' 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Mehmet AMemir 
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Pertev Arat 
Cihad JBaıban 
Arif Güngören 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret *Hliz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir ,Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
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M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Semi Ergin, (V.) 
Adnan Karaosnı a noğ lıt 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Sııdi Mıhçıoğhı 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğhı 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 

1951 
Hasa: [ 
Zihni 

Bekir 
Fazıl 
Memi 

Hüsejji 
tzzet | 
Kem si 
Mehnljet 
Alım 

Rami | 
Abdu 
Hamc 
Abdullah 

Üner , 
ORDU 

Baykal 
Erim 

Yazıcı 
RİZE 

in Agun 
Akçal 

Balta 
Fahri Mete 

; Morgi-1 
SAMSUN 
Ozan Gümüşoğlû 

Eker 

M u s t # 
Zahit 
Envef 
Ahm€ 
Cavic| 
Salim 
Nuru 
Ah m 
tsmet 
Mehrrt 

Suat 
Vevsi 

«f 

Sorvef 
Muhil! 

HiisoJ 
firoüıl 
Nuri I 
Abdü 
Şevkip 
Etem > 
Nuret 
Kâzın 

[MünJtal Mebuslâklar] 

Afyoiı Ka; 
Ankara 
Antalya 
Avdm 

ahisar 1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

Istan 
izmir 
Kasta 
Kaysı 

m 

»•«<« 
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Hayati Ülkün 

Tekay 
SEYHAN 
a Akçalı 

Akdağ 
Batumlu 
Kınık 

Oral 
Serçe 
ah ihsan Tolon 

Topaloğlu 
Uslu 
>t Ünal di 

SttRD 
Bedük 
Oran 

SlNOB 
Soınııneuoğlu 
rümerkan 
SİVAS 

İn Oitİl 
oııt. Damalı 
emirağ 

rahman Do&rııyo 
Ecovit 
Mrdiııc 
in Ertüi'k 
Oskav 

h 

I* onu 
ef'i 

Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Mernduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskcnder 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Jlali't Ağanoğlu (İ.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Gologlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA * 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
fhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken . 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nnsret Kirişcioğlu 
Edibe Savar 

Kırklareli 
Zonguldak' 
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Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkındaki Ka

nuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmi.stir.j 

Âza adedi : 54 \ 
Rey verenler : 273 

Kabul edenler : 211 
Reddedenler : ' 0 ' 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler. : 250 
Münhal 'mebusluklar : 1 8 

AFYON KARAHÎSAR 1 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Takı 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgeri v 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren I 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Şeyhim 
Mümtaz Tarhan 
Hâzini Türegüıı 

ANTALYA 
Kenan Akın ani a T 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN I 

[Kabul 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökclem 
Zühtti Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Bııdakoğlu 
Halil tmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvaıı 
Muharrem Tuneny 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yum nü üresin 

BİNGÖL 
Sait Çöker 

BÎTLÎS 
Nusretlin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsett inoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabrı Conkar 
Mithat Dayıoğhı 
İhsan Gülez 
Ahmet Tîatı 
Lûtfi Oğuİtürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet O/bey 

edenler] 
BURSA 

Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin "Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

I İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

i Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKHtl 

Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
I Mecit Bumiıı 
I Yaşar Gümüşel 

Muzaffer Önal 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sanear 

EDİRNE 
I Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZtNOAN 
Hüsnü Çanakgı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevi'ik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erdıınıan 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topçuoğlu ! 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potııoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbug 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
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A d n an Tüf ekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Sabri öze an San 
Halis Tokdemir 
Hal it. Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydııllah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Berçketoğhı 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazan oğlu 

ÎÇEL 
Yakııp Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Hadi Hüsman 
Naei Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli S*av 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Püruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMlR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Aituğ 
Behzat Bdlgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

I : 72 24.5 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmencrğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
Muammer Obıız, 
Halil Özyörük 

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

MALATYA 
Nuri Oeakcıoğlu 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih Koçer. 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbaııoğln 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

1957 C : 1 
Şefik Çfağlayan 
GıyasetŞin Emre 

^ÎĞDE 
Hüseyiri Avni Göktürk 
Ahmet ^ur i Kadıoğlu 
Cavit Kjavurmacıoğlu 
Hüseyiri Ülkü 
Zihni t |ber 

^)RDU 
Refet A|ksoy 
Bekir Bjaykal 
Mehmet j Cemil Bengü 
Feyzi BJ^ztepe 
Fazlı Eijtekin 
Sabri îşpakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş U| azıcı 

JRtZE 
Hüseyin] Ağım 
izzet Aljeal 
Kemal "Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet îjtorgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim O^noğlıı 

•* . i -

Rami Oz|an .Gümüşoğlu 
Tevfik î|eri 
Muhittinl özkefeli 
Ferid Tîjzel 
Hadi Uz^r 

SBJYHAN 
Sedat Bejn 
Ahmet Kınık-
Cavid Oijal 
Lûtfi Sergin 
Sinan Tökelioğlu 
Ahmet Tppaloğlu 
tsmet Usju 
Mehmet Ünal di 

SIIRD 
Suat Bedfik 
Baki Er<îMv 
Veysi Orjsjn 
Mehmet Ipaim Süalp 

S^VAS 
Hüseyin p t i l 
Ercüment! Damalı 

Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Eccvit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öcteıı 
Bahattin örn ek o I 
Ahıned Özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necini Arman 

TOKAD 
thsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Güüit 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlıı 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi l\a-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan O rai 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş. 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Âlpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlı oglu( 

'Ali Ünlüsoy 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

' Aliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Necmi inanç 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

BALIKESİR 
Mekki S'aicl Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 

BÎLECtK 
ismail Selçuk Çakıroğhı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlıı 
Selim Ragıp Emeç 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat (V.) 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri A.rığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa* Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç. 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdag 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

'ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip, inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Rs.) 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Oihad Baiban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 

Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı AtaLay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (1. A.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinler 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Ttizün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
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Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Eemzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
ismail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlıı 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayıır 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

Sudi Mıhçıoğiu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytetııiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDÎN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim 

RtZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Ömer Gürig 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

0 ; 1 
SEYHAN 

Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Envei'| Batumlu 
SaJim SerçB 
NuruUtah ihsan Tolon 

I SİNOB 
Şerafeftin Ayhan 
M. Vö^ıbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Ser ver I Sonıuneuoğlu 
Haşini [ Tan 
Muhit jTümerkan 

1 SİVAS 
Nuri I^emirağ 
Etem jürdinç 
Kâzım | Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memdı|h Turlıan 
Hüseyijn Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Ejrataman 
Fethi |lalıramlı 
Samim| Y [kedere 

[TOKAD 
Hasan | Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf lUlusoy 

İTRABZON 
Mahmut Gol oğlu 
M uza f tjer Ha rımoğl u 

Selâlıattin İv araya vuz 
Emrııllah Nutku 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Ömer LfUl'i Erzıırunı-
Iııoğlu 
Nuınan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebat i Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlrı 
Cemal Kıpçak 
Nusrot Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Kara hisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
îzmir | 
Kastaufonu 
Keysctji 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 
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Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya Devletine hibe 

reylerin neticesi 
* 

Âza adedi 
Hey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

C : 1 
edilmesi 

541 
275 
275 

O 
O 

248 
18 

hakkında Kanuna verilen 

Nisap hâsıl olmamıştır.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çereel 
Arif Dem irer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Takı 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Mıırad Âli Ülgcn 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgae 
Mustafa Zererı 

ANKARA 
Atıf Bcnderlioğlu 
Ömür Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Han id i Bulgurlu 
Rainiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdıı 1 lalı Ge<likoğlu 
Zafer Gök çer 
Neemi I nane 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fııad Seyhun 
Mümtaz Tarlıan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanla r 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhancttin Onat 
Ahmet Tekclioğlu 
Ahmet Tokuş, 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail "Geveei 
Nihat tyriboz 
Etern Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zülıtü Uray 
Ccvat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil fmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kara gür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
31. Halûk TiınuıiMş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLIS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Kesat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Oonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gül ez 

BURDUR 
Hüseyin Oinıen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç; 
Muhlis Krdener 
Müfit Erkuyunıeu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köynıen 
Halûk Şama 11 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
karta! 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakcı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUH 
Mceit Bumin • 
Hilmi Oeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekci 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Oobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet. Karasan 
Osman Ongan 
A. Haindi Saııcar 
Refet Tavaslıoğlu» 

EDİRNE 
lîükneddin Nasuhioğl u 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 

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

GAZÎANTEB 
Abtlülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet Sarı 
Salâhattin Ünlü 

, GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
Doğan Köynıen • 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi At ah an 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Ivuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celal Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Mükerrern Sarol 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

î : 72 
İZMİR 

Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nazifı Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

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

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Öbuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Sürür? Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

24. 5.1957 G : 1 
Hayrı Ittike 
Şemi E&in 
Melih Efpçer 
Nafiz KBrez 
Muzaffib Kurbaııoğlu 
Sudi Mjhçıoğlu 
Muhlis ffümay 

MARDİN 
Bahaettjn Erdem 
Cevdet fpztürk 
Halim Satana 
Reşit Kİmal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık ifpyrazoğlu 
Akif Sajjıoğlu 

(MUŞ 
Şemsi -|iğa°ğlu 

Şefik Çağlayan 
Gıyasetmu Emre 

NİĞDE 
Hüseyim Avni Göktürk 
Ahmet jjmıri Kadıoğlu 
Oavit Imvurmacıoğlu 

RDU 
Refet 4jks°y 
Mehme| Cemil Bengü 
Feyzi lşoztepe 
Sabri İl bakan 
Memiş ı Tazıcı 

RİZE 
Hüseyii Agun 
İzzet .Ajcçıal 
Kemal pa l t a 
Osman f 
Mehmet 
Ahmet 

ECavrakoğlu 
Fahri Mete 

Morgil 
SAMSUN 

Ekrem 
Tevfik 

Lûtfi Ş 
Sinan 

Suat 
Baki ! } • 
Veysi 
Mehme 
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MuMtt | ı özkefeli 
âSYHAN 

izgln 
lioğlu 

kttRD 
dük 
•den 
•an 
Daim Süalp 

İSİVAS 
M. Nurettin Turgay 

(fr 

Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Sçlâhattin Gülüt, 
Alımet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboglu 
Saiın Önlıon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Çedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Reye iştirak etmiy enler] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 

BALIKESİR 
Enver Güreli, 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
LÛtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 

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

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înee (I.' 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topçuoğlıı 
Esat Tuneel 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri Özean San 
Halis Tokdemir 
Hal it Zarbun 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (T? s) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kürt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abiddn Tekön 
Behçet Uz 

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

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

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

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 

I 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsâlan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
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Fevzi Lûtfi Karaosman-
oglu 

MARAŞ 
Abdullah Aytcmiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküe ük 
Nedim ökmen 
Jtemzİ öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kal av 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Yavuz Paşam ehmetoğlu 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
« 

Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Se-lâhattin Orhan 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Hami Ozan Oümüşoğlıı 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
.Şükrü Ulueay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

C : 1 
HNOB 

Şerafettjün Ayhan 
M. VehM Dayıbas 
Nuri Sejrtoğlu 
Servet* Som ime vı oğlu 
Haşini far ı 
Muhit Tjümerkan 

ŞtVAS 
Hüseyiaj Çitil 
Ereümejjıt Damalı 
Nuri Dtjmirağ 
Abdürrflhmaa Doğruya! 
Şevki %evit 
Etem I^-dine 
Nurettüi Krtüı-k 
Kâzım <[)skay 
Rifat ÖHen 
Bahattiıı Örnekol 
Ahmed Özel 

TOKAD 
Osman fllaeıbaloğlu 
Hasan Ivangal 
Mehmef Şahin 
Yusuf IJlusoy 

TİtABZON 
Halit Jğanoğlu (î.) 
Sabri uilek 

[Münhal Mebııslumar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

îstanbtjjl 
izmir 
Kastamp 
Kayseri 

mu 

Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev ganaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakm-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Cehil Öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlci 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 

18 

T. B. M. M. Matbaası 
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ÎÇttma: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Zabıtname ile teati 
edilen mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/620) 

T. C. 
Başvekâlet 34 . I . 1957 

Kanunlar ve Kararlar < 
Tetkik Dairesi 

•Sayı. 71 - 520/333 ^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kekliğine 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Zabıtname ile teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleıi Heyetince 
17 . I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Mezkûr Zabıtname ile mektupların, 6653 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Ve
killeri Heyetince 17 . I . 1957 tarihli ve 4/8574 sayılı Kararname ile tasvibolunduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

"""' ~~ " ESBABI MUCİBE 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret Anlaşmasının 6. ncı mad
desinin hükümlerine uygun olarak Sofya'da toplanan Türk - Bulgar Muhtelit Komisyonu, mez
kur Anlaşmanın imzası tarihinden beri vukubulan tatbikatını gözdem geçirmiş ve bu çalışma
lar esnasında iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin suhuletle cereyanı zımmında teati 
edilen görüşler 8 Aralık 1956 tarihinde imza edilen Zabıtanameye dercedilmiştir. 

Diğer taraftan 1956 - 1957 devresi zarfında iki memleket arasında mübadele mevzuu olacak 
malların miktar ve cinslerini gösterir ve bir sene için muteber olacak yeni listeler, hali hazır 
şartlar ve ihtiyaçlar nazarı itibara alınarak yeniden tesbit olunmuş ve bu husus iki Heyet 
Başkanı arasında teati edilen 8 Aralık 1956 tarihli mektubun mevzuunu teşkil eylemiştir. 

Bahis konusu listelerin mevzuunu teşkil eden malların miktarı nazarı itibara alınarak, iki 
memleket arasındaki ticaretin aksamadan devamının sağlanmasını teminen Türk - Bulgar öde
me Anlaşmasının 5. ııci maddesinde derpiş olunan teknik kredi haddinin 250 000 dolardan 
500.000 dolara iblâğı hususu, yine 8 Aralık 1956 tarihinde, teati edilen bir mektupla kararlaştırıl
mıştır. 

Bulgaristan ile aramızdaki ticari mübadelelerin inkişafına ' ve memleketimizin iktisadi men
faatlerine hizmet edecek mahiyette mütalâa edilen işbu anlaşmalar Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasdikine sunulur. 

175 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/620 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
Zabıtname ile teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası Hükümet temsilcileri 
hazır olduğu halde encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Yapılan incelemede, Bulgaristan'la Hüküme
timiz arasında 23 Şubat 1955 tarihjj. Ticaret An
laşmasının tasdikinden bu yana vâki değişiklik
leri tesbit, iki memleket arasındaki ticari müna
sebetlerin kolaylaştırılmasını, ve mübadele mev
zuu olacak malların miktar ve cinslerini göste
rir listelerin tasdikini tazammun eden kanun lâ
yihası, esbabı mucibede serd edilen hususlara ve 
Hükümet temsilcisinin verdiği izahata göre mil
letimizin menfaatlerine uygun olacağı kanaatiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi 

21 . II . 1957 

buyuru I mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Harif|iyc Encümeni 

Reisi M. M. 
; Giresun İstanbul 

Erkmen F. Tekil 
K 
Def 

PP 
izli 

A. Çotanoğlu 
Anf ılya 

A. 
Çofju 

K. Tk 
\\ 

M. Çtş nışoğlu 
Konya 

okuş 
un 
zioğlu 

ııir 

/ / . m. Atademir 
Manisa 

0. Bayur 

Ticaret Encümeni maimtası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/620 

Karar No. 12 
Yüksek Reisliğe! 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
Zabıtname ile teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet temsil- * Af 
çilerinin de iştirakiyle encümenimizde müzakere 
olundu : 
.- Hükümetin esbabı mucibesiude serd edilen hu

suslar encümenimizce de muvafık mütalâa olun
duğundan kanun lâyihası aynen ve ittifakla ka
bul olundu. 

Umumi Heyetin tasdikine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. Z/| 

Ticaret Encümeni 
Reisi M. M. 
Ordu İzmir 

M. Yazıcı N. S. Altuğ 

Ankara 
M. F. Fenik 

Çanakkale 
N. F. Alpkartat 

Giresun 
II. Bozbay 

Kars 
T. Göle 

Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
B. Enüstün 

İstanbul 
F. Ulaş 

Kastamonu 
B. Aldus 

Konya 
M. Obuz 

Hatay 
d. iY. Bereketoğlu 

19 . IV . 1957 

Kâtip 
Konya 
Güzelkılınc 

Bursa 
ŞİH. Şaman ~ 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 17^ 

Bursa 
M. Erdend

iniz a d a b ulun a m a di 

B. 
Bursa 
C. Zağra 

Çoruh 
Çeltikçioğlu 

fcıivas 
II, î £üksel 

Van 
/ / . Kartal 

Elâzığ 
8. Ergene 

Yozgad 
II. Tatlıoylu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Za? 
bıtname ile teati edilen mektupların tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında 8 Aralık 1956 tarihinde Sofya'da tanzim 
ve imza olunan Zabıtname ile yine aynı tarihte 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik olun
muştur. 

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

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

17 . I . 1957 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

§'. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

1 ktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

(rüm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Bemirer 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sili. ve le. Mv. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

( S. Sayısı : 175 ) 
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ZABITNAME 

23 Şubat 1955 tarihli Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesine uygun olarak, Sofya'da 29 ulaşıra' içtima eden Türk ve Bulgar Heyetleri, 
imzalandıkları tarihten beri vukubuian 

dan 8 Aralık 1956 ya kadar Muhtelit Komisyon halinde 
yukarıda mezkûr Anlaşma ile mer'i Tediye Anlaşmasının, 
tatbikatını gözden geçirmişler ve aşağıdaki hususları t^sbit etmişlerdir 

1. îki Heyet, mezkûr Anlaşmanın tatbikatının, umumiyetle tatminkâr olduğunu beyan etmiş
lerdir. 

2. îki memleketin halihazır ihtiyaç ve imkânlarını nslzarı itibara alan iki Heyet, istikbalde ti
cari mübadelelerin suhuletle icrasını temin gayesi ile geniş; bir görüş teatisinde bulunmuşlardır. 

3. Bu tetkikat neticesinde, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek «A» ve «B» ma) liste 
leri yerine, halihazır şartlara daha uygun yeni listelerin ikamesi zımnında mutabakata varılmıştır. 
Bir sene müddetle mer'i kalacak olan bu listeler 20 Aralık 1956 tarihinden itibaren hüküm ifade 
edecektir. Bu maksatla, iki Heyetin Başkanları, 8. Aralık H»56 tarihinde, yeni «A» ve «B» listelerinin 
ekli bulunduğu bir mektubu teati etmişlerdir. I 

Bununla beraber, bu mektubun hükümleri, 23 Şubat 195^ tarihli Ticaret Anlaşmasının 7 nci mad
desi hükümlerini ihlâl etmiyeeek ve yeni listeler Ticaret- Anlaşması feshedilmediği müddetçe hü
küm ifade edecektir. 

4. Yeni «A» ve «B» listelerinde derpiş olunan mübadele hacmini nazarı itibare alan iki Te-
yet' Başkanı, ika memleket arasındaki ticari muamelelerin zamanında icrası ve teshili için, 23 Şu
bat 1955 tarihli Tediye Anlaşmasının teknik kredi haddine müteallik 5 nci maddesi hükümlerinin 
tadili zımnında 8 Aralık 1956 tarihînde diğer bir mektup teati etmişlerdir. 

Bu mektup mezkûr Tediye Anlaşmasının ayrılmaz bar eüz'ü olacaktır. 
5. Bulgar Heyeti, mevsimlik karakteri haiz Türk maljırmm Bulgaristan'a muntazaman ithalini 

sağlamak maksadiyle bahis konusu mallara ait ihracat kontenjanlarının, ihraç mevsiminin başla
masından evvel bildirilmesi zımnında Türk Heyetinin salahiyetli makamlar nezdinde teşebbüste bu
lunmasını talebetmiştir. Türk Heyeti bu isteği kaydetmiştir. 

6. Bulgar Heyeti, îki memleket arasındaki mal mübadelesinin teshili ve seyrinin artırılması 
maksadiyle, Türk makamlarının ithal lisanslarını muntaziım fasılalarla vermesi arzusunu izhar et
miştir. Türk Heyeti, bu talebin hayırhah bir tetkika tâbi tutulmak üzere alâkalı daireye intikal 
ettirileceğini ifade eylemiştir. 

7. Bulgar Heyeti, Tediye Anlaşmasındaki teknik kredinin tamamen veya kısmen kullanılmış 
olduğu ahvalde, bu hususta salahiyetli kılınacak iki tara! bankalarınca tesfbit olunacak muvakkat 
tediye usulleri ile, Bulgar Halk Cumhuriyetine, dövizle tediyeye başvurmadan, mevsimlik balık 

üzerinde durmuştur. 
talebin yapılmasına lüzum hâsıl olduğu 

mubayaalarında bulunmak imkânının verilmesinin faydası 
Türk Heyeti, Anlaşmaların tatbiki sırasında, böyle bir 

takdirde, bu talebin hayırhahlıkla tetkik olunacağını beyjs.n etmiştir 
Sofya'da, 8 Aralık 1956 tarihinde, fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmişti 

Türk Hükümetti adma 
Semih Giİnver 

Bulgar Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

îvan Boj'kov 

[(S. Sayısı : 175 İ 
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Türk Heyeti Başkanı Sofya, 8 Aralık 1956 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının 6 neı maddesinde derpiş olunan ve 25 Kasım - 8 Aralık 1956 tarihleri arasında Sof
ya'da içtima eden Muhtelit Komisyondaki görüşmelerimize atfen, müştereken hazırladığımız ilişik
teki yeni «A» ve «B» listelerini size takdim etmekle şeref 'kazanırım. 

Bu listeler, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek olanların yerine ikame edilecek ve 
20 Aralık 1956 tarihinden itibaren bir sene müddetle yürürlükte kalaeaktır. 

Muhtelit Komisyon, 19 Aralık 1957 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan «A» ve «B»» liste
lerinin tanzimi maksadiyle yukarda mezkûr tarihten evvel Ankara'da içtima edecektir. Muhtelit 
Komisyonun bu tarihe kadar içtima edememesi halinde, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret Aıılaşmasım 
ek eski «A» ve «B» listeleri, 19 Ocak 1957 den itibaren yeniden meriyete konacaJk ve Muhtelit Ko
misyonun, mütaakıp toplantısında, başka listelerin tanzimine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Bununla beraber, işbu mektup ve eki «A» ve «B» listelerinin, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının, 7 nci maddesi hükümleri gereğince fesih edilmediği takdirde yürürlükte kalacağı 
tabiîdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana lütfen teyideylemenizi rica 
ederim Bay Başkan. 

Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Ivan Bojkov Semih (ı ün ver 
Bulgar Heyeti Başkanı " 

Sofya ' 

Bulgar Heyeti Başkanı Sofya, 8 Aralık 1956 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 25 Şubat 1955 tarihli 

Ticaret Anlaşmasının 6 nci maddesinde derpiş olunan ve 25 Kasım - & Aralık 1956 tarihleri ara
sında Sofya'da içtima eden Muhtelit Komisyondaki görüşmelerimize atfen, müştereken hazırla
dığımız ilişikteki yeni «A» ve «B» listelerini size takdim etmekle şeref kazanırım. 

Bu listeler, 23 Şubat 1955 tarihjj Ticaret Anlaşmasına ek olanların yerine ikame edilecek ve 
20 Aralık 1956 tarihinden itibaren bir sene müddetle yürürlükte kalacaktı)'. 

Muhtelit Komisyon, 19 Aralık 1957 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan'«A» ve «B» 
listelerinin tanzimi maksadı ile yukarda mezkûr tarihten evvel Ankara'da içtima edecektir. Muh
telit Komisyonun bu tarihe kadar içtima edememesi halinde, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret An
laşmasına ek eski «A» ve «B» listeleri, 19 Ocak 1957 den itibaren yeniden meriyete konacak ve 
Muhtelit Komisyonun, mütaakıp toplantısında, başka listeleriu tanzimine kadar yürürlükte ka
lacaktır. 

Bununla beraber, işbu mektup ve eki «A» ve «B» listelerinin, 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının, 7 nci maddesi hükümleri gereğince feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacağı 
t a b i î d i r , ...... • ' .. 

I 8. Sayısı : 175 V 
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Yııkardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutab 

ederim, Bay Başkan.» 
Yııkardaki hususlar hakkında Hükümetimin mııtab; 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Semih Gün ver 
Türk Heyeti Başkanı 
Sofva 

katını bana lütfen teyideylemenizi ric 

jkatım teyidctmekle şeref kazanırım. 

İv an Bojkov 

A - Listesi 

Bulgaristan'a ihracedilecel; 

Maddenin ismi 

1. Palamut hulâsası 
2. İpek kozası ve ham ipek 
:!. Tiftik 
4. Yün 
5. Paçavra (Pamuklu ve yünlü) 
(>.. Domuz kılı 
7. J ' a m u k 
8. Balmumu 
!). Balıklar 

10. Balıkyağı (Sanayide müstamel) 
11. Havyar 
12. İstakoz 
l:î. Kuru ve kurutulmuş meyvalar (Kuru 

üzüm, incir, fındık, ceviz, badem v.||s. 
14. Narenciye 
15. Zeytin 
16. Zeytinyağı 
17. Hasankeyf 
18. Barsak 
19. ilam ve kurutulmuş av ve küçük başllhay-

van derileri 
20. Küspe 
21. Kepek 
22. Deniz tuzu 
23. Sünger 
24. Kitre 
25. Defne yaprağı 
26. Muhtelif (Mangenez cevheri dâhil) [ 

X S. Sayım : 17 | 

'ürk malları 

Kıymeti 
1 000 USA Dolar 

400 
300 
50 

f\ M. 
80 
20 

400 
100 
700 
100 
50 

:K)0 
:IOO 
500 
50 

100 
50 

50 
200 
P. M. 
40 
20 
20 
5-

250 

) 
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B - Listesi 

Türkiye'ye ihracedilecek Bulgar mallan 

\ 
Maddenin ismi 

1. Tutkal 
2. Suni .gübre 
3. Makina kayışı 
4. Kolofan 
5. Bakalit elektrik tesisatı mal
zemesi 
6. Yalnız odun kömürü 
7. Kereste (Türk dış ticaret reji
minin eki III ve IV No. lu listelere 
göre) 
8. Hazırlanmış fıçı tahtası ve tah
ta fici 

Tarife No. 

66 
71 
89 

277 

281 
283 

284 

289 

istatistik No. 

162-166 
175,175/A,B,C,D,E,F,0,H,I 
258 
867 

/ 
882/B/l 
888 

' ' ' 

891,982 

Kıymet 1 000 
USA doları 

100 
200 

10 
10 

20 
60 

50 

50 

9. Yalnız tekstil endüstrisi için 
mekik 
10. Ambalaj kâğıdı (Türk dış ti
caret rejimine ek III ve IV No. lu 
listelere göre) 
11. Karbon kâğıdı 
12. Hortum 
18. Çimento 
14. Eternil ve mikadan mamul 
maddeler 

15. Döşemelik fayans 
16. Sıhhi tesisat fayansları 
17. Porselenden sofra takımları 
(kahve fincanları hariç) 

18. Elektrik aletleri ve bunların 
çini ve porselen aksamları 
19. Pencere camları 
20. İnşaat demiri (Türk dış tica
ret rejiminin eki III No. lu listeye 
göre) 
21. Fonttan boru ve ekleme par
çaları (Türk dış ticaret rejiminin 
eki III ve IV sayılı listelere göre), 
Bergmamı tüpleri 

22. Yalnız ayakkabı çivisi (âzami 
20 mm.) 

290 

295 

984 

998 

824 
330 
424 
469 

477 
479 
483 
485 

1070,1072,1073 
1085 
1423 
1531-1538 

1559 
1566,1567 

, 1587,1588 
1591-1595 

487 

488 
497 

520 

529 

5.19 

1597,1597/A,1600,1600/A,1603, 
1603/A 

1612-1615 
1635-1639 

1724,1725,1726,1728.1729 

1791,1792-1797 B, 
1799,1801 

1810 

20 
25 
50 
800 

100 
100 
150 

50 

250 
600 

300 

100 

25 

( S. Sayısı : 175 ) 
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Maddenin ismi 

23. Motorlar ve muhtelif makina-
lar ve motor pompaları 

24. Akümlüâtörlcr ve yedek lev
haları 
25. Elektrotlar ve baleler 
26. Boyalar (Türk dış ticaret re
jiminin eki III No. İn listeye göre) 

27. ' Sud Kostik 
28. Karpit 
29. Muhtelit' kimyevi maddeler 

30. Gliserin 
3J. İlâçlar (Türk Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletinin önceden 
müsaadesine tâbi olarak) 
82. Muhtelif 

Tarife No. 

648 
623 
632 
65.1 
652 
658 
665 
666/2 

653 
654 

702 
703 
704 
706 
707 
709 
741 
748 
711 ' 
718 
720 

.745 
754 
575 
782 

853 

2248,221| 
2230 
2246 
2296-2-: 
2308-23^ 
2343-23 
2426 
2442-24 

2332,23c 
2335-23; 

istatistik No. 

P/C 

2630 
2762 
2634,264! 
2744-275! 
2796 
2945,294 
2994,299 
2053,2051 

3063 

3302 

( S. Sayı«i : 475 ) j 



Türk Heyeti Başkam. . Sofya, 8 Aralık 1956 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 gubet 1955 tarihli Ti
caret Anlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş olunup, 23 Kasım - 8 Aralık 1956 tarihleri arasında 
Sofya'da toplanan Muhtelit Komisyondaki görüşmelerimize atfen ve 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına ek yeniy«A» ve «B» listeleri ile tesbit olunan mübadele hacmini göz önünde tuta
rak, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Tediye Anlasmasmm 5 nci maddesinde derpiş olunun 250 000 A. B. D. dolarlık meblâğın, 20 
Aralık 1956 tarihinden itibaren 500 000 A. B. D. dolan ile değiştirileceğini size bildirmekle şeref 
kazanırım. 

İşbu mektup, yukarda mezkûr Tediye Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ü telâkki edilecektir. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana lütfen teyideylemenizi rica 

ederim Bay Başkan. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay İvaıı Bojkov Semih Günver 
Bulgar Heyeti Başkam 

Sofya 

Bulgar Heyeti Başkanı. Sofya, 8 Aralık 1956 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım: 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubet 1955 tarihli Ti

caret Anlaşmasının 6 ncı maddesinde 'derpiş olunup, 23 Kasını - 8 Aralık 1956 tarihleri arasında 
Sofya'da toplanan Muhtelit Komisyondaki görüşmelerimize atfen ve 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına ek yeni «A» ve «B» listeleri ile tesbit olunan mübadele hacmini göz önünde tuta
rak, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Tediye Anlaşmasının 5 nci maddesinde derpiş olunun 250 000 A. B. D. dolarlık meblâğın, 20 
Aralık 1956 tarihinden itibaren 500 000 A. B. D. doları ile değiştirileceğini size bildirmekle şeref 
kazanırım. 

İşbu mektup, yukarda mezkûr Tediye Anlasmasmm ayrılmaz bir cüz'ü telâkki edilecektir. 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana lütfen teyideylemenizi rica 

ederim Bay Başkan.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını teyidetmekle şeref kazanının. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Başkan. 

Bay Semih Günver Tvan Bojkov 
Türk Heyeti Başkanı 

Sofya 

(S. Sayısı : 175) 





S. SAYISI : 186 
At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

ve Ziraat ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/617) 

T. C. 
Başvekâlet - 22 . I . 1957 

Kanunlar ve Kararlar " ' 
Tetkik Dairesi 

Sayı, : 71 - 508/212 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek olarak Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek? 
Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 14 . I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı, mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

' ESBABI MUCİBE 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 3 ncü madde (A) bendi hükümlerine göre senesi 
içerisinde tahakkuk eden yarış gelirinin % 40 mm bu yılın yarışlarında kazanan at sahiplerine ya
rış ikramiyesi olarak tevzii icabetmektedir. 

Mütaakıp senenin ikramiye tahsisatı ile yarış plân ve programlarının yarış mevsiminin başla
masından çok önce tesbit ve ilân edilmesi de yarış teknik ve tekâmülünün kaçınılmaz bir icabı sa
yılmaktadır. • . . . * -

Hal böyle iken mevsim başında ilân edilmiş koşuların ikramiye tahsisatları günü gününe ve ni
zamnamesine göre istihkak sahiplerine ödendikten sonra aidolduğu yarış mevsiminin sonunda o se-
neki yarış gelirinin tahmininden fazla çıkması dolayısiyle ödenmiş bulunan istihkaklara kanunen 
ilâves*lâzımgelen bir fazlalık tahakkuk etmektedir. 

Artan bu miktarın yüzlerce istihkak sahibinin kazandığı birincilik, ikincilik ve üçüncülük ik
ramiyeleri nispetinde tevziini (senesi içerisinde at sahplerinin ölmesi veya at sahiplerinin yarış sa
halarından ayrılmaları veya atların el değiştirilmesi gibi hâdiseler muvacehesinde) gerek yarış 
müessesini büyük külfetlere sokacağından ve gerek katî hesap muamele ve neticelerini güçleştirip 
geciktireceğinden bu sistemin kabili tatbik olmadığı aşikârdır. 

Kanunun sarih hükmiyle yarış ve yarış muhasebesi tekniğinin icaplarını telif etmek gayesiyle 
hazırlanan ve ilişik olarak sunulan kanun lâyihasının birinci maddesinde tasrih edildiği üzere mu
ayyen bir sene içinde verilecek yarış ikramiyelerinin hesaplanmasında bir evvelki senenin yarış ge
liri yekûnunun nazara alınması derpiş edilmiştir. 

Cari yıl yarış gelirinin bir evvelki yarış gelirinden fazla olması halinde aradaki farktan yarış 
ikramiyelerine düşecek kısmın Ziraat Vekâleti tarafından at ıslahı işlerine tahsis ve sarf olunması
nı, bu para için en uygun sarf mahalli olması dolayısiyle, aynı madde hüküm altına almakta ve lâ
yihanın muvakkat maddesi ile de şimdiye kadar bu şekilde biriken yarış müessesesi hesaplarında 
bulunan paraların aynı gayeye tahsis ve sarfı sağlanmaktadır. 

Cari sene yarış gelirinin bir evvelki sene yanş geliri yekûnundan noksan olması ihtimali de, bu 
ihtimal pek zayıf olmakla beraber, göz önünde bulundurulmuş ve bu takdirde açığın yarış ikrami
yelerine düşen miktarının o seneki yarış gelirinden kapatılması hükmü vaz'olunmuştur. 

îşbu lâyihanın kanuniyet kesbetmesi halinde gerek yarış muamele ve hesaplarında ve gerekse 
at ıslahı işlerinde iyi neticeler elde edileceği kuvvetle umulmaktadır, 

Devre : X 
' İçtima : 3 



T. S. M. M. 
7Âma t Ene ilmeni 

Esas No. 1/617 
Karar No. 18 

Ziraat Encümeni Mtsbatası 

Yüksek Reisli|e 

At yarışları hakkındaki 6102 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası, encümenimizde ilgili hükü
met mümessillerinin de iştirakiyle müzakere 
edildi. 

Esbabı nıueibede serdedüen sebepler tama
men varit görülerek encümenimizde kanun lâyi
hası aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat Encümeni Reis V. ve . 
M. M. Kâtip * 

Kocaeli Uşak 
N. Unat 0 II. Yümaz 

I) 
B 
H 

A. 

A. \i 

L. l\ 

28 . II . im 

Dahiliye Encümeni mızbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/617 
Kar av No. 42 

Yüksek Reisli af 

ıkara 
îinerha-y 
dur 
im en 

resmi 
Duyduk 

araş 
adoğhı 
ıan 
ezgin 

Bilecik Bingöl 
/. #. Cakıroğlu S. Gök er 

Denizli Diyarbakır 
lı. Tavash /?, Karmsmanoğlu 

İzmir 
M. Balaban 

Ordu 
B. Baykal 
Sinob 

M. V. Dayıbaş 
Yozgad 

A. Ûnlilmy 

Kastamonu 
S. Esen 

Samsun 
A. Eker 
Toka d 

Y. Ulusoy 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası, alâkalı vekâlet mümessilleri
nin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzake
re edildi. 

Hükümet lâyihasında serdedilen hususlar en-
eümenimizce de muvafık ve yerinde mütalâa edi
lerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Reisvekili 

Edime Ankara 
II. Namhioğlu Â. Bmdcrlioğlu 

Mafjbata Muharriri 
Yozgad 

Erzummluoğlu ö. 4 
Diı? 
/. n: 

!mz 

10 . V . 1-957 

arbakır 
Tigrel 

izmir 
P. Aral; 

Erzincan 
T. Senovak 

Kütahya 
ÎJNL H. Pepeyi 
da bulunamadı 

,«• c. 1 ^ 

Seyhan 
A. Kınık 

Tan kırı 
T. Akman 

(Jümüşane 
/. II, Baykiâ 

Kastamonu 
*S'. Cağlar 

Samsun 
M. Özkefeli 

Trabzon 
P. Sanaç 



HÜKÜMETİN* TEKLİFİ 

At yarışlar) kaklmdak 
kanun 

MADDE 1. — At yarışları hakkındaki 
10 . VII . 1053 tarihli ve 6132 sayılı Kanunun 
3 ııeü maddesinde vazıh yarış ikramiyeleri bir 
evvelki takvim yılında, elde edilen gayrisa.fi ya
rış gelirinin yekûnu üzerinden hesaplanır. 

Cari yılda yarış gelirinin bir evvlki takvim 
yılındaki yarış geliri yekûnumdan fazla olması 
halinde bu fazladan yarış ikramiyelerine düşe
cek kısım millî bir bankada Ziraat Vekâleti em
rine açılacak hususi koda devredilir. Kodda bi
riken para Ziraat Vekâleti tarafından at ıslah iş
lerinde sarf olunur. 

Cari yılda varis. Gelirinin bir evvelki takvim 
... n N 

yılındaki yarış geliri yekûnundan az olması ha
linde yarış ikramiyelerinin açığı yarış gelirinden 
kapanı r. 

MUVAKKAT MADDE — Varış gelirinin 
tahminî olarak tesbitinden dolayı yarış ikramiye
lerine sarf edilemiyerek biriken paralar birin
ci maddenin 2 net fıkrasında yazılı hususi koda 
devredilir. 

i 6İS2 sayılı Kamıma el; 
lâyihası 

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

14.1". 1957 

MADDE 2. 
riyete girer. 

'Bu kanun nesri tarihinde-me-

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vfckili 
A. ("kel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
-l. Ak er 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hiisman 

Münakalât Vekili 
A. T) emir er 

Devlet Vekili 
M. (.'. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

. Adliye Vekili 
//. .1 . Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve îc. Mv. Vekili 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 

E. Bufieıkoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğîu 

n « • * • 

http://gayrisa.fi
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istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş * kadroları hakkındaki 
Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/565) 

T. C. 
Başvekâlet 9 .XI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -150/3699 ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında .Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 6 . X . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul Teknik Üniversitesinin Maden Fakültesi için 6033 sayılı Kanunla alman kadrolarda, 
profesörlerin aylığı 90 liradan, halbuki diğer bütün fakültelerin teşkilât kanunlarında profesörle
rin asgari aylığı 80 liradan başlamaktadır. 

Kuruluş devresinde olan Maden Fakültesine öğretim üyeleri bulmakta güçlüklerle karşılaşıl
makta, bu güçlüklerden biri de 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre profesörlüğe 
tâyin ve terfii mümkün olanlardan aylığı 70 liradan az bulunanların tâyinine 4598 sayılı Kaininim 
3 ncü maddesinin 5 nci fıkrası muvacehesinde imkân görülememektedir. 

Bu sebepten dolayı ve diğer fakültelere göre teadül teinin etmek maksadiyle, 6033 sayılı Kanuna 
ilişik cetveldeki 90 lira aylıklı 4 profesörlük kadrosundan birinin 80 lira aylıklı profesörlük kadro
suna çevrilmesi için bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



— 2 
Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 1/565 
Karar No. 21 

Yüksek Reislice 

Encümenimize havale buyurulmuş olan «İs
tanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihası» alâkalı Vekâletler mü
messilleri de hazır bulunduğu halde encümeni
mizde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Ma; 

Lâyihanın esbabı mııcibesi, encümenimizde 
de uygun görülerek, heyeti umumiyesinin aynen 
kabul edilmesine ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk 

25 .11. 1957 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 1 

Hf Encümeni Reisi 
Rize 

A. Morgu 
jkâtip 
[Ankara 

ÂMTemuçin 
Gttnıüşane 

S. Özc-an San 

M. M. 
Sivas 

B. Örnekol 

Bütçe Encümeni nrazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/565 
Karar No. 94 

Yüksek ReisEğe 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki Kanuna ek 6033 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Maarif Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . XI . 1956 
tarihli ve 71 - 450/3699 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Maarif Encümeni ınaz-
batasiyle birlitke encümenimize havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası esbabı mueibesinde de arz 
ve izah edildiiğ üzere üniversitenin diğer fa
kültelerinde profesörlerin asgari aylığı 80 li
radan başlamakta olmasına mukabil Maden 
Fakültesi için 6033 sayılı Kanunla alman kad
rolarda profesörlerin asgari aylıkları 90 lira
dan başlamakta olduğu ve bu sebeple profe
sörlüğe tâyin edilecek bir kimsenin maaşı 70 

Ankara 
Ö. Bilen 

izmir 
N. Pınar 

Urfa 
A. Özbay 

Burdur 
M. Özbey 
Trabzon 

// . Ağanoğlu 

10 . V . 1957 

lirşdan dûn olduğu takdirde 4598 sayılı Ka
nunin 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrası muva-
cemginde bu tâyine kanuni imkân hâsıl olma
d ı n cihetle 6033 sayılı Kanuna ilişik cetvel-
dem 90 lira aylıklı 4 profesölük kadrosundan 
birtoinin 80 liraya indirilmesini temin maksa-
diyjle hazırlanıp sevk edilmiştir. 

Lâyiha üzerinde, encümenimizde cereyan 
edffli müzakerelerden ve alman izahattan son
ra (lâyihanın şevkini mucip sebepler varit gö-
rülirek maddejerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

jfjmumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
sek Reisliğe sunulur. 

(teisvekili Mazbata M. Kâtip 
ırklareli Zonguldak Tokad 
?. Bakay S. Ataman (). Sunar 

( S. Sayısı : m ) 
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Ankara 
M. Ete 
Çoruh 

1\ Gümüşel 
İstanbul 

İV. A. Sav 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Ordu 

K. Ak soy 

Bursa 
/ / . Köy men 

Çorum 
Y. Gürsel 

İzmir 
B. Bilgin 

Muğla 
N. Poyrazogiu 

Onlu 
S. tsbakan 

Çankırr 
T. l'ygur 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Kize 
//. Agun-

Seyhan 
tf. Bavı 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

Trabzon 
S. F. Kaluyeıogfu 

Vozgad 
2>. MM 

Sinob 
i\f. Serioğtu 

Tekirdağ 
Z. Erafaman 

Tunceli 
B. T. ükaygün 

Yuzgad 
T. Alpay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki Kanuna ek 6033 sayılı Kanuna bağh 
(l) sayılı cetvelde değişiklik yapıtması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversite* 
kuruluş kadroları hakkındaki Kanuna ek 6033 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden dördün
cü dereceden 90 lira maaşlı bir aded profesör 
kadrosu çıkarılmış ve yerine beşinci dereceden 80 
lira maaşlı bir aded profesör kadrosu ilâve edil
miştir. 

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

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

6 . X . 1956 
Başvekil 've 

Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V 

§. Ergin 

Devlet Vekili 
M. O. Bmgii 

Devlet Vekili ve 
Ik. ve Ticaret V. Vekili 

E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye Vekili V. 

E. Menderes 

Maliye Vekili 

Maarif VeMli 
A. Özel 

îktisat ve Ticâret Vekili Sıh. 

Oüm. ve înh. Vekili 
H, Hiisman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

ve İç. Mv. VeMli 
N, Körtz 

Ziraat Vekili 
S. frudaköğlu 

Çalınma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili 
S: Ağaoğlv, 

mammm 

( S. Sayısı : 188 ) 
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Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, Afyon Karahisar vi
lâyetinin Sandıklı kazasındaki Hüdai Kaplıcalarının işletme im
tiyazının müddetsiz olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2/374) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Afyon» vilâyetinin Sandıklı kazasındaki Hüdai Kaplıcalarının işletme imtiyazının müddetsiz 
olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında kanun teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerini arz ederim. 
Afyon Mebusu 

Rıza Çer çel 

Afyon vilâyetinin Sandıklı kazasındaki Hüdai Kaphcaları'nm işletme imtiyazının müddetsiz ola
rak Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında kanun teklifinin mucip sebepleri 

Mülkiyeti Afyon ilinin Sandıklı kazası Belediyesine aidolan takriben 420 hektar tutarındaki ara
zi dâhilinde Hüdai Kaplıcası namiyle maruf şifalı suların işletilmesi imtiyazı, 15 . X . 1955 tarih ve 
4/6026 sayılı Kararname ile (60) sene müddelle sözü geçen belediyeye verilmiş bulunmaktadır. 

Bu kaplıcalar bugünkü iptidai durumlarına rağmen Anadolu'nun dört bucağından gelen hastalar
la dolup boşalmakta olması haiz olduğu şifa hassasının en kuvvetli delili olmakla beraber Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâletince yapılan tetkik ve tahliller de halkın gösterdiği büyük ve daimî rağbe
tin teknik bir hakikata dayanmakta olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Bundan başka bu kaplıcalar yalnız şifa kaynağı değil, aynı zamanda, bilhassa Frikyalılara ait 
tabiî eserler mmtakası dâhilinde bulunduğundan ayrıca turistik değeri de haizdir. 

Ancak bu kadar büyük bir eserin vücutlandırılmasına Sandıklı Belediyesinin malî imkânları 
elvermiyeceği tabiî bulunduğundan, bu hususta, memleketin imarında ve turistik tesisler vücuda 
getirilmesinde büyük hizmeti aşikâr bulunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile temasa geçil
miş vez i r l ik te yapılan etüdlerle bu kaplıcaların, ihtiyaca ve yeni zaman icaplarına uygun oteller, 
parklar, spor sahaları ve eğlence yerleriyle asri bir banyo sitesi veya su şehri haline getirilmesinin ge
rek belediye, gerekse Emekli Sandığına iyi bir varidat kaynağı olacağı kanaati edinilmiş ve bir an
laşmaya varılmıştır. 

Ancak Emekli Sandığının satmalacağı ve yaptıracağı gayrimenkullerden bilâ müddet intifa ey
lemesi ve satışları halinde bedellerini alması mevzuatı icabatmdan bulunduğu için, rife kadar uzun 
olursa olsun, imtiyaz müddetinin hitamında, Maadin Nizamnamesinin mer'i ve imtiyaznamede zik
redilmiş bulunan 82 nci maddesine istinaden Hazineye terk etmeye mezun ve yetkili bulunmamak
ta ve dolayısiyle Belediye ile Emekli Sandığı arasında varılan anlaşmanın kuvveden fiile çıkarıl
ması mümkün olamamaktadır. 

Halbuki Sandıklı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan bu kaplıca sahasının işletilmesi imtiyazı
nın mezkûr belediyeye müddetsiz olarak verilmesi ve 5434 sayılı Kanunun 21 nci maddesine müte
nazır olarak ve işletici yabancı firmaların celbi için 4268 sayılı Kanunun, bu gibi suların rüsum ve 
temettü hisselerinin vilâyetlerce belediyelere terkini tecviz eden ikinci madde hükmü ve 927 sayılı 
Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri de nazara alınarak muafiyet kabulü halinde, yukarda mâruz tesisle
rin Emekli Sandığı ile müştereken yapılması imkân dâhiline girecek ve bu suretle halen mahdut 
bir şekilde istismar edilen bu yerden gerek Belediye, gerekse Emekli Sandığı varidat sağlamak su-



t kaynağına ve turistik bir siteye malik 
jjjnebi sermayesinin katılması da imkân dâ-

retiyle istifade edecekleri gibi memleket bir modern sıhlı 
olacak ve bunun tekâmül ve işletmesi için icabına göre 
biline girmiş bulunacaktır. 

Bu sebeple ilişikte sunulan kanun teklifinin yapılırımı zaruri görülmüştür 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Dahiliye Eritilmeni 

Esas No. 2/374 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliği 

Afyon Karalıisar Mebusu Rıza Oerçel'in, Af
yon Karalı işar vilâyetinin Sandıklı kazasmdaki 
Hüclai Kaplıcalarının işletme imtiyazının müddet
sin olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkın
daki kanun teklifi, teklif sahibi ve alâkalı vekâ
let mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi Sandıklı Belediyesinin 
tapulu mülkü olan Hiidai Kaplıcalarının işletme 
imtiyazının müddetsiz olarak mezkûr belediyeye 
devredilmesi ve imtiyazının işletilmesi ile kuru
lacak bilûmum tesislerin her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaf tutulması gayesine matuftur. 

Teklifi kanuninin esbabı mucibesinde de taf-
silen izah edilmiş olduğu veçhile, mezkûr kap
lıcaların haiz olduğu şifa hassasının kuvvetli ol
ması bakımından kurulması gereken tesislerin, 
işletme imtiyazı alması ve 5434 sayılı Kanunun 
21 nci maddesine tevfikan Sandıklı Belediyesi ile 
Emekli Sandığı arasında yapılması mukarrer mu
kaveleye imkân görülememeği bakımından işletme 
imtiyazının müddetsiz olarak verilmesi talebi ge
rek beynelmilel hukuk, gerekse mer'i hukuku
muza ve teamüle aykırı düşmektedir. 

îşletme imtiyazının müddetsiz olarak veril
mesi yerine 6309 sayılı Maden Kanununun 158 
nci maddesiyle halen mer'i bulunan 4268 sayılı 
Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki Ka
nunun ikinci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesi ile hem teklif sahibinin maksadının ye
rine getirileceği, hem mezkûr kanunun ruhuna 
uygun olacağı, hem de memleketimizdeki benzeri 
yerlerin metruk kalmaması ve bu yerlerin gerek 
şifalı hassalarından faydalanılması, gerekse tu
rist celbetmek suretiyle döviz temin edilmesi ve 
bu yerlerden faydalanılması encümenimizce de 
muvafık mütalâa edilmiş ve kanun teklifinin ge-

tâbi 

28 . XII. 1956 

rek |aşlığı, gerekse birinci maddesi değişikliğe 

Kİ nun teklifinin ikinci maddesi bâzı muafı-
|i ihtiva ediyorsa da bu muafiyetlerin bi-
jmaddede kabul edilen prensip ile kabili te-

jjrülmediğinden metinden çıkarılmıştır.. 
klifin 3 ncü maddesi 2 nci madde ve 4 ncü 

ncü madde olarak aynen kabul 

yetle! 
rinci 
lif 

% 
maddesi de 
edihjjistir 

müştfjiı 
•I 

bııyı 

ütülmüştür. 

p,valesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 
ulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

I )aHiliye Encümeni 
Reisvekili 

Ankara 
, Benderlioğlu 
âtip 

îoeaeli 
Yal mı 

klifin bu tadillerle kabulü uygun görül-

Mazbata Muharriri 
Yozgad 

Ö. L. Erzurumluoğlu 

orum 
MColdaş 

izmir 
R. Onursal 

In|f ada bulunamadı 
Kastamonu 
S. Çağlar 

Konya 
M. R. (hal 

Muğla 
Y. \\P aşanı e hm et oğlu 

Samsun 
M. Özkefeli 

Sivas 
E. Damalı 

mıjtıda bulunamadı 

Amasya 
K. Eren 
İsparta 

T. Tola 

( S. Sayısı : 1 $ ) 

Amasya 
M. Zer en 

İzmir 
P. Arat 

Kars 
M. Hazer 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Kütahya 

İV. H. Pepeyi 
Samsun 
E. Anıt 
Seyhan 

A. Kınık 
Uşak 

Y. Aysal 



Maliye Encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/371 
Karar No. 47 

Yüksek 

Afyon Karahisar Mebusu Kıza Oerçel'in, Af
yon Karahisar vilâyetinin Sandıklı kazasmdaki 
Hüdai Kaplıcalarının işletme imtiyazının müd
detsiz olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi hak
kındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve alâkalı ve
kâlet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarının arazisi, San
dıklı Belediyesinin tapulu mülkü olup kaplıca su
ları ise Maden Kanunu hükümlerine göre maden 
addedilmekte olduğundan imtiyaz mevzuu bulun
muş ve Sandıklı Belediyesi tarafından (60) se
ne müddetle işletme imtiyazı alınmıştır. 

Mezkûr kanun teklifi ise, işletme imtiyazının 
müddetsiz olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi
ni ve kurulacak bilûmum tesislerle işletme mua
melelerinin her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaf tutulmasını istihdaf etmektedir. 

Radyo aktivitesinin 71 derece ve saniyede bo
şalttığı su miktarının 114 litre olduğu anlaşılan 
ve kötürüm vaziyette olan birçok hastaları sapa
sağlam bir hale getirdiği bijnen Hüdai Kaplıca
larının, modern tesisler kurmak suretiyle işletil
mesinin Türkiye çapında büyük faydalar sağlıya-
cağma ve yüz binlerce hastayı şifaya ulaştıraca
ğına ve Sandıklı ve civarının kalkınmasına bü
yük ölçüde hizmet edeceğine ve yurdumuzda şi
fa ve güzellik ariyan birçok ecnebi turistleri celb-
etmek suretiyle döviz getireceğine kanaat getir
miş bulunan encümenimiz, işletme imtiyazının 
müddetsiz olarak verilmesi ve kurulacak bilûmum 
tesislerle işletme muamelelerinin her türlü vergi, 
resim ve harçlardan muaf tutulması hakkındaki 
teklifi, beynelmilel hukuka ve mer'i mevzuata 
aykırı bulmakla beraber, istihdaf ettiği gaye ba
kımından tamamen yerinde görmüş olduğundan 
bu gayeyi istihsale matuf olmak üzere Dahiliye 
Encümeni tarafından re'sen hazırlanıp takabbül 
edilen ve mevzuatımıza aykırı düşmiyen yeni met
ni, müzakereye esas ittihaz eylemiştir. Filhakika, 
işletme imtiyazının müddetsiz olarak verilmesi ye
rine 6309 sayılı Maden Kanununun 1.58. nei mad-

( S. Say] 

29 . I . 1957 

Reisliğe 

desine göre halen yürürlükte olduğu kabul edilen, 
madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 
4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi cihetine gidilmesi, hem teklif sahibinin 
maksadının tahakkukuna yardım etmiş olacak 
hem de mevzuatımıza ve kanunların umumiliği 
prensibine aykırı bir hüküm sevk etmeden San
dıklı kaplıealariyle benzerlerini iptidailikten ve 
bakımsızlıktan kurtararak modern su şehirlerinin 
kurulmasını ve yüz binlerce hastaya şifa sunul
masını ve memleketimize milyonlarca liralık dö
viz girmesini sağlamış olacaktır. 

Dahiliye Encümenince takabbül edilen ve mü
zakereye esas ittihaz olunan metnin başlığı, ka
rışıklığa mahal vermiyecek şekilde sade bir hale 
getirilerek (4268 sayılı Kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun) şekline if
rağ edilmiştir. 

Dahiliye Encümeni tarafından kabul edilen 
metnin ikinci maddesinde bahis konusu olan 
(bu sulardan terkibi...) ibaresi ile başlıyan ve 
(ihale edilirler) ibaresi ile sona eren üçüncü 
fıkrası, dördüncü fıkrada aynen tekrar edildi
ğinden, mükerrer olan bu fıkra metinden çıka
rılmıştır. 

Maliye temsilcisinin, içmeye ve yıkanmaya 
mahsus bütün sıcak ve soğuk şifalı maden sula
rının mülkiyetinin, icra Vekilleri Heyetince, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine dahi verilebilmesi 
esasının kabul edilmesi yolundaki isteği, mez
kûr kanun ile istihdam edilen gayenin tahakku
kuna hizmet eder mahiyette görülmüş olduğun
dan Dahiliye Encümeni metninin birinci madde
sinde bahis konusu edilen 4268 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin 4 ncü ve 5 nei fıkralarına 
(Belediye ve köylere....) ibaresinden sonra (ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine...) ibaresi ilâve 
edilmiş ve (Belediye ve köylere...) ibaresindeki 
(ve) yerine (,) ikame olunmuştur. 

Dahiliye Encümeninin ikinci ve üçüncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe. Encümenine tevdi 
Imyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. 
Amasya Afyon K. 

//. Kor ay O. Tabı 

K, 

Bütçe Encümeni mıızbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/374 
Karar No. .96 

Yüksek Reislice 

Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçerin, Af
yon Karahisar vilâyetinin Sandıklı kazasmda-
ki Hüdai Kaplıcalarının işletme imtiyazının 
müddetsiz olarak Sandıklı Belediyesine veril
mesi hakkındaki kanun teklifi, Dahiliye ve Ma
liye encümenleri mazbatalariyle birilikte encü
menimize havale edilmiş olmakla teklif sahibi ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, mülkiyeti Sandıklı Belediye
sine aidolan ve Madenlerin aranma ve işletilme
si hakkındaki 4268 sayılı Kanunun 2 nci madde
si hükmüne göre işletme imtiyazı 60 sene müd
detle Sandıklı Belediyesine verilmiş olan Hü
dai Kaplıcalarının müddetsiz olarak imtiyazı 
mezkûr belediyeye verilmesini ve işletme mua
melelerinden mütevellit her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muafiyetini temin maksadiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Dahiliye En
cümeni, teklifin istihdaf ettiği gayeyi ve mem
leketimizin her tarafında mevcudolan bu kabil 
şifalı suları ve bu suların günün icaplarına gö
re fennî tesisler vücude getirilmek suretiyle iş
letilmesini göz önünde bulundurarak maddeyi 
şâmil bir şekilde tedvin etmiş ve Maliye Encü
meni de bu metin üzerinde lâzımgelen tadilâtı 
yapmıştır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
ve alman izahatlardan anlaşıldığına göre 4268 
sayılı Kanunun ikinci maddesinde, içmeye ve 

atıp 
i yas 
Oskay 

Mardin 
ı. Kal av 

( S. Sayısı : 19f;) 

Çankırı (firesini 
A. Enir em A. tzm.cn 

Seyhan 
M. Akçalı 

15 .V. 1957 

akasmaya ait şifalı suları iki kısma ayırmış 
bunlardan ehemmiyeti mahsusası bulun-
ların işletilmemesi ve işletmeden mütevel-

ıtifamı idarei hususiyeye bırakmış diğer 
•m bulunduğu arazinin mülkiyeti kime ait 

oluıiıa olsun işletme imtiyazını ve imtiyazın dev-
sjlâhiyetini hükümete tanımıştır. Kanunun 

îarih hükmü muvacehesinde her ne kadar 
:iyeti Sandıklı Belediyesine ait olmakla be-

işletme hak ve imtiyazı hükümete ait bu-
ve hükümetçe de müddetle tahdidedilmek 

iyle işletme imtiyazı verilen bu gibi şifalı 
laifm bulundukları mahallerde işletme imtiya-

müddetle tahdidedilmiş bulunmasından do-
jbüyük envestismanlara gitmeye mahallî be
belerin bütçeleri imkân vermediği gibi 
di Sandığı gibi İktisadi Devlet Teşekkül-
in de yatırım yapmasına tüzükleri müsait 
[lığından âmmenin sıhhatini ilgilendiren 
lahallî belediyelerin kalkınmasına imkân 
ek bu menbadan istifade edilebilmesini 
ve memleketin muhtelif bölgelerinde mev-

ulara da teşmili suretiyle umumi hükümle-
iva etmek üzere Maliye Encümeninin tadi

li :abul etmiş olduğu metin müzakereye esas 
niş ve teklifin birinci maddesiyle tadil 

m 4268 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
şnde mevcudolup 6309 sayılı Maden Kanıı-

ilga edilmiş bulunan hükümler madde met-
m çıkarılmak ve başlıkta gerekli tadilât ya-
ık suretiyle kabul edilmiştir. 
ütaakıp maddeleri teklif veçhile aynen ka-

http://tzm.cn


bul olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe SimU-
lur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
H. İmre 8. Bakay S. Ataman 
Kâtip 

Tokad Afyon K. Balıkesir 
. Ö. Sunar M. Â. Ülgen M. II. Timurtaş 

Bursa Çankırı Çorum 
H. Koyman T. Uygur Y. Gürsel 

Diyarbakır Erzurum İstanbul 
M. H. Ünal Ş. Erker N. Â. Sav 

İzmir Kırşehir 
B. Bilgin Mülkiyetin devrine muhalifim 

, A. Bilgin 
Niğde Niğde Ordu 

A. N. Kadıoğlu C. Kavurmaoiioğlu R. Aksoy 
Ordu Rize Seyhan 

S. îşbakan II: Agun A. TopaloğH 
Trabzon Yozgad 
/ . Şener T. Alpay 

(S . Sayısı : 194) 



— 6 
AFYON KARAHİSAR MEBUSU RIZA 

ÇERÇEL'ÎN TEKLİFİ 

Afyon vilâyetinin Sandıklı kazasındaki Hiidai 
Kaplıcalarının isletme imtiyazının müddetsiz 
olarak Sandıklı Belediyesine verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Sandıklı Belediyesinin tapulu 
mülkü olan Hüdai Kaplıcalarının işletme imti
yazı müddetsiz olarak mezkûr belediyeye veril
miştir. 

&\ı 4268 
hakÂ '> 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

yılı Madenlerin aranma ve işletilmesi 
ndaki Kanunun 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

M A ) D E 1. — 4268 sayılı Kanunun 2 nci 
maddes aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mad|le 2. — Tabiî teşekkül neticesinde gerek 
yer yü?:inde ve gerek yeraltında bulunan altın, 
gümüş, biatin, «civa, kurşun, demir, bakır, kalay, 
çinko, l zmut, kobalt, nikel, krom, arsenik, man
ganez, jıntimuan, alüminyum ve bunlara benzer 
madeni ; maddelerle kehribar, kükürt, şap, grafit 
ve her [Mü maden kömürü, zift, neft, petrol ve 
petrole henzer diğer madeni maddeler, petrol is
tihsalimi elverişli olmıyan asfalt yatakları, her 
nevi krşj metli taşlar, zımpara, lületaşı, içinde bo-
rasitli «Laddeler bulunan muhtelif cisimler, ka-
yatuzu, 1 tabiî tuzlu ve bakirli sular, sıcak ve so
ğuk mailen suları, manyezit, amyant, çimento 
yapılmalında kullanılan başlıca maddeler. (Bu 
maddeler çimento yapılmasında kullanılmak şar-
tiyle), jıibritiyeti hadit imalinde kullanılan pi
ritli top'aklar, madenli, alüminyumlu kumlar ve 
toprakU t% turb, on sene müddetle istifade edil
memiş elan bakiye yığınları ve cüruf Maadin Ni-
zamnamissiyle bu kanun hükümlerine tâbidir. 

İçme ve ve yıkanmaya mahsus olup halen mek-
şuf veyü henüz keşfedilmemiş şifalı sıcak ve so
ğuk ma en sularının rüsum ve temettü hisseleri 
vilâyet JUSUSÎ idarelerine aittir. Hususi idareler 
bu suları doğrudan doğruya işletebilecekleri gibi, 
talipleri e işletme ruhsatnamesi vermek suretiyle 
ihale de (edebilirler. Hususi idarlerce işletilmek 
istenmiyim veya ihale edilmiyenlerin rüsum ve 
temettü (hisseleri vilâyetçe belediye veya köyle
re terke dilebilir. 

Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli veya 
. . . mevkii | akımından ehemmiyetli olanlar lüzum 

görüldü ü takdirde doğrudan doğruya devlet
çe işletilebileceği gibi imtiyaz suretiyle taliple
rine de lale edilirler. 

Bu ş i a r d a n terkibi itibariyle kıymetli veya 
mevkii bakımından, ehemmiyetli olanlar lü
zum gö üldüğü takdirde doğrudan doğrunya 
Devletçi işletilebileceği gibi imtiyaz suretiyle 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN" TADİLİ 

4268 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4268 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Tabiî teşekkül neticesinde gerek 
yeryüzünde ve gerek yeraltında bulunan altın, 
gümüş, platin, civa, kurşun, demir, bakır, kalay, 
çinko, bizmut, kobalt, nikel, krom, arsinik, man
ganez, antimuan, alüminyum ve bunlara 
benzer madenî maddelerle kehribar, kü
kürt , şap, grafik ve her türlü maden kömürü, 
zift, neft, petrol ve petrole benzer diğer madenî 
maddeler, petrol istihsaline elverişli olmıyan 
asfalt yatakları, her nevi kıymetli taşlar, zım
para, lületaşı, içinde borasitli maddeler bulunan 
muhtelif cisimler, kayatuzu, tabiî tuzlu ve ba
kirli sular, sıcak ve soğuk maden suları, man
yezit, amyant, çimento yapılmasında kullanılan 
başlıca maddeler (bu maddeler çimento yapılma
sında kullanılmak şartiyle), kibritiyeti hadit 
imalinde kullanılan piritli topraklar, madenli, 
alüminyumlu kumlar ve topraklar, turb, on se
ne müddetle istifade edilmemiş olan bakiye yı
ğınları ve cüruf Maa'din Nizamnamesiyle bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus olup halen 
mekşuf veya henüz keşfedilmemiş şifalı sıcak ve 
soğuk maden sularının rüsum ve temettü hisse
leri vilâyet hususi idarelerine aittir. Hususi 
idareler bu suları doğrudan doğruya işletebile
cekleri gibi, taliplerine işletme ruhsatnamesi 
vermek suretiyle ihale de edebilirler. Hususi 
idarelerce işletilmek istenmiyen veya ihale edil-
miyenlerin rüsum ve temettü hisseleri vilâyet
çe belediyelere, köylere veya İktisadi Devlet 
Teşekküllerine terk edilebilir. 

Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli ve
ya mevkii bakımından ehemmiyetli olanlar lü
zum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya 
Devletçe işletilebileceği gibi imtij^az suretiyle 
taliplerine de ihale edilirler. İçmeye ve yıkan
maya mahsuc; bütün sıcak ve soğuk şifalı ma
den sulai'inıu mülkiyeti İcra Vekilleri Heyeti 

( S . Sayısı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 4268 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Madenlerin aranma ve işle
tilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. —• İçmeye ve yıkanmaya mahsus 
olup halen mekşuf veya henüz keşfedilmemiş 
şifalı sıcak ve soğuk sularının rüsum ve te
mettü hisseleri vilâyet hususi idarelerine ait
tir. Hususi idareler bu suları doğrudan doğ
ruya işletebilecekleri gibi, taliplerine işletme 
ruhsatnamesi vermek suretiyle ihale de edebi
lirler. Hususi idarelerce işletilmek istenilmi-
yen veya ihale edilmiyenlerin rüsum ve temet
tü hisseleri vilâyetçe belediyelere, köylere 
devredilebilir. 

Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli ve
ya mevkii bakımından ehemmiyetli olanlar lü
zum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya 
Devletçe işletilebileceği gibi imtiyaz suretiyle 
taliplerine de ihale edilebilirler. Bu hususta 927 
sayılı Kanunun hükümleri caridir. Bu Ka
nunun neşrinden evvel gerek hususi kanun
larla ve gerek imtiyaz suretiyle hakiki 
veya hükmi şahıslara verilmiş olan haklar mah
fuzdur. 

Ancak; İcra Vekilleri Heyeti karariyle, tes-
bit olunacak esas ve şartlar dairesinde bu su
ların mülkiyeti hususi idarelere, belediyelere, 
köylere veya İktisadi Devlet Teşekküllerine veya 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete aidolan 
müesseselere devrolunabilirler. Bu suretle mül
kiyeti devrolunan maden suları bu idareler ta
rafından re'sen veya bunların iştirakiyle kuru
lacak teşekküller vasıtasiyle işletilebilir. 

Bu idareler bu suların mülkiyetini hakiki 
ve hükmî şahıslara devir ve temlik edemezler. 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak 
veya soğuk şifalı maden sularının işletilmesi ve 
sıhhi murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Bu suretle her türlü tesisatın yapılmasından 
evvel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
müracaat olunur. 
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Da. E. 

talipler 
maya 
sularını 
riyl.e 
dilebiliri 

e de ihale edilirler. İçmeye ve yıkan-
nı^hsus bütün sıcak ve soğuk şifalı maden 

mülkiyeti İcra Vekilleri Heyeti kara-
si idare, belediye ve köylere terke-

ı|ı 

h/ıiım 

MülH^yeti hususi idare, belediye ve köylere 
maden suları bu idareler tarafından 

bunlarım iştirakiyle kurulacak te-
vasııtasiyle işletilebilir. 

susta 927 sayılı Kanun hükümleri ca-
kaııunun neşrinden evvel gerek hususi 
la ve gerek imtiyaz suretiyle hakiki 
mi şahıslara verilmiş olan haklar mah-

bırakıla 
re'sen 
şekkülkı. 

Bu 
ridiı-. B | 
kanuni atr 
veya hu 
f uzdur. 

İç m 
veya so | 
sıhhi m 
Hıfzıssı 

Bu 
evvel Si 
müracaH 

Taş 
uyularak 
nispî ve 
husssi il 

f 
tjeya 

H'.ı 

ait taş 
to resminden 
idareleri! 

Petr ı l 
takları : 
hakkmd 
tuzdur. 

eî e ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak 
uk şifalı maden sularının işletilmesi ve 

irakabesi hususunda 159'3 sayılı Umumi 
Ijıha Kanununun hükümleri tatbik olunur. 
sjıretle he; aüilü tesisatın yapılmasından 

.ıhat ve İçtimai 'Muavenet Vekâletine 
olunur", 

ocakları, Taş ocakları Nizamnamesine 
vilâyetler tarafından taliplerine ihale ve 

mukarrar resimleri eskisi gibi vilâyet 
areleri tarafından tahsil olunur. 

ÇimÇıto yapılmasında kullanılan maddelere 
feağı resmi maliyece tahsil olunan çimen-

ayrılarak her üç. ayda bir hususi 
verilir. 
istihsaline elverişli olmıyan asfalt ya-
icolmak üzere maden ve taşocakları 

;âki hususi kanunların hükümleri malı
lar: 

. MADDE 2. — Bu imtiyazın işletilmesi ve ku
rulacak bilûmum tesisler her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MABDE 2. — Bu knaun neşri tarihinden iti
baren n|er'idir. 

MAIüDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcıtı Vekilleri Heyeti memurdur, 
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Mal. E. 

karariyle hususi idarelere, belediyelere, köyle
re ve İktisadi Devlet Teşekküllerine terk edi
lebilirler. 

Mülkiyet* hususi idarelere, belediyelere, köy
lere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine bırakı
lan maden suları bu idareler tarafından re'sen 
veya bunların iştirakiyle kurulacak teşekkül
ler vasıtasiyle işletilebilirler. 

Bu hususta 927 sayılı Kanun hükümleri ca
rîdir. Bu kanunun neşrinden evvel gerek husu
si kanunlarla ve gerek imtiyaz suretiyle haki
ki veya hükmi şahıslara verilmiş olan haklar 
mahfuzdur. 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak 
veya soğuk şifalı maden sularının işletilmesi ve 
sıhhi murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi 
ffıfzıssıhha Kanununun hükümleri tatbik olu
nur. 

Bu suretle her türlü tesisatın yapılmasından • 
evvel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
müracaat olunur. 

Taş ocakları, Taş Ocakları Nizamnamesine 
uyularak vilâyetler tarafından taliplerine iha
le ve nispî ve mukarrer resimleri eskisi gibi vi
lâyet hususi idareleri tarafından tahsil olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan maddelere 
ait Taş Ocağı Resmi Maliyece tahsil olunan Çi
mento Resminden aynlarak her üç ayda bir 
hususi idarelere verilir. 

Petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt ya
takları haricolmak üzere maden ve taş ocakları 
hakkındaki hususi kanunların hükümleri mah
fuzdur. 

MADDE 2. — Dahiliye Encümeninin 2 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dahiliye Encümeninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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içtima: 3 S. S A Y I S I : 197 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya Devletine hibe edil
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1 /646) 

T. C. ' . . . • . " • * 

Başvekâlet • " *; '*..*** 1 .IV . 1957 
Kanunlar ve Kararlar . " ' , • , , ' 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-551/892 ' . , . ' - • . • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya Devletine hibe edilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 13 . I I I . 1957 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında mevcut bulunan dostluğun takviyesine ha
dim olmak ve yeni teşekkül eden Libya Ordusuna Türk Milletinin yardımının bir nişanesini teş
kil etmek üzere Türk Ordusunda kullanılan bâzı sÜâh, malzeme ve mühimmatın Libya Devetine 
hibe edilmesini temin maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 18 . IV . 1957 

Esas No. 1/646 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
Devletine hibe edilmesi hakkında kanun lâyihası, buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su-
Hükümet mümessilleri hazır olduğu halde encü- nulur. 
menimizde tetkik ve müzakere olundu. Millî Müdafaa Encümeni 

Yapılan incelemede Hükümetin mucip sebep- Reisi M. M. 
lerde tafsilen izah ettiği veçhile lâyihanın aynen Trabzon Elâzığ 
kabulüne karar verildi. 8. Orberk M. Ş. Yazman 



- a 
Kâtip 

Erzincan 
M. K. Sunaları 

Erzurum 
/. A. Ak dağ 

Elâzığ 
/ / . Göktuğ 

istanbul 
A. F. Ccbesoy 

istanbul 
T. Yazıcı 

Niğde 
Z. Üner 

Sivas 
1/. N. Turgay 

Bütçe Encümeni mubatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/646 

Karar No. 97 
Yüksek Reislij ;e 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkında Millî Müda
faa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 1 . I V . 1957 tarihli ve 71 - 551/892 
Sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
ve Millî Müdafaa Vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere yeni kurulmakta olan Lib
ya ordusuna Türk milletinin yardımının bir ni
şanesini teşkil etmek üzere Türk ordusunda kul
lanılan bâzı «ilâh, malzeme ve mühimmatın hibe 
edilmesi için İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet 
verilmesine mütedairdir. 

İki Devlet arasındaki mevcut dostluğa isti
naden hibe edilecek eslihanın Türkiye'nin as
kerî gücüne tesir yapmıyacağı hususunda Hü
kümet mümessilinin verdiği izahattan sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve hibe edi
lecek silâhların yedek aksam, teçhizat ve mal
zemesinin de birlikte verilmesi lüzumu söz öııûrj-

de bulundurularak buna ait bir hüküm madde 
metilinde mevcudolmadığından lâyihanın birin
ci caddesi tadilen ve müteakip maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Iınumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

m 
rI 

ö. 

Kocaeli 
K. Meriç 
Seyhan 

8. Tekelioğlu 
Tunceli 
A. Bora 

16 . 5 .1957 

Reis 
Balıkesir 

îmre 
âtip 

B)kad 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 

Sunar 
Bursa 

ff\ Köymen 
Diyarbakır 

M\ H. Ünal 
fsmir 

i>.; Bilgin 
Niğde 

C-Kavurmacıoglu R. Aksoy 
I tize Seyhan 

Ilı Agun A. Topalda/bu 
Yozgad 
T. Alpay 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Balıkesir 
M. H. Timurta§ 

Çorum 
Y. Gürsel 
istanbul 

N. Â. Sav 
Niğde 

A. N. Kadıogiu 
Ordu 

S. Işbakan 
Trabzon 

/. Şener 

( S . Sayısı : W ) 
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RÜKflMETİN l!EKLt!Ft 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 8.76/27 çapında 8 aded obüs 
ile 4 000 mermisi, 10,5/30 çapında 4 aded obüs 
ile 2 000 mermisi, 7,7 mm. çapında 1 000 aded 
piyade tüfeği ile 500 000 mermisi, 7,7 mm. ça
pında 400 aded hafif ma'kinalı tüfek ile 800 000 
mermisi, 7,7 mm. çapında 200 aded ağır maki-
nalı tüfek ile 400 000 mermisi, 40 aded 81 m m. 
lik havanla 12 000 mermisi, 9 mim. çapında 500 
aded tabanca ile 25 000 mermisi ve 15 000 aded 
el bombasının Libya Devletine hibe edilmesine 
İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde nıe-

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

13.111 .1957 
Başvekil 

A. Mederes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. ffüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demvrer 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. (J. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Pohıtkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın Libya Dev
letine hibe edilmesi hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1. — 8.76/27 çapında 8 aded obüs 
ile 4 000 mermisi, 10,5/30 çapında 4 aded obüs ile 
2 000 mermisi, 7,7 mm. çapında 1 000 aded piya
de tüfeği ile 500 000 mermisi, 7,7 mm. çapında 
400 aded hafif makineli tüfek ile 800 000 mermi
si, 7,7 mm. çapında 200 aded ağır makineli tü
fek ile 400 000 mermisi, 40 aded 81 mm. lik ha
vanla 12 000 mermisi 9 mm. çapında 500 aded 
tabanca ile 25 000 mermisi ve bu silâhların ye
dek aksam, teçhizat ve malzemesinin ve 15 000 
aded el bombasının Libya Devletine hibe edilme
sine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

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

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

•«»»L 

;CS. Sayın Î 19.7) 





Devre : X 
îçtima : 3 

Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 41 nci fıkrasının 
•değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 

mazbatası (1/663) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-566/1287 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 41 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 12.IV.1957 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
a.ra ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 41 ne?, fıkrası gereğince gaz ve her nevi 
müştail maddeler depoları kurmak ve işletmek belediyelerin vazifesi cümlesinden bulunmaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanununun 31 nci maddesine göre, akar yakıtların belediye depolarında bu
lunduğu müddet için 4 kiloluk küçük tenekelerden 2, 16 kiloluk büyük tenekelerden 8 kuruş ve 
dökme halinde bulunanların beher kilosundan 20 parayı geçmemek üzere belediye meclisince dü
zenlenecek tarifeye göre aylık depo ücreti alınması gerekmektedir. 

Bu kanun hükümleri muvacehesinde petrol şirketlerinin kendi malı olan depolarında bulun
durdukları akar yakıtlardan da depo ücreti alınagelmiş ve Devlet Şûrası Dâva Daireleri Umumi 
Heyeti esas 49/207 karar 50/233 sayılı bir kararında, akar yakıtlar hususi depolarda bulunsa 
dahi belediye depolarında muhafaza edilmiş hükmünde olduğu ve belediyeye ait bir âmme hizme
tinin müsaade veya mukavele ile başkalarına devredilemeyeceği mucip sebeplerine dayanarak hu
susi depolarda bulunan akar yakıtlardan belediyelerin tam tarife üzerinden' «Depo ücreti» ala
bileceğine hükmetmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun yürürlüğe girmesinden • itibaren memleketimizde yalnız petrol ara
ma faaliyetine girilmiş olmakla kalınmamış, petrol tasfiyehaneleri kurulması teşebbüsleri ile de 
karşılaşılmıştır. Gerek petrol işletmecileri, gerekse tasfiyehane ve boru hattı sahiplerinin bir taraf
tan ham petrolü, bir taraftan da petrol mahsullerini muhafaza etmek üzere,- dünyanın başka yerle
rinde de olduğu gibi, büyük mikyasta depo tesisatı vücuda getirmeleri bu sanayiin icaplarındandır. 
Bundan dolayı Petrol Kanunu ile petrol hakkı sahiplerine bu depoları kurma hakkı da verilmiş bu
lunmaktadır. 

Ücret bir hizmetin karşılığını ifade ettiğine göre bu depolarda bulundurulacak petrollerden bele
diyelerin depo ücreti almamaları gerekir. Ayrıca petrol hakkı sahiplerinin kendi depolarında muha
faza ettikleri petrol için belediyeye depo ücreti ödemeleri bu işin rantabilitesi ile de kabili telif 
bulunmamaktadır. Zira, petrol hakkı sahibi olmakla tevziateı şirket olmak başka başka şeylerdir. 
Tevziatçılar Petrol Kanununa tâbi değildirler. Tevziatçı şirketler tarafından müstehlike satılan 
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petrol mahsullerinin fiyatları Hükümetçe bütün masraflar fre ödenen depo ücretleri nazara alına
rak tesbit olunmaktadır. Petrol hakkı sahiplerinin sattığı hain petrolün ve petrol mahsullerinin fi
yatları ise serbest rekabet esasına dayanan dünya piyasası tajrafmdaıı tâyin edilmektedir. Binaena
leyh, muayyen maliyet unsurlarına yenilerinin ilâvesi mümkmn olmamaktadır. 

Ancak, şurasını derhal belirtmekte fayda vardır. Bugüne kadar petrol mahsullerini perakende 
olarak satan şirketlerin ödemekte oldukları depo ücretlerine!nıütaallik nizama, belediyelerimizin fi
ilen istinadedegeldikleri bir varidat membamdan mahrum bırakmamak için dokunulmaması muvafık 
bulunmuştur. 

Binaenaleyh yukardaki mâruzâtımızdan da anlaşılacağı veflhile, asıl maksat Petrol Kanununa göre 
işletmeci olanlarla boru hattı veya tasfiyehane sahibi bulunanların Petrol Kanununun verdiği hak
ka dayanarak kurdukları kendi depolarında bulundurdukları hampetrol veya petrol mahsulleri için 
belediyeye depo ücreti ödememelerini temin etmekten ibarett|r. Tevziatçı şirketler kemafıssabık depo 
ücreti ödemekte devam edeceklerdir. 

Bu maksadı tahakkuk ettirebilmek için 1580 sayılı BeleŞiye Kanununun 15 nci maddesinin 41 
Jici fıkrasının, Petrol Kanununa göre petrol ameliyatındanj 
bilmesinin belediye vazifeleri arasından çıkarılmasını sağlıy 
Petrol Kanuna ile mevcut tezadın ortadan kaldırılması kâ 

Zira, bu suretle yukarda zikri geçen Devlet Şûrası Ka 

madudolan depoların inşa ve işletile-
eak surette değiştirilmesi ve bu suretle 

görülmüştür. 
ferinin mucip sebebi petrol hakkı sahip

lerinin depolarına münhasır olmak üzöre ortadan kıldırılma olacaktır. 
Lâyihanın 1 nci maddesi esas maksada taallûk etmektediı 

ise icra hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No. 1/663 
* Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe | 

İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve 12 . IV . 
1957 tarihinde îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve Makamı 
Riyasetçe encümenimize havale buyurulan 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 41 
nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihası Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde arz 
ve izah edilen hususlar encümenimizce de kabule 
şayan görülerek lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının arz ettiği hususlar dola-
yısiyle tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesi de 
encümenimizce karar altına alınmıştır. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek Re-

2 nci madde meriyet, 3 neü madde 
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isliğe saİgı ile sunulur. 
l)ahiİMyTe En. Reisi 

Edirne 
R. masuhioğlu 

Kâtip 
jpamsun 

Anıt 
Amasya 

Zeren 
İmza d» bulunamadı 

Kastamonu 

Mazbata Muharriri 
Yozgad 

Ö. L. Erzurumluoğlu. 

Amasya 
K. Eren 

Bolu 
R. Akşemsettinoğlu 

Erzişcan Kastamonu Konya 
T. ŞÂocak S. Çağlar M. R. Özat 

Kütahya Muğla 
NMJ. Pepeyi Y. Paşamehmetoğlu 

Seyhan Sivas 
tR. Kınık E. Damalı 

{ S. Sayısı : 198 ) 



— 3 — 
HÜKÜMKTİN TEKLİFİ 

1580 .sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi
nin 41 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka

mın lâyihası 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nei maddesinin 41 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Petrol Kanununa göre petrol hakkı sahiple
ri tarafından yapılan ve petrol ameliyatından 
madııt bulunanları haricolmak üzere gaz ve her 
nevi müştail maddeler depoları yapmak ve işlet
mek». 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde me-

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

.12. I V . 1H5/7 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Mederes M. C. Bengü 
Devlet Vekili ve Devlet Vekili 
'Millî M. V. V. E. Kalafat 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ye Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

»••« 
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Devre : X I A A 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : İ Ö U 

Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri 
ile bundan sonra kurulacak üniversiteler için 'yapılacak istim
lâklerde takdiri kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin 
sureti teşkili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1 /665) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . V . 1957 S 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71-572/1355 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üniver
siteler için .yapılacak istimlâklerde takdiri kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin sureti 
teşkili hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
10 . V . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı ınucibesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim, . 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Yeni bir zihniyete ulaşmış olan bu devir üniversitelerinin tedris ve terbiye faaliyetleri yanın
da ilmî ve teknik araştırmalara ve çevre ihtiyaçlarını karşılamaya büyük önem vermekte oldukları 
malûmdur. Bu sebepledir ki, yeni üniversiteler, faaliyetlerinin bütününü tahakkuk ettirmek için lü
zumlu bina ve tesisleri ihtiva edebilecek geniş sahalar üzerinde kurulmaktadır. 

Kuruluş hazırlıklarının yapılmasına 6059, 6594, 6595 ve 6887 sayılı kanunlarla mezuniyet veril
miş olan Atatürk, Ege, K. Deniz Teknik ve Anftara Orta - Doğu Teknik Üniversitelerinin kurulaca
ğı arazi sahaları yukarda mâruz prensibe göre tâyin ve tesbit edilmiş olduğu gibi bundan sonra ku
rulacak üniversiteler için de aynı suretle hareket olunması tabiîdir. 

Kuruluş halinde olan üniversitelerin geniş mikyastaki istimlâk sahalarına ait kıymet takdirleri
nin 6830 sayılı İstimlâk Kanununa göre teşkil olunan muhtelif heyetler tarafından yapılması hem 
mütehalif neticelere sebebolmakta ve hem de işleri geciktirmektedir. 

Bu itibarla, kıymet takdirlerinde aynı adaletli ölçü ile hareket edebilecek ihtisas sahibi tek bir 
takdiri kıymet komisyonu ve bedele itiraz halinde aynı suretle muayyen bir ehlivukuf heyeti teşkili 
maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmış bul un maktadır. 



Muvakkat Encümen mazbatası 

T. BM. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No: 1/665 
Karar No: 2 

Yüksek Reisliğe 

Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Tek
nik üniversiteleri ile bundan somu kurulacak 
üniversiteler için yapılacak istimlaklerde tak
diri kıymet komisyonları ve ehlivukuf heyet
lerinin sureti teşkili hakkındaki kanun lâyihası 
Yüksek Meclisçe teşkiline karar verilen Muvak
kat Encümenimiz tarafından Maarif Vekilinin 
huzu riyle müzakere edildi. 

Sözü gecen kanun lâyihasına ait esbabı mu
cibe raporunda belirtildiği üzere kuruluş halin
de olan üniversitelerin geniş mikyastaki istim
lâk sahalarına ait kıymet takdirlerinin 6880 sa
yılı İstimlâk Kanununa göre teşkil olunan tak
diri kıymet ve ehlivukuf heyetlerince göz önün
de bulundurulması lâzımgelen kıymet takdirine 
ait prensip ve ölçüler aynen muhafaza edilmek 
şartiyle memleket ölçüsünde ehemmiyeti haiz 
bulunan üniversitelerimizin .bir an evvel kurul
masını teinin için gerekli istimlâklerin kısa bir 
zamanda intacını sağlamak maksadiyle ihtisas 
sahiplerinden müteşekkil ayrı birer takdiri kıy
met komisyonu ile ehlivukuf heyeti teşkili husu
sundaki Hükümet teklifi encümenimizee de ka
bule şayan görülmüştür. 

Ancak Hükümetçe getirilen kanun lâyihası 
yeni çıkarılmış olan 6880 sayılı İstimlâk Kanu
nunun bir tadili mahiyetinde olduğundan bütün 
istimlâk muamelelerini bir kanunda toplamak 
hedefini güden mezkûr kanunu tadil etmek sure
tiyle bu kanunun bütünlüğünü ihlâl etmenin doğ
ru olmıyaeağmı göz önünde bulunduran encüme
nimiz getirilen kanun lâyihasının halen hü
kümlerinin mahfuz bulunduğu İstimlâk Ka
nununun 35 nci maddesiyle kabul edilen 6541 
jsayıh baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
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kalacak kasaba, köy ve arazinin istimlâki hak
kındaki Kanunun takdiri kıymet komisyonla-
riyle ehlivukufa ait 5 ve 8 nci maddelerinin ih-

piği hükümlerini aynen getirmekte oldu
ğu görüldüğünden istimlâke ait diğer hüküm
ler aymen 6880 sayılı Kanunla derpiş! edilen 
hükümlere tâbi bulunmak ve ancak takdiri. 

komisyonla riyle ehlivukufa ait husus-
*541 sayılı Kanunun sözü gecen 5 ve 8 

nci majddeleri tatbik edilmek suretiyle bu ka
nuna atıf yapılmanın daha isabetli olacağı nıü-. 

İde kanunun başlığı ve birinci maddesi 
bu esajıa göre yeniden hazırlanmış ve muvak
kat madde ile ikinci ve üçüncü maddeleri ay-

ipul olunmuştur. 
ijıca işin müstaceliyetine binaen kanun 

layihasının takdimen ve müstacelen görüşülme
si de. «arar altına alınmıştır. 

Unun mi Heyetin Yüksek tasviplerine arz edil
mek üiîrre Kiyaset Makamına saygı ile" sunulur. 

kıymet 
larda (3 

nen ka 
Ayıt 

Mu vaki 
( 

# 

W 

İT 
JI. 1 
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Erzurum 
(Javuşoğiu 
Bursa 

. Köy men 
(riresun 

U. İzmen . 
Samsun 

!/. Özkefeli 
•iak 
ulmuz 

Yozgad 
A. Ünlûsoy 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Donu Teknik 
üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üni
versiteler için yapılacak istimlâklerde takdiri 
kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin 

sureti teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDB 1. — Ege, Karadeniz Teknik ve 
Orta - Doğu Teknik üniversitelerinin ve bun
dan sonra kurulacak üniversitelerin kuruluşları 
ile ilgili istimlâklerde takdiri kıymet komisyon
ları, Maliyeden bir, Toprak ve iskân işleri Daire
sinden bir,, mahallî Tapu Sicil Muhafızlığın
dan bir, Teknik Ziraat Müdürlüğünden bir, il
gili üniversiteden iki, mmtakanm ba"dı bulun
duğu Ziraat Odasından bir ve takdirin yapıla
cağı kasaba belediye meclisinden veya köy ih
tiyar heyetinden iki olmak üzere dokuz kişi
den; ehlivukuf heyeti de, inşaat ve Ziraat Mü
hendisleri odalarının namzet, listelerinden birer 
ve mmtakanm bağlı bulunduğu Ziraat Odası
nın göstereceği namzet listesinden bir olmak 
üzere üç kişiden teşekkül eder. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte henüz »karara bağlan
mamış olan bedel dâvalarına ait ehlivukuf ra
porları ile henüz dâvaya intikal etmemiş olan 
takdiri kıymet mazbataları hükümsüz olup bun
lar hakkında işbu kanuna tevfikan ya yeniden 
ehlivukuf raporu almır veya yeniden kıymet 
takdiri muamelesi yapılır. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

l 6 . V . 1 9 5 7 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
'Maliye Vekili 

H. Polatkan 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik 
üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üniver
siteler için yapılacak istimlâklerde 6541 sayılı 
Kanunun 5 ve 8 nci maddelerinin tatbik edile

ceği hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. —• Ege, Karadeniz Teknik ve 
Orta - Doğu Teknik üniversitelerinin ve bundan 
sonra kurulacak üniversitelerin kuruluşları ile 
ilgili istimlâklerin takdiri kıymet komisyonla-
riyle ehlivukuf -heyetlerinin teşkilinde 6541 sa
yılı Kanunun 5 ve 8 nci maddeleri Jıükümleri 
tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. '— Hjikümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MAİLDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Ikt, ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve iç. Mua. 'Vekili 

N. Körez * 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

Mümfaz Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

«•» 
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Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /648) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . IV . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 555/900 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 13 . I I I . 1957 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

* ' " *" ESBABI MUCİBE 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 37 nci maddesine göre, 
yabancı memleketlerden »istanbul ve izmir limanları vasıtasiyle memlekete ithal olunacak bütün 
malların Muamele Vergisine tâbi olanlarından bu vergi matrahı ve Muamele Vergisine tâbi olmı-
yanlardan da C.l.F. kıymeti üzerinden % 1 nispetinde Rıhtım Resmi alınmaktadır. 

Bu maddeye göre, Rıhtım Resminin matrahını ya Muamele Vergisi matrahı veya eşyanın O.Î.F. 
kıymeti teşkil etmektedir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 67 nci maddesinin 1 nci fıkrasiyle 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanunu ve bu kanunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Gider vergileri Kanunu, Muamele Vergisi ile birlikkte dâhilde ve ithal sırasında alınan istihlâk 
vergilerini, nakliyat resmini ve akar yakıtlardan alman Yol Vergisini de kaldırmış bulunması itiba
riyle bu kanunun münhasıran Muamele Vergisini tadil eden bir kanun olarak kabul edilmesine vs 
ithalde alman İstihsal Vergisine tâbi eşyanın Rıhtım Resmi matrahı olarak bu vergi matrahının 
alınmasına imkân görülememektedir. Zira ithal sırasında alınan istihsal Vergisi hüviyet ve mahi
yet itibariyle Muamele Vergisinden tamamen farklı bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, ithal sırasında alman istihsal Vergisine tâbi eşyanın Rıhtım Resmi matrahı
nın, bu eşyanın C.Î.F. kıymeti olması icabeder. Bu ise Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının 
varidatının azalmasını intaceder. 

Denizcilik Bankasının, istanbul, İzmir, Trabzon ve Van işletmelerinde -mevcut büyük gayrimen
kul ve tesislerinin bakım, tutum ve ihyasının ve aynı zamanda âmme hizmeti karakterindeki gö
revlerinin ifasının bir karşılığım teşkil eden bu- resmin c/c 1 nispeti ile elde edilen hasılatı dahi 
banka gayelerinin tahakkuk ve teminine gayrikâfi olduğu -ve ayrıca banka sermayesine ilâveten 
5842 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendi gereğince ileride devredilecek gayrimenkullerin 
muhassas bulunacakları gayelerin tahakkuku için icabeden bakım, tutum ve ihyaları hususu da 
nazara alınarak ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Münakalât Encümeni jpazbatası 
T. B. MM. 

Münakalât Encümeni 
Esas No. .1/048 

Karar No. 5 
Yüksek Reisli|k 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı fin cj| 
Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası, encümenimizde ilgili vekâlet tem
silcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: I|k\ 

Müzakere sırasında yabancı memleketlerden buyıff 
İstanbul, İzmir ve Trabzon limanları vasıtasiyle 
memlekete ithal olunacak bütün malların ithalde 
alınan İstihsal Vergisine tâbi olanlarından bu ver
gi matrahı ve ithalde alman İstihsal Vergisine tâbi 
olmıyanlardan da C. İ. F. kıymeti üzerinden c/c 
2 nispetinde Rıhtım Resmi alınması hakkındaki 
Hükümet teklifi; bu vergi saha ve şümulünün; 
eski matrah olan ve G802 sayılı Gider Vergisi 
Kanunu ile kaldırılan 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanununa nazaran daralmış olduğundan do
layı muvafık görülmüştür. 

Ancak bu sebep ve mülâhaza ile bu resmin yüz
de iki buçuğu, iblâğ edilmesi hakkındaki bir tekli- İmzaHİ 

Münakal 

İmkad 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Esas No. 1/648 
Karar No. 66 

Yüksek Reisli] 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkında
ki kanun lâyihası ilgili hükümet ve banka tem
silcileri hazır olduğu halde encümenimizde tet
kik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihasının dayandığı mucip sebepler 
encümenimizce de tamamen yerinde görülmüş ve 
Muamele Vergisinin yerine kaim olan Gider 
Vergisinde, vergi mevzuları kısmen daraltılmış 
ve bâzı ahvalde vergi nispetleri indirilmiş ve 
1954 yılından bu yana bu vergi hasılatı, azal
ma istikametinde bit' seyir takibine başlamış, 
buna mukabil liman ve tesislerin iyi bir bakım
la ihtiyaca .cevap verebilecek seviyede tutmak 
ve hattâ yenilerini yapmak mevkiinde ve mec
buriyetinde bulunan Denizcilik Bankası Türk 
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16 . IV . 195 0/ 

ıha ziyade ilgili olan Maliye ve Bütçe eııeü-
rince tetkikinin mümkün ve uygun olacağı 
âasivle kanun lâyihası aynen kabul edil-

ralesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 
ulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 

ât Encümeni Reisi 
Bilecik 

Y. Üresm 
Kâtip 
Sivas 

E. Erdinç 
Bitlis 

N. Barut 
a bulunamadı 
Kocaeli 
S. Göksel 

a- bulunamadı 

M. M. 
Afyon K. 
E. Ccrçd 

Balıkesir 
M. Iştın 

Bitlis 
S. İnan 

Balıkesir Mardin 
A. Kahpsızoğlu E. Aybar 

26 . IV . 1951 

tnmkt 
ti 

Ortaklığının hizmet ve masrafları, ha-
onjonktürüne muvazi olarak gün geçtikçe 

a bulunmuş olduğundan hükümet tek-
e % 1 den, % 2 ye çıkarılan Rıhtım Res-

% 2,5 a iblâğ edilmesi zaruri görülmüş 
jundan lâyihanın başlık ve metni, sadece 
spet değişikliği ile aynen mevcut azanın 
iyle encümenimizce kabul edilmiştir. 

^valesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
inak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

nhs] 

İftıv 

um 
U.v e Encümeni Reisi 

Amasya 
/ / . Karay 

ip 
yas Bolu 
fyskay S. Baysal 

M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 

Giresun 
A. tzmen 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/618 
Karar No. 103 

22 .V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı hakk ındak i 584-2 sayılı K a n u n u n :>7 ı.ci 
maddesinin, tadil i hakk ında Maliye Vekâle
tince hazı r lanan ve Yüksek .Meclise arzı İc
ra Vekilleri Heyet ince karar laş t ı r ı l ıp Başvekâ
letin 1 . IV . 1957 tar ih l i ve 71 - f>55i/9()0 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanım lâyihası Müna
kalâ t ve Maliye encümenleri mazbata lar iyie 
bir l ikte encümenimize havale edilmiş olmakla. 
Münaka lâ t ve Maliye Vekâlet ler i ile Denizcilik 
Bankasının mümesssilleri hazır o lduklar ı hal
de te tk ik ve müzakere edildi. 

Kanun lây ihas ı ; gerekçesinde yazılı sebep
lere is t inaden Denizcilik Bankası T ü r k Ano
nim Ortakl ığı hakk ındak i 5842 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesinin tadil i suret iyle yabancı 
memleket lerden İs tanbul , İzmir ve Trabzon li
manlar ı vasi t asiyi e memlekete i thal edil en ve i 1 h a -
lindc İstihsal Vergisine tâbi olmıyan mallardan 
C. İ. E k ıymet i üzer inden a l ınmakta olan % 1 
Rıh t ım Resminin % 2 ye iblâğını teinin maksa-
diyle sevk edilmiş bu lunmaktad ı r . 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve bu husus ta Hükümet mümessi l ler inden 
alman, izahat tan sonra, lâyihayı bidayeten. tet

kik eden Maliye Encümeninin mazbatas ında be
l i r t t iği mucip sebeplerle bu resmin % 2,5 e 
iblâğı suret iyle ta dilen kabul etmiş olduğu me
tin müzakereye esas tu tu lmuş ve mezkûr en
cümenin hazır lamış olduğu metin encümenimiz-
ce de aynen kabul edilmiştir . 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur . 

Reis 
Balıkesir 
II. İmrc-

Kâtip 
Tokad 

(). Sunar 

Çoruh 
Y. Oümüşel 

Erzurum 
N. Ürker 

Kastamonu . 
/ / . Dura 

Niğde 
1. N. Kadıoğlu 

Van 
K. Yörükoylu 

Reis vekil i 
Kırklareli 
S. liakay 

Balıkesir 
M. II. Tim ur tas 

Torum 
V. dür sel 
Eskişehir 

.1 . Poluoğiu 
Kayseri 

/. Kirazoylu 
Trabzon 

/ . Şener 
Vozgad 
I). Akhel 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Bursa 
/ / . Köyinen 
Diyarbakır 
M. II. Ünal 
(iünıüşane 

/ / . T akdemir 
Muğla 

. 1 . Sarıoğlu 
Tunceli 

B. T. O kay yün 
Yozgad 

T. Alpay 

H Ü K Ü M E T İ N TUK LİFİ 

Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 37 
nci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyiham 

MADDİ-] 1. _ 5Sİ2 sayılı 
Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kaııunıuıun .'17 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değişt ir i lmiştir . 

«Madde 'M. — Yabancı mem
leketlerden İstanbul, İzmir ve 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
T A D İ L İ 

Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 37 nci 

maddesinin tadili hakkında 
Kanun 

MADDİ'] 1. — 5842 sayılı De
nizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun .'!7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir . : 

«Madde o7. — - Y'abaneı mem
leketlerden İs tanbul , İzmir ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Denizcilik Bankası Türk' Ano
nim Ortaklığı Kanununun 37 
nci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

M A D D E 1. — Maliye Encü
meninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı. : 201 ) 
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Trabzon limanları vasıtasiyle 
memlekete ithal olunacak bü
tün malların ithalde alınan is
tihsal Vergisine tâbi olanların
dan bu vergi matrahı, ve ithal
de alınan İstihsal Vergisine tâ
bi ohmyanlardan da O. I. F. 
kıymeti üzerinden % 2 nispe
tinde Rıhtım. Resmi alınır. 

Gümrük İdaresince Gümrük 
Resmi ile birlikte ve Gümrük 
Resminin tahakkuk ve tahsili
ne ait hükümler dairesinde tah
sil edilecek olan bu resmin bir 
aylık tutarı ertesi ayın sonu
na kadar bankaya verilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

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

13 . I I I . 1957 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü < 

Devlet Vekili ve "'*&• 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 

— 4 -
Mal. E. 

it m 

asıtjasiyle 
bti-
İs-

arııı-
ithal-
!ie tâ-

Trabzon limanları v 
memlekete ithal olunacat|k 
tün malların ithalde alı 
tihsal Vergisine tâbi olaijl 
dan bu vergi matrahı ve 
de alman İstihsal Vergisf 
bi olraıyanlardan da C. I. j<\ kıy 
meti üzerinden % 2,5 nispetin
de Rıhtım Resmi alınır. 

Gümrük İdaresince Gıımrük 
Resmi ile birlikte ve Gümrf k Res-
miırin tahakkuk ve tahsiline ait 
hükümler dairesinde tahsil edi-
lecck olan bu resmin bir aylık 
tutarı ertesi ayın sonuna kadar 
Bankaya verilir.» 

MADDE 2. — Hüki 
ikinci maddesi aynen kabı 
mistir. 

MADDE — Mükii metin 
üçüncü maddesi aynen 
edilmiştir. 

il m e itlll 
1 edil-

kabul 

Millî Müdafaa Vckilr 

Dahiliye Vekili 
V. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Maarif Vekili 
• A. Özel 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

• • ^|wWii • • ' 
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B. E. 

MADDE 2. — Maliye Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İkt, ve Ticaret Vekili 
A.- Ak er 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Güm. ve İnli. Vekili 
/ / . Iliisman 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. I) emir er 

(/alışma Vekili 
Mümtaz T ar han 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 


