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lunduğundan yapılacak bir muamele bu
lunmadığına dair Bütçe Encümeni Riya
seti tezkeresi (3/357) 53 

5. — İkinci defa reye konulacak mad
deler 53 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihti
yâçları için gelecek yıllara geçici yüklen-

Sayfa 
melere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı 
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sebebine dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali (6/209) 61 
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yapağı ve tiftik fiyatlarının tesbit edilme
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kâleti Vekili Sebati Ataman'm tahrirî ce
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2. —r Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nm, Sü-
ıııerbank ile hususi fabrikalarm imal et
tikleri pamuk ipliği satış fiyatlarının ayar
lanıp ayarlanmadığına dair sualine Sanayi 
Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm tahrirî 
cevabı (7/312) 1 

3. —• Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
hurda madenlerin beynelmilel piyasadaki . 
1956 yılı fiyatlarına dair sualine Sanayi 
Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm tahrirî 
cevabı (7/375) ; : 7 

4. — Elâzığ Mebu&ıı Mustafa Altındo-
ğan'm, Elâzığ'da mevcut matbaalardan 
her birine 1957 - 1958 yılında tahsis edilen 
kâğıt miktarına ve tahsisteki kıstasa dair 
sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ata
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nununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, 
Malive ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/41) 62:63 
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2. — Maden Kanununun 73 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun lâvihası ve 
Sanayi Encümeni mazbatası (1/209) 63:64 

3. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

:75 yardımlara dair kanun lâyihası ile Çankırı 
Mebusu Ferhan Arkan ve 5 arkadaşının, 
Çankırı vilâyetinde sel baskını dolayısiyle 
vukua gelmiş olan zararların giderilmesi, 
Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve 2 ar-

:76 kadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel'baskmı -;._.-
dolavısivle vukua gelmiş olan zararların 
telâfisi hakkında kanun teklifleri ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/185, 
2/192) 64 

4. •— Tebligat kanunu lâyihası ve Mü-
76 vakkat Encümen mazbatası (1/105) 64:73 



.1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle, yapılacak yardımlara dair ka
nun lâyihasının birinci maddesi üzerindeki müza
kerelere devam edildi. Madde, dikkate alman 
takrirlerle encümene verildiğinden diğer madde
lerin müzakeresi tehir edildi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
maddelerinin müzakeresi bitirildi. Heyeti unrami-
yesi açık oya sunuldu, toplanan reylerin tasnifi 

Şifahi Sualler 
1. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Çoşkun'-

un, müzikal lokallerde günün hâdiselerini kari-
katürize eden sanatkârlara emniyet müdürlü
ğünce tenbihatta bulunulduğu hakkındaki habe
rin doğru olup olmadığına dair şifahi sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/375) 

2. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, Av
rupa Tediye Birliği ile yapılan Kredi Anlaşma
sına dair şifahi sual takriri Başvekâlete gönde
rilmiştir. (6/376) 

3. — Güşmüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, 
Küçükyalı'daki sinema binasının ne sebeple çök
tüğüne dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/377) 

Lâyihalar 1 
1. — Hayvanların sağlık zabıtası Kanununun 

22, 46 ve 48 nci maddelerinin tadili hakkındaki 
1775 sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/313) 
(Ziraat ve Bütçe encümenlerine) 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/314) (Bütçe Encümenine) 

3. — Millî Müdafaa Vekâleti İskân ihtiyaçla
rı için sarfiyat icrası ve bu Vekâletçe kullanılan | 
gayrimenkuUerden lüzumu kalmıyanların satıl- J 
masına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesi- { 

neticesinde nisap olmadığı anlaşıldığından kanun 
lâyihası için ikinci defa reye müracaat olunaca
ğı tebliğ olundu. 

6 . I I . 1959 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili t Kâtip 
Kayseri Mebusu Samsun Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Abdullah Keleşoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

I 4. — Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, 
Ankara'daM spor sarayının ne sebeple yıkıldığı-

I na dair şifahi sual takriri Başvekâlete gönderil
miştir. (6/378) 

Tahrirî Sualler 

1. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 1940 -
1950, 1950 - 1958 yıllarında ithal ve istihsal edi
len demir ve çimento miktarına dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir; (7/414) 

2. •— Mardin Mebusu Selim Telliağaoğlu'nun, 
j Mazıdağı - Akgevi yolunun biran evvel ikmali 
! hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 

tahrirî sual takriri^ Nafıa Vekâletine gönderilmiş-
| tir. (7/415) 

ne dair kanun lâyihası (1/315) (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyis 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarları
nın değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/3.16) (Bütçe Encümenine) 

5. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası '(1/317) (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Ordu menşuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 
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istihkaklarının artırılması hakkında kanun lâyi
hası (1/318) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) : 

7. — Temsil ödeneği Kanununun 1 nci mad
desinde yazılı öd-snek miktarlarının artırılması 
hakkında kanun lâyihası ('1/319) (Bütçe En
cümenine) 

Teklifler 
8. -r- İstanbul Mebusu Ali Harputlu ve üç 

arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 47 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi (2/279) Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

9. — İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu 'nun, 
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinde zikredilen suçları işliyen şoför ve 
sürücülerin affına dair kanun teklifi (2/280) 
(Adliye Encümenine) 

10. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata v;; 
iki arkadaşının, muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenme-

(Dahüiye En-

Öztürk ve Van 
4 arkadaşının, 

1959 0 : 1 
sine dair kanun teklifi (2/281) 
cümenine) 

11. — Ağrı Mebusu Halis 
Mebusu Tevfik Doğırşıker ile 
1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini tadil eden 6478 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/282; 
(Bütçe Encümenine) 

12. — Diyarbakır Mebusu Fikri Arığ ve 1 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei*$~ 
vekili eriyle Riyaset Divanı kâtiplerine ve İdare 
Âmirlerine verilmekte olan tazminatın artırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/2183) (Bütçe En
cümenine) 

Mazbatalar 
13. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/287) (Ruznameye) 

14. — lî)58 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvele yapsın 
ilâvenin kabulü hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/294) (Ruznameye) 

B İ E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15.03 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KATİPLER : Hakkı,Kurmel (Kayseri), Abdullah Kelesoğlu (Samsun) 

3 . — YOKLAMA 

REİS —f Yoklama yapacağız efendim. 
(Bingöl mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Başvekil Adnan Menderes'in vazife ile 
yurt dışında bulunduğu müddet içinde Başve
killiğe, Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in 
vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkere
si (3/355) 

REİS 
yoruz. 

Riyaseti Cumhur tezkeresini." oku-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Başvekil Adnan Menderes'in vazife ile yurt 

dışında bulunduğu müddet içinde, Başvekilliğe 
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in vekil
lik etmesinin Başvekilin teklifi üzerine muva
fık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ha
riciye Vekili'F atin Rüştü Zorlu'nun avdetine ka-
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dar kendisine, Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hariciye 

Vekili Fatin Rüştü Zorlu 'mm avdetine kadar 
kendisine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in 
vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ede
rim. 

Reisicumhur 
C. Bay ar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 
Bütçe Encümeni Riyasetinin bir tezkeresi 

var, okuyoruz efendim. 

3. — Hakimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin ihtiva ettiği 
hükümler ahinen kabul olunan 7168 sayılı Ka

nunda yer almış bulunduğundan yapılacak bir 
muamele bulunmadığına dair Bütçe Encümeni 
Riyaseti tezkeresi (3/357) 

Yüksek Reisliğe 
Sakarya.Mebusu Selâmi Dinçer'in, Hâkimler 

Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine bağlı cetvelin değiştirilmesi hafkkmdaki 
kanun teklifi 19 . II . 1958 tarihinde encüme
nimize havale edilmiş olup encümen evrakı me-
yanında bulunmaktadır. 

Kanun teklifinin ihtiva ettiği hükümler ahi
ren kabul olunan 28 . XI . 1958 tarihli ve 71'88 
sayılı Kanunda yer almış olduğundan encüme-
nimizce yapılacak bir muamele olmadığı cihetle 
dosyanın ilişik olarak takdim edildiğini saygı
larımla arz ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Balıkesir Mebusu 

Halil îmre 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur. 

5. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

I. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun (1/278) 

REÎS — Geçen inikatta inhisarlar Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 

yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihasına verilen reylerin tasnifi 
neticesinde nisap hâsıl olmaması dolayısiyle lâyi
ha bu defa yeniden açık reyinize arz edilmiştir. 
Arkadaşlar lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

6. — SEÇİMLER 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan bir daire 
reisliği ve bir âzalik için seçim yapılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/239) (1) 

RElS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şûrayı Devlette bir daire reisliği ile âzalığm 

uzun zamandan beri münhal bulunması dolayı
siyle seçimin, ruznamede bulunan maddelere ve 
diğer bütün işlere takdimen bugün yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın Mebusu 
Cevaat Ülkü 

(1) 65 S, sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Ruznamemizde mevcut Şûrayı Dev
lette münhal bulunan bir reislik ile âzalik için 
seçim yapılması hakkındaki maddenin bütün iş
lere takdimen ele alınması hususundaki teklifi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı okutuyorum. 
(Muhtelit Encümen mazbatası okundu.) 
REÎS — Şûrayı Devlette açık bulunan bir 

reislik için Vecihi Tönük, Tevfik Gerçeker ve 
îbrahim Hilmi Senil; âzalik için de Muzaffer 
Kuşakçıoğlu, Ali Doğan Toran ve Ahmet Celâ-
lettin Göydün namzet seçilmişlerdir. Bu namzet
ler arasında yapılacak olan seçime geçiyoruz. 

Mütaakıben sözlü sorulara geçeceğimizden 
arkadaşların salonu terk etmemelerini rica ede
rim. . 

Tasnif heyetlerini seçiyoruz. 
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Reislik için : 
Osman Alihocagü, 
Şevki Erker, 
Mehmet Hazer, 
Mustafa Bağrıaçık (Yok sesleri) 
Selim Akis, 

Âzalıklar için : 
Tevfik Doğuışıker (Yok sesleri) 
Muammer Akpmar (Yok sesleri) 
Fahri Köşkeroğlu, 
Hasan Polat, 
Mehmet Ak. 

6;?;i959 0 : 1 
Bu arkadaşlar tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
Seçime hangi intihap dairesinden başlanaca

ğını tesbit için kur'a çekiyoruz : Tokad. 

Seçime Tokad intihap dairesinden başlıyo
ruz. 

(Tokad intihap dairesi mebuslarından başla
nılarak adlar okundu ve reyler kürsüdeki sepe
te atıldı) 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen istimal buyursunlar... Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

7. — SUALLER VE CEVAPLAB 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Maraş Mebusu Emin SoysaVm, Sümer
bank mamullerine yapılan zammın sebebine dair 
sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebatı Ataman'ın 
şifahi cevabı (6/200) 

REİS — Emin Soysal arkadaşımız burada
lar mı? (Burada sesleri) 

Sanayi Vekili, buradalar. Suali okuyoruz, 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

Soru : 
Müteaddit zamlardan sonra metresi 48,50 ku

ruşa satılan yünlü kumaşın 75 liraya, 2,60 ku
ruşa satılan poplinin 5,15 kuruşa çıkarılması 
gibi, Sümerbank mamullerine yapılan ve halkın 
geçim durumunu bir kat daha zorlaştıran zam
ların sebebi nedir? 

REÎS — Sanayi Vekili, buyurun. 
KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım, yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere, Sümerbank fabrika
ları umumiyet itibariyle memleketimizde hususi 
sektörün de büyük ölçüde meşgul olduğu sahalar
da istihsal yapmakta olan müesseselerdir. Bun
ların imal ettiği eşyanın fiyatlarında zaman za

man gerek yükselme, gerekse alçalma suretiyle de
ğişiklikler olmaktadır. Sümerbank fiyatlarında 
değişikliklerin sebebi konjonktür değişikliklerine 
intibak ile hulâsa edilebilir. Maliyet unsurların
da husule gelen değişiklikler, maliyetleri yükselt
tikçe şüphesiz ki, Sümerbank mamullerinin de 
satış fiyatları yükselmekte, maliyet unsurların
da maliyetleri düşürecek değişiklikler olduğu 
takdirde Sümerbank mamullerinin fiyatları in
dirilmektedir. Sümerbank mamulleri fiyatların
da husule gelen müspet ve menfi değişiklikler 
seneler boyunca olagelmiştir ve olmaktadır. Bun
lar mutlaka zam şeklinde tezahür etmemektedir. 
Yeni misali de Sümerbank yünlü mamullerinde 
son zamanlarda yaptığımız, bazan nispetleri 
% 50 yi aşan tenzilâtla da sabittir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Sanayi Vekilinin beyanatını din
ledim. Bu zamların sebebini, artırılmasına ve 
indirilmesine,, zamları veya indirmeleri maliyet 
unsurlarına bağlarlar. Yani maliyeti sebep gös
terdiler. 

Şimdi bendeniz Beşinci Adnan Menderes Hü
kümetinin bu Mecliste okuduğu Resmî Hükümet 
beyannamesinden bir fıkra arz ediyorum; (Bütün 
fiyat artırmalarına imkân ve mahal vermemek 
esaslı vazifemizdir.) buyurmuşlardı. Bunu söy-
liyen 5 nci Adnan Menderes Hükümeti, bu zam
ları yapan da 5 nci Adnan Menderes Hükümeti. 
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Evet, Adnan Menderes Hükümeti programında
ki açık-v&'dine rağmen bir yılda ikinci defa ola
rak 2", '¥t ; 1957 de Sümerbank yünlü ve pa
muklu mamullerine ortalama % 87 nispetinde 
zam yapmıştır. Vekil diyor ki, şimdi biraz in
dirdik. % 100 zam yap, % 50 indir, % 50 sini 
millete yuttur. (Sağdan gülmeler) Bu olmaz 
arkadaşlar. Demokrat Parti iktidara gelmeden 
evvel, resmî programı, beyannamesindeki vaid-
leri bir tarafa köyde, şehirde, meydanda, der
gâhta, Mecliste, her tarafta mesul, gayrimesul 
sözcülerinin îıepsi, bizlere basmayı, kaput bezini 
30 kuruşa satacağını söylemişti. Devran geldi 
devir döndü kaput bezi 1950 de 90 kuruş iken, 
şimdi 150 - 200 kuruşa, diril 80 kuruştan 200 
kuruşa, poplin 260 kuruştan 515 kuruşa, renkli 
patiska 160 kuruştan 240 kuruşa, patiska 585 
ten '650 kuruşa, goblen 900 kuruştan 1 080 ku
ruşa. çıktı. Hangi birini sayayım size. Hükü
metin, bu zamlar dolayısiyle asıl üzerinde dura
cağımız mesele, Büyük Millet Meclîsinin rey ve 
mütalâasını, muvafakatini almadan yapmasıdır. 
Milletin hakkını, milletvekili olarak gözetliyen 
sizlerin, Hükümetin bu hareketi karşısında dik
katinizi bu noktaya çekerim. Mütemadiyen zam 
yapmakta, ama Meclisin muvafakat ve reyini 
almadan yapmaktadır. Zamların sebepleri ma
liyetlerin artması, ve maliyetlerin artmasının 
sebebi de lüks bir, lükse kaçan idare tarzı, iki, 
israfil ve tasarrufsuz hareket, üç, Sümerban-
kın lüzumsuz iştirakleri dört. Onu vekil bilir. 

Meselâ Sanayi Vekiline sorduk Bütçe Ko
misyonunda, dedik ki : «İstanbul'un imarında 
şuraya buraya Sümerbank fabrikalarının iş
tiraki var mı?» Vekil Bey, yok, dedi. 

Basın - Yayın ve Turizm bütçesi görüşülür
ken Ziraat Bankası Umum Müdürüne sorduk, 
var mı, dedik, var, dedi. Turizm Bankası, Kilyos 
plajları yaptıran... 

REİS — Emin Bey sual dâhilinde. 
EMİN SOYSAL Devamla) — Turizm Ban

kasına 500 bin lira ile iştirak ettiğini söyle
di. Bu iştiraklerden doğan neticelerle fabri
kalar bu arz ettiğimiz sebeplerle mütemadi
yen zarar eder. Fabrikaları zararına işletirsi
niz, zararı milletin sırtına yüklersiniz. Halbuki 
arkadaşlar Hükümet olarak maliyet fiyatları 
üzerinde duracaksınız, maliyetleri indirmenin 
açrelerini arayacaksınız; maliyetleri indirme
nin çarelerini aramadan, yegâne çarenin zam 
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. yapıp bunu millete yüklemek doğru bir tarzı 

idare değildir, doğru bir iktisadi gidiş olamaz. 
Sonra vekilin beyanatından anladığıma gö

re hususi sektör fiyatı ile Sümerbank mamul
lerinin fiyatlarını aynı hizaya getirmek esbabı 
mucibesmi ileriye sürüyorlar. Sümerbank ma
mullerine yüzde yüz zam yapmak keyfiyeti, 
bu müessesenin ve fabrikalarının kuruluş ga
yesinden uzaklaştığını ifade eder. Piyasaya 
kendisini takibettirmesi yerine, kendisinin 
piyasayı takibetmesi ve ona uyacağım diye zam 
yapması hakikaten idari bir gaflettir ve gaf
letlerin de en büyüğüdür. 

Birinci Adnan Menderes Hükümetinin prog
ramında «Devlet masraflarının mütemadiyen 
artırılması yanında bir de İktisadi Devlet Te-

I -çeküllerinin ve her türlü gümrük duvarları 
ve türlü imtiyazlar himayesinde verimsiz ça
lışmaları ve maâmûllerini pahalıya mal edip 
satmaları suretiyle memleketi ayrıca tazyik 
eden bir âmil olmuştur.» denmişti. Bu prog
ram sözünü de yerine getirmediler. 

REİS — Sözlerinizi tamamlayın, efendim. 
EMİN SOYSAL Devamla) — Kendi söz

leri ile kendilerine hitabediyorum. Bütün bu 
sebeplerin yanında bu pahalılığı artıran sizin 
idare tarzmızdır. Milletin sırtına mütemadiyen 
bu zamları yükliyen sizin iktisadi ve malî gi-
dişinizdeki, enflâsyonist gidişinizdeki hatalar
dır. Onun için diyorum ki ; sihhatli olmıyan... 

REİS — Vaktiniz tamamdır, cümleyi ta-
ı marnlayınız Emin Bey. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Dahilî ve 
harici şartları bahane ederek kendi elindeki 
maddelere mütemadiyen zam yapan böyle bir 
Hükümete Meclisin vereceği hüküm; vazifeyi 
ehline terket olmalıdır. (Sağdan, alkışlar.) 

REİS — Sanayi Vekili. 
KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım; bu so
runun mevzuu olan mesele, Emin Soysal arkada
şımızın hazır bulundukları ve bu soru ve buna 
mümasil diğer birtakım sorular tevcih ettikleri 

ı Bütçe Komisyonunda, bir sözlü sorunun çerçeve-' 
I sini çok aşacak şekilde, konuşuldu, müzakere ve 
! münakaşa edildi. O zamanki izahatımla kendile-
1 rini tatmin ettiğimi sanmış ve bu sözlü sorudan 

vazgeçeceklerini tahmin etmiştim. Fakat görü
yorum ki, asil maksadı, Sümerbank mamullerine 
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yapılan zam hakkında malûmat edinmek değil, 
İçtüzükteki sözlü soru müessesesinin mânasını 
aşarak, burada, çok hayideleşmiş bir parti pro
pagandası yapmaktır. Bu propaganda çok eski
miştir. Bu propagandaları D. P. iktidan, 1950 
senesinde iktidara geldiği tarihten itibaren tat
bik ve büyük zaferlerle tetvicettiği ekonomik po
litikanın seneler senesi burada, bütçe müzakere
leri vesilesiyle... (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, hatibin 
sesini takibedemiyorum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Tam üç 
defa milletin reylerini kazanmak suretiyle, mil
letin kaahir ve katî tasvibini görmüş olan par
timiz politikasının milletçe takdir edildiği hatır
lardadır. 

HASAN TEZ (Ankara) — Söyledikleri söz 
politika değil mi, Reis Bey? 

REİS — Müsaade buyurun efendim; hatibin 
sözünü kesmeyin. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Diyorki; 
Demokrat Partinin takibettiği ekonomik politi
kanın yanlışlığı bu zamların sebebidir. Yine ilâ
ve ediyor ki; «Demokrat Partinin takibettiği 
ekonomik politika yanlıştır.» Demokrat Partinin 
takibettiği ekonomik politika yanlıştır, dediği 
zaman; evet haklısınız deyip ineyim mi kürsü
den? Demokrat Partinin takibettiği ekonomik 
politikanın yanlış olmadığını izah ve ispat etmek 
mevkiindeyim. Bunu mütaaddit defalar iddia 
ve tam üç defa da millet huzurunda ispat ettik. 
(Soldan; «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sonra arkadaşımız burada yanlış malûmatla 
konuştular. Ben dedim ki, Sümerbank mamul
lerinin fiyat değişiklikleri - dikkat buyurun, 
zamları demedim. - konjonktüre uymak zarure
tinden ileri gelmektedir. En harcı âlem madde 
olarak ifade ettikleri kaput bezi fiyatlarındaki 
1950 den beri vukubulan fiyat değişikliklerini 
arz edeyim. 

1950 de kendilerinin söylediği gibi 90 kuruş 
değil, 120 kuruş; 1951 de 123 kuruş; 1952 de 
pamuk istihsalinde bir değişiklik olmuş, meselâ 
pamuk istihsali o sene artmış ve bunun netice
sinde 123 kuruştan 116 kuruşa inmiş. Kon
jonktürü takibediyor. 1953 -1954 te 107 kuruş, 
iniş devam ediyor. 1955 senesinde 120 kuruş; 
enfilâsyonist sene dediği 1956 senesinde 120 ku
ruştan 110 kuruşa iniyor. Buna ne buvurulur? 
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Görüyorsunuz, demek ki, fiyatlar iniyor, çıkı
yor. Neden iniyor çıkıyor? Çünkü konjonktür 
ve maliyet unsurları değişiyor. O zamandan be
ri Sümerbank işçilerinin ücretlerine otuz beş 
milyon lira zam yaptık. (Soldan, bravo sesleri, 
yaşa sesleri) Bunlar sizin zamanınızda 25 ku^ 
ruş yevmiye alıyorlardı! (Soldan, alkışlar) 

REİS —Emin Soysal! 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlarım; Sayın Sanayi Vekili yalnız 1950 den 
1956 ya kadarki, temevvüçleri verdiler. Bu te-
mevvüçler tabiî temevvüçlerdir. (Soldan ya! ses
leri) 

Bendenizin bahsettiğim son ve ağır fiyat ar
tışıdır. Çünkü bu fahiş artış % 100 e yakın 
zamlardır. Bunu niye yaptınız, diye sordum. 
Sorduğum bu tabiî temevvüç değildir. 1957 se
çimlerinden hemen sonra bir zam yaptınız. Bu 
zammın hemen arkasından o zamanın Sanayi "W 
kili Devlet Radyosunun başına geçti, bundan 
sonra zam yapılmıyacaktır dedi. Sümerbank ma
mullerine zam yapılmıyacaktır, dedi. Aradan 
bir müddet geçti. 2 . VI . 1958 de yüzde yüze ya
kın zam yaptınız. Ben size bunu soruyorum. 
Hem zam yapmıyacağım diye resmen radyoda 
beyanatta bulunuyor, hem de arkasından yüzde 
yüz zam yapıyorsun. Bunların sebebini soruyo
rum. 

Sonra sayın Bakan buyurdular ki Bütçe En
cümeninde geniş izahat vermiştim; zannederim 
ki, tatmin etmiştim; kendilerinin bu sualden de 
vazgeçeceklerini ummuştum. 

Sayın Vekil, Bütçe Encümeni izahatınız ben
denizi tatmin etmemişti. Bütçe Encümenindeki 
konuşma zamanı on dakika gibi kısa bir zamana 
inhisar etmeseydi ve sizin bütçeniz en aşağı iki 
üç gün konuşulsaydı görecektiniz neler ortaya 
çıkacaktı. Fakat siz bu Bakanlığa yeni geldiniz. 
İsterdim ki, sizlerden evvelkiler gelsin de onlar
dan soraydım ve onlarla konuşmak isterdim. 

REİS — Emin Bey, işi şahsileştirmeyiniz, ri
ca ederim. 

EMİN SOYSAL (Devamla) —. Sayın Vekil, 
Demokrat Parti bunları yaptı, dedi diyor. Ha
yır. Demokrat Parti demiyorum. Hükümet diyo
rum, hükümet. Adnan Menderes hükümetleri. 
Enflâsyonist siyaset takibetmediniz de neden 
4 Ağustos kararlarını aldınız? Bu malî ve ikti
sadi neticeye niçin geldiniz? 
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REİS — Emin Bey, rîca ederim, sual dâhi

linde konuşun. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Meselâ sayın 

Bakan Bütçe Komisyonunda.. 
REİS - -Emin Bey, lütfen. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Sayın Baş

kanım, sizi üzecek şekilde katiyen konuşmam. 
Sayın Vekil dedi ki, kendilerini Bütçe Komis

yonunda verdiğim izahat tatmin etti. Nerede 
etti? Ben size, zatiâlinize Avrupa İktisadi îş Bir
liğine verdiğiniz programın Sanayi Vekâleti ba
kımından muhtevasının ne olduğunu sordum, 
cevap vermediniz, şimdi verebilir misiniz? 

REİS — Emin Bey, bütçe yakında Heyeti 
Umumiyeye gelecek, burada onları konuşma im
kânınız var, vaktinizi zayi etmeyin. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bu zamlar do
layısiyle hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı mem
leketin ahlâk ve sağlık durumunu nasıl bir yola 
sürüklediğini görmemek mümkün değildir. Gün
den güne artan bu pahalılık nerede duracaktır? 
Pahalılık dolayısiyle hükümetin yarattığı fiziyo-
lojik sefalet gelecek nesillere dahi sirayet ede
cektir, bu sebeple hükümet bunun ağır mesuliyet 
ve vebali altındadır. (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, kö
müre yapılan zammın sebebine dair sualine 
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'ın şifahi 
cevabı (6/202) 

Maraş Mebusu Emin Soysal'm kömüre ya
pılan zammın sebebine dair sualini okuyoruz 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tararfm-

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 

Soru : 
Mütaaddit ve çeşitli zamlardan sonra tekrar 

kömüre yapılan ve halkın geçim durumunu zor
laştıran son zammın sebebi nedir? 

REÎS — Sanayi Vekili buyurun. 
KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Taşkömür fiyatlarında yapılan 
değişiklik mevzuundaki arkadaşımızın suali bun-
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dan evvelki sualle aynı mahiyette gibi görünürse 
de, bundan katiyen farklıdır, alâkası yoktur. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile hükümet 
yalnız Demokrat Parti hükümetleri değil, Demok
rat Partiden evvelki hükümetler dahi kömür 
fiyatları üzerinde kömür fiyatlarında maliyet
leri nazarı dikkate almaksızın, fiyatları sabit 
tutmak politikasını takibetmişlerdir. 

Uzun müddet takibedilmiş olan bu politika 
neticesinde aynı zamanda kömür servetimizin 
hakikaten istismar edilebilmesi, memlekete fay
dalı bir halde inkişaf etmesini temin için bü
yük bir envestisman yapılması lüzumu da aşi
kâr olduğu cihetle, artık kömür fiyatlarında ma
liyeti katiyen nazarı itibara almaksızın fiyatı 
sabit tutmak politikası takibedilemez hale gel
miştir. Kömür fiyatlarına yapılan zam hakikat
te maliyete ancak vâsıl olabilen bir zamdır. 
Bunu arkadaşımız da bilir. Arkadaşımız yin.; 
bilir ki, kömür fiyatlarının bugünkü seviyesi 
kömür işletme masraflarını dahi karşılıyacak 
vazyette değildir. Kömür fiyatlarının artması 
dolayısiyle arkadaşımızın sualinde bir tâbir var, 
«hayatı umumiyeyi tazyik etmesi ve saire bakı
mından...» diyor. Kömür fiyatları sanayide kul
lanılan daha doğrusu iktisadi cihazlarda sarf 
•edilen, bir nesne olduğu için, kömür fiyatla
rındaki değişiklikler hakikaten iktisadi faali
yetlerin muhtelif kollarında akis tevlidetmek-
tedir. Bu akisleri mümkün olduğu kadar tahfif 
edebilmek için kömür fiyatlarında yapılan de
ğişikliğin bâzı hususi kollara tevcih edilmiş olan 
kömürlerde tatbik edilmemesi yoluna gidilmiştir. 
Bunun da tutarı bir senede 54 milyon liradır. 
Buralara ucuz kömür vermek suretiyle normal 
kömür fiyatından aşağı olarak 54 milyon lira 
eksiğine satılmaktadır. Meselâ arkadaşımın otur
duğu apartmanda havagazı var mı, yok mu bil
miyorum... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bendeniz apart
manda oturmuyorum... 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Arkadaşımın kira ile oturduğu evde 
havagazı var mı, yok mu bilmiyorum, Ankara'
da havagazı istihsal eden müesseseye verdiğimiz 
kömürün fiyatı umuma verdiğimiz fiyatın üçte 
biri nispetindedir. Arkadaşıma şunu arz ede
yim ki; kömür fiyatları bütün dünyada seneler 
boyunca, bilhassa son senelerde, daima artmıştır,* 
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I (Soldan; böyle değil, sesleri) Müsaade buy urun, 

bir şey daha söyliyeçeğim; Bu .enfi-lâşyonist-- gidiş 
devam ettikçe, siz fiyatlara zam yaptıkça, bu
günkü hayat şartları böyle devam ettikçe ora
daki işçilerin, buradaki işçilerin aldığı ücretler 
kendilerine kâfi gelmiyecek ve ücretleri artıra
caksınız. Fakat bu ücret artmaları da zamların 
yükünü karşılıyamamaktadır. 

1950 de bir ton kömür 45 lira idi. Şimdi, bir 
buçuk ton kömürü Kalabadaki evime 203 liraya 
getirtebildim. Soruyorum, ayda 200 lira maaş 
alan küçük bir memur veya dar gelirli, bir bu
çuk ton kömürü evine getirtebilmek için kaç 
aylığının yansım vermeli ki, evindeki çoluk ço
cuğunu sabah akşam bu soğuklarda ısındırsın? 
Bunu düşünmek mecburiyetindesiniz. Evet Hü-

| kümet olarak bunu düşünmek mecburiyetradesi-
[ niz. Şu veya bu şekildeki sözler karın doyurmaz. 
I Hükümet olarak fakir fukaranın ısınmasını dü

şünmek vazifenizdir. Hele büyük şehirlerde, tonu 
! 80 lira, 100 lira, bir buçuk tonu 203 liraya mal 

olan kömürü fakir fukara nasıl alır ve nasıl ısı
nabilir? (Soldan; gürültüler) Ben size hakikat
ten bahsediyorum. Ama dün böyle elemiyordu
nuz, bakın ben her konuşmamda muhtelif arka
daşlar çeşitli müdahaleler yaparlar. Dün şöyle 

I diyordunuz; (Millî iktisadiyatın nizama girebil-
j mesi için hayatı ucuzlatmak şarttır, iktisadi bü

tünlük ve muvazene mutedil geçim şartlarından 
doğar. 2 0 . X . 1946 

D. P. Genel Başkanı 
Celâl Bayar) 
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Kömür fiyatlarını devletler, hükümetler artır
mış, artırmak; jzorunda kalmışlardır. . • 

Şimdi ben arkadaşıma bir şey söyliyeyim. 
Zonguldak kömür havzasında çalışan işçinin fi- ! 
lân tarihteki hayat şartlariyle, filân tarihte j 
aldığı yevmiye ile, filân tarihte nail olduğu bir- J 
takım sosyal yardımlarla bugünkü vaziyeti ve 
bugün .....malik olduğu sosyal yardımları mukayese j 
etseler ve bunların yüklediği mühim malî kül
feti de göz önünde bulundursalardı, arkadaşımın; 
«Kömüre biraz daha zam yapmak lâzımgelirken 
niçin yapmadınız?» diye bizi tahtie etmesi İR- j 
zımgelirdi. Kömür işletmesi dünyanın en ağır 
işletmesidir. 300 - 400 metre yer altında kömür 
ocaklarında çalışan bu işçilere yevmiyelerini ve j 
sıcak yemeklerini verebilmek, onları insanca ya
şamaya yaklaştırabilmek için katlanılması lâzım-
gelen külfetleri hesabetsek arkadaşımız bu suali I 
sormazdı veya başka şekilde tevcih ederdi. Her 
halde ben zannediyorum ki, arkadaşım buraya 
gelirse bundan evvelki zam meselesi dolayısıyla I 
konuştuğu gibi konuşmıyaeaktır. Her halde ben 
tahmin ediyorum ki, arkadaşım buraya gelip ] 
Sümerbank zamları münasebetiyle söylediği üs- j 
lûpta konuşamıyacaktır. Bu kömüre zam mese
lesi hakikaten, o zamla zerrece alâkası olmıyan, j 
Bütçe Komisyonunda da arz ettiğim gibi ayrı 
mahiyette, bambaşka bir mesele olarak telâkki 
edilmek lâzımgelir. 

Rİİ3ÎS —- Bir dakikanız kaldı, beyefendi. 
S E B $ £ Î ATAMAN (Devamla) — Mâruzâ

tım bu kaçlardır, efendim. • i 
REÎS ~~r Buyurun, Emin Soysal Bey. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Hakikaten Sa

yın Vekilin konuşma üslûbu hoşuma gitti, çok I 
güzel. (Grülüşmeler) Böyle konuşursa mesele 
yok Ama, bâzı meseleleri beraberce düşünmek j 
mecburiyetindeyiz, zannederim. I 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Allah... Al- | 
lah... ".-.:.. . I 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bana; «Al- j 
lah, Allah» deyinceye kadar, bu zamları yapan- ! 
laı a söyliyeydiniz Beyefendi. • | 

Şimdi, Sayın Vekil, eski devirdeki işçilere I 
yapılan zamları düşündü ve dediler ki, istihsal
de zamlar oluyor ama orada çalışan işçilere de j 
zam yapılıyor. Hakikat şu ki, kömür işletmele- j 
rindç çalışan işçilerin çoğu 10 - 12 saat çalışma
larına karşılık 3 - 4 lira para almaktadırlar. 

Dün söz bu idi. Şimdi, vekil diyor ki, hayi-
deleşmiş propagandalar. Hangi hayideleşmiş 
propaganda? Bir hükümetin millete verdiği ufa
cık, bir kuruşluk vait ve fiyat sözü yerine ge
tirmezse, Fransa'da, ingiltere'de Hükümet er
tesi gün derhal devrilir. Siz programınızı tatbik 
etmezsiniz, plânınızı tatbik etmezsiniz, radyo
daki sözlerinizi yerine getirmezsiniz, mütemadi
yen zam yaparsınız, hâlâ yerinizde durursunuz. 
(Sağdan; bravo, sesleri ve alkışlar). 

REÎS — Emin Bey, vaktinizi bu sözlerle is
raf etmeyiniz, sual dâhilinde cümlenizi tamam
layınız. 

EMİN SOYSAL (Devamla) ~ 1955 te kö
mürün maliyeti 36 lira idi. 1956 da 42 lira, 1957 
de 70 liradır. 1957 de kömür havzasının zararı 
160 milyon liradır. 1958 de bu zamlar yapıldığı 

no • 
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halde, hâlâ yine 40 milyon zarar etmiştir. Bu 
ne biçim idaresizliktir, -bu ne biçim gidiştir, mü
temadiyen zarar ediyorsunuz? 

Bunların sebebi şu: Kömür havzasındaki ida
reyi teslim aldığınızdan bugüne kadar tatbik 
ettiğiniz idare sistemindeki partizan zihniyetin 
doğurduğu hata, yetişmiş mühendisleri attınız, 
yetişmiş ustaları attınız, yetişmiş ameleleri attı
nız, işletmeyi sakatladınız ve bu neticeye getir
diniz. (Soldan; gürültüler, öyle şey yok, sesleri.) 
(Sağdan; alkışlar) 

REİS — Sanayi Vekili buyurun. 
KOORDİNASYON VEKÎLÎ VE SANAYÎ 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım; insan 
Emin Soysal arkadaşımızı dinlerken bu arkadaşı
mız 1957 senesi seçimi günü Merihten Türkiye'ye 
düşmüş, ondan evvel memleketi hijç bilmemiş, 
okumamış bir arkadaş zanneder. Halbuki bu ar
kadaşımız Halk Partisi iktidarında burada me
bustu, bu meseleler hakkında fikri vardı, konu
şurdu, hattâ tenkid ederdi. 

Şimdi arkadaşımız diyor ki : «1950 senesinde 
kömür 45 lira idi, ben bu sene evime kömür al
dım, 202 lira verdim».. Kalaba'da oturduğu için 
nakliyesi ile beraber bu kadar .olmuştur. Kala
ba'dan 30 kilometre uzakta otursaydı, kamyon 
parasını da kömüre zammederek, kömürü 300 
liraya çıkardınız diyecekti. Bir buçuk ton kö
mürü 202 liraya almışlar, biraz yakma teşrif 
buyurursanız, kömürün nakliye masrafı azalır 
ve bir buçuk ton kömürü 150 - 160 liraya almış 
olursunuz. 

Sonra arkadaşlar, bize «şöyle yaptınız, böyle 
•yaptınız, ucuzlatacağız dediniz, ucuzlatmadınız» 
dedi. 

Bizim politikamız açıktır, senelerden beri 
açık olarak kürsüde söyledik, gazetelerde söyle
dik, meydan mitinglerinde söyledik. Bizim po
litikamız; istihsali yükseltmek, genişletmek, mem
leketi cihazlandırmaktır, bizim politikamız millî 
gelirleri artırmaktır, bizim politikamız genişle
mektir, milleti medeni hale getirmek, refaha ka
vuşturmaktır! (Soldan alkışlar) 

«1949 senesinde böyle idi» diyor. (Sağdan 
gürültüler) Yani ben hayret ediyorum bu arka
daşlara. Ben kendi politikamı müdafaa etmiye-
yim mi? Siz hücum ederken ben sinirlendim-mi? 
Şimdi ben müdafaamı yaparken siz niçin sinir
leniyorsunuz? 
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«Zonguldak'ta işçi üç lira alıyor» diyor. Şim

di bakın : 1949 da 302 çıplak yevmiye, sosyal yar
dım 160 kuruş, yekûn : 468 kuruş. 1958 de çıp
lak yevmiye, 763 kuruş, sosyal yardım 399, ye
kûn : 11,62 lira. Evet 468 kuruşa mukabil 11„62 
lira, (Sağdan «ya o zamanki altın fiyatları» 
sesleri) 

HAMDİ ÖNER (Adana) — Halk o zaman 
üç yüz kuruşa aldığını ttugün yedi yüz kuruşa 
alamıyor. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bir kere 
asgari yevmiye 450 kuruştur, üç yüz kuruş de
ğildir. Bugün köyünden gelip ocağa giren 450 
kuruş alıyor; sosyal yardımlar hariç. Bu sosyal 
yardım değil, Türkiye'nin geçmiş zamanlariyle 
hayat şartları bakımından, Avrupa'nın kömür 
istihsal eden her hangi bir memleketi ile boy öl
çüşecek mertebededir, hastalık yardımı, şu bu 
yardım. 

Şimdi, ben arkadaşıma maziyi hatırlatmak 
istemiyorum (Soldan: «Hatırlat, hatırlat» ses
leri), 11 lira 62 kuruşu, düşünsünler. Köyünden, 
Fatma'sının kucağından jandarma ile getirttiği
niz adama ne verirdiniz? Arkadaşımız diyor ki, , 
«Neden kömüre zam yaptınız?» Yalnız bizim 
hükümetimiz "değil, bizden evvelki hükümetler 
de kömür fiyatlarını sabit tutmak yolunu taki-
betmişlerdir. Muayyen bir iktisadi vetirede 
bu yol takibedilir ve edilmesi de lâzım olabilir. .'_ 
Bu demek değildir ki, ilânihaye kömürün" ma
liyet fiyatı altında satılmasına devam edilecek
tir. Bu yükseliş, muayyen bir müddet için kat
lanılan bir zaruret olarak kabul edilmelidir ve bu 
müddet geçtikten sonra işler normale avdet 
eder, yani maliyet esas ittihaiz edilir. Bu suretle 
işçinin hayatında ve umumi hayatta ^istihsal 
etmeye çalıştığımız istikrar elde edilir. Arkada
şım «Bu sene bütün zamlara rağme'â*" neden 40 
milyon liraya inmişiz» diy0 soruyor. Yalnız 
zamlarla değil, Bütçe Encümeninde de ifade ve 
izah ettiğim gibi, gayet sert tasarruf tedbirleri 
de almak suretiyle bu neticeye vâsıl olabildik. 
Hasan Tez arkadaşımız bu tedbirlerin tatbika
tını kendi gözleriyle gördü. , 

HASAN TEZ (Ankara) — Hâşa.! 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Arkadaş; 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde tasarruf yap-' Cj-
mamdan dolayı memnun olman lâzımgelir! Za
rarı azalttım dediğim zaman memnun olman la-
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zımgelir. Ama memnun olmazsın ki.. Memle
keti batağa götürürsem mi memnun olacaksın! 
Eski hesapları karıştırmıyalım! 

HASAN TEZ (Ankara! — Sataşma var Re
is Bey. Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun Emin Soysal. 
HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey; sataş

ma var. Söz istiyorum. 
REÎS — Müsaade buyurun etendim, sataş

ma yoktur. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Hasan; dur sen! 

Seni de memnun etmezsem o zaman söyle. 
(Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakan dediler 

ki ; Merihten mi geldin? Yok canım. Siz de Zü-
halden, mi geldiniz? Ne sen Zühalde yaşadın, ne 
ben Merihten geldim. Türkiye'de idim. Kendi
leri de o zaman mebustu, ne konuştuklarını ha
tırlarlar, dedi. Madem ki, bunu açtılar kömür 
meselesi dolayısiyle bir hâtırayı arz edeyim. 
Sene 1948. Çatalağzı santralini açmak için Baş
bakan Hasan Saka'nın başkanlığında 10 kişilik 
bir heyet halinde gittik. Çatalağzı santralini, 
dikkat buyurun, oradaki ateş tuğlası fabrika
sını da... Oradan kömür havzasına geçtik. Zon
guldak limanlarının plânlarını tetkik ettikten 
sonra Hasan Saka, işi kömüre intikal ettirdi. Bir 
aralık Hasan Saka, dedi ki, «Ucuz satıyoruz - o 
zaman tonu 45 lira.mı idi ne? - biraz fiyatı artır-
sak..» Ben bağımsız milletvekili olarak derhal 
müdahale ettim, dedim ki, «Neyi artırıyorsunuz 
Beyefendi, kömürü kime satıyorsunuz, Ankara, 
istanbul ve bir de Devlet işletmelerinde kullanı
lan kömüre tekrar zam yapmak düşüncenizi ha
kikaten garip buldum.» Var mı şimdi Başbaka
na bu şekilde hitabedeniniz ? (Soldan, gürültü
ler ve «Bu da bir şey mi?» sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurunuz, siz devam edi
niz efendim. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bunları arz
dan kastım şu : Biz o zaman da bunun üzerinde 
durduk, şimdi de duruyoruz. O zaman 45 lirayı 
bile çok gördük fiyat durumu bakımından.. 
Şurada kaç kilometrelik bir yer 1,5 tonluk bir 
kömüre 165 lira alıyorsunuz 20 lira taşıma pa
rası. Bu taşımadaki pahalılığı da siz nasıl do
ğurdunuz? O pahalılığı da siz doğurdunuz. (Sol
dan, gürültüler) 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Erzurum'-
da kaça satıyordunuz? 
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EMÎN SOYSAL (Devamla) — Sayın Bakan/ 

her halde Zonguldak Mebusu olduğundan do-
I layı mı nedense amelelerin jandarma ile getiri-

lip çalıştırıldığı meselesine temas ettiler. îkinei 
I Dünya Savaşının şartları içinde şu veya bu şe-
{ kilde yapılmış işler ve tatbikatı bu soru dolayı-
! siyle müzakere etmemize ne zaman ne zemin mü-
j saittir. îkinei Dünya. Savaşı şartları içinde ora

da çalıştılar ama askere de alınmadılar, bunu 
I hatırlayın! 

REÎS — Emin Bey, sözlerinizi tamamlayınız. 

i EMÎN SOYSAL (Devamla) — Peki Reis Bey 
i tamamlıyorum. 
i Sayın Bakan kalkınma yapıyoruz, şunu ya

pıyoruz, bunu yapıyoruz diyor. Hangi kalkın-
I madan bahsediyorsun? 
I REÎS — Beyefendi... Emin Bey, bunları büt-
I eede söylersiniz... 
j EMÎN SOYSAL (Devamla) — Hürriyetler 
i pahasına; prensipler pahasına... 

REÎS — Emin Bey... Emin Bey... 
! EMÎN SOYSAL (Devamla) — Vatandaşın 

insan hakları pahasına; şurada burada yapılan 
I şu veya bu israfla, tasarrufsuz sarfiyatla yapı

lan işler kalkınma olur mu? Kalkınma olan 
memlekette vatandaş rahat yaşar. Kalkınma 
olan memlekette geçim şartları bu kertede ağır 
olmaz. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, İstan
bul Belediye Meclisinin 20 . III . 1958 tarihinde 
yaptığı olağanüstü toplantının usul ve kanuna 
uygun olup olmadığına dair Dahiliye Vekilinden ' 
şifahi suali (6/177) 

REÎS — Mehmet Hazer?.. Burada. 
Dahiliye Vekili, burada bulunmadığı için ge

lecek haftaya bırakıyoruz. Vekil rahatsızdır. 

4. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'-
nun, Kımıl adlı haşere ile mücadele hususunda 
ne gibi tedbir alındığına dair Ziraat Vekilinden 

I şifahi suali (6/212) 

REÎS — ibrahim İmirzalıoğlu burada mı? 
(Burada sesleri). Ziraat Vekili yok. Sual gelecek 
haftaya talik edilmiştir. 

5. — Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu'nun, 
Kaman kazasındaki ilk ve ortaokul binalarının 
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inşasına ne sebeple ara verildiğine dair Maarif 
Vekilinden şifahi suali (6/206) 

RElS — Hayri Çopuroğlu burada m i l . (Yok 
sesleri) Sual tahririye kalbolunmuştur. 

6. — Kırşehir Mebusu Osman Canatarim, 
Kaman kazasına bağlı Akpınar nahiyesindeki 
mahkeme teşkilâtının lağvı sebebine dair Adliye 
Vekilinden şifahi suali (6/209) 

RE IS -— Osman Canatan arkadaşımız burada 
mı?.. (Yok sesleri) Sual tahririye kalbolunmuş
tur. 

7. — Erzincan Mebusu Âdil Sağıroğlu'nun, 
Erzincan şehri elektrik şebekesinin yapılmasına 
ne zaman başlanacağına dair sualine İmar ve is
kân Vekili Medeni Berk'in şifahi cevabı (6/213) 

REİS — Âdil Sağıroğlu arkadaşımız burada 
mi l . (Burada sesleri) îmar ve îskân Vekili bu
rada, suali okutuyoruz efendim. 

4 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân 
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Âdil Sağıroğlu 

25 . II . 1954 tarihinde ihale edilen ve yapıT 

lan mukaveleye nazaran 24 . III . 1955 tarihinde 
ikmal edilmesi lâzımgelen Erzincan şehri elek
trik şebekesinin yapılmasına, aradan bu kadar 
yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ başlanmaması 
sebebi nedir? 

RElS — imar ve iskân Vekili buyurun. 
İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ 

BERK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Erzin
can Mebusu Âdil Sağıroğlu arkadaşımız tarafın
dan verilen Erzincan şehri elektriğine ait sual 
şudur : 

25 . XI . 1954 tarihinde ihale, edilen ve yapı
lan mukaveleye nazaran 24 . I I I 1955 tarihinde 
ikmal edilmesi lâzımgelen Erzincan şehri elek
trik şebekesinin yapılmasına aradan bu kadar za
man geçmiş olmasına rağmen halen başlanma
ması sebebi nedir? 

Erzincan elektrik şebekesinin durumu şudur: 
Şehrin elektrik tesisatının projesi Girlevik 

htdro - elektrik santralinden beslenecek surette 

.1959 0 : 1 
tanzim edilmişti. Bu esas üerine tesisat 25.11.1954 
tarihinde; 601 239,59 liraya firmasına ihale edil
mişti. 

ihaleye esas olan projeye nazaran şehrin bü
yük inkişaf kaydettiği görülerek tatbikat pro
jesinin buna göre hazırlanması icabetmiş ve ev
velce beton direk esasına göre hazırlanan pro
jenin, belediyesinin 22 . VI . 1955 tarihli yazısı 
ile vâki talebi üzerine, demir direk esasına göre 
tebdili icabetmiştir. 

Mühim bir değişiklik olan bu hususu ihtiva 
eden ikinci projenin hazırlanması zaman almış 
ve dışardan getirtilecek malzemenin siparişi 
projenin Nafıa Vekâletince tasdikine bağlı oldu
ğundan siparişlerde bizzarure gecikmiş ve ima
lât müddetleri de mütaahhidin ilk teklifine na
zaran uzamıştır. Diğer taraftan tesisin demir 
ihtiyacı da Karabük imalât programlarına alın
mıştır. 

Karabük'ten parti parti alınan demirler sevk 
ve direk haline getirilmek üzere mahallinde im>i 
edilmiş ve bütün bu imalâtın % 90 ı tamamlan
mıştır. 

Bu arada Avusturya'daki A. E. G. firması • 
tarafından imal edilen malzeme peyderpey güm
rüklerimize gelmiş ve gerekli transferleri yapı
larak 195'9 yılının Ocak ayında gümrüklerden 
çekilmiş ve Erzincan'a sevk olunmuştur. 
Bugün için tesisin ikmaline engel hiçbir mal

zeme eksiği kalmamıştır. 
Mütaahhidin 1954 den sonra fiyatların art

ması dolayısiyle vâki bedel farkı talebi"ek bir 
mukaveleye bağlanmak üzeredir. 

. işin ikmali ve tesisin Erzincanlıların hizme
tine arzı için âzami gayret sarf edilmekte olup 
1959 sonuna kadar ikmali mukarrerdir. 

RElS — Adil Sağıroğlu. r> 

ADİL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Efendim, 
Erzincan şehri elektrik şebekesi 25 . II . 1954 
tarihinde Saim Gögen firmasına ihale edilmişti. 
Yapılan mukaveleye göre de 24 . I I I . 1957 ta
rihinde bitirilmesi lâzımgelirdi. 25 . I I . 195* 
tarihinden bugüne kadar hiçbir ihzarat yapılma
mış ve bu şebekenin yapılması hakkında da 
hiçbir teşebbüse geçilmemiştir. Bu sualimi sordu
ğum tarih 4 . VI . 1958 dir, bu tarihe kadar hiç
bir şey yapılmamıştır. Gidip seçmenlerimle ko 

} nuştuğum zaman bu elektrik şebekesi memleketin 
tekâmülü bakımından büyük inkişaf sağlıyacağı 

I için bu işin takibedilmesini bana bildirmişlerdi. 
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Ben de bu suali onun üzerine sormuş bulunuyo
rum. Veki^-Bey bu tesisatın genişletilmesi esba
bına binaen bu işin gecikmiş olduğunu beyan 
ettiler. 

Bizim temenni ve arzumuz şudur ki, hakika
ten bir memleketin kalkınmasında büyük rol oy-
nıyacak, bilhassa Erzincan gibi geri kalmış bir 
memlekette oranın gelişmesini sağlıyacak olan 
bir şebekenin bir an evvel yapılması lâzımgel-
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mettedir, önümüzdeki sene bu vaid yerine geti
rilsin ve memleketin âcil bir ihtiyacı plan bit Şe
beke tahakkuk ettirilsin. Ben Yekilin Meclis hu
zurunda vermiş olduğu bu sözü yerine getireceği
ne inanıyorum. Bütün temennimiz yeni yeni se
beplerle işin tekrar uzamasına meydan verilme
mişidir. Arzım budur. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Sualler bitmiştir. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/41) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Ruznamenin 1 nci müzakeresi yapılacak mad

delerinin 4 ncü sırasında bulunan T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi, Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalarınım 
ehemmiyetine binaen ruznamede^inüğeıt bütün 
işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

,,,-r 6 . I I . 1959 
G.r;; Milli Müdafaa Encümeni Reisi 

Nevşehir Mebusu 
Zihni Ün er 

RElS — Teklifin bütün işlere takdim'en gö
rüşülmesi hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

Heyetirumumiycsi üzerinde söz istiyen? Yok.. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirde,.müstaceliyet teklifi de vardır. Müs
taceliyetle görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 ncı maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1.— 5434 sayılı Türkiye Cumhu-

(1) 27 Sıra sayılı matbua zaptın sonuldadır. 

riyetı Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı mad
desinin (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

ç) Aşağıda yazılı olanların yaş (hadleri, 'hi
zalarında gösterilen yaşları doldurdukları ta-
rilhlerdir : 

T - Subay ve askerî memur ve gedikliler : 

1. Asteğmen, teğmen ve üstteğmeriler ' 41 
2. Yüzbaşı, kıdem 11 yüzbaşı ve önyüz-

basılar 46 
3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 58 
6. Tuğ ve tümgeneraller ve amiraller 60 
7. Kor ve orgeneraller ve •amiraller 65 
8. Mareşal ve büyük amiraller 68 
9. 6, 7 ve 8 nci sınıf askerî memurlarla 

memur yardımcıları ve askerî 'hastabakıcı 
hemşireler 55 

10." Daha yukarı sınıflardaki 'askeri me-
murlar 60 

11. Gedikli subaylar 52 
12. Gedikli çavu'şlar (Astsubay çavuş

lar) 43 
13. Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üst

çavuşlar) 46 
14. Gedikli başçavuşlar (Astsubay baş

çavuşlar) x- 49 
15. Başgedikliler (Astsubay kıdemli 

başçavuşlar) 55 

I I - Emniyet mensupları : 
1. Her derecedeki emniyet müdürleri1 ve 

emniyet ve polis müfettişleri 60 
2. Emniyet müfettiş yardımcıları ve em

niyet âmirleri 58 
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3. Başkomiser, komiser ve komiser yar

dımcıları 56 
' 4 . Polis memurları 52 

III - Gümrük koruma mensupları : 
1. Gümrük koruma memurları 50 
2. Gümrük 'koruma kısım âmirleri 55 

IV - Posta, telgraf ve telefon hat başba-
kıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve 
dağıtıcıları 55 

Yukarda (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli' 
bentlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kal
maları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili 
(bakanlarca birer yıllık müddetlerle (5) yıl uza
tılabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen!.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ©diyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE '2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren nrer'idir. 

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

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

REÎS — Madde hakkında söz is t iyenl . Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

~ • 2. — Maden Kanununun 73 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Sanayi Encü
meni mazbatası (1/209) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin iki defa müzakereye tâbi olan 

maddelerinin i ııei müzakeresi yapılacak kısmı
nın 9 sıra numarasında bulunan «Maden Kanu
nunun 73 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Sanayi Encümeni mazbatasının» mev
zuun ehemmiyetine binaen bir an evvel kânuni-
yet kesbetmesi için diğer bütün işlere takdimeıı 

(1) 56 S. Sayılı matbaa zaptın sonundadır 
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ve müstacelen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Encümeni Mazbata 
Muharriri 

Zonguldak Mebusu 
Suat Başol 

REÎS — Lâyihanın bütün işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu reyinize arz ediyorum. ^Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen, yok
tur. Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyetle görüşülmesi talebi 
de vardır. Müstaceliyetle görüşülmesi hususunu 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maden Kanununun 73 ncü maddesinin tadili 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 
73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

MADDE 73. — İşletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı verilen bir sahada o işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazına mevzu teşkil 
eden mâdenle mahlut veya jeolojik teşekkülü iti
bariyle birlikte işletilmesi zaruri olmıyarak bu
lunan sair cins madenin işletilmesi için de bu ka
nun hükümlerine göre ayrıca işletme ruhsatna
mesi veya işletme imtiyazı alınması lâzımdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten önce eski 73 ncü maddeye 
müsteniden rüçhan hakkını haiz eşhas'tarafından 
sair cins maden için yapılan işletme hakkı talep
lerinden, işletme ruhsatnamesine Veya işletme im
tiyazına bağlanmamış olanlar yürütülmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. : 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiş ve 
lâyiha kanunlaşmıştır. 

3. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Ferhan 
Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetinde sel 
baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların 
giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu 
ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını 
dolayısiyle vukua gelmiş olan zararların telâfisi 
hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/213, 2/185, 2/192) 

REİS — Birinci madde encümenden henüz 
gelmemiştir. 

4. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/105) 

REÎS — Encümenden gelmiş olan maddeler 
üzerinde konuşmalara devam ediyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Cezai hükümler 

Kanunu tatbik ile mükellef olanların 
işliyecekleri suçlar 

MADDE 52. — Bu kanunun tatbikinde vazi
feli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, 
köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları 
işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin mahiyet ve 
derecelerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet 
memurlarına ait hükümleri ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa vur mı? 
Maddeyi rejânize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yukardaki fıkra hükmüne göre yapılacak ta
kibat inzibati ceza tatbikine mâni değildir. 

Yanlış adres bildirmek 
MADDE 53. — Bu kanun mucibince tebligat 

yapılması icabeden hallerde bir kimse kendisine 
veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak 
bildirir ise fail hakkında (100) liradan (1 000) 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi 
bir gecikme veya zarar husule gelirse yukarıki 
fıkra gereğince verilecek para cezasına on beş 
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günden altı aya kadar hapis cezası da ilâve olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı?... 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi 
MADDE 54. — Muhatap namına kendilerine 

tebligat yapılan kimseler, tebliğ evrakını muha
taplarına en kısa bir zamanda vermedikleri ve 
bundan gecikme veya zarar vukua geldiği tak
dirde 50 liradan 500 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı?... 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalan beyan 
MADDE 55. — 14, 16 ve 18 nci maddeler

de yazılı şahıslar, muhatap hakkında bu kanu
nun tatbiki dolayısiyle tebliğ memuruna yalan 
beyanda bulundukları takdirde 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırabi
lirler. 

' Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna 
yalan beyanda bulunursa 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve, 
bundan gecikme veya zarar hâsıl olursa verile
cek para cezasına on beş günden altı aya kadar 
hapis cezası da ilâve edilir. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — 
Efendim, bu maddede ufak bir noksanlık müşa
hede ettim. Maddenin birinci fıkrasında, otel ve 
sair muayyen mahaller için tebligat hakkında 
yanlış malumat vermek suretiyle hareket eden
ler için müeyyide konmuştur, tebligatın muha
tabının yanlış beyanı için ikinci fıkra vaz'edil
miştir. Buna rağmen bir şalısın hakikaten mu
hatabı olmadığı halde kendisini böyle göstermek 
suretiyle tebligatı alması hususunda, konması 
lâzımgelen müeyyide unutulmuştur. Ek fıkra 
olarak ilâvesini teklif ettiğim metni aynen oku
yorum : 

«Muhatabolmadığı veya muhatap namına te
bellüğe salâhiyeti bulunmadığı halde tebliğ me
muruna hüviyet veya sıfatı hakkında yalan be
yanda bulunarak tebliğ evrakını alan kim^e 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır ve bundan gecikme veya zarar hâ-
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sil olursa verilecek ağır para cezasına 15 gün
den 6 aya kadar hapis cezası da ilâve edilir.» 

Diğer maddelerle bir ahenk mevcuttur. Za
ra1' vukuunda para cezası ile birlikte hapis ve
rilecektir. Teklif 53 ncü maddedeki müeyyide
lere mütenazırdır. Bu itibarla encümenin bu tak
ririme iştirak etmesini ve Yüksek Heyetin de 
takririm .lehinde rey vermesini istirham ediyo
rum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim, aynen iştirak 
ediyoruz. Yalnız 55 nci maddenin birinci fıkra
sında; «cezalandırabilirler» şeklinde yazılmıştır, 
bu bir matbaa hatasıdır, «cezalandırılırlar» 
olacaktır. Bu şekilde tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Hamdi öner. 
HAMDÎ ÖNER (Adana) - i Arkadaşlar, 

"yanlış hüviyet bildirerek tebellüğ edenlere veri
lecek bir cezai hüküm koyuyoruz. Esasen Ceza 
Kanunumuzda buna ait hüküm vardır, yanlış 
hüviyet bildirerek memurları aldatan veyahut 
memurlara yanlış hüviyet verenler hakkındeg 
Ceza Kanununda cezai müeyyideler vardır. Adlî 
muameleye* mütaallik, ticari muameleye mütaal-
lik, hukuki ve muamelâtı adiyeye mütaallik ayrı 
avrı, hükümler mevcuttur. Ceza Kanunumuz-
dakı,* bu sistemden ayrı olarak, Tebligat Kanu
nu münasebeyitle böyle bir hükmün ihdasına 
lüzum var mıdır? Encümen lütfen izah etsinler. 

REÎS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSt VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Hamdi öner arkadaşı
mız ceza kanunu sisteminde kabul edilen bâzı 
hususlardan tebaüt edildiğini beyan buyur
dular. Tebligat Kanunu kendi bünyesinde vaz'-
etmiş olduğu hükümlerin tatbikini temin ede
bilmek için hâdiselerin mâhiyetine göre ceza 
müeyyidelerini muayyen nispetler dairesinde' 
derpiş etmiştir. Arkadaşımız Ceza Kanunun
daki muayyen maddelerle memurlara karşı ya
pılacak bâzı fiil ve hareketlere işaret ettiler. 

Esbabı mucibe lâyihasında göstesd'ğimiz gi
bi, (Ceza Kanununda bu kanuna şebih bâzı hü-
kümles mevcuttur. Bu hükümler 343 ncü mad
de ile 528 nci maddede mansus bulunmaktadır. 
Her iki maddenin metinlerine dikkat buyurul-
sun. 
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T. Ceza Kanunu madde 343 : 
(Her kim resmî bir varaka tanzimi esnasın

da kendisinin veya başkasının hüviyet ve sıfatı 
yahut mezkûr varaka ile sıhhati ispat olunacak 
sair ahval hakkında memurine karşı yalan be
yanda bulunursa bundan dolayı umumi veya 
hususi bir zarar husule geldiği takdirde üç ay-. 
dan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Eğer mezkûr varaka tevellüdat, münakehat 
ve vefiyata yahut adlî işlere mütaallik bulu
nursa fail altı aydan iki seneye kadar hapso-
lunur.)' 

T. Ceza Kanunu madde 528 : 
(Bir memura vazifesini yaptığı sırada isim 

ve şöhret veya sıfat ve sanatini ve. mesken ve 
ikametgâhını veya doğduğu yeri veyahut sair 
şahsi evsafını beyandan imtina eden şahıs otuz 
liraya- kadar hafif cezayı nakdîye mahkûm olur. 
Ve eğer hakikat hilâfında beyanda bulunursa 
bir aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalan
dırılır. )\ 

Bu maddelerde müeyyide altında bulunan 
suçların münhasıran memura karşı vâki olması 
lâzımdır. Bu itibarla Tebligat Kanunundaki 
tebliğ işlerinin kimler tarafından yapılacağı 
evvelki maddelerin cari müzakereleri sırasında 
mevzua Meclisi Âlice ıttıla kesbedilmiştir. Bu 
itibarla Hamdi öner arkadaşımızın bu hususta 
ufak bir zühulü olduğu kanaatindeyim. 

REÎS — Hamdi Öner. 
i HAMDÎ ÖNER (Adana) — Muhterem arka-
j daşlar; komisyon namına yapılan izahat tatmin-
| kâr değildir ve arz ettiğim hususlara cevap teş-
I kil etmekten uzaktır. Tebligat Kanunu nasıl ki, 
i bir memura tokat atılsa, bu kanuna ayrıca bir 
I müeyyide konmasına lüzum yoktur. Bu takdir-
ı de Ceza Kanununda mevcudolan müeyyideye 
j mâruz kalır. Memura karşı yalan beyanda bulu-
j nan hakkında da Ceza Kanununda aynı hüküm-
I 1er var. Orada esbabı muhaffife ve esbabı rnü-
I şeddideler var. Onun için bu müeyyide tamamen 
| haşiv mahiyettedir. Bundan evvelki maddelerde 
i (Falan fiilleri işliyenler hakkında Ceza Kaııu-
j nunda yazılı müeyyidelerin'tatbik edileceği) ne 
! dair olan madde de haşivdir, lüzumsuzdur. Çün-
I kü zaten Ceza Kanunu hükümlerine tevafuk 
; eden bir fiil hakkında bu kanunun ayrıca Ceza 
' Kanununa salâhiyet vermesine infazı imkânı 
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vermesine lüzum yoktur. Ceza Kanununun buna 
dair olan hükümleri lâyıkiyle tetkik edilmeden 
bir teklifte bulunulduğuna kaaniim. 

Tekrar ediyorum, hüviyetini saklamak, me
mura karşı yalan beyanda bulunmak Ceza Ka
nununda müeyyide altındadır. Bu müeyyideler 
muamelenin mahiyetine yani adliyeye, idareye, 
ticarete tallûk etmesine göre ve ayrıca tevlidet-
tiği neticeler itibariyle yani bir zarar doğup 
doğmadığı hususları düşünülerek konmuşlardır. 
Bütün bunları nazarı itibara almadan hüküm
ler arasındaki ahengi bozacak şekilde yapılacak 
bir tedvin, içtihatlarda teşevvüşlere ve birçok 
tereddütlere mahal verir. Bu tamamen lüzum
suzdur ; bunu bir kere daha tetkik etsinler. 

RElS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞOÎOĞLU (Sakarya) — 

Efendim, hususi kanunda ayrı müeyyideler vaz'-
edilmesi içtihatta asla teşevvüşlere sebebiyet ver
mez. Benden evvel konuşan Hamdi öner arka
daşımız çok iyi bilirler ki, Ceza Kanununun 79 
ncu maddesi vardır; bir hareketle muhtelif ka-. 
nun maddeleri ihlâl edildiği takdirde bunlardan 
en ağır ceza müeyyidesini ihtiva eden kanun 
tatbik edilir. Eğer Tebligat Kanunu vesilesiyle 
yapılan muameleler Ceza Kanununun 343 ncü 
veya kabahat ,faslındaki 528 nci maddesine ay
kırı bir hareket teşkil ederse daha ağır olan ceza 
tatbik edilecektir. 

Arkadaşımız Vacid Asena gayet güzel izah 
ettiler; tebliğ işinde resmî sıfatı haiz memurlar 
bahis mevzuu olmıyabilir. Meselâ bir otelde bu
lunan bir şahsa tebliğ edilmek üzere otel sahibi
ne bırakılan tebliğ varakasının bu şahıs tarafın
dan tebliği sırasında suç işlenebilir. Bu takdir
de Ceza Kanununun sarih tâbirleri karşısında 
bu fiil müeyyidesiz kalmış olur. Arkadaşım bu 
hususta zannederim zühul ettiler. Türk Ceza 
Kanununun 79 ncu maddesini ve memurlardan 
gayrı şahıslar tarafından tebliğ imkânı bulundu
ğunu hatıra getirirlerse tereddüde mahal kalmaz 
kanaatindeyim. 

REÎS — Buyurun encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Encümen bu maddeyi 
tedvin ederken sipsivri bir madde huzurunuza 
getirmedi, doğru, pürüzsüz olarak huzurunuza 
sundu. Bu itibarla Hamdi öner arkadaşımdan 
böyle bir lâfzın sudur edeceğini asla tahmin et
miyordum. 
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Muhterem arkadaşlar; Hamdi öner arkada

şım beyanatta bulunurken ceza sistemine temas 
etmemiş, daha ziyade hukuk sahasında dolaşmış
tır. Kanunu Medeninin 1 nci maddesinde hâkim
lere içtihat salâhiyeti verilmiştir. Bir hâdise 
hakkında kanunda vaz'edilmiş bir hüküm bulun
madığı takdirde hâkim kanunun vâzıı imiş gibi 
düşünür, o hâdise hakkında gerekli hükmü verir. 

Fakat işi bir de, madalyonun ters tarafından 
ele alıp da mütalâa edersek, ceza sisteminde hâ
kimin takdir salâhiyeti olmadığını görürüz. Ce
za Kanununda her hangi bir fiil ceza tehdidi al
tında r/ulundurulmamış, onun müeyyidesi vaz'-
edilmemişse, hâkim kendi hususi içtihadı ve bil
gisine dayanarak o fiil hakkında ceza tatbikinden 
memnudur. 

Biz de Tebligat Kanunundaki cezai hükümle
ri bu şekilde düşündük. Mevzu hükümlerin pren
siplerine uygun olarak fiillerin mahiyetlerine gö
re neticelerini tâyin etmek suretiyle bu madde
leri huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Yoksa, 
denildiği gibi, şu veya bu şekilde hareket edil
miş değildir. Biliyorsunuz ki, Aralık ayının ha-

^ tınında kaldığına göre 22 nci günkü celsesinde 
ceza hükümlerine dair bâzı arkadaşlar itirazla
rını serd buyurdular. Biz de bunları geniş bir 
havsala ile kabul ettik; tetkik ettik; üzerinde 
günlerce mesai sarf ettikten sonra buradaki 
cereyan eden müzakerenin bir muhassalası ola
rak daha açık hükümleri getiren bu maddeleri 
tanzim ettik. Mesele sadece bundan ibarettir.' 
Hamdi öner arkadaşım ise, tekrar edivorum. bu 
mevzua mütaallik beyanatında oldukça geniş 
bir zühul içerisinde bulunuyorlar. 

REÎS — inhisarlar Umum Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hasına (348) rey verilmiştir. (324) kabul, (22) 
ret, (2) müstenkif var, lâyiha kanuniyet kesbet
miştir. 

Devlet Şûrasında açık bulunan bir daire re
isliği intihabına 348 arkadaş reye iştirak etmiş
tir. ibrahim Hilmi Senil (172), Tevfik Gerçeker 
(136), Vecihi Tönük (40) rey almıştır. Buna gö
re nisap dolmamıştır. 

Seçim gelecek inikatta tekrar edilecektir. 
Devlet Şûrası âzalığı için yapılan intihapta 

(349) arkadaş rey vermiştir. Muzaffer Kuşak-
çıoğlu (161), A. Celâlettin Göydün (152), Ali 
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Doğan Toran (36) rey almışlardır. Yine nisap 
dolmamıştır, rey verme muamelesi gelecek İni
kat tekrar edecektir. 

REtS — îzzet Akçal. 
tZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla-

rım, yine müşahede olunmaktadır ki, Heyeti 
Umumiye kanun yapma yoluna girmiş bulun
maktadır. Bu kanunun ceza hükümlerini ko
misyona iade ettik. Komisyon aldı, ceza kısım
larını mütehassısları celbetmek suretiyle tedvin 
edecek, düzenliyecekti. Bunları düzenledi ve ge
tirdi. Şimdi bir arkadaşımız tarafından bir boş
luk görülüyor, arkadaş bunu izah etti, teklif 
yaptı, komisyon da derhal benimsedi. Demek ki, 
üzerinde daha ziyade durulması icabeden hâl 
var. Ben şimdi Nusret Kirişcioğlu'nun teklifi 
üzerinde duracağım, diğer maddeler üzerinde 
durmak imkânını bulamadım. Bu kanunun ceza 
müeyyidelerine ait kısmının bu şekilde getiril
mesine taraftar değilim. Millî Korunma Kanu
nunu bütün arkadaşlar aşağı - yukarı tetkik et
mişlerdir. Bu muvakkat kanun halâ meriyette
dir. Bunun gibi Kaçakçılığın meni ve takibi 
hakkındaki Kanun gibi birçok kanunların ceza 
hükümleri, falan filân maddeye ait hususlardan 
dolayı şu ceza verilebilir diye bir sistem takibet-
miştir. Hususi kanunlarda takibedilecek sistem 
bu sistem olmalıdır. Tatbikatçılar için kolay 
kavranır ve tatbik edilir. 

Buna işaret ettikten sonra endişelerimi izhar 
edeceğim. Nusret Kirişcioğlu'nun komisyonca 
takabbül edilen teklifi kısaca burada okundu. 
Ben tahmin etmiyorum ki, arkadaşlarımın hafı
zasında bütün anasırı ile yer etmiş bulunsun. 
Beraberce bir defa daha okuyalım : 

«Muhatabolmadığı, veya muhatap namına 
tebellüğe salahiyetli bulunmadığı halde tebliğ 
memuruna hüviyet veya sıfatı hakkında yalan 
beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır ve bundan gecikme veya zarar 
hâsıl olursa verilecek ağır para cezasına 15 gün
den 6 aya kadar hapis cezası da ilâve edilir.» . 

Şimdi, bilhassa anasır arasında «Yalan be
yanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse» lu-
gavi mânasiyle daha geniş görünür. Ver bana 
diyor, evrakı alıyor, muhatabına vermiyor. Ne
tice ne oluyor1? Bir hakkın istimal edilememe
sini ve bir hakkm sukutunu intacedecek bir mu-
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, ameledir. Geçen defa bu kanunun cezai hüküm

leri konuşulurken bir misal vermiştim, şimdi o 
misali biraz daha genişleterek ve yer tâyin ede
rek tekrar edeceğim : Vaka Kakıköy'de cereyan 
etmektedir. Bir apartman satışa çıkarılıyor, ev
velâ mahkemeye dâva açılıyor, davetiye tebliğ 
ediliyor, bir şahıs tarafından bu tebliğ evrakı 
almıyor. Tabiî alâkalının haberi yok, mahkeme
ye gitmiyor. Bu sefer gıyap kararı çıkarılıyor 
karar tebliğ edilmek üzere götürülüyor, başkq 
birisi tarafından ilâm tebellüğ ediliyor, hüküm 
kesbi katiyet ediyor, icraya konuyor, icrada sa
lahiyetli şahıslar tarafından bina haraç mezat. 
satılıyor. Ondan sonra Konya'nın bilmem ne 
köyünden kiraları toplamak için geliyor, kiracı
lar; senin bu ğayrimenkulden dolayı borcun 
vardı, satıldı, şimdi bunun yeni sahibi vardır 
deniyor. Vaka zikrediyorum^bu iş benim müd
deiumumi bulunduğum sırada cereyan ediyor. 
Şahıslar tevkif edildi, mahkûm oldu. Tebligata 
ait bütün hükümleri bu konuştuğumuz kanu 
nun içinde toplıyacağız. Hâkimlere tatbikatçı
lara, diğer alâkalı olan memurlara bu kanuna 
vereceğiz, diyeceğiz ki; şimdiye kadar olan tebli
gat hükümlerini unutun. Şu yeni tebliğ hüküm
lerini ihtiva eden kanunu size veriyoruz, buna 
belleyin ve tatbik edin. Tebliğ hükümlerinin asla 
aksamaması lâzımdır. Ben bu kanunun bu şe
kilde gelişine asla taraftar değilim. Eğer bu 
malî tebligat hükümlerini de ihtiva ederek gel
seydi, taraftar olurdum. 

Şimdi yine maddeye geliyorum. Verilecek 
ceza nedir? Nusret Kirişcioğlu arkadaşım ceza 
Kanununun umumi kısmında buna dair hüküm
ler vardır, tatbik edilir, diyorlar. Fakat arka
daşlar; tatbikatçı da, alâkalı olan her şahıs da 
müeyyideyi bu kanunda arıyacak. Bu arz ettiğim 
büyük, kasda makrun, ağır zarar doğuran hâdi
senin müeyyidesi burada yazılı olan 100 liradan 
1 000 liraya kadar para cezası 15 günden altı aya 
kadar hapis cezası mı olacaktır? Bunun zabıta
sını gayet kuvvetli koyacağız. Bunun zabıtasını 
öylesine temin edeceğiz ki; bu hâdise
ler olmasın. Müeyyidesini de o kadar 
sert koyacağız ki, cesaret edemesinler bu
na. Buna bir kişi tevessül ederse, bu şahıs hak
kında tatbik edildimi ceza, tam müessir ibret teş
kil etsin. Ben komisyondan tekrar rica edeceğim, 
nazara alındığı takdirde derhal muvafakat edi-
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yofum, bu teklif kanun metni içerisine geçsin, 
yer alsın demek salâhiyetini haiz değiller. Çüa-
k̂ i komisyonda çalışan arkadaşların ekserisi bu
rada yoktur. Bu ve bundan sonraki maddelea 
komisyona alsınlar ve ümidederim ki başka açık
lıklar da bulacaklardır. Fiille ceza arasında, mü
eyyide arasında bir nispeti âdile tesis etsinler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Hamdi Öner. 
HAMDİ ÖNER (Adana) — Efendim, arka

daşlarla aramızda tâhassul eden bir görüş far
kından dolayı ben de şahsan müteessirini ama, 
Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın bahsettikleri 
maddede, . mevzu olan mesele ile hiç ama hiç 
alâkası yoktur. 79 ncu madde büyük bir eezı 
prensibine taallûk ettiği için, madde tamamen 
ezberimdedir, «işlediği bir fiil ile kanunun muh
telif hükümlerini ihlâl eden kimse bunların en 
şiddetlisi ile cezalandırılır» Meselâ bir memur 
zimmetine para geçirmiş hem.de bunun meyda
na çıkmaması için bâzı tahrifat yapmış. Burada 
hem zimmet var, hem sahtekârlık vardır. Burada 
iki fiil vardır. Her iki fiil için ayrı ayrı ccz-ı 
verilmeyip bu cezanın en şiddetlisini ihtiva ede M 
ihtilastan ceza verilir. 

Mevzuubahsolan hâdisede ceza kanununda 
suç hakkında hükümler mevcut iken ayrıca hu
susi kanuna müeyyide koymaya lüzum olup ol
madığı meselesidir. 

Meselenin mahiyetine, tevlidettiği zarara ve 
saireye göre, ceza kanununda ahenktar olarak 
müeyyideleri tâyin edilmiş olan meseleler hak
kında ayrıca Tebligat Kanununda hüküm koy
maya lüzum yoktur. Tebligat Kanununa niçin 
hüküm koyuyoruz? Tebliğ memuruna hakaret 
ederse diye ayrıca bir cezaya lüzum var mıdır? 

Sonra arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu 
hususi hükümlerin ihdası sebebini de izah etme
diler. Hususi hükümlerin ıstırabını İzzet Ak
ça! arkadaşım gayet güzel izah buyurdular. Ha
kikaten tatbikatla uğraşan arkadaşlar hususi 
hükümlerin sebebiyet verdikleri tereddüt ve te
şevvüşün * ıstırabını çekiyorlar, kanun vâznnın 
maksadını anlamakta müşkülât çekiliyor. Umu
mi hükümler varken böyle hususi hükümler ted
vin etmenin sebebi nedir, diye düşünürler, se
bepler sıralarlar? Ben öyle zannediyorum ki, 
umumi ceza hükümleri ile mütenazır bir tetkik 
yapılmadan huzurunuza gelinmiştir. Encüme
ne iade buyurulsun, tekrar müzakere edilerek 
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bir mutabakata varılsın, daha salim olarak ka
nunu huzurunuza getirtelim. Bu hususta bir de » 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 

NüSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — İz
zet Akçal arkadaşımızın, Umumi Heyette kanun 
yapmak hatasına düştüğümüz, şeklindeki beya
nını hâdise ile alâkalı bulmamaktayım. Gayet 
tabiî olarak encümenlerde tetkik edilen bir me
tin Yüksek Mecliste münakaşa edilecek, burada 
mütalâalar serd edilecek, metin üzerinde icab-
eden değişiklikler yapılacaktır. Umumi Heyet
te maddeler üzerinde değişiklik yapmak, mad
deyi imal etmek değildir. Teklifler encümen
lerde tetkik edilmekte ve ondan sonra yüksek 
huzurunuza gelmektedir. Kalabalık heyetlerde 
kanun metni tesbit edilirken bâzı hatalar olabi
lir, İzzet Akçal bu bakımdan haklıdır. Fakat 
mütalâanın bu hâdiseye tatbik kabiliyeti yok
tur. Çünkü encümen işi incelemiş ve metni en
cümen tesbit etmiştir. Şu noktayı da arz ede
yim ki, ben teklifimi, encümenle mutabık kala
rak yaptım. Bundan haberdar oldukları için 
derhal iltihak gibi bir kolaylık lütfettiler. 

İzzet Akçal arkadaşımız «Millî korunma Ka
nununda, Kaçakçılık Kanununda olduğu gibi 
daima ceza müeyyideleri ceza maddelerine veya 
umumi ceza hükümlerine atıf yapılmak sure
tiyle vaz 'edilir. Burada aynı maddede hem ya
sak konuyor hem müeyyide vaz'ediliyor, bu 
umumi prensibe aykırıdır» mânasına gelecek 
bir konuşma yaptılar. Verdikleri misallerin bu 
beyanla alâkası olmamak lâzımgelir. Çünkü, di
yebilirim ki, yasak konan maddede müeyyide 
vaz'edilmesi tatbikatçı bakımından bilâkis ko
laylık temin eder; atıflar daima tatbikatçı içiri 
müşkülât doğurur. Arkadaşımız tatbikattan 
geldiği için bunu bilirler. 

Hususi ve umumi kanun münasebetlerinin 
tereddüdü muciboldağu, daha doğrusu bu ko
nuşmalar neticesi bir tereddüt hâsıl olabileceği 
kanaatine vardım. Hususi kanunda sarahat bu
lunursa sanki ceza kanununun 79 ncu maddesi 
işlemez ve münhasıran hususi kanunun müeyyi
desi tatbik edilirmiş gibi bir beyan geçti. Bu 
asla doğru değildir. Hamdi öner burada lütfe
dip ezberden 79 ncu maddeyi okudular. Kendisi 
tarafından okunan madde metni dahi kanaatle
rinin aksi neticeye vardıracak şekildedir, Bu 
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maddenin hâdise ile hiçbir alâkası yoktur, bıı- ; 
yurdular ve kendileri bu madde ile alâkalı ol- ! 

duğu iddiası ile bir misal verdiler, af buyursun-
lar ama, asıl bu misalin 79 neu madde ile alâ
kası yoktur. 

îhtilâsen zimmetine para geçirme ayrı bir 
maddededir. Bu maddedeki unsurlar mcvcud-
olduğu takdirde o madde tatbik edilir, tahrifat 
unsuru eksik olursa 203 ncü maddedeki unsur
lar tekevvün etmemiş olur, yani 202 nci madde
nin tatbiki ieabeder. 

Bu itibarla bu misalin 79 neu madde ile asla 
alâkası yoktu r, beni af buyursunlar. 

Hamdi öner'in tokat atmanın müeyyidesini 
de buraya mı koymak lâzımdır, şeklindeki mü
talâası her halde bizim fikirlerimizi • çürütmek 
için arkadaşımız tarafından bir muziplik olsun 
diye ifade edilidi. 

tzzet Akçal arkadaşımızın verdikleri misale 
gelince; 

Arkadaşımız, bu misalle, maddedeki müey
yideyi mi tatbik edeceğiz, buyurdular. Ben bu 
suali kendilerine sormak isterim. 79 nen madde 
muvacehesinde bu 'hâdisede şu müeyyideyi tat
lı :!k edebilir misiniz'? Gayet tabiî hükmü ağır 
olan müevyide tatbik edilecektir. Şimdi anlaşı
lan 'arkadaşımız Tebligat Kanununun esasına 
•taraftar değildir. Onu da ifadelerinden anlamış 
olduk. Fakat Tebligat Kanununun 'heyeti umu-
miyesi üzerinde yapılan münakaşalar, lüzumu
na karar vermemize müncer oklu. Son ceza mad
delerinde 'bulunuyoruz. Artık bu kanunun lü
zumsuzluğunun bu madde ile alâkası olmamak 
lâzımgelir. 

Ceza müeyyidesinin; 100 - l 000 lira arnvnı-
da para cezası ve /bir zararın doğması halinde 

•15 günden 6 aya kadar - peık de az değil - ha
pis cezası ile müterafik olarak tesbitini diğer 
maddelerdeki cezayı nazarı itibara alarak: arz 
ve teklif ettim. Eğer müeyyideler gayrikâfi ise 
arkadaşımızın, bundan evvel geçen maddeler
deki müeyyidelere de itiraz etmeleri icaıbederdi. 
Kanunun 53 ncü maddesi kablıl edilip de emsal 
bir fiil için bu nispette ceza 'kabul edilmişken 
geç itiraz -et'iniş olması sebebiyle 55 nci m.'adde-
deki ceza müeyyidesini nazarı itibara alır da bu 
cezayı artırırsak, bu kanunun 'kendi içindeki 
ahengini bozmuş oluruz. Bu itibarla, teklifimi
zin aynen kabulü, 53 ncü maddenin kabulünün 
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neticesi olmak ieabeder. Arkadaşımızın bu sa
hadaki itirazlarının da gecikmiş itirazlardan ol
ması lâzımgelir. 

REÎS — tzzet Akçal. 
ÎZZET, AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; ceza müeyyidelerinin tesbiti için yapılan 
çalışmaların birinci toplantısına, Bütçe Encü
meni ndeki işlerimi bırakarak iştirak ettim ve 
fikirlerimi söyledim. Fakat 'komisyon toplantı
sında müeyyideler üzerinde esaslı bir karar al
mak im'kânı bulunamadı. İkinci ve üçüncü top
lantılarda ise, haberdar olamadım. 

52, 53 ve 54 ncü maddeleri üzerindeki 'konuş
malarda'da, maalesef, bulunamadım. 

"Şimdi, bu madde üzerinde Nusret Kîrişcioğlu 
arkadaşım endişe duymamaktadırlar. Ben endi
şe duymaktayım. Anlattığım, misalini verdiğim 
ağır hâdisenin müeyyidesini Nusret Kirişcioğlu 
arkadaşımın getirdiği teklifte tatbik sahasını 
bulacağına kendilerinin de kaani olmasını rica 
ederim. Bu ağır hâdisenin müeyyidesi 100 lira
dan 'bin liraya 'kadar ağır para cezası ve 15 gün
den 6 aya kadar hapis olacaktır. Bir ceza dâva
sını gözünüzün önüne getiriverin. Şahıs mahkûm 
olmuştur, ilâmın tebliğ edildiği tarihten itibaren 
muayyen bir müddet sonra Temyiz îha'kkı sakıt 
olur. Hürriyeti takyideden îbir ceza ile mahkûm 
olmuştur, vatandaşın temyiz ha'kkı sukut etmiş
tir. Milyonlarca liraya mahkûmiyeti intaceden 
dâvada, bir boşanma dâvasında, bir evlâtlık hak
kı dâvasında 'kararların tebliği ve tebellüğü bu 
şekilde yapılabilir. Bir hak sukut ediyor. Bunun 
cezası ağır olmalıdır. Ben komisyondan tekrar 
rica ediyorum, bir teklif de yerdim, alsınlar. Bu
rada kanun yapıyoruz, kanunu yaptıktan bir <ay 
s*onra onun tadiline girişilmesi nizamı bozar. Bu 
kanun bir ana kanundur. Tebliğ hükümlerini 
ihtiva etmesi bakımından üzerinde senelerce ça
lışılması icabeden ve içtimai ve hukuki hayatı
nı ızda yer alaca'k olan bir ıkanundur. tki gün 
geç. çıkmış olsun, ziyanı yok. Hukuk muhakeme-
1 eri usulündeki, ceza muhakemeleri usulündeki 
kanun 'hükümleri ve nihayet Ceza Kanunu hü
kümleri tatbikatı ve müeyyideyi fazlasiyle, bu
gün için, karşılamaktadır, aksaklık yapmıyor. 
Ama Ibu hükmü getirdiğimiz taikdirde bir ak
saklık olacaktır. Şahsan senelerce bu iş üzerin
de çalışmış bir insan sıfatiyle haber vereyim ki, 
aksaklık olaca'ktır. 
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Endişeleri «bertafaf edebilmek için encümen 

salsın. Bu o kadar mühim bir şey değildir, ko
misyonda bulunan arkadaşlarımız senelerce bu
nun tatbikatiyle uğraşmış insanlardır. Belki gö
remedikleri bir açık vardır. Nitekim j ibu açık 
görülememiştir. Komisyon ibunun üzerinde esas
lı bir şekilde durmalıdır. Bu hususta encümenin 
ısrarını doğru bulanlardan değilim. 

Vacid Asena arkadaşımızdan rica ediyorum, 
geri alsınlar, arkadaşlariyle beraber tekrar gö
rüşsünler. Belki ba§'ka açıklar da bulacaklardır. 
İncelesinler, ondan sonra getirsinler. I 

REÎS — İbrahim Saffet Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Müeyyideler bakımından tamamen İzzet Akçal I 
arkadaşımın fikrinde olduğumu ifade için bura- I 
ya geldim ve meslek hayatımdan acı bir misal 
vereceğim. 

Avukatlık hayatımda bir gün Malatya'dan 
bir hanım geldi. Hikâye şudur: Adam daha ev
vel karısını Malatya'dan almış, buraya gelmiş, 
Atıf Bey mahallesinde bir ev tutmuştur. Karısı 
Ankara'da bu suretle ikametgâh sahibi olduktan 
sonra geçinemiyoruz bahanesiyle kadını Malat- I 
ya ya iade ediyor ve Ankara'da boşanma dâvası I 
açıyor. Tebligat Atıf bey mahallesindeki eve ya
pılıyor. Orada bir hanım mütemadiyen gelen I 
tebliğnameleri tebellüğ ediyor. Mütaaddit ve mü-
taaKiî kararlar bu münval üzere kesinleşiyor ve 
adam, başka birisiyle de evleniyor, öteki hanım
dan çocukları da var. I 

İZZET AKÇAL (Rize) — Ben de biliyo
rum bu hâdiseyi. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 
Siz de hatırlıyorsunuz şu halde. I 

İZZET AKÇAL (Rize) — Gayet tabiî. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 

Yenisinden de çocukları var. Biz sonra iadei 
muhakeme yoluna gittik. Uzun uzadıya vesika- I 
lar topladık, neticede bu işin içinden çıktık. Ama 
neye yarar, başka bir aile kızı bu arada heder I 
olmuş, çocuklar perişan hale terk edilmişti. Bu I 
yüzden cemiyet büyük zarar görmüş oldu. De- I 
mek istediğim şudur ki, koyacağımız müeyyide 
bu işe cesareti tasarlıyan adama çok ağır gel
melidir ve böyle bir işe kalkışamamalıdır. I 

İzzet Akçal arkadaşımızın noktai nazarına 
iştirak ederek, komisyonun bu nokta üzerinde I 
durmasını ve maddeyi geri almasını çok istir- I 
hem ediyorum. | 
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| REİS — Nusret Kirişcioğlu. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) - İz
zet Akçal arkadaşımızın fikrine iştirak eden 
Omay arkadaşımız binnetice beni teyidetmiş ol
dular. Tebligat bir ihtiyar kadın tarafından 
alınmış boşanma, evlenme ve hattâ doğum vâki 
olmuş, dediler. Fakat ayrıca da biz uğraştık, es
ki hale getirme, iadei muhakeme yoliyle işi dü
zelttik diye ilâve ettiler. Bütün mesele burada.. 
Eski hale getirme, iadei muhakeme bütün şu 
anlatılanları telâfi eder. Böyle bir hâdisenin, ce
za müeyyidesini artırdığımız takdirde, cereyan 
etmiyeceğini düşünebilir misiniz? Düşünemezsi
niz. Ceza müeyyidesinin Ceza Kanununda yapı
lacak bir değişiklikle artırılması fikrine hürmet
karım; o ayrıdır. Hakikaten Ceza Kanunundaki 
müeyyide kâfi gelmiyorsa bu düzeltilsin. Çünkü, 
bu 55 nci madde diğer hükümlerin tatbiki müm
kün olmıyan hallerde boşlukları doldurmak için 
sevk edilmekte olan hususi bir hükümdür. Bu 
maddede cezayı bir sene değil üç sene olarak 
kabul buyursanız dâhi bu kabil hareketler ola
bilir. Ama, bir ceza müeyyidesini koyarken bü
tün ceza sistemi içindeki müeyyideler arasında 
biv ahenk ve irtibat kurmak icabeder. Falan 
suçun cezası 6 aydır, vakalar şu derece vahimdir. 
Filân suçun cezası bir senedir, vakalar şu de
rece vahimdir. Bütün ceza manzumesi içinde 
müeyyidelerin ahenkli olması icabeder. Her ce
zai müeyyidenin müzakeresinde en vahîra bir 
misal verilir ve cezaya ilâve yapalım, denirse 
ceza müeyyidelerinin ahengi bozulmuş olur. 

Encümen geri alsın, buyuruyorlar. Eğer en
cümenin almasında bir fayda varsa, ben de ri
ca edeyim, alsın. Ama 53 ncü maddedeki emsal 
fiiller geçtikten sonra, 55 nci maddede daha ağır 
ce?.a tatbik etmek fikrini kabul edebilir miyiz? 
Edemeyiz tabiî. 53 ncü madde kabul edilmiştir, 
onun için bu cezayı aynen ipka etmek mecburi
yetindeyiz. Onu bıraktıktan sonra aynı derece
deki bir fiil için bir sene, altı ay ceza vereme
yiz. Encümene iade edilsin deniyor, encümen 
alsa dahi evvelce kabul edilen maddelere bağlı 
kalacaktır. Kanunun 343 ve 528 nci maddelerin
deki cezaları kâfi görmüyorlarsa arkadaşlarımı
zın bu maddeleri tadil için tadil teklifi ile gel
meleri mümkündür. G-eçen devre İzzet Akçal 
arkadaşımızın ve benim, Ceza Kanunundaki 106 
nci maddenin tadilini istiyen tekliflerimiz mü-
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zakere ve kabul edildi. Bu ceza müeyyidelerini 
de kâfi görmüyorlarsa 343 ncü maddedeki ce
zaların artırılması için bir teklif yapab;lirler. 
53 ncü maddedeki ceza tesbit edilmişken 55 nci 
maddede bunun fevkinde bir cezanın kabulü bi
zin teşriî vazifemizin içine girmese gerektir. 
Bendenizin kanaati budur. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu hususi Tebligat Kanunu
nun müeyyideleri hakikaten kâfi değildir, konuş
malarda da bu sabit olmuş durumdadır. Esasen 
Ceza Kanununun umumi hükümlerinde mevcud-
olan umumi müeyyidelerden ayrılarak hususi hü
kümler sevk edilmesi ceza prensipleri bakımın
dan doğru değildir, tatbikatta teşevvüşler husu
le getirir, acaba bu hüküm mü tatbik edilecek, 
öbür hüküm mü tatbik edilecek diye hâkim te-
reddüdeder. Hakikaten tatbikatta bu bakımlar
dan hâkime bir tereddüt uyandırabilir. 

Benim noktai nazarım; İzzet Akçal arkadaşı
mızın fikri gibi, komisyonun bu ^maddeyi geri 
alarak, yeniden tetkikten geçirmesi lâzımdır 
merkezindedir. Acele etmek için bir sebep yok
tur. 

Esasen, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tatbika
tında ayrı ayrı hükümler mevcuttur. Bu müey
yideler varken, bu kanunda böyle ayrı ayrı mü
eyyideler sevk edilmesinin ve birçok hükümler 
meydana getirilmesinin bizleri işgal edeceği mu
hakkaktır. Bu bakımdan komisyonun bunu geri 
alarak yeniden incelemesi ve Ceza Kanununun 
müeyyideleriyle karşılaştırarak esaslı müeyyide
ler getirmesi yerinde olur kanaatindeyim. Ko
misyondan bunu rica ediyorum. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Encümen! 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ VACÎD 

ASENA (Balıkesir) — Bu madde hakkında fi
kirlerini beyan buyuran arkadaşlara şahsım adı
na teşekkürle beraber fikirlerine de hürmet et
meyi kendim için borç bilirim. Ancak encümen 
olarak, ileri sürülen mütalâalara iştirak etmekte 
mazur bulunduğumuzu arzı da kendim için ay- '• 
rica ifası lâzımgelen bir vazife telâkki ederim. 

Dediler ki; ceza müeyyideleri hafiftir. Bun
dan evvelki celsede yapılan münakaşa dolayısiy-
le de İzzet Akçal arkadaşım yine müeyyidelerin 
azlığından bahis buyurdular. Bu maddeler en-
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i cümence geri alınıp usulü dairesinde müzakere 

mevzuu ittihaz edildiği zaman da filhakika yal
nız bir defa mesaimize iştirak ettiler. Bâzı ken
di telâkki ve anlayışlarına göre direktif vermek 
istediler ve bir daha da encümenimizde ispatı 
vücut etmediler veya edemediler. Diğer mesai
leri daha mühim hususlara müteveccih olması 
bakımından bizim encümene iştirak etmemiş ola
bilirler. Fakat bizim encümenin mesaisini, ken
dilerinin boş kalacağı bir zamana talik edemiye-
ceği ve bilâkis üzerinde çalışılan bu lâyihanın 
Büyük Meclise bir an evvel arz edilmesi vecibesi 
de bize terettübediyordu. 

Buyuruyorlar ki; müeyyideler azdır. Muhte
rem arkadaşlar; ben tatbikatta çok eski zamana 
ait bir hâdiseyi arz edeyim : Bir gün hâkimlik 
odasında oturuyordum. Bacağı kesilmiş bir adam 
koltuk değneği ile kapıdan girdi, acıklı bir hali 
meşhud idi; sözlerinde de aynı eda mahsus idi. 
«Ne istiyorsun?» Dedim. «Benim karımı çalmış
lar» dedi. Ben bu hitap karşısında dedim ki; 
yanımızdaki odad$ müddeiumumi var, seni ora
ya göndereyim, görüyorum ki, biraz rahatsız
sınız, orada derdini anlat oğlum. «Müsaade et, 
bu çalınma işini anlatayım, acele etmek.» dedi. 
Gayet safiyane olan bu hitap karşısında ben de 
dinlemek mecburiyetini duydum, çünkü beni 
cezbetti. Bu arz edeceğim hâdise Manisa'nın Ho-
ros köyünde cereyan ediyor. Bu zat Demirci'nin 
bir köyünden, ismi hatırımda kalmadı, Horos 
köyüne tütün amelesi olarak gitmiş, bir kaza so
nunda bacağı kangren olmuş, bacağını kesmiş
ler. Fakat karısı, köy muhtarı ve köy ihtiyar he
yetinden birkaç şahıs birleşiyor, bacağı, kesik 
adamın öldüğüne dair ilmühaber tanzim ediyor
lar, mahkemeye geliyorlar, veraset ilâmı alı
yorlar, nihayet iş mirasın taksimine kadar gidi
liyor ve daha sonra da bacağı kesik vatandaşın 
sabık karısı diğer bir erkekle tezevvücediyor, 
ondan da çocukları oluyor. Siz adliye cihazına 
mensup salahiyetli bir zat olarak, elinizde kanun 
mevzuları bulunduğuna göre nasıl hareket eder
siniz? Hâkimin verdiği veraset ilâmı, mutlak şe
kilde infaz mı edilecek? Asla edilmiyecektir. 

Tebligat muamelelerinde 53 ncü maddenin 
üç fıkrasında tadadedilen vaziyetlerin hilâfına 
bir vaziyet tahaddüs ettiği anda, Nusret Kiriş-
cioğlu arkadaşımın işaret ettiği gibi, elimizdeki 

| kıstas umumi hükümler olacaktır. Ve Türk Ce-
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za Kanunu ile gayet güzel izah buyurulduğıı gi
bi 79 ncu madde hâkimin elinde bir ölçü olarak 
bulunacaktır. Mütesaddi olanlar fiillerinin ma
hiyet ve derecelerine göre adalet önünde hesap 
vereceklerdir. 

İZZET AKÇAL (Eize) — Kanunun maddesi? 
VACÎD ASENA (Devamla) — Kanunun 

maddesini soruyorsunuz. Size hitabediyorum: 
Bugünkü mevzuatta burada bahsettiğiniz fiiller 
hakkında bir müeyyide var mı, yok mu? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Var. 
VACİD ASENA (Devamla) — Bu kürsüden 

arz ediyorum : Elimizde benim bildiğim Ceza 
Kanununun 343 ncü ve 528 nci maddel en var-
dır. Şimdi sizi nasfete davet ediyorum, 528 nci 
maddeyi bir kere daha okuyunuz ve ondan son
ra müzakere mevzuu olan 55 nci madde ile sevk 
edilen hükümleri ayrı ayrı okuyunuz ve zihni
nize nakşettikten sonra bunların bir mizanını 
yapınız. Hangisi daha ağırdır, hangisi daha eh
vendir? O zaman mesele kalmaz. Ben vazife ica
bı olarak yorulmayı kendim için şeref sayarım. 
Bu şekilde yorulmak belki daha iyi dinlenmeme, 
daha fazla enerji kazanmama bir vesile teşkil 
eder, hattâ deva olur. 

Bu itibarla encümenin bana tevdi ettiği bu 
naçiz vazifeden dolayı belki yorulacağım, ama 
yeter ki, bu kanun Türk Milletinin emrinde ol
sun ve daima müfit neticeleri bu millete getirsin. 
Bütün endişem, düşüncem sadece bundan iba
rettir. 

REİS — izzet Akçal! 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; Nusret Kirişeioğlu arkaşımız 79 ncu mad
de üzerinde durdular. Bâzı arkadaşlar da misal
ler verdiler, doğru veya yanlış. 

Ama 79 ncu maddenin işletilmesi suretiyle 
daha ağır bir müeyyideye gitmenin, hususi ka
nun maddesinin içinde yeı* almış olması dola-
yısiyle kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 

79 ncu maddeye bİT misal vereyim, taş atılı
yor, cam ^kırılıyor, içeride bulunan şahsın ba
şını yarıyor, ızrardan, yaralamadan dolayı, ta
kibat yapılıyçr, bir fiille iki suç vukua gel
miştir. Ağırının cezasını vermek lâzımdır. En 
basit misali budur. 79 ncu maddeyi bir tarafa 
bırakmak lâzımdır. Müeyyide, komisyonun ge
tirdiği müeyyidedir. Benim bahsettiğim hâ-

•disş ve arkadaşımızın bahsetmiş olduğu boşan-
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ma dâvası, ki, yürekler acısıdır, ben de biliyo
rum. Öbür hatundan da çocukları vardır. Bo
şanıyor, bunu tescil ettiriyor, münevver bir 
kızı bekârım diye kandırıp, evleniyor. Karı
sından boşanıyor, hüküm kesbi katiyet ediyor, 
bunu nüfusa kaydettiriyor, yavruları oluyor 
yeni karısından. Senelerce uğraşmıştır. Hukuk 
yönünden bu neticeyi alabilmek için neler 
çekmiştir. Kolay değil, bir iadei muhakeme. 
Kesbi katiyet etmiş bir hükmün bozulması 
kolay değil. Meslekten olanlar gayet iyi bi
lirler; senelerce üzerinde çalışılır ve bir hayli 
de para sarf edilir. Bundan evvelki maddelerde 
bulunmadığımı itiraf ettim. Bulunamadım ama, 
komisyonda çalışmaktayım. Bunu arkadaşla
rım bilmektedirler.. 

Şimdi, buradaki müeyyidenin, Ceza Kanu
nu içindeki bu kabil müeyyidelerle şöyle bir 
mukayesini yapalım; bir şahsa bir tokat at
mak, cezası 456 nci maddenin birinci fıkra
sına göre bir aydan başlar. Hakaret suçu 
cezası İm fiilin cezasından ağırdır. Ceza müey
yidesi, suçu yok edecek değildir. Suçu önle
mek için bu bir faktördür. Ama bu faktör, 
baş faktör olarak mütalâa edilebilir. Fiillerle 
cezalar arasında bir nispeti âdile kurmazsanız 
tatbikçileri de müşkül mevkide bırakırsınız. 

Ben, cezaların alabildiğine ağır olmasına ta
raftar değilim. Karakteri zayıf olan şahsa, hiç 
olmazsa düğünce dışında memduh olmıyan fiili 
işlemek için üzerinde durulmaya davet edici de
recede ceza müeyyidesi ağır olmalıdır. Madde 
üzerinde fiil, basit gibi geliyor. Ahmed'e veril
mesi lâzmıgelen evrakı, başka birisi Ahmet be
nim demiş tebellüğ etmiş. Bundan ne çıkar bun
dan çok ağır neticeler çıkar arkadaşlar. Evli bir 
erkek karısından onun malûmatı olmadan boşa
nıyor, bu mütecasir başka bir kadını iğfal edi
yor, onunla evleniyor, ondan çocukları oluyor, 
cemiyet nizamı bozulur. Beri yanda apartıman-
lar satılıyor, bir şahıs milyonlarca zarara sev? 
ediliyor. 

Diğer maddeler kabul edildi. Fakat sonunda 
bunların tadili mutlaka gelecektir. Bu şekilde 
olmaz. Umumi bir hükümle biz bu kanunu tat
bik mevkiine tutabiliriz. Memurlar için olanı 
hariç, hiçbir umumi hüküm yok. Memurlar için 
Ceza Kanununa bir atıf yapılmış, diğerleri için 
de umumi bir hüküm konabilir. Meselâ «Ceza 
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Kanunundaki hükümler daha ağır ise, ceza ka
nunu tatbik edilir yolunda» bir hüküm de kona
bilir. Ben ve konuşan arkadaşlarım bu fikirleri 
ileri sürmek suretiyle bir ışık tuttuğumuza kaa-
niiz. Bir teklif yapnrş bulunuyorum. Kanunun 
selâmetle çıkması ve tatbik sahasında yer alması 
bakımından bunun kabulünü arz ve rica ederim. 
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REÎS — Efendim, konuşmalar bitmiştir, 

tekliflerin reye konulması ieabetmektedir. Şu 
anda karar nisabı bulunmacVğmdan ve vaktin do 
ilerlemiş olmasından dolayı İnikadı 9 Şubat Pa
zartesi günü saat 15 00 te toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, yün, ya
pağı ve tiftik fiyatlarının tesbit edilmemesinin 
sebebine dair- sualine Sanayi Vekâleti Vekili 
Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı (7/311) 

2 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Saym Sanayi Vekili ta

rafından sözlü olarfak cevaplandırılmasına da
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Rıza Salıcı 

23 Kasım 1957 tarihli Ticaret ve Sanayi Ve
kâleti tarafından yayınlanmış olan tebliğin 1 nci 
maddesine tevfikan yünlü mensucatın ham mad
desi olan yapağ1, yün ve tiftik fiyatlarının ve
kâletçe tesbit ve ilân edileceği belirtilmiştir. 

Bu tebliğ tarihinden 5 aydan fazla zaman 
geçtiği halde yün, yapağı ve tiftik fiyatlarının 
tesbit edilmemesinin sebebi nedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. 1229 

1 . X I I . 1958 

Sanayi Vekâletine 
5 . V . 1958 tarih ve 1229 sayılı yazımıza ek

t i r .: 
Uşak Mebusu Rıza Salıcı*nm, yün, yapağı 

ve tiftik fiyatlarının tesbit edilmemesinin sebe
bine dair olan şifahi suali, cevap günü olan 
28 . X I . 1958 tarihli 8 nci İnikatta takrir sahibi 
hazır bulunmadığından Dahilî Nizamnamenin 
155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tah-

rL*î cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 
Saygılarımla. 

T. B. M. M. Reisi V. 
I. Kirazoğlu 

T. C. 
Sars ay i Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1/45 

4 . I I . İ959 

Bir yazılı soru cevabı ilk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
1 . X I I . 1958 tarih, 7-311/1229-4575 sayıh 

yn/.ımza C. 
Yün, yapağı ve tiftik fiyatlarının tesbit edil 

memesi sebebine dair olup bidayette şifahi ola
rak verilen ve bilâhara soru sahibi Uşak Mebusu 
Rıza Salıcı'nın cevap günü Mecliste bulunma
ması dolayısiyle Dahilî Nizamname hükümlerine 
göre yazılıya inkılabetmiş olan sual takririnin 
cevabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Ataman 

Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, «Yün, yapağı 
ve tiftik fiyatlarının tesbit edilmemesi sebebine 
dair bidayette şifahi olarak verilen ve bilâhara 
soru sahibinin cevap günü Mecliste bulunmama
sı dolayısiyle yazılıya inkılâbeden», sual takriri 
cevabı : 

Sual : 
23 . XI . 1957 tarihli Ticaret ve Sanavi vekâ

letleri tarafından yayınlanmış olan tebliğin 1 
nci maddesine tevfikan yünlü mensucatın ham
maddesi olan yapağı, yün VG tiftik fiyatlarının 
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vekâletçe tesbit ve ilân edileceği bildirilmiştir. 

Bu tebliğ tarihinde 5 aydan fazla zaman geç
tiği halde yün, yapağı ve tiftik fiyatlarının tes
bit edilmemesinin sebebi nedir? 

Cevap .-
Bahis mevzuu olan fiyatların tesbiti iç^n et

raflı bir çalışmaya lüzum hissedilmiş, bu mak
satla bir taraftan Türkiye Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye 
Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi, ticaret oda
ları ve diğer taraftan Sümerbank mesaiye sevk 
edilmiş, bu menbalardan alman malûmat tevhi-
den yeniden gözden geçirilmek suretiyle realite
lere en uygun neticeye ancak Mayıs 1958 ayı 
içinde varılarak keyfiyet 28 Mayıs 1958 tarihli 
ve 9917 sayılı Resmî Gazete ile neşredilmiş ve 
tatbikatına geçilmiştir. 

2. — Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, Sümer
bank ile hususi fabrikaların imal ettikleri pa
muk ipliği satış fiyatlarının ayarlanıp ayarlan
madığına dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili 
Sebati Ataman'tn tahrirî cevabı (7/312) 

2 Mayıs 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili ta
rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Rıza Sahcı 

23 Kasım 1957 tarihli Sanayi ve Ticaret Ve-
kâletlerince yayınlanan tebliğin 2 nci maddesine 
göre, Sümerbank ile hususi fabrikaların imal et
tikleri pamuk ipliği satış fiyatları ayarlanmış 
mıdır, fiyat farkı varsa sebebi nedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 1 . XII . 1958 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. 1230 

Sanayi Vekâletine 
5 . V. 1958 tarih ve 1230 sayılı yazımıza ek

tir : 
Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, Sümerbank ile 

hususi fabrikaların imal ettikleri pamuk ipliği 
»atış fiyatlarının ayarlanıp ayarlanmadığına dair 
olan şifahi suali, cevap günü olan 28 . X I . 1958 
tarihli 8 nci İnikatta takrir sahibi hazır bulun-
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madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap ta
lebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Saygılarımla. 
T. B. M. M. Reisi V. 

I. Kirazoğlıı 

T. ©. 
Sanayi Vekâleti 4 . I I . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/44 

özü : Bir yazılı soru cevabı H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makam]na 
1. XII . 1958 Ta., 7-312/1230-4576 Sa. Ya. 

C. : 
Sümerbank ile hususi fabrikalarının imal et

tikleri pamuk ipliği satış fiyatlarının ayarlanıp 
ayarlanmadığına dair olup, bidayette şifahi ola
rak verilen ve bilâhara soru sahibi Uşak Mebu
su Rıza Salıcı'nın cevap günü Mecliste bulun
maması dolayısiyle Dahilî Nizamname hükümle
rine göre yazılıya inkılâbetmiş. olan sual takri
rinin cevabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 
Uşak Mebusu Rıza Salıcı'nın, «pamuk ipliği 

satış fiyatları hakkında olup bidayette şifahi 
olarak verilen ve bilâhara soru sahibinin cevap 
günü Mecliste bulunmaması dolayısiyle yazılıya 
inkılâbeden» sual takriri cevabı : 

Sual : 
23 Kasım 1957 tarihli Sanayi ve Ticaret ve-

kâletlerince yayınlanan tebliğin 2 nci maddesine 
göre, Sümerbank ile hususi' fabrikaların imal et
tikleri pamuk ipliği satış fiyatları ayarlanmış 
mıdır. Fiyat farkı varsa sebebi nedir? 

Cevap : 
Mezkûr tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen 

tesbit ve ilân keyfiyeti 2 . X I I . 1957 tarihli ve 
9771 sayılı 2L . II . 1958 tarihli ve 9840 sayılı, 
28 . V . 1958 tarihli ve 9917 sayılı tebliğler ile 
yapılmıştır. 

Bu tebliğler muayyen esaslara göre ve muh
telif numaradaki pamuk ipliklerinin kârlar da 
dâhil olmak üzere o zamanki pamuk fiyatlarına 
göre olan âzami satış fiyatlarını şu şekilde tes
bit etmekte idi : 

7 4 -



t : 
Sümerbank 

S. fiyatı 
Mamulün cinsi Krş. 

20 No. lu paket 
(Adana fabrikası) 44,00 
24 No.lu Paket 
(Ereğli fabrikası) 47,50 
4 No. lu vigon ipliği 
paketi 32,50 
2,5 No. lu vigon ipliği 26,00 
12 No. lu bobiiî (kilosu) 8,50 
20 » » ' » ' 9,25 
30 » » .. » 12,00 

34 6.2.1959 
Tebliğlere j 

göre âzami 
S. fiyatı 

Kr§. 

49,62 

48,84 

33,50 
27,09 
8,83 
9,96 

12,61 
Bilâhara pamuk fiyatlarının serbest bırakıl

ması neticesi olarak iplik fiyatları tabiatı ile 
yeniden tekevvün etmiş ve fabrikaların hususi
yetlerine göre teşekkül eden bugünkü fiyat
larda hususi fabrika fiyatlariyle Sümerbank fi
yatları arasında mühim bir fark kalmamıştır. 

3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, hur
da madenlerin beynelmilel piyasadaki 1956 yılı 
fiyatlarına dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili 
Sebati Atamav'm tahrirî cevabı (7/375) 

30 . XII . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun sayın Başvekil tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için alâka
larınızı rica eder saygılarımı sunarım. 

Ankara Milletvekili 
Recep Dengin 

1 . 1. 1956 tarihinden 1 . 1. 1957 tarihine ka
dar beynelmilel piyasada : 

A) Hurda demir 
B) -Hurda saç 
C) Hurda çelik 
D) Hurda alüminyum 
E) Hurda sarı 
F) Hurda pik 
G-) Hurda bakır 
Fiyatları ton başına kaç dolar idi ve Türk 

lirası üzerinden tutarları ne ederdi? 

0 : 1 
T. C. 

Sanayi Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/47 

4 . II . 1959 

özü : Bir yazılı soru cevabı 
hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 
7 . 1 . 1959 T. 2380 - 9809/7 - 375 sayılı ya

zılarına C : 
Hurda madenlerin beynelmilel piyasadaki 

1956 yılı fiyatlarına dair Ankara Mebusu Re
cep Dengin'in, Başvekil tarafından cevaplan
dırılmak üzere vermiş olduğu ve gereği için 
vekâletimize havale buyurulmuş olan yazılı sual 
takririnin cevabı ilişik olarak takdim kılın
mıştır 

Saygı ile arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Ataman 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in (1.1.1956 
tarihinden 1 . I . 1957 tarihine kadar beynel
milel piyasada hurda demir, hurda sac, hurda 
çelik, hurda alüminyum, hurda sarı, hurda 
pik ve hurda bakır fiyatlarının ton başına kaç 
dolar olduğu ve Türk lirası üzerinden tutarla
rının ne olduğuna) dair 30 . XII . 1958 jtarihli 
yazılı sual takriri cevabı:) 

1. Sarı, bakır alüminyum metal ve hur
daları Londra ve New - york borsalarında ko-
te edildiklerinden bu maddelere ait vasati fi
yatlar, mezkûr borsaların haftalık kotasyon-
lannın ortalamalarından tesbit olunmuştur. 

2. Beynelmilel piyasada demir ve çelik 
hurdaları için bir borsa mevcut değildir. Bu 
bakımdan fiyatlar Birleşmiş Milletler aylık 
istatistik bültenlerinde neşredilen, Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, italya 
fiyatları ile Almanya'dan getirtilen fiyatların 
aylık ortalamasından tesbit edilmiştir. 

3. Yukarda zikredilen memleketlerde de
mir ve çelik hurdaları ebat ve ağırlık durum
larına göre sınıflandırılmış olup alınmış olan 
fiyatlar alelıtlak izabelik hurdanın fiyatıdır. 

Bu memleketlerde hurda demir, çelik, sac ye 
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pik, nev'i şahsına münhasır bir ticari meta 
olarak kabul edilmediği cihetle bu hurdaların 
ayrı ayrı fiyatları mevcut değildir. Aynı grup 
içinde mütalâa edilmektedir. 

4. Bu esaslara göre tesbit edilen 1956 yı
lma ait beynelmilel vasati hurda fiyatları be
her ton için dolar ve Türk lirası olarak aşağıda 
gösterilmiştir : 

Beynelmilel vasati 
hurda fiyatları 

$. T. L. 

1959 C : 1 

Demir, çelik, pik hurdası 
Alüminyum hurdası 
Bakır hurdası 
Sarı hurdası 

42,56 119,17 
374,37 1 048,24 
728,45 2 190,86 
430,23 1 204,64 

4. — Elâzığ Mebusu Mustafa Altındoğan'm, 
Elâzığ'da mevcut matbaalardan her birine 
1957 - 1958 yılında tahsis edilen kâğıt miktarına 
ve tahsisteki kıstasa dair sualine Sanayi Vekâleti 
Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabı (7/394) 

18 . XII . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Koordinasyon Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Mustafa Altmdoğan 

1957 - 1958 yılında Elâzığ'da mevcut matba
alardan her birine tathsis edilen kâğıt miktarı 
nedir? Tahsiste kıstasın dayandığı sebep ve öl
çü neden ibarettir ve kaç defa tahsis yapılmıştır. 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 5.IIJ959 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 
Özel : 598 

özü : Mustafa Altmdoğan'm 
tahrirî sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
23 . I . 1959 tarihli Umumi Kâtiplik 7/394/ 

2302/9545 sayılı yazıları cevabıdır : 
Tarih ve sayısı yukarda kayıtlı yazılariyle eki 

bulunan Elâzığ Mebusu Mustafa Altındoğan'm 
Elâzığ vilâyetine tahsis olunan kâğıtlara müte
dair bulunan tahrirî sual takriri sureti incelen
miş ve cevabımız ilişikte saygı ile takdim kılın
mıştır. Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 

Elf-zığ Mebusu Sayın Mustafa Altındoğan'm 
matbaacılara ne miktar kâğıt verildiği 

hakkındaki sorusuna ait Sanayi 
Vekâletinin cevabı 

Sual: 1957 - 1958 yılında Elâzığ'da mevcut 
matbaalardan her birine tahsis edilen kâğıt mik
tarı nedir? Tahsiste kıstasın dayandığı sebep ve 
ölçü neden ibarettir ve kaç defa tahsis yapıl
mıştır. 

Cevap: Matbaa ve anbalâi kâğıdı umumiyet
le tevzie tâbi maddelerden olmamakla beraber 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt fabrikalarının istih
sali memleket ihtiyacının mahdut bir kısmım 
karsılıyabildiği için bu fabrikalarda imâl edilen 
kâğıtlar, birkaç seneden beri Maarif Vekâleti ve 
Drvlet Malzeme Ofisi, İnhisarlar İdaresi gibi 
resmî dairelerin ihtiyaçları karşılandıktan son
ra bakiyesi vilâyetler arasında taksim edilmek
te ve ithalâtçılar tarafından getirtilenler ise pi
yasada serbest bir şekilde satılmaktadır. 

Elâzığ vilâyetindeki matbaacılara vokaleti-
ınizce kâğıt tahsis edilmiş olmayıp aşağıda be
lirtildiği gibi 1957 yılında 'bu vilâyetteki ihti
yaçlara dağılmak üzere valilik emrine muhtelif 
cins ceman 15 000 ve 1958 yılında da 26 000 kilo 
kâğıt tahsis edilmiştir. 

Vilâyetler emrine yapılan tahsislere ait-tev
zi işleri tamamen valiliklere bırakılmış olduğun
dan tevzie ait esaslar da kendilerince tesbit edil--
mektediıN 

Birinci hamur 
îkinei hamur 
Üçüncü hamur 
tmitasyon 
^irenz 
Pelür 
Bilettik 
Kraft 
Hutbak 

1957 1958 

5 000 5 000 
5 000 

4 000 6 000 
2 500 1 000 
3 000 1 000 

500 200 
3 000 
4 000 

— 300 

15 000 26 000 

5. — Ankara Mebusu Recep Bengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin hissedarlarına 
ve hisse miktarlarına dair sualine Sanayi Vekâ
leti Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabı 
(7/376) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başvekil tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için müza
heretlerinizi rica ederim. Ankara Milletvekili 

Kecep Dengin 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin hissedar

ları kimlerdir? Ve ne miktar Türk lirası üzerin
den hisse sahibi .bulunmaktadırlar? 

T. O. 
Sanayi Vekaleti 4 . 11 . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
11/46 

özü : Bir yazılı soru ce
vabı hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 
7 . 1 . 1959 T. 2381-9810/7-376 sayılı yazı

larına C. : 
Maden Hurdacılığı T.A.Ş. nin hissedarları -

nın kimler olduğu ve ne miktar Türk lirası üze
rinden hisseye sahip bulunduklarına dair An
kara Mebusu Recep Dengin'in Başvekil tara
fından cevaplandırılmak üzere vermiş olduğu 
ve gereği için Vekâletimize havale buyurulmuş 
olan yazılı sual takriri cevabı aşağıya kaydo-
J.unmııştur. Saygı ile arz ederim. 

Sanayi Vekâleti V. 
S. Ataman 

Maden Hurdacılığı T.A.Ş. nin hissedarları 
ve Türk lirası olarak hisse miktarları : 

Lira 
Sümerbank 1 500 000 
Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu l 250 000 
Etibank 1 000 000 
Devlet Demiryolları İşletmesi 625 000 
T. Şeker fabrikaları A. Ş. 625 000 

I : 34 6.2.1959 O : 1 
30 . X I I . 1958 j ııi saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Yekûn 5 000 000 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazasına bağlı Köprü köyüne Bur
cular mevkiindeki suyun g.atirilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/383) 

6 . 1 . 1959 
Türlüye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletler i-

\ Keskin ilcesine bağlı Köprü köyünün icme-
j suyu yoktur. Bu büyült köyün beş, kilometre me-
! sa fesinde bulunan Burcular mevkiindeki suyun 
I köy merkezine getirilmesi için suyolu hafriyatı

nın köy halkı tarafından temini suretiyle çimen
to, demir ve pik boru verilmesi hususunda ne 
düşünülmektedir? 

T. C. . 
Dahiliye Vekâleti 

M. I. G. M. 
3. D. Ş. M. 

Sayı : 631 - 538 - 1/1959 
1810 

özü : Ankara Mebusa 
Mehmet Ali Ceritoğlu' 
nun tahrirî sual takriri 
H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . 1 . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7383/2410 - 9939 sayılı emirleri karşılığıdır: 
Keskin kazasına bağlı Köprü köyüne, Burcu

lar mevkiindeki suyun getirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ankara Mebusu Mehmet 
Ali Ceritoğlu tarafından verilen tahrirî sual 
takriri üzerine yaptırılan inceleme sonunda : 

Keskin kazasına bağlı Köprü köyü 1953 yılı
na kadar içme suyu ihtiyacı, saniyede 0.2 litre 
verimi olan bir çeşmeden karşılanmakta iken 
1953 yılında 4.000 lira sarfı ile saniyede 0.4 
litre verimi, olan bir su getirilmiş bulunmaktadır. 
Ancak; 1250 nüfuslu olan bu köye suyun kâfi 
gelmemesinden dolayı ayrıca 1 500 metre mesa
fede 0.3 verimi olan bir yeni membaııı isalesi 
için etüd yaptırılmış olup 1959 malî yılında tah
sisatının ayrılacağı, 

Takrirde bahis konusu edilen 5 000 metre 
mesafedeki su, büyük çaplı demir boruya ihtiyaç 
gösterdiği ve 40 000 lira kadar bir paraya da ih
tiyaç hâsıl olduğu, buna mümasil pek fazla adcd 
de köy bulunduğundan şimdilik bu paranın tef
rikine imkân görülemediği neticesine varılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
5 . I I . 1959 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 
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7. — Adana Mebusu Kemal Satır'm, arma

törlerimiz tarafından 1950 - 1957 senelerinde 
sağlanan dövizlere dair sualine Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'tn tahrirî cevabı (7/329) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
11 . I . 1958 tarihinde Başkanlığınız delale

tiyle Maliye Vekâletinden cevaplandırılması ri-
casiyle sorduğum suallere 24 . XI . 1958 tarihin
de yazılı olarak verilen cevabı okudum. 

Cevaplandırılmıyan eksik malûmatın tamam
lanması için aşağıda tekrar arz ettiğim hususla
rın yazılı olarak cevaplandırılmasına Maliye Ve
kâleti nezdinde tavassutunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Dr. Kemal Satır 

Armatörlerimiz tarafından 1950 senesinden 
1957 senesi sonuna kadar sağlanan dövizler sene
lere göre ve hangi firmalar tarafından temin 
edilmiştir? 

İthalâtımızın, armatörlerimiz tarafından ken
di gemileriyle taşınmasından dolayı keza aynı 
senelere göre ve hangi firmalar tarafından ne ka
dar döviz tasarrufu temin edilmiştir? 

Maliye Vekâleti 6 Şubat 1959 
Hazine Umum Müdürlüğü 

Tediye Muvazenesi ve Döviz 
Tahsisleri Dairesi 

Tediye Muvazenesi §b. 
Sayı : 57300, 7142 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
1950 senesinden 1957 senesi sonuna kadar 

1959 0 : 1 
armatörlerimiz tarafından sağlanan dövizlerin 
senelere göre hangi firmalar tarafından temin 
edildiğine ve ithalâtımızın, armatörlerimiz tara
fından kendi gemileriyle taşınmasından do
layı hangi firmalar tarafındattı ne kadar döviz 
tasarrufu sağlandığına mütaallik Adana Mebusu 
Kemal Satır tarafından Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine sunulan sual takriri ile ilgili olarak 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade
siyle alman 22 . XII . 1958 tarih, 2262-9452 sa
yılı yazıları cevabıdır: 

Adana Mebusu Kemal Satır'in evvelce aynı 
mahiyetteki suallerine mevzu teşkil eden ve 
1950 senesinden itibaren 1957 senesi sonuna ka
dar armatörlerimiz tarafından sağlanan döviz 
miktarı ile ithal mallarımızın armatörlerimize 
ait gemilerle taşınması neticesi tasamıf edilen 
döviz karşılığı Türk liralarını muhtevi cetveller 
24 . XI . 1958 tarih, 47830 sayılı yazılarımızla 
Yüksek Reisliğine takdim kılınmıştı. 

Mezkûr malûmat armatörlerimizin ticari i t i -
barlariyle doğrudan doğruya alâkalı olduğun
dan firma isimlerinin açıklanmasında mahzur 
mütalâa edilmektedir. 

Ancak, Sayın Kemal Satır'in firma isimleri
nin açıklanmasında ısrar edişinin sebebi, belli 
bir armatörün, mevzuubahis devre zarfındaki 
muameleleri hakkında malûmat almak ise, bu 
husus kendilerine bildirilecektir. 

Keyfiyet ıttılalarına saygı ile arz olunur. 
Maliye Vekili 
H. Polatkatı 



î : 34 6.2.1959 O : 1 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4898 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanuna ikinci defa veri

len reylerin neticesi 
(Kanun kabul «dilmistb.) 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım. Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Hamdi öner 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 

AFTON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı * 

AMASYA 
Kemal Eren 
Fâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Bülent Ecevit 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
348 
324 
22 
2 

245 
17 

[Kabul 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emıroğlu 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

edenler] 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah thsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkam 
A. Kemal Barlas 
Ethem Yal MU alp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 

Kemal Erdem 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğaa 
Celâl Dora 
Htirrem Müf tügü 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkum 
Cemal Işık 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip Özer 
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Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargına]p 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Kora İt fin 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâ ti fa oğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erden er 
M. Faruk Oürtunca 
Alcksandros Hacopulos 
vMi TTnrputlu 
Hadi TTüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kfrdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 

İ ; 34 6 . 2 . 
Vusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

IZMIR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Osman Kapanı 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Tlacıprsaoğiu 
İbrahim Kirazoğln 
Hakkı Knrme1 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
"Mehmet Ali Cevlân 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un a t 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp A ta d emir 
Mustafa Bağrı açık 
Osman Bibioğlu 

1959 0 : 1 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Alım et İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlv» 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemr.,1 Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 
Seli m Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağa oğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Arif Hikmet Onat 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Nusret Kirişcioğhs 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlıı 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Server Somuneuoğ'lu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati tlter 
Edip Imer 
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Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 

î : 34 6 .2 
Şahap Kitapçı 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

1959 C : 1 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
î. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

ADANA 

Hamza Eroğlu 
.Ahmet Karamüftüoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İbrahim îmirzalıoğlu 
llyas Seçkin 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okeuoğlu 
BURDUR 

Âlim Sipahi 
ÇANKIRI 

Naşit Fırat 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
HATAY 

Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Übeyde Elli 
MARAŞ 

Nusret Durakbaşa 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Abdurrahman Odabaşı 

VAN 
Abdülvehap Altınkay-
nak 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

"Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 
Kemal Satır 

'Turgut Yeğenağa 
ADIYAMAN 

Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
-Orhan Kökten 

Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı '3 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 

İsmail İnan 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

Nihat îyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİNGÖİL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Sclâhattin İnan 
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BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Mazlum Kayalar 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat KÖstekçi 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri A n ğ 
Hâmid Zülfü Tigrel % 

HaHl Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioglu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 

î : 34 6/2 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taskesenli-
oğJu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (İ.) 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
izzettin Çilli (I.) ' 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Nazrai Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Selim Erengil 

1959 O : 1 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü G-üneri 
Mehmet Gürpınar 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Necla Tekine! 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enyer Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıekale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Abdürrahman Fahri; 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Remzi Birand 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyaııoğlu-? 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli (I.) 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Sürenkök 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Cevdet özgirgin 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün* 

NİĞDE 
ismail Güven 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda' Güley 
Zeki Kumrulu 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Taeettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
(t-) 
Baha Hım 

Ankara 5 

Artvin 1 

Aydın 1 

î : 34 6 .2 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkmajı 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Grüriş 
Şükrü Ulııçay 

StîRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 

Muharrem Tansel 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 

. 1959 C : 1 
Turhan* Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Reşit Önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Se'lâhattin Karayavuz 
(i.) 
Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne 1 

İstanbul 2 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Avni Yurdabayrak 

Van 
Yozgad 

» © « 
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Devre: XI 
İçtima: 2 S- S A Y I S I : 

Tunceli Mebusu, Arslan Bora'nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları ( 2 /41 ) 

Anlara; 29 .V . 1957 • 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (ç) bendinin 
15 nci fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifi ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

ESBABI MUCİBE 

Or<|uda ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaylara yardımcı 
olarak hizmet gören ve ordunun bugün deruhde ettiği vazifelerin hakkiyle yerine getirilebilmesinde vü
cutlarına son derece lüzum hissedilen astsubaylar muhtelif rütbe ve kademelerinden geçerek hizmete 
en faydalı olabilecekleri bir yaşta, 50 yaşında tekaüde sıevk olunmaktadırlar. 

Şurası malûmdur ki, bir insanın gerek kendisi ve gerekse ailesi ve cemiyeti için en verimli olabi
leceği çağ 40 - 60 yaş arası olan orta çağdır ve 50 nci yaş ise bu müddetin kemal noktasını teşkil et
mektedir. Bu noktai nazar her bakımdan bir hakikat olarak kabul edilmiş olmasından dolayıdır ki, 
Devlet emrinde vazifelendirilmiş hiçbir memur için 60 yaşından az bir yaş haddi kabul edilmemiş
tir. Binaenaleyh kıdemli başçavuşların 50 yaşında emekliye sevk olunmaları orduyu ve binnetice 
Devleti kendi yetiştirdiği ve en olgun hâsılayı alacağı bir elemandan mahrum bırakmakta bu yüz
den de zarardide etmektedir. 

Bundan başka, astsubaylık ordu için zaruri bir sınıf olduğuna ve memleket gençlerinin intisapla-
riyle devam' ve ihyasına da mutlak zaruret hissedildiğine göre tabiîdir ki, bu sınıf mensuplarının istik
ballerinin d,e garanti altına alınması iktiza eder. Hal böyle iken bugünkü durumda 50 yaşma varmış 
bir astsubay 25 senesini ikmal etmemiş olsa dahi emekliye sevk edilmekte dolayısiyle emeklilik ikra
miyesi dahi alamamaktadır. İstikbalde bu gibi hazin neticelere mâruz kalmak tehlikesini göre göre 
genç. yaştan itibaren hayat ve âtisini bu mesleke bağlıyabilecekleri pek zayıftır. 

İşte bu mülâhazaların ışığı altında ilişik kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 
v Tunceli Mebusu 

Arslan Bora 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 2/41 
Karar No. 15 

30.1.1958 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesinin (ç) bendinin 15 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi encümenimiz
de alâkalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sahibinin, kanun teklifinde dermeyan 
ettiği mucip sebepler yerinde mütalâa edilerek 
tasan aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Millî Müdafaa Encü

meni Reisi * Mazbata Muharriri 
Nevşehir Erzurum 
Z. tiner O. A. Hocagil 

Kâtip 
Kocaeli 

Ö. Cebeci 

Artvin 
K. Balta 

İstanbul 
T. fazıcı 

Tunceli 
A. Bora 

Ankara 
S. Soley 

(İmzada bulunamadı) 

Gümüşane 
N. Alp 

Konya 
/. A. A 

İstanbul 
M. Kemalyeri 

Tekirdağ 
N. Aknoz 

Yozgad 
/. //. Tunaboylu 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
%sas No. 2/41 
Karar No. 38 

Yüksek Eeislige 

13 . VI . 1958 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesinin (Ç) bendinin 15 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi encümeni
mizde alâkalı hükümet mümessillerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere olundu : 

Vâjn teklif esas itibariyle yerinde görülmüş 
olmakla beraber; 

a) Gedikli astsubay çavuşlar, 
b) Astsubay üst çavuşlar,' 
c) Astsubay başçavuşlar, 
d) Astsubay kıdemli çavuşlar; 
mda yaş hadlerinin artırılması ordumuzun 

takviyesi bakımından aynı mahiyette faydalı ola
cağı mütalâa olunmuş ve bu noktayı nagara Millî 
Müdafaa Vekâletinirî de iştirak etmekte olduğu 
Vekâlet mümessili tarafından beyan edilmiş ol
duğundan kanun teklifinin birinci maddesinin 

bu hükümleri ihtiva edecek şekilde tadilen tan
zimine; * 

2 nci ve 3 ncü maddelerin aynen kabulüne 
ve teklifin Öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi M. Muharriri ve Kâtip 

Bursa 
K. Yılmaz 
Ağrı 

Ş. Saraçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
/ . 8. Omay 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Amasya 
//. Koray 

Çorum 
C. Köstekçi 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

îmzada bulunamadı 
Kars Tokad 

O. Yeltekm Ş. Kitapçı 

(S. Sayısı: 27) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Büfçe Encümeni 
Esas No. 2/41 
Karâr No. 19 

5.1. J959 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 neı 
maddesinin (Ç) bendinin 15 nci fıkrasının de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi millî Mü
dafaa ve Maliye encümenleri mazbataları ile 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 4 

Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yaş hadlerine ait bulunan 
40 neı maddesinin (Ç) bendinin 15 nci fıkra
sında kıdemli başçavuşlar için tesbit edilmiş bu
lunan (50) yaş haddinin (55) yaşma çıkarılma
sını istihdaf etmektedir. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Millî Müdafaa 
Encümeni aynen ve Maliye Encümeni ise; 

1. Astsubay çavuşlar 
2. Astsubay üst çavuşlar 
3. Astsubay başçavuşlar 
için mezkûr kanunda tesbit edilmiş bulu

nan yaş hadlerinin de artırılması suretiyle birin
ci maddeyi tâdilen kabul etmiş bulunmaktadır. 

Teklif üzerinde encümenimizce cereyan eden 
müzakerelerden sonra Maliye Encümeninin tâdi
len kabul etmiş olduğu metin üzerinden madde
lerin görüşülmesine geçilmiş ve mezkur encüme
nin dört sınıf hakkında tesbit ve kabuL etmiş 
olduğu yaş hadleri encümenimizcede aynen ka
bul edilmiş olmakla beraber kanun tekniği bakı
mından tadil, yalnız 40 nci maddenin (Ç) fık
rasının 12, 13, 14 ve 15 nci numaralarına inhi
sar etmesine rağmen (Ç) fıkrasının tadili de 
ihtiva etmek üzere aynen yazılması uygun gö
rülmüş ve bu sebeple birinci madde şeklen değiş
tirilmek suretiyle ve teklifin ik$ ve üçüncü mad
deleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar ve kabul olunan 
kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmr.e 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
M. Akpınar 

Ankara 
/ . Seçkin 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Denizli 
A. R. Karaca 

Elâzığ 
JET. Müftügü 

Hakkâri 
Ü. Seven 
İstanbul 

İV. Kırşan 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Konya 

M. Bağnaçık i 
Maraş 

E. Soysal 
Ordu 

A. H. Onat 
\ Rize 

M. Önal 
Sinob 

ö. özen 
Yozgad 

T. Alpay 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Ankara 
/. R. Aksal 

Antalya 
K. Akmantar 

Burdur 
F. Çelikbaş 
Diyarbakır 
E. Turgut 
Erzincan 

R. Bayındır 
İsparta 

• T. Tığlı 
Kars 

B. Öcal 
Kırşehir 

F. Yalçın 
Manisa 

Sı. Mthçıoğlu 
Nevşehir 

N. Önder 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Siird . 

B. Erden 

4 \ 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
0. Alisiroğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Edirne 
M. Sarol 

Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul 
M. Erdener 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Maraş 

K. Bayazıi 
Niğde 

R. Gür soy 
Rize 

H. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 
/ . Şener 

Zonguldak 
H. Timur 
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TUNCELİ MEBUSU ARSLAN 
BORA'NIN TEKLİFİ 

5434 sayılt Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 net maddesinin (Ç) ben
dinin 15 nci fıkrasının tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1, — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yaş hadle
rine ait bulunan 40 ncı madde
sinin (Ç) bendinin 15 nci fık
rası aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir. 

15. Kıdemli başçavuşlar 55 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti BmekU Sandığı Kanunu
nun 40 ncı maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yaş hadle
rine ait bulunan 40 neı madde
sinin (Ç) bendinin 1 nci fıkra
sının 15 nci numarasında yazılı 
yaş haddi 55 yıla çıkarılmış ve 
mezkûr fıkraya aşağıda yazılı 
hükümler eklenmiştir. 

16. Gedildi astsubay ça
vuşlar 43 

17. Astsubay üstçavuş
lar 46 

18. Astsubay başçavuş
lar 49 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 ncı mad
desinin tadili hakkında kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesinin (Ç) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Ç) Aşağıda yazılı olanların 
yaş hadleri, hizalarında gösteri
len yaşları doldurdukları tarih
lerdir : 

I - Subay ve askerî -memur 
ve gedikliler : 

1. ' Asteğmen, teğmen ve 
üstteğmenler 41 

2. Yüzbaşı, kıdemli yüz
başı ve önyüzbaşılar 46 

3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 58 
6. Tuğ ve tümgeneral

le]' ve amiralle]' 60 
7. Kor ve orgeneraller 

ve amiraller 65 
8. Mareşal ve büyük 

amiralle]' 68 
î). 6, 7 ve 8 nci suııf as

kerî memurlarla memur 
yardımcıları ve askerî has
la bakıcı hemşireler 55 

.1.0. Daha yukarı sınıf
lardaki askerî memurlar 60 

11. Gedikli subaylar 52 
12. Gedikli çavuşlar (Ast

subay çavuşlar) 43 
13. Gedikli üstçavuşlar 

(Astsubay üstçavuşlar) 46 
14. Gedikli başçavuşlar 

(Assubay başçavuşlar) 49 
15. Başgedikliler (Ast

subay kıdemli başçavuşlar) 55 
I I - Emniyet mensupları : 
1. Her derecedeki emni-
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TtkJil 

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

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

Mal. E. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E, 

yet müdürleri ve emniyet 
ve polis müfettişleri 60 

2. Emniyet müfettiş yar
dımcıları ve emniyet âmir
leri 58 

3. Başkomiser, komiser 
ve komiser yardımcıları 56 

4. Polis memurları 52 
III - Gümrük koruma 

mensupları : 
1. Gümrük koruma me

murları 50 
2. Gümrük koruma ki 

sim âmirleri 55 
IV - Posta, telgraf ve te

lefon hat başbakıcı ve baş-
dağıtıcıları ile hat bakıcı
ları ve dağıtıcılar 55 

Yukarda (ç) fıkrasının (III) 
ve (IV) işaretli bentlerinde gös
terilenlerden vazifelerinde kal
maları faydalı görülenlerin yaş 
hadleri, ilgili bakanlarca birer 
yıllık müddetlerle (5) yıl uzatı
labilir. 

ÎKÎNCt MADDE — Teklifin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tekli
fin üçüncü maddesi aynen ka? 
bul edilmiştir. 

+» * t » •+» 
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Devre: XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Maden Kanununun 73 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Sanayi Encümeni mazbatası (1/209) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . \VI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
TetkiU Dairesi 

Sayı: 71-735/1964 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Me< lise takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . V . 1953 
tarihinde kararlaştırılan 6309 sayılı Maden "Kanununun 73 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6309 sayılı Maden Kanununun 73 ncü maddesi, işletme hakkı verilen bir sahada o işletme hak
kına mevzu madenden ayrı olarak bulunacak sair cins maden bakımından şu iki esası ihtiva et
mektedir : 

1. işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazına bağlanan muayyen bir sahada, bu ruhsat 
veya imtiyaza konu teşkil eden madenle mahlut veya jeolojik teşekkülü itibariyle birlikte işletil
mesi zaruri olmıyarak bulunacak sair cins madenin işletilmesi için de ayrıca işletme ruhsatnamesi 
veya imtiyaz alınması lâzımdır. 

2. Böyle bir sahada evvelce verilmiş olan işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi 
başkası tarafından bulunan yeni madenin işletme hakkını talep ve iktisap hususunda rüçhan hak
kını haüzdir. 

Bilindiği üzere, Maden Kanuniyle prensibolarak (Madde : 12) arama veya işletme haklarının 
bir cins maden için itası esası kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, taallûk ettikleri yer itibariyle ref yi ve taksimi kabil olmıyacak şekilde yek
diğerine mütedahil bir saha (aynı saha) da ayrı cins madenler için ayrı ruhsatnameler alınması 
kabildir. (Madde : 30) 

Bu şekilde aynı sahada istihsal edilen ruhsatnamelere müsteniden yapılan aramalar neticesin
de usulü dairesinde (bulunmuş maden) haline getirilen ve 12, 72 nei maddelerle ilgisi olmıyan 
ayrı cins madenler için müstakil işletme hakları itası normal bulunmakta, bu itibarla bahis ko
nusu 73 ncü maddenin ilk hükmü Maden Kanuniyle mevzu esaslara da tevafuk eylemektedir. 

73 ncü madde ile derpiş edilen ikinci esasa gelince, bu hüküm Maden Kanuniyle takib'edilen 
gayeye, iktisadi mülâhazalara ve adalet esaslarına uygun düşmemektedir. Zira; 

G-ayrimekşuf sahalarda takaddüm hakkı iktisabı, ruhsatname istihsali, icabında mühim mas
raflar ihtiyarı suretiyle aramalara girişilmesi hususundaki teşebbüs, mesali ve külfetler işletmeye 
salih maden yatağının keşfi ve o sahada işletme hakkı tesisi ve madenin işletilmesi maksadına mâ-
tufdur. 
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Teşebbüsünde ciddî ve samimî olan müteşebbislerin akıbeti meçhul bir mevzuda katlandıkları 

sayısız külfetlerin karşılığı Maden Kanununun 50 nci maddesinde ifadesini bulmuştur. Filhaki
ka mezkûr 50 nci maddeye vaz'edilen hükümle, meydana çıkarılan maden üzerinde arayıcısına ilk 
işletme hakkının iktisabında rüçhan hakkı tanınmak suretiyle mesbuk mesai mükâfatlandırılmış 
ve aynı zamanda aramalar teşvik edilmek istenilmiştir. 

73 ncü maddedeki ikinci hüküm, Maden Kanununun bu çok mühim esasiyle tahalüf teşkil ey
lemektedir. Aynı sahada muhtelif müteşebbislerin çalışmasından husule gelecek karışıklıkları 
önlemek şeklinde dayandığı mucip sebep asıl gaye yanında zayıf kalmakta, hükmün aynen tat
biki bâzı ahvalde tervici arzu edilmiyerı neticeler husulüne yol açmaktadır. Nitekim, Maden Ka
nununun 45 nci maddesi şümulüne giren birkaç yıllık işletme ruhsatnamesine tâbi iktisadi değeri 
az, rezervi mahdut bir maden sahasında, sonradan büyük külfet ve mesai ve masraflarla meydana 
çıkarılan 99 yıllık imtiyaz konusu teşkil eden, faaliyete geçirilmesi geniş sermaye ve teknik im
kânlar istiyen ve ayın zamanda işletilmesi kendisine zarar vermiyecek durumda olan ve birgûna 
masraf ve emeği sebk etmemiş bulunan, çok zengin bir maden yatağının, mütekaddim işletme 
(hakkı sahibidir diye işletme ruhsatnamesi sahibine tevdiinin, ticarî mülâhazalar ve hakkaniyet 
esaslariyle telifi kabil olmıyacağı aşikârdır. 

Esasen aynı sa-hada mütekaddim işletme hakkı sahibinin durumu Maden Kanununun 12, 30, 
31 ve 72 nci maddeleri ile korunmuştur. Sonradan bulunan maden üzerinde idarece yapılacak 
kanuni tetkikler sırasında, ileride hudusu muhtemel işletme ihtilâflarını bertaraf edecek esas
ların şartnameye derci daima mümkündür. İşletme hakkının itası sırasında mezkûr hükmün şev
kinde temin edilmek istenilen gayenin idarece nazara alınacağı tabiîdir. 

Lâyihada, aynı sahada bulunup da birisi sonradan keşfedilen madenin bugün olduğu gibi oto
matik bir şekilde ilk işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibine verilmesi yerine, her iki maden
den rezervi, iktisadi değeri, teknik ve malî imkânı daha müsait olanına verilmesi esası kabul 
edilmiştir. Ancak işletme hakkı kendisine ita edilmediği takdirde arayıcının, kanunun 136 nci mad
desine göre bulucu sıfatiyle [haiz olduğu haklar yani bu maksatla yaptığı masraflar ve hak ka
zandığı aidat mahfuz tutulmuştur. 

Bu maksatlarla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Sanayi Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sanayi Encümeni 
Esas No: 1/209 
Karar No: 7 

16 . I . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «6309 sayılı 
Maden Kanununun 73 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası» ve esbabı mucibesi alâ
kalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi : 

Maddenin 2 nci fıkrası ile, sonradan bulunan 
sair cins madenin işletme hakkını o sahadaki 
madenlerin kıymetleri, durumları, işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazı sahibi ile bulu
cusunun teknik ve malî imkânları nazara alına
rak bunlardan en müsaidolanma verilmesi hak
kında Sanayi Vekâletine bir takdir hakkı tanın
maktadır. 

Maden Kanunu ile prensibojarak, bulunan 
her madenin birçok masraf ve külfetler ihtiyar 
eden bulucusu tarafından işletilmesi esası kabul 
edilmiştir. Halbuki gerek mer'i hükmün, gerekse 
Hükümetin getirdiği tadil metninde yer alan 
hükmün bu esas prensibe aykın düştüğü görül
müştür. Kanunun zikri geçen prensibine sadık 
kalınarak, bulunan madenin, bulucusu tarafından 
işletilmesi esası teyidedilerek maddenin son iki 
fıkrasının kaldırılması uygun görülmüş ve lâyiha
da buna göre gerekli tadilât icra olunmuştur. 

Diğer taraftan halen mer'i 73 neti maddeye 

göre rüçhan hakkı sahiplen tarafından yapılıp 
da henüz işletme ruhsatnamesi veya işletme imti
yazına bağlanmamış olan taleplerin, bu talep sa
hiplerinin mezkûr madenler üzerinde her hangi 
bir masraf ve külfetleri sebk etmemiş olması se
bebiyle ve adalet kaidelerine uygun düşeceği mü-
lâhazasiyle yürütülmemesi ve lâyihaya bu hususu 
temin edecek muvakkat bir madde ilâvesi uygun 
görülerek ittifakla kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası takdimen ve müstacelen gö
rüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Sanayi Encümeni Reisi 
İstanbul 

N. Ali Sav 
Adana 

T. Yeğenağa 
tmzada bulunamadı 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 
S. Ba§ol 

Afyon K. 
0. Uygun 

Amasya Diyarbakır Giresun 
N. Ş. Nabel H. Z. 

istanbul 
/. Altabev 

Sivas 
A. Kangal 

Tiğrel T. İnanç 
Manisa 
S. Akis 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

C. 'Z. Aysan 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 
6309 sayılı Maden Kanununun 73 ncü madde

sinin tadili hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 

73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

«İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 
verilen bir sahada işletme hakkına mevzu ma
denle mahlut veya-jeolojik teşekkülü itibariyle 
birlikte, işletilmesi zaruri olmıyarak, bulunan 
sair cins madenin işletilmesi için ayrıca işletme 
ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı alınmak lâ
zımdır. 

Ancak, sonradan bulunan sair cins madenin 
işletme hakkı, o sahadaki madenlerin kıymet
leri, durumları, işletme ruhsatnamesi veya işlet
me imtiyazı sahibi ile bulucunun teknik ve malî 
imkânları nazarı itibara alınarak bunlardan en 
müsaidolamna verilir. Şu kadar ki, yeni made
nin işletme hakkı başkasına ita edildiği takdir
de bulucusunun buluculuk hakkı mahfuzdur. 

Bu kanun meriyete va'zedildiği tarihte, bi
rinci fıkrada gösterilen şartları haiz olan ma
denler hakkında da, ikinci fıkra hükümleri tat
bik olunur.» 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

30 . V . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

31. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 

C. Yardımcı 

SANAYİ ENCÜMENİNİN TADİLİ 
6309 sayılı Maden Kanununun 73 ncü maddesi

nin tadili hakkında kanun lâyihası 
• MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanununun 

73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 73. — İşletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı verilen bir sahada o işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazına mevzu teşkil 
eden madenle mahlut veya jeolojik teşekkülü iti
bariyle birlikte işletilmesi zaruri olmıyarak bu
lunan sair cins madenin işletilmesi için de bu ka
nun hükümlerine göre ayrıca işletme ruhsatna
mesi veya işletme imtiyazı alınması lâzımdır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihten önce eski 73 ncü maddeye 
müsteniden rüçlıan hakkını haiz eşhas tarafından 
sair cins maden için yapılan işletme hakkı talep
lerinden, işletme ruhsatnamesi veya işletme imti
yazına bağlanmamış olanlar yürütülmez. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDPJ 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

ve Sanayi V. V. 
S. Yırcalı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekil 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

«•» 
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Devre : XI 
içtima : 2 S. SAYISI 65 

Devlet Şûrasında açık bulunan bir Daire Reisliği ve bir Âzalık 
için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 

Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3 /239) 

T. 0. 
Başvekâlet 

.Zat ve Yazı İşleri Umum Md. 
H. No. 5/2-1427 

16 . VI . 1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin3 

Devlet Şûrasında açık bulunan 'bir Daire Reisliği ve bir Âzalık için 3546 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesine göre hazırlanan liste bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Şûrasında açık bulunan bir daire reisliği ve bir âzalık için namzet listesi 

Daire reisliği için : 

1. İsmail Hakkı Ülkmen 
2. Yusuf Canbolat 

3. Tevl'ik Gerçeker 
4. ibrahim Hilmi Senil 
5. Mehmet Hükmi Arkök 

Âzalık için : 

1. Yusuf Vardar 
2. Firdevs Menteşe 
3. Ahmet Oelâlettin Göydün 
4. Mehmet -^inuh Nahit Hatiboğlu 
5. Ali Doğan Toran 

Vakıflar Bankası İdare Meclisi Reisi 
Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Reisi. 
Devlet Şûrası Âxas 

» » » 
» * » » 

Devlet Şûrası Başyardımcısı 
Devlet Şûrası Kanun Sözcüsü 

» » » » 
Devlet Şûrası Başyardımcısı 

» » » 



Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 24 .1.1959' 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Esas No. 3/239 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Şûrasında acık bulunan bir Daire, Re
isliği ve bir Âzalık için seçim yapılmak üzere 
3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 3 ncü mad
desi mucibince Adliye ve Dahiliye encümenle
rinden müteşekkil Muhtelit Encümen 16 .1.1959 
tarihinde Adliye ve Dahiliye vekillerinin huzu-
ruyle toplandı : 

1. Yoklama sonunda 36 azanın içtimaa ka
tıldığı ve nisap hâsıl olduğu anlaşıldı. 

2. Başvekâletten gönderilen 16 . V I . 1958 
tarih ve 5/2 -1427 sayılı tezkere ile buna mer
but namzet listesi ile, 

a) Hariçten Daire Reisliğine talip bulunan 
Devlet Şûrası âzasından ve Birinci Daire Reis 
Vekili Vecihi Tönük tarafından verilen 14.1.1959 
tarihli istida, 

b) Âzalığa seçilmesini istiyen eski valilerden 
ve X ncu Devre Kastamonu Mebusu ve halen 
iller Bankası idare Meclisi Âzası Muzaffer Ku-
şakçıoğlu'nun 3 1 . X I I . 1958 tarihli, 

c) Yine Âzalık için Maliye Vekâleti Merkez 
Müşavir Avukatı Mehmet Kâmil Erk'in 4 . X I I . 
1958 tarihli istidaları okundu. 

3. Yapılan tetkikat neticesinde seçime baş
landı ve tasnif heyetine azadan Osman Talu 
(Afyon K.), Ömer Erzurumluoğlu (Yozgad), 
Kemal Eren (Amasya), Faik Ocak (Balıkesir), 
ve Nüzhet Ulusoy (Samsun) ayrıldılar. 

4. Seçim safahati : 
a) Reislik için Vecihi Tönük (33), Tevfik 

Gerçeker (25) ve ibrahim Hilmi Senil (21) rey 
almak suretiyle nisabı doldurmuşlar, diğer nam
zetler ise sırasiyle 11, 7 ve 1 rey almışlardır. 

b) Âzalık için Muzaffer Kuşakçıoğlu (28) 
rey almak suretiyle ekseriyet temin etmiş ise de 
diğer namzetlere 18, 17 ve 14 rey verildiğinden 
nisabı dolduramamışlardır. Bu sebeple geri ka
lan iki namzedin tesbiti zımnında tekrar seçime 
(başlanmış ve bu seçime encümen âzasından Emin 

Topaler (Kütahya) da itihak etmiş olduğundan-
encümen mevcudu 37 ye yükselmiştir. 

Tasnif sonunda Ali Doğan Toran (25), Ah
met Celâlettin Göydün (22) rey alarak nisabı 
doldurmuşlar, diğer namzetlere ise 19, 12 ve 1 
rey verilmiştir. 

5. Netice : 
a) Reislik için seçilen namzetler : 
1. Vecihi Tönük 
2. Tevfik Gerçeker 
3. ibrahim Hilmi Senil 

b) Âzalık için seçilen namzetler : 
1. Muzaffer Kuşakçıoğlu 
2. Ali Doğan Toran 
3. Ahmet Celâlettin Göydün 
c) Yukarıki listeye göre nihai seçim icrası3 

hususunda gerekli muamelenin ifa Duyurulma
sının arzı" ile Riyaset Makamına takdim kılındı. 

Adliye ve Dahiliye En
cümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 
Kâtip . 

Manisa 
Â. Akın 

Aydın 
N. Geveci 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Erzincan 

Â. S ağır oğlu 
içel 

M. Dölek 
istanbul 

N. Tekinel 
1 ınzada bulunamadı 

M. Muharriri 
Balıkesir 
V. Asena 

Afyon K. 
0. Talu 
Bursa 

II. Bayrı 
Denizli 

1. Hadımlıoğlu 
Gazianteb 
A. Şahin 
İsparta 

S. Bilgiç 
izmir 

İV. Davran 

( S. Sayısı : 65 ) 
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izmir 

E. Kav'r 
Kırşehir 

H. Çopuroğlu 
Nevşehir 

II. II. Ülkün 

Siird 
F. Şendur 

Urfa 
A. Akan 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 

Kastamonu 
H. Dura 

Maraş 
H. F. Evliya 

Sakary° 
N. Kiriğcioğlu 

Trabzon 
S. Z. Ramoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

Samsun 
E. Anıt 
Amasya 
K. Eren 
Balıkesir 
F. Ocak 
Çorum 

K. Erdem 
Kütahya 

E. Topaler 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
S. Yalım 

Aydın 
H. Coşkun 

Bitlis 
R. Bingöl 
Kırşehir 

O. Canatan 
Samsun 

N. Ulusoy 

Tokad -
D. Yurdakul 

*mmm* 
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