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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vazife ile yurt dışına giden Hariciye* Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar ken
disine, Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in, 

Vazifeten, yurt dışında, bulunan imar ve 
îskân Vekili Medeni Berk'in avdetine kadar 
kendisine, Ziraat Vekili Nedim ökmen'in, 

Yurt dışında seyahatte bulunan Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in avdetine kadar kendisi
ne, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdar 'm, 

Başvekil Adnan Menderes'in vazifeten yurt 
dışına yapacağı seyahat esnasında Başvekilliğe 
Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin vekillik edecek
lerine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okundu. 

Giresun Mebusu Doğan göymen'in Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 7052 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi, talebi üze
rine, geliverildi. 

Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek .7052 
sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun tekli
finin rnznameye alınmasına jdair takriri, rede-
dedildi. 

Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, Elbistan 
şosesi ile Sürgü suyu üzerindeki Kapıdere köp
rülerinin bugüne kadar bitirilmemesi sebebine 
dair Nafıa Vekilinden olan şifahi suali, ken
disi inikatta hazır bulunmadığından, tahrirî 
suale inkılâbetti. 

Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ambarlarm-
daki fındıklarda ambar ve randıman açıkları 
bulunduğunun doğru olup olmadığına dair Ti
caret Vekilinden olan şifahi sualinin cevaplan
dırılması, alâkalı Vekil hazır bulunmadığın
dan, başka inikada bırakıldı. 

Gümüışane Mebusu Hüsrev Polat'm, mev
cut sanatoryumların miktarı ile faaliyetlerine 
dair şifahi sualine Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili Lûtfi Kırdar cevap verdi. 

Kars Mebusu Behram Öcal'm, et fiyatına: 
yeniden zam yapılmasının sebebine dair şifahi 
sualinin cevaplandırılması, alâkalı vekil ha
zır bulunmadığından, başka inikada bırakıldı. 

Ankara Mebusu ibrahim |mirzaoğlu'nun, 
1958 senesinde ithal veya monte edilen trak
törlerin hangi esaslar dâhilinde satışa arz ve 
tevzi olunduğuna dair şifahi sualine Ziraat 
Vekili Nedim Ökmen cevap verdi. 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, Malatya 
Devlet Hastanesi ilâve kısmı inşaatının ne 
için yarıda bırakıldığına dair Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekilinden olan şifahi suali ile, 

Pazar günleri devamlı, olarak mecburi ça
lışmanın hangi fabrikalarda tatbik edildiğine 
dair Çalışma Vekilinden olan şifahi suali, ken
disi inikatta hazır bulunmadığından, tahrirî 
suale inkılâbetti. 

Umumi hayata müessir âfetler dolay isiyle 
alınacak tedbirlere, yapılacak yardıma dair 
kanun lâyihasının encümenden gelen birinci 
maddesi üzerine görüşüldü. 

20 . IV . 1959 Pazartesi saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebıısu Kırklareli Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Kele§dğîu 

Sualler 

Tahrirî Sualler 
1. -— Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, 

1950 - 1958 yıllarında Devlet tarafından ya
pılan bütün inşaata ne -kadar demir ve çi
mento tahsis edilerek sarf edildiğine dair tah
rirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/467) e 

2. — Vae Mebusu Sait Erdinç'in, Erciş'e bir 

sulh hâkimi ile bir sorgu hâkimi tâyini ve Mura
diye Sulh Mahkemesinin asliye mahkemesi ha- • 
line getirilmesi hususlarının düşünülüp dü
şünülmediğine dair tahrirî sual takriri Adliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/468) 

3. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, Ma-
raş'm Göksün kazası ormanlarından 1957 se
nesinden beri kaç metre mikâbı ağaç kesmek 
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için emir verildiğine dair tahrirî sual takriri 
Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/469) 

4. — Kars Mebusu Kemal Güvencin, işçi 
Sigortaları Umum Müdürlüğünün 1950 yılından 
beri nerelerde ne gibi tesisler kurduğuna veya 
kurmak için hazırlığa geçtiğine dair tahrirî sual 
takriri Çalışma Vekâletine gönderilmiştir 
(7/470) 

5. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Va
kıflar Umum Müdürlüğünün 1950 yılından 
beri nerederde ne gibi tesisler kurduğuna dair 
tahrirî sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(7/471) 

6. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Va
kıflar Umum Müdürlüğünce 1950 - 1959 malî 
yıllarında hangi şehir ve kasaba camileri için 
yardım yapıldığına dair tahrirî sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (7/472) 

7. — Sivas Mebusu Süleyman özsever'in, 
Sivas'ın Suşehri kazasına bağlı Naipli nahi
yesi merkezinin tekrar Yukarıgörede köyüne 

nakli hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmişıtir. (7/473) 

8. —"Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâ
zığ vilâyeti çevresinde muhtelif suçlardan 

, maznun olup haklarında tevkif müzekkeresi 
kesilenlerden ve ceza evinden firariler mevcud-
olup olmadığına dair tahrirî sual takriri Adliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/474) 

9. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Or
du vilâyetinin Akkuş kazasına bağlr Kuz kö
yünün he zaman nahiye haline getirilebilece
ğine dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/475) 

10. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Sul-
tanhisar' Çimento Fabrikası birinci kısım İn
şaatında askerî personel ile askerî nakliye ve 
hafriyat vasıtalarının kullanılması sebebine dair 
tahrirî sual takriri Millî Müdafaa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/476) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyar

lık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tâbi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkında kanun lâyihamı 
(1/350) (Çalışma, Maliye, ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık 
1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/361) (Hari
ciye ve Maarif encümenlerine) 

3. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 ncu maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/352) (Millî Müdafaa En
cümenine) 

Tezkere 
4. — Orman Umum Müdürlüğünün 1957 

Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyen-
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği , tezkeresi (3/391)' (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

5. — 6309 sayılı Maden Kanununun* 152 nci 
maddesinin, bu kanunun meriyete girmesinden 
evvel çimento yapılmasında kullanılan başlıca 
maddeler için verilmiş olan arama ve işletme 
ruhsatnamelerine müsteniden yapılmış ve yapı
lacak işletme hakkı ve imtiyaza tahvil talepleri
nin kabulünü de tazammun edip etmediğinin' 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/392; 
(Sanayi Encümenine) 
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B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YÇKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Sivas Mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Ekseriyet vardır, İnikadı acıyo
rum. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Adana 
Mebusu ilanıza Eroğlu ve 13 arkadaşının Milli 
Korunma Kanununun meriyetten kaldırılmasına 
dair olan kanun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri (2/228, 4/114) 

REİS — Takriri okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Korunma Kanununun kaldırılmasına 

dair arkadaşlarımla birlikte Yüksek Meclis Re
isliğine takdim ettiğimiz kanun teklifi uzun bir 
zaman geçtiği halde şimdiye kadar alâkalı en-
cümenlerce görüşülüp• bir karara bağlanmamış
tır. 

İç Tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimizin Meclis gündemine alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Hasan Tez 

REİS — Ticaret Encümeni adına Nafiz Tah
ralı. 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ NAFİZ 
TAHRALI (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
Ankara Mebusu Hasan Tez, Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu ve 13 arkadaşının Millî Korun
ma Kanununun meriyetten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi encümenimize havale edilmiş bu
lunmaktadır. Eğer Millî Korunma Kanunu 
memleketin ticari ve iktisadi bünyesine kök sal
mamış, büyük müesseseler kurulmamış ve bu
günkü muamelelepinin <?c 50 sini teşkil eden ça

lışmalar yapılmamış olsaydı arkadaşlarımızın 
toptan kaldırılmasını istihdaf eden bu teklifini 
nazarı itibara almamak için bir sebep olmıya-
caktı. Halbuki bu kanuna istinaden • kurulmuş 
müesseselerden Petrol Ofisi, Et ve Balık Kuru
mu ve Toprak Ofisi muamelâtının yarısına te
kabül eden muamelelerle, meselâ Karadeniz ha
valisine yapılmakta olan ucuz buğday satışı, 
buralara maliyet fiyatının dununda buğday tah
sis edilmiş olması keyfiyeti Millî Korunma Ka
nununa îstinadedilmek suretiyle yapılmış mua
melelerdir. Diğer taraftan Hükümetin de bu 
mevzu üzerinde hazırlanmakta olduğu malûm 
bulunduğuna göre, Hükümetten gelecek tasarı 
ile birlikte esaslı bir tetkik ve tetebbua tâbi tu
tup müzakere edebilmek için şimdiye kadar bu 
teklif tecil edilmiştir. Keyfiyet bundan ibarettir. 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlar, -4940 yılında meriyete konan 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu birinci mad
desinde, malûm olduğu üzere ! fevkalâde halle
rin devamı müddetince halk ve millî müdafaa 
ihtiyaçları için Hükümete fevkalâde salâhiyet
ler tanıyan bir kanundur. Bu kanundaki salâ
hiyetleri Hükümet bir koordinasyon heyeti ta
rafından ısdar edilecek kararların meriyete ko
nulması şeklinde alır ve fevkalâde hallerin de
vamını kendisi ilân eder. 3780 sayılı Kanun 
meriyete konduktan biraz sonra çıkan (I) sayılı 
Koordinasyon Kararı ile Hükümet, Avrupa'-
daki harb halinin, iktisadi şartlar bakımından, 
memleketimize tesir etmekte bulunması esbabı 
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î : 59 20. 
mucibesiyle, kanundaki fevkalâde salâhiyetleri 
kullanacağını bir kararname ile ilân etmiştir. 
Ondan sonra da bu kanuna istinaden muhtelif 
kararnameler çıkarmıştır.' Fakat Hükümet şart
ların değiştiğini ve Millî Korunma Kanununun 
meriyetten kaldırılmasına kararlı olduğunu hem 
ajans vasıtasiyle, hem de bütçe görüşmeleri sı
rasında en salahiyetli ağızlarla ilân etmiş bu
lunmaktadır. Gerçi Encümen Başkanının ifade 
ettikleri gibi hakikaten uzun yıllar meriyette 
kalmış olan ve Hükümete tanınan birtakım salâ
hiyetlerle, birçok müesseseler kuran bir kanunu 
bir anda meriyetten kaldırmak bir zaman işidir. 
Bunun yerine kaim çlacak hükümlerle bu mü
esseselerin hukuki durumları ve malî porteleri
nin tesbiti bir zaman işidir. Fakat arkadaşlar, 
Millî Korunma Kanununun meriyetten kaldırıl
masını istemekte Hükümet samimî ise, Millî 
Korunma Kanununun 3 ncü maddesi sarih bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Kanunun mevzuat 
arasındaki yeri muhafaza edildiği halde Hükü
met alacağı bir kararla kendisine tanınan salâhi
yetleri kullanmayacağını ilân etmek suretiyle bu 
kanuna istinaden tasarruflar yapmaktan vazge
çer. Bir taraftan Hükümet temsilcileri bu ka
nunun kaldırılacağını ifade ederken,, yani bu 
kanundaki salâhiyetleri kullanmama kararma 
vardıklarını radyo vasıtasiyle, ajans vasıtasiyle 
beyan ederlerken ertesi gün yine bu kanunun 
kendisine verdiği salâhiyeti kullanarak birtakım 
tasarruflarda bulunması, birtakım koordinasyon 
kararları ısdar etmesi kanunun sarih olan 3 ncü 
maddesine uygun değildir. Çünkü kanun mer
iyette kalmakta devam ettikçe ve onun sermayesi 
ile kurulmuş olan müesseseler yine faaliyetleri
ne devam ettikleri halde sırf fevkalâde halin 
hitam bulduğunu ve kendisine tanınmış olan sa
lâhiyetleri kullanmıyacağmı ilân etmek sure
tiyle dafhi Hükümet birçok müstahsili, birçok 
vatandaşı ve birçok alıcıyı zarardide eden ka
rarlar ısdar etmeye imkân bulamaz. 

Bu itibarladır ki, gerek bizim teklifimiz ve 
gerekse Hükümet tarafından hazırlandığı uzun 
zamandan beri ilân edilen tasarının birlikte mü
talâası ile kanunun toptan meriyetten »kaldırıl
ması ve bu kanunla kurulmuş olan müesseselere 
yeni bir hüviyet verilmesi isteniyorsa dahi, fev
kalâde salâhiyetlerini kullanmıyeağını beyan 
etmesi dahi istenilen neticeyi temine kâfi gelir. 
bir taraftan kaldırılmasına karar verilmiş ol-
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duğunu beyan, ettiği kanuna muhalefet teşkil 
eden suçların hukuki mesnedini bulmakta Hü
kümet güçlük çekecektir. Bu itibarla biz tek
lifimizin gündeme alınmasını rica ederken, eğer 
bunun uzaması halinde dahi Hükümetin bir-şu 
evvel kanunun kendisine tanıdığı selâhiyetleri 
kullanması. suretiyle fevkalâde hallerin hitam 
bulduğunu beyan etmesi ieabettiğini ileri sürü
yor. Bunu zaruri kılan bir sebepse şudur: Bâzı 
cezaların artırılması için bâzı maddeler sevk 
edilmiştir. Ceza Kanununda da vardır, fevkalâ
de hallerin devam müddetince asıl cezalar iki 
kat ile hükmedilir, Millî Korunma Kanununun 
meriyette devamını kabul etmek, fevkalâde 
hallerin devam ettiğini kabul etmek demektir. 
Bu halde birçok hususi kanunlardaki cezalar 
teşdidedilmek zorunda kalınıyor, Hükümet, iza
hına çalıştığım karar verilip ilân edildiği tak
dirde, diğer kanunlardaki cezaların da normal 
hadde kalmasL mümkün olacaktır. Bu itibarla 
istirham ediyorum, kanunun tamamen mer'i-

yetten,, kalkması bir zaman meselesi olsa dahi 
Hükümet gerek haksız birtakım tasarruflara 
meydan vermemesi gerekse vatandaşın sair ka
nunlardan dolayı cezalarının artırılarak veril
memesini temin için bu kararı almaya ve ilân 
etmeye mecburdur. Çünkü, son kabul edilen 
bir kanunla cezalı hükümleri ihtiva eden ka
nunlardaki fevkalâde hallerin nelerden ibaret 
olduğu tasrih edilmiştir. Bu hükümlere göre; 
fevkalâde hal ; Millî Korunma Kanununun meri
yette kalmakta devam ettiği haldir. Şuhalde 
Hükümet fevkalâde hale nihayet verdiğini ilân 
ettiği takdirde birtakım suçlardan meselâ hır
sızlıktan, askerî eşyayı bilerek kullanmaktan, 
satmalmak, satmak ve saireden teşdiden verilen 
cezalar da otomatikman kalkacaktır. Bu itibar
la böyle bir kararın alınmasındaki zaruret or
tadadır. Biz verdiğimiz teklifin gündeme alın
masını rica ediyoruz. Hükümetin samimî oldu
ğunu zannettiğimiz ve son yardımlar dolayısiy-
le kabul zorunda kaldığı teahütlerden biri ol
madığını görmek istediğimiz için bu kanunun 
kaldırılmasının bu suretle teminini istirham edi
yoruz1. 

REİS — Sebati Ataman, Koordinasyon Ve
kili. 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (Zon-
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t : 59 20 .4 . 
guldak) — Muhterem arkadaşlarım; Millî Ko
runma Kanununun kaldırılmasiyle^ alâkalı mev-, 
zular hakkında Hükümetçe bir kanun tasalısı 
hazırlanmıştır, çok yakm bir zamanda Yüksek 
Meclise arz edilmek üzeredir. Binaenaleyh, ar
kadaşlarımızın bu kanun teklifinin gündeme 
alınması yolundaki tekliflerine biz, Hükümet 
olarak, iştirak etmiyoruz. Knaun tasarısı, ya
kın bir zamanda yüksek huzurunuza arz edile
cektir. -

Millî Korunma Kanununun bir maddei mah-
susasma göre fevkalâde ahvalin kalktığı yolun
da Hükümetçe bir karar alınmasını temenni 
babında arkadaşımızın zikrettiği teklif, meycut 
şartlar dâhilinde yerinde olmasa gerektir. Pek 
yakm bir zamanda kanun tasarısı huzurunuza 
arz edilecek bir duruma geldiği için böyle bir 
şeyi düşünmemekteyiz. (Sağdan; «Ne zaman?» 
sesleri) 

Bunu arz için huzurunuza çıktım. 
REİS — Hasan Tez, . 

• -
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlar ; Millî Korunma Kanununun kaldırılaca
ğı Hükümet tarafından aylarca evvel Türk mil
letine müjdelenmişti. Fakat maalesef, arkadaş
larımızın da ifade ettikleri gibi; iktidarın va-
dedip de yapmadığı birçok vâitler gibi bu ya-
pılmıyan vâitlerin dosyasına ithal ediîmiş bu
lunmaktadır. (Sağdan; bravo, sesleri), (Sol
dan; gürültüler) 

Aziz arkadaşlar; 24 saat içinde antidemok
ratik kanunlar çıkarılıyor. (Soldan; gürültü
ler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim; hati
bin sözünü l^esmeyin. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bu iş bağırmak
la halledilmez. 

Muhterem arkadaşlar; aziz Türk köylüsü 
bilgisizlik yüzünden bu kanun tatbikatı dolayı-
siyle hapishanelerde inim inim inlemektedirler. 
Memleket esnafı küçük hatalar yüzünden, mu
hasebesini tutamadığından, etiket yapıştırma
dığından, yumurtayı birkaç kuruş fazla sat
maktan dolayf beş sene ağır hapislerle hapis
hanede sürünmekte, çoluk çocukları sefalet için
de inlemektedir. İktidarınız kısa zamanda bir 
Basın Kanunu çıkarıyor da, memleketin çoğun
luğunu teşkil eden Türk esnafının, âmme hiz
meti gören Türk sanayiinin inkişafına mâni 
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olan bu kanunu maalesef kaldırmıyorsunuz. Bu 
mevzuu politika ,mevzuu olarak kullanıyorsu
nuz. 

Aziz arkadaşlarım; iktidara gelmeden ev
vel ettiğiniz vaitler arasında Millî Korunma 
Kanununun kaldırılması da vardı. Yüksek He
yetinizden istirham ediyorum, Hükümet olarak 
milletine Millî Korunma Kanununun kald rıîa-
c ağını ifade ettikten sonra bunu unutursa Yük
sek Meclisinizin demokratik nizamı tesis zım
nında Demokrat Parti Hükümetine ders ver
mek suretiyle bu kanunun kaldırılması kara
rını almanız lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım; Demokrat Parti Hükü
metinin azaları vilâyet vilâyet gezmekte, mem
leket işlerini bir tarafa bırakıp memleket me
selelerini politika mevzuu yapmaktadırlar. (Al
kışlar) Elbette... v 

REİS — Efendim, mevzuumuz Millî Korun
ma Kanununun kaldırılıp kaldırılmamışıdır, 
lütfen bu mevzu üzerinde kalınız. 

HASAN TEZ (Devamla) — Arz edeyim, 
aziz arkadaşlar, Hükümet azaları vazifelerini 
bırakıp memleketin muhtelif vilâyetlerini gez
dikleri zaman... 

REİS^— Rica ederim Hasan Bey, mevzu 
içinde kalınız lütfen teklifinizin encümende gö
rüşülmediği için ruznameye alınması gerektiği 
hususundan bahsediniz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, ben Millî Korunma.Kanununun kaldı
rılacağını beyan eden Sebati Ataman'm, söz
lerine itimat etmiyorum. 

Millî Korunma Kanununun kaldırılması için 
Halk Partililerin de teklifi vardır diye, bu 
kanun encümenden encümene, şu komisyon
dan şu komisyona havale edilip durmaktadar. 
Bu memleketin büyük bir ıstırabıdır. Bunu 
eğer gündeme almazsanız bir dahaki, seçim
lerde Türk milleti sizleri buraya getirmiyecek 
ve böyle şeyleri müzakere etmenize bile imkân 
vermiyecektir. 

REİS — Sebati Ataman. 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Korunma Kanunu "gibi memlekette bütün ik
tisadi faaliyetleri toptan ilgilendiren ve 20 
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yıla yakın bir müddettenberi memleketin ikti
sadi faaliyetlerini tanzim yolunda mer'i ve is
timrarı bir nizam halinde yürürlükte bulunan 
bir kanunun kaldırılması, Mebus Hasan Tez 
arkadaşımızın zannettiği gibi, hafife alınacak 
bir mesele değildir. 

Bu mesele, Hükümet vaadini yerine getir
medi meselesi de değildir. Bendeniz burada 
Hükümet namına sarih olarak arz ediyorum; 
Millî Korunma Kanununun kaldırılmasını is
tihdaf eden kanun lâyihası hazırlanmıştır, pek 
yakın bir zamanda Yüksek Meclise arz edile
cektir. (Sağdan «ne zaman?» sesleri.) Efendim 
zamanı şu : bir kanun lâyihasının Yüksek Mec
lise sevk edilmesini ieabettiren ve her kanun 
lâyihasında tatbik edilen formalitelerin ikma
linden sonra. Sarih olarak ifade ediyorum,, ka
nun lâyihası hazırlanmış, son şeklini almış
tır. Bu ifade, Hükümetin Millî Korunma Ka
nununun kaldırılacağı vaadinin incaz edileceğini 
ifade etmek demektir. Bunun artık ötesi yok-
tur, daha ötesi formaliterlerdir. Yüksek Mec
lise tekrar arz ediyorum ,kanun lâyihası ha
zırlanmış, son şeklini almıştır. Bendeniz üç güp. 
sonrada diyebilirim, bir hafta sonra da diye
bilirim, bu bir formalite meselesidir. Kısa bir 
zamanda, pek yakın bir zamanda Yüksek Mec-

yiise sev̂ k edilmek üzeredir. Hükümet olacak, 
bundan daha sarih başka türlü beyanda bu
lunmak mümkün müdür? Bendeniz burada Ha
san Tez arkadaşımız gibi hesapsız konuşsam, 
bu ne mevzuun ciddiyetiyle mütenasibolur,, ne 
de Hükümetin konuşmasının ieabettirdiği cid
diyetle mütenasibolur. 

HASAN TEZ (Ankaraf — Ciddiyeti sen
den öğreniyoruz Sebati Bey. 

REÎS — Müdahale etmeyin, efendim. 
. ^ Hamza Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Çok muh
terem arkadaşlar, 26 . XI . 1958 tarihinde ya
ni bundan takriben dört ay önce B. M. M. ine 
13 arkadaşımla beraber Millî Korunma Kanu
nunun meriyetten kaldırılmasını teklif etmiş
tik. Aradan geçen bu müddet zarfında maa
lesef Ticaret Encümeninin gündemine dahi 
alınıp görüşülmedi. 

Muhterem arkadaşlar, o günden bugüne, 
kadar Millî Korunma ile ilgili hâdiselere göz 
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ataeak olursak şu vaziyetin cereyan ettiği gö
rülür: 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihasını B. M. M. ne sunan Hükümet 
Reisi gerekçenin 3 ncü sayfasında «Millî Ko
runma Kanununun maliyetleri artırıcı ve iç 
ticareti önleyici tatbikatına son verileceği» açık 
bir şekilde belirtilmiştir. 

Keza, ayrıca İcra Vekilleri Heyetinin 25 
Aralık 1958 tarihli toplantısında Millî Korım-

, ma Kanuniyle alâkalı müzakereler cereyan 
eylemiş ve Millî Korunma Kanununun toptan 
kaldırılacağı ilân edilmiştir. Tebliğde şöyle de
nilmektedir : «Millî Korunma Kanununun kal
dırılması meselesi etraflı şekilde tetkik edil
miş ve bu kanunun ilgası zamanının gelmiş 
olduğu neticesine varılarak 'bu hususta hazır
lanacak 'kanun lâyihasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulması kararlaştırılmıştır.» 

Bu tarihten itibaren takriben üç ay geç
miştir. Ve daha sonra Büyük Millet Meclisinin 
16 . I . 1959 tarihindeki inikadında bir şifahi 
soruma cevaben ̂ Ticaret Vekili Sayın Erkmen: 
«Yakında topyekûn Millî Korunma Kanunu-

. nu ilga etmek üzere Büyük Millet Meclisine 
Teklifte bulunulacaktır» demiş ve yine devam
la; «Tekrar edeyim, Millî Korunma Kanunu
nun ilgası da yakında Yüksek Heyetinizin ka-
ranna iktiran edecektir» diye sarih olarak 
yüksek huzurunuzda beyanda bulunmuştur. 

Meselenin ehemmiyeti ve müstaceliyeti üze
rinde ısrarla durmanın tam zamanıdır. Kaybe
dilecek her gün sınai ve zirai istihsalimizde gev
şemeler yaratabilir, gedikler açabilir. 

Bugün içinde bulunduğumuz iktisadi ve malî 
buhrandan, sıkıntıdan kurtulmanın en emin 
yolu istihsali artırmaktır. İstihsali teşvik ederek 
iktisadi hay^la ferahlık verecek tedbirler cüm
lesinden olmak üzere Millî Korunma Kanununun 
acele kaldırılması lâzımdır. 

Çok muhterem arkadaşlar, 1957 seçimlerine 
takaddüm eden günlerde Sayın Başbakanın iz
mir'de açıkça Millî Korunma Kanununun kal
dırılması yolunda yaptıkları vaitlerin üzerinden 
1,5 sene geçtiği halde ticari ve iktisadi hayatı
mıza ağır darbeler vuran ve ticaret ve sanayi 
erbabını ağır baskı altında tutan Millî Korunma 
Kanunu maalesef halen meriyettedir. 
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Sayın Başbakandan 1957 tarihinde Demokrat I 

Partinin izmir mitinginde beyan buyurdukları 
vaatlerini hatırlatmama müsaadelerini rica ede
ceğim. Naçiz arkadaşlarınız tarafından hazırla
nan ve 4 ay önce Meclise arz olunan şu kanun 
teklifinin gündeme alınmasını ve hattâ müstace- I 
liyetle ve takdimen görüşülmesini* sizlerden rica 
ediyorum. Muhterem Hükümet erkânının da 
noktai nazarı aynı olduğuna ve elde mevcut bir 
kanun teklifi de bulunduğuna nazaran Yüksek 
Meclisinizde bu kanun teklifinin görüşülmesinde 
fayda vardır. 

Yeni bir zirai istihsal mevsimine giriyoruz. 
Ayrıca Millî Korunma Kanununun kaldırılması 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı tarafından 
da tavsiye edildi 4 Ağustos kararlarının tamam
lanması ve bu kararların başarı sağlaması için 
ilgası zaruri bulunmakta ve daha çok ehemmiyet 
kazanmaktadır. 

Çok Muhterem Koordinasyon Vekili ve Sa
nayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman Bey arkada
şımızın bu kürsüden yaptığı konuşmasında diğer 
arkadaşa; «Gayriciddî konuşuyor» şeklindeki be- a 
yanına iştirak etmiyorum. Ben. kendisine saygı 
gösteren bir arkadaşınız olmam bakımından lüt
fen sözleri üzerinde durmasında fayda görüyo- • 
rum. 

HASAN TEZ (Ankara) — Kendisi gayri
ciddî konuşuyor. 

BEÎS — Müsaade buyurun, efendim. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Yüksek 

Mecliste Ticaret Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 
Millî Korunma Kanununun kaldırılması husu
sunda bir konuşma yaptığım zaman Sayın Hay
rettin Erkmen'e bir sual sordum, buna mukabil 
pek yakında Meclis tatilinden sonra Millî Ko
runma Kanununun ilgasına dair bir tadil tek
lifi getirileceğini şöyledir. Daha önce Ticaret 
Encümeninde yapılan müzakereler vesilesiyle 
aynı ricaları tekrarlamıştım. Millî Korunma Ka
nununun kaldırılmasına dair Hükümet va'dine 
uygun olarak henüz bir teklif gelmemiştir. Millî 
Korunma Kanununun kaldırılmasından mem
nun olacak zümre, tüccar, esnaf, köylü ve müs
tahsil yalnız Cumhuriyet Halk Partili midir, 
arkadaşlar? Demokrat Partilidir, müstakildir, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partilidir ve C. H. P. 
lidir... Bütün memleket bu mesele ile .yakından 
ilgilidir. I 
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.Çok muhterem arkadaşlarım, sizlerden rica 

ediyorum, Hükümetin de noktai nazarına uygun 
olarak, teklifimizin gündeme alınmasını rica edi
yorum. 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, biz teklif sahipleri olarak 
içtüzüğün bize verdiği bir salâhiyetle içtüzüğün 
kabul ettiği gündeme alma isteğini dile getir
dik. 

Burada Hükümet adına konuştuğunu ileri 
süren Sebati Ataman Beyefendi, ancak gelecek 
olan Millî Korunma Kanununun kaldırılması ta
sarısı ile birlikte muamele yapılması daha uy
gun olaoağıni beyan ettiler. Ben Tüzüğün 
teklif sa'hibine tanıdığı hakkın kullanılması 
karşısında Hükümetin biz buna taraftarız veya 
değiliz şeklinde 'bir 'beyanda bulunmaya yetkisi 
olmadığını zannediyorum. Oerçi Hükümet her 
zaman, her mevzuda söz alabilir. Fakat biz bu
rada Tüzüğün bir maddesinin mebusa tanıdığı 
ve nihayet neticesi Yüksek Heyetinizin kararı 
ile belli olacak bir istek için Hükümetin müda
halesini lüzumsuz ve Yüksek Heyetinize bir tel
kin telâkki ederiz. 

ikincisi, arkadaşlar, i>iz diyoruz ki; bir tek
lifimiz var. Aylardan beri encümende görüşül
memiştir. Tüzük, bu ahvalde, bu teklifin görü
şülmesini istemek hakkını bize vermiştir. Neti
ce sizlerin kararınızla belli olacaktır. Netice şu 
veya bu şekilde de olsa, Hükümetin getireceği 
tasarı ile bizimkinin tevhiden müzakeresinin 
mümkün olup olmaması ayrı bir bahis olduğu 
gibi Hükümetin bundan sonra bu kanunun ta
nıdığı fevkalâde salâhiyetleri kullanmaktan 
vazgeçtiğini beyan etmesiyle, bunun yaratacağı 
haksızlıkları ve cezalandırılmaları öniiyecek bir 
salâhiyete malik olduğunu îfade 'ediyorum. 

REİS — Bu sözleriniz mevzuun dışındadır. 
Ruznameye alınıp alınmaması hakkındaki gö
rüşünüzü bildiriniz. 

ŞAHAP KİTAPÇI i(Devamla) — Bu itibar
la mademki, Hükümet dört beş aydan beri bu 
kanunun kaldırılacağını, yani bu kanunun ta
nıdığı salâhiyetleri kullanmak istemediğini 'be
yan etmiştir, on andan itibaren Millî Korunma 
Kanunu sınırlarına giren suçların takibedilme-
mesi icabeder. işte bu 'fiilî vaziyet 'Millî Korun
ma Kanunu üzerine eğilmemiz, acilen eğilmemiz 
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ve Hükümetin bu kararı 'beyan etmiş olması ha
sebiyle çok acele eğilmemizi ieabettirmektedir. 
Bu hukuki durumu tesbit etmek, haksızlığı ön
lemek bakımından, bizim teklifimizin 'gündeme 
alınmasının, bilâhara Hükümetin çok yakında 
•getireceğini- beyan ettiği tasarı ile beraber mü
zakere edilmesinde hiçbir mâni olmadığı gibi 
içtüzükçe de 'bir mâni yoktur. Bunun takdiri 
sizindir. Haksızlıklar devam etmektedir. Haki
katen bu beyanlara rağmen bu kanunla ceza
landırılan vatandaşların mesuliyeti bizlere ra-

' cidir, 'arkadaşlar. 
REÎS — Bir 'noktanın tavzihi icabetmekte-

dir. Dahilî Nizamnamenin âmir hükmü 'gereğin
ce, bu husustaki tek salâhiyet Yüksek Heyetin
dir. Binaenaleyh, Hükümet ve mebusların ko
nuşmaları birer temenniden ibarettir. 

HAMDÎ ÖNER (Adana) — Teklif sahibiyiz. 
REİÎS — 13'kişi teklif sahibi. 
Turhan Feyzioğlu, buyurun. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz teklifin kendisi hak
kında değil, Meclisle Hükümetin münasebetleri 
üzerinde duracağım. Vekilin bu kürsüye gelip, 
Hükümet olarak bu teklifin konuşulmasına ta
raftar değiliz demesi üzerine »öz 'almak mecbu
riyetini hissetmiş 'bulunuyorum.. 

Arkadaşlar, karşımızdaki mesele teşriî Mec
lisim hakları ile ilgili ve üzerinde çok hassas bu
lunmamız lâzımgelen hir 'meseledir. 

REÎS — Bu mesele hall'edildi. Esas mevzua 
temas edemezsiniz. Gündeme alınsın mı, 'alın
masın mı? Onu söyleyin? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Esas 
mevzua temas etmedim. Gündeme alma mevzuu 
üzerinde duruyorum. Millî Korunma Kanunu
nun ilgası veya tadili lüzumu üzerinde durmu
yorum. Bu meselenin esası üzerinde ciddiyetle 
durulmak ^gerekir. 

REftS — Ruznameye alınması hususunda mu
cip sebeplerinizi söyleyin; nuna Hükümetin mü
dahalesi olamaz. 

NAŞÎT FIRAT (Çankırı) — O halde niçin 
Hükümeti konuşturdunuz? 

REİS — Hükümet her zaman konuşabilir. 
Beyefendi rica ederim müdanale etmeyin! 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; bu teklifin gündeme alınması 
lâzımdır. Çünkü ay4arca evvel encümene veril -
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diği halde encümen gündemine dahi alınıp mü
zakere mevzuu yapılmamıştır. 

İçtüzüğün, bu müesseseyi tanzim eden mad
desinin vaz'ına sebep; encümenlerin, kendilerine 
tevdi edilen teklifler üzerinde gayretle eyilip 
vaktinde müzakeresini yapmamaları halinde, 
Meclisin encümenlerin bu verimsizliğini ve gay
retsizliğini kontrol ederek işe vazıyed etmesini 
temindir. Faydalı bir müeyyidedir. 

Bendeniz 1957 seçimlerinden sonra iki arka
daşımla birlikte bir teklif takdim ettim. Ziraat 
Encümeni hâlâ müzakeresine başlamadı. Bir bu
çuk senedir beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi hallere bir son 
vermek için mebus olarak haklarımıza sahibol-
mamız, haklarımıza sahip çıkmamız lâzımdır. Bu 
mesele, şu veya bu bartinin meselesi değildir. 
Encümenlerin veya Riyaset Divanının teklifleri 
gündeme almamak yolundaki anlaşılmaz tutumu 
karşısında müşterek bir hassasiyet göstermeli
yiz. Teşriî Meclisin faaliyetini, Hükümetin arzu
larına tâbi kılmamak lâzımdır. Antidemokratik 
kanunlar Meclisten yıldırım hızıyla geçtiği hal
de, bâzı konularda, Hükümet çıkacak; ben ta
raftar değilim diyecek, yahut da encümen rei
sine bu işin Hükümetçe ele alınmış olduğunu 
söyliyecek. Bu kadarı mebusun Anayasadan al
dığı kanun» teklif etmek hakkının fiilen işleme
sini imkânsız kılmak için kâfi gelecek. 

REÎS — Böyle şey yoktur efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU' (Devamla) — Na
zari olarak böyle şey yoktur, Reis Beyefendi. 
Böyle bir hukuki durum olmadığında elbette 
müttefikiz. Bendeniz fiilî durumu arz ediyorum. 
Fiilî durum şudur ki; Zirai Sigorta Kanunu tek
lifimiz, Hükümet böyle bir teklif ^hazırlıyor den
diği» için bugüne kadar Ziraat Encümeninde ko
nuşulmadı. Bu teklif seçimlerden az sonra veril
mişti. 

Millî Korunma Kanunu; Hükümet böyle bir 
teklif hazırlıyor dendiği için dört aydan beri 
encümen gündemine alınmıyor. Başka misalleri 
saymıyalım. Var .mı bunun bir izahı Reis Bey
efendi?... Hattâ Meclis tahkikatı önergeleri bile 
bendenize öyle gejir ki, ancak Hükümet arzu et
tiği zaman gündeme alınacaktır. (Sağdan, al
kışlar) 

REÎS — öyle bir şey yoktur efendim. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Yıl- I 

lardır, aylardır gündeme almadınız. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Millet ha
kikatleri bilsin. 

REÎS — Sadedin d*şma çıkmadan konuşu
nuz, lütfen, Turhan Bey. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Çık
mak âdetim değildir, efendim. Arkadaşlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihi 
olan 1920 nin 23 Nisanından bu yana 39 yıl geç
ti. 39 şene sonra bu Büyük Meclisin haklarını 
Sebati Ataman veya falan vekilin arzularına gö- \ 
re yürütemeyiz. Hükümetler gündeme hâkim 
olursa, Anayasanın Meclise verdiği hakları ko-
ruyamayız. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Sebati Ataman'. 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATİ ATAMAN (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım; mesele ba
sit. Mesele, her hangi bir edibane cümle ile ve
yahut mûtatları olduğu üzere, mevzuu değişti
rerek, mevzu ile hiç alâkası olmıyan bahislere 
temas ederek muhalefet manifestasyonları yap
mak suretiyle, iği âk edilemîyecek kadar basit
tir. (Sağdan, gürültüler) 

Biz sizi dinledik; siz de bizi dinleyin baka
lım. 

FETPİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Tarih din
liyor sizleri. 

REİS — Rica ederim arkadaşlar, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

SEBAT^ ATAMAN (Devamla) — Birkaç 
mebus arkadaş bir kanun teklifi yapıyorlar, bu 
teklif, Dahilî Nizamname mucibince alâkalı en
cümene gidiyor, yine Dahilî Nizamnamenin ver
diği cevaza istinaden teklif encümende muay
yen müddet zarfında intacedilemediği için ar
kadaşlarımız bu kanun teklifinin Meclis ruzna-
mesine alınmasını teklif ediyorlar. Nasıl ki, ar
kadaşların kanun teklifinin Meclis ruznamesine 
alınmasını istemeleri hakları ise, Hükümetin de 
bu teklif hakkında noktai nazarım Yüksek Hu
zurunuzda arz etmesi hem hakkı, hem de vazi
fesidir, Yani Hükümet olarak bir arkadaşımı- I 
zm teklifi hakkında, neticei karar Yüksek He
yetinize aidolduğu aşikâr olan bir husus hak
kında, «Düşüncemiz budur» demek, mebusun, ] 

. im d : ı 
Yüksek Meclisin teşriî vazifesine tecavüz olarak 
eğer bu kürsüden tefsir edilirse, arkadaşları
mızla sükûnet içinde münakaşa etmeye imkân 
yoktur. Bahusus Hükümet adına konuştuğunu 
söyliyen bir arkadaşınızın ismini zikretmek su
retiyle, «Sebati Ataman'm arzuları, Büyük Mil
let Meclisinin, mebusların haklarını...» filân de
mek suretiyle bendenizi şahsan ağır itham altm-

! da bulundurmak arkadaşımızın hakkı değildir. 
[ Bendeniz burada Hükümetin noktai nazarını 
| arz ediyorum. Bu teklif hakkında Hükümetin 
! görüşü odur ki, ruznameye' alınması teklifine 
i Hükümet olarak taraftar değiliz. Takdir Yük

sek Heyetinizindir. Bunu söylemek hakkımızdır. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — İçtüzükte 
böyle bir şey yoktur, 36 ncı maddeyi okuyun 
lütfen. 

KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI ATAMAN (De
vamla) — Her hangi bir mebus arkadaşımız 
bir kanun teklifinin ruznameye alınması veya 
her hangi bir husus hakkında bir teklif yapar ve 
o teklif de icraya taallûk eden bir mevzu olursa 
mahiyeti itibariyle hükümetin noktai nazarını 
söylemesi hem hakkıdır, hem vazifesidir arkadaş
lar. Eğer hükümet olarak bu gibi mavzularda 
meskût kalırsak sizin «Ne düşünüyorsunuz, bu 
mevzuda bir noktai nazarınız var mıdır, yok 
mudur?» diye bize sormanız, bizi noktai nazar 
scrdine davet etmeniz iktiza eder. Ben de Hü
kümet adına noktai nazarımı serd ediyorum. Ka
rar vermek hakkı gayet tabiî Yüksek Heyetindir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Tahrif 
ediyor, gündeme alınmamasını müdafaa ediyor
sunuz. 

REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Reis Bey, 

beni ifadeyi tahrif ile ittiham ediyor. Zabıtlar 
burada, sözleri tahrif etmem hususundaki ifade
sini şiddetle ve nefretle kendilerine reddedi
yorum. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Ben de 
sana... 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Ve gerek 
I oturduğu yerden ve gerekse bu kürsüden yapa

cağı her türlü hareketlere aynı ile mukabele 
etmekte asla âciz olmadığımızı arz ederim. Gü* 

I rültü ile hakikatlerin asla S)rtülemiyeeeğini ve 
i bu metotlarla bu Yüksek Mecliste münakaşa ya-
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pılamıyacağmı da arz ederim. (Soldan «bravo» 
sesleri, alkışlar). 

REİS — Efendim, bir noktaya temas etmek 
zarureti .var. Yani hükümetin kendi fikirlerini 
burada beyan etmiş olmasını usule aykırı ve 
binaenaleyh Jliyasetin bu usulsüz muameleye 
müsaade ettiği yolunda mütalâalar vardır. Hal
buki mevzuubahis mesele, mebuslar tarafından 
yapılmış olan bir teklifin ruznameye alınıp alın
maması hususudur. Bu hususta herkes gibi hü
kümet de ;bu teklif hakkındaki fikirlerini serd et
mekte ve kanun teklifinin ruznameye alınıp mü
zakere edilmesinin uygun olup olmadığı mesele
sini açıklamakta tamamen serbesttir. Yani «Biz 
bu mütalâaya iştirak etmiyoruz» yolundaki mü
talâası, yani teklifin normal encümenlerden geç
mesini istemesi vâridolmakla beraber ve bunda 
da bir usulsüzlük mevcut değildir. 

Encümen. 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ NAFİZ TAH

RALI (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, bi
rincide söz almış bulunduğum zaman durumu 
açıkladığımı zannediyordum. Millî Korunma 
Kanunu, heyeti umumiye ruznamesine alınmak 
suretiyle bir çırpıda çıkartılacak bir kanun de
ğildir. Uzunuzadıya üzerinde çalışmayı icabet -
tireeek bir kanun tasarısıdır. 

1942 de Petrol Ofis kuruluyor, 14 tane ko-
ordinasiyon kararı neşrediliyor. Bu kararlara 
istinaden bu müessese faaliyetini devam ettir
mektedir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisi, Karadeniz ve ha
valisine ucuz buğday verebilmek için Millî Ko
runma Kanununa istinaden kararname neşre
diliyor. Maliyet fiyatının dûnunda oraya hu
bubat tahsisi için kararname neşrediliyor. Si
loların inşaatı için kararname neşrediliyor. 

Verilen teklifte bunlar tamamen meskût ge
çilmiştir. (Sağdan, «Siz onları ilâve edin» ses
leri) Millî Korunma Kanununun birden kaldı
rılması karşısında bu açıklıkları ne ile doldura
cağız? (Sağdan «Encümen doldursun» sesleri) 
Bunun teemmül edilmesi lâzımdır. Teklifte bu 
derpiş edilmemiştir, arkadaşlar. 

Binaenaleyh tasarının Hükümetten gelmiş 
olması, esaslı bir tetkika tâbi tutulması lâzım
dır. Bu hususta Hükümet 6 aydan beri çalış
maktadır. Size bu mevzu tte ilgili bir vesika da 
okuyacağım, Binaenaleyh bu kanun tasarısı-
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nııı encümenlerde esaslı şekilde tetkik edildik
ten sonra getirilmiş olmasında memleket hesabı
na büyük fayda vardır. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, hatibe müdahale et
meyin. 0 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Şimdiye kadar 
niye getirmediniz? . 

REİS — Emin Bey, size bir ihtar veriyo
rum. (Sağdan, gürültüler) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Niye 
getirmediniz demek suç mu ? 

REİS — Size de bir ihtar veriyorum, Meh
met Ali Bey. 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ NAFİZ TAH-
RALİ (Devamla) —-'Arkadaşlar, bir müessese
yi kaldıracak kanunu Hükümetin hazırlaması, 
üzerine çalışmasına cevabolarak (Sağdan, gü
rültüler) 862 sayılı Kararın yürütülmesi, K/1002 
ve 1011 sayılı kararlarla silolar inşası devam 
etmektedir. 1035 sayılı Karar hububatın istihsa
linde maliyet unsuruna tesir etmesi, 65 sayılı 
Kararın hali hazır alım ve satımffiyatını tesbif 
etmesi, 34 sayılı Kararın maliyetin dûnunda hu
bubat tevziine imkân vermesi, 1158 sayılı Kara
rın Giresun muhtaçlarına 30 kuruştan vermesi 
hususunun ipkası ve diğerlerinin kaldırılması 
şeklinde mütalâa ediyoruz. Bu yalnız bir mües
sesenin vermiş olduğu cevaptır. Diğer müessese
lerin de bu mevzuda hazırlanmış olması icabeder. 

Bir arkadaşımız buyurdular ki, encümen ça
lışmalarını kontrol etmek, bir kanun mahiyetini 
taşımaktadır. Ona cevap arz edeyim : 

Encümenimiz dört evrak devralmış bulunu
yordu sene başında. Yirmi de ayrıca germiştir. 
Bunlardan on altısını çıkartmış bulunuyoruz. 
Geri kalan sekizi, yeni gelmiş olması dolayısiyle 
encümenimizde kalmış bulunmaktadır. Encüme
nin bu mevzuda tekâsül ve ihmali mevcut değil
dir. Bilhassa buna işaret etmek isterim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar, bu Millî Korunma Kanu
nu İkinci Dünya Harbi başında birdenbire gel
miş bir kanun değildir. O vakte kadar muhtelif 
kanunlarda yer alan vazifelerin, Belediye Kanu
nunda, Gümrükler Kanununda ve malî kanun
larda yer alan vazifelerin daha radikal şekilde 
işlemesini temin için bir mecmua halinde ortaya 
çıkarılmıştır. Binaenaleyh, o günden bugüne ge
linceye kadar 20 sene zarfında işlene işlene daha 

s 
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ziyade genişlemiştir. Şimdi bu kanunun kalk- i 
ması mevzuubahistir. Fakat şuna kaani olmak 
lâzımdır ki, bu kanun kalktığı zaman bunun 
yeri bo§ kalacak değildir, muhakkak bunun vazi
feleri yp, Belediye Kanununa, ya malî kanunlara | 
veya Ticaret Kanunu gibi ana kanunlara inti
kal etmiş*, olacaktır. Şu halde bu teklifi kanuni
nin derhal kabulü halinde memleketin idari, ik
tisadi mekanizması içinde bir boşluk olacaktır 
ki, bu, durumu güçleştirir. 

Bu teklifi kanuninin kıymeti üzerinde dura
biliriz. Hükümet de prensip itibariyle diyor ki, 
bu kanunu kaldıracağım. Kaldırıp da bunun ye
rini boş bırakacağım, demiyor. Bu işleri esas 
bünyelere intikal ettireceğim, diyor. Bu müzak'e- I 
rlerden mülhem olarak, Sayın Sanayi Vekilinin j 
ifade ettiği gibi, bir an evvel Hükümet kanun I 
teklifini getirir ve müzakere edilir. Bunun için 
daha evvelden bir müzakere yapılmasına lüzum 
yoktur. 

Bir arkadaşımız yumurta ihtikârı yapan bir | 
kimsenin hapisanede yatmakta olduğundan bah- J 
setti. İhtikârı yapan adam bu kanun kalksa dahi 
yine yatacaktır, bu itibarla bu mevzuda hassa
siyete lüzum yoktur. Bu müzakereleri Hükümet 
duymuştur, yeni kanunun gelmesini bekliyelim, I 
o kanun tasarısı geldikten sonra bu tadil tek- I 
lifi de ele alınır, ikisi birlikte müzakere edilir. I 
Binaenaleyh, daha evvelden tadil teklifinin üze- I 
rinde müzakere yapılmasına dahi lüzum yoktur, i 
Fuzuli münakaşaları bırakalım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim, söz istiyen daha 9 arkadaş 

ve sual soran iki kişi bulunmaktadır. İki tane de 
kifayeti müzakere takriri gelmiştir. Kifayet tak
rirlerini okuyoruz. 

Riyaset Yüksek Makamına 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Nüzhet Ultısoy 

Yüksek Riyasete I 
Millî Korunma Kanununun meriyetten kaldı

rılmasına dair kanun teklifinin ruznameye alın- I 
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ması hakkındaki müzakereler kâfidir. Kifayetin 
reye konulmasını teklif edşrim. 

Kastamonu 
•Süleyman Çağlar 

REİS — Kifayet aleyhinde Hamza Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Çok muhte
rem arkadaşlar, uzun bir çalışmanın mahsulü 
olarak hazırlayıp huzurunuza getirmiş olduğu
muz bir kanun teklifinin bugün gündeme alınma
sını rica ediyoruz. Bu kanun teklifi, değil yalnız 
muayyen bir sınıfı ve muayyen bir zümreyi, bü
tün bir memleketi, bütün bir memleketin ticari, 
sınai ve zirai hayatını kül halinde ilgilendir
mektedir. Bu meselenin acele görüşülmesinde, 
biraz önce arz ettiğim üzere, faide vardır, zaru
ret vardır. Yüksek Meclisimiz bu hususta henüz 
tenevvür etmiş değildir. 

Beni takiben birçok arkadaşlar söz aldılar. 
Üzerinde konuşulmasında fayda vardır. Yüksek 
Meclisi ikna edeceğimizi zannediyorum. Müsaade 
ederseniz daha bir müddet konuşulsun, belki siz
leri, belki Sayın Sebat i Ataman'ı ikna ederiz ve 
ondan sonra ümidediyoruz ki, Sebati Bey bu kür
süye çıkar, ben de bu kanun teklifinin gündeme 
alınmasını arzu ediyorum, diyebilir. Derhal kifa
yet yoluna gidilirse bu mümkün olmaz. Onun için 
hassaten rica ediyorum, kifayet teklifinin aleyhin
de rey veriniz. Hayati önemi olan-bu teklifi aci
len görüşelim arkadaşlar. Saygılarımla.. 

REİS — Efendim, kifayet takriri aleyhinde 
konuşuldu. Kifayeti müzakere takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu ve 13 arkadaşının Millî Korunma 
Kanununun meriyetten kaldırılmasına dair olan 
kanun teklifinin ruznameye alınması hakkındaki 
takririni okumuştuk. Şimdi bu takriri reylerinize 
arz ediyorum. Ruznameye alınmasını tazammun 
eden takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Ruznameye devanı ediyoruz. 

s — 3 » — 



î : 59 20\ 4.1959 C : 1 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu Fer-
han Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâyetin
de sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za* 
rarlarm giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Ço-
puroğlu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde 
sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan za
rarların telâfisi hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/185, 
2/192) 

REİS — Birinci maddesi encümenden gelmiş 
ve son şekli üzerinde müzakere cereyan etmişti. 
Şimdi encümenden gelen son şekli bir kere daha 

• okuyoruz. 

MADDE 1. — Yer sarsıntısı, yangın, şu bas
kını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri 
âfetlerde yapıları ve âmme tesisleri, umumi ha
yata müessir olacak derecede zarar gören veya 
zarar görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu ka
nun hükümleri tatbik olunur. ı 

Yukarda yazılı âfetlerin vukuunda zararın 
umumi hayata müessir olup olmadığına tmar ve 
İskân Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti karar verir. 

Şu kadar ki; âfet vukuunda bu kanun gere
ğince alınması lâzımgelen âcil tedbirlerin ittiha
zına âfetin vukubulduğu bölgenin valisi yetkili
dir! 

BEİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, evvelce de uzun boylu arz ve izah et

miştik, bu kanun memleketin bâzı bölgelerin
de vukuu melhuz büyük tehlikeleri, büyük 
âfetleri nazara almakta, yer sarsıntısı, yangın, 
kaya düşmesi, çığ v. s. gibi tehlikeler karşı
sında alınması lâzımgelen tedbirleri derpiş et
mektedir. Yalnız bu tedbirlerim alınabilmesi 
için Vekiller Heyetinin karar vermesi lâzım, 
bu âfet umumi hayata müessirdir veya değil
dir diye.. Şayet umumi hayata müessir değil
dir derse bu kanunda derpiş edilen tedbirle
rin hiçbirisi almamıyacak ve bir takım süm-
mettedarik günlük tedbirlerle iktifa edilmiş 
olacak. Bu kanunun biraz sonra müzakere edi
lecek olan hükümlerinde görüleceği üzere, 
Hükümete ve yetkili idare âmirlerine büyük 
yetkiler «tanımakta ve bu yetkileri* dâhilinde 
cezri tedbirleri de... «* 

REİS — Kemal bey, gerek bu celse ve ge
rekse gelecek celse söz hakkınız mahfuz kal
mak üzere müsaadenizi rica ediyorum, yokla
ma yaptıracağım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim. 

(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.) 

REİS — Efendim, şu anda karar nisabı 
görmemekteyim. Yapılan yoklamaya rağmen 
nisabı bilâhara hâsıl olmasına da ihtimal yoktur. 
• 

^ Çarşamba günü öğleden sonra resmî tatil 
* olması hasebiyle, 24 Nisan Cuna günü saat 

15 te toplanılmak üzere inikadı kapatıyorum. 
Kapanma saati : 16.10 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Urfa Mebusu AbduttaJı KökseVin, Hal
feti ilcesine bağlı Algır köyü muhtarınım, işten 
el çektirilmesi sebebine dair sualine Dahiliye 
Vekil Vekili Lûtfi Kırdar'm tahrirî cevabı 

(7/400) 
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T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. , Ua*fa 

Abdullah Köksel 
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. Soru : 

1. Halfeti ilcesine bağlı Algır köyü muh
tarı Müslüm Odabaşı 'mm, işten el çektirilmek 
suretiyle elinden muhtarlık mührünün almma-
<sma hangi sebeplerle lüzum hâsıl olmuştur? 

2. Şayet bu işten el çektirme keyfiyeti ka
nuni bir sebebe dayanıyorsa, adı geçen mıfhtar 
hakkındaki tahkikat hangi safhada/dır? Ve 
aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, bu tah
kikat ne için intaç edilmemiştir? 

3. Millî irade ile iş başına gelen bu muh
tarın mührünün alınması kanuni <bir sebebe 
müstenit değilse, bu kanunsuzluğu ve haksızlığı 
yapanlar hakkında ne gibi bir muamele tatbiki 
düfiinüim ektedir ? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

m, t <?. M. 
3. D. R. Ş. M. 

Sayı : 631-538-6/1959 
5495 

Özü: Urfa Mebusu Abdul
lah Köksel'in tahrirî sual 
takriri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
2 . II . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7.4OÖ/2560-10482 sayılı emirleriniz karşılığıdır • 
Halfeti kazasına bağlı Arğıl köyü muhtarı

nın işten el çektirilmesi sebebine dair Urfa 
Mebusu Abdullah Köksel tarafından verilen 
tahrirî sual takriri üzerine yaptırılan inceleme 
neticesinde: 

1. Arğıl köyü muhtarı Müslim Odabaşı'ııın 
milletvekili seçimi sırasında vazifesini kötüye 
kullanmak suretiyle işlediği suçlardan, ayrıca 
köy cemii tamiratına sarf olunmak üzere tah
sis ve kendisine teslim olunan çimentoyu şahsi 
işlerinde kullandığı iddia ve ihbar olunması 
üzerine hakkında açılan idari tahkikatın selâ
metle intacını temin için Halfeti Kaymakamlı
ğınca işten menedilmiş bulunduğu, 

2. Hakkında acılan idari tahkikat netice
sinde; Kaza idare Heyetince ittihaz olunan 
karâr Vilâyet İdare Heyetince usul bakımından 
bozularak mahalline iade olunduğu, 

3. Yaptırılan tetkikat sırasında tatbik olu
nan muamelenin kanuna aykırı bulunduğu gö-
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rüldüğünden muhtarlık vazifesine iade oluna
rak kanunsuz muameleye tevessül edenler hak
kında tahkikata geçildiğini bilgilerinize saygı
larımla arz ederim. 18 . I V . 1959 

Dahiliye Vekili V. 
Dr. Lfıtfi Kırdar 

2. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
pancar fiyatlarına zam yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Sanayi Vekâleti 
Vfikili Koordinasyon Vekili Sebatı Ataman'ın 
tahrirî cevabi (7/413) 

28 . I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. Tokad 

Dr. Faruk Ayanoğlu 

Şeker fiyatlarının 200 kuruştan 320 kuruşa 
yükseltilmesinin, pancar müstahsılına daha fazla 
prim verilerek pancar ziraatini teşvik maksadına 
matuf bulunduğu beyan edilmiş olduğuna göre, 
pancarın kilosuna ne miktar zam düşünülmekte
dir? Bugüne kadar kilosu 9 - '9,2*5 - 9,50 ku
ruştan alınan pancara niçin zam yapılmamıştır. 

Son yapılan zamlar mevcut şeker stoklarına 
teşmil edildiğine göre, bundan elde edilen kârın 
1958 "kampanyasında mubayaa edilen ve şeker 
.stoklarını meydana getiren pancara da verilmesi 
icabetmez mi? Eğer pancara zam yapılacaksa, 
hangi tarihten itibaren tetbik mvekiine kona-

' çaktır? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 17 . IV . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/109 

Bir yazılı soru cevabı 
hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
4 . I I .1.959 tarihli 7 - 413/2573 - 10526 sa

yılı yazınıza: 
Pancar fiyatlarına zam yapılması hususunda 

ne düşünüldüğüne dair Tokad Mebusu Faruk 
Ayanoğlu tarafından verilen yazılı sual takriri
nin cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 
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t : 59 20 .4 . 
Tokad Mebusu Dr. Faruk Ayanoğlu'nun pan- I 

car fiyatlarına zam yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair olan 28 . I . 1959 tarihli yazılı 
sual takriri cevabı : 

Sual : 
Şeker fiyatlarının 200 kuruştan 320 kurusa 

yükselmesinin pancar müstahsılına daha fazla 
prim verilerek pancar ziraatini teşvik maksadı
na matuf bulunduğu beyan edilmiş olduğuna gö
re, pancarın kilosuna ne miktar zam düşünül
mektedir? Bugüne kadar kilosu 9 - 9.25 - 9.50 ku
ruştan alman pancara zam yapılmamıştır*. 

Son yapılan zamlar mevcut şeker stoklarına 
teşmil edildiğine göre, bundan elde edilen kârın ı 
1958 kampanyasında mubayaa edilen ve şeker 
stoklarını meydana getiren pancara da verilmesi 
icabetmez mi? Eğer pancara zam yapılacaksa, 
hangi tarihten itibaren tatbik mevkiine kona
caktır. | 

1959 C : 1 
^ C e v a p : 

Pancar fiyatları, her yıl Vekiller Heyeti ta
rafından bir kararname ile tesbit ve ilân olunur. 
1958 kampanyası için bir kilo pancarın fiyatını 
9-9.25-9.50 kuruş iken 1959 mahsuru için 7 . III . 
1959 tarih ve 4/11385 sayılı Kararname ile bu 
fiyatlar, kilo başına 12-12,25-12,50 kuruş olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Şeker fiyatlarına yapılan zamdan pancar 
müstahsilinin istifadesi, müstahsıla ödenmekte 
olan şeker primlerinin bedelinin buna muvazi 
olarak yükseltilmesi ve 1958 kampanyasına da 
teşmili suretiyle temin edilmiştir. , 

Filhakika 22 . XII . 1958 tarihine kadar bir 
kilo şeker 200 kuruş hesabiyle ödenmiş bulunan 
nakdî şeker primlerinin 300 kuruşa iblâğ edile
rek, aradaki farkın, bundan böyle yapılacak 
prim ödemeleri gibi, aynen şeker olarak ekicile
re verilmesi sağlanmıştır. 

\ 
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