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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Sindb Mebusu Muhit Tümerkan'ın, Basın 

meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin .tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınması hak
kındaki önergesi reddedildi. 

Gündemdeki kanun teklif ve lâyihalarının 
sorulardan önce görüşülmesi ha'kkındaki öner
ge kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları
nın Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kısanında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun kabul 
edildi. 

Etilbank sermayesinin 500 milyon liraya çı
karılması hakkındaki kanun, kabul olundu.. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dadr 
olan Kanun kabul edildi. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin komisyon' 
dan gelen maddesi üzerinde görüşüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko

nomik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlan
ma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetfei verilmesine dair 5969 sayılı 
Kanunla muaddel 5436 sayılı Kanunun meriyet 
müddetinin uzatılması, 

Belediyeler Kanununun 19 neu maddesine 
bir fıkra eklenmesi, 

İl İdaresi Kanununun 47, 49 ncu maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanunlarla, 

Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 4626 
sayılı Kanuna ek Kanun kabul edildi. 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, An
kara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi, 

Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurulması 
hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki ka
nun lâyihasının komisyondan gelen maddeleri 
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra 

10. VII. 1953 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

F. Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

A. Ocak 

Sorular 

Sözlü soru 
Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, Tem-

ditli Jandarma onbaşılarının durumu hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru Önergesi İçiş
leri Vekâletine gönderilmiştir (6/1142) 

Yazılı soru 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu 'nun, 

Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan mav
na kaptan ve tayfalarının mesai tarzları hak
kında yapılan tetkikatm ne neticeye vardığına 
ve Trabzon'daki işçilere barınak yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi Çalışma Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1141) 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyiha 
1. —- Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğünün malzeme stoku ya
pabilmesi için 60 milyon 'liralık mütedavil ser
maye tesisine dair kanun lâyihası (1/635) 

(Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) 
2. — Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban

kasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına aça
cağı kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta 
Garanti Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete 
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mezuniyet itasına dair kanun lâyihası (1/636) 
(Dışişleri, Ticaret, Ekonomi, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden 

.dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası ve Millî Savunma ve Ada
let komisyonları raporları (1/6İ2) (Gündeme) 

4. — 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve 
Bütçe komisyonu raporu (1/624, 627) (Gün
deme) 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
kanunda tadilât yapılmasına dair kanun lâyiha
sı ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/614) (Gündeme) 

6. — istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/625) (Gündeme) 

7. — Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kasının Türkiye Sınai kaldınma Bankasına aça
cağı kredilere kefalet edilmesi ve bu hususta 
Garanti Anlaşmaları akdi zımnında Hükümete 
mezuniyet itasına dair kanun lâyihası ve Geçi
ci Komisyon raporu (1/636) (Gündeme) 

8. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanu
nunun bâza maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
madde ve fıkralarının kaldırılması hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/626) (Gündeme) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 
ve Telefon işletmesi Kuruluş kanunu lâyihası 
ile Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Posta, 
Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı ve vazifeleri ve memurları hakkındaki 
4454 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ulaş
tırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/383- 2/283) (Gündeme) 

»&<( 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb) 

RElS — Yoklama yapıyoruz. 
(Seyhan seçim bölgesi mebuslarına kadar 

3. — YOKLAMA 

yoklama yapıldı) 
Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi (3/505) 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset 
Divanının 8. VII. 1953 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Ankara Mebusu Hâmid Şevket ince, 
1 ay mazeretine binaen, 22 . VI. 1953 tarihin

den itibaren, 
Hakkâri Mebusu SeMm Seven, 
1 ay, hasta olduğu için, 30. VI. 1953 tarihin

den itibaren, 
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Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın, 
1 ay hasta olduğu için 23 . V I . 1953 tarihin

den itibaren 
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
2 ay, mazeretine binaen 22 . VI. 1953 tarihin

den itibaren 
Kütahya Mebusu Ahmet îhsan Gürsoy, 
1 ay mazeretine binaen 15 . V I . 1953 tarihin

den itibaren, 
Malatya Mebusu Abdülkadir özbay, 

• 1 ay mazaretine binaen 2 6 . V I . 1953 tarihin
den itibaren, 

Manisa Me'busu Refik Şevket ince, 
1 ay hasta olduğu için, 22 . VI . 1953 tarihin

den itibaren, 
Samsun Mebusu Şükrü Uluçay, 
45 gün, mazeretine binaen, 23 . V I . 1953 tari

hinden itibaren, 
Zonguldak Mebusu Ali Riza Incealemdaroğ-

1 ay, hasta olduğu için, 29. VI . 1953 tarihin
den itibaren, 

REÎS — İzin taleplerini ayrı ayrı oyunuza 
arzedeceğim. 

Ankara Mebusu Hâmid Şevket tnce, 
1 ay mazeretine binaen, 22. VI'.. 1953 tarihin

den itibaren, 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Hakkâri Mebusu Selim Seven, 
1 ay, hasta olduğu için, 30. V I . 1953 tarihin

den itibaren, 
REÎS — Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın, 
1 ay hasta olduğu için 23 . VI . 1953 tarihin

den itibaren 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
2 ay, mazeretine binaen 22 . VI . 1953 tarihin

den itibaren 
REÎ& — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Kütahya Mebusu Ahmet îhsan Gürsoy, 
1 ay mazeretine binaen 15. VT. 1953 tarihin

den itibaren, 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 

Malatya Mebusu Abdülkadir özbay, 
1 ay mazaretine binaen 26 . V I . 1953 tarihin

den itibaren, 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Manisa Mebusu Refik Şevket înee, 
1 ay hasta olduğu için, 22. VI . 1953 tarihin

den itibaren, 
REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Samsun Mebusu Şükrü Uluçay, 
45 gün, mazeretine binaen, 23 . V I . 1953 tari

hinden itibaren, 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Zonguldak Mebusu Ali Riza încealemdaroğ-

1 ay, "hasta olduğu için, 29 . VI . 1953 tarihin
den itibaren, 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gündemle ilgili bir takrir var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Şevki Gürses 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun Hikmet Fırat. Takririn 
aleyhinde mi efendim? 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Evet. 
Gelirken bâzı arkadaşlar lehinde konuş dedi

ler de hakikaten üzüldüm. Çünkü lehinde ko
nuşmak im!kânını îbulamıyoruım. Onun için 
aleyhinde konuşacağım. 

Elimizde bir tüzük var arkadaşlar. Bu tü
züğe ya hürmet edeceğiz, ya kaldırıp rafa ko-
yocağız. Eğer tüzüğe riayet edeceksek bunda di
yor ki, iki birleşimden sonra bakan sorulara ce
vap vermeye mecburdur. Hoş, çok şükür o ba
kanlar sizin müsamahanıza çoktan siğınmış ve 
hiçe sayarak gelmiyorlar, ama, kabahat onlarda 
değildir, kabahat bizde. Biz Hükümete müsa
maha ettikçe, tüzüğe riayet etmedikçe elbette 
onlar da bu lâubaliliğe devam ederler. Şimdi 
sorulara başlamış olsak dahi bakanlar yoktur, fii
len saat dolmuştur. Ama bendeniz bir kere 

- 481 — 



B : 106 10.7.1953 O : 1 
Yüksek Meclisin, Meclisin murakabe hakkını 
bizzat kendi eliyle ihlâl etmemesini halisane, 
oan ve gönülden ve tatile yaklaşmamız dolayı-
siyle rica ediyorum. Ve teklifim şudur ki, ba
dema bu yola gitmiyelim. Bakanlar mesul ol-
ölduklarına kaani olsunlar, gelsinler, sorulara 

cevap versinler. 
Soru mevzulanna girmiyorum. Girdiğimiz 

zaman görürsünüz, neler var neler? 
REÎS — Efendim, Takriri oya arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Takrir kabul edil-
edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Jandarma albaylarının terfilerinde 
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygu-
lanmıyacağının tefsiri hakkında Başvekâlet tez-
keresi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonla
rı raporları (3/264) [1] 

Başkanlığa 
Gündemin, bir defa görüşülecek işler kısmın

da 1 numarada bulunan jandarma albaylarının 
terfilerine ait yorum talebinin yeğlikle, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Pertev Arat 

REÎS — Efendim, bugünkü gündemin bir 
defa görüşülecek işler meyanmda birinci mad
denin yeğlikle görüşülmesi teklifi vardır. Yeğ
likle görüşülmesini oyunuza arzediyorum. Ka-
Ibul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Raporu okuyoruz efendim. 

(İçişleri Komisyonu raporu okundu.) 

REİS — Hamdi Orhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, usuli bir hatayı tashih etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ondan son
ra esas hakkında görüşümü arzedeceğim. 

Yüksek Meclis ruznameyi takip imkânlarını 
kaybetmiştir. Yüksek Meclis, kanun teklif ve 
tasarılarının sözlü sorulara tereihan görüşül
mesine karar vermiştir. Şimdi görüştüğümüz 
şey tefsirdir. Kanun teklif ve tasarılarını mü
zakere etmek icabederken tefsiri görüşmek ka
rara muhaliftir, usulsüzdür. Bu tefsiri bura
da görüşemeyiz, 

REİS — Efendim, Hamdi Orhon Beyin be
yanatı doğrudur, Riyaset bir zühul yapmıştır, 
affmızı rica ederim. Bunu yeğlik sırasına gö-

[1] 101 sayılı basmayazt 42 nci birleşim tu
tanağının sonundadır. 

re, kanun tekliflerinden ve lâyihalarından son
raya koyuyoruz. 

Şimdi, bir önerge daha vardır, onu okutuyo
rum : 

2. — Jandarma Kanununun 5 nci maddesi, 
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Savunma ve İçişleri komisyonları rapor
ları (1/491) [1] 

B. M., M. Yüksek Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münde 2 nci sırasında bulunan Jandarma Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men öneelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

RE/İS — İki defa görüşülecek işlerden ikin
ci maddedeki kanun lâyihasının yeğlikle görü
şülmesini, yani bugünkü gündemde mevcut iş
lere takdimen müzakeresi teklifini oyunuza su
nuyorum. Yeğlikle görüşülmesini kabul' eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen-var mı? 
iFeyzi Boztepe, buyurun. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Efendim, bu 

kanunda esbabı mucibe tatminkâr değildir. Jan
darma Genel Komutanlığı öteden beri bir Kor
general tarafından idare edilmektedir. Bunun" 
Orgeneral olmasında mucip bir sebep yoktur. 
Kadro, yine aynı kadrodur. Esasen jandarma 
olarak çalışanlar İ7 bin kişiden ibarettir. Bana 
öyle geliyor ki, bu bir zatın yalnız ve sadece 
terfiini temin için hazırlanmış ve teklif edil
miş bir kanundur. İşin esası böyle olunca, şa
hıs için kanun yapmadığımıza ve esasen jan
darma işleri de pek iyi ve yolunda tedvir edil-

[1] 121 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mediğine nazaran, bu işin başına daha genç ele
manlar getirilmesi ve onların yetiştirilmesi da
ha doğru olur kanaatindeyim. Bu itibarla bu 
kanunun hazırlanması ve tedvini bence yersiz
dir. Esasen her tarafta iyi ve verimli çalışan
lar genç elemanlardır. Bilhassa jandarma gibi, 
polis gibi hareketli, memleketin iç inzibatiyle 
alâkalı işlerde çalışan arkadaşların genç, dina
mik, yeni rejime, yeni zamana, her çeşit yeni
liklere uyması lâzımdır. Her ne olursa olsun 
bir işte bir şahsın terfii keyfiyeti bendenizce 
mevcuttur. Bunun için bu kanunun reddini ri
ca edeceğim. 

BEÎS — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efen

dim; ben, maalesef sayın arkadaşın fikrinde de
ğilim. Şahıslar kim olursa olsun, Jandarma Ge
nel Komutanının Orgeneral olması gayet doğru
dur. Çünkü bütün vazife ve salâhiyetleri orgene
ral rütbesinin salâhiyetlerini icabettirir. Aynı 
zamanda Genelkurmayla, Millî Savunma Bakan
lığı ile temas etmek mecburiyetinde olduğu için 
bir ordu kumandanının salâhiyetlerîyle teçhiz 
edilmesine ihtiyaç vardır. Tafsiline lüzum gör
müyorum; bir kolordu salâh'iyetiyle bir ordu sa
lâhiyeti arasında büyük farklar vardır. Mâruzâ
tım bu bakımdandır. Korgeneral olursa ne olur? 
Korgeneral olursa arkadaşlar,, şimdiye kadar ol
duğu gibi, Jandarma Genel Komutanlığı bir geri 
hizmet makamı olur, köprü olur. Bir sene, niha
yet 18 ay kadar orada durur. Bir icraat yapmak 
teşebbüsünde ise neticesini alamaz. Her gelen 
bir icraat yapmaya kalkar. 

Bir misal vereyim: 1940-1941 senelerinde falan 
olmuştu. Âdeta nizamiye alayları gibi, ordu 
alayları gibi teşkilât yapılmaya kalkışıldı, bö
lüklerin iaşelerine müdahale edildi, aylarca te-
zebzüp içinde dolaşıldıktan sonra tekrar eskiye 
rücu edildi. 

Müsaadenizle şunu da izah edeyim: Orduda
ki durum dolayısiyle korgeneraller geri hizmeti, 
kıta hizmeti bakımından üç sene içerisinde iki 
makam değiştirmek mecburiyetindedirler. Jan
darma Genel Komutanlığı kıta değildir. Orge
neral olmak için kıtaya çıkmak meuburiyetin-
dedir. O halde bir Korgeneral Jandarma Genel 
Komutanlığında nihayet bir sene kalacaktır. 
Bu, dama taşı değildir. Mütemadiyen stil de
ğiştirilmesi yüzünden bu meslekin bu kadar 

•harabiyete gitmesine Meclis müsaade etmemeli-
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dir. Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti bunu düşün
müş getirmiştir, çok yerinde bir harekettir, ka
bulüne taraftarım ve kabul edilmesini istirham 
ederim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, ben de teşehhüt miktarı jandarma subay
lığı yaptım, jandarma kumandanlığı yaptım. 
Jandarma, eskiden bir meslekti, şimdi meslek 
değildir. Orduya mükellef olduğu vazifesini ifa 
etmek üzere gelmiş olan efradın içinden bir 
kısmı jandarmaya ayrılır, onlar zamanlarını 

.beklerler, müddetini bitirdiler mi derhal gider
ler. Kumandanlar da böyledir. 

Jandarmanın vadifesi 3 kısma ayrılıyor. Bi
risi idari, birisi adlî, birisi de askerîdir. Daha 
çok askerîdir. Biz, Harbi Umumiyi görmüş olan 
insanlarız. 

Jandarmaların harbe de kıta halinde iştirak. 
ettiklerini gördük ve önümüzdeki muharebeler
de de bunun ayin şekilde tecelli edeceğine inan
mak lâzımgelir. 

Arkadaşlar, tasavvur ederseniz, 63 vilâyetin 
jandarmalarını bir araya getirirseniz, seyyar 
olanlarını, mekteplerini ele alırsanız bugünkü 
kadro ve teçhizata göre bir ordu kuvvetinde ol
duğunu kabul etmek ve onu o suretle Devlet 
kadrosuna koymak lâzımgeldiği kanaatine var
mak zarureti kendiliğinden hâsıl olur. 

Feyzi Bey arkadaşım hiç şüphesiz ki, şahıs 
için yapüdığmı, daha genç elemanların bu yer
lere gelmesi lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Bilmem 
bizim yaşımız ilerlediği için midir, nedir, ben o 
arkadaşın kanaatinde değilim. Çünkü askerlik 
mesleki bilhassa tecrübe ile elde edilen bir mes
lektir. Bugün Jandarma Umum Kumandanlığını 
yapan arkadaşımız tektir, onun yekta Orgeneral 
olduğunu kemâli iftiharla söylemek bana düş
müştür. Ben onu mektep sıralarından tanırım, 
ordunun içinde Kemal Yaşmkılıç gibi bir zatın 
Orgeneralliğe terfi ettirilmesinden dolayı Millî 
Müdafaa Vekilliğini tebrik etmek iterim. Her 
hangi bir muharebede orduyu kemali muvaffa
kiyetle idare edebilecek kabiliyette bir ar
kadaşımız olan Kemal Yaşmkılıç teşki'âü ile 
memlekette asayişi bilhassa temin ettikteu baş
ka yarin bir harb vukuunda dahi orduyu mu
vaffakiyetten muvaffakiyete götürebilecek bir 
arkadaştır. («Şahıslardan bahsetmeye lüzum. 
yok» sesleri) 
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Burada, şu kürsüden Kemal Yaşmkılıç'ı met

hettiğimden dolayı özür dilerim, affınızı dilerim 
arkadaşlar. 

REÎS — Feyzi Boztepe. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar" m, hâdise arkadaşlarımızın izah ettiği 
şekilde değildir. Ama hizmetinde bulunan sabit 
jandarma miktarı 16 bin 17 bin civarındadır. 
Artış yoktur. Olsa bile bir ordu kumandanının 
bir orduyu idare etmesi meşrut değildir. Kur
may albay dahi hareketli ve kabiliyetli olmalı
dır. Bir ordunun veya kolordunun idaresi gerek 
bizde, gerek bütün dünyada böyledir. Ben hiç 
kimsenin leh ve aleyhinde bulunacak değilim 
arkadaşlar. Yalnız ve sadece bu zatın, sicil veri
lirken terfii hakkında Genelkurmay Başkanlığı 
ile içişleri Bakanlığı arasında yazışmalar olmuş, 
buna sicil vermek istenmemiştir. 

REÎS — Efedim, mevzuu şahsileştirmemenizi 
rica ederim. Konuşmanız şahsilik vasfını taşıyor. 

FEYZİ BOZTEPE' (Devamla) — Binaena
leyh jandarmada kalmak kayıt ve şartiyle va
zife görmüştür. Bu vaziyete göre emeklilik 
zamanı gelmiş bulunmaktadır. Fakat Jandarma 
Genel Komutanlığı bugüne kadar bir korgene
ral tarafından idare edilmiştir. Binaenaleyh da
ha aşağı rütbeliler tarafından idare edilmiştir. 
Yeter ki, o mevkie gelenler o işin inisiyatifine 
malik bulunsun ve o işi bihakkın yapacak liya
kat ve kabiliyette olusun. Bu, şahıs ve rütbe me
selesi değildir, tş, Kanununun verdiği salâhiyeti 
hüsnü istimaldir. 

Binaenaleyh mesele rütbe işi değildir, kafa 
işidir,nihayet o işi benimseme işidir. 

Benim arzım budur, takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

REİS — Hamdi Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı ma
kamının orgenerallik olarak tesbiti hakkındaki 
kanunu müzakere ediyoruz. Muhterem General 
Kemal Yaşmkılıç 'ı hepimiz # sever ve hürmet 
ederiz. Üstün vasıflan haiz bir komutandır. 
Fakat bu ayrı bir meseledir. Sayın Sinan Teke-
lioğlu'nun bu mevzuu şahsi bir mevzu olarak 
.mütalâa etmesine iştirak etmiyorum. 

Biz bir hizmetin ifası için Jandarma Genel 
Komutanlık makamının orgenerallik ohıp ola-
mıyacağmı münakaşa edip karara bağlamalıyız. 
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i Esas budur. Bendenize göre lâyiha, yerindedir. 

Jandarma iç bünyemizin asayiş ve emniyetini 
elinde tutan üstün bir makamdır. Mesuliyeti 
ağırdır. Harb zamanındaki vazifeleri başka sulh 
zamanındaki vazifeleri başka, fakat hepsini 

i bir raya topladığımız zaman hizmetin ehemmi
yeti aşikârdır. O makamı mütalâa ederken 
jandarman]n miktarını, taburların adedini sey
yar tugayların miktarını mütalâa ederek bir 
ordu mu teşkil ediyoruz? Görüşüne iştirakle 
bu makamın ehemmiyetini tesbit mümkün de-

.ğildir. Makamın ehemmiyeti bizatihi kendisin-
dedir. 

Bu demek değildir ki, orgenrallik rütbesini 
tesbit ettikten sonra buraya korgeneral, tümge
neral tâyin edilemez; dediler, fakat makamın 
yeri orgeneralliktir. Lütfedin tasarıya iltifat 
edin reylerinizi verin ve bu makamı orgene
rallik olarak tesbit edelim. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

SELÎM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, Jandarma Genel Komutanlğı-
na yeni bir kadro rütbesi tertib ve tâyini bahis 
mevzuu olurken arkadaşım Feyzi Boztepe'nin 
burada söylemiş olduğu sözlerden teessür duy
duğumu ifade edersem beni mazur görün. Çünkü 
zaman ve zihniyet icabı olarak buraya Hükü
met tarafından şu veya bu zatı himaye için tasa
rı getirilmiyeceğine evvelâ Demokrat Partili 
olarak inandığımı arzetmek isterim. Özür dile
rim, Feyziyi severim, fakat bu inancımıda ifade 
etmek isterim. 

Meselenin ehemmiyeti aşikâr, Bugünkü, bün-
yesile jandarma kadrosu memlekette kendisine 
tevdi edilmiş olan asayiş ve inzibat vazifesini is
tikrarlı olarak ifade etmekten biraz uzaktır. Bu
nun sebepleri bir defa daha izah edildi evvelâ 
bu mesleke intisap ettirilen insanların muvak
kat bir vazife olarak buraya sokulmuş olmala
rından ; saniyen, bu bünyeyi sevk ve idare edecek 
olan yüksek komuta heyetinin de yine buraya 
bir atlama taşı olarak getirilmiş olmasından ile
ri geliyor. Çünkü bir insan bu vazifeye tâyin edi
liyor, ama burada terakki ve tefeyüzü bahis 
mevzuu değildir. Çünkü o, muayyen bir zaman 
orada kaldıktan sonra sicil'almak için terfi et
mek için derhâl kıtaya iltihak edecektir. Bunun 
müddetleri de maksurdur, muayyendir. Ayrıca 
bu zatın vazifesinin ehemmiyeti bakımından me-

! selâ ordu yüksek komuta heyetleri ile olan mü-
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sebetleri vardır. Askerî münasebetler nazarı 
dikkate alındığı zaman görülür ki, bir dun rütbe 
öbür rütbenin karşısında, elinde bâzı salâhiyetler 
bulunmasına rağmen birçok bahislerde fedakâr
lık yapmak mecburiyetinde kalıyor. Bu bakım
dan eğer hakikaten jandarma teşkilâtını kendi
sinden beklenen vazifeyi ifa eder bir durumda 
görmek istiyorsak, arkadaşlarımızdan birinin de
diği gibi, bunları hakikaten bir meslekin adamı 
yapmak istiyorsak, kanunun kabul edilmesi yerin
de olur. Ben çok temenni ederdim ki, bâzı ordu
larda olduğu gibi, genç eleman yüksek rütbeli 
vazifede bulunsun, yetkisini kullansın. Daha 
gençtir, hareketlidir; dinamiktir. Maalesef bu 
usul bizim ordumuzda kabul edilmediği için bu 
yollardan idare bir zaruret oluyor. Onun için 
kabulünü ben de rica -ederim efendim. 

REÎS — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkala) — Muhte

rem arkadaşlar, jandarma hizmetinin hepinizee 
malûm olan bîr hususiyeti vardır. Bugün polise 
iştirak etmek suretiyle adetâ onlara bir zabıta 
vazifesini gördürüyoruz. Jandarmaların bu iti
barla bu hususiyeti göz önüne almrsa bu kuv
vetin başında bu işle uğraşabilecek, garptaki 
yenilikleri takip edecek ve aynı şeyi burada ya
pacak mühim bir başa ihtiyaç vardır. Bu husus
ta en iyi konuşmayı Nâtık Poyrazoğlu arkada
şımız yapmıştır. Korgenerallik müddeti üç se
nedir ki bir kısmı kıtada, bir kısmı da geri hiz
mette geçmektedir. Bir Korgenerali jandarma
nın başına getiriyoruz, bir mİiddet çalıştıktan 
sonra kıtaya gitmek mecburiyetinde kalıyor. 
Şimdiye kadar getirmiş olduğumua jandarma 
kumandanları ne kadar çalışsalar temsili mahi
yetten, üeri gidemiyorlar. Bugünkü zihniyete 
uygun olarak bir jandarma kadrosu tesis etmek 
istiyorsak buna her şeyden evvel basından baş
lamak lâzımdır. 

Binaenaleyh benim de istirhamım şu olacak
tır: Her türlü terfi endişelerinden uzak kalmış 
ve tahdjâi sinne kadar, 65 yasına ve hattâ daha 
ilerisine kadar jandarmanın basında kalabilecek 
bir baş kadroya ihtiyaç vardıri Bu bakımdan 
İçişleri Vekilliğinin getirmiş olduğu teklif ye
rindedir. * Ben de bu tasarının kabulünü rica 
ederim arkadaşlar. 

REÎS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

7.1053 0 : 1 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arz ve izah olunduğu üzere bu ka
nun lâyihasının reddini arz ve teklif ederim. 

Ordu Mebusu 
Feyzi Boztepe 

FEHMÎ ÇOBANOĞIiU (Erzurum) — Ar
kadaşlar; amesele tamamen tenevvür etmemiştir. 
Onun için takririn reddini rica ediyorum. 

Arkadaşlar; Harbiye Mektebine giren her 
talebenin, subay çıktığı zaman gönlünde bir 
arslan yatar; ben orgeneral olacağım der. Jan
darma mülâzimi olarak çıkan bir gence, sen al
baylıktan yukarı çıkamıyacaksın dersek o genç 
meyus olur. Onun için jandarma sınıfında son 
mertebeyi Orgeneral olarak kabul etmek esastır. 

Jandarma, memleketin ilk ordusudur. Bu 
ordunun da başkumandanı Jandarma Genel Ko
mutanıdır. 

REÎS — Kanunun tümü üzerinde mi görü
şüyorsunuz! 

FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Devamla) — Evet. 
Jandarma Genel Komutanının Orgeneral olma
sını ben de rica ediyorum. 

REİS — Kanun tasarısının reddi hakkın
daki Fevzi Boztepe'nin takririni reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddolunmuştur. 

Başka söz istiyen yok. Maddelere geçilmesi
ni oyunuza arzediyorum. Kabul- edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde ivedilikle görüşülmesi teklifi mev
cuttur. İvedilikle görüşülmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul olunmuştur. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kânu
nunun 5 nci maddesi «sağudaki şekilde değiştiril
miştir : 

f Hazarda bütün jandarmanın ve seferde jan
darma olarak ifayı vazife, edecek aksamın ida
re ve komutası, kolpjrdu veya ordu komutanı 
sıfat ve salâhiyetinde bulunan Jandarma Genel 
Komutanına aittir. 

REÎS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
KElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler....Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki at yarışları kanun lâyihasının 

diğer işlere takdimen ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve rica ederim. 

içişleri Vekili 
Etem Menderes 

(Gürültüler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, Riya

set, kendisine verilmiş bir teklifi Yüksek He
yetinize okumakla vazifelidir. Takdir ve karar 
Meclise aittir. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim, 
takrirde «At Yarışları» kelimesinin bulunması 
dolayısiyle btı o kadar müstacel mi acaba diye 
sizlerde bir fikir uyandırdı. Belki bu tasarıyı 
okumamış olanlar böyle düşünebilirler. Halbuki 
teklif ehemmiyetlidir, ve derhal çıkması lâzım-
gelen bir kanundur. Arkadaşların bunu kabul 
etmelerini rica ederim. 

PERTEV ARAT (izmir) — Arkadaşlar, bir
takım kanunları hakikaten müstacelen çıkar
mak mecburiyetindeyiz. At yarışları mevzuu iz
mir, istanbul ve Ankara'yı alâkadar eder. Mem
leketin umumi menfaatlerine taalluk eden bir 
kanun olsaydı bu teklifi kabul etmek icabederdi. 
Reddini rica ediyorum. 

RElS — Efendim, iki defa görüşülecek iş
lerden 8 nci maddedeki At Yarışları kanun lâ
yihasının yeğlikle, yani- gündemdeki mevcut iş
lere takdimen görüşülmesi feklifi vardır. Le
hinde ve aleyhinde arkadaşları dinlediniz. Tak
riri oyunuza arzediyorum. Yeğlikle görüşülme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeğlik
le görüşülmesi teklifi reddedilmiştir. 

3. — Giresun Mebusu Mazhar Şener ve 6 
•arkadaşının, 'Çay Kanununa ek kanun tekli
fi ile Rize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arkada
şının, Çay Kanununun 12 nci maddesine bir 

7 , 1Ö53 O : 1 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/482, 
499) [1] 

RElS — Bir takrir daha var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Giresun Mebusu Mazhar Şener ve 6 arkada-

• sının, Çay Kanununa ek kanun teklifi ile Rize 
Mebusu izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Çay Ka
nununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin ziraat mevsimi ile 
alâkasına mebni gündemdeki diğer işlere tak
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 

• ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü 

istanbul 
Hadi Hüsman 

REİS — Efendim, gündemin iki defa görü
şülecek işler meyanmda 30 ncu maddedeki ka
nun teklifinin yeğlikle görüşülmesi teklifi mev
cuttur. Oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Yeğlikle görüşülmesi kabul olun--
muştur. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
delere geçilmesi kabul olunmuştur. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi hususu mev
cuttur. ivedilikle görüşülmesini oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. ive
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Çay Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla de
ğişen 5 nci maddesinde yazılı saha miktarını 
artırmaya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 
Yeni çay bahçesi kuruluncaya kadar bahçe du
racaklara aynı kanunun değişen dördüncü mad
desinin (B) fıkrası gereğince vukubulacak ik-
razat Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınea 
yapılır. Bu kısım ikrazat (7) milyon lirayı ge
çemez. Her bütçe yılı içinde ikraz edilen para 
Tarım Vekâletince mütaakıp yıl bütçesine ko
nulacak olan tahsisattan T. C. Ziraat Bankası
na faiziyle birlikte ödenir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok-

[1] 247 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3788 sayılı Çay Kanununun 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay ziraati-
ni inkişaf ettirmek maksadiyle kuracakları ko
operatiflerin Î 

a) ödünç alma Ve verme işleri ile (para 
yatırma Ve başka bütün işlerinde yapılacak 
senet, rapor, mukavelename ve kâğıtlarla res
mî dairelere verecekleri dilekçeler Damga Res
minden; 

b) Satıtıalacaklan gayrimenkuller için Fe
rağ Harcı ile Damga Resminden; 

c) Birbirinden ve ortaklarından alacakları 
faiz ve komüsyonlar Muamele Vergisinden; 

d) Tasdik ettirecekleri her türlü kâğıt ve 
defterler (ücreti adil müstesna olmak üzere) 
noterlerce alman Harç ve Resimden muaftır. 

e) 4 . VI . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
50 nci maddesindeki Hükümler- Çay kooperatif
leri hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer; 

REÎS — Madde hakkında söz istiyan yok
tur Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adalet, İçişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım vekilleri memur
dur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir., 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

4. -— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Te§kilq^ ve^Mpmurin Kanununa ek 4862 sa
yılı Kanuşf,, bağh kadro cetveline eklenecek 
kadrolar hakkında kanun lâyihası ile Tekirdağ 
Mebusu Zeki Erataman'ın, özel idare pastanele
rinin menkul ve gayrimenkulleriyle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletine devri ve Konya Me
busu Sıtkı Salim Burçak'm, Özel idare hastane

me O : 1 
lerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliğine 
devri ve sağlık tesisleri fonu ihdası hakkında 
kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/551, 
2/338,394) [1] 

ıTüksek Başkanlığa 
-Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmı, 

33 ite 'Sıhhat ve İçtimai Muavenet Teşkilât ve 
Memurin Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetveline eklenecek kadrolar hak
kında kanun lâyihası ile Tekirdağ Mebusu 
Zeki Erataman'ın, özel idare hastanelerinin 
menkul ve gayrimenkulleriyle Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletine devri ve Konya Mebusu 
Sıtkı Salim Burçak'in, özel idare hastaneleri
nin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine devri 
ve sağlık fonu ihdası hakkında kanun teklif
lerinin diğer işlere 'takdimen görüşülmesi için 
karar ittihazına izninizi saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

'Ankara 
Talât Vasfi öz 

REİS — İki defa görüşülecek işlerin 30 ncu 
maddesindeki Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 
özel muhıasebe hastaınjdterândıni uımumi muvazeneye 
devrine ait teklif ve kanun tasarısının yeğlikle 
görüşülmesi teklifi vardır. Bunun yeğlikle gö
rüşülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler..» Yeğlikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

'Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, yurdumuzda özel idare hasta* 
neleri bir yara olarak uzun zamandan beri de
vam etmekte idi. Bu sebeple bir kısım özel ida
re hastanelerin Devlet Bütçesinden idaresini, 
diğer bir kısım özel idare hastanelerinin mahallî 
idarelerce finanse edilmesini doğru görmedi
ğimden dolayı, 1951 senesini nazarı itibara ala
rak 1952 yılında bir kanun teklifi yapmıştım. 
Burada hakkaniyet ve adalet prensibine uygun 
olarak, vatandaşlar nasıl kij müsavi vergi veri
yorlarsa bu vergilerin hâsılasından da aynı de
recede, müsavi şartlarla istifade etmeleri icabe-

[1] 255 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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derken 28 ilimizdeki özel idare hastaneleri umu
mi bütçe ile idare edilmekte, 34 vilâyetimizin 
özel idare hastaneleri, bir kısmı Sağlık Bakan
lığından maddi yardım almakla beraber, büyük 
bir kısmı maddi yük olarak vilâyetlerimizin üze
rinde bulunmakta idi. Biz o zaman, bütçenin 
inkişaflarını nazarı itibara alarak, % 10 gibi 
bir miktarın özel idarelere ayrılmasını teklif et
miştik. Fakat artık Hükümetimizin aldığı müspet 
tedbirler neticesinde maliyemizin gösterdiği in
kişaf ve varidatımızın artması karşısında % 10 
gibi bir hisseden de bugün vazgeçmiş bulunmak
tayız. Ben, şahsan tamamen Hükümetin tekli
fine iştirak ederek, özel idare hastanelerinin ta
mamen Sağlık Bakanlığına devrine taraftarım. 
Esasen bütçe müzakereleri görüşülürken burada 
Bursalı arkadaşlarımız kendi memleket hasta
nelerini 4 milyon lira bedelle Müvazenei Umu-
miyeye devretmiulerdir. Bu sebeple söz alan 
Maliye Vekili arkadaşımız özel idare hastane
lerinin Müvazenei Umumiyeye geçeceğini va-
detmişlerdi. Bu bakımdan Hükümetin getirdiği 
teklif yerindedir, özel idare hastanelerinin iki
lik durumundan kurtarılmalarını arz ve temen
ni ederim. 

REİS — Baha Akşit. (Reye reye sesleri, vaz
geçti sesleri). 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Vazgeçtim. 
REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 

yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi mevcuttur. 
İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İvedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

özel tdare hastanelerinin Müvazenei Umumiye
ye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı özel idare hastaneleri, vilâyet umumi 
meclislerinin muvafakatleri lâhik olduğu tak
dirde, bina, tesisat, teçhizat ve bilûmum eşyala-
riyle bedelsiz olarak ve hiçbir resim ve harca tâbi 
tutulmadan Hazineye devir ve tescil olunur. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, özel idarelerin yardımı ile ida-

7.1953 O : 1 
I re edilmekte bulunan hastanelerimizin müşkül 

durumunu idrâk eden ve bunun için kanun tekli
finde bulunan muhterem arkadaşlarımla beraber 
bu ıstırabı benimsiyen ve şefkatli elini uzatmaktan 
çekinmiyen Hükümetimize ve hakikati teslim 
ederek müspet kararla huzurunuza gelmiş bulu-

I nan komisyonlarımıza huzurunuzda teşekkür et-
I meyi bir vazife bildiğimi ifade ve noksan kalan 

bir tarafın itmamı babında söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere miktar bakımından az bulunan ve belediye
lerin tahsisatı ile idare edilmekte olan hastanele
rimiz vardır. Miktarı on veya on ikiden ibaret 
olan bu hastaneleri de lütfeder bu kanunla bera
ber mütalâa ederseniz, Hükümet ve komisyon ta
raftardır, perişan vaziyette bulunan hastanele
rimizi kurtarmış olursunuz. Esasen müşkül va
ziyette bulunan bu hastanelerin bu vaziyetten 
kurtarılması için Hükümet, Sağlık Bakanlığı 
en direk olarak yardımdan çekinmektedir. Bu 
endirekt olarak yardım yapılacağına bu kanunda 
yine Sağlık Bakanlığına bağlanmak suretiyle 
olursa şüphesiz ki, yerinde bir hareket olmuş ola
caktır. 

Ancak biz şöyle bir teklifte bulunuyoruz, di
yoruz kî; bâzı hastaneler belki buna taraftar ol
mamış olabilir. Bu itibarla biz meselâ İstanbul 
hastaneleri ve başka bir vilâyetin belediye hasta
neleri bu kanunla Sağlık Bakanlığına girmek 
istemiyebilir. Fakat müşkül durumda olan has
taneler bunun için can atmaktadır. Meselâ Ed
remit hastanesi bunun bir misalidir. Geniş bir 
hinterlandın vatandaşlarına cevap vermek mec
buriyetindedir ve müşkül bir durum içinde bu
lunmaktadır. Bandırma hastanesi yine geniş bir 
vatandaş kütlesinin ihtiyacına cevap vermek mec
buriyetindedir ve ayna şekilde müşkül bir durum 
içinde bulunmaktadır ve bunun içindir ki, Hükü
met tarafından endirekt olarak yardım görmek 
mecburiyetindedir. 

Müsaade ederseniz yaptığımız teklif gayet 
müsaittir. Ben yalnız maddeyi okuyorum: 

Madde 1. — Fıkra 2. Belediyelere ait bu
lunan hastaneler hakkında da belediyelerin mu
vafakatine müstenit olmak üzere yukarıki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Bizim teklifimiz budur arkadaşlar. 
REÎS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü Hadi 

I Hüsman. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, gerek alâkalı 
ihtisas komisyonu olan Sağlık ve Sosyal*Yardım 
Komisyonu, gerek işi bütçe bakımından tetkik 
eden Bütçe Komisyonu, arkadaşımızın bu tekli
fine asla iştirak etmemektedir. Belediye hizmet
leri tamamen ayrı bir sahadır. Bunları Devlet 
hizmetleri arasına almak mevzuu ile alâkalıdır 
arkadaşımızın teklifi. Binaenaleyh gelmiş olan 
bu teklifle kabili telif değildir. 

Arkadaşlar, gelen bu teklif, sadece özel idare
lerin idare etmekte oldukları hastanelerin, - ki 
esasen yarıdan fazlası şimdiye kadar muhtelif 
tarihlerde Umumi Muvazeneye aljnmış bulunu
yor - Umumi Muvazeneye alınmalarını istihdaf 
etmektedir. Mevzuun bu hudutlar içerisinde bı
rakılmasını ve belediye hizmetleriyle belediye hu
dutları içinde bulunan vatandaşların ihtiyaçları 
ile alâkalı olan ve tamamen belediyeler taraf an
dan idare edilen bu hizmetin,. Devlet hizmetleri 
arasına alınmasını istihdaf eden teklifin Yüksek 
Heyetinize reddi cihetine gidilmesini rica ederim. 

' RfîtS — Hüsnü Türkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND, (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, arkadaşım burada bir söz sarfet-
mese idi huzurunuzu rahatsız etmiyecektim. 
Bu kanun 1952 senesinde komisyonumuzda 
uzunboylu müzakere edildi. Belediye hastane
lerini de öml idare hastanesi gibi mütalâa 
ederek muvazenei umumiyeye devredelim mi 
diye komisyonda uzunboylu münakaşalar oldu. 
Neticede belediyelerin bu mevzua dâhil edil
memesi için bir prensip kararı aldık, özel ida
re hastanelerinin muvazenei umumiyeye dâhil 
edilmesi için karar alınmıştır. Bugün 34 vilâ
yetimizde 47 hastane bir ıstırap mevzuu halin
dedir. Bunlar ne yedrrecek, nasıl bakacak? 
Personel itibariyle çok kötü vaziyette çalış
maktadırlar. Belediyelere ait böyle bir mevzuu 
burada ileri sürersek .. özel idarelerin malî por
tesini bilmiyorum - yerinde olmaz. Cetvelleri 
Bütçe Komisyonu tarafından tenzim edilmiş
tir. Şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir müessesenin 
muvafakati alınmadan onu bir kanun mevzuu 
yapmak doğru mudur? Aşağı yukarı özel ida
re hastanelerini muvazenei umumiyeye naklet
mek için bir mutabakat halinde devamlı mü
racaatlar vardır. Onun için kanunun bir an ev
vel çıkmasf için maddelere geçilmesini ve bi-

7.1953 O : 1 
I rinci maddenin tamamiyle kabul edilmesini rica 

ederim. 
REtS — Esat Büdakoğlu. 
ESAT BUDAKOÖLU (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, sağlık müesseselerinin bugün
kü durumu bütün arkadaşlarıımea malûmdur. 
özel idarelerin umumi muvazeneye aîıriması 
prensibini belediyelere ait hastanelerin umumi 
muvazeneye alınması için ayrı bir prensip gü-
dülmesi mânasına almıyorum. Bütçe Komisyo
nu Sözcüsü arkadaşımız, bu hastaneler belde 
hizmeti ifa ediyorlar, dediler. 'Realite bu değil
dir. Bizim vilâyetimize bağlı Bandırma ve Ed
remit'de birer hastane vardır. Bu hastaneler 
hiçbi* zaman belde hizmeti görmedikleri gibi 
diğer kasabalardan gelen hastaları dahi tedavi 
etmektedirler. Bunlar büyük malî müzayaka 
içindedirler. Binaları da hakikaten en iyi ve 
modern bir şekilde tesis edilmiştir. Bu mües
seseler özel idarelere ait hastaneler gibi umu
mi muvazeneye alınmadığı takdirde kendi ken
dine iflâsa ve bir gün çalışamaz bir hale gel
meye mahkûmdurlar. Bu sebepledir iki her se-

I ne Sağlık Bütçesinden bunlara yardım yapıl
maktadır. Teklif edilen fıkrada bunların umu
mi muvazeneye devirleri belediye meclislerinin 
ihtiyarına bırakılmıştır. Belediye meclisi kendi 
hastanelerinin umumi muvazeneye alınmasını 
isterse bunlar alınsın, istemiyenler için mesele 
yoktur. Bu 'müesseselerin işletilebilmesi için 
bu fıkranın ilâvesi hususunda reylerinizi izhar 
buyurmanızı rica ediyorum. 

REİS — Bütçe Komisyonu adına Hadi Hüs-
man. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ* 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
biraz evvel konuşan arkadaşımızın dediği gibi, 
bu Bandırma Belediye Hastanesi, Balıkesir Be
lediye Hastanesi olarak mütalâa edilemez. Her 
hangi bir yerde belediye hastanesi olabilir, ken-

| dişine müracaat eden vatandaşı o beldenin saki
ni midir, değil midir diye tefrik etmeden kabul 
öder, Çünkü sosyal bir hizmet ifa etmektedir. 
Prensip olarak belediye hastanelerinin o beldenin 
isağlık meseleleri ile alâkadar olacağı kabul edil
miştir. Mevzuu tamamen bu bahadan ele âlamak 
lâzımdır, özel hastanelerin yaramdan fazlası 
esasen Oenel Bütçeye alınmıştır. Bu itibarla 
belediye hizmeti olan bu işin Umumi Muvaze
ne hizmeti olarak kabul edilmesi düğru değildir. 
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Teknik bakımdan da buna imkân yoktur. Esa
sen bu teklifi yapan arkadaşımız çok kısa bir me
tinle Yüksek Meclise müracaat etmişti. Bu me
tinde özel idare hastaneleri şu şu şartlarla Ge
nel Bütçeye alınmıştır demişti. Bu metin tabi-
atiyle ihtiyacı karşılıyamıyordu. Sağlık Komis
yonunun da aynı şekilde tesbit ettiği metnin 
karşısında Bütçe komisyonumuz işin süratle ta
hakkuk ettirilebilmeslini teminen, ve alâkalı vekâ
letlerle temas ederek bunların kadrolarını da tes
bit ederek tasarıya ekledi ve kanunun 1954 yılı 
bidayetinde mer'iyete gireceği yolunda bir yü
rürlük maddesini de buna' ilâve etti ve teklif i 
huzurunuza bu şekilde getirmiş bulundu^ 

Belediye hastanelerinin de buraya alınması 
şeklinde bir karar lâhik olacak olursa teknik ba
kımdan komisyonlarca onlara ait akrolarm dahi 
ele alınarak tesbit edilmesi ve badehu kadro cet
veline^ eklenmesi icabedecektir. Bu takdirde, de 
iş gecikmiş olacaktır. Bu itibarla gerek pren
sip bakımından ve gerek teknik mahzurlar bakı
mından Bütçe Komisyonumuz bu teklifin reddi
nin muvafık olacağı kanaatindedir. 

SALÂHATTlN HÜDAİOĞLU (Maraş) — 
Muhterem arkadaşlarım, belediye hastaneleri
nin bu kanunun mevzuu içine alınması keyfiye
ti hakkındaki teklife tamamen muhalifim. Çün
kü Belediye Kanunu içinde beldenin sıhhati ile 
alâkalı bâzı hükümler vardır. Fakirlere, fakir
lerin ilâç ve tedavilerine yardım hususunda Be
lediye Kanununda mevcut hükme istinaden be
lediye meclisleri birtakım tahsisat koymakta
dır. Şimdi bu teklif Yüksek Meclisimizce kabul 
buyurulduğu takdirde şöyle bir hâl hâsıl olacak
tır : Bugüne kadar mevcut olan belediye hasta
neleri Sıhhat Bakanlığına devredilmiş buluna
cak, ve fakat bundan sonra belediyelerin kendi
leri için yine hastane açmak salâhiyeti baki ka
lacaktır. Çünkü Belediye Kanununun hükmü 
bunu ieabetirir. $Talî vaziyeti kuvvetli olan be
lediyeler beldenin sıhhi durumunu ıslah ve ayni 
zamanda fakirlere, hastalara yardım zımmmda 
hastaneler açacaktır ve bir, dki ay sonra yeni 
bir teklifle bunların Muvazenei Umumİyeye 
alınması keyfiyetini ileri sürülmesi gibi bir ka
pı açık kalacaktır ve bunların Sağlık Sosyal 
Yardım Bakanlığı kadroları içine alınması iste
necektir. Bu itibarla bu gibi haller karşısında 
bunların Sağlık Bakanlığına bağlanması keyfi
yeti doğru olmıyacaktır. 

7.1953 0 : 1 
I Sonra kaldı ki, arkadaşımız bunların 12 ta* 

İ ne olduklarından bahsetmektedir, öyle zanne
diyorum ki, Sağlık Bakanı burada bulunmuş 
olsalardı kendilerinden istirham edecektim, bun-

I ların adedi 12 değil, birkaç defa fazladır. Bu 
itibarla bu husustaki teklifin reddini ve beledi
yelerin daha iyi çalışmaları için içişleri Vekâ
letinin daha esaslı tedbirler almasını ayrıca rica 
edeceğim. Teklifin reddini rica ederim. (Ret ret 
sesleri) 

REİS — Burhanettin Onat. 
Çay Kanunu için oylarını kullanmıyanlar 

lütfen kullansınlar. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, özel idareye ait hastanele
rin Umumi Muvazeneye alınmasına dair olan 
Kanun üzerinde konuşuyoruz. Bu, bir dua ki, 
buna âmin demiyecek hiçbir milletvekili tasav
vur etmiyorum. Bu, tam 3 seneden beri aynı ıs
tırabın tesiri altında bulunan bütün arkadaşla
rımızın candan temenni ettikleri bir mevzudur. 
Bunun üzerinde bu sebepten dolayı fazla konu
şacak değilim. 

Yalnız şdmdi görüyorum ki, bu arada bele
diye hastanelerinin de bu kanun çerçevesi içine 
alınması keyfiyeti mevzuubahs olmaktadır. 
özel idareye ait hastanelerin memleket içinde 
arzettiği muhtelif manzara, bugün kabul edece
ğimiz kanunla ortadan kalkmış olacaktır arka
daşlar. 

Bundan evvel bir memlekete, bir vilâyete gi
diyorsunuz. Hakikaten modern, Avrupai mani
siyle Garp mânasiyle işliyen bir müessese gö
rüyoruz. Zengin başka bir vilâyete gidiyorsu
nuz o vilâyetin ne nüfusu ile, ne içtimai ne de 
iktisadi seviyesi ile asla kabili telif olmıyacak 
bir sefalet manzarası ile karşı karşıya geliyor
sunuz. Şimdi bu kanun, aradaki bu seviye farkını, 
kaldırmış olacaktır. 

Kala, kala belediye hastaneleri kalımş ola
caktır. E, bunların adedleri de çok az olduğuna 
göre bu belediye hastanelerini de bu çerçevenin 

I içine almak doğru olur kanaatindeyim. 
Bunun ne gibi mahzurları olabilir? Bütçe 

Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız Hadi Hüsman 
Bey buyurdular ki, belediye hastaneleri bele
diyelerin ihtiyaçlarına göre yapılmış ve hizmet
leri ona'göre ayarlanmış müesseselerdir. Bin-

j nazariye böyle olması lâzımgelen bu müessese-
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ler hakikatte asla böyle değildir. Belediye has
tanesi olsun, özel idareye ait bir hastane olsun, 
Muvazenei umumiye bütçesinden idare edilen 
bir hastane olsun, içine girin bakın, karekter 
itibariyle, işleyiş itibariyle hiçbir fark göremez-
siniz. En mamur vilâyetlerimizin yapıp meyda
na getirdikleri bir belediye hastanesi yalnız o 
beldenin nüfusuna, hastalarına mı tahsis edil
miştir Hayır. Bir kere millî bünyemizde mek
nuz olan derin şefkat hissi buna mânidir. Filân 
şehrin belediye hastanesine o şehrin hastaları 
müracaat eder yatırılırda, 8 saatlik bir köyden 
gelen hastalara kapılarını kapar mı? Bu hiçbir 
zaman vâki olmamıştır. Binaenaleyh bu müta
lâa kabili müdafaa değildir. Hüdaioğlu arkada
şımın ileriye sürdüğü bir noktai nazar var; bu
yurdular ki biz mevcut belediye hastanelerini 
bu kanun çerçevesi içine almak suretiyle her 
hangi bir belediyeye yenideon bir hastane yap
mak yolunu kapatamayız. Binaenaleyh istiyen 
belediye gene bir hastane yapacak ve bu hastane 
yapıldıktan sonra bunun da Devlet eline tevdii 
icabedecektir. Kaşke arkadaşlar. Her beleidye 
yapsa çatsa, bir hastane vücuda getirse de onu 
Devlet idaresine versek. Bu suretle memleke
tin muhtaç olduğu yatak sayısını hiç olmazsa 
onda bir seviyesine kadar yükseltebüsek. Zaten 
bunun bugün fiilî tatbikatı vardır. En bariz 
misali verem hastaneleridir. Bir memleket muh
taç olduğu verem dispanserini veyahut verem 
hastanesini yapıyor, hazırlıyor, Vekâlete yap
tım dedi mi ona vekâlet derhal el koyuyor ve 
onu memleketin hizmetine arzetmiş bulunuyor. 
Bu sayede üç sene zarfında asla küçümsenemi-
yecek bir yatak sayısı memleketin hizmetine 
girmiş bulunmaktadır. Onun için bendeniz be
lediye hastanelerinin bu kanunun çerçevesi 
içine alınmasına taraftar olan arkadaşlarımın 
fikirlerine, noktai nazarlarına iştirak ediyorum. 

Yapılmasını teklif ettikleri ilâvenin kabulünü 
rica ederim. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, bu tasarı özel. idarelere mütaallik-
tir. Belediye hastanelerinin bunun meyanına 
ithali ayrı bir tetkik mevzuudur. Şimdi bu kanu-i 
nu çıkartmamak mevzuubahis ise çıkartnnya-
hm, fakat şayet belediye hastanelerinin dahi bu
na ithali mevzuubahis ise, bu husus nazarı iti
bara alındığı takdirde Bütçe Encümenine gider 
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ve Bütçe Encümeni bunu uzun tetkikata mevzu 
yapar ki, bu iş kalır; maksadımız bu iştn kalma
sı değildir. 

Arkadaşımızın belediye hastaneleri hakkın
daki şeyi ayrı bir merhaledir, ayrı bir tetkik 
mevzuudur. Binaenaleyh karıştırmıyalım. Arka
daşların izhar ettiği bu temenni şayanı tetkik 
ve tetebbudur. ileriye sürdüklari noktai nazar 
ne dereceye kadar doğrudur, iğridir bilmem, fa
kat bir kere özel idareler Devlet sathı mailine 
geçtikten sonra ona şahsan bir itirazım olmıya-
bilir. Ancak bunu biz burada ilâve ettik demekle 
bu ilâve edilmiş olmaz. Belediye hastanesi kaç 
tanedir, nedir, nenin nesidir, belediyeler razı 
mıdır, değil midir? Bunlar büyük bir dâvadır. 
O hâlde elimizdeki işi geciktirmiyeHm arka
daşlar. (Doğru sesleri) 

REÎS — Oylarını kullanmıyanlar varsa lüt
fen kullansınlar efendim. 

•Hidayet Ay diner. (Kâfi kâfi sesleri) 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim 

illet aynıdır, hükmün de aynı olması lâzımgelir. 
Fakat Feridun Fikri arkadaşım «dâva büyüktür, 
bu işi geciktirmiyeHm» diyorlar. Muhasebei 
hususiyeye ait hastaneleri niçin alıyoruz. Çünkü 
idare edemiyorlar da ondan. Belediye hastane
leri de aynı durum içindedir, onların da alın
ması lâzımdır. Fakat bu vehleten alınamaz di
yorlar. Kabul ediyorum, fakat hiç olmazsa bu 
tasarı vesilesiyle Hükümetten temenni edelim 
ki, bir an evvel bu işi de helletsin. 

REÎS — Maliye VekiH. 
MALÎYE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, ekseriye
tin mütalâası, seslerinden anlaşılmış olmakla 
beraber reye konmadan evvel bir noktayı tav
zih etmek mecburiyetindeyim. Halen belediye 
hastanelerinin kadro durumları tesbit ve tetkik 
edilmektedir. Bu kanun hükümleri belediye has
tanelerini içine alırsa bir fıkra ilâvesiyle mese
le haUedilmiş olmaz. Kanun yürürlüğe girdiği 
zaman müstahdemler açıkta kalırlar. Zira kad
rolar ilâve edilmemiştir. 

r REÎS — Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
özel idare hastanelerinin Muvazenei Umumi-

yeye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak-
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kındaki kanun lâyihasının birinci maddesine 
aşağıda tesbit edilen fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Balıkesir Mebusları : 
Vacid Asena Muharrem Tuncay E. Budakoğlu 

Yahya Pelvan Müeteba Iştın S. Başkan 

Samsun Manisa Samsun 
Hadi Üzer Nafiz Körez îsmail Işın 

Çorum Tokad 
Sedat Baran H. ökeren 

Madde l r — (Fıkra 2) 
Belediyelere ait bulunan hastaneler hakkın

da da- belediyelerin muvafakatine müstenit ol
mak şartiyle yukarıki fıkra hükmü tatbik olu
nur. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeden «Vilâyet umumi meclisle

rinin .muvafakatleri» kaydının kaldırılmasını 
teklif ederiz. 

Seyhan Seyhan Seyhan 
Tevfik Coşkun Arif Asya Salim Serçe 

REÎS — Vacid Asene ve. arkadaşlarının be
lediye hastaneleri hususunda bu maddenin so
nuna bir fıkra ilâvesi hakkındaki takriri okun
du. Komisyon buna iştirak etmemektedir. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz-
ediyorum. Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, takrir hak
kında konuşacağım. Vilâyetler birer hükmi şah
siyeti haizdirler, yani gayrimenkule tasarru
fa ehildirler. Devlet şahsiyetinden ayrı bir hük
mi şahsiyete sahip bulunmaktadırlar. Bu itibarla 
onların tasarrufunda olan bir gayrimenkulu, 
teçhizatı vesaireyi kanun yoliyle devlete dev
retmeyi hukuk prensiplerine göre doğru bulma
dık. Binaenaleyh onlar muvafakat ettikleri tak
dirde devir yapılacaktır. Metin o şekilde hazır
lanmıştır. Kanunun meriyet mebdeini 1954 Malî 
yılı iptidası olarak kabul ettik. Hükümetle ko
misyonda yaptığımız temaslardan ve Hükümet 
mümessillerinin bize verdikleri izahlardan anla
dık ki, Meclisi Umumiler esasen bu husustaki 
masraflarını, gayriresmî olarak, vermiş bulun
maktadırlar. Bu kanun çıkınca bir formaliteyi 
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I yerine getirmek için resmî şekilde kararlarını 

vereceklerdir. Teklifimizdeki bu metni kaldır
mak bu bakımdan doğru değildir. 

REİS — Demin okunan ve «maddeden vilâ
yet umumi meclislerinin muvafakati kaydının 
kaldırılmasını ihtiva eden, 'Seyhan Mebusu Tev
fik Coşkun ve arkadaşlarının takririne komis
yon iştirak etmemektedir. Bu takririn dikkate 
alınıp alınmamasını reyinize arzediyorıım. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

-(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti Kuruluş ve Memurları Kanununa bağlı 
•kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 
sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili kı
sımlarına bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar ve mezkûr kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele de bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

'REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyeti tarihine kadar taahhüde bağlanmış ve
ya tahakkuk etmiş bilûmum istihkak ve borçlar 
özel idare bütçelerinden ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
'Salâhattin Başkan, buyurun. 
(Çay Kanununa ek kanun için oylarını kul-

lanmıyan arkadaşlar lütfen istimal buyursun
lar. 

SALÂHATTİN BAŞKAN (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar; özel idarelere ait, olan 
hastanelerin muvazenei umunıiyeye devri mev
zuuna dair olan bu madde, özel idarelerin has: 
'tanelerden mütevellit borçlarını yine kendileri
ne -bırakmaktadır. 35 milyon lira tahmin edi
len bu müesses'elerin, bina ve tesisleriyle, bü
tün hukuk ve vecaibi ile devri lâzıcmgelir. Bu 
borçların özel idarelere tahmil edilmemesini ri
ca ediyorum. 

REİS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar ; bu kanun uzun zamandan beri bekleni-
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len. en Jjayırh kanunlardan birisidir, özel ida
reye bağlı hastanelerin perişanlığı, Sağlık Ba
kanlığının yardımı il© yaşadığı hapinizce ma-
İnmdur. özel idareler zaten borçludur, hasta
nelerin mevcut borçlarını* özel idarelere yükle
mek zannediyorum ki, yerinde olmıyacaktır. Za
ten muhtacı muavenet olan özel idarelerin bu 
borçlarını yine kendilerine tahmil etmek cihe
tine gitmek, büyük lûtuflar esirgenmez bir vazi
yette iken, ufacık bir yardımın kısılması gibi 
bir vaziyet husule getirir. Esasen özel idarelerce 
bir yük halinde idare edilmekte olan hastaneleri 
Devlete bağlamak suretiyle çok hayırlı bir iş 
görüyoruz. Bu hayrı tam mânasiyle yapalım, 
bu borçlan da kabul edelim. Bu hususta bir de 
takrir arzediyorum. Kabulünü liea ederim. 

SALİHATTÎN HÜDAYlOĞLU (Maraş) — 
Efendim, özel idarelerin elinde bulunan sağlık 
müesseselerini, hastaneleri Umumi Muvazeneye 
alıp da özel idarelerin bu hastanelerden müte
vellit olan ve bugün odiyememek durumunda 
bulunduklan borçlarını tekrar özel idarelerin 
bütçelerinde bırakmak zihniyeti biraz devekuşu 
hikâyesine 'benziyor. Çünkü özel idarelerin mil
yonlar tutan malını allp Sağlık Bakanlığına 
devrediyoruz. Fakat bu hastanelerin işletilme
sinden veyahut sair taahhütlerinden mütevellit 
olan borçlarını yine kendilerine bırakmak isti
yoruz. Bu, hakkaniyete uygun bir hareket de
ğildir. 

Bir de sunu hatırlatmak isterim : Bundan 
birkaç ay ebelisi hepiniz hatırlarsınız, Bursa 
Hastanesini hususi bir kanunla Sağlık Bakan
lığına devretti^. O zaman bu devir işi görüşü
lürken bu hastanenin dört milyon lira borcu 
Yüksek Meclisinizce aynı şekilde devir oldu. 
Maliye Bakanımızı beyana davet ederim, o gün 
burada, «bu hastanenin dört milyon borcu, bu 
hastanenin yapılmasından mütevellit bir borç
tur, Muvazenei Umumiyeye devrini kabul edi
yoruz» buyurmuşlardı. Aynı mevzu olduğu hal
de Hasan Beyin şimdi burada sükûtunu anlamı
yorum. Bu hastanelerin gerek yapımından, ge
rek işletmesinden mütevellit borçlarını!*, yine 
aynı • hükümler dâhilinde umumi muvazeneye 
alınması yerinde olur. İkinci maddenin bu ba
kımdan-reddini talep ve rica ederim. . 

REİS — Komisyon Sözcüsü Hadi Hüsman. 
H ^ P t ,HÜWAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; hu kanun tasanauun umumi muva-

I zeneye tahmil e,ttiği ytfjık malî külfet on mil
yon liradır. Yani hususi idarelerin üzerinden, 
esasına bakılacak olursa, kendi gelirleri ile 
yapmaları icabeden on.milyon liralık bir hizme
ti genel bütçe takabbül etmektedir. Hususi ida
reler de bu suretle on milyonluk bir malî ferah
lığa kavuşmuş olacaklar. Ve bu suretle tasar
ruf ettikleri paralan diğer hizmet sahalarına 
sarf edebileceklerdir. Bunun dışında gerek tek
lif sahibi arkadaşımız ve gerek Sağlık Komisyo
nu hususi idare hastanelerinin umumi muvaze-

I neye devri dolayısiyle bunlara ait masraflar
dan vareste kalan hususi idarelerin kendi ge-

I lirlerinin yüzde onlannm her sene Hazineye 
I vermelerini uygun bularak lâyihaya bunun için 
I hüküm eklemişlerdir. Bütçe Komisyonu olarak 
I böyle bir teklifle karşılaştık. Bütçe Komisyonu 
I olarak bizi şeklen tatmin eder görünen böyle 
I bir maddeyi biz, tatbikatta, kabili tatbik ve 
I muvafık görmediğimiz için çıkardık. Esasen 
I prensip ve bu kanunun hedefi; hususi idarele

rin bu hastaneleri gereği gibi idare edemedik
lerinden dolayı umumi muvazeneye alınmasını 

I temin olduğundan bu metni lâyihadan çıkar-
I dik. Yani hususi idarelere devamlı ve devamsız 
I hiçbir malî külfet tahmilini doğru görmedik; 
I Takdir buyurursunuz ki hususi idareler ya 
I bina inşaatından ya hastanenin işletilmesi mas-
I raflanndan dolayı bâzı mukaveleler ^yapmış, 
I bâzı taahhütlere girişmiş olabilirler.-Bâzı borç-
I lan tahakkuk etmiş olabilir. Bütün hususi ida-
I releri yekûn halinde 10 milyon liralık bir yük-
I ten kurtaran bu tasarı ile elbette ki bu arada 
I neticesinin ne olacağını, bugün nerede, hangi iş 
I veya hizmet için ne kadar borç veya taahhüt 
I mevcut olduğunu bilmiyen Bütçe Komisyonumuz 
I böyle bir hüküm sevketmeye mecburdu. Yani de-
I vir tarihine kadar hususi idarelerin hastaneler-
I den dolayı vâki veya sahur edecek borçlarını on-
I 1ar kendi üzerlerine alacaklardır. 
I Bunu büyük yekûnlar halinde mütalâa etmek 
1 vo mademki devralınıyor, borçlan ile beraber 
I devralınan diye bir neticeye varmak doğru der 
I ğildir. 
I Arzettiğim gibi, 1£> milyon liralık bir külfeti 
I üzerlerinden ajan Hazine, onların devamlı ola-
I rak yapmaya mecbur (oldukları bu yükü üzerle-
I rinden almış bulunuyor. Eğer kendilerinde kal-' 
I mış olsaydı, hem bu devamlı masrafları, hem de 
1 borçlarını ödeme zorunda kalmış olacaklardı, 
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Esasen, ilâç, ekmek, karyola ve sairenin bedelle
rine taallûk eden bu borçların büyük rakamlar 
olacağını zannetmiyorum, alâkalı vilâyetler bun
ları ödiyeceklerdir, Bir prensibi zedelememek 
maksadiyle o tarihe kadar tahakkuk eden borçla
rı kendilerine bırakmak zaruridir, Nihayet ko
misyon borçların da devrini bu mülâhazalarla 
doğru bulmadı. 

Ben arfeadaşlarmıdan hassatan rica ediyorum. 
Bu, büyük rakamlar ifade eden bir hüküm de
lildir. Ancak bir prensibi, bir vaziyeti teslbit eden 
hükümdür. Binaenaleyh, takriri reddederek, ko
misyonumuzun teklifini lütfedip kabul buyurma
nızı rica ederim. 

HÜSNÜ TÜRKKAND (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; hakikaaten özel hastanelerin 
borçları üzerinde uzun boylu münakaşa yapılmış
tır. Fakat bunların mühim bir yekûn tuttuğu
nu tahmin etmiyorum. Bize vâki olan müraca
atlarda « bizim üstümüzden bu yükü atınız, biz 
borçlarımızı ödiyeceğiz » merkezindedir. Binaen
aleyh, bendeniz Bursa Hastanesi borçlarının 
Devlet tarafından ödenmesine prensip olarak ta
raftar değilim. Çünkü kendi borçlarını kendile
rine ödetmek için milletvekillerine tazyik yapı
yorlar. Bilhassa Kocaeli'deki hastane epey ba
şımızı ağrıtmıştır. « Bizim iller Bankasına bor
cumuz vardır. Bu borcu tekabbül ediyoruz, has
taneyi başımızdan atınız »diyorlar. Ben şuna 
kaniim ki, bunlar mühim bir yekûn tutmamak
tadır. Maliye Bakanlığı esasen üzerine aldı: Ba
kanlığın "bu fedakârlığı karşısında özel idarele
rin böyle cüzi bir külfete katlanmaları doğru 
olur. Şu halde maddenin kabulünde bir mahzur 
yoktur. Bunu arzetmek isterim. Başka bir mah
zur doğacağını da tahmin etmiyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Çay Kanununa ek kanuna ait oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Muhasebei Hususiye İdaresindeki has
tanelerin ne kadar feci durumca olduğunu he
pimiz biliriz, D. P. İktidarının Türk milletine 
yapmış olduğu hizmetlerin yanıbaşmda bu 
hastaneler isini de görmekle onları tebrik etmek 
vazifesi bize düşecektir. Yalnız bendeniz bunu 
arzederken hastaneleri bütün hukuk ve vecaibi 
ile ele almak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bu suretle muhasebei umumiyelerin vazife-

.1953 0 : 1 
leri galiba sona ermiştir. İçişleri Bakanından 
rica ederim, bunların hak ve vazifelerini bele* 
diyeye devretmek suretiyle milletin bu mühim 
dertten kurtarılmasını ayrıca rica ediyorum. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanunda vilâyetlerin umumi meclis
lerinin muvafakati şartiyle deniyor. Şu halde 
taraflardan birisi olan umumi meclis bunu tak
dir eder. İkinci vaziyete gelince bu doğrudan 
doğruya idarei hususiyelerin külfetini üzerin
den almaktadır. Kısmen alıyor. Bir de borçlara 
gidecek olursa işin portesi değişir ve bunun 
tetkik edilmesi lâzımgelir, ne olduğunun ne ka
dar olduğunun anlaşılması lâzımgelir. Bu hu
susta her hangi bir takrir dikkate alındığı tak
dirde Bütçe Encümeninin bunu ariz ve amik 
tetkik etmesi icabedecektir. 

Onun için istirhamım; doğrudan doğruya 
özel idarelerin lehine, mahza menfaatine olan bu 
teklifin geciktirilmemesidir. Çıkmasına mâni ol-
mıyalım arkadaşlar. 

REİS — Esat Oktay. 
ESAT OKTAY (Kars) — Efendim, bu tasarı 

ile 48 hastanenin feci durumu düzelmiş olacak
tır. Biliyorsunuz bu hastaneler hususi idareye 
ait hastanelerdir. Bunların bir kısmı her sene 
bir, iki, üç olmak üzere müvazenei umumiyeye 
geçti. Şimdi 48 hastane kalmıştır. G«rek ar
kadaşların teklifi, gerek Hükümetin buna mu
vafakat etmesi hakikaten çok yerinde bir iş ol
muştur ve bir arkadaşın buyurduğu gibi çıka
rılan kanunların en hayırlısından, en lüzumsu
zundan birisidir ve memleketin sağlığı ile ilgi
lidir. 

Bütçe komisyonu sözcüsünün de sarahaten 
ifade ettiği gibi, bu kanun bütçeye 10 milyon 
liralık bir külfet tahmil ediyor. Şimdi bu arada 
buraya belediye hastanelerinin de sıkıştırılması 
istenmektedir. Halbuki, belediye hastanelerinin 
etüdleri, neye mal olacakları hususunda tetkik
ler yapılmıştır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz bu kanun, arkadaş-
İtrin da buyurduğu gibi, senelerden beri konu
şulmaktadır, senelerce aylarca evvel ele alın
mıştır. Bugün kısa bir zamanda neticelenmesi 
lâzımdır. Bütün memleket dört gözle bunu 
bekliyor. Fakat bti o demek değildir ki, husu
si idarenin elinden bâzı mallar, binalar almı
yor, böyle değildir, Hükümet Hususi idarenin 
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üstündeki bir külfeti kendi üzerine alıyor. 
Onun için bu işi uzatmıyalım arkadaşlar. 

Sonra borçların da Hükümetin üzerine al
ması istenmektedir. Şayet bâzı hastanelerin ve 
meselâ benim seçim bölgemde olan Kars hasta
nesinin bir takım borçlan olabilir. Bu borç
lan, bu hastane külfeti üzerlerinden kalkdık-
tan sonra Hususi îdare gayet kolaylıkla Ödeme 
durumuna girecektir. Ancak, arkadaşlar, bili-

. yorsunuz tatil devresine giriyoruz. Bu hasta
nelerin umumi muvazeneye geçmesi bir takım 
formalitelere ve muamelelere tâbidir. Muva
fakatler alınacak, neler mevcuttur, tesbit edi
lecek, bütçeye tahsisat konacaktır. Onun için 
şimdi bu devrede kısa bir zamanda bu kanun 
çıkmazsa bu sene yine böyle kalacaktır. Bir 
sene daha 48 hastane, 4 000 yatağa yakın yatak 
feci bir vaziyette kalmaya mahkûm olacaktır. 
Bu itibarla arkadaşlar, Bütçe komisyonu bü
yük bir anlayış göstermiştir. Hattâ her sene 
Hususi İdarelerin Sağlık Bakanlığı bütçesine 
veya ayn bir fona yüzde 10 bir tahsisatın 
ayrılmasını da kaldırmıştır, bu bir kolaylıktır. 

Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki, uzun 
zamandan beri memleket bu mübrem-kanunu 
beklemektedir. 

Hayırlı bir iştir. Bunu kabul edelim, olsun 
bitsin, memleket istifade etsin, (reye sesleri) 

REİS -r- Ali Fahri İşeri, buyurun. 

ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, bunun hakkında geçen sene bir ka
nun vermiştik. Belediyeler ve Hususi idareler 
tarafından idare edilen hastanelerin adedi 63 ta
nedir. Bunlara belediye ve hususi idareler yılda 
9 milyon yardım yapmaktadırlar, gerî kalan 
yardımı da Hükümet yapmaktadır. Bunun için 
rica etmiştim, tuza bir kuruş veyahut altmış pa
ra zam koyun bu iş kendiliğinden hallolur diye. 
belediye hususi idarelerin bundan gayn birçok 
işleri de vardır. Yollar, sular ve saire... (Mad
de üzerinde konu^l^§şleri). .:^tulâsa fcen de Mu
vâzene! Ümumiyşft&almmasını rica ediyorum. 

B E İ S — MaâSeHle ilgili b i r takrir vardır, 
okutuyorum. '.,-.••.• v.- •.•?. • 

•' •* Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerle, maddedeki borç 

ve istihkakın özel îdaı<eden alınarak Umumi Mu-

. 1993 0 : 1 
vazeneye devrini rica ederiz. 

Niğde Balıkesir 
Necip Bilge S. Başkan 

Denizli 
Baha Akşit 

REÎS — Efendim, komisyon sözcüsü bura
daki beyanatîyle bu takrire iştirak etmediğini 
ifade etti. Şimdi takririn dikkate alınıp alınma
masını reyinize arzedeceğim. Takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Muvakkat birinci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Vilâyet umumi 
meclisleri 1 nci maddede zikri geçen bilâbedel 
devre ait kararlan bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren ittihaz edebilirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

• MADDE 3. — Bu kanunun geçici ikinci mad
desi neşri tarhinde diğer hükümleri 28. I I . 1954 
tarihinde meriyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, içişleri, Malye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekilleri memurdur. 

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

lâyihanın tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
MALİYE VEKİLİ HAŞAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sa
nayi Kalkınma Bankasına açacağa kredilere ke
falet edilmesi ve bu husustaki garanti anlaşması
nın akdi için hükümete yetki verilmesi hakkında 
bir kanun tasansı Hükümetten gelmiş bulun
maktadır. Bu tasarının bir an önce kanunlaşması 
içîn alâkalı komisyonlardan seçilecek arkadaş
larla bir geçici komisyon teşkil edilmesine muva
fakatinizi arz ve teklif edi^rum. ^ 

JpilS — Hükümetin teklifine, göre Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sj£ 
nayi Kalkınma Bankasına açacağı kredilere k^~ 
falet edilmesi ve bu husustaki Garanti Anlaşma
sının akdi için Hükümete mezuniyet itasına dair 

ı tasarının Dışişleri, Maliye ve Bütçe komisyon-

- 4 9 5 — 
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larından mürekkep bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi istenmektedir. Geçici Komisyonun ku
rulmasını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etbiyenler.. Geçici bir komisyon kurulması ka
bul edilmiştir. 

Bu komisyonlardan üçer kişi alınmasını oyu
nuza arzediyorum. Kafoul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

5. — Erzincan'da Taptırılacak Meskenler 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ile Erzincan Mebus
ları Nahid Pekcan ve Ziya Soylu'nun, 5243 sayı
lı Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/436, 
2/463) [1] 

REİS — Bir teklif var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkın
daki Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men, ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü 

Hadi Hüsman 

REİS — Efendim; gündemin iki defa görü
şülecek işlerinin 21 nci maddesindeki, Erzincan'
da Yaptırılacak Meskenle/r hakkındaki kamum) tek
lifinin mevcut işlere takdimen görüşülmesi tek
lifi mevcuttur. Oyunuza arzediyorumı. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddele
re geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

'Teklifte ivedilik de meveutur. İvedilikle görü
şülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. ivedilikle görüşülmedi kabul edil
miştir. 

7.1953 O : 1 
| Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 

5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 5594 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Arsaları sahipli olup da üzerle
rine Hazinece ev yaptırılmasına, sahipleri tara
fından taahhütname ile muvafakat edilmiş bu
lunan evlerin maliyet bedellerinin yüzde ellisi 
yardım olarak kabul ve maliyetten tenzil olunur. 

Bu evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine 
maliyet bedellerinin diğer yarısı üzerinden re'-
sen ipotek konulur ve Hazine alacağı Emlâk 
Kredi Bankası tarafından Hazine adına 5243 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde takip ve tahsil 
edilir. 

5594 sayılı Kanunun birinci maddesinde zik
redilen arsalar üzerine yaptırılan evler hakkın
da da yukardaki hükümler tatbik olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Oyunuza arzediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
de meriyete girer. 

REİS — Madeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

6'. — Mudanya - Bursa ve Ilıca iskele -
Palamuttuk Demiryolu İşletmesinin kaldırıl
ması ve bu hatların tasfiyesi hakkında kanun 
lâyihası ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/406) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa - Mudanya ve Ilıca - İskele - Palamut

luk Demiryolu. İşletmesinin, kaldırılması hak
kındaki kanun lâyihasının gündemde bulunan 
diğer işîere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. Ulaştırma Vekili 

Yümnü Üresin 

[1] 210 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1] 229 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

m 
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REİS — Takriri dinlediniz. İki defa görü- 1 

şüleeek işler meyamnda 26 ncı maddedeki ka
nun lâyihasının yeğlikle görüşülmesi teklifini 
reye arzediyorum. Ka'bul edenler..,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülme
si teklifi vardır. Bu teklifi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Mudanya - Bursa ve Ilıca iskele - Palamutluk 
Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve bu hat

ların tasfiyesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünce işletilmekte 
olup 30. V. 1931 tarihli ve 1815 sayılı Kanun
la satmalman Mudanya - Bursa demiryolu ile 
22 . IX. 1941 tarihli ve 4127 sayılı Kanunla sa-
ıtmalınan Ilıca iskele - Palamutluk demiryolu 
işletmeden kaldırılmıştır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü birinci mad
dede yazılı demiryollarını sökmeye ve bu yolla
ra ait muharrik ve müteharrik :alât ve edevat, 
malzeme ve menkul malları tasfiye ederek sat
maya veyahut idarenin başka mahallerdeki işle
rinde kullanmaya yetkilidir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — (Birinci madde gereğince iş
letmeden kaldırılan demiryollarına ait arazi, bi
na, tesisat ve müştemilâtı gibi gayrimenkul 'mal
ları tasfiye ederek satmaya veya kiraya verme
ye Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü yetkilidir. 

Ancak; sökülen tren hatlarının geçtiği arazi 
şeridinden yol olmaya elverişli bulunmıyan kı
sımları muttasıl bulunan arazi sahiplerine, be
del takdiri suretiyle satmaya umum müdürlük 
salahiyetlidir, 
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REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 

Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu demiryollarının mukay
yet kıymetleri, Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğünün sermaye he
sabından düşürülür. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Satış bedelleri, sermaye artış
larına ait faslın ilgili maddesine ödenek ve iş
letme gelirlerine irat kaydolunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 22 . IX . 1941 tarihli ve 4128 
sayılı Kanun meriyetten kaldırılmıştır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
(301) ncî faslının (40) ncı (öteberi masrafları) 
maddesine, 3 ncü maddede yazılı satış işleri için 
lüzum görüldüğü takdirde, gerekli miktarda tah
sisat ilâvesine Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum: Kahul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık oya arzediyorum. 
Evvelce açık oya arzedilen hastaneler hakkın

daki lâyihaya oy vermiyenler varsa lütfen oyla
rını kullansınlar. 

— m — 
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7. — Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu lâ

yihası ve Adalet Komisyonu raporu (1/437) [11 

REİS — Efendim, gündemdeki iki defa gö
rüşülecek işlerden birinci defa görüşülecek işler 
kısmında bulunan Genel Mahkemeler Kuruluş 
kanunu lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. An
cak daha evvel Bütçe Komisyonu sözcüsü söz is
temiştir. 

Buyurun Hadi Hüsman! 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
bu tasarı Hükümetçe sevkedilirken teşkilât ile 
beraber sevkedilmiş bulunuyordu. Adalet Ko
misyonu mevzuu tetkik etmiş, bunun teşkilât 
kısmını tasarıdan ayırmış ve yüksek huzurunuza 
(masrafa taallâk eden, teşkilâta taallûk eden 
kısmı hariç olmak üzere) yalnız esas kanunu ge
tirmiş bulunuyor. Tasarının hüviyeti bir mas
raf kanunu olmasına rağmen Bütçe Komisyonun
da tetkik edilmemiş bulunuyor. Komisyon adına 
bir masraf kanunu olan, teşkilâtı istilzam eden 
bir tasarının bu bakımdan komisyonumuzda tet
kik edilmesini temin zımnında tasarının Bütçe 
Komisyonuna havalesini tasvip buyurmanızı ri
ca edeceğim. 

REİS — Bütçe Komisyonu sözcüsü tasarının 
masrafı istilzam eden bir tasarı olması hasebiyle 
Bütçe Komisyonuna havalesini istemektedir. Ta
sarı gündeme alınmış olması hasebile, havalesi
nin tasvibinize iktiran eylemesi gerekmektedir. 
Tasarının Bütçe Komisyonuna havalesini oyunu
za arzediyorum, kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti 
Ticaret Anlaşmasına göre tanzim olunacak men
şe şahadetnameleri metninde «Almanya Federal 
Cumhuriyeti menşeli-» ibaresinin kullanılması için 
teati olunan mektupların onanmasına dair koktun 
lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (î/449) [2] 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

[ 1196 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 123 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır., 

. İ953 Ö ': İ 
Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ti»arefc 
Anlaşmasına göre tanzim olunacak menşe şaha^ 
detnameleri metninde «Almanya Federal Cum
huriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması için 
teati olunan mektupların onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 16 Şubat 1952 tarihli Türki
ye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret An
laşması gereğince ticaret -eşyasına terfik oluna
cak menşe şahadetnam elerindeki «Alman men
şeli» ibaresi yerine «Almanya Federal Cumhu-
riyeti menşeli» ibaresinin kullanılması huşunda 
Bonn Büyükelçimiz ile Alman Ticaret Heyeti 
Başkanı arasında 1 Ağustos 1952 tarihinde 
Bonn'da, teati olunan mektuplar onanmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Lâyihanın birinci görüşmesi bitmiştir. 

9. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları, 
(1/451) [1] 

REİS — Mudanya - Bursa demiryolu hakkın
daki tasarı için oylarını kullanmıyanlar, lütfen 
kullansınlar. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Türkiye ile Amerika Birledik Devletleri arasın
da 1 Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret An
laşmasının yürürlükten kaldırılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik 

[1] 124 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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Öevletleri arasında 1 Nisan 1939 tarihinde An- I 
kara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürür
lükten kaldırılması hususunda Amerika Birle
şik Devletleri Büyük Elçiliği ile Dışişleri Vekâ
leti arasında 5 Temmuz 1952 tarihinde Anka
ra'da teati edilen mektuplar onanmıştır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci görüşülmesi bitmiştir. I 

10. — Türkiye - tsveç Ticaret ve ödeme An- I 
laşmalariyle ek Protokol ve buna melfuf mek- I 
tnpların 15 Haziran 1952 tarihinden itibaren 
üç aylık bir devre için uzatılması hakkında 
teati olunan mektupların onanmasına, dair ka- I 
nun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyon- I 
lan raporları (1/452) [1] I 

REÎS — Tasarının tümü üzerinde söz isti
yen var mı? I 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil- I 
mistir. I 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları i 
ile 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve bu
na melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den I 
itibaren üç aylık bir devre için uzatılmasına I 
dair teati olunan mektupların onanması hak- I 

kında Kanun 

MADDE 1, — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile I 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna I 
melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den itiba- I 
ren üç aylık bir devre için uzatılması hakkında I 
14 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da Dışişleri I 
Vekâleti ile îsveç Elçiliği arasında teati olunan 
mektuplar onanmıştır. I 

[1] 125 sayûı basmayazt zaptın sonundadır. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci görüşülmesi bitmiştir efen
dim. 

Bundan evvel açık oya arzedilen tasarı hak
kındaki oy toplama muamelesi bitmiştir. 

11. — Türkiye - tsveç Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarihli ek pro
tokol ve buna melfuf mektupların yürürlük 
sürelerinin 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren 
altı aylık yeni bir devre için uzatılmasına dair 
26 Eylül 1952 tarihinde mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları (1/468) [1] 

REÎS — tasarının tümü üzerinde söz isti
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Türkiye - tsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmala-
riyle 14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve 
buna melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 
25 Eylül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir 
devre için uzatılmasına dair teati olunan mek

tupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 15 Ey
lül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir devre 
için uzatılması hakkında 26 Eylül 1952 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Vekâletiyle îsveç Elçi
liği arasında teati olunan, mektuplar onanmış- -
tır. 

[1] 136 sayüt basmayazt tutanağın kanundadır ̂  
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
vürürlüğo girer. 

EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci görüşülmesi bitmiştir efen
dim. 

12. — Eczacılar ve Eczaneler hakkında ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Tardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/136, 297, 348, 
378, 413) 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
(Vekil yok sesleri) Kanunla alâkalı vekil yok
tur. Bu itibarla içtüzük hükümlerine göre bir 
defaya mahsus olmak üzere talik ediyoruz. 

13. —• At Yarışları kanunu lâyihası ve Ta
rım, Geçici Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/431) [1] 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. Komisyon raporunda ivedilik 
tekli", de vardır. Bunu reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

At Yarışları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara, istanbul, izmir'de 
ve Tarım Vekâletinin teklifi üzerine icra Ve-
kiH'eri Heyetince "belirtilecek diğer yerlerde at 
yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde mem
leketin neresinde olursa olsun müşterek bahis
ler tertip etmek hak ve salâhiyeti Tarım Vekâ
letine aittir. 

REÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ma
haller dışında yapılacak mahallî at yarışlarının 

[1] 154 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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program ve ikramiye plânlarının yarışlardan 
önce Tarım Vekâletine tasdik ettirilmesi ve müş
terek bahis için bu vekâletten müsaade alınması 
sattır. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
at yarışlarının kapı hasılatının tamamı, açık ve 
vadeli koşuların taksit, kaydiyle ve pişmancalık-
ları «forfeleri» hariç diğer koşuların kaydiyeleri 
ve müşterek bahis biletleri satış yekûnunun âzami 
% 25 i ve inzibati ceza olarak alman paraların 
yekûnu yarış gelirini teşkil eder. 

Açık ve vadeli koşuların kaydiye ve pişman-
calıkları «forfeleri» o yarışta birinci gelen atm 
ikramiyelerine ilâve edilir. Müşterek bahis satış 
yekûnundan âzami % 25 kesildikten sonra geri
ye kalan miktar talimatnamesine göre kazanan 
bilet sahiplerine dağıtılır. 

Yarış geliri ancak aşağıdaki hususlara tahsis 
olunabilir : 

a) Yarış ikramiyeleri (yarış gelirinin % 
40 mdan aşağı olamaz). 

b) Yarış yerlerinin tesis, bakım ve islahiye 
işletme masrafları; 

c) Damızlık alımı masrafları; 
d) At yarışları ve atçılığın inkişafı bakı

mımdan lüzumlu ve faydalı görülen her türlü 
teşvik, tesis ve yardım masrafları; 

e) Yarışlarla ilgili umumi ma'srafiar. 
Hipodrom ve yarış yerlerinden belediyelerce 

5237 sayılı Kanuna göre alınacak Eğlence Resmi 
nispeti % 10 u geçemez. 

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

MADDE 4. — Yarış usul ve nizâmlarına ve 
yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden at sa
hibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyisler ve 
sair hizmetliler hakkında aşağıda yazılı inzibati 
cezalar tatbik olunur. 

a) Ihtâr; 
b) 100 liradan aşağı olmamak üzere para 

«ezası; 
c) At sahibi için atlarının muvakkat veya 

müebbeden yanşa iştirakten meni; 
d) Yarışlarla ilgili yerlerde muvakkaten 

veya müebbeden sanat icrasından meni; 
e Yarış yerlerine, hipodromlara ve yarış-

— 500 — 
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larla ilgili mahal ve tesislere girmekten muvak
katen veya müebbeden meni; 

Bu cezalardan ihtar cezası ile 1 000 liraya 
kadar para eezaesı, altı haftaya kadar yarışlara 
intirakten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat i§» 
rasından muvakakten meni cezaları yarış komi
serler heyeti tarafından verilir ve derhal ie*a 
olunur. 

Komiserler heyetince verilecek cezalara kar
şı ıttıla tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
Yüksek Komiserler Heyetine itiraz edilebilir. 

1 000 lirayı aşan para cezalariyle altı hafta
yı aşan muvakkat meni cezaları ve müeWwt 
meni cezları Yüksek Komiserler Heyetince ve
rilir. 

Yüksek Komiserler Heyetince itirazen veya 
bidayeten verilen cezalar katidir. 

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

MADDE 5. — Tarım Vekâletinin birinci 
maddede yazılı hak ve salâhiyetleri at yetiştir
me ve ıslahını teşvik gayesi ile kurulmuş ve âm
me menfaatine çalıştığı usulen onanmış dernek
lerden uygun görülecek bir veya birkaçına muay
yen şartlarla ve 30 seneyi geçmemek üzere Ta
rım Vekâletinin teklifi ve îera Vekilleri He
yetinin kararı ile devredilebilir. 

Devredilen hak ve salâhiyetler derneğin ka
nun, nizamname ve anlaşma hükümlerine riayet 
etamemesi halinde müddet dolmadan önce geri 
alınabilecği gibi müddetini dolduran derneğe ay
nı hak ve salâhiyletlerm yine bu madde hüküm
leri dairesinde yeniden verilmesi eaizdir. 

Tarım Vekâleti bu derneğin bilûmum muame
lât kayıt ve he^abatını her zaman teftiş ve »nrra-
kabe etmeye, direktifler vermeye salahiyetlidir. 
Derneğin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı 
olarak vekâlet kendi memurlarından uygun gör
düklerini murakıplıkla vazifelemdirebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MAİLDE 6 — 5 nci madde hükmünü teorik 
edilmediği yer ve zamanlarda Tarım Vekâleti 
yarış ve müşterek bahisleri o yerin beledşre ve
ya özel idaresi vasıtasiyle yaptırabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine ay-
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kırı olarak at yarışları, müşterek bahis veya 

j yarış piyangosu tertip veya idare adenler veya 
bunlara ait biletleri, davetiyeleri bilerek satan-

I 1ar ve dağıtanlar ve sattıranlar veyahut dağıt-
j tiranlar mahallin en büyük mülkiye âmiri ta

rafından zabıta marifetiyle menedilir. Haklarm-
l da tutulan zabıtla birlikte mahkemeye tevdi 
I olunurlar. Bu gibiler hakkmda sulh ceza mah

kemelerince 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır "para cezası hükmolunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyealer... Kabul edil-
miştrı. 

MADDE 8. — Yarışların şartlarına, tertip, 
icra Ye inzıbatma, hipodrom veya yarış yerleri
nin tanzim ve idaresine, yarış programlan, ik
ramiyeler ve müşterek bahislere mütaallik tek
nik, idari ve malî ve inzibati hususlar Yüksek 
komiserler heyetinin teşekkül sureti, vazife ve 
salâhiyetleri, inzibati cezaların hangi hallerde 

* frangi merciler tarafından verileceği, yarışların 
ve salâhiyet verilmiş dernek ve belediye ve özel 
idarelerin murakabe ve tefti£j|trzı ve doping 
muayenelerine ait usuller ^U^Manun ve beynel
milel yarış nizamlarına ve memleket ihtiyaçları 
ve işin icaplarına göre Tarım Vtfcâietinee hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetince .tasdik edilecek 
nizamnamelerde belirtilir. ' ' 

REÎŞ — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler..; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Koy, kasaba ve şehirlerde 
şenlik ve eğlence maksadiyle yapılan at yarış
ları bu kanun hükümleri dışındadır. Bu gibi 
yarışlarda müşterek bahis tertip edilemez.-

REİS .— Maddeyi oyunuza arzj^ronım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti^ 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde» 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edlimişth. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini îcra-
Vekilleri Heyeti yürütür. 

REİS — Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştiı. 

Lâyihanın tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-

I luğu kabul edilmiştir. 

- Ö O L -
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Açık oy» arzedilen lâyihaların oylama neti

celerini arzediyorum. 
Çay Kanununa ek kanuna (247) oy veril

miş. (244) kabul, (1) ret, (2) çekinserdir. Mu
amele tamamdır. Kanun (244) oyla kabul edil
miştir. 

özel İdare hastanelerinin Muvazenei Umu-
miyeye devri ile ^Ş62 sayılı kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna (247) oy verilmiştir. Ret, 
çekiıiser yoktur. Muamele tamamdır. Kanun 
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(247) oyla kabul edilmiştir. 

Mudanya - Bursa ve İlıca - İskele - Pala
mutluk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve 
bu hatların tasfiyesi hakkındaki kanun lâyiha
sına (245) oy verilmiştir. Ret, çekinaer yoktur. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (245) 
oyla kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BEİS — Beisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Bize), İhsan Oülez (Bolu) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
,(Konya seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.!); 
REİS — Oturumu açıyorum. 

14. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında 
kanun lâyihası ve İçişleri ve Geçici Adalet ko
misyonları raporları (1/264) 

(REİS — Geçici birinci ve ikinci maddeler 
komisyondan gelmiştir, şimdi birinci maddeyi 
okutuyorum : 
! GŞÇİCÎ MADDE 1. —-Bu kanunim şümu
lüne giren ateşli silâhlarla mermilerini müsaa
desiz ellerinde bulunduranlardan kanunun mer
iyete girdiği' tarihten itibaren altı ay içinde 
taşıma veya bulundurma için izin vesikası al-
mryanlar veya izin vesikasını haiz olanlara 
devretmiyenler, veya kendilerine izin vesikası 
verilmiyenler bu silâh ve mermileri makbuz 
mukabilinde zabıta makamlarına teslime mec
burdurlar. 

İ2637 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan 
izin vesikası verilmiş olup da müddetleri he
nüz bitmemiş olanlar bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren yukardaki müddet için
demizin almadıkları veya kendilerine vesika ve

rilmediği takdirde ellerindeki vesikalar hüküm
süzdür. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
GEÇÎCÎ ADALET K. SÖZCÜSÜ SÜLEY

MAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kütahya) — 
Geçen oturumda talebimiz üzerine komisyona 
geri verilen Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kanunun geçici maddesini, Meclisten ve 
verilen önergelerden aldığımız ilham üzerine 
şu esaslar üzerinde yeniden tesbit etmiş bulun
maktayız ; Malûm olduğu üzere bundan evvelki 
itiraza uğrıyan maddede ateşli silâhlar, ister 
memnu olsun, ister eski tâbirle gayrimemnu ol
sun zabıtaya teslime mecbur edilmiş idi ve iti
razlar da daha ziyade bu yönden vâki olmak
ta idi. Şimdi biz şu esasları kabul ettik; (Elin
de ateşli silâh bulunduran altı ay içinde taşıma 
veya evinde bulundurma için izin istiyecektir. 
Veya bu altı ay içinde izin vesikasını haiz olan 
diğer bir kimseye elinde bulunan silâhını dev-
redebilecektir. Şayet izin istemez veya izin ve
sikanı almaz veya devretmezse veyahut da bu 
şahsa izin vesikası verilmezse ancak bu şahıs 
bu silâhını zabıtaya teslime mecbur olacaktır. 

Ateşli silâhlar hakkındaki geçici maddemi
zin esasları bunlara dayanmaktadır. 

Bıçaklar hakkındaki kısım için de şu eaa»-

- 5 0 2 -
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İarı kabul ettik: Bıçak imali ve satışını mûtat 
meslek haline getiren şahıslar, bu kanun meri
yete girdiği tarihte Hükümetin tâyin edeceği 
bir müddet içinde bir beyanname verecekler ve 
diyecekler ki; bizim elimizde bu kanunun men-
ettiği bıçaklardan şu miktar bulunmaktadır. 
Hükümet de onlara diyecek ki: Eğer bu bıçak
lardan damgalatmak suretiyle bir meslekin ic
rasında kullanılması zaruri olan bıçaklar varsa 
bunlar damgalanmak suretiyle size geri vere
ceklerdir. Bunun haricinde kalanları Hükümet 
parasını vermek suretiyle teslim alacaktır. Bu
gün bıçak imal eden ve satan mağazalar ellerin
de bulunan bıçakları bedelsiz olarak vermek 
mükellefiyetinden kurtulmuş olacak, tamamiy-
le bedeli mukabilinde Hükümete verecek, Hü
kümet de bedelini tediye edecektir. Kanun çık
tığı tarihte Hükümet tamimle bildirecektir: Üç 
gün içinde vereceğiniz beyannamelerle ne ka
dar memnu bıçak varsa bildireceksiniz diyecek
tir. Artık önergelere, itirazlara cevap verdiği
mi zannediyorum. Maddenin bu şekilde tasvibi
ni komisyon namına rica ediyoruz. 

REİS — Geçen Birleşimde bu geçici madde 
alâkalı bâzı takrirler verilmişti. Şimdi bu tak
rirleri tekrar okutuyorum. Eğer bu takrirler 
nazarı dikkate alınırsa ve komisyon maddeyi 
ona göre tanzim etmek isterse muamele ona 
nazaran değişecektir. 

Reisliğe 
Ateşli silâhlara ait kanun lâyihasının mu

vakkat birinci maddesinin birinci fıkrasına aşa
ğıdaki fıkranın ilâvesini teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

«Alman silâhların bedeli Devletçe ödenir.» 

Reisliğe 
Geçici 1 nci maddenin birinci fıkrasının aşa

ğıda yazılı şekilde tadilini teklif ederim. 
2 . 7 . 1953 

Zonguldak 
OK: Fehmi Açıksöz 

Bu kanunun şümulüne giren ateşli silâhlarla 
bunlara ait mermileri veya bıçakları müsaade
siz ellerinde bulunduranlardan kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren şehir ve kasa
balarda 3 ay ve sair yerlerde 6 ay içinde izin 
vesikası almiyanlar veya kendilerine vesika 
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I verilmiy enler bu ateşli salâh, mermi' ve bıçakları 

en yakın zabıta makamına teslime mecbur-
I durlar. 

I Yüksek Reisliğe 
I Şifahen arzettiğim hususatın aşağıda arzo-
I lunduğu üzere geçici 1 nci maddenin 2 nci fık-
I rası olarak kabulünü Heyeti ümumiyeye arzını 
I teklif ederim. 
I Çoruh 

Zihni Ural 

I 1 nci fıkra mucibi teslim edilen silâhlarla 
I mermilerinden, işbu kanun yürürlüğe girmez-
I den evvel Ceza Kanunu hükümlerine götie meni' 
I nu olmıyan nevileri ve bıçaklar için mahallî 
I sulh mahkemelerine umumi hükümler dairesinde 
I katî olarak takdir edilecek bedelleri Hazine ta-
I rafından kendilerine ödenir. 

I Yüksek Riyasete 
I Şifahen izah ettiğim veçhile : 
I Geçici 1 nci maddenin birinci fıkrasının so« 
I nuna aşağıda yazılı cümlelerin ilâvesini arz ve 
I teklif ederim. 
I Çoruh 
I Zihni Uraî 

I Vekiller Heyeti, 8 nci madde mucibince lü-
I zum gördüğü takdirde silâh saklama ve taşıma 
I müsaadesi verilebilecek mıntakalarda, bu fıkra-
I mn muvakkat veya daimî olarak tatbik edilme-
I meşine karar verebilir. 

I REÎS — Komisyonun bu takrirler muvace-
I nesinde mütalâası nedir! 
I GEÇİCİ ADALET KOMİSYONU ADINA 
I SÜLEYMAN SÜRURI NASUHOĞLU (Kütah-
I ya) — Biraz önce -Komisyonun mütalâasını bu 
I takrirleri kısmen nazara almak suretiyle yeni-
I den tertip eylediğini, geçici maddeleri ve ihtiva 
I ettiği hükümleri izah ettim. Bunun haricinde 
I kalan hususa bit Komisyon olarak iştirak etmi-
I yoruz. Deminki izahatımız dairesinde kabulünü 
I rica ediyoruz. -*i& ,v 
I REİS — Zihni ÜraL 
I ZİHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arka-
I daşlar, dün akşamki toplantımızda geçici birinci 
I maddenin ihtiva ettiği espaslar dairesinde ta* 
I sınması için izin ahnmıy&S silâhlar için, top-
I yekûn memnu ülâh olsun, memnu olmıyan silâh 
I olsun, bunların' kanunun yayımı tarihinden iti-

- M 8 -



B : 106 10. 
baren kasaba ve şehirlerde üç ay içinde, köylerde 
ise 6 ay içinde mahallin en yakın zabıta âmirle
rine teslimini âmir bulunmaktadır. 

SÜLEYMAN SÜRURÎ NASUHOGLU (Kü
tahya) — tkisi de altı ay oldu. 

ZÎHNÎ URAL (Devamla) — Ne ise, ikisi de 
altı ay olmuş. Arkadaşlar, geçici maddenin kabul 
ettiği bu şekil bugün hükümleri câri olan gerek 
Ceza Kanunumuzun ve gerekse mevcut diğer mev
zuatımızın tamamen aksine olarak konmuş bir 
hükümdür. Bir defa Ceza Kanunumuz, mevcut 
Kaçakçılık Kanunu ve ona müteferri sair mev
zuatımız halkın elinde memnu olmıyan silâhla
rın, izm! mütevakkıf olmak şartiyle, daimî bir 
şekilde taşınması izinsiz evlerde saklanması ken
disinin lâalettayin bir malı imiş gibi hiçbir su
retle Devletin itiraz etmediği meşru, müktesep 
bir hakk1 olarak kabul edilmiş oldudğuna göre, 
bu tasarı kanuniyet kesbettiği andan itibaren 
meşru ve müktesep olan malını, kanunun yü
rürlüğe konduğu tarihten itibaren izin olmadık
ça saklaması hakkını ondan nezetmiş ola
cağız. 

Daha dün Cza Kanununun bâzı hükümlerini 
değiştiren yüz küsur maddeyi kabul etmiş bulu
nuyoruz. Kasden adam öldürenin cezasını 18 
seneden 24 seneye çıkarnvş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; Ceza Kanununda kabul ettiğiniz 
maddeye göre, kanunun meriyet tarihinden ev
vel adam öldürenler için dahi bu kanun hüküm
lerine göre (24 sene hapse mahkûm edilmiştir) 
şeklinde bir kanunu kabul etmemiz lâzım gelir. 
Şu halde müktesep olan kanunun yayımı tarihi
ne kadar Devletin dahi itiraz etmediği haklar 
için dahi (izin almadıkça 'bu senin malm de
ğildir) diye ortaya çıkmış bulunacağız. 

Arkadaşlar, kanunun kabul etmiş bulundu
ğu esasları âmme nizamı namına gayet tabiîdir 
ki cemiyetin efradı dahi kabul edecektir. Fa
kat kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
hiçbir suretle üzerinde, malın değil, diye mes-
buk bir hüküm olmıyan bir mal için tutup da 
bunlar için izin almadığı takdirde bedelsiz ge
tirip Hükümete teslim edeceksin, şeklinde bir 
hüküm kabul etmek bence ne adalet kaideleri
ne, ne hukuk 'kaidelerine, hiçbir şekle muva
fık olacağı kanaatinde değilim. Memnu silâhla
rın fertler tarafından saklanmasını cemiyetin 
ve intizamı âmmenin menfaati noktasından 
memnu silâh olduğu için kabul etmemişizdir. 
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• Cemiyet namına, kendisinin de hissesi bulunan 
I bu malı, fert Hükümete teslim etmek zarure

tindedir. Fakat memnu olmıyan silâhlar için 
i evvelce böyle bir mükellefiyet tahmil edilme

miş olmadığı halde şimdi yeni çıkarılan bir ka-
j nunla lâalettayin bir koyunu veya başka bir ma-
I İmi nasıl ki elinden alamazsak memnu olmı

yan silâhlarını da bedelini vermeden almıya 
kalkmamız muvafık bir hareket olmaz. 

i Bu mevzuu iki saat kadar evvel Geçici Ada
let Komisyonu âzalariyle mütalâa ettik. Ar
kadaşların verdikleri cevap: «Hazineye büyük 
bir malî külfet tahmil ettiği için bunu müm
kün görmüyoruz» şeklinde olmuştur. «Yalnız 
sanat halinde bıçakçılık ile meşgul olan esnaf 
için bu bakımdan bir hak kabul etmiş oluyoruz» 

I demişlerdir. 
I Arkadaşlar; sanatkâr olarak bıçakla meş

gul olan bir adamın malı geçen madde hüküm
lerine göre kendisine teslim edilecektir, gayet 
tabiî, malı kendisine verilecektir; fakat ya bı
çakçılıkla meşgul değildir de evinde 15 santi
mi geçmiyen (bir silâhı bir balıkçı, avcılık yap
mak suretiyle veya işinin hususiyetine göre 
saklıyorsa... 

Şimdi, hukuk bakımından hiçbir şey alın
madan Hazineye verilmesi ve Devlete malî kül
fet tahmil eder diye memnu olmıyan bir malı 

• parasız pulsuz çekip almak, hu'kuk kaideleri ile 
kabili telif olmadığı gibi, hukuk Devleti 'oldu
ğunu ilân eden iktidarımızın kabul ettiği sis
temle de asla kabili telif değildir. 

!Sonra arkadaşlar, işin enteresan tarafı var
dır. Devletin teslim aldığı silâh bir nevi ayni 
gelirdir, hunu ayni gelir olarak ambarına inti
kal ettirir. Bunu ambarına geçirdikten sonra 
geriye iade edilecek paranın Hazineye bir kül
fet olacağını düşünmek bile şayanı kabul olmaz. 
Bu, ne hu'kuk a, ne mantığa uygun olur. Onun 
için tahmil edilen 3 milyon lira fazla veya nok
san olabilir. Bu kadar bir parayı, alınacak 
ayniyata mukabil ödemeyi, Yüksek Heyetiniz 
öyle tahmin ediyorum ki tereddütsüz kabul ede
cektir. Onun için verdiğim takrir mucibince 
Ceza Kanununa ve ona müteferri hükümlere 
göre memnu olmıyan silâhları izin almadığı tak
dirde geçici birinci fıkra hükümlerine göre tes
lim etmeye mecbur kalınan kısımların bedelle-

I rinin takdir edilmesi suretiyle aynen sahibine 
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iade edilmesi l'âzımgeldiği takdirde ne şekil 
alacaktır? 

Şimdi, nahiyelerin yarısında çok şükür sulh 
hâkimleri vardır,. sulh mahkemeleri kurulmuş
tur. Muayyen müddet zarfında teslim edilmek 
şartiyle, her teslim edilen memnu olmıyan si
lâhların bedelleri sulh mahkemelerince tesbit 
edilip deftere kaydedilir. Bu sene ödemek im
kânı 'olmazsa, gelecek sene sonunda, Hazineye, 
bütçeye konacak bir faslı mahsusla ayni mala 
mukabil borcunu öder. 

Onun için arkadaşlar arzettiğim teklifin ka
bul buyurulmasını rica ediyorum. 

BEÎS — Söz almış, sırada daha iki arkada
şımız var. Fakat geçici birinci madde üzerin
deki müzakereleri daha çok vuzuha sevketmek 
maksadiyle geçici birinci maddenin komisyon
dan gelen şeklini bir kere daha okutuyorum. 

(Madde tekrar okundu.) 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, sözcü arkadaşın beya
nından ve okunan yeni madde mündereeatmdan 
bu geçici maddenin eskisinden farksız olduğu 
anlaşılmaktadır. Üç esas kabul ediyor; bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde elinde ateşli silâh bulunduran ya altı ay 
içinde vesika alacak veya vesikası olan birisine 
devredecek veya kendisine vesika verilirse 
kullanacak, aksi takdirde zabıtaya teslim ede
cek. Mesele zaten bu zaviyeden iki günden beri 
münakaşa edilmektedir. Kanunun yukardaki 
maddelerinde vesikanın ne şekilde verileceği ya 
zilidir. Bu vesika Dâhiliye Vekâletinin tâyin et
tiği hudutlar dâhilinde verilir. Elinde silâh bu
lunduran bir şahsın elindeki silâh antika kabi
linden olmazsa veya kendisine her hangi bir şe
kilde intikal etmiyen bir silâhsa onu elinde bu
lundurmak imkânını bırakmıyor, üstelik elin
den o silâh almıyor. Memlekette her istiyene ve
sika verilmez, herkes de vesika alamaz. O halde 
bir kimse silâhını ya ruhsatı olan bir kimseye 
satmak veya vesika almak mecburiyetinde kala
caktır. Vesika almazsa silâhını zabıtaya teslim 
edecektir. Şu halde tadilden evvelki hükümle bu
nun arasındaki fark nedir?. Silâhları toplamak 
Tbir zarurettir ama, biz kanunları yaparken 
memleketin içtimai şartlarına, geleneklerine uy
gun hareket etmek, huzursuzluk yaratmamak 
mecburiyetindeyiz. Halbuki bu geçici madde 
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I daha ziyade huzursuzluk tevlit edecektir. Şerir 

vatandaş yine bir kulpunu bulup silâhını ver-
I miyecek, namuslu vatandaş ise ya yok pahasına 
I veya bedava elinden çıkaracaktır. Bu, bugünkü 

sisteme uygun değildir. 
istirham ederim, bu maddeyi geri verelim, 

bu şekilde karşımıza çıkmasın. Çünkü bu, ka
nunun (belkemiğini teşkil etmektedir. 

Takdir sizlerindir. 
REİS — îzzet Akçal, buyurun. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Ateşli silâhların 

bulundurulmasını, satılmasını, taşınmasını ya
sak eden bu kanunu getirdiğinden dolayı Hükü
mete teşekkür etmeyi vazife bilirim. Ancak, 
müeyyideler bakımından, Ceza Kanununda bu
gün mer'i olan hükümleriyle telif edebilmek pek 
zordur. Türk Ceza Kanununun 549 ncu madde
sine göre memnu silâhları taşıyanlara verilen 
ceza ile bu kanunda derpiş edilen ceza mukaye
se edilemiyecek kadar trirbirinden farklıdır. 
Dozu neden bu kadar fazla kaçırmışlar izahı 
mümkün değildir. Maddeler kabul edildiği için 
maalesef fazla söz söylemeye ve üzerinde dur
maya imkân hâsıl olamamatadır. 

Ancak komisyonun şimdi getirmekte olduğu 
bu made ile yürütülmek istenen hüküm, silâh 
taşımak için izin almış, müddeti henüz bitmemiş, 
silâhlar için de, tekrar izin almak mecburiyeti
ne tâbi tutuyor ve diyor kî; «Eğer zamanında izin 
almaz evinde veya iş. yerinde bulundurmak için 
müsaade istihsal etmezsen, o takdirde bu silâhı 
Devlete bedelsiz olarak teslime mecbursun. 

Arkadaşlar; bu, müsadere hükmüdür. Bu
gün mer'i kanunla biz, namlusu 15 santimden 
aşağı olan ateşli silâhları, ordu ve zabıta me
murlarına ait bulunmamak şartiyle, vatandaş
ların evlerinde ve iş yerlerinde bulundurmasına 
cevaz vermekteyiz, ayrıca şehir ve kasaba da
hilinde üzerlerinde taşımak için de müsaade ver
miş bulunmaktayız. Vatandaştan her yıl için, 
20 lira harç almaktayız. Harcını almışız, izin 
vermişiz, şimdi de diyoruz ki ; sen yeniden 

I izin alacaksın, yeniden 20 lira harç vereceksin, 
I ondan sonra taşıyacaksın. Bu hüküm hukuk 

prensipleriyle bağdaşamaz. Komisyonun nazarı 
dikkatini celp ederim. Müddetin ikmaline kadar 
harç alınmamalı... 

Bundan başka silâhçı dükkânlarında bugün 
memnu silâhlar satılmaktadır. Silâhçı dükkân-

1 larmda satılmasına müsaade vermiş iken bu va-
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tan^aşların hukukunu koruma yoluna gîtmeden 
niçin binlerce lira kıymetinde olan silâhlarını fi
şeklerini müsadere edeceğiz? Bu prensibin hu
kuk prensipleriyle bağdaşamadığı kanaatindeyim. 
Komisyonun bilhassa bunun üzerînde durması 
lâzımdır. Memnu silâhlar bakımından asla sö
züm yoktur. Memnu silâhları nerede bulursak bu
lalım, kimin elinde olursa olsun, vesikası bulun
sun veya bulunmasın şahsın elinden almak lâ-
itmdır. Diğer ateşli silâhların yerini ve sahibini 
bilmek kaydı île elinde bulundurmak hakkını ve
ren hükümler hukuk prensipleriyle kabili teliftir. 
Komisyona bunun üzerinde durmasını ve vatan
daşların lüzumsuz ızrara doğru götürülmemesini 
hatırlatmayı faideli bulurum. 

Bi^aklar hakkındaki hüküm ikinci maddeye ait
tir, buna ait fikirlerimi sırası geldiği zaman söy
leyeceğim. 

REÎS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, nedense Hazine ile halk menfaat
leri çarpıştığı zaman bizde öteden, beri sinemiz
de yer almış bir düşünce vardır, Hazine, Hazine, 
hep Hazine lehine düşünürüz. Muvakkat mad
denin birinci fıkrası vatandaşın silâhını şu mu
ayyen müddet zarfında en yakın emniyet kara
koluna getirmeye mecbur bırakmaktadır. Ko
misyon maddesiyle vatandaşın kendisine izin ve
rilmemesi yüzünden tabancasını alıyor. Vatan
daş kanuni bir suç işlememiştir, meşru surette 
100 - 150 lira vermiş tabancasını almıştır. Eğer 
kendisinin izin alacağından şüpheye düşerse salâ
hını teslim etmez. Bizim maksadımız gizli kalan 
silâhları Defletin kontrolüne almaktır. Şimdi 
biz vatandaşı hiç. suç işlememişken elindeki silâ
hını müsadereye tâbi tutyoruz. Bu, hangi hu
kuki prensiplşre uygundur? Devlet evvelce 
müsaade ettiği silâhı ancak bedelini vermek su
retiyle alabilir. Yoksa vatandaşın elindeki si-
lâhniıi Devlet bilâbedel almaya haklı değildir. 
Eğer Yüksek Meclis muvakkat birinci madde
nin birinci fıkrasını tayyederse mesele kendi
liğinden halledilmiş olur. Bu itibarla teklifi
min kabulünü, istirham edîyatum? ;-

REÎS — Hidayet Aydmer. 
AtDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, feenden evvel (konuşan arka
daşlar bu husustaki hakkı müktesebe o kadar 
katî bir mâna verdiler ki, bunlara ittiba edecek 
olursak bu kanunu bidayetinden reddetmemiz 
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î icabederdi. Evvelce memnu olmadığı için va

tandaş bir silâhı almış kullanmış, şim
di kullanmak hakkı elinden alınamazmış? 
Arkadaşlar, dün bir madde ile ciddî bir 
mâni olmadıkça Hükümet izin vermeye 
mecbur kılındı. Buna göre namuslu va-

I tandaşlara % 99 nispetinde müsaade edile
cektir. Bıçağın sivri ucunu vatandaş kesecek 

I ve ekmek bıçağı yapacak. Şerirlere izin vermi-
yecek, fakat namuslu vatandaşa izin verecek
tir. 

Hükümet izin vermezse evvelce kabul ettiği
miz madie ahkâmı tatbik olunacaktır. Ortada 
bir zaraı* ihtimali de İshis mevzua değildir. 
Çünkü kendisine izin verilmediği halde sahibi-

I nin bu silâhı kendisine izin verilen vatandaşlara 
I devir imkânı vardır. Binaenaleyh tevehhüm et

tikleri gibi vatanlasın mutazarrır olması keyfi-
I yeti bahis mevzuu olmıyacaktır. Vatandaşın bu 

kanundan cüzi surette mutazarrır olması bahis 
I mevzuu olsa bile intizamı âmme noktasından bu 

fedakânhğa katlanması lâzımdır. Vaktiyle fes 
giyilmesi menedildiği zaman, hiç kimseyi bu fese 

I para verdiği için onu giymek hakkı tanmma-
I mıştır. intizamı âmme hükümleri vardır. Bunun 
I için vatandaşların, zarar bahasına da olsa, buöa 

katlanmaları lâzımdır. Kaldı ki komisyonun mü-
I taakıp maddede bu işi sanatı ve meslek ve tica-
I reti haline getirmiş olanlar için tazminat hüküm-
I leri vardır. Beyhude endişe etmiyelim. Komis

yonun teklifinin kabulünü rica ederim. 
I REÎS — Komisyon Sözcüsü. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN SÜ-
RURÎ NASUHOĞLU (Kütahya) — Efendim, 
itiraz eden arkadaşlarımız silâhları memnu olan 
ve olmıyan diye iki kısma ayırarak memnu olan
ların tamamen Hükümete teslimine rıza göster
diklerini açıkça burada beyan etmektedirler. Fa
kat eski mevzuata göre memnu olmıyan silâh-

I ların bedelsiz müsadere edilmesine itiraz edi-
I yorlar. 

Arkadaşlar, bu kanunla derpiş edilmek isî»*-
nilen husus bu küçük silâhların büyük silâhla?-: 
dan daha: tehlikeli olduğu, suç işleme mevzuun^ 
da, kolaylıkla taşmması ve saklanması dolayı-
siyle yeni tasarı bunların hepsini memnu silâh 
kaydı altına alıyor. Bunlar memnu silâh haline 
konulduktan sonra vatandaşa bâzı haklar veri-

| yoruz. Vatandaş 6 ay içinde bunlar için izin ala-
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bilir, 6 ay içinde başkasına devredebilir, devre
demez veya satamazsa ve kendisine izin veril
mesi uygun görülmez ruhsat verilmezse o zaman 
bu silâha bu müddet sonuna kadar Hükümete 
teslime mecbur ediyoruz. îzin alabilmesi için de 
kabul ettiğiniz 7 nci maddenin bir fıkrasiyle 
fevkalâde kolaylıklar göstermişinizdir. Ciddî 
mahzur yok ise bulundurmak için müsaade ve
rilmesi mecburidir, hükmünü koyduk. 

îzzet bey arkadaşımız ticarethanelerdeki ta
bancalar ne olacaktır buyurdular. Sanki bütün 
ticarethanelerdeki tabancalar yağma" ediliyor. 
Bir defa tabanca satışı tekelin inhisarı ndadır, 
2637 sayılı kanunla bu işi tekel yürütmektedir. 
Eğer bir zarar olursa zarar görecek devlettir. 
Ve bu kanun hükümlerine göre işi eskisi gibi 
yürütmeğe devam edecektir. Bu mevzudaki ka
nun hükümleri mahfuzdur, lâğvedilmemiştir. 
Maruzatım bundan ibarettir, itirazları varit 
görmüyoruz. 

REÎS — Sedat Ban. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim; 

bendeniz bir noktayı öğrenmek istiyorum, sözcü
den. 

( Madde, altı ay içinde taşıma veya bu
lundurma için izin vesikası almıyanlar veya izin 
vesikasını haiz olanlara devretmiyenler...) tar
zında yazılmıştır. 

Şimdi; silâh taşıma vesikası alan, kendisim? 
izin verilen bir kimse silâh deposu mu yapacak.7 

Bir izin vesikası alan kimsenin aldığı vesikada 
aldığı tabancanın çapı, markası, ve diğer bâzı 
evsafları tesbit edilecektir. Bu vesika ile hafif 
makinalıdan tutun da bütün silâhlan taşımak 
imkânı yoktur elbet. Ancak vesikasını aldığı si
lâhı taşıyabilecektir ve ancak onu taşımak müm
kündür. Bu adam silâh deposu mu yapacak?. Bu 
nu anlıyamıyorum. Onun için bu kaydın buradan 
çıkanlmasımn icabettiğini zannediyorum. 

REÎS — Ercüment Damalı. 
ERCÜMET DAMALI (Sivas) — Muhterim 

arkadaşlar, bu kanunla eski mevzuatın hilâfı
na olarak memnu ve gayrimemnu olan silâhları 
ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Ve bu yeni 
kanunla getirdiğimiz y£nir ahkâm; memlekette 
gelişigüzel, şurada, burada, şu ve bu vatandaş 
nezdinde bulunan silâhlarla birçok suçların iş
lenmekte olduğunu gördüğümüz için, bunları 
bir nizama, bir disipline ve bir esasa raptede-
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rek bu gibi suçlan önlemek gayesini istihdaf et
mekteyiz. 

Vaktiyle yaşıyan kanun hükümlerine uygun 
olarak evinde gayrimemnu dediğimiz silâhı bu
lunduran bir vatandaş asla bir suç işlememiş du
rumda idi. Meşru bir hak olarak, mülkiyet hak
kını istimal etmiş olarak memnu olmiyan silâhı
nı evinde bulundurmakta idi. 

Yeni bir kanun getiriyoruz. Vatandaşın ira
desi dışında yeni bir vaziyet ihdas ediyoruz. 
Böyle bir kanun getirmek hakkımızdır. Çünkü 
bir intizamı âmme meselesidir, çünkü bir asayiş 
ve emniyet meselesidir. Devlet bu gibi sübjektif 
hakların ihlâli keyfiyeti üzerinde asla durma
dan gayesini tahakkuk ettirecek esaslan getirir. 
\}üzel. Vatandaş ahlâklı bir kimse olarak kanu
nun bu hükmüne mutavaat edecek elinde, eviri-
de artık bulunması suç teşkil edecek bir silâlîı 
varsa getirip Hükümete teslim edecektir. Vatan
daşa düşen vazife budur. Ancak silâhın ekono
mik bir de kıymeti vardır. Bunu ne yapacağız? 
Komisyon, eksik olmasın, biraz yumuşatıcı, bu 
gibi mağduriyeti tahdit edici, adeden azaltıcı 
hükümleri-getirdi. Fakat bu nakâfidir. 

îzin almadı, elinde kıymetli bir silah var, al
tı ay içinde de elden çıkaramadı, bunu getirip 
Hükümete teslim edecek. 

Arkadaşlar; bu halin üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. Vatandaş maddi değeri olan bir 
malı, kanunun mecburiyetine uygun olarak el
den çıkarır. Çıkarır ama gayet tabiî olarak ma
lının değerini Hükümetten ister. Bundan tabiî 
bir şey olmaz. Bu artık intizamı âmme, âsâyiş, 
emniyet meselesi değil hususi hukuk sahasına 
giren bir münasebetin ta kendisidir. Bahusus 
içinde bulunduğumuz iktisadi şartlar içinde 
silâhın aşağı yukan küçümsenmiyeeek bir değer 
taşıdığını da mütalâa etmek lâzımgelir. Temin 
etmek istediğimiz gaye şudur; vatandaşın elin
de mümkün olduğu kadar başı boş silâh bulun
masın. Bu güzel bir gaye ama bunu tahakkuk 
ettirmek için hiç olmazsa vatandaşa karşı hak
sız bir vaziyet ihdas etmemek lâzımgelir. Yani 
silâhın bedelini ödemek lâzımdır. Biz böyle yap
mıyoruz, ne ̂ yapıyoruz? Muayyen müddet için
de izin alabilirsen veya vesikalı birisine satar^ 
san ne âlâ, satamazsan getir bana diyoruz. Böy
le- şey olmaz. Buna bir çare bulmak..icabeder. 
Evet kabul etmek lâzımdır ki, bu gibi durum 
gayet azdır, fakat bir tane numune olsa dahi 
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madem ki, böyle bir kanunu çıkarıyoruz, bu ka
nunla muayyen hedeflere varmak istiyoruz, 
şu halde kendi koyacağımız hükümlerle bunu ön-
lememeliyiz. 

Muallâkta olan bir hususi hukuk münasebeti 
vardır. Bu münasebeti halletmek mecburiyetin
deyiz. Nasıl halledelim? Bu hüküm İçişleri Ko
misyonunda beş altı celse konuşuldu. Maliye 
Bakanımız yanaşmak istemediler. «Bu, büyük 
malî külfetler doğurur. Çünkü silâh da din gi
bi, para gibi gizlidir, kimde ne olduğu belli de
ğildir, yarın belki milyonlarca liralık silâh Hü
kümete getirilir, parası istenir. Ben bu kadar 
parayı nereden bulayım, bana bir kombinezon 
bulun.», dediler. 

Bunun kombinezonu yoktur. Sirkeyi sarnşı-
sağı hesap eden paçayı yiyemez. Bu, bir zarure
tin icabı ise bunun avakıbına malî bakundan
da boyun eymek ve vatandaşın hususi hukuk 
sahasındaki hakkına hürmet etmek mecburi
yetindeyiz. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte
rem arkadaşlar; bugünkü emniyet sistemi, gerek 
dış emniyet, gerekse iç emniyetin mütalâası ba
kımından kolektiftir. Ferden ferda tesis edile
cek emniyetin medenî değeri yoktur. Fakat bu 
kaideye rağmen böyle bir kanun geldiğine göre 
demek1 ki vatanımızda henüz kolektif devir tees
süs etmiş değildir. Bu kanun bu bakımdan mü
talâa etmek mecburiyeti vardır. Ancak silâh ve 
silâha sahip olmak dâvası, bizim cemiyetimizde 
yalnız emniyet dâvası da değildir. Eskiden beri 
bir anane olarak Türk; silâhına, atma ve karı
sına düşkün, kıymet veren bir millettir. 

Tâbirim mazur görülürse bu ekanimi selâse, 
bu üç kutup Türk için hem mukaddestir, hem de 
süstür. Şövalyelik ruhumuz, efelik ruhumuz 
eskiden beri, babadan kalma askerlik ruhumuz, 
Türklerin silâh taşımasını icabcttrir. Ama bu, 
hiçbir zaman, siz de çok iyi takdir edersiniz ki, 
tam mânasiyle Türk, ahlâkan Türk olan insanlar 
elinde bu silâhlar şer âleti olmamıştır. (Madde 
üzerinde sesleri). Madde üzerinde konuşuyorum 
efendim. 

Binaenaleyh bu silâhları Hükümet ilân edecek, 
âhara devredebilirsem edeceğim, edemezsem gö
türeceğim parasız pulsuz Hükümete teslim edece
ğim. Böyle bir fikir, evvelâ mânevi kşymeti lâ-
alettayin ortaya atabilmek bakımından imkânsız-
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dır. Saniyen mânevi kıymeti taşıyan insanlar 
ekseriyetle çok fakir olan insanlardır. O insan
ların elinden bu güzide şeyleri kalkıp alıvermek 
haksızlık olur. Bu madde şöyle bir netice ve
recektir: Sırf bir hâtıra olarak, sırf deminden 
beri anlattığım Türkün ananesine . mahsus ter
biyesi icabı, yalnız bir hâtıra olarak sakladığı 
silâhını namus korkusundan vatandaş getirip 
verecek, fakat öte taraftan maalesef bu güzel ah
lâk bu güzel şövalyelik ruhu ile hiç alâkadar ol-
mıyan şerir istediğiniz kadar kanun yapınız, yi
ne getirip vermiyecektir. O halde hiç olmazsa 
sırf bir hâtıra olarak, şeref olarak taşman bu 
silâhlara bir kıymet takdir edin o suretle, elle
rinden alın. Kıymet takdirine gelince bu zan
nedildiği kadar büyük değildir. Hiçbir vatan
daşın elinde modern bir silâh yoktur. Bunların 
fiyatları zannedildiği kadar büyük değildir. Bu 
bakımdan madde üzerinde fazla durmakta fayda 
yoktur. Vatandaşı ızrar etmiyelim. Elinden 
silâhını alacaksak değerini verip alalım. Aksi 
takdirde silâh toplayamayız ve taşıdığımız en
dişe devam eder. Namuslu vatandaş silâhını ge
tirir verir, fakat birtakım şirretlerin elinde silâh
lan kalır. Belki yarın başımıza hiç ummadığımız 
birçok tehlikeler de getirebilir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu Ceza Kanununun konu
şulması dolayısiyle birçok defalar tekrarladığım 
gibi her kanun bir zaruretin, bir ihtiyacın kar
şılığıdır. Biz bu Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunu niçin getirdik? Çünkü bir ta
raftan memlekette gittikçe sallgm halindeki ci
nayetlerin önlenmesi için Ceza kanunlarında 
şiddetli müeyyideler koymak suretiyle değişik
likler yaparken buna muvazi olarak, öbür ta
raftan da cinayetlerin işlenmesine yanyacak si
lâhların tahdidi yoluna gittik. Fakat arkadaş
lar, bir «kanun bir zaruret ve ihtiyacın karşılığı 
olarak tedvin edilirken bunun tatbik kabiliye
tinin de göz önünde tutulması kaıtî bir zaruet-
tir. Şimdiye kadar cereyan eden müzakereler
den edindiğim intibaa göre bugün tedvin edil
mek istenen bu maddeler sırf nazari, sırf ma
sa başında düşünülerek kariha ile böyle olsun 
diyerekten konmuş maddelerdir, asla kabili
yeti tatbikıyesi yoktur. Ve ben şu.kanaatteyim 
ki arkadaşlar, biz katilleri, cinayetleri emle-
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meye matuf bir tedbir almak üzere silâhları tah
dit yoluna gidecek şiddetli müeyyideler koyar
ken bir taraftan otomatik olarak binler ve yüe-
binlerce değil, milyonlarca silâh kaçakçısı ih
das etmiş oluyoruz. Bir şehirde ikamet eden 
bir- vatandaş için bazan bir çakı bile fazladır. 
Bunu kabul eediyorum. Fakat köyde oturan, 
evinden kalkıp tarlasına, bahçesine, çiftliğine 
gidecek bir köylü vatandaş için bıçak, ekmek ve 
su kadar mühimdir. Bıçak onun çeşitli işlerine 
yarıyan tek avadanlığıdır. Bunu nasıl elinden 
alacağız. Koşumu kopacak, onu sivri bıçakla 
delecek, ip veya sicim bağlıyacak. Bu maddeyi 
nasıl hem şehirli, hem köylü için tatbik eder, 
ne suretle tedvine çalışırız? Şehirdeki ihtiyaç 
ve hayat şartları ile bizim köyümüzün ihtiyaç 
ve hayat şartları birbirine uyar mı? Uymayınca 
da, birisine zararlı olan bir nesneyi ötekinden 
ne diye esirgersiniz? 

Sonra, anlamıyorum, niçin bu silâhlar üze
rinde, bilhassa bu bıçaklar üzerinde bu kadar 
hassasiyetle duruluyor? 

Arkadaşlar; kimse bıçak taşımasın, saldırma 
taşımasın. Fakat bir kamaya, bir saldırmaya 
nazaran dahi yeni bilenmiş bir tırpanın, bir 
orağın, bir baltanın ve bir keserin öldürücü, 
vasfını düşünün, onları elinden alabilecek misi
siniz? öldürmek kasdını taşıyan bir adam pek
âlâ onları da kullanır. Bir orak, bir tırpanın 
değil, hattâ kuvvetlice vurulan bir sopanın her 
kuvvetli darbesi bir̂  insanı öldürebilir, öyle ise 
arkadaşlar biz cinayet vakalarını azaltalım diye 
silâh taşımayı menetmeye kalkarken öbür ta
raftan yüz binlerce, milyonlarca silâh kaçakçısr 
ihdas etmiyelim. Bu kanun tedvm edilirken 
mahkemeler silâh kaçakçısı dâvası bakmaktan 
• 
baş alamıyacaktır. Onun için çok rica ediyo
rum, Bu kanunu komisyona iade edelim ve bu 
hususları nazarı itibara alarak hiç olmazsa bı
çak taşınanın şehirle köy arasındaki İükümleri 
üzerine!» bâzı değişiklikler Sapalım ve bu hü-
kümlerıbiraz taltfif edelim. 

Arkadaşlar, yalarca, örarii boyunca cebinde 
silâh takmış fakat onu kimseye tevcih etmemiş 
insanlıfİpvardır. Her silâh taşıyan adam öldür
mez. Onun için bu gibi insanların icapnea taşı
yacağı »ilâhlar için bu kadar hassas olmaya lü
zum yoktur. Yoksa binlerce suçlu ihdas edeceğiz 
arkadaşlar. * ^ t 
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I ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, bir 
emniyet tedbiri olarak bilhassa memlekette sık 
sık tekevvün eden öldürücü ve kesici silâhlarla 
işlenen suçları önlemek üzere günlerden beri 
münakaşası yapılan ve Yüksek Heyetinizce 
hemen hemen kabul edilmiş olan bu kanunun 
şimdi muvakkat birinci maddesi üzerinde müna
kaşa cereyan etmektedir. 

I Muvakkat birinci maddenin en son şekli şu
dur; «Bu kanunun şümulüne giren ateşli silâh
lardan bu kanunun meriyet tarihinden itibaren 
6 ay içerisinde elinde bulunduranlar..» Hükü-

I mete müracaat edecek izin istiyecek bunu evin-
I de bulunduracak veya taşıyacak olanlar Hükü-
Ifiıetten müsaade alacaktır. Veyahut bulundur-
I mak veya taşımak istemiyenler bunu taşımak 
I ve bulundurmak hakkına malik olanlara devre-
I decektir. Ve fakat evinde bulundurmak veya 
I taşımak müsaadesi alamıyacak bir kimse ise 

bu kimse silâhım Hükümete, en yakın zabıta 
I makamına teslim etmek mecburiyetinde kala-
I çaktır. 
I Demek ki, evvelâ bu kanunun şümulüne gi-
I ren ateşli silâhları taşımak, bulundurmak bâ-
I zı kayıtlar ve şartlarla daima mümkündür. 
I Mevcut talimat gereğince müracaat ettiği zabı-
I ta makamı, emniyet makamı silâh taşımasm-
I da mahzur olmadığı takdirde izin vesikası ve-
I recek ve vatandaş bu silâhı taşıyacaktır. 
I Yine bu vatandaş elindeki silâhı, şayet elin-
I den çıkarmak istiyorsa silâh taşıma ruhsatını 

haiz olan diğer bir vatandaşa devretmek imkâ-
I nına sahip bulunacaktır. Fakat kendisine taşı-
I ma izni verilemiyecek bir kimse ise, demek ki 
I bu adamın hüviyeti üzerinde durmak gereke-
I çektir. Bu adamı, bu madde, elindeki bu silâhı 
I Hükümete teslim etmek mecburiyeti ile karşı 
I karşıya bulundurmaktadır. 
I Jjimcji arkadaşların üzerinde durdukları 
I ntffcta ş^dur : Şayet böyle bir kimse elinde bu-
I liman sBahı getirip teslmr%tmek zoruncS^ka-
I lırsa, bu da taşınması memnu «ilâhlardan de-
I ğilse, bunun bedelini aWiş olsttlı. Çünkü, bu 
I silâh, onun ildiği .zaman taşınması mimnu olan 
I bir silâh değildi ve almadığı içindir ki, bu gi-^ 
I bi silâhları, bugün izne bağlı daha olsa, getirip, 
I buyurun dese ve parasını verin derse, o za-. 

I man ortaya bir emniyet meselesi, bir alış veriş 
meselesi çıkmış olur. Bu arkadaş bir zaruret 
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ilcası ile bir silâhı tedarik etmişse, o da taşın- j 
ması memnu silâhlardan değilse onun. bedelini j 
istemek keyfiyeti, ancak memnu olmıyan silâh i 
içindir. Şimdiye kadar elinde bulundurduğu 
silâhı o arkadaş, bir zaruretin icap ve ilcasiyle 
almıştır. Bugün bir kanunla onu izne tâbi tut
maktayız. Binaenaleyh, bu vatandaş eğer ken
disine izin verilebilecek bir şahıs ise, inanılır, 
güvenilir bir vatandaş ise elbette o zaman ona 
müsaade edecektir; fakat izin vesikası veril
mesi memleketin emniyeti bakımından mahzur
lu görülüyorsa, ona diyecek ki, silâhını teslim 
et. işte bu arkadaş silâhın bedelini istiyor, is
temektedir. Eğer her'kes mutlak mânasıiyle ge
lir de; «Ben elimdeki silâhı çıkarmak istiyo
rum, bedelini veriniz.» diyecek olursa, Hükü
met dairesini bir çarşı haline sokmuş olurü^ 
bir pazar yeni yapmış oluruz. Çünkü o arka
daş taşımak hakkına bizatihi maliktir, izin is-
tiyecektir. Taşıması veya bulundurması müm
kün olduğu için bunun alış veriş mevzuu yap
maması lâzımdır. Ve sonra kaldı ki, bu silâ
hı çoktan almıştır, onu şimdiye kadar izinli 
veya izinsiz kullanmış, ondan ayrıca faydalan
mıştır. Şimdi büyük bir emniyet dâvası muva
cehesinde her vatandaşın elindeki -memnu olmı
yan silâhını bedelini vermek suretiyle almak 
mümkün olsa, keşke maddıöteftı ve manen müm
kün olsa. Fakat arkadaşlar; bu memlekette 
vatandaşların evlerinde bulundurdukları ve Hü
kümete devredecekleri silâhların adedini ve 
kıymetini tesbit etmek bugün için mümkün de
ğildir. Belki de milyonların üstünde hayli bir 
külfete tevakkuf edecektir. Şimdi bu mümkün 
olmayınca bu kanunu tatbik etmek dahi zorla
şacaktır. Yani büyük bir emniyet dâvasını, 
vatandaşlarımızın elindeki silâhı bedelleri mu-
kabiilnde almak mecburiyeti dolayısiyle o za
man bu kanunu, bu büyük emniyet mevzuunu 
akamete sevketmiş olacağız. 

Bu itibarla arkadaşlarımızın bu mevzu üze
rinde ısrar buyurmamalarını rica edevim. 

Zaten bıçak mevzuu ikinci muvakkat mad
dedir. Bıçak meselesinden bilhassa bıçak imal 
etmek suretiyle kendisini ve ailesinin 
nafakasını sağlıyan vatandaşın, bıçak ima
lini bir meslek ve sanat yapmış olan 
insanların bu kanunun memnu saydığı 
bıçakları bedeli mukabilinde almak ve 
bu suretle vatandaşı mağdur etmemek hakika- j 
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j ten komisyonunuzun ve Hükümetinizin göz 
! önünde tuttuğu yeni bir formül olmuştur. Bu-
! na iltihak ediyoruz. Fakat vatandaşların elle-
| rinde buludurdukları silâhı; kanunun menetti-

ği bıçağı ve yahut memnu olmıyan ve elinde 
bulunan silâhı satın alacak olursak bu muaz
zam bir malî külfeti tazammun edecektir ki o 
zaman bu kanunun korkarım tatbikma imkân 
hâsıl olnııyacaktır. Bu itibarla bendeniz arka
daşlarımdan bu mevzuda ısrar etmemelerini 
bilhassa rica edeceğim. 

İkincisi; izzet Akçal arkadaşımız cezanın 
çok ağır olduğunu ifade ettiler. Bu kanunun 
kabul ettiği cezalar, müeyyideler yine geçen
lerde kabul buyurduğunuz Ceza Kanunundaki 
cezalarla tamamen eheııkli olarak, âdil bir nis
pet altında, tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla bu mevzuda endişeye mahal yoktur. 

Nâtık Poyrazoğlu son olarak burada buyur
dular ki : «Ecdattan kalma bir silâhın hâtırası 
vardır. Bu silâhlar ta ecdattan intikal edegel-
miş ve evde bulundurulmakta ve taşmmamakta-
dır. Şimdi bu kanunla bu gibi hâtıra mahiye
tinde olan bir silâhı taşımaktan mahrum kala
cağız, bunun bedeli yok, bize teslimi lâzımgelir 
denmektedir.» Halbuki arkadaşlar, kabul bu
yurduğunuz kanunun 11 nci maddesiyle hâtı
ra teşkil eden silâhlara derhal izin verilmesi 
suretiyle taşınması ve bulundurulması hususu 
esasen sağlanmış bulunmakta olduğuna göre 
arkadaşımızın bu yoldaki endişesine mahal yok
tur. Yine zannederim İzzet Akçal Bey arkada
şımız ; bâzı silâhçı dükkânlarında bedeli binler
ce lira tutan silâhlar vardır, bunlar mağdur 
olmaz mı buyurdular. 

Bir defa, birkaç senedir hariçten memleke
te silâh ithal edilmemiştir ve mevcut silâhlar 
da Tekelin idaresi altındadır. Tekel bu işi tan
zim etmektedir. Eğer bugün bir silâhçı dükkâ
nında bu kanunun şümulüne giren her hangi 
bir silâh varsa, orasını Tekel İdaresi idare etti
ği için Tekele şimdiden bunu iade etmek müm
kün olabilir. Bu, idareten hal ve faslı mümkün 
olan bir mevzudur. Bu itibarla bu hususta en-

i • 

dişeye mahal olmadığı kanaatindeyim. 
Komisyonun getirmiş olduğu maddenin ye

rinde ve isabetli olduğuna kaniim. Kabulünü 
bendeniz de rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
I Muhterem arkadaşlar, 15 maddesi kabul olu-
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nan bu tasarının şimdi gemici maddesinde, ge- I 
riye teptirilerek, kanunun esası üzerinde tered
dütler izhar olunmaktadır. Halbuki bendeniz 
öyle zannediyorum ki Meclisimizin yapmış ol
duğu hamlelerin en esaslılarından birisini ik
mal etmiş veya o yola girmiş bulunuyoruz. 

Yüksek malûmlarıdır ki şimdiye kadar si
lâhlar ikiye -ayrılmakta idi : Memnu . silâhlar, 
gayrimemnu silâhlar. Bu tasnif tatbikatta bil
diğiniz surette cürümlerin işlenmesini kolay
laştırıcı bir mahiyet arzetmekte idi. Küçük 
silâhlar, taşınması kolay olması sebebiyle cü
rüm îkaı hususunda diğerlerinden daha kolay 
ve müessir bir vasıta haline gelmiştir. Şimdi 
her medeni memlekette mer'i olan esası ka
bul ederek ateşli silâhlan doğrudan doğruya 
memnuiyet altına alıyoruz. Ateşli silâhlar, bü
yük küçük, ne olursa olsun memnudur. Bu
nun yerine ateşli silâhm şerre vasıta olmıaması 
için tenkil! kuvvetleri Ceza Kanunu vasıtasiy-
le artırmış bulunduk. 

Diğer noktaya gelince; müdafaai nefis ma
hiyetinde olacak hususlar için de, Devlet mev
cuttur, Devlet bugün eski zamandan daha zi
yada her yere nüfuz etmiş, yollar artmış, mo
torize vesait Devletin eline geçmiştir. Bina
enaleyh Devlet s*üratfe her yer* yetişebilecek 
vaziyettedir. Bu vaziyetin haricinde kalacaklar 
için de kabul ettiğimiz 7 nci madde ile vatan
daşların korunması için Devletin müsaadesi 
nispetinde imkânlar verilmiş bulunmaktadır. 
Şu hale gjJre, burada bir şiddet mevzuubahis 
değildir, «bi# tanzim mevzüubahistir. Devletin 
hayrı himays ve şerri tenkile matuf 'olan kud
retini artırıcı bir vaziyettir. Binaenaleyh ta
sarımın encümene iadesi hakkında yapıîmı* 
olan mütalâaların nazara alınmamasını bilhas
sa rica ederim. En iyi bir ameliyeyi yapıyoruz 
arkadaşlar. Bü Meclis daha dün Ceza Kanu
nunu kabul etti. Bu Ceza Kanununun memle
kette1 husule getireceği hayırlı tesirlere bu ka
nun daha büyük bir zamime olacaktır. Bu 
itibârla bendenizce hiçbir tereddüde lüzum I 
yoktur. 

öeçici maddeye gelince; sayın Adalet Ba
kanının güzel bir şekilde izah ettiği Üzere ye
dinci maddede birçok imkânlar verilmektedir. 
Vatandaşlardan silâhları İçin İzin almak isti-
yefiîer her türlü imkânlara maliktirler. Ka
bul ettiğimiz yedinci maddede, ciddî bir | 

,1953 0 : 2 
mahzur olmadıkça ianin verilmesi prensibi vâzıı 
kanun tarafından idare cihazına emredilmiştir. 
Sayın söaeü arkadaşımızın da kah ettiği veç
hile silâhta tekel mevcut olduğu için ticaret sa
hasında bir garar hâsıl olması da mevzuubahis 
değildir. Gayet esaslı bir kanun olan bu tasa
rının İS nci maddesi kabul edildikten sonra 
geçici maddesi üzerinde hiçbir mahzur müta
lâa etmediğimizi araederinı ve Meclisimiz için 
şeref teşkil edecek bu tasarının kabulü husu
sunda yüksek himmetinizi ben de rica ederim. 
(Doğru sesleri). 

BEÎS — Müzakerenin yeterliğine dair bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

^ tüksek Başkanlığa 
^ Uzun süren'konuşmalardan tenevvür ettik. 
Kifayetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim.. 

Afyon 
Ahmed Veziroğlu 

BEİS — Ahmet öürkan. 
AÖMET ĞÜBKAN (Tökad) — Takririn 

aleyhinde konuşacağım. 
'Muhterem arkadaşlar, konuşuldukça insa

na birtakım fikirler gelmiye başlıyor, çok mü
him bir kanun üzerinde duruyoruz. Hepimiz 
bu kanunun tatbik edilecek bir şekilde çıkma
sını istiyoruz. Onun için biraz daha konuşul
ması lâzımdır. Kifayet âleyhindeyim, 

BEİS — Müzakerenin kifayetine ait takriri 
reyinize arzediyoruhı. Kabul edenler... etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. . 

Bu madde ile ilgili ve geçen celseden beri ve
rilmiş takrirler vardır. Okutup ayrı ayrı reyinize 
arzedeceğim. 

Yüksek Beisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı; silâh

ları, gerek evsaf, gerek tasama ve bulundurma 
hususlarım ilgilendiren maddeleri değiştirmek 
üzere maddenin komisyona iadesini arz ve: tek
lif ederiüa,' 

A n t a l y a ••"•: 

Burhaneddin Onat 

Beisliğe 
Geçici maddedeki birinci .fıkranın kaldırıl

masını teklif ederim. 
Tokad 

Ahmet GHirkan 
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REİS — Komisyon iştirak ediyor mu? J 
GEÇÎCÎ Ad. K. ADINA SÜLEYMAN SÜRU-

Rl NASUHOĞLU (Kütahya) — Hayır. 
REÎS — Efendim; buna komisyon iştirak 

etmemektedir. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oyunuza arzediyorum. Dikkate 
almmas1 m oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Alman silâhların bedelinin Devletçe ödenmesi 
hakkındaki Ahmet Gürkan'm teklifini tekrar 
okutuyorum. 

(Tekrar okundu) 
KOMİSYON ADINA SÜLEYMAN SÜRURİ 

NASUHOĞLU (Kütahya) — iştirak etmiyoruz. 
RElS — Şfendim; buna da komisyon iştirak 

etmemektedir. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oyunuza arzediyorum. Dikkate alınmad
ın kabul edenler... Etmiyenler.., Takrir reddo
lunmuştur. 
(Zonguldak Mebusu Fehmi Açıksöz'ün takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Bu takrire de komisyon iştirak et

memektedir. Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 
(Çoruh Mebusu Zihni Ural'm birinci takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Komisyon keza bu takrire de iştirak 

etmemektedir. Takririn dkkate alınıp alınma
masını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 
(Çoruh Mebusu Zihni Ural'm ikinci takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Bu takrire de komisyonca iştirak i 

edilmemektedir. Takririn dikkate alınıp alınma
masını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... | 
Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. I 

Şimdi maddenin komisyona havalesine dair 
Burhanettin Onat'm takririnin dikkate alınıp 
alınmamasını reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Geçici birinci maddeyi komisyondan geldiği 
şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Geçici birinci ıAadde kabul olun
muştur. 

Geçici ikinci maddeye geçiyoruz. ı 
MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Birinci madde hakkında bir sorum var. 
REÎS — Kifayet kararı maddelere de şâmil

dir. Madde reye konulmuş kabul edilmiştir. Üze
rinde soru açilamaz, I 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Her nevi bıçak İmal ve 

satışını mutad meslek ve sanat ittihaz etmiş olan
lar, ellerinde bu kanuna göre menedilmiş bıçak 
ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları Hü
kümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir be
yanname ile mahallin en büyük mülkiye âmirine 
bildirmeye mecburdurlar. 

Bunlardan dördüncü maddenin ikinci fıkra
sında gösterilen işlerde kullanmaya elverişli 
olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve 
diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır. 

Yukarıki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere 
ellerinde bu kanunla menedilen bıçak ve benzer
lerini bulunduranlar bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde mahallî za
bıta makamlarına teslime mecburdurlar. 

REÎS — Komisyondan gelen geçici ikinci 
madde okundu. Söz istiyen var mı?. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir sual.. Bütçede 
bir tahsisat var mı?. 

GEÇİCİ ADALET KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ SÜLEYMAN SURURÎ NASUHOĞLU (Kü
tahya) — Burada kabul ettiğimiz şekil imalâtçı
lar ve toptan bıçak satanlar mallarım Hükümete 
getirdikleri takdirde memnu olanlarının bedel
leri Hükümetçe ödenecektir, ödeneceğini de Hü
kümet beyan etmiştir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, mad

deyi bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde, bütçede 
tahsisat olmadığı için, mağazalarından alınacak 
olan bıçaklar maliyeye teslim edilecek, fakat mu
kabilinde para verilmiyecektir. (Devlet verir ses
leri) . 

Efendim, bu basit bir iş değildir. Bursa'da 
bu işle geçinen yüzlerce vatandaş vardır ve elle
rindeki binlerce lira sermayelerini bu işe yatır
mışlardır. Şimdi bu vatandaşların hakları ne 
olacaktır?. Bu kanun çıkıp meriyete girdiği günü 
takibeden günden itibaren, hattâ o gece zabıta 
gidip mağazalardaki bu kabil bıçaklara el koya
caklardır. Bütçede tahsisat yoktur ve karşılıkla
rı derhal ödenemiyeceği için vatandaşların elle
ri böğürlerinde kalacaktır. 

Tahsisata taallûk eden bu kabîl kanunların 
Bütçe Komisyonunda tetkik ettirilmesi ve tahsi
sat konulması icabeder. Bu usul hükümlerinin 
icabıdır. 

— M2 
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Komisyon (ödenir) diyor. Fakat bütçede tah

sisatı yoktur. Rica ederim, ben, ateşli silâhların 
menedilmesini ve bunların toplanmasını, dolayı-
siyle kanunun kısa zamanda çıkmasını arzu eden
lerdenim. 

Bâzı bölgelerde silâh edinmek için kuvvetli 
bir arzu vardır, sdlâh iddiharma çalışmaktadır. 
Sebebi nedir? Bunun âmili nedir? Bunları şimdi, 
burada izah edecek durumda değilim. Ama 

REÎS — îzzet Bey lütfen madde üzerinde. 
ÎZZET AKÇAL ' (Devamla) — Bunların 

mutlaka toplanması veya kimlerde varsa tes-
bit olunması lâzımdır. Ateşli silâhların* bilin
mesi bakımından, bu. kanun hayırkâr. bir ka
nundur. Ama bıçak işini, şimdiye kadar mubah 
iken şimdi birden menediyoruz ellerinde, ticaret
hanelerinde bulunan bıçakları birden müsade
reye kalkıyoruz. Bunda hukuk fikri bulmak 
çok zordur. 

Ben şimdi Hükümetten rica etmekteyim. 
Derhal müstacelen bütçeye küçük bir tahsisat 
koymak cihetini düşünsünler. Vatandaşın ızrar 
edilmemesini temin etsinler. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Buyurun Adalet Vekili. 
ADALET VEKÎLÎ OSMAN ŞEVKİ ÇtÇEK-

DAĞ ^Ankara) — Memleketin birçok yerlerin
de bilhassa bıçak imalini sanat ve meslek ittihaz 
etmiş olan vatandaşların ellerinde bulundur
dukları bıçakları en yakın zabıta makamlarına 
bilâbedel teslim etmeleri halinde mağduriyetle
rini mucip olacağı düşünülmüş ve bunun için ko
misyonda yapılan konuşmada, bunların ellerin
deki bıçakları teslimleri halinde bedellerinip ve
rilmesi uygun görülmüş ve madde bu şekilde 
tanzim edilmiştir. 

Binaenaleyh bu iş Hükümetçe muhakkak der
piş ve teemmül edildiğine göre, kanun çıktığı 
andan itibaren kanunun muktazası mutlaka ye
rine getirilecektir. Maksadımız bu kanunu yü
rütmektir, yoksa nazari, hayalî mânada bu hü
küm «buraya konulmuş değildir. Eğer halen 
m«vcut imlkâ'nlarla bunları taamin eHnıeik imkânı 
mevcut değilse bir tazminat kanuniyle huzuru
nuza gelmek elbet.-de3 Hüküm efe düşen bir va
zifedir. * 

REİS — Geçici ikinci madde ürerinde başka 
söz istiyen var mı? Maddeyi komisyondan gel
diği şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
REÎS— Madde ile alâkalı takrir vardır. 

Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki ka

nun tasarısının 17 nci maddesinin aşağıda yazılı 
olduğu şekilde tadili arz ve teklif olunur. 

Rize 
îzzet Akçal 

Madde 17. — Bu kanun 15 Ağustos 1953 
tarihinden itibaren mer'idir. 

I REİS — Komisyon. 
SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kü

tahya) — Bu maddeden evvel evvelce kabul et-
ktiğimiz geçici ikinci maddeyi üçüncü madde 

olarak geriye bıraktık. Evvelce birinci mad
deyi bıçaklar ve silâhlar diye iki kısma ayır
mıştık. Eski ikinci maddenin üçüncü madde 
olarak konmasını ve ondan sonra 17 nci madde
ye geçilmesini teklif ediyorum. 

REÎS -— Geçici üçüncü maddeyi okuyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tara
fından kullanılmakta olan 4 ncü maddede imali 
izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin 3 ay içinde 

I müracaatı üzerine mahallî zabıtaca damgalanır. 
REÎS — Geçici üçüncü maddeyi oya arze-

I diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

I MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
I REÎS — Efendim, 17 nci madde ile alâkalı 
I demin verilen takrirde (bu kanun 15 ağustos 
I 1953 tarihinden itibaren mer'idir) şeklini al-
I maktadır. Bu değiştirgeye komisyon filhal işti-
I rak etmektedir. Binaenaleyh değiştirilmiş şe-
I kilde 17 nci0maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
I ler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 18. — Bu kanunu îera Vekilleri 
I Heyeti yürütür. 
I REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Lâyihanın heyeti mumiyesini oya arzediyo-
I rum. kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun he-
I yeti umumiyesî kabul edilmiştir* 
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15. — Tpabtçn Mtbum Faik 4&m«^ Barutçu 

ve iki arkadaşının, Teknik Ziraat m Tşktkik &&h* 
çıvanlık okullan Kamnmmı 3 ncüve 16 nc% mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair fanun 
teklifi ve Tarım ve Geçici Adalet komisyonları 
raporları (2/426) [1] 

REÎS — Teklifin tümü hakkmda şöz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
Kanummun 1, 2, 3 ve 4 n©ü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve 15 ve 16 ne* maddelerinin yü

rürlükten kaldırtmasına. dair Kanun 

MADDE 1. - i 19 Temmuz 1943 tarihli ve t 
4486 sayılı Tekik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları Kanununun 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Tarım Vekâleti çeşitli ziraat iş-
lerinin»yapıieı.sı ve başarıcısı olarak bilgili ve ame
lî çiftçi ve bahçıvan yetiştirmek gayesiyle uygun 
göreceği yerlerde ve sayıda teknik ziraat ve tek
nik bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı kü
çük, orta ve büyük örnek öğretim işletmeleri 
kurar. I 

Bu okullar parasız yatılıdır. 
RE t S — Madde hakkında söa istiyen yoktur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
^abul edilmiştir. 

Madde 2. — Teknik ziraat okulları ile bu 
okullara bağlı olarak kurulacak örnek eğretim 
işletmeleri Devlet çiftliklerinde, tefopik bahçıvan
lık okulları ile bu okullara bağlı olarak kurula- I 
cak örnek öğretim imletmeleri Devlet bahçe işlet
melerinde kurulur, Bu okullarla örnek öğretim 
işletmelerimin kurulacağı yerlerde Devlet çiftliği 
veya Devlet bahçe, işletmesi bulunmat* veyahut bu
lunup da maksada yetecek genJ9$|te toprağı ol
mazsa bu gayeleri sağlamak üzere Tarmj Vekilli
ğince arazi istimlâk olunabilir. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, ben kanunun tümü hal&mçla 

[1] 159 şayü% basmamı tutmoğm wmnda~ 
dır. 
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görüşmek istiyordum, işaret ettiğim halde reis 
görmedi sez alamadım. 

Ben Tarım Bakanından bu gibi teknik bahçı
vanlık okullarının memlekete faydalı olup olma
dığını sormak isterim. (Ooo sesleri). Bunlar hak
kında malûmat versin. 

ikincisi, bu izahatı vermezse bunun zararla
rını ben size baştan başa söyliyeyim. Falkat 
ona da müsaade kalmadı. Madde üstündeyiz. 

tstantoul'da Cavura Çiftliği vardır, orada 
Teknik Bahçıvanlık Okulu vardır, civar köy
lerden ilk mektebi bitirenleri alırlar; kız oğlan 
beraberdirler. Savaştepe'ye benzer. Analariy-
le babalariyle temas ettim. 

REİS — Madde üzerinde, rica ederim, Ali 
Fahri Bey. 

ALÎ FAHRİ ÎŞERÎ (Devamla) — Bunların 
memlekete hayrı olmadığı gibi anasına babası
na da hayrı yoktur. Bu güne kadar bir balta
ya sap olmamışlardır. 

Bakınız ne diyor, Devlete ait arazi olmazsa 
Sahipli araziyi istimlâk edecekler. Bunun mi
salini Savaştepe'de gördük. Kepirtepe'yi de 
gördük. Birçokları vardır. Rica ederim, bu 
'kanun gürültü, patırtıya gitti. Bu kanun bu 
memleket için kötüdür, zarardan başka birşey 
değildir arkadaşlar. 

REÎS — Bir »hususu arzetmek isterim, Evve
lâ söz istiyen var mı? diye sordum ve hatip ar
kadaşlara vakit bırakmak için oya konup kon
maması hususunda tekrar bir cümle ile ifade et
tim, ondan sonra oya koydum. Bu arada AH 
Fahri Beyin bir işaretini de görmedim. 

ikinci madde üzerinde başka söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teknik Ziraat ve Teknik Bah-
; çıvanlık okullarına, en az beş sınıflı ilkokul me
zunu olanlar kabul edilir, öğrenci alınırken 
köylü veya çiftçi çocukları tercih edilir. 

REÎS — Madde üzerinde-söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu okullarda yetişme müdde
ti iki yılı amelî tahsil ve bir yılı da ŝ taj olmak 
üzere üş yıldır. 

Amelî tahsil, Devlet çiftliklerinde ve bahçe 
işletmelerinde, staj ise okullara bağlı işletmeler
de veya köylerde kurulacak (örnek işletmeleri) 
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nde veyahut da Tarım Vekilliğince seçilecek ay
nı, mahiyetteki diğer İşletmelerde yaptırılır. 

Tahsil ve stajını başarı ile bitirenlerden Tek
nik Ziraat okulları mezunlarına (Teknik çiftçi) 
ve Teknik Bahçıvanlık okulları mezunlarına da 
(Teknik bahçıvan) diploması verilir). 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kaM edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi diğer değiştirilen mad
delerle birlikte oyunuza arzediyoıum, Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 ve 16 «neı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

*REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Macîde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

RElS — Maddeyi kabul ede»ler... l&miyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşmesi bitmiştir. 

16.. — Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağus
tos 1946 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşma
sına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile 
eklerimn onanması hakkında kanun lâyihası ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/472) [1] 

REİS — Tmrm üzerinde sös istiyraı yoktur. 
maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ticaret 
Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Pro-. 
tokol ile eklerinin onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 31 Ağustos 194& tarihli Tür
kiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına ek olarak 
28 Ağustos 1952 tarihinde Paris'te imzalanan 
Protokol ve ekleri onanmıştır. 

REÎS — Madde hakkında SÖB istiyen yoktur. 

[İJ 161 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS —Maddeyi kabul-edenler... Etmiyen
ler... madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -^ Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler Madde kabul edilmiştir 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

17. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 4573 
ve 4617 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 
2226 sayılı Kanunda yazılı «genel meclis» tâ-
birlerimÂn «belediye meclisi» olarak düsteltûme-
sine dair kanun teklifi (2/267) 

(İçişleri Vekili yok sesleri). 
REÎS — Komisyonda fazla kaldığı içi.ı ev

velce gündeme alınmasına karar verilmiştir. Bu 
Birleşimde İçişleri Bakanı yoktur, bir defaya 
mahsus olmak üzere içtüzük gereğince gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

18. — Kastamonu Yi1 âyetine bağlı Kargı Ka
zasının Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında 
kamun lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/363) * 

(Vekil yok sesleri). 
REİS — Bakan yoktur, İçtüzük gereğince 

bir defaya mahsus olmak üzere bunu da tehir 
ediyoruz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vekilin 
olmadığını iddia eden yoktur. 

REÎS — Riyaset İçtüzüğe riayete mecburdur. . 

19. — Gazianteb Mebusu* Süleyman Kuranel 
ve 23 arkadaşının, Namıkkemal Mahallesindeki 
memur konutlarının satış suretiyle tasfiyesi, 
Burdur Mebusu Mehmet tözbey'in, Ankara 
Namıkkemal MafaMestnâetei binaların Devlet 
daûre&i olarak kuV<mümas%, Çmkm Mebusu 
Kenan Çığman'ın, Namıkfomtf- M&katöesindtâti 
«D* tipi blok evlerin mrem mücadelesinde 
kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti emrine verilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/50, 123, 129) 
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NECİP BİLGE (Niğde) — ilgili bakanlar 

bulunmadığı için tehirini rica ederim. 
RE IS — İlgili vekiller yoktur, bu da bu se

beple gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili 
Yemen Kıratlığı arasında akdedilen Dostluk 
Andlaşmasının onanması hakkında kanun lâyi
hası ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/496) [1] 

BEİS — Tümü hakkında söz istdyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen 
Kırallığı arasında akdedilen Dostluk Andlaşma

sınm onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti dle Mü-

7* 1953 Ö : â 
tevekkilî Yemen Kırallığı arasında 9 Ekim 1952 
tarihinde Kahire 'de imzalanan Dostluk Andlaş-
ması onanmıştır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmdyen-
ler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-. 
ler." Kabul edilmiştir. 

Tasarının ıbirinci görüşmesi bitmiştir. 
Oturuma 15 dakika ara verilmiştir. 

Kapanma saati: 16,50 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,10 

RElS — ReisvekMi Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ahmet Morgil (Rize),Ihsan Gülez (Bolu) 

RElS — Oturum açılmıştır. 

21. — Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'm, 
Yedek Subay ve Vedek Askerî Memurlar hak
kındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu ile Millî Savunma Komisyo
nu düşüncesi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/137) [2] 

BEİS — Bununla alâkalı bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin 34 ncü numarasında Kocaeli Me

busu Mehmet Yılmaz tarafından teklif edilen 
yedek subay ve yedek askerî memurlar hakkm-

[1] 171 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 260 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

daki kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

istanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

REİS — Efendim; bu tasarının diğer işleri
ne takdimen müzakeresi teklif olunmaktadır. 

Yeğlikle müzakeresini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeğlikle müzake
resi kabul olunmuştur. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, 

Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'm Yedek Su
baylar Kanununun birkaç maddesinin tadiline 
dair» olan teklifleri 1951 senesinde Millî Sa
vunma Komisyonuna havale buyurulmuştu. Ko
misyonumuz, yaptığı müzakereler neticesinde, 
bu teklifi muvafık görmiyerek oy birliğiyle 
reddetmişti. Bu teklif sonradan Bütçe Komis
yonunda bu sene görüşülerek ihtisas komisyo-
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hu olan Millî Savunma Komisyonunun görüş
leri hilâfına olarak tamamen yepyeni bir kanun 
halinde tedvin edilmiştir. 

Bendeniz muhterem Bütçe Komisyonunun 
kanaatine karşı bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
Millî Savunma Komisyonunun bu hususta der-
meyan ettiği ve, istinat ettiği esbabı mucibeyi 
arzetmek istiyorum. 

Efendim, yüksek subaylık için aranılan 
vasıflardan birincisi, bunların kültür bakımın
dan yüksek tahsil derecesinde umumi malûmat
la mücehhez olmaları keyfiyetidir. Bu maksat
la 1076 sayılı Yedek Subaylık Kanununun 3 
ncü maddesini değiştiren 2923 sayılı Kanun li
se ve mümasilleriyle yüksek derecedeki meslek 
mekteplerinden ve üniversitelerden mezun olan
ların yedek subay olabileceklerini tesbit etmiş
tir. Kanunun ruhu bu derecede tahsil görmüş 
olan vatandaşların ancak yedek subay olabil
mek salâhiyetini bahsetmiştir. Bu maddedeki 
lise ve muadilleri fıkrasındaki muadilleri keli-
mesi 187 numaralı Tefsir Karariyle alınmış, or
ta tahsil mekteplerini bitirdikten sonra en az 
meslekî ve umumi malûmat veren birinci de
recedeki meslek ihtisas mekteplerinin lise mua
dili mektepler olduğunu tesbit etmiştir. Şu esas
lara göre gerek bu kanun gerek tefsir hüküm
lerine göre üniversite mezunlariyle liseler ve 
şu tefsirde gösterilenler ancak yedek subay 
olabilirler. Sanat enstitüsü mezunlarına gelin
ce; bugün teklif ed%ıi kanunda bahsedilen sa
nat enstitüsü, orta mektep üzerine iki sene öğ
retim yapar. Bu mektepler umumi kültür ba
kımından kanunun aradığı şartı haiz değildir. 
Bu balomdan kanuna ve tefsire uygun görülmi-
yen bu kanun teklifini komisyonumuz 1951 
senesinde reddetmiş idi. Sayın Bütçe Komis
yonu raporumda köy enstitüsü mezunları ile 
kıyas tutmaktadır. Köy enstitüsü mezunları da 
bû kabildendir, diye bunlara da yedek subay 
hakkım tanımıştır. Binaenaleyh, bunların da 
yedek suoay yapılması icabeder, diyor. Köy ens
titüsü mezunlarına evvelce yapılan bir yanlış
lıkla yedek subaylık hakkı verilmiştir. Fakat zü
hul anlaşıldıktan sööra bu hâk kesilmiştir. An
cak bu mümanaat üzerine köy" enstitüsü mezun
larının taBm ve terbiyesi altı seneye çıkarılmış
tır. Şimdi Millî Savunma Bakanlığı bunlara da 
yedek subay olmak hakkım tanımaktadır. 

Şimdi yedek subay mektebine kabul edilen 

V-.lttft 0 : â 
I köy enstitüsü mezunları yanında yedek subay 

mektebi tedrisatını takip edemiyecek kadar ki-
^layetsiz kimselere tesadüf . edilmektedir. Orta

okuldan sonra iki senelik bir tahsil gören ve 
bilâhara üç senelik umumi bir malûmat ve
ren Hayvan Sağlık, Nalbant enstitüsü mezun
larına* bu hakkın tanınması zarureti hâsıl olun
ca zayıf kalitede bir yedek sınıfın husulü ile 
orduda zararlı bir durum hâsıl £tmiş olur. 

Ordudaki yedek subay ihtiyacına gelince : 
Bilhassa Millî Savunma mümessillerinin ver

miş olduğu rakamlara göre, hakiki ihtiyacın bu
gün bir misli daha fazla olduşunu komisyona 
söylemişlerdir. 

Şimdi, sanat enstitüsü mezununa yedek su
bay olmak hakkını verirsek silâhlı kuvvetleri
miz aleyhine orduda çok zararlı bir netice hu
sule gelecektir. 

Bugün orduda astsubaylık ihdas edilmiştir. 
Astsubay membalarından biri sanat enstitüleri 
mezunlarıdır. Bu sanat enstitüsü mezunlarım 
astsubay olarak kabul ediyoruz. Astsubay olun
ca 9 sene hizmet etmek mecburiyetindedir. Şim
di bunlara yedek subay olmak hakkını verirsek 
9 sene hizmft yapmaktansa iki sene hizmet ede
rek ordudan çekilmeleri ihtimalleri vardır. 

Bu itibarla silâhlı kuvvetlerimiz aleyhine 
bir zarar tevlit etmektedir. Bu durum karşısın
da tamamen bu vaziyetin silâhlı kuvvetlerimiz 
aleyhine bir netice doğuracağına kaani olan ko
misyonumuz bunu itifakla reddetmiştir. 

Şimdi Bütçe Komisyonu bunu kabul ettiği
ne göre, Millî Savunma Komisyonu raporu ile 
Bütçe Komisyonu raporunu karşılaştırarak bu 
husustaki takdir hakkını kullanmak Yüksek 
Heyetinizindir. 

Bendeniz yalnız Millî Savunma Komisyonu
nun raporunu arzetmekle îktifa ediyorum te 
raporumuzun kabulünü istirham ediyorum. 

Takdir Yüksek Meclise aittir efendim. 
REİS — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar, ben maalesej Millî Savunma
nın fikrinde değilim. Runun için mucip sebep-

J lerim vardır. Hemen hepiniz yedek subay oldu
ğunuz için, memleketin bütün münevver kitle
si yedek subay olduğu için, bundan sonra da 

I bu münevver 'kitle yedek subaylık vazifesini 
i alacağı için, bugünkü statü üzerinde biraz ko-
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nuşmalk istiyorum. Müsaadenizi rica edeceğim. I 
Çünkü millî ve mühim bir dâvadır. Beni dinle
dikten sonra siz de, tahmin ediyorum, kaani^l 
olacaksınız ki bugünkü yedek subay statüsü 
kökünden değişmesi ieabeden bir statüdür. 
Medeni milletlerin, mutharip milletlerin, modern 
ordulara sahip milletlerin ordularında bugün 
bizde mevcut yedek subay statüsü kalmamıştır. 
Bir yedek subay şu demektir; müsaade ederse
niz devrelere- ayırarak söyliyeceğim : 

Birinci Dünya Harbinde ve onu takip eden 
istiklâl Harbinde memleketin l ütün münev
verleri bilâkaydüşart alınır, kim olursa olsun 
götürülür. İstikbal ve saire hiç düşünülmeden, 
bir yere gömülür. Bütün münevver dimağ, bü
tün düşünenler oiduğu gibi ve çok az zamanda 
mahvedilir. Bu, seferde tatbik ettiğimiz usul
dür ve acı tarafı yedek subay talim ve terbiye 
maksadiyle alındığı vakit, altı ay, bir sene zar
fında kendisine bir şeyler öğretilir, ondan sonra I 
hır akılır. 40 - 45 yaşlarında tekrar askere ça
ğırılır, ıbu sefer askerliğe geldiği zaman, asker
lik mesleki on asırlık bir merhale geçirmiştir, 
değişmiştir, Yaşı da müsait olmamakla bera
ber, bilgisi de tabiî o nispette müsait değildir. 
Zavallının kendisi tabiî haklıdır,, hiçbir kaba
hati yoktur. Haliyle gider ve kendisi bir çukur 
doldurur ve maiyetindekilere de birer çukur 
doldurtur. Çünkü bizde usul, matlup olan ka
nuna rağmen, vatandaşı ancak ve ancak talim I 
yaptırtmak, subay yapmak için çağırmaktır; 
ondan sonra bırakılır, bir daha aranmaz. 45 
yaşma gelir hâlâ asteğmendir. Misalleri çok
tur. Bundan, dolayı yedek subay bizde israf 
edilmiştir. 

ıHazar devrine gelince; hiç tefrikimiz,.yok
tur. Lise veya daha yüksek tahsil yapmış olan 
»bir kimseyi alır, yedek subay yaparız. Kıtada 
hazırlık yaptırılır, Yedek Subay Okuluna gön
derilir, yetiştirilir, asteğmen olarak mezun 
olur. Terhis oluncaya kadar asteğmendir, ter
his olduktan sonra, sen teğmensin, deriz. 

Harb olursa afesine hareket ederiz. Bir bö
lükte iki takım »ubaynm ihtiyaç vardır, altı 
tane celbeleriz. Sanki geride katan, memleket
te başka hizmet yoktur ve sanki Millî Müdafaa 
vazifesi almak için mutlaka hâki elbise giymek 
lâzımdır. Ve s»nki gemideki vazifeler Mîffi Sa
vunma vazifesi etofümîş giÜi ÜKteriz ki hemen 
hepsini silâh altma alfchm-. I 

. 1953 O : 3 
Hattâ bu o kadar böyledir kî, çok hürmet 

ettiğim hocam sayın Millî Savunma Komisyonu 
nözcüsü, fazla oluyor dediler, çoğalıyor, tepi
yor dediler. Bu komisyonlarda da mevzuubahis 
oldu. Elbette tepecek, elbette çoğalacak, elbet
te artacak. Ama her halde bir düşünce farkı 
vardır. Bu çoğalan, meselâ 200 bm yedek subay 
oldu, bir harbde on beş bine ihtiyaç varken 
kim diyor ki iki yüz binini bîrden celbedelim. 
Sıra oldukça, ihtiyaç oldukça celbedeceğiz. Di
ğer erlerden de celbettiğimiz şekilde ihtiyaç ol
dukça vazife vereceğiz. Çünkü bilhassa îkinci 
Dünya Harbinde kendisini göstermiştir ki da
hilî vatanda karşılaşacağımız Millî Savunma 
vazifeleri, cephede karşılaşacağımız Mîllî Sa
vunma vazifelerinden hiç de aşağı değildir. Hat
tâ daha mühimdir. (Doğru sesleri) 

Şimdi bu kadarcık bir mukaddeme yaptık
tan sonra müsaade buyurursanız muhalif kal
dığım Millî Savunma raporunun kurada beyan 
edilen esaslarına madde madde itirazlarımı arz-
edeeeğim. Tabiatiyle takdir, Heyeti TJmumiyeni-
zin olacaktır. 

Yedek subaylık; kültür bakımından ve el
deki kanuna göre kıstası lise muadili ve daha 
yukarıki tahsil sahiplerine, mubassas bir haktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vadide fazla söz 
söylememiş olmak için bâzı misaller vereceğim. 
Bu misalleri Almanlardan ve Amerikalılardaıı 
alacağım. Yani îkinci Dünyfc Harbinin karşılık
lı muharip iki lider ordusundan alacağım : 

Kırım'ın bolşevikler tarafından geri alınma
sı sırasında ufak tefek sandallarla ve saire ile 
denize açılıp vatanımıza iltica eden bir Alman 
grupunda bir arkadaşımız şöyle kir manzaraya 
raslamıştır: İçlerinde bir çavuş* vardır, Üniver
site mezunudur. O bölüğün komutam da ortaı 
mektep mezunu bir yedek subaydır. Üuivemte 
mezununa sorulmuştur; nasıl ahi* da siz Üni
versite mezunusunuz, hattâ her fc*»gf bir »Ih» 
kolunda veya Üniversitede doçentsinûr, halbuki 
komutanınız orta tahsilini yspmış bir insandır. 
Çok güzel bir cevap vermiştir: «Evert ben do
çentim ama matematik doçentiyim. Bu askerlik
te benden üstündür benim döçentftndİF. Bund» 
bir mesele yoktur.» BemîştİF. Dünyam» em bü
yük ordularından Mri edan Alina» erdusu tah
sili yedek subaylık içi» esa» almamafcfead» ve
bana imkân da yektu*. 

— m&~ 
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(Gelelim Amerikan Ordusuna : 
Muhterem arkadaşlar, Amerikan askerleriy

le bir sene beraber çalışmış bir arkadaşın» bu
lunuyorum. Aşağı yukarı aklım erdiği kadar, 
vakit ve fırsat bulduğum kadar hem hususi ha
yatlarını, hem de askerlik hayatlarını anlamaya, 
tetkik etmeye çalışta»; vatanıma dödüğüm aa- , 
man bunların iyilik veya kötülüklerini vatan- I 
dallarıma büyüklerime anlatayım, milletime ' 
nâfi elayım diye. I 

Burada gördüğüm hususiyetler Alman er- ! 
duşunda gördüğümün tamamen aynıdır. Hattâ i 
hjraz daha ileri gitmiştir. Onlarda da tahsil 
esası terkedilmiştir. Çünkü bugünün harbleri 
felsefe istîyen, edebiyat istiyen harbler değil, j 
bugünün harbleri, vüeutla, makine ile, motörle 

> ve bunlarla muvazi adımla yürüyen vasıtalarla 
döğüşmeyi ieabettiren harblerdir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, yeûek subay 
yapacağız, takım sulbayı yapacağız. Bu arka
daşların mesuliyetine orduların sevk ve idaresini 
vermiyeeeksiniz. Amerikan ordusunu gördüm. 
Orada daha çok teknik elemana değer vermek
tedirler. Daha çok me-töı* kullanılmıştır. Bu 
tasarı Bütçe Komisyonunda konuşulurken bir 
arkadaşımız; efendim, demirci ustalarını, ma-
raagoz ustalımı da mı subay yapacaksınız f 
dedi. 

Arkadaşlar, asrımız motor asridir. Onların 
eli feu işlere benden daha çok yatar. Onun için 
Amerikan ordusu bunlara kıymet vermiş, bun
ları muharip subay olarak: yetiştirmiştir. 

Arkadaşlar; liseyi esas olarak aldılar asır
lardan beri Tanzimat devrinden beri Fransa'ya 
uymak bedbahtlığına uğradığımızdan beri, yük-
sdk fafcsil yapmamış lise mezunlarının ibu 
İdkette ne kadar fena akıbetlere uğra^MEkırmı 
hepiniz bilirsiniz. Hayat aciamı oü&mazîar-. O 
haldte tahsfl hiçbir zaman içi» yedek subayhk 
noktasından kıstas değildi. B»gftnkü realite 
bucfeurv Bu günü» şarttan bu»» ieab#%*irittekte-
dkv. Kaldı Ya, arkadaç&r, fcagüak& erd*mu» 
dünkü ordunu» - ra'k*» v«#memekHğ%ıe 
mttsaada buyurun - en m yüz mfett üs- ı 
tüade bir ördükte** Yani ft% sene ©v-vstkfeıe 
nazaran Mnleree, o» bfeıleroe yüa (bk»l»ee> faal* 

# teknik eteaıaB* ihtiyao* olan k » «vâatar. Boy* 
le bir orehıcla k u n t a » k©*w*t» mekaıtİBftkas%n& 
girmesine ihtiyaç vardır. Komisyo«uıı bir- Uk 
itif»z* vara» : Bsniüy©*. kî; ki* W fe«ekla*a | 

yedek subaylık hakkı verirsek er gibi tankın 
altına yatmaı, eivata ile uğraşmaz, meşgul ol
maz. Derhal cevap vereyim : 

Sepiniz askerlik yaptınız bilirsiniz, Türk Or
dusunda er gayrimesuldür. Türk Ordusunda me
sul bütün makineler, bütün silâhlan, senedi ve
ren ayniyatı teslim alan, malı kendisine teslim 
ettiğimiz insandır, yani subaydır. Türk Ordu
sunda mesuliyetin salâhiyetle birlikte yürümesi 
icabeder4 bîr darbımeselle arzedeyîm : Bizim or
duda miralayın dediği olur, omuzunda demir ol
ması lâzımdır. Kendisine malzemeyi teslim etti
niz, salâhiyet verdiniz mi o bütün vasıtalara gö
zü gibi bakar. Kaldı ki, bu arkadaşlar hususi ha
yatlarında faziletle ve bugüne kadar mesleklerin
de bilgi ve basiretle hareket etmişlerdir. 

Bir nokta daha var, buyurdular ki, Yedek Su
bay Okulundan öğrendiğimize göre köy ensti-
tülerjuftden gelen arkadaşlar dahi Yedek Subay 
Okulu derslerini takip edemezler, edemiyorlar, 
yani kültürleri noksan, kavrıyamıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, biraz sonra arzedeeeğim, 
bakandan. istirhamda bulunacağım,, belki doğru
dur, içlerinde bu gibiler çıkacaktır, vardır; gü
nah, yalım? onların, değil. Programların da var-
dır", fazla tafsil etmiyeyim. Biz birtakımı talime 
çıkarırız, mavi - kırmızı, bilmem Trakya'ya düş
man girmiş diye bahseder, işi izan* ederiz. Onu 
en ufak işi olmadığı halde, salâhiyeti dâhilinde 
olmıyan muazzam, UMldil işlerin içine atarız, 
onlar da gayet tabiidir ki* takibedemez. Hal
buki onun vazifesi karşısında tepeyi ya, almak 
veya müdafaa etmektir. Bir gün bana soldular,. 
bu vaziyette n© yaparsınız diye. Ne yapayım ho
cam dedim, vasiyetimi yazar beklerini. (Gülüşr 
meler) 

A^nı şey olduktan sonra» bu dersleri tabiî ta
kip edemez. Onun içfoı kusuru yalnız oracla arama
mak Hanadır, biçim »tatümüai^ hissi yetiştirme 
sistemimizde ara&ftk lâzımdır. 

Şiracbs arkadaşlar, fazla konuşup başatın ağ
rıtmak isfceiftîjrorum. Yahnaba tasarıyı getiraı 
arkadaşımızı tebrik eedrim. Maküse asrında, mo
tor asrındayız. Tasamdte beBıineksanfeklar, eksifc-
liteter. vardır, fakat bir bâtengıetefi Türk milleti 
içi» çok hayırh, olacaktır. 

B» münasebetle Hükümette», huzurunuzda 
bir istirhamda b»ia»aoağım : 

OrdvBmsdaki dtra yafetz bt* değüdfr. Dâva 

mt — 



B : 106 İD. 
topyekun personel davasıdır. Kore'den ilk geldi
ğim zamanda huzurunuzda arzetmiştim. İkinci 
Dünya Harbi biteli zannetmeyin ki beş altı sene 
oldu, hayır arkadaşlar inkişaf bakımından sekiz 
yüz sene geçmitir, çok eskidir. Hâlâ ondan aldı
ğımız tecrübelerle bu zihniyet ile ordumuzu sevk-
edemeyiz. Yeni baştan personel işi ele alınmalı
dır. Ne gibi?. Misaller vereyim : 

Muhterem arkadaşlar, doktordur, 28 yaşın
da ancak mektebi bitirmiştir. Yedek subaylığı 
gelmiş, yedek subay olacak, 3 sene, 2 sene, 1 
sene sonra çağırırız. Adam bekler, bekler, bir 
türlü hayatta bir baltaya sap olamaz. Veya 28 
yaşında çağırdık, iki sene askerlik yapacak. 
Ne olacak? Doktorluk, ona yara sardıracağız, 
ilâç verdireceğiz, Mehmetçiğin yarasını sardı
racağız. Kendisime tevdi edeceğimiz başka bir 
iş yoktur. İki seneyi doldurmanın ne mânası 
vardır? Zihniyet meselesi arkadaşlar.. 

Bugün bunlara yeni istikâmetler veriliyor. 
Buna mukabil muvazzaf subay arkadaşlar, İs
tiklâl Harbini takip eden 30 senedir ısrarla üze
rinde durdular. İllâ kadro doldurulacak. Ne 
ile? Muvazzaf subayla; biner, bin beş yüzer 
subay çıkardık. Millî Savunma ne çekiyor bu 
muvazzafları -düzelteceğim diye. Bir orduda 
1 500 teğmen olur. Altı bin binbaşı olamaz, bu
nun imkânı yoktur. Dünyanın en büyük or
dusu dahi istihdam edemez, altı bin binbaşıyı; 
o hale getirdiler. Şimdi yepyeni bir kadro ve 
personelle ortaya çıkmamız lâzımdır, eskiyi 
unutup yeniden bu işi organize etmemiz şart
tır. Ben vicdani vazifemi yapmış ve şu kanun 
münasebetiyle muhterem iktidarımıza bunu ar-
zetmiş bulunuyorum. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU REİSİ MUS

TAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; sanat enstitüleri mezun
ları ile yapı enstitüsü mezunlarının yedek su
bay olmaları hakkında yapılan teklif İM yıl ev
vel Millî Eğitim Komisyonunda Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcileri de hazır olduğu halde 
uzun uzadıya müzakere edildi. 

Biz Millî Eğitim Komisyonunun üyeleri, sa
nat enstitü mezunlarının umumi bilgi, seviye iti-
bardylte (kay enstitüterinden dun olmadıklarını ve 
hattâ bâzı sahalarda onlardan daha yüksek malû
mat aldıklarını, müfredat programlarım tetkik et-
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| mek suretiyle, ileri sürdük. Kaldı M, 3656 sayılı 
j Barem Kanunu sanat enstitüsü mezunlarını lise 

mezunları gibi o derecede kabul etmektedir. O 
zaman Millî Savunma temsilcisi arkadaşlarımız 
bize şu noktalarda itdraz etmişlerdi; demişler
di ki: «Efendim bunların umumi seviyeleri li
se seviyesinde değildir. Bugün eğer bunlardan 
yedek subay yaparsak subaylık seviyesi düşü
rülmüş olur.» Biri bu. 

İkincisi; «Seferberlik olursa bunların mik
tarı çok olduğundan erin adedi azalmış olur.» 
Demin söyledim arkadaşlar; biz bu müessese
leri idare etmişizdir. Oralarda biz ders okut-, 
tuk, teftiş, murakabe ettik. İnanmanızı çok 
rica ederim ki, bilgd bakımından sanat mekte
bi mezunları hiçbir zaman bir yedek subayda 
aranılmasj lâzımgelen bilginin dununda değil
lerdir. Kaldı ki arkadaşlarım; şu noktayı da 
hatırlamanızı rica edeceğim, sanat enstitüsü 
mezunları kendi sahalarında yüksek tahsile de
vam etmek imkânına sahiptirler, teknik okula 
girebilirler. Bu bakımdan sanat enstitüsü me
zunlarının kültür jeneral bakımından dun sevi
yede bulundukları hakkındaki mütalâa isabet
li ve yerinde değildir. 

Bunların askerlik bakımından durumlarına 
gelince, bu mesele üzeninde Nâtık Poyrazoğ-
lu arkadaşımız salâhiyetle konuştular. Yalnız 
ben kendi başıma gelmiş bir hâdiseyi Yüksek 
Huzurunuzda arzederken belki.rübu asır evvel 
cereyan etmiş bir meseleye de muttali olmuş bu
lunacaksınız. 

Mdllî Eğitim Bakanlığının Teknik ve Yük
sek Tedrisat Umum Müdür Muaviniydim, bu 
vazifede umum müdürlük vazifesini de ifa et
mekteydim. Bir gün merhum Atatürk tarafın
dan o zamanın Millî Eğitim Bakanı merhum 
Necati Beye bir mektup havale edildi. Bu mek
tup Mareşal Fevzi Çakmak merhum tarafından 
Atatürk'e yazılmış olan bir mektuptu. Mareşal 
1927 yılında Alman ordusu manevralarında bu
lundu. O manevraları gördükten sonra Türki
ye'ye avdet buyurdular ve o mektubu yazdılar. 
Bugünkü gibi hatırımdadır. Arkadaşlar, mer
hum Mareşal diyordu ki, «Alman ordusuna gi
ren bir nefer, bir yedek subay mutlaka pratik 
bir bilginin sahibidir. Yani ya elektrikçidir, ya-
motörcüdür, ya marangozdur, ya demircidir ve 
bugünkü ordular tamamile teknik ordulardır. 
Biz ordumuzu o seviyeye çıkarmadıkça bir aşi-
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ret ordusundan farklı olamayız, binaenakyb. or
duya tekniği sokmak mecburiyetindeyiz. Tek
nik okullarımızı artırmak, modernleştirmek 
zaruridir.» 

Bunun üzerine biz o zaman sanat ve meslek 
okullarını Belçika'dan mütehassıs getirdik ve 
bugün gördüğünüz teknik okulların temelini o 
zaman attık ve bu ihtiyaç üzerine bir kat daha 
fazla çalıştık. Kaldı ki, dediğim tarih : 1927 
dir, halen 1953 te bulunuyoruz. Bugün ordu
ların tamamiyle teknik bilgiye sahip ve teknik 
silâhlarla mücehhez olduğunu da hepimiz biliyo
ruz. îşte İkinci Dünya harbi ve işte devam et
mekte olan Kore Harbi. Biz kimden neyi esir
giyoruz? Yedek subay olacakmış da eh; sevi
yesi düşük olacakmış. Kimin? Erkek sanat me
zununun. Hâşa. Sanat mektebi mezunlarının 
matematik bilgileri inanın ki, hayalî derindir. 
Onların tarih, coğrafya ve yurt bilgisi bilgileri 
de hiçbir zaman yedek subay olmalarına engel 
değildir. 

Arkadaşlar, sanat enstitüsü mezunları üniver
siteye gidemezler. Gidemezler ama Yedek Subay 
Okulu üniversite değildir. Yedek Subay Okulu 
üniversite midir? Teknik okul yüksek okul de
ğil midir? Neden oraya yedek subay olmak için 
gidemesin? Bu hak kendisine verilsin. Eîî na
sırlı vicdanı heyecanlı, bilgisi derin, âzami kuv
vetli sanat mektebi mezunları yedek subay olrı«-
ya lâyıktırlar. Bunu arkadaşları mıh esirgeıni-
yeceklerine inanıyorum. (Alkışlar). . " . 

REİS — Rifat Taşkın buyurun. 
RÎPAT TAŞKIN (Kastamonu — Vazgeç

tim. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT ÖZ

DEŞ (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Savunma Komisyonu arkadaşımızın bu mevzu 
üzerindeki sözlerine cevap vermeden başlıyarak 
komisyonun nolçtai nazarını arzetmeyi bir vazi
fe bildim. Millî Savunma Komisyonu arkadaşım 
komisyonun ihtisas komisyonu bulunan Millî Sa
vunana Komisyonunun fikirlerine muhalif bir fi
kir dermeyan etmesini dahi §sk gördüler. Biz ko
misyon elarak kendi fikirlerimizi, yüksek huzuru
nuza sunulacak olan kanunlar hakkındaki noktai 
nazarını ihtisas komisyonu değil diye^bildirmeyi 
meneden hiçbir kayıt ve. mecburiyet yoktur. Biz 
noktai nazarımızı arzederiz, karar ve hüküm Yük
sek Heyetinize aittir. 

7.İÖ53 0 : 3 
Nâtık Poyrazoğlu arkadaşımızın söylediği gibi, 

subaylık mevkii yalnız şahadetname ite temin 
edilemez. Tahsilin, kültürün ve fizikî kabiliye
tin üçünü birden üzerinde topliyan bir adam ancâf 
5,10,100,1000 kişiyi peşine takar ve ölüm savaşına 
götürebilir. Maalesef memleketimizde teessüs et
miş yalnız bir nazarîye, bir çoklarımızın zihin
lerine kadar nüfuz etmiş yanlış bir nazariye 
vardır. Bu, bilfiil hayatta çocuklarımızın işine ya-
rıyan birçok bilgilerin kültür telâkki edilmeme
sidir. Halbuki asıl hayatta işe yanyan teknik 
bilgidir. Bu itibarla bu sanat enstitüleri mezun
larında teknik ismini verecek kadar kıymet atfe
decek mevzulardan biridir. Binaenaleyh sanat 
enstitüsü mezunu arkadaşların tahsil seviyeleri
nin düşük olduğunu iddia etmek doğru olmaz. 
Bunlar subay olduğu zaman subaylık seviyesi 
düşer gibi bir iddia da varit olmamalıdır. 

Bugün Nâtık Poyrazoğlu arkadaşımızın söy
lediği gibi, asıl ve mühim olan, orduda yedek 
subaylık mefhumunu kaldırıp muvazzaf subay
lık, personel subaylık koymak lâzımdır. Bu esas 
halledilmeye muhtaçtır. Ben bu mevzuda Millî 
Savunma Vekiline şükranlarımı arzederim, ken
dileri bu kanunu Teşrinievvele kadar yetiştire
ceğini komisyonumuzda vait buyurmuşlardı. 
Bugün cari bulunan Yedek Subaylık Kanunu 
muazzam bir adaletsizliğe meydan vermektedir. 
Ö da Şudur : Kültür seviyeleri ve tahsil derece
leri diğer birtakım mekteplere naziran hiç de 
az olmıyan sanat okulu mezunu çocuklarımızın 
diğerlerine verdiğimiz haklardan mahrum bı
rakmaktır. Bizler adalet getirmek için gelmiş 
bulunan bir partinin mümessilleri olmak itiba
riyle bu hak sahiplerine haklarını vermek mec
buriyetindeyiz. Ve esasen onlar buna lâyıktır
lar, Bundan dolayıdır ki, komisyonumuz Millî 
Savunma Komisyonunun aksine karar vermesine 
rağmen Kocaeli Milletvekili arkadaşımızın tek
lif ettiği şekilde kanunlaşmasını karar
laştırmış ve Yüksek ^ Huzurunuza ar-
zetîniş bulunmaktadır. Biz komisyonumuz 
namına bu kanunun bir ait evvel çıkmasını ve 
çocuklarımızın sevindirilmesini arzediyoruz. 
(Alkışlar). 

KÂZIM ARAR (Çankırı) —Muhterem ar
kadaşlar, Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz ar
kadaşımızın getirdiği bu teklifin 1951 senesinde 
Millî Eğitim Komisyonunda müzakeresini yap
mış ve ittifakla karara varmıştık. Millî Eğitim 
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Komisyonundan sonra Millî Savunma almış 
olduğu şeklin nihayet Bütçe Komisyonunda de
ğişmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti 
burada bir kere daha izhar etmek isterim. 

Komisyon Başkanı kornişon adına gerekli 
izahatı verdiler. Burada Millî Savunma Komis^ 
yonunun serdettiği sebeplerden başlıcasınm ye
dek subay sayısının fazla olması endişesinden 
doğduğunu ve bu kemiyetin ehemmiyetli su
rette artırılmış olmasının realitelere uygun 
olmadığını belirtmek istediler. Komisyonda 
Maliye ve Millî Eğitim mümessilleri, malî ba
kımdan bu okulların liseye muadeletini kabul 
etmiş bulunuyorlar. Diğer taraftan kültür ba
kımından daha dun vasıfta olması endişesine de 
meslekî tedrisatın hususiyeti dikkate alınarak 
şöyle cevap verilebilir: Köy Enstitüleri mezu
nuna yedek subaylık hakkının tanınması yanın
da Sanat Enstitüsü mezunlarının yedek subay
lık hakkı evleviyetle kabul edilmelidir. Çünki 
bunlar Köy Enstitülerinde hocalık dahi yapmak
tadırlar, bu da kendilerinin yalnız teknik bakı
mından değil, kültür bakımından da kâfi dere
cede malûmat sahibi olduklarını ispata yeter. 

Diğer taraftan hatırımda yanlış kalmamışsa 
bir Amerikan Ordinaryüs Profesörü orduda ça
vuş olarak hizmet görürken bir Türk kendisin
den hayretle soruyor. Ordinaryüs Profesör ça
vuş olarak vazife görmektedir. Verdiği cevap 
şuduı arkadaşlarım. 

«Ben bugün çavuşum, askerlik müddetim ne 
kadar devam ederse etsin, bana yüzbaşılıktan 
ziyade bir rütbe vermiyeceklerdir.» Niçin diye 
soruyor, «çünkü, benim komuta kabiliyetim yok
tur» diyor. 

Harbin dev adımlan ile yürüdüğü bir za
manda sadece kültür mevzuu üzerinde durmak 
kâfi olmayıp, teknik sahaya kıymet vermek is
ter. işte bu bakımdandır ki Mehmet Yılmaz ar
kadaşımız bu boşluğu doldurmak gayesi ile böyle 
bir kanun teklif ini yüksek huzurunuza getirmiş ve 
aynı zamanda esbabı mucibesinde de modern 
orduların teknik Vasıtalarla teçhiz edilmesini 
ve teknik bilgi ile mücehhez subaya olan ihti
yaçlarını açık olarak belirtmiş bulunmaktadır. 
Hal böyle iken Millî Savunma Komisyonu es
babı mucibesi bir bakıma doğru görülebilir. Fa
kat daha önce tüfekçi ve kamacı gibi ustaların 
subay olarak orduda istihdamını şöyle bir göz
den geçirirsek buna muadil ve fakat bugünkü 
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' fennin terakkisi ve tekâmülüne uygun tarzda 

tedrisat yapmış bir müessesenin mezunlarına bu 
hakkın verilmesinde tam bir adalet izhar edil-

I miş olacağında şüphe etmiyoruz. Esasen Millî 
Savunma Komisyonunun aleyhte mütalâa
sına rağmen Bütçe Komisyonunda Millî 
Savunma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı sara
haten ve vuzuhla taraftar olduklarını belirtmiş 
olduklarına göre, artık bir mâni ve mahzur da 
kalmamış bulunmaktadır. 

Diğer hususlar üzerinde benden evvel konu
şan kıymetli arkadaşlarım izahat verdikleri için 
ben sadece küçük gurupumuz adına bu kanun 
teklifinin kabulü istirhamında bulunuyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Komisyon adına Rii'at Taşkın. 

(Yok sesleri, vazgeçti sesleri) 
Komisyon adına Fahri Belen konuşmak is

temektedir, ondan sonra kifayeti müzakere tak
rirleri vardır, ondan sonra bir milletvekiline 
söz vereceğim. 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Şahsım adına ko
nuşacağım. 

REİS — O halde müsaade buyurun, lûtfe-
I din söz veremiyeceğim. 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — O halde, bugün 
Komisyon Başkanıyım, komisyon adına bir hu
susu arzedeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
Arkadaşlar, kifayeti müzakere takrirleri 

vardır, ondan sonra sırada bulunan bir kişiye 
söz vereceğim, C. H. Partisi adına Reşat. Şem
settin Sirer konuşacaklardır. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRÎ BELEN (Bolu) — Sayın arkadaşla
rım, bu tasarı Millî Savunma Komisyonuna 
geldiği zaman ben Millî Savunma Komisyonu
nun ne üyesi ve ne de başkanı idim. Fakat bu
gün bu komisyonun başkanı sıfatiyle noktai naza
rımı kısaca arzetmekte fayda görüyorum. (Komis
yon adına mı, sesleri) 

Nasıl takdir ederseniz. 
REÎS :— O halde müsaade buyurun, elimiz

de mevcut teklifin dağıtılmış nüshasında Millî 
Savunma Komisyonu Başkanı Saim önhon ve 
Sözcüsü Rifat Taşkın'dır. Bu itibarla sizi komis
yon başkanı olarak konuşturmamak mevkiinde
yiz. Şahsınız adına sıranız geldiği zaman ko-

I nuşabilirsiniz. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupıı adı

na Reşat Şemsettin Sirer, buyurun. 
REŞAT ŞEMSETTİN StRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlarım, asırlardan beri sürüp 
gelmiş olan sakim bir zihniyetin ortadan kalk
ması, yeni Türkiye'ye lâyik bir zihniyetin te
essüs edebilmesi için büyük Millet Meclisine 
müstesna bir hizmet fırsatı zuhur etmiştir. Asır
lar boyunca Osmanlı imparatorluğu camiasın
da Türk unsuruna devleti idare etmek vazifesi 
düşüyordu. îş bölümünde şehirde ve kasabada 
yaşıyan Türk aydınlarına devlet memurluğu 
köylüye rençberlik, şehirde memur olmıyanla-
rn da âşâr mültezimliği düşerdi. Memleketin 
yaşaması için mânevi ve maddi bütün kıymet
leri istihsal, imal etmek vazifesi Türk unsurun
dan gayrının imtiyazı gibiydi. 

Millî bir devlet olduk. Tanrı'ya şükür, bugün 
bu milletin evlâtları, iş bölümünün her kolun
da, bu milletin yaşaması için muhtaç olduğu 
maddi ve mânevi kıymetler istihsal edebilmek 
için her sahada, her şubede işe koyulmuştur, 
tezgâhta çalışıyor, dükkânda çalışıyor, tarlada 
çalışıyor, lâboratuvarda - çalışıyor, Hükümet 
sandalyasında çalışıyorlar. Alın teri ile el kol 
emeği istiyen hizmetlerde entellektüel hizmet
ler kadar şeref kazanmak yoluna girmiştir. Sa
natkâr ve kanaatkar bir millet olduğumuz tak
dirde, yaşamak için muhtaç olduğumuz bütün 
kıymetleri istihsal eden bir millet olabildiğimiz 
takdirde, dünya milletleri camiasında bize lâ
yik olan yeri alabiliriz. 

Dün tahsil yapabilen Türk çocuğu için tevec
cüh edilebilecek yegâne penah ^levlet kapı
sında memuriyetti. Bugün geniş hayat sa
halarında Türk çocuğunun zekâ ve enerjisi için 
engin ufuklar açılmıştır. Tabiatla, eşya ile 
bizzat mücadele ederek rızkını oradan çıkar
mak imkânları doğmuştur. Bu, mesut bir deği
şikliktir, bunu teşci edeceksiniz, takviye ede
ceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, iyi ifa edilen her mes
lek bu topraklar üzerinde ayni derecede şerefli 
olacaktır. Dükkânda, tezgâhta iyi görülen, iyi 
başarılan bir iş, lâboratuvarda iyi yapılan bir iş, 
Hükümet sandalyasında iyi görülen iş kadar, onu 
ifa eden vatandaşa şeref getirecektir. Kuraca
ğımız, tesis edeceğimiz zihniyet bu olacaktır. 
Bu" zihniyeti kurmak ve geliştirmek hususunda 

devremiz için müstesna bir hizmet fırsatı zuhur 
etmiştir. 

Bugün sanat okulları be§ yıldır, yarın altı 
yıl olacaktır, daha da sınıfları artacaktır. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın üzerinde 
durdukları noktaları tekrar bahis konusu yapa
rak vaktinizi almak istemem. Yalnız şu ciheti 
bir kere daha belirtmek isterim ki sanata, ze-
naate teveccüh eden, rızkını, ekmeğini bu isti
kamette ariyan, memlekete bu istikamette hiz
met borcunu eda etmek istiyen memleket ço
cuklarına da entellektüel hizmetlerde çalışacak 
memleket evlâtları kadar şeref tanımamız lâ
zımdır. 

Bunu yapmanın, hiçbir mahzuru olmıyacak-
tır, bu çocuklara da diğer eşitleri gibi bir kere 
yedek subay olma hakkını tanıyalım. Bundan 
sonra istikbalde bir rasyonalizasyon zarureti 
öyle icabettirebilir ki kendilerine yedek subay 
olma hakkı tanınan bütün bir camia lise me
zunları da dâhil olduğu halde bir seleksiyona 
tâbi tutularak ordunun muhtaç olduğu kadar 
yedek subay bunların arasından ayrılabilir. Bu 
ayrıca istikbalde düşüneceğimiz, tedbirliyeceği-
miz bir keyfiyettir. Onun için bugün yapılması 
lâzım olan, doğru olan iş sanat enstitülerini 
bitiren çocuklarımıza da ordumuzun, modernle
şen ordunun, teknik bir hüviyet iktisabeden or
dunun yedek subay saflarında hizmet edebil
mek imkânlarının açılmasıdır. Onun için ben
deniz de mensup olduğum gurup adına bu hak
kın bu çocuklarımıza verilmesi esasını kabul 
buyurmanızı istirham ederim. (Sağdan alkışlar) 

RElS — Efendim yeterlik takrirleri var, on
ları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu anlaşılmıştır, müzakerenin kifayeti

nin reye arzedilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

; * Hadi Hüsman 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Vaziyet tamamen tavaz

zuh etmiştir. Maddelere geçilmesini arzederim. 
Zonguldak 
SuatBaşol 

FAHRÎ BELEN (Bolu) 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 

Usul hakkında 
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FAHRÎ BELEN (Bolu) — Sayın arkadaş

larım, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ol
mam sıfatiyle benim de noktai nazarımı bilmek 
arzu edeceğinizi tahmin ederim. Bu itibarla söz 
aldım. Kifayeti müzakerenin aleyhinde konuşa
cağım. Beni de dinlemenizi rica ederim. 

REÎS — Müzakerenin yeterliğine dair tak
rirler aynı mahiyettedir. Müzakerenin yeterli
ğini oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Müzakerenin yeterliği kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunda lâyihanın ivedilikle 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar 
Kanununa ek Kanun 

MADUE 1. — ilkokul üzerine en az beş yıl 
tah$il süresi olan meslekî ve teknik öğretim mü
esseseleri mezunları 1076 sayılı .Yedek Subay ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3923 sayılı 
Kanunla muaddel 3 ncü madlesine göre yedek 
subay yetiştirilir. 

REÎS — Bu madde ile alâkadar takririnizi 
geri alıyor musunuz? 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Sayın arkadaşla
rım, bu arkadaşlarımızın yedek subaylık hak
kından itifade etmelerine tamamiyle taraftarım. 
(Bravo sesleri) 

Yalnız bu vesile ile bir noktayı da tebarüz 
ettirmek isterim. Bugün eilmizde mevcut bu
lunan Yedek Subaylık Kanunu yukardan aşağıya 
değiştirilmeye muhtaçtır. Bu fırsattan istifade 
ederek Millî Savunma Vekâletinin bu kanunu 
bir an evvel Meclise getirmesini temenni için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum ve noktai naza
rımı da bu suretle kısaca ifade etmiş oluyorum. 
(Alkışlar) „> 

REİS ^— Madde üzerinde başka söz istiyen 
yok. Mddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanunun kabulün
den önce birinci maddede sayılan okullardan 
mezun olan ve askerlik hizmetlerini er olarak 
yapmış ve terhis edilmiş olanlardan yaşları otuz-
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| dan (Otuz dâhil) az olanlar kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren iki sene içinde müra. 
caatları halinde 1076 nayılı Yedek Subay ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun muvakkat 
maddesine 2754 sayılı Kanunla eklenen fıkra ge
reğince yedek subay olarak yetiştirilirler. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı'? 
Maddeyi oyunuzuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte er olarak askerlik hizmetini 

I yapmakta bulunan brinci maddede yazılı okul 
•mezunları; yedek subay yetiştirilmelerini talep 
edebilirler. Bu şekilde talepte bulunanların kı-
talariyle alâkaları kesilir ve ilk fırsatta yedek 
subay okul. veya talimgahlarına celbolunur. 

I REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mit 
Buyurun Avni Yurdabayrak. 

I AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Efendim; Sözcüden bir şey öğrenmek istiyorum. 

Halen askerlikte bulunanların kıtada geçir
dikleri hizmetleri ne olacak? 

KOMİSYON ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Kır
şehir) — Geçici dördüncü maddede buna ait 
hüküm vardır, intizar buyurmalarını riga ede-

j riııı. Kıtada geçirdikleri müddet nazarı itibara 
! alınacaktır. 

REÎS — Geçici ikinci madde hakkında baş
ka söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

I GEÇÎCÎ MADDE 3. — Geçici 1 ve 2 nci mad-
i delerde sabanlardan yedek subay olarak yetişti

rilmelerini istiyenlerin er olarak yaptıkları hiz
met süreleri hazırlık kıtası hizmet sürelerine mah
sup edilir. 

Yedek Subay Okul ve talimgahlarını muvaf-
I fakiyetle bitirenler asteğmen, bitirmiyenler, ça-
I vuş niasbedilirler. Bunlardan; geçici birinci mad-
\ deye göre Yedek Subay Okul ve talim agâhlarına 
j celbedilmiş olanlar nasplannı mütaakıp, diğerleri 

emsalleri kadar hizmetten sonra, terhis olunurlar. 
REÎS — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz isti

yen var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş-

I tir. 

I GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun kabulü 
' tarihinde orduda görevli olup 5802 sayılı 
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Astsubay Kanununa göre yetiştirileni sanat ens
titüleri mezunu astsubaylar ve astsubay adayı ola
rak bulunanlar bu kanunun hükümlerinden fay
dalanamazlar. Ancak 5802 sayılı Kanunda tâ
yin edilen mecburi hizmetlerini ikmalden sonra 
ordudan ayrılanlar sınıfları yedek asteğmenliği
ne veya 8 nci sınıf yedek askerî memurluğuna 
rıasbölunurlar. 

REİS — Cezmî Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) —- Efendim, sayın 

komisyon sözcüsünün bir noktaya dikkatini cel-
bederim. Asteğmenlik yaparken mecburi hizmeti
ni yaptıktan sonra ayrılanılar diyor. Olur ki, 
kendi ihtiyarları haricînde sıhhi mazeretler do-
layısiyle olur yahut ordunun ihtiyacının fazlası 
olduğu için mecburi hizmetlerini ikmal etmeden 
ayrılma vaziyetleri olur. Bu gibi durumlarda 
haklarının kaybolmaması için (ordudan, tart, ih
raç hariç, ayrıldıkları tarihten itibaren yedek su
baylığa naspları muvafıkı muadelet olur. Ko
misyon bunfu kabul ederse çok iyi eder. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RİFAT 
ÖZDEŞ (Kırşehir) — Efendim, sıhhi sebepler do
lay isiyle bir astsubayın ordudan çıkarılması mec
buriyeti hâsıl olursa o bir daha askerî hizmete 
celbedilmez. Bir daha asker olmıyacağınm göre 
bir hak meselesi de mevzımbahis değildir. Ama 
uzun müddet tedaviden sonra salim bir duruma 
gelirse bu takdirde bunu da düşünmek yerinde 
olur. Bu itibarla komisyonumuz da bu redaksi
yonu kabul ediyor. (Nasıl olacak sesleri). 

Yani subay]ık şerefine ve askerlik şerefine ay
kırı bulunmıyan bir durumdan dolayı astsubaylık 
mecburî hizmetini yaparken hastalık veyahut 
Devlet kararı ile, Cezmi Türk'ün söylediği gibi, 
astsubaylık mecburi kısmını bitirmeden silâhlı 
kuvvetlere ayrılan astsubaylar da, bilâhara di
ğerleri gibi, sekizinci sınıf askerî memur veyahut 
yedek teğmen rütbesi alacaklardır efendim. Mad
de geri verilsin, bu şekilde teklifimizi yapalım. 

REÎS — Komisyon maddeyi geri alıyor mu? 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Şimdi getirmek üzere geri alsın.., 
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I KOMİSYON SÖZCÜSÜ RİFAT ÖZDEŞ 

(Devamla) —Alıyoruz efendim. 
REİS — Usul meselesidir. Değiştirge yok

tur, maddenin geri verilmesi yüksek tasvibinize 
bağlıdır. Komisyona verilmesini kabul edenler... 

I Etmiyenler... Madde komisyona verilmiştir. . 
Geçici dördüncü madde komisyondan gelmiş

tir, madde değişik şekli ile okunacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun kabulü 
tarihinde orduda görevli olup 5802 sayılı Astsu
bay Kanununa göre yetiştirilen sanat enstitü
leri mezunu astsubaylar ve astsubay adayı olarak 
bulunanlar bu kanunun hükümlerinden faydala
namazlar. Ancak 5802 sayılı Kanunda tâyin edi
len mecburi hizmetlerini ikmalden sonra ordudan 
ayrılanlar sınıfları yedek asteğmenliğine veya 8 
nci sınıf yedek askerî memurluğuna uasbolunjur-
lar. 

Mecburi hizmetini bitirmeden subaylığa mâni 
olmıyacak sebeplerle ayrılmış bulunanlar, istek
leri halinde geçici birinci madde gereğince yedek 
subay yetiştirilirler. 

REİS — Geçici dördüncü madde, komisyonca 
i ilâve edilen fıkra ile birlikte okundu. Bu hu

susta söz istiyen var mı? (yok sesleri). Maddeyi 
bu ilâve ile birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Teklifin heyeti umumiyesini oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

13 Temmuz Pazartesi günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

| Kapanma saati : 18,25 
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VE TELGRAFLAR 6. _ SUNÜKLAR 

1. Uşak'm vilâyet olması hakkındaki ka
nunun kabulü münasebetiyle şükranlarını bildi
ren Demokrat Parti ilce idare kurulu adına 
başkanı Halil Sağlar'm telgrafı. 

2. Emniyet Memurları Teşkilât Kanununda 
yapılan tadilâta dair kanunun kabulü münase
betiyle şükranlarını sunan : 

Balıkesir Emniyet Müdürü Sabri Meriç; 
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Salâhad-

din Aydmalp; 
Bursa Emniyet Müdürü Hadi Intepe; 
Trabzon Valisi Âdil Ciğeroğlu; 
Kars Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Zi

ya Bayraktar, 
Manisa Emniyet mensupları adına ihsan 

Yiğit; 
İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Tekeli-

oğlu; 
Kütahya Emniyet kadrosu mensupları; 
Ankara Emniyet mensupları adına İsmail 

Kuntay; 

Çankırı Emniyet mensupları; 
Mardin Emniyet mensupları; 
Gazianteb Emniyet Müdürü Recai Sözeri; 
Kayseri Valisi Kâzım Arat ; 
Kocaeli Emniyet Müdürü Nihad Ertek; 
Diyarbakır Emniyet Teşkilâtı adına Yaşar 

Yiğit; 
Elâzığ Emniyet Teşkilâtı adına Emniyet 

Müdürü Mehmet Atacık; 
İçel Emniyet Müdürü Salâhaddin Tu ğal; 
Erzurum Valisi Cemal Göktan; 
Zonguldak Emniyet Müdürü Hamdi Ülkü; 
Urfa Emniyet Müdürü Cemil Bentur; 
Muğla Emniyet Müdürü Kadri Dabakoğlu; 
Adana Emniyet Teşkilâtı mensupları; 
Konya Emniyeti kadrosu adına Emniyet Mü

dürü Zeki Demiroğlu; 
Tekirdağ Emniyet Müdürü Zeyad Kemal; 
Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosu; 
Malatya Emniyet Müdürü Kemal özsoy ve 
Antalya Emniyet Müdürü Behçet Kutertan'-

ın telgrafları. 
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DÜZELTIŞLER 
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Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

m 
124 
124 
124 

125 
125 
136 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
161 
16İ 
161 
161 
161 t 
161 
161 
16İ 

4 
- 5 

5 
5 

4 
4 
5 
d' 
•5-
5 
6 
6 
6 

10 
12 
13 
13 
16 
17 
17 
18 
18 

8 
20 
30 
30 

13 
30 
19 
18 
18 
34 
16 
24 
34 
18 
7 
8 

12 
16 
6 

36 
37 
39 

12 Şubat 1952 
mektplarla 
Büyükelçi 
Umumi Kâtip Muavini 

Bay Adolf Gronoborg 
Adolf Grono'borg 
Hükümetimizin 
'Türkiye Heyeti 
Fransız Meyeti 
pauktan 
Kanape oto 
981.988,999 
1087/A.194 
patlamaya 
jKsantat ve 
(Nannesman)' 
Fransa'ya ithal edilen • 
karar verildiği 
memurları 
B. G. de Ooucel 
Yıalnız pamuk kordelâ 
Yalnız pamuk tüller 

16 Şubat 1952 
mektuplarla 
Büyükelçisi 
Umumi Kâtip Muavini 

A. Haydar Görk 
Bay Adolf Groneborg 
Adolf Groneborg 
(Hükümetimin 
'Türk Heyeti 
Fransız Heyeti 
pamuktan 
Kanape otu 
981.998,999 
1087/A.1094 
parlamaya 
Ksantat dö 
(Mannesman) 
Fransa'ya ithal edilecek 
karar verdiği 

* mamulleri 
B. G. de Courcel 
Yalnız pamuk tüller 
Yalnız pamuk kordelâ 
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Çay Kanununa ek Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kam-m kabul edilmiştir.; 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kercnan 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 247 

Kabul edenler 244 
Reddedenler 1 

Çekinserler 2 
Reye katılmıyanlar 223 

Açık mebusluklar 1 7 

[Kabul edenleri 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Eme^ 
-Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

Zihni Ural 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Gün al tay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfk: Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku • 
Rıaa Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıj 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erk A en 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
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Faruk Nafiz Çamlıbel 
Puad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin. Sayımer 
Fûruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muhiddin Erener 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Salfthattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yanız Başer 
Zeyyat Mandalinei 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztept 
Naşit Fırat 

RtTTü 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Z«ki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÎÎEtD 
Mehmet Daim Saalp 

Şefik Türkdoğaa 
SİNOB 

Nuri Sertoğlu 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğiu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
İl/işim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Avm Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Arif Hikmet Paaıuk-
oğlu 
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[Çekinserler] 
TOKAD 

Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis (î.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket tnce (î.) 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel (I.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay (î.) 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (1.) 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

Mehmet özbey 
BURSA 

Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.^ 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 

GÜMUŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(1.) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 

Hüsnü Yanan 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tünce (î.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) * 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Mvan Kaman 
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KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Eavalcıoğlu 
Eth'em Vass&f 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (t.) 
Jtifat Alabay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(î.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (t.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 

Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cev4et öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (1.) 
•Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yusı;f Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Tevfik îleri 

Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (I.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (J.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

[Açık mebusluklar] 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
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Özel İdare hastanelerinin Müvazenei Umumiyeye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 

sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
"Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Wacid Asena 

AJ îa sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
247 
247 

223 
17 

• 
[Kabul edenler] 

Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS O A A 1 Ilı W 

Nusrettin Barut 
Sfllfihnttin tnnn 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURDUR •D \J JOtAJ V I * 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA J D V İ V İ 9 A 

Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranei 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU. 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

B : 106 10. 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hamdi Bacak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdavroflu 
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Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmü Bora» 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Nteip Bilge 
Hadi Anbaı 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köskeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Sedat Zeki ö n 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüı 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka~ 
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçıla 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Avnâ Yurdabayrak 
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[Beye katılmıyanlar] 
AFYON KARAKISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir. Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (î.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (1.) 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 

Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Yarınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(1.) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca (I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(1.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade (î.) 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (î.) 
Rifat Alabay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (I.', 
Lûtfi Sayman (I.) 

— 534 — 



MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoglu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MAE AŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Tiirkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (1.) 
Halil Nuri Yurdakul 

B : 106 10.' 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik îleri 
Şükrü Uluçay (I.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

î. 1953 0 : 3 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
AM Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (î.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Eceviıt 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOEAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
17 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZCtAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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Mudanya - Bursa ve İlıca İskele - Palamutluk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve bu hatla

rın tasfiyesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.S, 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardmıcı 

ANKARA 
Muhlis BayramoğLu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budâkoğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
245 
245 

225 
17 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozon 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğhı 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkin en 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu ^ 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Faruk Nafiz Çamhbel 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

fEivrfp. 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekon 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Müht© 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydın er 
Remzi Birand. 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

I Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Baçer 
Zeyyat Mand&linct 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdd Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDI 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 

I Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

I Halil Nuri Yurdakul 
ORDU 

Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
I İzzet Akçal 

Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkef eli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

I Hadi üzer 
SEYHAN 

Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 

I Sinan Tekelioğlu 

8HBD 
Baki Erden 
Mehmet Daim SÜalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Sedat Zeki ö rs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDA0 
İsmail Hakkı Akyue 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizaanoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Hâmid Şevket înce (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri îşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎTLÎS ' 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez (î.) 
ihsan Gülez 
Kâmü Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sa"d Başak 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

I GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

L Hasan Reşit Tankut 
F Cavit Yurtman 
| İÇEL 

Şahap Tol 
İSPARTA 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reştad Belger 
(t.) 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 

I Fuad Köprülü (Vekil) 
Ahilya Mohos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabay 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 

Osman Kapani 
Cemal Tunca (t.) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (t.) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sez?* Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Rifat Al ab ay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
(ty 

MALATYA 
Esat Doğan 

538 — 



B : 106 10. 7.1953 O : 3 
Hüseyin Doğan 
ismet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaöğlu ' 
Refik Şevket înce (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tûmay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

ORDU 
Hüsnü Akyel 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (î.) 
Naci Berkman 
tsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı * 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzun Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişpğlu 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

[Açık mebusluklar] 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

17 
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T. B. M. M. Baeımevı 



S. SAYISI : 9 6 
Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu lâyihası ve Adalet Komisyo

nu raporu (1 /437) 

T.C. " :• . - • •-
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 19 . VIII . 1953 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t : 71/3128, 6/2479 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 2 . V I I . 1952 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Genel Mahkemeler Kuruluşu hakkında kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş Nluğunu saygılşnmla arzederim.. 

\, Başbakan 
A. Menderes 

Genel Mahkemeler Kuruluşu kanunu tasarısı gerekçesi 

25 . X I I . 1287 tarihli (Mahakimi Nizamiye Nizamnamesi) yedi buçuk sene sonra yürürlüğe konu
lan 5 : V I . 1295 tarihli (Mahakimi Nizamiyenin Teşkilâtı Kanun-u muvakkati) ne, mehmaemken, sa
ha hazırlamaya çalışmış olan ilk teşkilât hamlemizdir. 

Bunun kurmuş olduğu (Divan) ların . yerine. adı, geçen kanunla Mahakimi Nizamiye kaim oldu. 
Bu kanun, mülhem olduğu Faransız teşkilâtı adliyesi gibi, bidayet, istinaf ye temyiz dereceleri

ni ihtiva eden bir esas kurmakla beraber bidayet ve istinaf derecelerinin esaslı uzuvlarını, yine 
Seriye mahkemelerini temsil eden kadılarla ve yerli müntehap azalarla teşkil etmekteydi. 

Liva ve vilâyet merkezlerindeki müntehap yerli azalar,-zamanla mevkilerini mansup ve yargıç-
hk sıfatını haiz hükkâmı mahsusaya terketmiş iseler de kadılar bu teşkilâtın son devresine kadar 
Mahakimi Nizamiye Kanunu ile işgal etmiş oldukları mevkilerde sabit kalmışlardır. 

Mahakimi Nizamiye Kanununun, kurmuş olduğu teşkilâta 11 . I I I . 1329 tarihli Kanun ile sulh 
hâkimleri teşkilâtı inzimam etmişti. Ancak mahdut yerlerde ve hattâ kabul edilen (seyyar vazife 
görmek), esasına aykırı olarak vücuda getirildiğinden bu teşkilât Adlî bünyemizde esaslı bir de
ğişiklik husulüne sebep olamadı. 

Adliyemiz, arzedilen vaziyette iken 13 . VII 1330 tarihli (Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye 
Kanunu) Türkiye Avrupa'sı Adliyesi için ihtiyaçtan doğma hakiki bir değişiklik yarattı. 

İmparatorluğun, bu vaziyetteki adliye cihazına tevarüs eden istiklâl Savaşı Türkiye'si; bir taraf
tan 4 sayılı Kanunla Sivas'ta muvakkat Temyiz Heyeti teşkil, 371 sayılı Kanunla Eskişehir'e nakil, 
1221 ve 2020 sayılı kanunlarla teşkilâtını tevsi ve tadil etmekle Temyize ait hükümleri tamamen de
ğiştirdiği gibi,' .. . ' 

A) 56 ve 163 sayılı kanunlarla sulh mahkemelerinin hukuk ve ticaretteki vazifelerini tayin, 
B) 118 sayılı Kanunla (Muamelâtı ittihamiye) yi ilga; 
C) 367 sayılı Kanunla ihtiyaç halinde bir mahal dâvalarının görülmesini başka yerlere vermek 

yetkisini Bakanlığa vermiş y 
D) 469 sayılı Kanunla istinaf ve şer'iye mahkemelerini kaldırmış; 



— 2 — 
E) 469, 492 ve Ceza Kanununun meriyete vaz'ı hakkındaki 825 sayılı kanunlarla birçok yeni 

teşkili hükümler vaz'etmek suretiyle 1295 tarihli Mahakimi Nizamiye Teşkilâtı Kanunu hükümleri
ni tamamen denilebilecek kadar değiştirmiştir. 

istiklâl Savaşını takibeden intikal devresinde, adliyenin ana ve usul kanunlarının kamilen yeni
lenmesine rağmen bir Teşkilât Kanunu vücuda getirilmemiş olması birer veya birkaçar maddelik 
kanunlarla konulmuş teşkili hükümlerden bâzılarının hâkimler ve usul kanunlarına girmesine sebe
biyet vermiştir. 

Bugün mahkemelerimizin teşkilâtı şu kanunlara dayanmaktadır. 
I - 1295 tarihli Teşkilât Kanununun 8-10 maddesi, 

II - 367 sayılı Kanun, 
III - 469 sayılı Kanunun 4. maddesi, 
IV - 825 sayılı Kanunun 3. maddesi, 

. . V - 951 sayılı Kanun, 
VI - 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun vazifeye ait maddeleri, 

VII - 1221, 2020, 3032 sayılı kanunlar, 
VIII - 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun vazifeye ait maddeleri, 

IX - Adlî ve hususi mercilerin uyuşmazlıklarının halli merciini tâyin eden 1684 sayılı Kanun, 
X - Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 19>18, 2635 sayılı kanunların teşkili hükümleri, 

XI - 2004 sayılı icra ve İflâs Kanununun; teşkilâta ait maddeleri, 
XII - 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ve zeyillerinin teşkili hükümleri, 

XIII - 3119 sayılı Kanun, 
XIV - Meşhut Suçlar hakkındaki 3005 sayılı Kanun, 
XV - 3747 ve 3748 sayılı kanunlar, 

Mahkemelerimizin kuruluşunu yukarda arzedilen dağınık vaziyetten kurtarmaktan ziyade, dâva-. 
larda süzgeç vazifesini gören istinaf mahkemelerinin lağvından sonra, daire sayılarının devamlı 
surette artırılmasiyle de önlenemiyecek kadar işi çoğalan Yargıtayın bu yükünü azaltmak maksa-
dîyle, bir Kuruluş Kanununun hazırlanması 1932 de düşünülmüş ve bir komisyon teşkil edilmişti. 

Asıl amacı Yargıtayın işini azaltmak olan bu komisyon ve aynı zamanda bakanlık, bunun dı
şında, daha birçok tesirlerin altında idi : 

A) İstinaf mahkemelerinin bellibaşlı lağıv sebeplerinden birincisi : işlerin % 90 ı ancak bir 
af veya zaman aşımiyle çıkabilecek kadar birikmiş olması idi ki; buna istinafların derece mahke
mesi sıf atiyle dâvaları tekrar görmesi âmil sayılıyordu. 

İB) istinaf Mahkemelerinin Adliyede ve Adliye ile ilgili çevrelerde bıraktığı kötü tesir bü
tün şiddetiyle devam etmekte idi. 

C) Lağıv sebeplerinden biri1 olan yüksek dereceli yargıç mevcudunun azlığı ortadan kalkmıştı. 
Sayılan müessir ve âmiller, komisyonu istinaf mahkemelerini derece mahkemesi olarak değil 

ancak hukuk ve cezada tâyin olunan sınırlar içindeki ufak tefek işler hakkında temyiz vaziyetinde 
birer kanun mahkemesi olarak tekrar kurmaya şevketti, ve 98 maddelik bi'r tasarı vücuda getirildi. 

Mütaakıben Eskişehir 'de, Temyiz Mahkemesinde kurulan ikinci l?ir komisyon, birincinin eseri 
üzerinde uzun uzadıya çalışarak 105 maddelik bir tasarı vücuda getirdi. Yüksek Millet Meclisine su
nulan bu tasarı 11 maddesi Adalet Komisyonunda incelendikten sonra bakanlıkça geri alındı. 

Aradan geçen on beş yıl içinde memleketin, her alanda olduğu gibi adlî sahada da ilerlemele
rin tahakkukuna şahit olan komisyonumuz : 

1. İstinaf mahkemelerinin bıraktığı kötü tesirlerin zail olduğuna; 
2. Liva ve vilâyet itibariyle istinaf dâvalarını gören bütün mahkemelerde ağır ceza işlerinin 

de birlikte görülmesi! sebebiyle her ikisine birden yetişilemediğinden mevkuflu ağır ceza dâvala
rını görmeyi zaruri gören mahkemelerin istinaf işlerini ikinci plâna bırakmasından doğan ge
cikmelerin müstakil ağır ceza ve üst mahkemeler kurulması suretiyle ortadan kalkacağına; 

3. Bu sebeplerden başka bir dereceli hükme kaani olmıyarak behemehal ikinci bir hüküm 

( S. Sayısı : 96 ) 



— 3 — 
mahkemesi ariyan ve dünya milletlerinin hepsinde görülen ruhi tereddüt ve ihtiyacın üst mah
kemeler kurulması suretiyle vatandaşı tatmin edici bir inanca olacağına-, -

4. Hukuk yaratma ve içtihad birleştirme vazifesiyle mükellef bulunan Yargıtayın adalete dü
zen veren çalışmalarına müsait imkân ve zemin hazırlayacağına; 

Kani olarak ve bunu Devletin en esaslı vazifesi sayarak sunmakta olduğumuz bu tasarıyı hazır
ladı. 

Kabul edilen genel prensipler: 
1. Tasarının bütün hükümlerine şâmil ayırıcı vasflari: 
A) İhtiyaçları sağlıyacak şekilde tanzim edilmiş olması; 
B) Kuruluş kanununda yer alması meıfeni camialar için zaruri görülen teminatları muhtevi 

bulunmasıdır. 
Hizmeti, mahkemeleri alelade bir sınıflamaya tâbi tutmaktan ibaret olmıyan kuruluş kanununda 

bulunacak hükümlerin, memleketin emniyet ve asayişi ve vatandaşların hürriyet ve serbestisi ile 
sıkı bir rabıtası olduğundan bahis konusu teminatın bu hükümlerle telifine çalışılırken diğer dev
letlerin geçirmiş oldukları tecrübeleri tetkikten müstağni kalamıyan 1932 komisyonu 30.XII.1923 
tarihli İtalyan teşkilât kanunu ile Alman, Fransız ve (Common law) m tatbik edildiği İngiliz ve 
Birleşik Amerika Devletleri teşkilât kanunlarından istifade ettiği gibi komisynnumuzda da bu 
esaslar gözönünde bulundurulmuştur. 

2. Tasarının kabul ettiği esaslardan biricisi: Ağır ceza mahkemeleri dışındaki ilk derece mah
kemeleri için (toplu hâkim) esasının terkedilmesidip. 

Komisyonumuzun burada yaptığı şey yeni bir esas kabul etmek değil (toplu hâkim) teşkilâtı
nı asıl ve (tek hâkim) teşkilâtını istisna sayan mevcut kanun hükümlerine rağmen fiiliyat saha
sında hepsi tek hâkimliğe inkilâbetmiş olan ilk derece mahkemelerimizin, tecrübe mahsulü olan, bu 
günkü fiilî durumun kanunlaştırmaktan ibarettir. 

Toplu ve tek hâkimlerin leh ve aleyhlerinde ileri sürülen düşüncelerin, yapılan tartışmaların 
tetkiki, ancak nazari bir faide sağlıyabileceğinden kanun tasarısı hazırlanmasında bu nazari mü
talâalara bağlanmadansa toplu yargıçlık esasının kabul edildiği 1340 tarihinden beri mahkemeleri
mizin geçirdiği istihale seyrini takibederek ve gerek bu müddet içinde ve gerek Türkiye Avrupa-
sında evvelce tatbik edilmiş olan tek yargıçlık tecrübelerinde elde edilen sonuçlara dayanmayı daha 
uygun gören komisyonumuz; memleketimizin bünyesine uygun tek yargıç teşkilâtı; 

A) Tesire tâbi olmak ihtimallerinin nispeten az olduğu, 
B) Yargıçların birbirinden istifade ederek eksiklerini tamamlamak imkânını bulabileceği, 
İddialarını da tatbikatla faydasız görmüştür. 
Gerçekte, toplu yargıçlı mahkemelerde faaliyet bunlardan birinin üzerinde toplandığı cihetle öte

kilerin atalete düştükleri; arkadaşlarının bilgilerinden kendi noksanlarını tamamlamak kolaylığını 
bulanların kanuni bilgilerini artırmak yolunda çalışmak zorunu duymamakla, bu yönden, «körleştik-
leri; sorumluluğun dağılması sebebiyle toplu yargıçların sorumluluk yalnız kendine düşen tek yar
gıçlar derecesinde uyanık bulunmadıkları ve gittikçe çalışma kabiliyetlerini kaybettikleri açık bir 
gerçektir. 

Tek yargıç, toplu yargıç ölçüsü için tanınmış hukuk bilgini Bentham 'm adliye teşkilâtına müte
dair eserinde tek yargıçlık lehindeki düşüncelerini ve Birleşik Amerika ve İngiltere Devletlerinin 
(Tek yargıçlı) teşkilâttan elde ettikleri feyizleri neticeleri ve tek yargıç esasını, Türkiye'mizde şim
diye kadar olduğu gibi, ayrık olarak kabul eden devletlerde uyanan ıslahat cereyanlarını göz önün
de bulundurmak icabeder. 

Fransa'da Boysset, Henry Girant - Versigini - Yernart projeleri, ilk derece mahkemeleri için tek 
yargıçlığın umumileştirilmesini istihdaf eylemiştir. 23 . X I I . 1915 tarihli Vivyani Projesi emsalinin 
en şümullüsüdür. 1923 te umumi bir ıslahat hazırlamaya memur edilen (Commission Marin) ilk mah
kemeler için (Tek yargıç) esasının kabulünü iltizam eylemiştir. Son senelerde ayanda da bu yolda 
müdafaalar geçmiştir. 

(Genel mahkemeler) 

http://30.XII.1923
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Belçika'da 25 . X . 1919 tarihli Kanunla muvakkat bir müddet için kabul edilen tek yargıçlıkların 

faydası görülmesi üzerine, bilâhara ipka edilmiştir. 
(Common law) m kabul edildiği İngiltere ve Birleşik Amerika'da ilk derece mahkemeleri için umu

miyetle tek yargıçlık esası caridir. 
3. Lâyihada kabul edilen esaslardan ikincisi: İstinaf mahkemelerinin ihyasıdır. 

25. X I I . 1287 tarihli (Mehakimi Nizamiye Nizamnamesi) ile ihdas ve 1295 Kanunu ile adı değiş
tirilen istinaf mahkemeleri : 

A) Hazırlık teşebbüsleri bendinde de arzedildiği veçhile ehil yargıç azlığı ve ehil olanların da 
seleften devraldıkları iş yükü altında cesaret ve faaliyetlerini kaybetmeye mahkûm bulunmaları, 

B) İki - üç yer müstesna olmak üzere, müstakil teşkilât yapılamadığından cinayet ve istinaf işle
rini birlikte gören mahkemelerin, bilhassa zamanın usul kanunu icaplarına göre hepsi mevkuflu 
olan, cinayet dâvalarının görülmesini birinci plâna alarak istinaf dâvalarım mühmel bırakmaları 
ve müstakil teşkilât olan yerlerde dahi bunun ihtiyacı karşılıyacak genişlikte bulunmaması, 

Yüzünden düştükleri altından kalkılamaz, mahmul vaziyet sebebiyle kâfi derecede ehil yargıç 
ve tahsisat bulmıyan inkılâp adliyesinin (ilga) darbesine uğramıştı. 

Aradan geçen (23) sene, istinaf mahkemelerinin telkin etmiş olduğu menfi intibaları sildiği 
gibi terakki hamlelerinin her sahada verdiği feyizli semereler, adalette tek dereceyi kâfi göstere-
miyecek kadar telâkki değişikliği de husule getirmiştir 

Bütün devletlerce kabul edilmiş olan mahkemelerin iki dereceli olması esası, muasır telâkki
lerde istinaf mahkemelerini adalet cihazının zaruri bir cüz'ü haline koymuştur. Adlî teşkilâtı
mızı diğer medeni memleketlerinkine benzetmek ve vatandaşlara ikinci bir teminat teşkil etmek gi
bi faidelerinden sarfınazar, istinaf mahkemelerinin iadeten tesisi; 

1. Yargıtayı, 
A) Derece mahkemeleri durumundan kurtarmak, 
B) İstinaf mahkemelerinde alınacak neticeler kısman tarafları tatmin edeceğinden dâvaların 

% 50 sinin gelmesini önliyecek ve binnetice; 
O) Her sene hissedilen teşkilât kifayetsizliğini bertaraf edecek, 
D) tş sayısının azalması sonucu olarak tetkikatm bir kat daha iyi yapılmasını sağlıyacak, 
E) Belki de ileride bir, iki dairenin azaltılmasına yol açmak suretiyle istinaf mahkemelerinin 

açılması masraflarından mühim bir kısmını karşılıyacak, 
2. Halka, 
A) Yargıtaydan daha isabetli kararlar almak, 
B) Müdafaa için uzak yerlerden gelmek zorundan kurtulmak, 
(J) Bugüne kadar temyize gelmenin veya vekil göndermenin ieap^ettirdiği masraf karşılığı

na malik olmıyanlar için de daha yakın ve daha masrafsız olan üst mahkemelerde haklarını 
müdafaa etmek, 

3. Adalet Bakanlığına : Memleketin her tarafına dağılacak olan üst mahkemeler vasıtasiyle 
denetleme ve gözetme işlerini daha iyi yapmak imkânlarını verecektir. 

4. Tasarının kabul ettiği esaslardan üçüncüsü: Ağır ceza mahkemelerinin üst mahkemelerden ayrı 
birer kuruluş olmasıdır. 

1295 Teşkilât Kanunu (ilk derecede muhakeme gören fakat kararları istinafa tâbi olmamakla 
bu dereceden ayrılan) cinayet mahkemelerini istinaf mahkemelerinin birer dairesi halinde tanımışaa 
da istinafa tâbi olmamak esası, yine o kanunda ceza mahkemelerinin gördüğü kabahatlerle kıymeti 
5000 kuruşa veya yıllık iradı 500 kuruşa kadar olan hukuk ve ticaret dâvalarında da mevcut oldu
ğu cihetle ilmî ve kâfi bir tefrik sebebi olamaz, 

Ağır ceza hükümlerinin istinafa kabiliyeti olmaması daha ziyade bütün dünya ceza sistemlerinde 
bu teşkilâtın jürili olması ve münhasıran vicdani takdirin üstüne, ikinci bir takdir derecesi kabulü
nün buna tecavüz teşkil etmesi bakımındandır. Jüri esasına tâbi olmamakla beraber hükümlerde vic
dan kanaatini kemaliyle kabul etmiş yani ağır ceza hâkimlerini hem jüri ve hem de hükmü, tecelli 
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eden kanaate uygun olarak yazan hâkim vaziyetinde tanımış olduğumuzdan bizde de aynı sebep 
mevcuttur. Ve fazla olarak da bu tasarı ile istihdaf edilen teşkilâtta, aynı sayıda ve istinafdakiler 
derecesinde yargıçlı olması da munzam bir sebep teşkil edebilir. Binaenaleyh: 

Muayyen ilmî ve teşkili sebeplerle hükümlerinin ikinci dereceden ayrık tutulması, ağır ceza 
mahkemelerinin istinaf mahkemelerinin birer dairesi halinde vücuda getirmeyi icabettiremez. Kaldı 
ki: Üst mahkemelerin birer dairesi halinde kabulü, her ağır ceza mahkemesinin yanında üst mahkeme 
teşkilâtının bulunması veya ağır ceza mahkemelerinin yalnız üst merkezlerinde kurulabilmesi netice
lerini doğurmakla birinci halde üst mahkemeler sayısının çoğalmasını ve mukabilinde ehliyet ve liya
katten düşmesini ve ikinci halde de ağır ceza mahkemelerinin azalmasını ve mukabilinde bir taraftan 
bu daireler altından kalkılmaz iş hamulesi altında ezilirken diğer taraftan da ağır ceza işlerinde taraf 
veya şahit sıfatiyle ilgili olan kimselerin pek uzak mesafeler kat'ına mecbur kalmasını istilzam eder. 

Mâruz sebepler komisyonumuzu, ağır ceza mahkemelerini üst mahkeme kuruluşu ile ilgilendiı-
meyip 1340 tan beri alışıldığı gibi, müstakil birer kuruluş halinde idare etmeye sevketmiştir. 

5. Tasarının kabul ettiği esas ve hususiyetlerden dördüncüsü; yargıçlara ait ceza dâvalarının 
muhakeme mercilerin! tebdil ve bunlara taallûk eden tazminat dâvalarının da ceza dâvalariyle ay
nı mercilere bağlanmasıdır. 

Filhakika, bugüne kadar, ikinci sınıf yargıç ve savcılarla ağır ceza yargıç ve savcıları aleyhle
ri ndeki ceza dâvaları Yargıtayda, diğer yargıç ve savcılarınkiler ağır cezalarda görülürken Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 575 nci maddesi gereğince tazminat dâvalarından sulh hâ
kimlerine ait olanlar mensup oldukları asliye mahkemelerinde, asliye ve icra hâkimlerine ait olan 
lar ilçenin bağlı bulunduğu il merkezlerindeki asliye mahkemelerinde, il asliye mahkemelerine ait 
olanlar da Yargıtayda görülmektedir. 

İstinaf mahkemelerinin lağvından sonra ceza işleri itibariyle ağır ceza mahkemelerine üstlük 
sıfatı verilmiş olmasına rağmen hukuk mahkemelerinde böyle bir derece farkı bulunmaması, mev
cut teşkilâtımıza göre ne ilmen, ne mantıkan müdafaa olunamıyacak bir durum meydana getirmiş
tir. Çünkü : 

'Tâyinlerinde sulh ve ilce asliye hâkimleriyle il asliye hâkimleri arasında hiçbir fark gözetil-
mediğinden esliye teşkilâtından mahrum olan bir ilçedeki sulh yargıcı 5 000 ve mukabilinde bu 
yer asliye işlerinin tâbi bulunduğu komşu ilçedeki asliye yargıcı 4 000 kuruş ve yine bit* ilce yar
gıcı 7 000 kuruşlu olduğu halde merbut bulunduğu il yargıcı 6 000 kuruş maaşlı olabilir. Bu va
ziyette 6 000 kuruş maaşlı yargıcın da 5 000 kuruşlu yargıç hakkında açılmış olan tazminat dâ
valarını görmeleri nasıl tecviz edilebilir? 

Bu mantıksızlığı izale için, hukuki veya cezai olsun yargıçlar aleyhindeki bütün dâvaları mer
ci itibariyle birleştirmek bir zaruret teşkil etmiştir. 25 nci maddenin birinci bendi ve 36 ncı mad
dede konulan hükümlere göre vaziyette hâsıl olan değişiklik şudur : 

A) İlk ve ağır ceza yargıç ve savcıları aleyhlerindeki dâvaların üst mahkemelere alınmasına 
mukabil üst mahkeme yargıç ve savcıları haklarındaki dâvalar Yargıtaya verilerek kaide daha il
in ileştirilmiştir. 

6. Tasarının arzettiği hususiyetlerden biri do : Yargıtaydan gayrı mahkemeler için belli mer
kez ve daireler kabul edilmiyerek bunların bakanlığın tensip ve takdirine bırakılmasıdır. 

Adalet teşkilâtının mülki teşkilâta ne dereceye kadar tâbi olabileceği hakkında yapılan konuş
ma ve tartışmalarda 11. VIII . 1325 tarihli (Vilâyet Teşkilâtı Adliyesince îcra Olunacak Tadilât) 
Kanununun adlî kuruluşu mülki kuruluştan ayıran birinci maddesine dayanak olan ihtiyacın bugün 
de ve hattâ daha kuvvetle mevcut olduğu neticesine varıldı. 

İlçelerde ilk mahkeme ve il merkezlerinde behemahal ağır ceza mahkemesi kurulması yolunda iz
har edilen müşterek arzu ve temenniye, bâzı ilçelerde ilk mahkeme kurulmasına bile bugün olduğu 
gibi uzak bir gelecekte dahi imkân hâsıl olamıyacağı ve bâzı küçük illerin ağır ceza teşkilâtını abes 
göstereceği cihetle, tahakkuk imkânı sağlanamadı. 

Birbirine yakın îzmir ve Manisa gibi yerler mahkemelerinin haddinden ziyade yüklü olmasına 
karşı memleketin bâzı taraflarında üç, beş vilâyetin ancak bir üst mahkeme dairesini tatmin edecek 
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kadar iş verebileceğini gösteren istatistikler üst mahkemeleri içinde kanuna girecek merkez ve sınır
lar tâyinine engel görülmüştür. Bu itibarla ilk mahkemelerin, ağır ceza ve üst mahkemelerin merkez 
ve yargı çevrelerinin tâyininin bakanlığa bırakılması uygun görülmüştür. 

7. Bunlardan başka tasarının hazırlanmasında kabul edilen değişikliklerden birisi de sulh mah
kemesi adiyle anılan bir derece mahkemesinin tanınmamış olmasıdır. 

11 Nisan 1329 tarihli Kanunla ihdas edilmiş olan sulh hâkimlikleri bu kanunun birinci ve ikinci 
maddelerindeki hüküm ve şartlara göre kaza ve nahiye merkezleriyle kurada muayyen dâvaları 
görmek üzere gezici olarak kurulmuş ve tarafların istekleriyle müracaatları halinde salâhiyet mese
lesi nazara alınmaksızın ihtilâfın halli, halka sağlanmak istenen bir kolaylık olarak kanunda yer al
mış idi. 

Bu kadar umumi mahiyet taşıyan kuruluş hükümlerine rağmen teşkilât hiçbir zaman bucak ve 
köylere kadar genişletileni emiş ve bu kuruluş bâzı vilâyet merkezleriyle Edirne Vilâyetindeki kaza
lara inhisar eylemiş idi. 

Kanunun genel hükümlerinden anlaşılıyor ki, ihdasta güdülen gaye, bilhassa köylüler arasındaki 
dâvaları masrafsız ve külfetsiz gördürmek ve onları yerlerinden ayırıp kaza ve vilâyet merkezlerine 
kadar gitmelerine mahal bırakmamaktır. Fakat tatbikatta bu neticenin elde edilmesine imkân olamı-
yacağma kanaat hâsıl olduktan sonra 469 sayılı 'Kanunla birinci maddedeki (Kaza, nahiye ve kura) 
yerine (İktiza eden yerlerde) kurulması esası kabul edilmiş ve (Gezici) olmak kaydı kaldırılmıştır. 

Bundan sonra kuruluşun geçirdiği safhalar bellidir. 1340 senesinden 1932 senesine kadar en aşağı 
yüz bucak merkezinde teşkil edilmiş bulunan sulh hâkimlerinin bu tarihte kamilen ilga edilmesine 
ve yalnız bâzı il merkezlerinde bırakılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Demek ki : Mevcut eleman 
ve vesait bu mahkemelerin kuruluşunda, düşünülen esasların-yerine getirilmesine ve memleketin 
her tarafına şâmil bir vüsati haiz olmasına yetmiyeeek kadar azdır. 

Kanunun menşei olan Fransa'da dahi bugün sulh mahkemelerinden istihzalı bir lisanla bahse
dilmekte ve bu mahkemelerin ihtiyacı tatmin ödemediği ileri sürülmektedir. 

Filhakika, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda yalnız bir çeşit usulü uygulamakta olan 
sulh mahkemelerinin halka temin eylediği veya eyliyeceği faidelerden bugün elde kalan kısmı, 
ancak davacının mahkeme kalemine baş vurarak dâvasını zaptettirmekten ibaret kalmış ve pe
şin harçtan istisna edilme hususu da yeni Harç Tarifesi Kanuniyle, refedilmiş olmasına göre mu
hakeme usulünde, esaslı bir faide ve basitlik dahi temin etmiyen sulh mahkemeleri bu haliy
le bir derece mahkemesi olarak mütalâa edilmekten uzak bulunmuştur. 

Zaten mevcut hukuk esaslarına ve her memleketin teşkilâtında derpiş olunan hükümlere 
bakılırsa sulh mahkemeleri hiçbir zaman bir derece mahkemesi olarak mütalâa, edilmemiştir. Çün
kü; kaidedir ki : Bütün dâvalar miktar ve keyfiyet itibariyle ne olursa olsun hepsi beheme
hal ilk derecede ve bir mahkemede bakılmak icabeder. Sulh mahkemeleri diye kurulmuş olan bu 
nevi mahkemelerin asli vazifesi, fertler arasında tekevvün eden uyuşmazlıkları tarafları razı e-
decek bir hal şekline bağlamak ve bu suretle esas mahkemeleri meşgul olmaktan kurtarmak idi. 
Nitekim bir kısım memleketlerde cari usullere göre belli işlerde muhasımlardan biri sulhan me
selenin halline yanaşmadığı takdirde verilecek vesikaya dayanarak asıl mahkemesine dâva ika
me edebilir. Sonradan bu maksat ve gayeden uzaklaşılmak suretiyle ve birtakım istihalelerle bir 
derece mahkemesi şeklini almış bulunan sulh mahkemelerinin beklenilen faide ve neticeyi 
sağlıyamadığı tahakkuk edince yalnız ananeye bağlanarak bir kademe halinde faaliyetlerinin de
vamı mümkün olamazdı. 

Kaldı ki; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, bulunan hususi muhakeme usulleri yalnız 
şifahi muhakeme usulünden de ibaret değildir. Her usul için bir nevi mahkeme kurulması ilti
zam olunsa idi diğer seri muhakeme usulleriyle gözetilen sonuca varmak için de bu çeşit mahkeme
lerin kurulması icabederdi. 

Ceza Muhakemeleri Usulünde sulh mahkemelerinin rolü ise sanıklar lehine konulmuş teminat
tan da mahrumiyeti mucip olmaktadır. Bilindiği gibi sulh ceza mahkemelerinde savcı hazır bu-
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lunmaksızm mahkeme yapılır. Halbuki ancak usulün 344 ncü maddesinde şahsi dâva ikamesinde 
savcının iştirak edip etmemek muhayyerliğine mukabil diğer kamu hakları bahis konusu olan bü
tün dâvalar savcı tarafından mahkemeye tevdi edilir. Verilen kararlar aleyhine o savcının ve 
üst savcının kanun yollarına gitmek hakkı mevcuttur. Savcının huzuriyle muhakeme icrası, kanu
ni bir teminat olduğuna göre usuldeki hükmün değiştirilmesi belki düşünülebilir. Bu takdirde 
de sulh mahkemelerinin bir asliye mahkemesinden farkı kalmıyacağı cihetle mücerret bir geleneği 
devam ettirmekten başka hizmet ve fayda temin etmiyecek olan sulh mahkemesi adını taşıması 
âmme hakları ve âmme intizamını sağlama bakımından bir faideyi mucip olamaz. 

Şu mülâhazalar bir tarafa bırakılsa bile sonon sene içinde sulh mahkemelerinin geçirdiği 
değişikliklerin adalet bünyesini tahrip edici bir mahiyet taşıdığı gözden uzak tutulamıyacak ka
dar açıktır. 

Bâzı ilçelerde kurulmuş bulunan sulh mahkemelerinin yargıç ve savcı azlığından dolayı asliye 
mahkemeleri haline ifrağı maddeten imkânsız bir hal aldığı için yürürlüğe konulan 3747 ve 3748 
sayılı kanunlarla bunlara hem asliye hukuk ve hem de asliye ceza işlerini görmek yetkisi veril
mişti*. 

Halbuki sulh işlerinin basitliği düşünülerek böyle işi az ilce merkezlerine gönderilen sulh yar
gıçları stajlarını dahi tamamlamamış tecrübesiz kimselerden seçildiği için esasen tek başına ka
nunun kendisine tevdi ve tahmil eylediği vazifeyi yapmakta güçlük çeken bu yargıçlara savcısız 
ceza işlerini de görmek mükellefiyetinin yükletilmesi neticesi, ilk harekette cesaretlerinin kırılma
sını mucip olmuş ve onları çok güç bir duruma sokmuştur. Artık bugün tereddütsüz belirmiştir 
ki böyle faidesiz ve gayesiz kuruluşlarla kuvvet srafı bünyeyi sarsmaktan başka bir sonuç veremez. 

Bu sebeplerden, ötürü halka inaç verici kuvvetli bir mahkeme kuruluşunu sağlamaktan başka 
çare yoktur. Bunun elde edilebilmesi de yalnız realitelere kıymet vermekle mümkün olabilir. 

Staj görmüş ve bir yargıç yanında eh aşağı iki sene tecrübe ve mümarese peyda ederek yar
gıç olmuş bir meslek müntesibi ile henüz kanuni tatbiklere alışmamış tecrübesiz bir yargıç arasın
da mukayese imkân ve şartlarını düşünmek fazladı*. 

Hususa bu kuruluş kanunu ile kabul edilen üst mahkemelerin muhtaç olduğu yargıç ve savcı
ların mevcut kadro içinden alınmasındaki zaruret sebebiyle ilk mahkeme yargıçlarının azalacağı 
bir zamanda, ayrıca hususi bir teşkilât olan sulh mahkemelerini bugünkü durumda muhafaza 
et m iye maddeten imkân yoktur. 

Bununla beraber sulh işlerinin ayrıca bir mahkemenin kurulmasını gerekli kılacak miktar ve 
nispette bulunduğu yerlerde ilk mahkemenin bir dairesi olarak kurulması esası kabul edilmiş ve 
14 ncü maddeye bunu sağlıyacak hükümler konulmuştur. O takdirde ilk mahkeme ile teması
nı. muhafaza edecek olan sulh dairesinde bir ilk mahkeme yargıcı bulunacak ve bu suretle dâ
valar daha mütekâmil ve tecrübeli yargıçlar tarafından görülerek hükme bağlanmış olacağı gi
bi savcının dâva açması ve kanun yollarına gidebilmesi de zaman kaybettirmeksizin vaktinde 
mümkün olabilecektir . 

Umumi hükümler : 
A) Anayasanın 53 ncü maddesinde. (Mahkemelerin kuruluşu . . . . . . . kanunla gösterilir) de

nilmesine ve hazırlanan tasarının da orada gösterilen kanunu meydana getireceğine dayanıla
rak (Mahkemeler Kuruluşu Kanunu) adı ve yine Anayasanın 8 nci maddesinde (Yargı hakkı : 
Millet adına mahkemeler tarafından kullanılır) denilmesine dayanılarak (Millet adı
na yargı hakkını kullanacak) kaydı ve idari ve askerî mahkemelerden ayırt edilmek üzere de 
(Genel) vıasfı kabul edilmiştir. (Madde : 1). 

1295 tarihli Kanundaki (Mehakimi Nizamiye) tâbiri (nizam) kelimesinin bugünkü anlamının 
tamamen değişmiş olması itibariyle uygun görülememiştir. 

1295 Kanununda bidayet ve 1340 tan itibaren çıkan kanunlarda (Asliye) adını taşıyan 
mahkemelere, asliyenin tercümesi olmaktan ziyade tasarıda kabul edilen iki dereceye ayrılma 
esasının bir neticesi olarak (îlk mahkeme1 denilmiştir, 
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İkinci derecede hüküm mahkemesi olmakla beraber aynı zamanda bir kısım dâvaları kesin 

olarak hükme bağlaması itibariyle istinat' yerine (Üst) denilmesi daha uygun bulunmuştur. Çün
kü istinaf arapçada bir işe yeniden başlamak anlamına gelip, üst mahkemelerde ise her işe mut
laka yeniden başlamak ieabetmiyeceği ve her- yabancı kelimeyi imkân bulundukça Türkçeleştir
mek uygun düşeceği düşüncesiyle istinaf yerine (Üst) kabul edilmiştir. 

Birinci maddede mahkeme adları yazılan satırlarla aynı zamanda kısmen üstünlük, kısmen 
derece ayrılığı gösterilmek esasına ağır ceza mahkemeleri bir istisna teşkil etmektedir. 

Hükümleri ikinci dereceye tâbi olmıyan ağır ceza mahkemelerinin ilk mahkemeler sırasında gös
terilmesi, bu gerekçenin 4 ncü numarasında arzedileıı sebeplere müstenit olmakla beraber, Büyük Mil
let Meclisine ilk sunulmasında Adalet Komisyonunun böyle kabul etmiş olması neticesidir. Binaen
aleyh mütaakıp sırada gelen üst mahkmeeler, gördükleri davalar itibariyle, ağır ceza mahkemelerine 
karşı (Üstün mahkeme) değildir. Bununla beraber ağır ceza hâkiminin yargılama mercii olmak 
itibariyle üst mahkemeler bir yönden de bu mahkemelere karşı üstünlük kazanmıştır. 

Bu mülâhazalardan sarfınazar ağır ceza mahkemelerinin ilk mahkemelerden sonra gelen ayrı bir 
satıra alınması, bu mahkemelere karşı üstünlük mânasını ifade edeceği gibi üst mahkemeler sıra
sına yazılması da 1295 kanununda olduğu gibi üs*., ve ağır ceza mahkemelerinin bir sayılması ve bina
enaleyh bâzı yerlerde her iki görevin aynı heyette birleştirilmesi neticesini verir ki; bu takdirde üst
lerin ilgasına saik olan 1340 durumu her zaman yenilenebilir. 

8. 3 ncü maddede, mahkemelerle birlikte bulunması gereken daireler gösterilmiştir. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 171 nci maddesi mucibince, ilk mahkeme yargıçlarının yetkisine giren 
işler savcıların isteğine bağlı olarak ilk tahkikata tâbi bulunduğundan sorgu yargıçları ve Kara Ti
careti Kanununun 26 nci maddesine dayanılarak Ticaret Sicil Teşkilâtı ve tera ve İflâs Kanunu ge
reğince İcra ve İflâs daireleri ilk mahkemelerin bulundukları yerlere hasredilmiştir. 

Hususi kanunlarında bulunacakları yerler muayyen olduğundan ve teşkilâtları ancak Tapu dai
releri vaziyetinde ve mahkemeler haricinde bulunduğundan noterlerin burada bahis konusu edilme
sine mahal görülmemiştir. 

3 ncü maddenin son fıkrası; Kara Ticaret Kanununun meriyeti hakkındaki 866 sayılı Kanunun 
geçici maddesinde kabul edilen teşkili hükmün esasi an diril masından ve ticaret odası bulunmıyan yer
lerde ticaret, sicili için bir merci tâyininden ibarettir. 

9. Dâva açmak, duruşmada bulunmak ve verilecek kararlar aleyhine kanun yollarına gitmekten 
ibaret olan görevleri sebebiyle her mahkeme yanında bir Cumhuriyet Savcısının bulunması ve işi çok 
olan yerlerde savcılara birer yardımcı verilmesi ve gereken yerlerde yardımcıların çoğaltılması tasa
rının dördüncü maddesinde gösterilmiştir. 

ilk ve ağır ceza teşkilâtını ihtiva eden yerlerde savcıların taaddüdünde bir fayda tasavvur edileme
diğinden buralara tâyin edilecek ağır ceza savcılarının aynı zamanda ilk mahkeme savcılığı vazifele
rini de görmeleri esası kabul edilmiştir. (Madde : 4) 

10. Teftiş kurulu ve müfettişler ancak Yüksek Bakanlık kadrosuna dâhil olabileceği cihetle 
5 nci maddede müfettişlerden bahsedilmesi, münhasıran müfettişlerin yarkıç ve savcılardan ve kı
saca mahkemelerden ayrı olmadığını ve teftişin mahkemelerin tâbi olduğu denetlemenin bir so
nucu bulunduğunu göstermek içindir, 1295 Kanununda da müfettişlere özel bir durum verilmesiyle 
aynı maksat güdülmüş bulunuyordu. 

Tasarının bu maddesinde (yargıya dokunmaksın IO ihtirazı kaydının konulmasını lüzumlu gören 
komisyonumuz bu hususta bir hayli tartışmalarda bulunmuştur. Anayasa hükümlerine göre yargı 
hakkı bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı için teftişin, mahkemelerin istiklâline aykırı 
olduğu gibi bir kavram ifade etmesi hatıra gelebilir ve iddia, olunabilir. 

Gerçekten bir yargıç her hangi bir dâvayı görürken her türlü müdahaleden azadedir ve hiç şüp
he yoktur ki : Yargıca bu hususta tavsiyelerde bulunmayı tecviz edecek bir düşünce kabul edilemez. 
Ancak yargı cihazı unsurları olan yargıçların her türlü nakîsadan âri olduklarını iddia etmeye de 
imkân olamıyacağı ve yargıcın dâvayı görürken görevini kötüye kullanarak bir suç irtikâp etmesi 
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ve hükmünü verdikten sonra kararı ihtiva etmesi gereken zaptı ve dâva dosyasını uzun müddet ta-
mamlıyamıyarak yüz üstü bırakması gibi yalnız görevi ilgiliyen hareketlerde ve bunlar dışında 
şahsi bir suç işlemesi halinde durumu ve şikâyetleri tahkiksiz bırakmak da' kabil olamıyacağı için 
yine yargıçlık meslekinden yetişmiş kişiler vasıtasiyle bunları araştırmak, Devletin âmmeye karşı 
yükümlendiği görevin yerine getirilmesi demek olacağından bunun hilafını kabul ve mülâhaza yer
siz olur. 

Bunlardan başka yargıçların yükseltilmesi, meslekî kabiliyetlerinin ve şahsi meziyetlerinin dere
cesine bağlı olması bakımından da faaliyetlerini ve diğer vasıflarım incelemek ve bunlara göre 
Yargıçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasını mümkün kılmak gerekmektedir. 

Bu itibarla ve medeni milletlerin bir kısmında olduğu gibi bizde de müfettişlik teşkilâtının ka
bulü uygun görülmüş ve madde bu mülâhazalara göre tertiplenmiştir. 

11. 6 ncı maddede mahkemeler için yazı kurulları savcılık, sorgu yargıçlığı ve ticaret sicil me
murlukları için de yazıcı kabul edilmiştir. 

Yazı kurulundan maksat, 52 nci maddeye göre başlarında Başkâtip adlı bir üst bu
lunan yazıcılar heyetidir. Mahkemeler dışındaki teşekküllerde sayıları no olursa olsun yazıcılar 
sorgu yargıçlarına ve ticaret sicilli memurlarına tâbi bulunacağından bıınlardakilere (Kurul) de
nilmesine lüzum görülmemiştir. 

(Mahkeme) ve (daire) tâbirlerinin tasarıda kabul edilen mâna ve şümullerinin burada tebarüz 
ettirilmesi ayrı yazı kurulu verilmesi gerekecek yerlerin anlaşılması için faydalı görülmüştür. 

A) İlk mahkemelerde asıl olarak bulunan tek yargıçtır. Ve bütün işler bunlara verilmiştir. 
Hukuk ve ceza işleri için ayrı ayrı kayıt defteri tutmakla beraber hepsi bir mahkeme teşkil 

eder. 
B) Bir ilk mahkeme çevresinde yalnız bir ceza ve bir hukuk yargıcı varsa iki yargıç bir mah

keme teşkil eder. 
C) İstanbul'un Fatih, Beşiktaş, Üsküdar gibi ilce veya semt itibariyle ilk mahkemeleri veya 

daireleri taaddüt eden yerlerde bakanlık her daireyi veya bir arada birkaçını bir daire saymak 
hakkını haizdir. 

D) Mütaaddit ağır ceza heyeti olan (İstanbul gibi) yerlerde bunların her biri birer daire 
ve tümü bir mahkeme sayılır. 

E) Yargıtay dairelerinde işlerinin çokluğu ve çeşidi itibariyle ayrı yazı kurullarına ihtiyaç 
derkâr olmakla maddeye bunu gösterir bir kayıt ilâvesine lüzum görülmüştür. Sorgu hâkimlerine 
kâtip refakati, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 180 nci maddesinin açık hükmü icabından ol- , 
duğu cihetle bunlarda ve savcılıklarda birer yazıcı bulundurulması lüzumlu görüldü. 

12. Karar nisaplarında hususiyet gözetilen Yargıtay kısım ve büyük genel kurulları dışın
da kalan toplu mahkeme ve daireler için Yargıtay, Üst ve Ağır Ceza bölümlerinde ayrı ayrı mad
deler yazılmasının önüne geçilmek maksadiyle genel hükümler kısmında hilâfında sarahat olma
dıkça salt çoklukla karar verileceğini gösteren 7 nci madde kabul edilmiştir. 

13. Aynı# kurul veya işte birleşmesi caiz olmıyan kimselerin -gösterileceği yerin kuruluş ka
nunu olup olmadığı tartışmaları; bir kurulun, bir mahkemenin kurulmasına ait bir hüküm ol
duğu ve usul kanunlarındaki (dâvaya bakmadan memnuiyet) maddelerinin kuruluş kanununu bun
dan vareste kılamıyacağı neticesine müncer oldu. 

Usul kanunlarında yargıçların (dâvaya bakmak memnuiyeti) nde akrabalığın üç derecesi naza
ra alındığı cihetle 8 nci maddede bu hüküm kabul edilmiştir. 

Mahkemelerin kuruluşuna ait olmak üzere konulan bu maddede avukatları ele almaya imkân 
görülmemekle beraber, bir kurulda veya bir i?te birleşmelerinde tasavvur edilen sakınca 3 ncü 
derece akrabaların yargıç ve avukat sıfatiyle karşılaşmalarında da kemaliyle mevcut olduğundan 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 ve Ceza Muhakemeleri Usulünün 21 nci maddeleri
ne de aykırı düşen 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin tevsian tadiline ihtiyaç 
bulunduğu arza şayan görülmüştür. 

8 nci maddede son derecesi gösterilen akrabalar yargıç veya yardımcı yargıç, yahut savcı ve-
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ya yardımcısı iseler bir dairede karşılıklı olarak yargıç - savcı, yargıç - sorgu yargıcı, sorgu yar
gıcı - savcı iseler aynı işlerin tahkik ve muhakemesinde birleşemiyecekleri gibi birinin yaptığı 
hazırlık veya ilk tahkikat veya verdiği hüküm evrakının (tevkif veya men'i muhakeme kara
rını tasdik, dâvayı görmek veya hükmü tetkik gibi) mütaakıp safhalarında da bulunamıyacak-
lardır. 

14. 9 ncu madde açık bulunan veya fiilî ve hukuki sebeplerden biri ile görevlileri, işleri ba
şında bulunmıyan yargıçlık, sorgu sargıçlığı ve savcılık görevlerinin, hangi vazifeliler tarafın
dan görüleceği ha'kkmdaki hükümleri kapsamaktadır. 

Hiç şüphe yoktur ki : Bir görevin eşini veya mümasilini ifa eden o yerde bir görevli varsa 
her hangi bir sebeple yapılamamakta olan işin bu görevli tarafından yapılması gerekir. Görevli 
tek olursa bunda tereddüt edilecek bir cihet bulunamaz. Ancak müştereik görevlilerin çokluğu 
halinde açık olan veya bir sebeple yapılmamakta bulunan görevin yüksek dereceli yargıç tara
fından bunların içinden seçilecek birine gördürülmesi zaruridir. Yükseik dereceli yargıcın bir
den ziyade olması takdirinde kıdemlisinin bu seçme işini yapması iktiza eder. 

Sorgu yargıçlığı veya savcılık görevlerini yapacak müşterek görevliler veya yardımcı yargıç 
bulunmazsa yine yüksek dereceli yargıcın tensibiyle görevin mahkeme başkâtibi veya 
Yargıçlar Kanununda nitelikleri gösterilen stajyer veya aday tarafından yapılması uygun olur. 

Stajyer veya adayın yargıçlık sıfatını haiz olmaması sebebiyle bunların yargı işlerine karış
ması doğru olamıyacağı hakkında bir mülâhaza ileri sürülebilir. 

Ancak burada bahis konusu olan iş, savcılık vo sorgu yargıçlığı olup hüküm yargıçlığı değildir. 
Şimdiye kadar geçen ve bugün de yürürlükte bulunan hükümlere göre mahkeme başkatibinin yar
gıçlık sıfatı bulunmadığı halde savcı veya sorgu yargıcına vekillik etmesi mümkündür. 

Bu itibarla başkâtibin ve Hukuk Fakültesinden mezun olup bir müddet sonra yargıçlık sı
fatını kazanacak olan aday ve stajyerin O. Savcısına ve sorgu yargıcına vekillik etmesinde hu
kuk esaslarına uygunsuzluk görülmemiştir. 

15. Onuncu madde, dokuzuncu maddenin tamamlayıcısı olan hükümlerden bahsetmektedir. 
Buna göre 4. bentte sıralanmış olanlar kendi aralarında müşterek görevli sayılır. 
(Kendi aralarında) kaydı, sıralardakilerin birbirine tedahül etmemeleri için konulmuştur. Zira 

her sırada yazılı olanlar bulundukça yüksek dereceli yargıcın 9 ncu madde hükmünü uygulamasına 
lüzum ve icap bulunamaz. 

16. 11 nci madde, 367 sayılı Kanunun koyduğu iki esası ihtiva etmektedir. 
1. Yargıç ve savcılara başka görevler için 
2. Mahkemelere, başka yerler mahkemeleri işleri için yetki vermek hakkını bakanlığa tanımak. 
Bunlardan başka üçüncü bir esas da Yargıçlar Kanunu hükümlerine dayanılarak bu kuruluş kanu

nunda kabul edilmiştir ki; o da yargıç ve savcılar ile yardımcılarına bakanlık işlerini gördürmek 
yetkisidir. 

28 nci maddenin B. bendiyle üst mahkeme birinci başkanlarına tanılan -yetki ancak ivedili bir ted
birdir. Ve vekil olarak gönderilecek yargıcın görev yerindeki işlerinin aksamaması için bu tedbirin 
geçici olması zaruridir. • 

Esasen uzun zaman devam edecek ağır hastalık ve hava tebdili ve işten el çektirme gibi sebeplerle 
boş kalan yerler çoğalınca bunları doldurmak için üst mahkeme yargı çevresi içindeki yerlerinden 
ayrılmalarında sakınca görülemiyecek yargıçlarda yeter derecede bulunmayacaktır. 

Bu düşünceler, kuruluşa Miskinliği sebebiyle bu kanunla kaldırılması gereken 367 sayılı Kanu
nun yargıç ve C. Savcılarına başka görevler için yetki verilmesi hususunda Bakanlığa tanıdığı hak
kı kabule saik oldu. 

ölüm, hstalik, silâh altına alınma, işten el çektirme gibi sebeplerin aynı yer kadrosundaki yar
gıç ve C. Savcıları üzerinde aynı zamanda toplanması hallerinde veya zelzele, yangın ve seylâp gibi 
umumi felâketlerde vekil göndermek veya gönderilmemek imkânsızlığı karşısında dâva sahiplerinin 
veya ilgililerin fiilî sebebe dayanarak birer birer nakli dâva yoluna gitmeleri hem 'kendilerini ve 



- 11 — 
h<*n de merci tayiniyle görevli mahkemeyi güç duruma sokacağından o yer mahkemesine ait dâ
vaları, yakın bir mahkemeye vermek zaruri bulunmuş ve adı geçen kanunun buma ilişkin hükmü de 
kuruluş kanununa alınmıştır. 

367 sayılı Kanunun sayılan esaslarından başka olarak Yargıçlar Kanunu gereğince yargıç, C. Sav
cısı ve yardımcılarının Bakanlık görevlerinde çalıştırılmaları da bugün bir zaruret halinde belirmek
tedir. 

Gerçekte Bakanlığın teknik dairelerinde veya diğer idari kısımlarında çalıştırılan memurların 
sayısı kadroya göre yeter derecede olmadığı gibi bu görevlerde yetiştirilecek memurların fiilî yargı 
işleriyle uğraşmamak yüzünden • hukuki bilgilerinin ve kanunu uygulama kabiliyetlerinin zaman 
geçtikçe azalmakta olması bir vakıa olarak ortada bulunmasından ötürü bu görevlerde^geçiei olarak 
bir yargıç ve savcının görevlendirilebilmesi, ancafc Bakanlığa kanunla tanılacak bir yetkiye dayanı
larak mümkün olabilecektir. 

Bakanlık iç işlerini düizeniiyöcek kanuna konulacak hükümlerle de durumları daha açık ve kesin 
şekilde belirtilmesi mümkün olabilen yargıç ve savcılarla yardımcılarını umumi adalet faaliyetlerin
de müessir rolü olduğu şüpheden vareste bulunan Bakanlık işlerinde geçici olarak çalıştırmak, bu
gün gerçekleşmiş, bir ihtiyacı karşılıyacak başlıca bir tedbir olarak mülâhaza edilmiş ve özel bir 
kanunda «mevcut hükmü Genel Kuruluş Kanununa almak daha isabetli görülmüştür. 

tik mahkemeler 
Tasarının birinci babının birinci bölümünde ilk mahkemelerin lüzum görülen yerlerde kurul

ması esas olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar komisyonca her ilçede mutlaka bir ilk mahkeme 
kurulması düşünülmüş«sede sonra her ilçede bir ilk mahkeme kurulması için en aşağı üç, dört 
yargıca ihtiyaç bulunduğu ve halbuki yargıç sayısının bugünkü ihtiyacı bile karşılıyamadığı ve 
idari zaruretlerle yeniden yeniye kurulan ilçelerin durumdaki bu zorluğu mütemadiyen artırdığı 
ve teşkili tasavvur edilen üst mahkemeler ihtiyacının da hesaba katılması halinde yakın bir gele
cekte bu düşüncenin yerine getirilemiyeceği göz önünde tutularak ilk mahkemelerin lüzum görü
len yerlerde açılması ve bunların yargı çevresinin Adalet Bakanlığınca belli edilmesi münasip 
görülmüş ve tasarının 12 nci maddesi bu maksatla düzenlenmiştir. Şu halde kabul olunan esas 
bugün yürürlükte bulunan hükümlere tamamen uygun olup her ilçede mutlaka bir ilk mahkeme 
kurulması mecburiyeti yoktur, tcabmda birkaç ilce birleştirilerek bunlar için yalnız bir mahkeme 
teşkiliyle yetkilenebilir. 

Tasarıda ilk mahkemelerin görevleri gösterilirken yine yürürlükte olan kanun hükümleri de
ğiştirilmemiş ve ancak umumi hükümler kısmında arzolunan sebeplerle sulh mahkemeleri teşkiline 
yer verilmediğinden kanunların merci olarak sulh mahkemelerini gösterdiği işlerin ilk mahkeme
lerde görüleceğine dair hüküm ilâve olunmuştur. 

Yine bugünkü hükümlere uygun olarak ilk mahkemelerin ihtiyaca göre hukuk, ticaret, ceza 
ve sulh dairelerine ayrılabilmesi ve sulh işlerinin hususiyeti gözetilerek bu işlere bakan dairenin 
yargı çevresi belli edilmek suretiyle bağlı olduğu ilk mahkeme merkezi dışında ve fakat yine onun 
yargı çevresi içinde kurulabilmesi komisyonca kabul edilmiştir. 

Bundan başka iş miktarına göre dairelere verilen yargıç ve yardımcılarının artırılması ve bun
lar arasında iş, bölümünün temini ve işi çoğalan daireden başka daireye iş verilmesi suretiyle ça
lışmanın düzenlenmesi ve icra ve iflâs işleri için ayrıca bir yargıç ve yardımcısı bulundurulabil-
mesi imkânının temini için. tasarıya ayrı hükümler konulmuştu*. 

Tasarıda sulh hukuk işleri sayılırken bugünkü iktisadi durum göz önünde tutularak alacak ve 
menkul ve gayrimenkul ayın dâvalarında sulh işleri 1 000 lira ile tahdit edilmiş ve bununla bir 
olmak üzere menkul veya gayrimenkul kira bağıtından doğan haklara ve tahliyeye ,ait dâvaların 
da ancak 1 000 lirayı geçmemesi şartiyle sulh işi sayılması kabul olunmuştur. Bundan başka zilyed-
liğin korunmasına mütaallik dâvaların acele ve kolaylıkla görülmesindeki lüzum ve ehemmiyet göze
tilerek bu dâvaların kıymetine bakılmaksızın sulh işi sayılması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan 
Medeni Kanunun 315 nci maddesindeki nafaka dâvalarını sulh işi sayan bugünkü kanun hükmünün 

(Genel mahkemeler) 
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yine Medeni Kanunun ayın mahiyetteki 161 ve 162 ve 163 ncü maddelerindeki tedbir ve nafaka işle
rine de teşmili çok faydalı olacağı düşünülmüş ve tasarı bu şekilde tertip olunmuştur. Tasarının di
ğer hükümleri bugünün mevzuatına uygundur. 

Sulh ceza işlerine gelince : Bugün olduğu gibi kabahatlerin hepsi sulh işi sayılmış ve tasarının 
15 nci maddesi gereğince sulh işlerine bakan ilk mahkemelerin görevinden kanunun başka mercilere 
verdiği işler çıkarılmış ve bu suretle Belediye Kanunu hükümlerine ilişilmemiş, olduğundan tasarıya 
bu hususta bir kayıt ilâvesine lüzum kalmamıştır. Bundan sonra takibi şahsi dâva ve şikâyete bağlı 
olan işlerden sulh işi sayılanlar gösterilmiştir. Halen yürürlükte bulunan hükümlerle tasarının bu 
kanundaki hükümleri arasındaki fark pek azdır. Şöyle ki: Taallûk ettiği maddenin basitliği ve ceza
nın azlığı" ve takibi şikâyete bağlı bulunması itibariyle Ceza Kânununun 253 ncü maddesinin son 
f ıkrasiyle eski hükümlerde yer almaması mutlak bir sehivden ileri geldiği şüphesiz bulunan yine 
Ceza Kanununun 459 ncu maddesinin ilk fıkrası sulh işleri arasına katılmış ve açık önemi göz önün
de tutularak neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim ve sair neşir vasıtalariyle yapılan namus ve 
şöhret veya vakar ve haysiyete tecavüz suçlarından Ceza Kanununun 482 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası ve yine aynı mahiyette ve önemde bulunan siyasi veya mülki veya askerî bir heyet ve saire 
haklarında işlenen tecavüz ve hakaret suçlarından bahseden Ceza Kanununun 483 ncü maddesinin 
son fıkrasının sulh işleri arasından çıkarılarak ilk mahkemelere verilmesi uygun görülmüştür. 

Yukarda sayılanların dışındaki sulh işleri hazırlanan tasarının sonuna gelen fıkralarında yer 
almıştır. İncelenmesinden anlaşılacağı üzere değişiklik, yalnız birkaç maddeye inhisar etmektedir. 
Ezcümle ağır hapse kadar hükmü ihtiva eden Ceza Kanununun 298 nci maddesi ve mahiyeti ve takdir 
ve tatbikte doğuracağı zorluk itibariyle 312 nei madde ve son değişikliğe göre doğrudan doğruya 
ceza hükmünü ihtiva etmiyen 334 ncü madde ve yine tadil dolayısiyle burada yeri kalmıyan 
492 nci madde sulh işleri arasından çıkarılmış ve yine son tadile göre 491 nei maddenin an
cak ilk fıkrasiyle ikinci fıkrasının hayvan hırsızlığına ait 6 nci bendine sulh işi olarak yer ve
rilmiştir. Bundan maada sulh işi olan 308 nci madde ile ilgili ve cezası nispeten ağır olmıyan 
ve acele işlerden olan *309 ncu maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasiyle zabıta işleriyle ilgisi olması dolayı
siyle acele görülmesi gereken ve cezası nispeten hafif olan 353 ncü maddenin sulh işleri arası
na alınması münasip görülmüş ve diğer kanunların sulh yargıçlarını görevlendirdiği işlerde 
eskiden olduğu gibi sulh işleri arasında bırakılmıştır. 

Sorgu yargıçlariyle icra ve iflâs yargıç ve memurları ve ticaret sicili memurlarının görev ve 
yetkileri Ceza Usulü ve tcra ve İflâs ve Ticaret kanunları ve diğer kanunlarla belli olduğundan 
tasarıda bu cihetin gösterilmesiyle iktifa edilmiştir. 

Tasarının birinci babının ikinci bölümünün ilk maddesinde (Tasarı madde : 17) ağır ceza mah
kemelerinin bir başkan ve iki üye ile kurulacağı ve ayrıca bu mahkemelerde gerektiği kadar ye
dek üye bulundurulacağı ve bu suretle mahkemenin kurulması mümkün olmıyan hallerde üst 
mahkeme üyeleriyle eksiğinin tamamlanacağı ve bu şekilde de kurulun teşkili mümkün olmazsa 
ilk mahkemeden yargıç alınacağı ve ancak hiçbir zaman birden ziyade ilk mahkeme yargıcnm 
kurula giremiyeceği gösterilmiş ve bu suretle heyetin daima üstün vasıfta elemanlarla teşkili 
temin olunmak istenilmiştir. 

Tasarıda müstakil ağır ceza mahkemeleri kurulması esas olmakla beraber mahallî ihtiyaçlar 
ve y.urdun coğrafi durumu da göz önünde tutularak bir ağır ceza mahkemesine bağlanması 
halka güçlük verdiği anlaşılan ve başlıbaşma böyle bir mahkeme kurmaya da işi yetmiyen yer
lerde tâyin edilecek bir yargıcın başkanlığı altında ilk mahkeme yargıçlarının katılması sure
tiyle de ağır ceza mahkemesi teşkil edilebileceği zarureten kabul olunmuştur. 

Ağır ceza mahkemelerinin görevleri hakkındaki hükümler bugünün mevzuatına uygun olarak 
tertip edilmiştir. 

1. Üst mahkemeler 
Bu kanun tasarısının üçüncü bölümü (Üst mahkemeler) hakkındadır. (Madde : 20-21) 
Mevzuatımızda (İstinaf mahkemesi) adını taşıyan bu müesseseye, birinci maddenin birinci 



ûkrasiBdakiÜk.mahkeme tabiriyle mütenazır olarak (Üst mahkeme) adının verilmesi münasip gö
rülmüştür. 

Beyandan müstağnidir ki; üst mahkemeler ük mahkemelerin fevkında bir derece mahkemesidir. 
îlkmahkemelerden kesin olmıyarak verilen hüküm ve kararları inceler ve gerektiğinde yeniden ba
kar ve karara- bağlar. 

Tasarının yirminci maddesiyle üst mahkeme merkezinin ve yargı çevresinin tâyini Adalet Bakan
larının takdirine bırakılmış, ve ilk mahkemeler hakkındaki 14 ncü maddenin birinci iıkrasiyle mü
tenazır olarak da üst mahkemelerin kurulusundan ve dairelerin sayısından ve iş bölümünden bahis 
olan 21 nci madde tesbit edilmiştir. 

Üst. mahkemeler; hukuk ve ceza dâvalarına bakmak üzere hukuk ve ceza dairesi adiyle en az 
iki daireye ayrılmıştır. Ancak işi çok olan yerlerde daire sayısının ihtiyaç nispetinde çoğaıtilabil-
mesini ve .ticari ve iktisadi bakımdan daha ziyade ehemmiyetli olan yerlerde ayrıca bir ticaret daire
si de kurulabilmesini sağlamak maksadiyle özel hükümler konulmuştur. 

tş bölümüne gelince: Bu mahkemelerin kendi kurulları yahut Adalet Bakanlığı tarafından iş bö
lümü yapılması hakkında uzun uzadıya cereyan eden tartışma sonunda kendi kurulları tarafından 
iş bölümü yapılması ilk bakışta daha amelî görülmekte ise de meselenin yargı tevzii ile ilgili olması 
bakımından Adalet Bakanlığınca daireler arasında iş bölümü yapılması yahut dairelerden birinin işi 
normal çalışmasına rağmen o dairece görülemiyecek derecede çoğaldığı takdirde münasip görü
lecek bir kısım işlerin diğer daireye verilmesi anaprensiplere daha uygun görülmüştür. 

2. Üst mahkemelerin kurulusu, Madde : 22 
Bu maddede üst mahkemelerin her dairesinin bir başkan ve iki üye ile kurulacağı ve ölüm, has

talık veya elde olmıyan diğer sebeplerle bir dairenin kurulamadığı hallerde kurula alınmak üzere 
gerektiği kadar yedek üye veya üye yardımcısı da bulunacağı gösterilmiştir. Ancak kurula birden 
fazla üye yardımcısı alınmasındaki mahzurlar göz önünde tutularak 22 noi maddenin son fıkrasın
da (Kurula birden ziyade yardımcı -almmıyacağı) nın tasrihine lüzum görülmüştür. 

Birinci Başkan/Madde : 23 - 24 
Bu lasarıda yazılı işleri görmek üzere her üst mahkemede bir birinci başkan- bulunması esas 

olarak kabul olunmakla beraber işi elverişli olan yerlerde ayrıca daire başkanı bulundurulması 
işeaîjefenaeıyîp daire başkanlığı görevinin birinci başkana verilebileceği hakkında 23 ncü mad4eye is>-
tsmei bir hüküm koymak faydalı görülmüştür. Birinci başkan; filesas yargı işlerine bakmaz. 
YâüJüz bu tasarıda yazılı idare, inzibat ve teftiş ve sair işlerle meşguldür. Ancak daire başkan
lığı l$rwinin birinci baskanlağ® verildiği yerlerde yargı işlerine de bakmakla ödevli sayılmış ve 
birinci başkan ile daire başkanlarının bulunmadığı zamanlarda görevlerinin kimin tarafından gö
rüleceği ve dahilerden biri kendi elemanlariyle kurulamazsa eksikliğin nasıl tam&mlsnacağı hak
kında 24 ncü maddede özel hükümler sevkedilmiştir. 

24 ncü maddedeki hususiyetlerden biri de kendi elemanlariyle kurulması imkân dışında olan 
ve diğer dairelerden üye alınması da kabil olmıyan üst mahkeme dairelerinin o yerdeki ağır ceza 
mahkemesinden üye ailınarak eksikliğin tamamlanmasına cevaz verilmesidir. Bu gibi hallerde ağır 
ceza mahkem&leri üyelerinden faydalanmak, bir taraftan da bu mahkemelerin vaktinde kurulma
lına ve ağır ceza işlerinin zamanında görülmesine engel olabileceği mülâhaza edilebilirse de kendi 
elemanlariyle kurulmıyan bir dairenin ilk önce diğer daireden üye alınmak ve bununla da ku
rulamazsa ağır ceza mahkemesinden üye getirilmek suretiyle ve aynı zamanda tertibe de riayet 
şartiyle kurulması düşünülmüş ve diğer daireden alınacak üye ile eksiğinin tamamlanmaması pek 
nadir hallerden bulunmuş olduğundan böyle bir mülâhazanın pek de yerinde olamıyacağı ve esa
sen bu gibi zaruretler karşısında başka bir hal çaresi de bulunmadığı düşüncesiyle 24 ncü madde
nin son fıkrası bu esasa uygun olarak tertiplenmiştir. 

3. Üst mahkemelerin görevleri, Madde : 25 
Üst mahkemelerin ceza ve hukuk dairelerine ayrılmış olmasına göre hukuk ve ticaret işlerinde

ki görevlerini 25 nci maddenin birinci fıkrasında ve ceza işlerindeki gererlerinin de bu maddenin 
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ikinci fıkrasında ayrı ayrı gösterilmesi uygun görülmüş ve bu maksatla sözü geçen madde kaieme 
alınmıştır. 

Üst mahkemelerin hukuk daireleri; ilk mahkemelerden kesin olarak verilmiyen hukuk ve tica^ 
ret hükümlerine ve ceza dairesi de ceza hükümlerine bakmakla mükelleftir, izaha hacet yoktur ki; 
ayrıca ticaret dairesi kurulmuş olan yerlerde ticaret işlerine dair hükümleri incelemek bu daireye 
aittir. 

Üst mahkemelerin hukuk ve cezadaki görevleri 25 nci maddede açık olarak gösterilmiş olduğundan 
bu hususta daha fazla izahat verilmesi lüzumsuz sayılmıştır. 

Bu maddenin hususiyetlerinden biri de; hukuk ve cezada sulh işleri sayılanlarla ilgili olanlar 
hakkındaki üst mahkeme hüküm ve kararlarının kesin olmasıdır. Komisyonumuz bu gibi sulh işle
rinin üst mahkemelerde mi, yoksa Yargıtayda mı incelenmesinin uygun olacağını mülâhazaya değer 
bir mevzu olarak kabul etmiş ve bu konu üzerinde ehemmiyetle durarak hayli münakaşalar yapmıştır. 
Sulh işlerinin üst mahkemelerde incelenmesi, bu mahkemelerin küçük birer Yargıtay durumuna 
düşeceği ve bu sebeple de içtihat ihtilâfına meydan verebileceği ve yeni kurulacak olan üst mahkeme
lerin Yargıtaydan daha yüklü duruma girebileceği mülâhaza edilebilirse de komisyonumuzun çoğun
luğu bu mülâhazalardan hiçbirini varit görmemiştir. 

Evvelâ, sulh işlerinin üst mahkemelere verilmesiyle bu mahkemelerin Yargıtaydan daha fazla 
yüklü bir duruma düşeceği kabul edilemez. Çünkü; enaz yirmi, yirmi iki yerde üst mahkeme kurula
cağı verilen bilgilerden anlaşılmasına göre tahminen otuz bin sulh işinin bu mahkemelere dağıtıl
ması halinde her birine 1366 - 1500 iş düşer ki; bu miktar bir daire için normalin dununda sayılır. 
Nispetle basit olan bu otuz bin işin Yargıtayca incelenmesi ise, bilâkis Yargıtay dairelerini mahmul 
bir hale sokar ve daha önemli işlerde süratle inceleme yapmasına ve görevini ilmî cephede başarmaya 
engel olur. 

Bu sebepledir ki; komisyonumuz; Yargıtayı bu müşkül durumdan kurtarmak için sulh işlerinin 
kesin olarak üst mahkemelerce incelenmesini münasip görmüştür. 

Üst mahkemelerin küçük bir temyiz mahkemesi haline düşmesi ve netice itibariyle içtihat ihtilâ
fının artması, yani üst mahkemelerin aynı mesele hakkında yekdiğerine aykırı karar vermeleri hak
kındaki mülâhaza bir dereceye kadar varit olabilir. Ancak bu mahzur hiçbir vakit sulh işlerinin kesin 
olarak üst mahkemelerce tetkikma engel olmamalıdır. Çünkü; yürürlükte bulunan Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununda yirmi beş liraya kadar olan alacak dâvalarının asliye mahkemelerince 
kesin olarak görüleceği kabul edilmiş olduğu halde yirmi yılı geçen bir süre içinde içtihat ihtilâfına 
meydan verildiği hakkında bir iddia ve şikâyet işidilmemistir. Bununla beraber Bakanlıkça kararların 
yayınlanması ve tamimler yapılması gibi ilmî tedbirlerle bunun önlenmesi de kabildir. Gayrimen-
kule mütaallik dâva ve ihtilâfların ehemmiyeti göz önünde tutularak mutlak surette, yani değerine 
bakılmaksızın gayrimenkul dâvaları hakkındaki hükümler 25 nci madde hükmünden ayrık tutul
muştur. 

4. Merci tâyini, madde : 26 ' 
Şimdiye kadar mahkeme ve yargıçlar arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlığından doğan merci 

tayini işlerinin birçoğuna Yargıtay dairelerinde bakılmakta idi. Üst mahkemeler kurulduktan sonra 
yargı çevresindeki mahkemelerle yargıçlar arasında çıkan bu gibi uyuşmazlıktan doğan merci tâyini 
işi; uyuşmazlığın süratle neticeye bağlanacağı ve Yargıtaym da nispeten işini azaltacağı mülâhaza-
siyle üst mahkemelere verilmiş ve 26 nci madde bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Üst mahkemelerin merci tâyini yetkisi; bu makinelerin yargı («evresi içindeki mahkemeler ve 
yargıçlar arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarına münhasırdır. 

Maddedeki (Mahkemeler) tâbirinden ilk mahkekemelerle ağır ecza mahkemeleri kasdedilmiş, (Yar
gıçlar) sözünde icra ve sorgu yargıçları da dâhil bulunmuştur. 

Aralarında uyuşmazlık çıkacak mahkemelerle yargıçlar, hakkında biraz izahat verilmesi ve ko
layca anlamak ve anlatmak maksadiyle de HukuK ve cezadaki uyuşmazlıkların ayrı ayrı gösterilmesi 
fav_da,lı sayılmıştır. Şöyleki : 
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A) fîukukta : 
1. Bir üst mahkemeye tâbi ilk mahkemeler arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları, 
2. Bir üst mahkemeye tâbi olan ve başka başka işlerle görevlendirilmiş bulunan ilk mahkemeler 

arasında çıkan görev uyuşmazlıkları, 
3. Bir üst mahkeme çevresindeki icra yargıçları arasındaki yetki uyuşmazlıkları, 
4. Bir üst mahkeme çevresindeki ilk mahkemelerle icra yargıçları arasında çıkan görev uyuşmaz

lıkları, 
B) Cezada : 
1. Bir üst mahkemeye tâbi ilk mahkemeler arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları, 
2. Bir üst mahkemeye tâbi olan ve başka başka işjerle görevlendirilmiş bulunan ilk mahke-

i meler arasında çıkan görev uyuşmazlıkları, 
3. Bir üst mahkeme çevresindeki ağır ceza mahkemeleri arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları, 
4. Bir üst mahkeme çevresindeki ilk mahkemelerle ağır ceza mahkemeleri arasında çıkan gö-

İ rev uyuşmazlıkları,' 
5. Bir üst mahkeme çevresindeki sorgu yargıçları arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları, 
Niteliklerine göre üst mahkemenin hukuk veya ceza dairesinde ve daireler birden ziyade ise 

o kısmın birinci dairesinde görülür, 
C) Uyuşmazlık hukuk mahkemesiyle ceza mahkemesi arasında ise merci tâyini özel olarak teş

kil edilecek kurula aittir. Bu kurul; hukuk ve ceza dairelerinden alınacak birer üyeden terkip 
olunur. Ve birinci başkan kurula başkanlık eder. 

D) Bir üst mahkemenin hukuk veya ceza kısımlarındaki daireler arasındaki görev uyuşmaz
lıkları sebebiyle merci tâyini işi birinci başkanın başkanlığında toplanan uyuşmazlık halinde
ki daireler tarafından çözülür. 

E) Dâva naklinde de bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
5. Birinci başkanın vazifeleri, madde : 27, 28, 29. 
Üst mahkeme birinci başkanı; Adalet Bakanının mümessili ve onun görüş vasıtası olmakla 

bölgesi içindeki bütün yargıçlar ve üst mahkeme savcıları da dâhil olmak üzere bütün savcılar 
ve mahkemelerle ilgili adalet daireleri memur ve müstahdemleri üzerinde murakabe, teftiş 
ve tahkik vazifesiyle mükellef tutulmuş ve bu maksatla 27 nci madde kaleme alınmıştır. Birin-
ei başkanın diğer vazifeleri de 28 ve 29 ncu maddelerde toplu olarak gösterilmiş olduğu gibi da
ire başkanlarından birinin yokluğunda birinci başkanın kurula başkanlık edebileceği ve çeşitli 
işlerde kendisine yardım etmek ve lüzum ve zaruret halinde üst mahkemelerin eksiğini ta
mamlamak üzere birinci başkanlıkta gerektiği kadar üye bulundurulacağı hakkında da özel hü
kümler sevkolunmuştur. Birinci başkanın görev ve yetki derecesi uzun tartışmalardan sonra bu 
maddelerde açık olarak gösterilmiş olduğundan daha ziyade açıklamalara da lüzum görülmemiş
tir. 

Dördüncü bolüm 
Yargıtay 

Yargıtaym kuruluşuna ait hükümler tasarının birinci babının dördüncü bölümünde 30 ne a 
madde ile başlayıp 48 nei maddede sona eren 19 maddede toplanmıştır. 

Tasarının 30 ncu maddesi : Yargıtaym kurulacağı yeri göstermektedir. Bu yerin başkent ol
ması, geleneğe ve bugünkü duruma olduğu kadar Yargıçlar Kanunu hükümleri gereğince Yargıta
yın bakanlıkla olan sıkı münasebetinin icaplarına da uygundur. 

Yargıtayı vücuda geltiren daireler sayısiyle adlarının gösterilmesi bu teşekkülün bünyesini be
lirtme bafcımındejn gerekli olduğu düşünüldüğünden 31 nci madde ona göre tertiplenmiştir. Mad
dide her dairenin bir başkanla dört üyeden terkip edileceği tesbit edilmiş ve ihtiyaç nispetinde ye-
dfk üy« bulundurulması keyfiyeti bakanlığın takdirine bırakılmıştır. 

Kısım genel kurull&rındaiki iş «ayısının yıldan yıla çoğalması sebebiyle dairelerin esas kuruluşu-
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hü sağİıyan üye ve gerektiğinde üyelerin yerlerini tutacak yedek üyelerle, konuşulacak ve karara 
bağlanacak işlerin incelenip raporlarının yazılması mümkün olamıyaeağı geçen tecrübe ve deneme
lerle tahafekuk eylediğinden genel kurullar- faaliyetinin aksamaması için her kısımda ikişer rapor
tör üye bulundurulması zaruri görülmüş ve bu maddeye bu ihtiyacı sağlıyacak hüküm eklenmiştir. 

•Tasarının 32 nci maddesi, Yargıtayda evvelce özel bir kanunla vücude getirilmiş olan genel kâ
tiplik hakkındaki hükmü ihtiva etmektedir. 34 ncü maddede birinci Başkanlığın esas görevi kısa
ca belirtilmiştir. Bu görev, Başkanın Hukuk ve Ceza Kısım Genel Kurullariyle bu iki kısmın bir
leşmesinden doğan büyük kurula başkanlık etmesiyle özetlendirilebilir. Üç kurulun çalışması, bir 
haftanın üç. gününü işgal edecek kadar geniş olduğu için verilecek kararlarla meşgul olmak ve 
bunlarla ilgili kalem işlemleri ve Yargıtayı temsil etme bakımından mevcut dâvalarla ilgili kimse
lerin baş vurmalafına muhatap olan Birinci Başkanın görevi bundan ibaret de değildir. Yargıtay 
memurlarının tâyinleri, izinleri, inzibat muameleleri ve bunlara munzam avukatlık haysiyet di
vanı, yargıçların yükseltilmesi ve bunlar hakkındaki inzibati cezaların itirazen incelenmesi, özel 
kanunlarla verilmiş diğer görevler bir kişinin yetişemiyeeeği kadar çok ve çeşitlidir. Bu sebeple me
murlara taallûk eden işleri yapmak, ücretli müstahdemlerle meşgul olmak ve müracaat eden iş 
sahiplerine dâvaları hakkında cevap vermek gibi ikinci derecedeki görevler için başkanın bir 
yardımcıya ihtiyacı açıktır. Genel sekreterlik bu lüzumu karşılamak maksadiyle kabul edilmiştir. 
Ve madde tasarıya alınmıştır. 

33 ncü madde muhtevasını teşkil eden raportörlük görevi de Yargıtayın en lüzumlu bir ihtiya
cını karşılamaktadır. 3032 sayılı Kanunla ihdas edilmiş olan bu teşekkülden Yargıtayda çok 
faydalanılmış ve dairelerin çalışma ve başarılarmdaki rolü, itiraz kabul etmez bir gerçek olarak 
belirmiştir. Yargıtayımızın Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmıyan bugünkü iş yükü ancak bu 
değerli elemanların yardımiyle hafifletilebilmektediı. 

34 ncü maddenin gösterdiği özellik, Bakanlıkça ikinci başkanların iş görecekleri daireler tâyin 
edilirken birinci başkanın yazılı düşüncesinin alınması ve üyelerin görevlendirileceği dairelerin 
de birinci başkan tarafından tâyin edilmesinde mündemiçtir. 

Komisyon bu karara varırken hem bugüne kadar olan tecrübeleri göz önüne almış hem de da
irelerin verimli çalışmalarını sağlamakla görevli bulunan birinci başkanlığın ikinci başkanların 
çalışacakları dairelerin tâyini işinde yazılı düşüncelerinin alınmasını faydalı görmüştür. 

Yargıtay yargıçları ehliyetçe eşit sayılacaklarından bunların vekil sıfatiyle iş görecekleri hal
lerde en kıdemli olanının, ve kıdemde birlik halinde yaşlısının vekillik etmesi esas olarak kabul 
olunmuş ve 35 nci madde buna uygun olarak yazılmıştır. 

36 nci madde, Yargıtayın genel olarak görev ve yetkisinin neden ibaret olduğunu belli etmek
tedir. 

Kesin oldukları kanunlarda yazılı hükümlerden gayrı üst ve ağır ceza mahkemelerinden verilen 
hükümleri incelemekle mükellef bulunan Yargıtay, üst mahkeme yargıçlarının görevlerinden doğan 
tazminat dâvalarını ve bu yargıçlarla üst mahkeme savcılarının ve hususi kanunlarında muhake
meleri Yargıtay a ait olduğu gösterilen vali ve elçi gibi. memurlar hakkındaki ceza dâvalarını ilk 
derecede göreceği cihetle madde bu hükümleri ihtiva etmek üzere kaleme alınmıştır. 

Bunu takip eden 37 nci madde ise Yargıtay dairelerinden her birinin meşgul olacağı işleri be
lirten hükümler taşımaktadır. 

Gerek hukuk ve gerek ceza dairelerinden her birinin esas görevleri açıkça gösterilmiş bulundu
ğu için bu madde hakkında başkaca izahat verilmeye lüzum görülmemiştir. 

Madde 38 : Yargıtay dairelerinde işlerin süratle görülmesini sağlıyacak tedbirlerin alın
ması bütün adalet teşkilâtı üzerinde murakabe yetkisini haiz bulunan Adalet Bakanlığına ait iş
lerden sayılarak bir dairede biriken işlerin diğer bir daireye verilmesi bu işlerle o dairenin görev
lendirilmesi hususunun birinci başkanlığın teklifi üzerine Bakanlıkça yapılması maslahata en uy
gun bir şekil olarak kabul olunmuştur. 

Madde 39 : Yargıtayda ilk derecede olarak görülen davalarda-kanun yoluna- -baş vurma 
hakkının tanınmaması hüküm giyecekler için çok teminatsız olacağı düşüncesi komisyonu bu gibi dâ-
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valarda temyiz yolunun açık tutulması kararına vardırmıştır. Çünki en yüksek bilgi ve tecrübe 
sahibi olan Yargıtay yargıçlarının da kusurlu bir hüküm vermeleri imkân ve ihtimal dışında de
ğildir. Hataları ve bunların sebep olacağı zararı en aşağı bir dereceye indirmek için açık bir yol 
bırakmak çok adaletli bir çare olarak kabul olunmuştur. 

Madde 40 : 
Çözülmesi Yargıtaya bırakılan adlî merci' uyuşmazlıklarından bahseden tasarının 41 nci mad

desi, üst mahkeme kısmındaki 26 ncı maddeye mütenazır olarak yazılmıştır. 
26 ncı madde : 'Bir üst mahkeme mıntıkasında bulunan mahkemeler veya üst mahkemenin dai

releri arasında çıkan görev veya yetki uyuşmazlıklarının hangi mercilerde inceleneceğini göster
mekte idi. 

41 nci madde : Başka başka üst mahkemelerin hukuk veya ceza daireleri veya yine ayrı üst 
mahkemelere bağlı hukuk veya ceza mahkemeleri arasında çıkacak yetki ve görev uyuşmazlığın
dan çıkan merci tâyini işinin Yargıtay m hangi dairelerinde görüleceğini belli etmektedir. 

Bir üst mahkemeye bağlı mahkemeler arasında çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarının 
çözülmesi işinin o mahkemelerin derece itibariyle üstünde bulunan üst mahkemede çözülmesi çok 
yerinde ve kanuni esaslara uygundur. 

Fakat ayrı ayrı üst mahkemelere bağlı malike meler arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde bunun 
çözülmesini her hangi bir üst mahkemeye bırakmak, sebepsiz bir tercih olurdu. Bunun için Yar
gıtaya terki ve dairelerin çeşidi itibariyle niteliklerine göre öteden beri bu işlerle uğraşan dördün
cü hukuk ve üçüncü ceza dairelerine verilmesi hal ve maslahata muvafık görülmüştür. 

Madde 41 : 
AdM mercilerle idari, askerî ve sair yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıkların çözül

mesinde Yargıtay Ceza Genel Kurulunu merci tâyin eden 1684 sayılı Kanunun hükmü 41 nci 
maddenin birinci fıkrasına sokularak bu kanun tasarısına alınmıştır. 

Adı geçen mercilerle uyuşmazlık, doğrudan doğruya olabileceği gibi neticede adalet mercileri
ne intikali sebebiyle adlî nitelik gösterecek bir kısım işlerde de dolayısiyle olduğu halde 1684 sayılı 
Kanun bunların yalnız birincisini halletmiş, ikinci kısmı için bir hüküm konulmamıştır. 

Dolayısiyle tahakkuk edecek uyuşmazlıklara 1918 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin ilk fık
rasının düne kadar yürürlükte olan hükmü çok iyi bir misal teşkil eder. 

Komisyonca karar verildikten sonra rtirazen mahkemelere gelen bu işlerde bir taraftan komis
yon ceza vermişken diğer taraftan da askerî mahkemenin el koyması mümkün olduğu gibi yarm 
yayınlanacak özel bir kanunla da buna mümasil bir durum ortaya çıkabilir. Benzeri hallerde muhte
mel uyuşmazlıklar için de doğrudan doğruya olanuyuşmazlıklara kıyasen merci gösterilmesine lü
zum hissedilmiş ve maddenin (C) fıkrası bu maksatla yazılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası Yargıtay dairelerinde ayın genel kurula bağlı ve üçüncü fıkrası ceza 
ve hukuk genel kurullarına bağlı olanlar arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarının çözülmesi 
merciini göstermektedir. 

43 ncü madde : Genel kurulların hangi dairelerle kurulacağını ve 43 ncü maddede bu kurullar
daki nisabı belli etmek için gereken hükümleri kapsamaktadır. 

Bunları takip eden 45 - 46, 47, ve 48 nci maddeler, içtihat birleştirmeyi gerektiren hallerden 
ve bunların hangi kurullarda nasıl inceleneceğini belli eden hükümlerden bahsetmektedir. 

Yargıtay, usul hükümlerine ve bütün medeni memleketlerde takip ve tatbik edilen kaide ve 
esaslara göre takdiri, hüküm mahkemelerine ait olan delillerin yeterliği işiyle ilgilenmeksizin yalnız 
kanunun olaya ve dâvaya nasıl uygulandığını inceleyip bu hususta karar veren bir yargı yeridir. 

Kanun maddelerinin ve metinlerinde mevcut kayıtların tazammun ettiği hükümler bâzan pek 
açık olmaz. Ve çeşitli anlayışlara yer verebilir, devletin esas vazifesi, vatandaşlara eşit muamele 
yapmak ve memleketin her yerinde adaleti müsavi olarak dağıtmaktır. 

Bunu sağlamak da ancak denetleyici bir yargı cihazının bulunmasiyle mümkün olacağına göre 
hüküm mahkemelerinin üstünde bulunan Yargıtay, Devletin en esaslı vazifesi olan bu işi yapmakla 
görevlidir. 
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îçtihat birleştirme ve hukuk yaratma gibi çok önemli vazifesi olan yargıtayın durmaksızın yürü
yen hayatın isterlerine uygun içtihatlar tesis etmesi ne kadar gerekli ise birbirin« uymıyan içti
hatları telif etmesi de o kadar lâzım ve zururidir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri memleketimiz 
de yer alan ve varlığının korunması ve devamı hakkında düşünceler ve ispat edici ilmî belgeler 
göstermekten vareste olan içtihat birleştirme müessesesinin bundan böyle de kazai tefsir hususunda 
yerine getireceği hizmetler büyük faydalar Bağlıyacaktır. 

Tefsirin gerek lâtin usulünü tatbik eden memleketi erde ve gerek - Anglosakson sistemini güden 
yerlerdeki anlayış ve tatbik şekillerini münakaşa etmeksizin denilebilir ki: bizde şimdiye kadar tatbik 
sahası bulan şekli lâtin usulüne tamamen uygundur. Hangi çığırda yürünürse yürünsün büyük 
yargı cihazımızın nâzındık rolünü yerine getirebilmesi için tefsir işinden müstağni kalmasına imkân 
olamaz. 

Bu prensibi ve ihtiyacı göz önünde bulunduran komisyonumuz, üç maddede özetlediği çeşitli hal
leri göstermiş ve müesseseye baş vurma usulünü ve yolunu tesbit ve taknin eylemiştir. 

Yalnız bir noktada fikirler ve düşünceler birbirine uymadığı için birçok oturumları işgal ede a 
konunun mahiyetini izah etmeye lüzum vardır. 

44 ncü maddenin komisyona arzedilen ilk metninde, yargıtay dairelerinden birinin yerleşmiş içti
hadından dönmek lüzumunu duyduğu veya mensup olduğu kısım genel kuruluna bağlı dairelerden 
birinin kararına aykırı bir karar vermek istediği hallerde dosyayı Genel Kurula getirmesi ve hukuki 
olayın niteliği ve uyuşmazlığı ortaya çıkaran sebebin mahiyeti belirtilmek suretiyle verilecek kararın 
o işte ilgili mahkemeyi bağlaması tarzında bir hüküm sevkedilmiş olduğu görülerek bunun üzerinde 
yapılan tartışmalarda içtihat birleştirme kurulunun ihdası sebebi ve burada verilecek kararların 
prensip, kudret ve kuvvetini haiz olarak emsali hâdiselerde mtiktezasına uyulmak lüzum ve zarureti 
karşısında bir dosyadaki dâva ve hukuki hâdise ile iştigalin doğru olamıyaeağı neticesine varıldığı 
için madde bugünkü şekline sokulmuş ve yalnız bu müesseselerde yani kısım genel kurullarında veya 
büyük kurulda verilecek kararların bütün mahkemeleri bağlaması icabedip etmiyeeeği hususunda 
çoğunluğun düşünüşü maddede yer almıştır. 

Bu düşünceye göre içtihat birleştirme voliyle verilecek kararlar yalnız Yargıtay dairelerini bağ
layıp diğer mahkemeleri serbest bırakmaktadır. 

Azınlığın görüş ve telâkkisi ise bu düşüncenin tamamen aksi ve nâkızı olarak içtihat birleştirme 
kurulu kararlarının, benzeri hâdiselerde bütün mahkemeler için muta olması merkezindedir. Bir
biriyle tesadüm ve tearuz eden bu fikir ve kanaatlerde her birinin dayandığı sebeplerin ve kanaatle
rin tevlide saik olan kuvvetli âmillerin mevcudiyeti şüphesiz olmakla beraber çoğunluk bilhassa mah
kemelerin karar ve içtihatlarında serbest olmalarının hukuk yaratma yönünden büyük fayda ve 
kazançlar' sağlıyacağını teemmül eylemekedir. Çünkü yargıcın, kanunda yazılı olan hükümleri olay
lara uygularken göz önünde bulunduracağı çok önemli nokalar vardır. Adaletle akıl ve mantık 
kanun metninin modern hayatın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uydurulmasını emreder. Yargıç bu
nu tam bir istiklâl ile ve insanca duygularından ayrılmaksızın yaparken, yaşamakta olduğu za
manın zihniyetini ve isterlerini yakından ele almak ve dâva konusunu da ona göre incelemek 
mecburiyetindedir. Mahkemelerin asli vazifeleri olan hukukun, cemiyet hayatına uydurulması işi 
ancak bu suretle düzenlenebilir. Bunun için de mânalandırılması gereken nokta; kanun koyanın 
iradesidir. Filhakika kanun koyanın iradesi kanunun metninden ve gerekçesinden anlaşıldıkça yar
gıcın bunun hilâfına bir karar vermesi veya içtihatta bulunması doğru olamaz fikri ileri sürüle
bilir. Yalnız unutmamak gerektir k i : Kanun vâzıı, kanunun çıkarıldığı zamanda sonradan ortaya 
çıkabilecek olayları belki düşünmemiş, kanun yapıldığı andaki ihtiyaçlarla meşgul olmuştur. O 
zaman da koyduğu bir hükmün sonradan düşünülmemiş ve tahmin edilmemiş netice ve tesirler do
ğurmuş olması mümkündür. Bu bakımdan da kanunun tereddüt edilen mânasını tâyinde yargıcı 
aydınlatacak ışığın bilhassa cemiyet hayatının gerçeklerinden geleceğini düşünerek görüşünde ser
best bırakılması icabeder. Bu suretle anlayış ve görüşünde tam bir serbestliğe mazhar olacak 
yargıç, hukuk yaratma görevini de yerine getirebilecektir. Esasen Medeni Kanunumuzun birinci 
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maddesi yargıca kanun yapıcı imiş gibi karar vermek yetkisini tanımış olmasına göre yargıçtan 
beklenen bu hizmeti alabilmek için ona bu kudretin tanınması gerekir. Aksi halde belli bir hu
kuk sisteminde ilerleme ve gelişme görülemez. Çünki hukuk müesseseleri durmadan ilerlemektedir. 

Âkit mefhumu mülkiyet kavramı ve mesuliyet anlayışı hayata uydurulmak istenince şekilleri 
değiştirilmek lâzımgelmektedir. Bunu da yalnız yargıçtan bekliyeceğimiz için yargıcı her hangi 
bir içtihat ile bağlamak doğru olmaz fikir ve kanaatindedir. 

Azınlık ise bu görüşün kıymetini küçümsememekle beraber kanun vâzıının sahip olduğu tam 
bir serbestliğe yargıcın malik olmadığını ve Medeni Kanunun birinci maddesinin hukuk yaratma 
işinde ne gibi kaynaklardan ilham alacağını göstermiş olması bakımından bu serbesti mutlak 
telâkki edilirse kanunun verdiği eşsiz değerdeki salâhiyetin çok tehlikeli bir §ey olacağını ve an
cak Medeni Kanunun gösterdiği yoldan faydalamldığı hallerde mahkemelerden çıkacak kararla
rın hukka kaynak olmak meziyetini haiz olabileceğini ileri sürmekte ve mahkemelerimizin ben
zer dâvalarda verdikleri kararlarda kanunu tatbik edişleri arasında uygunluk bulunmasını yal
nız Yargıtayın sağlıyabileceğini ve her hangi bir memleketin en yüksek mahkemesinden söz açı
lınca akla gelen ilk fikrin mahkeme içtihatlarındaki birlik fikri olacağını ve ancak bu suret
le fertlerin kanun önünde eşit olabileceklerini ve mahkeme kararlarının hukuka kaynak olması 
hakikatinin tamamen tahakkuk edebilmesi için ekseriya birbirinden farklı içtihat edecek yargıç
ların kararları arasında bir birlik sağlanmasına bağlı olduğunu ve Yargıtay önünde dâvâlıların 
menfaatinden ziyade âmmenin ve hukukun menfaatinin bahis konusu olabileceğini ve Yargı-
taym murakabe salâhiyetini bu düşünce ile kullanabileceğini ve yalnız bu sayede davalıların ya-
nılmaz diye tanıyacakları bir mahkeme ilâmına kavuşacaklarını bilerek emniyette olacaklarını be
yan etmektedir. 

Azınlığın hu görüşüne saik olan sebepler arasında beliren bir hususu da burada zikretmek fay
dalı olacaktır. İçtihat, birleştirme şekliyle verilecek kararların Yargıtay dairelerini bağlamış olaca
ğına göre serbest kalan mahkemelerin içtihatlara uymıyan kararlan ilgili dairelerce incelen
diği zaman içtihatlarla bağlı olan dairenin kanaati de bu merkezde tecelli edince bundan döne-
miyeceği şüphesiz olan dairenin bozma karan ile karşılaşacak mahallî mahkemesinin ısrar ma
hiyetinde vereceği karar dahi o içtihadı ittihaz eden genel kurulca bozulacağı için tatbikatta hiç
bir amelî fayda sağlamıyacağı belli bu durum karşısında dâvalann eksiksiz uzayıp gitmesinden 
başka bir sonuç hâsıl olmıyacak ve bundan memleketin adaleti ve fertlerin kanuna ve mahkeme
lere olan itimadı sarsılacak ve dâvaların çok kısa bir zamanda neticelendirilmesi için en yuka-
n gayret sarf edildiği ve tedbirler alınarak usul kanunlarına hükümler konulduğu bir zamanda 
aksi netice hâsıl olacaktır. 

İşte her iki düşüncenin yukarda izah edilen mahiyetlerinin özeti bundan ibarettir. Bununla 
beraber yargıcı tefekkür, mülâhaza ve kanaatinde serbest bırakmak ve ona kanunun yaranna hiz
met edecek kanaatini açıkça ifade izhar edebilmek imkânlannı sağlamak, âmme menfaati yönünde 
daha elverişli ve faydalı görülmüş ve çoğunluğun galebe eden görüşü üç maddenin bu veçhile ted
vininde hâkim olmuştur. 

Maddelerin ihtiva eylediği diğer hükümler, medlul ye mefhumlan itibariyle bugün cereyan eden 
muameleleri ve nisap keyfiyetini tekrar ve teyitten ibarettir. 

C. Savcılan 
Tasarının 49 ncu maddesi C. Savcılık görevlerinin mahkemelerle Yargıtayda kimler tarafından ifa 

edileceğini göstermekte ve C. Savcı yardımcılannm bağlı bulunduklan C. Savcılan adına görevlerini 
yapacaklarım bir esas olarak kabul etmektedir. 

Gerçekten iddia makamını temsil eden asıl C. Savcısı olduğuna göre bir kanuni meselede C. Sav
cısı ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı baş gösterdiği surette C. Savcısının görüş ve düşüncesinin 
racih olması gereklidir. Bu kaide savcılık teşkilâtında hâkim olması icabeden disiplin ruhunun ta
biî neticesidir. Bağfc olduğu C. Savcısının vtrdiği direktifi kendi kanaatine uygun görmiyen C. Sav
cı yardımcısı olsa olsa C. Savcısından düşüncesini imzası altında bir yazı ile tesbit edip kendisine 
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verilmesini istiyebilir. Uyuşmazlık dışında C. Savcı yardımcısı iddianamesini tanzim ederek sanığı 
mahkemeye sevkettikten sonra gerek yargılama lirasında ve gerek sonunda dâvadan edindiği kana
ate göre istek ve iddialarda bulunabilir. İşte yukarda açıklanan maksadı ifade içindir ki, maddenin 
son fıkrasına (bağlı) kelimesi konulmuştur. 

49. ncu maddenin birinci fıkrası C. Savcılık teşkilâtının Adalet Bakanlığının idaresi altında hiye
rarşiye tâbi bir zincir teşkil ettiği ve zincirin başında yönetim yetkisini haiz olarak Adalet Bakanlı
ğının bulunduğunu ifade için kaleme alınmıştır. 

C. Savcıları görevleri itibariyle kısmen icra kuvvetine bağlıdırlar. İcra kuvveti kanunların uygu
lanmasını sağlamaya memur olduğu ve kanunlar arasında Ceza Kanunu içtimai heyetin sükûn ve 
düzeni ile olan yakın ilgisi bakımından çok önemli bir yer tuttuğu için icra kuvveti C. Savcılan 
aracılığı ile cezaya ait kanunların uygulanmasına nezaret eder. Bu yönden C. Savcılarının icra kuv
vetinden, Adalet Bakanlığından emir almaları tabiîdir. 

Bu emirlerin nelerden ibaret olduğunu şümul ve tesiri derecesini C. M. TL K. nun belirttiği için 
bu konuda fazla açıklamalara lüzum görülmemiştir.Adalet Bakanının idare konusundaki yetkisi Yar
gıçlar Kanununda etraflı olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Maddede Yargıtay C. Başsavcısının bütün C. Savcıları ve üst mahkeme C. Savcılarının da böl
gelerinde vazife gören C. Savcılan üzerinde nezaret hakkını haiz bulundukları tesbit edilmekle 
C. Savcılık teşkilâtının hiyerarşik bir gözetim ve denetlemeye tâbi tutulmak amacının takip edildi
ği anlaşılır. Bu gözetim ve denetleme idari, ilmî ve kanuni bakımlardan kendisini gösterebilir. C. 
Başsavcısının nezaret hakkının yalnız ilmî ve kanuni bakımlardan olabileceği1 kabul edilmiştir. 
Gerçekten C. Başsavcısı Yargıtaya intikal eden işlerin incelenmesi sırasında kanunların en iyi bir 
şekilde uygulanış tarzına ilk ve üst mahkeme C. Savcılarının çalışma sistemindeki aksaklıklarına 
ve diğer hatalara her hangi bir makamdan daha ziyade vâkıf olabileceğinden bütün bu konular
da ilmî ve kanuni tavsiye ve mütalâları ile C. Savcıları aydınlatabilmesi kadair mâkul ve faydalı 
bir şey olamaz. 

50 nci madde C. Savcılannm yetki çevrelerini gösterdikten sonra, ne gibi hallerde yetki çevre
si dışında işlenen suçlara ait soruşturma işlerini yapabileceğini belli etmektedir. 

51 nci maddenin A, B, C, D bentleriyle C. Savcılann belli başlı görevleri sayıldıktan sonra 
kanunlann C. Savcılara yüklediği diğer görevleri hariç bırakmamak ve bir unutma hatası yap
mamak için E bendi kaleme alınmıştır. 

Maddenin B bendinde C. Savcılarının ilk mahkemelerde veya sulh işlerini görecek daire ayrıl
mış olan yerlerde bu dairede sulh işleri görülürken hazır bulunmıyacakları ve bunun dışında 
kalan bütün ceza dâvalarının yargılanmasında mahkemelerde bulunmakla ödevli olduklan gösteril 
mek istenilmiştir. Fıkrada yalnız ilk mahkemelerde tâbiri kullanıldığı için sulh işlerinin üst mah
kemelerde görüldüğü sırada C. Savcılannm hazır bulunmaları pek tabiîdir, 

Yazı kurullan 

52 nci maddenin birinci fıkrasındaki hükme nazaran Yargıtay ve mahkeme yazı kurullan, üst 
ve ilk mahkeme yazı kurulları arasında bâzı farklar kabul edilmiştir. 

Yargıtay kalem teşkilâtında: başkâtip ve gerektiği kadar yardımcı vermek imkânı sağlandığı 
halde, üst ve ilk mahkemeler başkâtiplerine yardımcı verileceğine dair maddeye bir kayıt ilâve 
edilmemiş ve ancak bütün mahkemelere şâmil olmak üzere gerektiği kadar, memur, kâtip ve mü
başir verileceği hükmü konulmuştur. 

Maddenin 2 nci fıkrasında dairesi ikiden fazla olan mahkemelerde başkâtipleri?! sayısı, yazı 
kurulu adedince artırılabileceği gösterilmiştir. 
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Maddenin son fıkrasiyle de Yargıtay için aynca dağıtma memurları bulundurulacağına dair ay

rık bir hüküm tesis edilmiştir. 

Geçici maddeler 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş hüküm ve kararlar hakkında yapılacak işle
min açıklanması gerektiğinden geçici maddelerde eski hüküm ve kararlarla Yergıtaym bozmasın
dan sonra verilecek hüküm ve kararlar hakkında eski kanunun ve bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra verilecek hüküm ve kararlar hakkmda da yeni kanunun uygulanması ve bu kanunla ka
bul edilmemiş olan sulh mahkemeleri yürürlük tarihinde ortadan kalkacağından bunlann işleri
nin de ilk mahkemelerde görülmesi esası kabul edilerek geçici maddelerde gösterilmiştir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 16 . I . 1953 

Esas No. 1/437 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

(Genel Mahkemeler Kuruluşu hakkında Ka
nun tasarısı) Reislikten komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla Adalet Vekâleti mümessille
rinin huzuru ile görüşüldü. 

İlk olarak kanunun başdığı dâhil olmakla 
bütün maddelerinde yaşıyan dil ile bağdaşamı-
yan kelimelerin değiştirilmesine ve bunların 
yerine yaşıyan ve hukuk dilimize yerleşmiş ve 
halk tarafından alışılmış kelimelerin kullanıl
masına ve bu sebeple kanun tasarısı başlığının 
(Umumi Mahkemeler Kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı) şeklinde değiştirilmesi prensip olarak 
kabul edildi. 

1. Tasarının birinci maddesinde millet adı
na kaza hakkını kullanacak mahkemeler sayıl
mış ve bu da şu şekilde ifade edilmiştir. 

İlk mahkemeler, Ağır Ceza Mahkemesi; 
İstinaf Mahkemesi; 
Temyiz Mahkemesi. 
Bu maddede ağır ceza mahkemesi, ilk mah

kemenin hizasına yazılmış olmakla ilk mahke
melere dâhil bir mahkeme olarak kabul edilme
mek lâzımdır. İlk mahkemeler münferit hakim
lidir. Halbuki buna mukabil ağır ceza mahkeme
leri müçtemidir. Ve yine ilk mahkemelerin ka
rarları kabili istinaf, ağır ceza mahkemesinin 
karârları ise kabili temyizdir. Kuruluşu ve tâbi 
olduğu hükümler bakımından ağır ceza mahke
mesi ne ilk mahkemedir ve ne de istinaf mah
kemesidir. Ancak istinaf mmtakası dâhilinde 
bulunan bir ağır ceza mahkemesi istinaf reisi
nin murakabesine tâbi olacağı gibi ağır ceza 
Cumhuriyet müddeiumumileri ağır ceza merke
zinde bulunan ilk mahkemelerin de Müddeiumu
miliklerini aynı zamanda görebilecektir. Bu ba
kımlardan ağır ceza mahkemesi bir ilk mahke
me olmamakla beraber bu mucip sebeplerle ilk 
mahkemelerin hizasına yazılmış bulunmaktadır. 
Bu şekle göre bu tasarı ile mahkemeler, ilk mah
kemeler, ağır ceza mahkemeleri, istinaf mahke
meleri ve temyiz mahkemesi olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

2. Tasarıda ilk mahkemeler ve istinaf mah
kemeleri kısımlarında ayrı ayrı bu mahkemele
rin nerelerde kurulacağı tesbit edilmiş olup ana 
hükümlerde yer alması icabeden bu husus ikin
ci madde olarak alınmış ve temyizden gayri ya
ni ilk, ağır ceza ve istinaf mahkemelerinin ka
za çevrelerinin ve merkezlerinin Adalet Vekâ
letince belli edileceği tasrih edilmiştir. 

3. Üçüncü madde, ilk mahkemelerin tek 
hakimli ve diğer mahkemelerin kanunda sayı
ları gösterilen şekilde müçtemi hakimli olaca
ğı tasrih edilmiş olup ağır ceza, istinaf ve Tem
yiz mahkemelerinin kaç hakimli glacağı ilerde
ki maddelerde ayrıca zikredilmiş bulunmakta
dır. 

4. Tasarının bu maddesinde, ilk mahkeme
lerde ayrıca sorgu hâkimliği, icra ve iflâs ve 
ticaret sicili dairelerinin bulunacağı belli edil
miştir. Bu arada sorgu hâkimliği müessesesinin 
kaldırılması da münakaşa edilmiş ise de bu
günkü tatbikatın bu müessesenin kaldırılması 
sebeplerinden birisi olarak sorgu hâkimliği sa
lâhiyetlerinin Usul Kanununda gayet mahdut 
tutulmuş o'lması ıııütalâ edilerek sorgu hâkim
liği salâhiyetlerinin Ceza Usulünde genişletilme
si halinde cemiyet nizamının alâkadar olduğu 
birçok mühim meselelerde lehte ve aleyhte de
lillerin toplanması, ve tahkikatın tam ve kâmil 
bir neticeye ulaşması bakımından bu müessese
nin faydalı olduğu neticesine varılarak sorgu 
hâkimliğinin tasarıda yer alması kabul edil
miştir. 

5. Hükümet tasarısının beşinci maddesin
de yer alan müfettişlik teşkilâtı hakkındaki hü
kümler, müfettişlik teşkilâtının hâkimlerin is
tiklâli mefhumu ile kabili telif olmadığı ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunu hükümlerine göre müs
takil olan hâkimlerin icra kuvvetine dâhil bir 
makamın emrinde teftiş ve murakabeye tâbi 
olması bu (bakımdan yersiz olduğu gibi teftiş ve 
murakabenin daha yakından ve aynı şekilde 
hakkı kazaya sahip hâkimler tarafından yapıl-
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ması ve müfettişlik teşkilâtının kaldırılarak bu 
salâhiyetin istinaf reislerine verilmesi ve bu va
zifeyi istinaf reislerinin kolayca ifa edebilme
si için yanlarında lüzumlu miktarda yedek âza-
mp da bulunması kabul edildiği takdirde tef
tiş ve murakabenin bugünkünden daha esaslı 
şekilde yapılacağı fikri kabul edilerek bu mad
denin tasarıdan çıkarılmasına ekseriyetle karat 
verilmiştir. 

6. Hükümet tasarısının yedinci maddesinde 
müçtemi mahkemelerde kararların mutlak ek
seriyetle verileceği yazılı olup bu hüküm Usul 
Kanununda yer alması icabedcıı bir husus ol
ması sebebiyle Kuruluş Kanunun» girmemesi dü
şüncesi komisyonumuzca k-V r̂d edilmiş ve Hü
kümet tasarısının 7 nci maddesi tasarıdan çıka
rılmıştır. 

7. Hükümet tasarısının S nci ve tasarımı
zın 7 nci maddesinde hısımlık dereceleri itiba
riyle bir mahkemenin aynı dairesinde ve bit
işin soruşturma ve muhakemesinde birleşmeleri 
caiz olmıyan hâkim ve müddeiumumileri ve bun
ların hısımlık dereceleri tadat edilmiş bulun
maktadır. 

8. Tasarımızın 8 nci maddesinde açık olan 
veyahut fiilî yahut hukuki sebeplerden biri ile ifa 
edilemiyen hâkimlik, sorgu hâkimliği ve Cum
huriyet müddeiumumiliği vazifelerinin o yerde
ki müşterek vazifeliler tarafından görüleceği 
belli edilmiş ve müşterek vazifelilerin çokluğu 
halinde bu vazifeyi müşterk vaziflilerden han
gisinin yapacağı tasrih edilmiş ve dokuzuncu 
maddede müşterek vazifeliler tatbikatta, tered
düt edilmemesi için tadat edilmiştir. 

9. Tasarımızın 10 ncu madesinde zaruret 
halinde bir mahkemenin kaza çevresine ait bü
tün kaza ve diğer Adalet işlerini kaza çevresi 
ayrı diğer bir mahkeme ve Adalet dairesine 
gördürmeye ve hâkim, hâkim muavini, sorgu hâ
kimi ve Cumhuriyet müddeiumumileri ile yar
dımcılarını gereken yerlerde hâkimlik, Cum
huriyet müddeiumumiliği ve diğer Adalet ve 
Vekalet işlerinde geçici olarak vazifeli kılmaya 
Adalet Vekiline salâhiyet verilmiş bulunmak
tadır. Ancak Adalet Vekilinin salâhiyeti tasa
rımızın 27 nci maddesinin 2 nci bendindeki hü
kümlere halel gelmemek şartiyle hudutlandiril -
mıştır. Bu şekle göre bir istinaf kaza dairesinden 
diğer bir istinaf kaza dairesine hâkim ve yardım

cılarının, Cumhuriyet müddeiumumisi ve yar
dımcılarının geçici olarak gönderilmesine Ada
let Vekili ve bir istinaf kaza çevresi içindeki 
mahkemelerde zaruret halinde bir boşluğu dol
durmak için geçici salâhiyet vermeye istinaf 
reisi salahiyetli bulunmaktadır. 

Bu maddenin son fıkrasında Cumhuriyet 
müddeiumumisi ve yardımcılarının ancak kendi 
vazifelerinin aynı olan işlerde geçici olarak kul
lanılacağı açık bir şekilde ifade edilmiş bulun
maktadır. 

10. 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler ilk 
mahkemelere ait bulunmaktadır. Bu bölümde 
Adalet Vekâleti tarafından lüzum görülen yer
lerde ilk mahkemelerin kurulabileceği ve ka
nunların başka mahkeme ve mercilere vermedi
ği ve asliye mahkemelerinin vazifeli kılındığı 
her türlü dâva ve işleri görebileceği gibi kanun
ların sulh mahkemelerince görüleceğini işaret 
ettiği dâva ve işlerin ilk mahkemelerde görüle
bileceği ve ilk mahkemelerin gerektiğinde hu
kuk, ticaret, ceza ve sulh işlerini görmek üze
re muhtelif dairelere ayrılabileceği kabul edil
miştir. Bu suretle ayrılmış dairelerden sulh 
dâva ve işlerini görmek üzere Adalet Vekâletin
ce ilk mahkemenin kaza çevresi içinde ayrıca 
kaza sınırı belli edilmek üzere sulh daireleri 
teşkili de bugün için bilhassa bucak merkezle
rine kadar Adalet teşkilâtının götürülmesi mü
lâhazası ile hükümler derpiş edilmiş bulunmak-
tadır. Yine bu bölümde sulh dairelerinin hu
kuk ve ticarette ve cezada olmak üzere göre
bileceği işler tasrih edilmiştir. 

11. Tasarının 16, 17 ve 18 nci maddeleri 
ağır ceza mahkemelerine aittir. Bu maddelere 
göre ağır ceza mahkemeleri müçtemi olup bir 
reis ve iki azadan mürekkeptir. İcabında fiilî 
veya hukuki sebeplerle teşekkül edemiyen heyeti 
tamamlamak üzere gerektiği kadar da yedek âza 
verilebileceği kabul edilmiş ve bir ağırceza 
merkezine bağlanmasının münakale imkânları 
ve uzaklık bakımından halka güçlük veren bâzı 
yerlerde de müstakil veya mürettep ağır ceza 
Ai ahkem elerinin kurulabileceği tasarıda yer al
mış bulunmaktadır. 

12. Tasarının 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 ve 28 nci maddeleri istinaf mahkemelerinin 
teşekkülüne, vazifelerine, bu mahkeme reis ve 
müddeiumumilerinin göreceği işlere ait bulun
maktadır. 
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İ8. Bu bölümde en esaslı değişikliklerden 
birisi Temyiz Mahkemesindeki raportörlük teş
kilâtının kaldırılmasıdır. Adalet mekanizması
nın en üst mertebesini teşkil eden ve adlî te
minatın bir garantisi olan Temyiz Mahkemesin
de raportörlük vazifesinin de aynı derecedeki 
hâkimlerin yapması esası kabul edilmiş ve bu 
sebeple tasarıdan raportörlük müessesesi çıka
rılarak bunun yerine her daireye lüzumu ka
dar âzanm verilmesi prensibi kabul edilmiş ve 
4 Ceza, 4 Hukuk ve bir Ticaret ve bir icra ve 
iflâs Dairesi olmak üzere Temyiz Mahkemesi 
10 daireye çıkarılmıştır^ 

Yine bu bölümde kabul edilen yeni prensip
lerden birisi de istinaf mahkemelerinin katı 
olarak verdikleri kararlardan dolayı muhtelif 
istinaf mahkemeleri arasındaki içtihat ayrılık
larını gidermek üzere Temyiz Mahkemesinde 
bir büronun teşkili kabul edilmiş ve bu büro
ya istinaf mahkemelerinin katî kararlarından 
birer suret gönderilmesi mecburiyeti de tasa
rıya ithal edilmiş bulunmaktadır. 

tik mahkeme kurulmıyan ve fakat civar ka
zalarda kurulan ilk mahkemelerin kaza çevresi 
dâhilinde bulunan kazalar ile bucak merkezlerin
de açılacak sulh dairelerinin vatandaşlara kolay
lık olmak üzere uzak mesafeler katederek ilk 
mahkemelere gitmelerini önlemek için tasarının 
15 nci maddesinde sulh daireleri tarafından gö
rülecek işlerin tevsii düşünülmüş ve bu sebeple 
muvakkat bir madde eklenerek bu yerdeki sulh 
dairelerinin bütün hukuk dâvalarına ve tatbikat
ta ekseriyetle tesadüf edilen bâzı suçlara da yi
ne bu dairelerce bakılabilmesi sağlanmış bulun
maktadır. 

Hükümetin hazırladığı tasanda kadrolara ait 
bulunan 56 ncı maddede tasarının doğrudan doğ
ruya bir kuruluş kanunu olması ve kadro kanu
nunun buna mütenazır olarak ayrıca hazırlan
ması icabedeceği mütalâası ile tasandan bu mad
de ve bu maddeye ait olmak üzere eklenen cet
veller çıkarılmış ve umumi mahkemeler kuruluş 
kanunu tasarısı komisyonumuzda gerekli tetkik 
ve değişikliklere tâbi tutularak yukarda arzedi-

len mucip sebeplerle kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

(Buna nazaran işbu tasannm Bütçe Komis
yonuna havalesine mahal kalmamış olmakla 
Umumi Heyetin yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Başkan 
izmir 

Söz hakkım mahfuzduk 
H. özyörük 

(Kâtip 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur 
V. Asena 

Ankara 
0. T. îltekin 

Aydın 
ıSöz hakkım mahfuzdur1 

C. Ülkü 
Çankırı 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Boynuk 

Çorum 
Söz hakikim mahfuzdur 

H. Ortakcıoğlu 

Sözcü 
Manisa 

Ş. Ergin 

Amasya 
/. Olgaç 

Anfcara 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. §. İnce 
Çanakkale 

ıSÖz hakkımı mahfuzdur 

Erzurum Gaaiıanteb 
E. Karan G. Ktnoğlu 

hel 
#. Tol 

istanbul 
A. Moshos 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Aydıner 
Kütahya 

S. S.. Nasuhoğlu 
Mardin 

Söz hakkım mahfuzdu* 
M. K. Boran 

N. Kirişcioğlu 
Çoruh 

M. Güney 

Edirnle 
M. Enginim 

Oümüşane 
H. Tokdemir 

istanbul 
Söz hakkim mahfuzdur 

F. H. DemirelU 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
Konya 

M. Obüs 

Maraş 
M. Özsoy 

Ordu 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

Siird Sivas 
Ş. Türkdoğan Ş. Ecevit 

Tokad 
M. önal 

ff. Şarlan 
Tokad 

H. Ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alcüt 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎPt 

Genel Mahkemeler Kuruluşu hakkında kanun 
tasarm 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Millet adına yargı hakkını 
kullanacak genel mahkemeler şunlardır: 

î lk Mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi, 
Üst Mahkeme, 
Yargıtay. 

MADDE 2. — îlk mahkemeler tek yargıçla 
ve diğerleri bu kanunda sayıları gösterilen top
lu yargıçlarla kurulur. 

MADDE 3. — ilk mahkemelerde sorgu yar
gıçlığı ile icra ve iflâs ve ticaret sicili dairele
ri bulunur. 

îcra ve îflâs daireleri özel kanun hükmün
ce kurulur. Gerektiğinde icra ve iflâs işleri bir 
dairede birleştirilebilir. 

Ticaret sicili dairesi, bağlı olduğu mahke
me yargıcının kontrolü altında olmak üzere 
Adalet Bakanlığınca tâyin olunan bir memur 
veya ticaret odası ve ticaret odası bulunmıyan 
yerlerde mahkeme başkâtibi tarafından idare 
olunur. 

MADDE 4. — Her mahkemede kamu hakla
rını feornnıakla ödevli birer C. Savcısı ve gerek
tiği kadar C. Savcısı yardımcısı bulunur. 

Ağır Ceza Mahkemesi ile ilk mahkemenin 
birleştiği yerlerde Ağır Ceza Mahkemesindeki 
C. Savcısı o yer ilk mahkemesinin de C. Savcısı
dır. 

MADDE 5. — Adalet müfettişlerinin görev 
ve yetkilerine dair Adalet Bakanlığı Merkez Teş
kilât Kanununun faslı mahsusunda yazılı hü
kümler saklıdır. 

MADDE 6. — Yargıtay daireleriyle Birin
ci Başkanlık, C. Başsavcılığı ve üst mahkeme
lerle birinci başkanlığı ve C. savcılığında ve 
ağır ceza mahkemeleriyle ilk mahkemelerde birer 
kalem teşkilâtı bulunur. 

Üst ve il£ mahkemelerin dairelerle ayrıl
dığı yerlerde kalem teşkilâtı sayısı çoğaltılabilir. 

Cumhuriyet savcılıkları ve sorgu yargıçlık
larında birer kâtip bulunur. Gereken yerlerde 
kâtip sayısı çoğaltılabileceği gibi birer başkâtip 
de bulundurulabilir. 

Ticaret sicili memurlarına gerektiği kadar 
kâtip verilir. 

MADDE 7. — Toplu yargıçlı mahkemeler
de (aksine sarahat olmadıkça) kararlar, tam sa
yının mutlak ekseriyeti ile verilir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki sıra göz önüne alı
narak yargıç ve yargıç yardımcılarının bir 
mahkemenin aynı dairesinde birleşmeleri ve bil
işin soruşturma ve yargılanmasında bulunmala
rı caiz değildir : 

1. Nesep sahih olsun olmasın; usul ve i'ü-
ruuna ana baba bir veya baba bir yahut ana 
bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler, 

2. Sıhriyat hısımlığım tevlit etmiş olan ev
lenme feshedilmiş veya vefat yahut boşanma 
ile zail olmuş olsa bile karı ile kocanın usul ve 
fükruu ve koca ile karının usul ve füruu, 

3. Evlâtlık ile evlâtlık edinenler. 
îcra yargıç ve yardımcılariyle icra memurla

rı hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

MADDE 9. — Açık olan veya fiilî ve huku
ki sebeplerden biri ile, işleri başında bulunmı
yan yargıçlık, sorgu yargıçlığı ve C. Savcılığı 
görevleri, o yerdeki müşterek vazifeliler tarafın
dan yapılır. 

Müşterek vazifeli yargıçların çokluğu halin
de yüksek dereceli yargıcın ve derecede eşitlik 
halinde kıdemlisinin seçeceği yargıç bu işlere ba
kar. 

Sorgu yargıçlığı veya C. Savcılığı görevle
rini yapacak müşterek görevliler veya yardımcı 
yargıç bulunmıyan yerlerde yukanki fıkrada 
gösterilen yargıcın tensibiyle bu görevler mah
keme başkâtibi veya Hâkimler Kanununun mad-
dei mahsusunda yazılı nitelikleri ihraz eden 
yargıç adayı tarafından görülür. 

MADDE 10. — Aşağıda gösterilenler kendi 
sıralarında müşterek görevli sayılır : 

1. Aynı işleri gören yargıçlar ve yardımcı
ları; 

2. Ayrı işlere bakan yardımcısın tek yargıç
lar; 

3. C. Savcılariyle, yardımcıları; 
4. Sorgu yargıçtan. 
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MADDE 11. — Zaruret halinde bir mahke
menin yargı çevresine ait bütün yargı ve diğer 
adalet işlerini yargı çevresi ayrı diğer bir mah
kemede ve adalet dairesinde gordürmeye ve yar
gıç, yardımcı yargıç, sorgu yargıt*ı ve O. Sav-
cılariyle yardımcılarını gereken yerlerde yar
gıçlık, C. Savcılığı ve diğer adalet ve Bakanlık 
işlerinde geçici olarak görevli kılmaya Adalet 
'Bakanlığı yetki! idi r. 

Şu kadar ki O. Savcısı ve yardımcıları ancak 
C. Savcılığı işleriyle görevlendirilir. 

BÎRÎNCÎ BAP 

Mahkemeler 

Birinci bölüm 

İlk mahkemeler 

MADDE 12. — Lüzum görülen yerlerde ilk 
mahkeme kurulur. 

Her mahkemenin yargı çevresi Adalet Ba
kanlığınca belli edilir. 

MADDE 13. — İlk mahkemeler, kanunların 
başka mahkeme ve mercilere vermediği ve asliye 
mahkeme veya yargıçlarını görevli kıldığı ve 
merci olarak sulh mahkemelerini gösterdiği her 
nevi dâva ve bütün işleri görürler. 

MADDE 14. — İlk mahkemeler, gerektiğin
de hukuk, ticaret, ceza ve sulh işlerini görmek 
üzere dairelere ayrılabilir. 

Bu suretle ayrılmış dairelerden sulh işlerini 
gören daireyi, bağlı olduğu ilk mahkeme yargı 
çevresi içinde ayrıca yargı sınırı belli edilerek 
gereken yerde bulundurmaya Adalet Bakanlığı 
yetkilidir. 

Her dairenin yargıç, sayısı işlerin miktarına 
göre çoğaltılabilir. Bu takdirde aralarında iş 
bölümü de yapılır ve lüzumu kadar yargıç yar
dımcısı bulundurulabilir. 

Dairelerden birinin işi çoğaldığı zaman bir 
kısmı diğer dairelere verilebilir. 

Her iki mahkemede İcra ve İflâs Kanunu hü
kümlerince görevli ayrıca icra yargıcı ve yar
dımcıları da bulundurulabilir. 

MADDE 15. — Sulh işleri : 
1. Hukuk ve ticarette: 
A) Tesis ve iflâs dâvaları dışında değer 

I veya miktarı (1000) lirayı gecmiyen alacağa ve 
menkul ve gayrimenkul ayne, 

B) İcra ve İflâs Kanununun 272 ve ondan 
sonra gelen maddeleri hükümleri yerinde kal 
mak şartiyle yıllık kirası (1000) lirayı geçmiyen 
menkul ve gayrimenkul kira bağıtından doğan 
haklara ve tahliyeye, 

C) Miktar veya değeri ne olursa olsun men
kul ve gayrimenkul mallara ait şüyuun izalesi 
ve taksimine ve yine değerine bakılmaksızın gay-

l rimenkul malların yalnız zilyedliğinin korun
masına, 

D) Medeni Kanunun 161, 162, 163 ve 315 
nci maddelerinde yazılı tedbir ve nafaka ve 88 
nci maddesinde gösterilen evlenmeye izin ve yan
lışlığı iddia olununcaya kadar muteber olmak 
üzere veraset belgesi verilmesine mütaallik dâ
va Ve isteklerle, Medenî Kanun ile diğer ka
nunların sulh yargıçlarını görevlendirdikleri iş
lerdir. 

j 2. Cezada : 
A) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlar

da yazılı kabahatler, 
B) Türk Ceza Kanununda takibi şahsi dâ-

J va veya şikâyete bağlı olduğu gösterilen fiiller
den 191 nci maddenin son fıkrasında, 193 ve 

I 195 nci maddelerin birinci fıkralarında, 197 nci 
I maddede, 253 ncü maddenin son fıkrasında, 
I 3,08 ve 421 nci maddelerle, 456 nci maddenin 4 
I ncü fıkrasında, 459 ncu maddenin birinci ben-
ı dinde, 482 nci maddenin birinci, ikinci ve üçün-
I cü fıkralarında, 483 ncü maddenin birinci fık

rasında, 491 ve 511 nci maddelerde, 516 nci 
I maddenin 1 nci fıkrasında, 518, 519 ve 521 nci 
I maddelerde yazılı cürümlerle sulh işlerine mün

hasır olmak üzere 484, 485, 486, 487, 488, 489 ve 
I 490 nci maddelerde yazılı hükümler, 

C) Türk Ceza Kanununun 177 nci maddesi-
I nin 2 nci fıkrasında, 182 ve 191 nci maddelerin 

1 nci fıkralarında, 241, 260, 262 ve 263 n c i mad
delerinde, 264 ncü maddenin son fıkrasında. 282 

I ve 297 nci maddelerinde, 309 ncu maddenin 2 
] nci ve 3 ncü fıkralarında, 353, 360, 396, 397, 

398, 410, 419, 420, 428, 466, 476 nci mnddele-
I rinde. 491 nci maddenin 1 nci fıkrasiyle 4 ncü 

ve 6 neı bentlerinde, 513 ve 524 ncü maddele-
' rinde yazılı suçlarla sulh işlerine münhasır olmak 

üzere 399, 402, 512, 522, 523 ve 525 nci madde-
1 lerinde yazılı hükümler, 
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t)) Diğer kanunların sulh yargıçlarını gö

revlendirdiği dâva ve işlerdir. 

MADDE 16. —^orgu yargıçları ile icra ve if
lâs yaryıç ve memurları ve ticaret sicili memur
larının görev ve yetkilerini Ceza Muhakemeleri 
Usulü ve icra ve İflâs ve Ticaret kanunları ve 
diğer kanunlar belli eder. 

ikinci Bölüm 

Ağır Ceza mahkemeleri 

MADDE 17. — Ağır ceza mahkemesi bir baş
kan ve iki üye ile kurulur. Bunlardan başka ge
rektiği kadar yedek üye de bulundurulur. 

Mahkeme bunlarla kurulamalsa o yerdeki üst 
mahkeme üyeleri ile ve üst mahkeme bulunmı-
yan yerlerde ilk mahkeme yargıçlariyle eksiklik 
tamamlanır. Kurula birden fazla ilk mahkeme 
yargıcı alınamaz. 

Mahkeme başkanının bulunmadığı hallerde ku
rulda bulunanlardan yargıçlık derecesi yüksek 
olan ve dereceleri bir ise kıdemlisi ve kıdemde 
de birlik varsa yaşlısı başkanlık eder. 

MADDE 18. — Bir ağır ceza merkezine bağ
lanması halka güçlük verdiği anlaşılan ve başlı-
başma böyle bir mahkeme kurmaya da işi yet-
miyen yerlerdeki ağır ceza işleri, ayrıca tâyin 
edilecek bir yargıcın başkanlığı altında ilk mah
keme yargıçlarının ikisinin katılmasiyle kuru
lacak mahkemelere gördürülür 

MADDE 19. — Ağır Ceza mahkemeleri ölüm 
ve ağır hapis ve aşağı haddi 5 seneden fazla 
hapsi gerektiren cürümlere ait dâvaları ve sair 
kanunlarla kendilerine verilen işleri görür. 

üçüncü Bölüm 

Üst Mahkemeler 

MADDE 20. — Merkezi ve yargı çevresi Ada
let Bakanlığınca belli edilmek üzere gerektiği 
kadar üst mahkeme kurulur. 

MADDESİ. —"Üst mahkemeler Hukuk ve 
Ceza dairelerine ayrılır. Ayrıca ticaret dairesi 
de kurulabilir. Dairelerin sayılı ihtiyaca göre 
çoğaltılabilir ve aralarında Adalet Bakanlığın
ca iç bölümü yapılır. 

Dairelerden birinin işi çoğaldığında Adalet 
Bakanlığınca o daire işlerinden gerektiği kada

rı aynı kısımdaki dairelere verilebilir. 

MADDE 22. — Üst mahkemelerin her daire
si bir başkan ve iki üye ile kurulur. Bunlardan 
başka gerektiği kadar yedek üye veya üye yar
dımcısı bulundurulur. 

Kurula birden fazla yardımcı üye alınamaz. 

MADDE 23. — Her üst mahkemede ayrıca 
bir birinci başkan bulunur, işi elverişli olan yer
lerde birinci başkana dairelerden birinin baş
kanlık görevi de verilebilir. 

MADDE 24. — Birinci başkanın bulunma
dığı zamanlarda görevi daire başkanlarından 
yargıçlık derecesi yüksek olan, dereceleri birse 
kıdemlisi, bunda da birlik varsa yaşlısı tarafın
dan görülür. 

Daire başkanlarından biri bulunmadığı tak
dirde yukarıki fıkradaki tertibe göre üyelerden 
biri vekillik eder. 

Bir daire kendi elemanlariyle kurulamazsa 
birinci başkanın tensibiyle diğer dairelerden ve 
bu da mümkün olmazsa o yerdeki ağır ceza mah
kemesinden alınacak üye ile eksiklik tamamla
nır. 

MADDE 25. — Üst mahkemeler : 
1. Hukuk ve ticarette : 
A) ilk ve ağır ceza mahkemeleri1 yargıç, 

sorgu ve icra yargıçları ile bunların yardımcı
ları ve icra memurları aleyhlerindeki görevle
rinden doğan tazminat dâvalarını ilk derecede; 

B) Kanunlarda kesin oldukları gösterilen
ler müstesna olanak üzere ilk mahkemelerle Çift
çiyi Topraklandırma ve Tapulama ve iş Mah
kemeleri hakkındaki kanunlar uyarınca kuru
lan mahkemelerden verilen hüküm ve kararları 
ikinci derecede. 

Yalmz gayrimenkulun aynına taallûk eden
ler müstesna olmak üzere sulh işlerinden sayı
lan dâvalarla yukarıki fıkrada sayıları yazılı 
kanunlar uyarınca açılan dâvalar hakkında ikin
ci derecede verilecek hüküm ve kararlar kesindir. 

2. Cezada : 
A) ilk ve ağır ceza mahkemeleri yargıç, 

sorgu ve icra yargıçları ve C. Savcılariyle bun-
] arın yardımcıları ve icra memurları aleyhlerin
deki görevlerine taallûk eden ve etmiyeri bütün 
ceza dâvalarını ilk derecede; 

B) Kanunlarda kesin oldukları gösterilenler 
ayrık olmak üzere ilk mahkemelerden verilen hü-
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küm ve kararları ikinci derecede, görürler. 

İkinci derecede görülen ceza dâvalarına ak 
hüküm ve kararlardan sulh işi sayılanlara taal
lûk edenler hakkındaki üst mahkeme hüküm ve 
kararları kesindir. 

MADDE 26. — Bir üst mahkemenin yargı 
çevresi içindeki mahkemeler ve yargıçlar arasın
da çıkan görev ve yetki uyuşmazlığının gerektire
ceği merci tâyini işi, hukuk dâvalarında üst mah
kemenin hukuk dairesinde, ceza dâvalarında ceza 
dairesinde ve daireler birden ziyade olduğu tak
dirde o kısmın (1) numaralı dairesinde görülür. 

Uyuşmazlık hukuk ve ceza mahkemeleri ara
sında ise üst mahkeme birinci başkanının başkan
lığı altında hukuk ve ceza dairelerinden alınacak 
birer üyeden teşkil edilen kurulda bakılır. 

Üst mahkemenin hukuk veya ceza kısımların
daki daireler arasında görev uyuşmazlıkları se
bebiyle gereken merci tâyini işi de birinci başka
nın başkanlığında birleşecek uyuşmazlık halinde 
bulunan dairelerce görülür. 

Fiilî veya hukuki sebeplerle dâva naklinde 
dahi birinci fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 27. — Üst mahkeme birinci başkan
ları, bölgeleri içindeki bütün yargıç, savcı ve 
mahkeme ile ilgili adalet memur ve hizmetlileri 
üzerinde murakabe, teftiş ve tahkik yetkisini ha
izdirler. 

Bu yetkilerin nasıl kullanılacağı Adalet Ba
kanlığınca bir yönetmelikle belli edilir, 

Teftiş ve tahkik işlerinde kendisine yardım 
etmek ve zaruret halindi* üst mahkeme dairele
rinde kurulu tamamlamak üzere birinci başkan
lıkta gerektiği kadar üye bulundurulur. 

MADDE 28. — Üst mahkeme birinci başkanı, 
daire başkanlarının birinin yokluğunda kurula 
başkanlık edebilir. 

Bundan başka : 
A) Üyeleri dairelere dağıtmak ve, 
B) Üst mahkeme yargı çevresi içindeki yar

gıç ve C. Savcılarından birinin yokluğu halinde 
Bakanlığa bildirmek ve 11 nci maddenin son fık
rası hükmünü gözetmek şartiyle işini geçici ola
rak başka yaryıç ve savcıya gördürmek, 

C) Üst mahkeme yargı çevresi içindeki 
mahkeme ve adalet dairelerinin - tâyini Bakan
lığa ait olmıyan - memur ' ve hizmetlilerinin 
tâyinlerini Adalet Bakanı adına onamak, 

D) 1. Yargıç ve C. Savcı sınıfından olmı
yan bütün memur ve hizmetliler hakkında doğ
rudan doğruya ve kesin olarak tevbih ve ay
lıktan kesme cezalarını uygulamak, 

2. Adalet komisyonu ile yetkili merciler 
tarafından verilen bu gibi kararları itiraz üze
rine incelemek, 

3. Tâyini Bakanlığa ait olmıyan memur ve 
hizmetliler hakkında işten el çektirme ve işten 
çıkarma ve idari mahiyette yer değiştirme iş
lemlerini kanunlarına göre tertip ve tatbik et
mek, 

E) Merkez ve çevre yargıç ve C. Savcıla-
riyle tâyini Bakanlığa ait adalet memurlarının 
her birinin Jıal ve gidişleri ve yeterlik derece
leri hakkındaki düşüncelerini Bakanlığa ayrı 
ayrı bildirmek, 

ile görevlidir. 
Üst Mahkeme C. Savcıları da savcılar hak

kındaki Düşüncelerini ayrıca Bakanlığa bildi
rirler. 

MADDE 29. — Birinci başkan, yukardaki 
maddenin (E) bendinde yazılı görevini: 

1. Üst mahkemede incelenen dâva dosya
larından, 

2. Üst mahkeme ikinci başkanları ve savcı-
lariyle diğer yargıç ve savcılardan alacağı ilmî 
ve kanuni mütalâalardan, 

3. Teftiş ve tahkiklerden, 
Edineceği kanaatlere göre yapar. 

Dördüncü Bölüm 

Yargıtay 

MADDE 30. — Yargıtay Başkentte bulu
nur. 

MADDE 31. — Yargıtay da dört Hukuk, dört 
Ceza, bir Ticaret ve bir tcra ve İflâs Dairesi 
vardır. * 

Her daire bir başkan ve dört üye ile kuru
lur. 

Daire başkanlarının üstünde bir birinci baş
kan ve her dairede gerektiği kadar yedek üye 
ve genel kurullarda raportörlük etmek üzere 
birinci başkanın yanında ayrıca dört üye var
dır. 

MADDE 32. — Birinci başkanlığa bağlı bir 
genel sekreterlik vardır. 

( S." Sayısı : 96) 



Genel sekreter, birinci başkan tarafından I 
üjeler arasından seçilir ve kanunlarda doğru
dan,, doğruya başkanlıkça görüleceği yazılı iş
ler ^ışındaki yazı ve idare işlerini, verilecek 
yetki dairesinde yapar. 

MADDE 33. — Yargıtayda başkanlar tara
fından kendilerine verilecek dâva dosyalarını 
inceleyip yazacakları raporları kurula anlatmak 
ve açıklamak üzere gerektiği kadar raportör 
bulunur. 

• I 
MADDE 34. — Yargıtay Birinci Başkanı, 

genel kurullara başkanlık eder ve bunların işle
rini düdenler. 

Birinci başkan, genel olarak Yargıtay işle
rinin iyi gidişini Bağlıyacak tedbirleri alır. 

İkinci başkanların iş görecekleri daireler bi
rinci bfiş^anın yazılı düşüncesi alındıktan son
ra Adalet Bakanı tarafından belli edilir. Ge
rektiğinde ikinci başkanların daireleri yine bu 
usul ile değiştirilebilir. 

Birinci başkan üyelerin iş görecekleri daire
leri belli eder ve lüzumu halinde değiştirir ve 
gerekirse bir daireye fazla üye verir. 

MADDE 35. — Birinci başkana daire başkan
larından en kıdemlisi vekillik eder. Kısmı ge
nel kurullarında bu vekillik her kısmın kıdemli I 
başkam tarafından yapılır. 

Daire başkanlarına kurulun kıdemli üyesi, I 
kıdemde eşitlik halinde yaşlısı vekillik eder. 

MADDE 3 6 . — Yargıtay, kesin oldukları 
kanunlarda gösterilenler dışında üst mahkeme
lerle ağır ceza mahkemelerinden verilen hüküm
leri inceler ve üst mahkeme yargıçlarının görev
lerinden doğan tazminat ve bu yargıçlarla üst 
mahkeme Cumhuriyet Savcıları ve kanunları- I 
na göre Yargıtayda yargılanmaları gereken I 
memurlar haklarındaki ceza dâvalarını birinci 
derecede görür. 

MADDE 37. — Yargıtay daireleri 
1. Hukukta : 
Birinci hukuk dairesi : Tesise ve değeri belli 

olmıyan veya 1 000 lirayı geçen gayrimenkııle 
a i t ayni haklara mütaallik hükümleri, 

İkinci Hukuk Dairesi: Şahıs ve aile hakla
rına, vesayet, kayyımlık, müşavirliğe, miralsa, 
ölüme bağlı tasarruflara, nüfus kayıtlarının tas
hihine ve 15 nci madde dışında kalan nef akaya f 
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mütaallik hükümleri, 
Üçüncü Hukuk Dairesi : Menkul mallarla 

Birinci Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan 
gayrimenkul mallara ait ayni haklara mütaallik 
hükümleri, 

Dördüncü Hukuk Dairesi : Diğer hukuk da
ireleri ile ticaret ve icra ve iflâs dairelerinin 
görevleri dışında kalan işlere, kamulaştırma be
deline ve üst mahkeme yargıçları hakkındaki 
ret isteğine mütaallik hüküm ve kararları, 

Ticaret Dairesi: Ticaret ve ticaret yerleri 
hakkındaki ve kira bağıtlarından doğan bütün 
tahliye dâvalarına müteallik hüküm ve karar
ları, 

İcra ve İflâs Dairesi: İcra takipleri huku
kuna ve iflâsa ve konkordatoya dair tetkik 
mercileriyle ilk mahkemelerden verilecek hü
küm ve kararlarla tetkik mercilerinin verecek
leri ceza hükümlerini, inceler, 

Üst Mahkeme yargıçlarının görevlerinden 
doğan tazminat dâvaları birinci derecede Dör
düncü Hukuk Dairesinde görülür. 

2. Cezada: 
Birinci Ceza Dairesi: İkinci Ceza Dairesinin 

görevi dışında kalan ağır cezayı gerektiren cü
rümlere, 

İkinci Ceza Dairesi: Ceza Kanununun şahıs
lara karşı işlenen cürümlerden bahseden doku
zuncu babının adam öldürenlere ve şahıslara 
karşı müessir fiillerde bulunanlara dair olan 
birinci ve ikinci fasıllarında ve mal aleyhinde iş
lenen cürümlerden bahseden onuncu babının yağ
ma ve yol kesme ve adam kaldırmaya dair ikin
ci faslında yazılı ağır cezayı gerektiren cürümle
re, 

Üçüncü Ceza Dairesi : Hususi kanunlarda ya
zılı cürümlere, 

Dördüncü Ceza Dairesi : Yukarda yazılı olan
lar dışında kalan' ve temyizen incelenmesi gere
ken diğer ceza dâvalarına, 
ait hüküm ve kararları inceler. 

Yargıtaya ait dâva nakli ve merci tâyini iş
leri ve temyiz kabiliyeti olmıyan sulh işlerinden 
dolayı verilecek yazılı emirler üzerine temyiz in
celemesi ve Yargıtayda yargılanmaları gereken 
yargıç C. Savcısı ile memurların muhakemeleri 
Üçüncü Ceza Dairesine aittir. 

MADDE 38. — Dairelerden birinin işi fazla 
üye verilmesi suretiyle görülemiyecek derecede 
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Çoğalırsa Birinci Başkanın teklifi üzerine Ada 
let Bakanlığınca o dairenin görevine giren işler- i 
den bir kısmı ile diğer daire görevlendirilebilece- ! 
ği gibi biriken işler de başka bir daireye verile
bilir. 

MADDE 39. — Yargıtay dairelerinden ilk 
derecede verilen hükümler, niteliklerine göre Hu- ! 
kuk veya Ceza Genel Kurulunda temyiz oluna- j 
bilir. Müzakere ve karar nisabında 44 ncü mad- j 
de hükümleri uygulanır. Genel kurullar hükmü 
bozdukları hallerde dâvanın esasına da hükme
debilirler. Genel ikurullarm karar ve hükümleri 
kesindir. 

MADDE 40. — Başka başka üst mahkeme
lerin hukuk veya ceza daireleri, yahut bunla
ra bağlı hukuk veya ceza mahkemeleri arasın
da yetki uyuşmazlığından çıkan merci tâyini işi 
ile bir üst mahkemenin hukuk ve ceza daire
leri, yahut başka başka üst mahkemelerin hu
kuk ve ceza daireleri veya bunlara bağlı hu
kuk ve ceza mahkemeleri arasında görev u- j 
yuşmazhğından çıkan merci tâyini işi nitelikle
rine göre Yargıtay Dördüncü Hukuk veya ü-
çüncü (.-eza dairelerinde görülür. 

MADDE Al. — .1. Ceza mahkemeleri ve 
sorgu yargıçlariyle, 

A) Askerî mahkemeler, 
B) idare kurulları, 
C) Yargı işleriyle görevli diğer merciler a-

rasmda, 
ve genel mahkemelerde itirazı kabil kararlar I 
vermeye yetkili idari ve özel kurullarla askerî 
mahkemeler ve diğer özel kaza mercileri arasın
da çıkan cezaya ait görev uyuşmazlıklarını Yar
gıtay Ceza Genel Kurulu, 

2. Yargıtay daireleri arasındaki görev u-
yıışmazlıklarını niteliklerine göre ceza veya 
hukuk genel kurulları, 

3. Yargıtay Hukuk ve Ceza daireleri ara
sındaki görev uyuşmazlıklarını büyük genel 
kurul halleder. 

MADDE 42. — Yargıtay genel kurulları : 
Hukuk dâvalarında; Hukuk, Ticaret ve îcra ve 
İflâs dairelerinden ceza dâvalarında, Ceza daire
lerinden ibaret olarak kurulur. 

MADDE 43. — Hukuk ve Ceza genel kurul
ları, kendilerini terkip eden dairelerden her | 

birinin topluluğu altı sayılmak suretiyle hepsi
nin tutarının üçte ikisi ile toplanır ve salt çok
luk ile karar verir. 

» 
MADDE 44. —• Dairelerden biri, kendisinin 

veya mensup olduğu kısımdaki bir dairenin yer
leşmiş içtihadından dönmek ister veya dönmüş 
olduğunu gösteren bir karar vermiş bulunsa 
daire başkanı içtihatların birleştirilmesini ge
rekli kılan sebepleri açıklayıcı raporunu ve ka
rar örneklerini Birinci Başkanlığa verir. 

Birinci Başkan, uyuşmazlık halinde bulu
nan diğer dairenin yazılı düşüncesini de aldık
tan sonra kısım genel kurulunca bir karar ve
rilmek üzere bir hafta içinde o kısımdaki yar
gıçlara dağıtır. 

MADDE 45. — 44 ncü maddede gösterilen 
hal, kısım genel kurulları veya bir genel ku
rula mensup daire ile genel kurulu veya di
ğer genel kuruldaki daire veya genel kurul ara
sında olursa uyuşmazlık iki genel kurulun bir
leştiği büyük kurulda yukarki maddede göste
rilen şekilde çözülür. 

45 ve 46 neı maddelerde gösterilen uyuşmaz
lıkları birinci başkanlık kendiliğinden veya il
gililerin basvıırmasiyle öğrendiği' takdirde de 
gereken işlemler bu maddelerdeki hükümlere gö
re yapılır. 

MADDE 46. — Kısmı genel kurulları veya 
büyük kurulun, içtihatların birleştirilmesi su
retiyle verilmiş kararlarından birinin değişti^ 
rilmesini veya kaldırılmasını gerekli kılacak se
beplerin ortaya çıktığı, Birinci Başkanlığa yapı
lacak baş vurmada gerekçesiyle bildiri!irse Baş
kanlık bu isteği ihtiva eden dilekçe veya yazıyı 
ait olduğu tısını genel kuruluna veya büyük ku
rula verir. 

Gösterilen sebeplere göre verilmiş karardan 
dönmeyi gerektirecek bir hal bulunduğuna ku
rulun mutlak ekseriyetiyle karar verilirse esas 
hakkında müzakere ve münakaşaya başlanır. 

MADDE 47. — Büyük kurulda ve kısım ge
nel kurullarında içtihatların birleştirilmesi için 
yapılacak müzakerelerde kurullarda bulunan 
dairelerden her birinin topluluğu altı sayılmak 
suretiyle toplamının üçte ikisinin ve verilecek 
kararlarda da mevcudunun üçte ikisinin bulun
ması gereklidir. 

Çoğunluk olmıyan hallerde müzakere sonra* 
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ya bırakılır! İkinci müzakerede de bu çoğunluk 
olmazsa mutlak: ekseriyetle karar verilir. 

Kısım genel kurullarında ve büyük kurulda 
^verilen kararlar; benzeri meselelerde Yargıtay 

dairelerini bağlar. 
içtihatları birleştirme kurullarında ceza iş

lerinin müzakere ve münakaşasında C. Başsav
cısı hazır bulunur ve oya katılır. 

ÎKtNCÎ BAP 

C. Savcıları 

MADDE 48. — C. Savcılık görenleri : 

ilk ve ağır ceza mahkemelerinde Cumhuri
yet Savcıları; 

Üst mahkemelerde üst mahkeme C. Savcıları; 
Yargıtay da C. Başsavcısı; 

tarafından görülür. 
C. Savcı yardımcıları, yanlarında bulunduk

ları C. Savcıları adına görevlerini yaparlar ve 
C. Savcılarına bağlı, bulunurlar. 

MADDE 49. — C. Savcıları, Adalet Bakan
lığının idaresi altındadır. C. Başsavcısı bütün 
C. Savcıları ve üst mahkeme C. Savcıları da 
bölgelerinde bulunan CiSavcıları üzerinde ne
zaret ve murakabe hakkını haizdir. 

MADDE 50. — Her cumhuriyet savcısının 
yetkisi, yanında bulunduğu mahkemenin yargı 
çevresiyle sınırlıdır. Yetki çevresi dışında işlenen 
suçlara ait soruşturma işlerini yetkili cumhu
riyet savcısının isteği üzerine yapacağı gibi ge
ciktirilmesinde zarar umulan hallerde bu işleri 
kendiliğinden de yapar. 

MADDE 51. — Cumhuriyet savcıları : 
A) Cumhuriyeti ve kamu hak ve menfaat

lerini korumak ve bunlarla ilgili dâvaları açmak, 
B) Sulh işlerinin yalnız ilk mahkemelerde 

yargılanması hali müstesna olmak üzere bütün 
. ceza dâvalarının yargılanmalarında hazır bu

lunmak, 
C) Ceza hüküm ve kararlarını infaz etmek, 
D) Ceza ve tevkif evleriyle diğer ceza ku

rullarını ve bunların disiplin ve koruma kuvvet
lerini kanunlarına göre murakabe etmek, 

E) Kanunların kendilerine verdiği başka 
görevleri yapmakla ödevlidirler. 

( S. Sa 
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DÖRDÜNCÜ BAP 

Kalem teşkilâtı 

.MADDE 52. — Yargıtay kalem teşkilâtında 
birer başkâtip ve gerektiği kadar yardımcısı; üst 
mahkemelerle, diğer mahkemeler kalem teşkilâ
tında birer başkâtip ve hepsinde gerektiği kadar 
memur, kâtip ve mübaşir bulunur. 

ikiden ziyade daireleri olan mahkemelerde 
başkâtiplerin sayısı, kalem teşkilâtı sayısınca 
çoğaltılabilir. 

Yargıtayda aryıca müvezziler bulundurulur. 

MADDE 53. — Mahkeme, yazı işlerinin za 
manında çıkarılması ve düzenlenmesiyle kalem 
âmirleri ödevlidirler. 

Mahkeme başkan ve yargıcı yazı kurulları 
üzerinde nezaret ve murakabe ile görevli olduğu 
gibi sorumluluğunu paylaşmak şartiyle bir üye 
veya yargıç ve üye yardımcılarından birini de 
bu işle görevlendirilebilir. 

MADDE 54. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren en geç üç sene içinde mahke
me yazı kurulları ve memurlarının görev ve so
rumluluklarını belli eden bir yönetmelik yapılır. 

MADDE 55. — 4179 sayılı Kanun saklı ol
mak üzere, 1221, 2020, 367, 469, 981, 3119, 3747, 
3748, 3032, 1684 No. lı kanunlarla 4784 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin 3, 4 ve 5 nci fıkra
ları ve 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 8 nci maddesi, 

866 No. lı Ticaret Kanununun meriyet mev
kiine konulmasına dair olan kanunun muvakkat 
maddeleri, 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 3515 sayılı Kanunla değiştirilen 432 nci 
maddesinin son fıkrası dışında kalan hükümleri, 

825 sayılı Ceza Kanununun meriyete konul
masına dair olan kanunun teşkilât ve vazifeye 
taallûk eden hükümleriyle 1295 tarihli mehaki-
mi nizamiyenin teşkilâtı hakkındaki muvakkat 
kanun ve bunun ek ve değişiklikleri ile mahke
meler teşkilâtiyie ilgili diğer bütün hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 56. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı kısmından ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yeri-
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ne (2) sayılı cetvelde derece, sayı ve unvanları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Geçici maddeler 

MADDE ] . ----- Bu kanunun yürürlüğe gir 
meşinden önce verilmiş olan hüküm ve kararlar
la Yargıtayca bozulup da sonradan verilecek hü
küm ve kararlar hakkında eski ve yürürlüğe 
girmesinden sonra verilecek bütün hüküm ve 
kararlar hakkında yeni kanun hükümleri uygu 
lianır. 

MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
talihte sulh mahkemeleri ile asliye mahkemele 
rinde görülmekte olan işlere kaldıkları yerden 
itibaren ilk mahkemelerce bakılır. 

MADDE 3. — Üst mahkemelerin kurulması 
tamamlanıncaya kadar Adalet Bakanlığı: 

Birinci sınıf yargıçlardaki müktesep hakla
rı saklı kalmak üzere birinci sınıftaki yargıç
larla ikinci ve üçüncü sınıf yargıç ve C. Savcı
larını tâyine yetkilidir. 

MADDE 57. — Bu kanun 1 
hinde- yürürlüğe girer. 

TII . 1953 tari-

MADDE 58. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim 'Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

(}. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve İşletmeler Bakanı V. 

Ar. özsün 
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Görevin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Yargıtay 

Birinci başkan 
Başsavcı 
İkinci başkan 
Üye (Birinci genel kâtiplik 
görevini yapar) 
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[1] SAYILI CETVEL 

1 

Sayı Aylık 

1 
1 

10 

51 

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi 

Yargıtay daire başkam 
Yargıtay üyesi 
Başkatip 

» Yardımıcısı 
» » 

Memur 
Kâtip 

» 
Mübaşir 

1 
5 
1 
1 
1 
3 
«•» o 
o 
•:> 

2 

Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi 

İkinci başkan 
Üyo 

1 
5 

\/.f 

150 
150 
125 

100 

125 
100 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

125 
100 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
14 

8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Başkâtip 
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Kâtip 

Mübaşir 

Yargıtay kalemleri 

Başkâtip 
Birinci sınıf başkâtip mua. 
îkinci » » » 
Memur 

» 
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» 
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[2] SAYILI CETVEL 
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Görevin çaşidi 

Adalet Bakanlığı -

MERKEZ 

Yargıtay 

Birinci başkan 
Cuhuriyet Başsavcısı 
İkinci başkan 
Üye (Birinci genel kâtiplik 
görevini yapar7) 

Yargıtay kalemleri 

Başkâtip 
Birinci sınıf başkâtip yard. 
İkinci » » » 
Merur 
Kâtip ' 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 

10 

5! 
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12 
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30 
25 
20 

D. 

•-> o 
4 
0 

6 
7 

9 
10 
11 
12 
14 

Görevin çeşidi 

Mübaşir 

fi memurları 

Üst mahkemeler 

[Birinci Başkan, Daire Baş-| 
| kanı, Üye, Yedek üye, C. Sav-1 
|eısı, C. Savcı başyadımcılan, | 
|C. Savcı yardımcıları | 

Kalem Kadrosru 

Başkâtip 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

Sayı ı 

12 

25 
109 
135 
109 
54 

105 
105 
105 
105 
105 

lylık 

15 

100 
90 
80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
15 
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ADALET KOMİSYONUNUN DE&tŞTİRÎŞÎ 

Umumi Mahkemeler Kuruluşu hakkında kanun lâyihası 

Umumi hükümler 
MADDE 1. — Millet adına kaza hakkını kullanacak umumi mahkemeler şun

lardır : 
t ik mahkeme, ağır ceza mahkemesi; 
İstinaf mahkemesi; 
Temyiz mahkemesi. 
MADDE 2. — Temyizden maada mahkemelerin kaza çevreleri ve merkezleri 

Adalet Vekâletince belli edilir. 
MADDE 3. — î lk mahkemeler tek hâkimle ve diğerleri bu kanunda sayıları 

gösterilen hâkimlerle kurulur. 
MADDE 4. — i lk mahkemelerde sorgu hâkimliği ile icra ve iflâs ve ticaret 

sicili daireleri bulunur. 
îcra ve iflâs daireleri hususi kanun hükmünce kurulur. 
Ticaret sicili dairesi, bağlı olduğu mahkeme hâkiminin murakabesi altında 

olmak üzere Adalet Vekâletince tâyin olımanbirmemıır veya ticaret'odası ve ticaret 
odası bulunmıyan yerlerde mahkeme başkâtibi tarafından idare olunur, 

MADDE 5. — Her mahkemede âmme haklarını korumakla vazifeli birer 
cumhuriyet müddeiumumisi ve gerektiği kadar cumhuriyet müddeiumumi yardım
cısı bulunur. 

Ağır ceza mahkemesi ile ilk mahkemenin birleştiği yerlerde .ağır ceza mahke-
mesindeki cumhuriyet müddeiumumisi o yer ilk mahkemesinin de cumhuriyet 
müddeiumumisidir. 

MADDE 6. — Temyiz Mahkemesi daireleriyle Birinci Reislik, cumhuriyet müd
deiumumiliği ve istinaf mahkemesiyle Birinci Reisliği ve cumhuriyet müddeiumu
miliğinde ve ağır ceza mahkemeleri ile ilk mahkemelerde birer kalem teşkilâtı 
bulunur. 

îstinaf mahkemeleri ve ilk mahkemelerin dairelere ayrıldığı yerlerde kalem teş
kilâtı sayısı çoğaltılabilir. 

Cumhuriyet müddeiumumilikleri ve sorgu hâkimliklerinde birer kâtip üulu-
nur. dereken yerlerde kâtip sayısı çoğaltılabileceği gibi birer başkâtip de bulundu
rulabilir. 

Ticaret sicili memurlarına gerektiği kadar kâtip verilir. 
MADDE 7. — Aşağıda hısımlık dereceleri gösterileln hâkim, Cumhuriyet 

müddeiumumisi ve yardımcılarının bir mahkekmenin aynı dairesinde birlelşme-
leri ve bir işin soruşturma ve muhakemesinde bulunmaları caiz değildir. 

1. Nesep sahih olsun olmasın; usul ve füru, an-aı baba bir veya baba bir 
yahut anna bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler, 

2. Evlilik zail olmuş olsa bile karı ile koca ve bunlarım usul ve füruu; 
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3. Evlâtlık ile evlât edinenler. 
icra hâkim ve yardımcıları ile icra memurları hakkında da aynı hüküm tat

bik olunur. 
MADDE 8. — Açık olan veya fiilî yahut hukuki sebeplerden biri üe ifa edile-

miyen hâkimlik, sorgu hâkimliği ve cumhuriyet müddeiumumiliği vazifeleri o yer
deki müşterek vazifeliler tarafından görülür. 

Müşterek vazifeli hâkimlerin çokluğu halinde yüksek dereceli hâkimin ve dere
cede müsavat halinde kıdemlisinin, kıdemde de müsavat halinde yaşlısının seçe
ceği hâkim bu işleri görür. 

MADDE 9. — Aşağıda gösterilenler kendi sıralarında müşterek vazifeli sa
yılır : 

1. Aynı işleri gören hâkimler ve yardımcıları; 
2. Aynı işlere bakan yardımcısız tek hâkimler; 
3. Cumhuriyet müddeiumumileri ile, yardımcıları; 
4. Sorgu hâkimleri. 
MADDE 10. — Zaruret halinde bir mahkemenin kaza çevresine ait bütün 

kaza ve diğer adalet işlerini kaza çevresi ayrı diğer bir mahkemede ve adalet 
dairesinde gördürmeye ve hâkim, yardımcı hâkim, sorgu hâkimi ve cumhuriyet 
müddeiumumileri ile yardımcılarını gereken yerlerde hâkimlik, cumhuriyet müd-» 
deiumumiliği ve diğer adalet ve vekâlet işlerinde geçici olarak vazifeli kılmaya 
bu kanunun 27 nci maddesi (b) bendi hükmüne halel gelmemek şartiyle Adalet 
Vekilliği salahiyetlidir. 

Şu kadaı* ki, cumhuriyet müddeiumumisi ve yardımcıları ancak cumhuriyet 
müdddeiumumiliği işleri ile vazifelendirilir. 

^ * BÎRÎNCÎ BAP 
Mahkemeler 

Birinci Bölüm 
Tik Mahkemeler 

MADDE 11. — Lüzum görülen yerlerde ilk mahkeme kurulur. 
MADDE 12. — i lk mahkemeler, kanunların başka mahkeme ve mercilere ver

mediği ve asliye mahkeme veya hâkimlerini vazifeli kıldığı ve merci olarak sulh 
mahkemelerini gösterdiği her nevi dâva ve işleri görürler. 

MADDE 13. — î lk mahkemeler, gerektiğinde hukuk, ticaret, ceza ve sulh 
dâva ve işlerini görmek üzere dairelere ayrılabilir. 

Bu suretle ayrılmış dairelerden Fulh dâva ve işlerini gören daireyi, bağlı olduğu 
' ilk mahkeme kaza çevresi içinde ayrıca kaza sınırı belli edilerek gereken yerde bu
lundurmaya Adalet Vekâleti salahiyetlidir. 

Her dairenin hâkim sayısı işlerin miktarına göre çoğaltılabilir. Bu takdirde ara
larında iş bölümü de yapılır ve lüzumu kadar hâkim yardımcısı bulundurulabilir. 

Dairelerden birinin işi çoğaldığı zaman bir kısmı diğer dairelere verilebilir. 
Her ilk mahkemede icra ve iflâs Kanunu hükümlerince vazifeli ayrıca icra hâ

kimi ve yardımcıları da bulundurulabilir. 
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MADDE 14. — Sulh işleri * 
1. Hukuk ve ticarette : 
A) Tesis ve iflâs dâvaları dışında değer veya miktarı 1 000 lirayı geçmiyen 

alacağa ve menkul ve gayrimenkul ayne; 
B) îcra ve İflâs Kanununun 272 ve ondan sonra gelen maddeleri hükümleri 

yerinde kalmak şartiyle yıllık kirası 1 000 lirayı geçmiyen menkul ve gayrimenkul 
kira akülerinden-doğan haklara ve tahliyeye; 

C) Miktar veya değeri.ne olursa olsun menkul ve gayrimenkul mallara ait 
suyunun izalesi ve taksimine ve yine değerine bakılmaksızın gayrimenkul malların 
yalnız zilyedliğinin korunmasına; 

D) Medeni Kanunun 161, 162, J 63 ve 315 nci maddelerinde yazılı tedbir ve 
nafaka ve 88 nci maddesinde gösterilen evlenmeye izin ve hilafı sabit oluncıya ka
dar muteber olmak üzere veraset belgesi verilmesine; 

E) Medeni Kanun ile diğer kanunların sulh hâkimlerini vazifelendirdikleri 
işlere mütaallik dâva ve isteklerdir. 

2 Cezada : 
A) Türk Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı kabahat nev'inden olan 

fiiller; 
B) Türk Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı olup yukarı haddi altı 

aya kadar (altı ay dâhil) hapis veya bu ceza ile birlikte yahut müstakillen bin 
liraya kadar (bin lira dâhil) ağır para cezasına veya alelıtlak nispî para cezasını 
müstelzim bulunan suçlar; 

C) Kanunların sulh hâkimlerini vazifelendirdiği diğer işlerdir. 
MADDE 15. — Sorgu hâkimleri ile icra ve iflâs hâkim ve memurları ve ticaret 

sicili memurlarının vazife ve salâhiyetlerini Ceza Muhakemeleri Usulü ve îcra ve 
îflâs ve Ticaret kanunları ve diğer kanunlar belli eder. • 

îkinci Bölüm 
Ağır Ceza Mahkemeleri 

MADDE 16. — Ağır ceza mahkemesi, bir reis ve iki âza ile kurulur. Bunlar
dan başka gerektiği kadar yedek âza da bulundurulur. 

Mahkeme bunlarla kurulamazsa o yerdeki ilk mahkeme hâkimleri ile tamam
lanır. 

Mahkeme reisinin bulunmadığı hallerde heyette bulunanlardan hâkimlik dere
cesi yüksek olan ve dereceleri bir ise kıdemlisi ve kıdemde de birlik varsa yaşlısı 
reislik eder. 

MADDE 17. — Bir ağır ceza merkezine bağlanması halka güçlük verdiği an
laşılan ve başlıbaşma böyle bir mahkeme kurmaya da işi yetmiyen yerlerdeki ağır 
ceza işleri, ayrıca tâyin edilecek bir hâkimin reisliği altında ilk mahkeme hâkimle
rinin ikisinin katılması ile kurulacak mahkemelere gördürülür. 

MADDE 18. — Ağır ceza mahkemeleri ölüm ve ağır hapis ve aşağı haddi 5 se
neden fazla hapsi gerektiren cürümlere ait dâvaları ve sair kanunlarla-kendilerine 
verilen işleri görür. 
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." Üçüncü Bölüm 

İstinaf Mahkemeleri 
MADDE 19. — Lüzum görülen yerlerde istinaf mahkemesi kurulur. 
MADDE 20. — istinaf mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerine ayrılır. Ay uca 

ticaret dairesi de kurulabilir, (dairelerin sayısı ihtiyaca göre çoğaltılabilir) ve, 
aralarında Adalet Vekâletince iş bölümü yapılır. 

Dairelerden birinin işi çoğaldığında istinaf mahkemesi birinci reisinin teklifi 
üzerine Adalet Vekâletince o daire işlerinden gerektiği kadarı aynı kısımdaki dai
relere verilebilir. 

MADDE 21. — İstinaf mahkemesinin her dairesi bir reis ve iki âza ile kurulur. 
Bunlardan başka gerektiği kadar yedek âza da bulundurulur. 

MADDE 22. — Her istinaf mahkemesinde ayrıca bir birinci reis bulunur. İşi 
müsait olan yerlerde birinci reise dairelerden birinin reislik vazifesi de verilebilir. 

MADDE 2)}. — Birinci reisin, bulunmadığı zamanlarda vazifesi daire reisle
rinden derecesi yüksek olan, dereceleri birse kıdemlisi, bunda da birlik varsa yaş
lısı tarafından görülür. 

Daire reislerinden biri bulunmadığı takdirde yukarıki fıkradaki tertibe <röve 
azalardan biri vekillik eder. 

Bir daire kendi hâkimleri ile kurulanmzsa birinci reisin tensibi ile diğer daire
lerden ve buda mümkün olmazsa o yerdeki ağır ceza mahkemesinden alınacak âza 
ile eksiklik tamamlanır. 

MADDE 24. — '* 'Ti 
istinaf mahkemeleri : 
1. Hukuk ve ticarette miktar ve kıymeti 1 000 lirayı geçnüyen (1 000 lin* dâ

hil) alacak ve menkulün aynına müraallik dâvaları ve kıymeti 500 lirayı geçmiyen 
(500 lira dâhil) gayrimenkulun aynına ait ilk mahkemelerin sulh dairelerince seri
len hükümleri ikinci derecede tetkik ile katı şekilde hükme bağlar. 

2. ilk mahkemelerle ağır* ceza mahkemeleri hâkimleri ve cumhuriyet müddei
umumileri ve bunların yardımcıları ve icra hâkim ve yardımcıları aleyhinde vazi
feden mütevellit tazminat dâvaları ile vazifelerine taalluk etsin etmesin aleyhle
rine açılacak bütün ceza dâvalarını birinci derecede rüyet eder. 

MADDE 25. — istinaf mahkemesinin kaza çevresi içindeki mahkemeler ve hâ
kimler arasında çıkan vazife ve salâhiyet ihtilâfının gerektireceği merci tâyini işi, 
hukuk dâvalarında istinaf mahkemesin i u hukuk dairesinde ceza dâvalarında ceza 
dairesinde ve daireler birden ziyade olduğu takdirde o kısmın (1) numaralı daire
sinde halledilir. 

îhtilâf hukuk ve ceza mahkemeleri arasında ise istinaf mahkemesi birinci reisi
nin riyaseti altında hukuk ve ceza dairelerinden alınacak birer azadan teşkil edi
len heyette bakılır. 

Tstinaf mahkemesinin hukuk veya ceza kısımlarındaki daireler arasında vazife 
ihtilâfları sebebi ile gereken merci tâyini işi de birinci reisin reisliğinde birleşecek 
ihtilâf halinde bulunan dairelerce tetkik edilir. 

Fiilî veya hukuki sebeplerle dâva naklinde dahi birinci fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 20. — tstinaf mahkemesi birinci reisleri, bölgeleri içindeki bütün hâ-
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kini, müddeiumumi ve mahkeme ile ilgiliadalet memur ve hizmetlileri üzerinde 

.murakabe, teftiş ve tahkik salâhiyetini haizdirler. 
Bu salâhiyetlerin nasıl kullanılacağı bir nizamname ile belli edilir. 
Teftiş ve tahkik işlerinde kendisine yardım etmek ve zaruret halinde istinaf 

mahkemesi dairelerinde heyeti tamamlamak üzere birinci reislikte gerektiği ka
dar âza bulundurulur. 

MADDE 27. — İstinaf mahkemesi birinci reisi, daire reislerinden birinin yok
luğunda heyete reislik edebilir. 

Bundan başka : 
1. Azaları dairelere dağıtmak; 
2. İstinaf mahkemesi kaza çevresi içindeki hâkim ve Cumhuriyet müddei

umumilerinden birinin yokluğu halinde Vekâlete bildirmek ve onuncu maddenin 
son fıkrası hükmünü gözetmek şartiyle işini geçici olarak başka hâkim ve müddei
umumiye gördürmek; 

3. İstinaf Mahkemesi kaza çevresi içindeki mahkeme ve adalet dairelerinin 
- tâyini vekâlete .ait olmıyan - memur ve müstahdemlerin tâyinlerini Adalet Ve
kili adına tasdik etmek; 

4. A) Hâkim ve müddeiumumi sınıfından olmıyan bütün memur ve müstah
demler hakkında doğrudan doğruya ve katî olarak tevbih ve maaş kat ' ı cezaları
nı tatbik etmek 

4 b) Adalet Komisyonu ile salahiyetli merci ler tarafından verilen (a) bendinde
ki cezalara mütaallik kararları itiraz üzerine tetkik ederek kati şekilde karara 
bağlamak; 

c) Tâyini vekâlete ait olmıyan memur ve müstahdemler hakkında işten ©1 
çektirme ve işten çıkarma ve idari mahiyette yer değiştirme muamelelerini ka
nunlarına göre tertip ve tatbik etmek; 

5. Merkez ve çevre hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileriyle tâyini vekâ
lete. ait adalet memurlarının her birinin hal ve gidişleri ve kifayet dereceleri hak
kındaki düşüncelerini vekâlete ayrı ayrı bildirmek; 

ile vazifelidir. 
İstinaf mahkemesi Cumhuriyet müddeiumumileri de müddeiumumiler hakkın

daki düşüncelerini ayrıca vekâlete bildirirler. 
6. Kaza çevresi içindeki mahkemelerin faaliyeti ve diğer adalet işlerinin ceve-

yan tarzı ve ikmal ve ıslaha muhtaç -cihetleri hakkındaki umumi görüş ve izahları 
ihtiva eden senelik raporunu her adalet yılı sonunda vekâlete vermek. 

MADDE 28. — Birinci reis yukardaki maddenin 5 nci bendinde yazılı vazifesini: 
1. İstinaf mahkemesinde inceleuen dâva dosyalarından; 
2. İstinaf mahkemesi ikinci reisleri ve müddeiumumileri ile diğer hâkim T« 

müddeiumumilerden alacağı ilmî ve kanuni mütalâalardan; 
3. Teftiş ve tahkiklerden; 
edineceği kanaatlere göre yapar. 

Dördüncü Bölüm 
Temyiz Mahkemesi 

MADDE 29. — Temyiz Mahkemesi Hükümet merkezinde bulunur. 
Temyiz Mahkemesi dört Hukuk, dört Ceza, bir Ticaret ve bir İcra ve İflâs Dai

resinden teşekkül eder. 
Her daire bir reis ve dört âza ile kurulur. 
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Daire reislerinin üstünde bir birinci reis ve her dairede gerektiği kadar yedek 

âza ve umumi heyetlerde raportörlük etmek üzere birinci reisin yamnda ayrıca 
dört âza bulunur. 

MADDE 30. — Birinci reisliğe bağlı bir umumi kâtiplik bulunur. 
Umumi kâtip, birinci reis tarafından azalar arasından seçilir ve kanunlarda 

doğrudan doğruya birinci reis tarafmdan görüleeği yazılı işler dışında kalan işleri 
asli vazifesine ilâveten reislikçe verilecek salâhiyet dairesinde görür. 

MADDE 31. — Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi umumi heyetlere reislik eder 
ve bunların işlerini düzenler. 

Birinci reis, umumi olarak Temyiz Mahkemesi işlerinin iyi gidişini sağlıyacak 
tedbirleri alır. 

İkinci reislerin iş görecekleri daireler birinci reisin yazılı düşüncesi alındıktan 
sonra Adalet Vekili tarafından belli edilir. Gerektiğinde ikinci reislerin daireleri 
yine bu usul ile değiştirilebilir. 

Birinci reis azaların iş görecekleri daireleri belli eder ve lüzumu halinde değiş
tirir ve gerekirse bir daireye fazla âza verir. 

MADDE 32. — Birinci reise daire reislerinden en kıdemlisi vekillik eder. Kısım 
umumi heyetlerinde bu vekillik her kısmın kıdemli reisi tarafından-yapılır. 

Daire reislerine heyetin kıdemli âzası kıdemde müsavat halinde yaşlısı vekillik 
eder. 

MADDE 33. — Temyiz Birinci Reisliğine bağlı olarak kazai içtihatların 
tasnif ve tevhidi işleri ile meşgul olmak üzere iki büro kurulur. 

Bunlardan birincisi hukuka ait işlere, ikincisi cezaya ait işlere bakar. 
Her gurup birinci reis tarafından Temyiz heyeti içinden seçilecek bir hâkim ta

rafından idare edilir ve mahiyetlerine lüzumu kadar memur verilir. 
İstinaf mahkemelerinden temyizi kabil olmamak üzere verilen kararlarla alelıt

lak temyiz kararlarının birer örneği kararı veren mahkeme veya daire tarafından 
hukuk veya cezaya mütaallik olduğuna göre ait olduğu büroya gönderilir. 

Bürolar bu kararları ilmî ve kanuni mahiyetlerine göre tasnif ederler ve içle
rinden neşredilmesi kanun anlayışı ve tatbikatı bakımından faydalı olanların suret 
veya hülâsalarını Adliye Vekilliğince muntazaman neşredilmek üzere mezkûr ve
killiğe tevdi ederler. 

Tasnif edilen kararlar arasında içtihat ihtilâfı görülürse: tevhidi için lâzımgelen 
ilmî tetkikatı yaparak hazırlıyacakiarı raporla birlikte tevhit edilmek üzere bi
rinci reisliğe tevdi ederler. 

43, 44, 45 nci maddelerin hükümleri mahfuz olup bilûmum tebdil ve tevhidi iç
tihat işlerinde bürolar birinci reise düşen hususatta onun yardımcısıdırlar. 

MADDE 34. — Temyiz Mahkemesi, katî oldukları kanunlarda gösterilenler 
dışında istinaf mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinden verilen hükümleri in
celer ve istinaf mahkemesi hâkimleri ilemüddei umumi ve yardımcılarının vazi
felerinden doğan tazminat ve bu hâkimlerle istinaf mahkemesi Cumhuriyet müd
deiumumileri ve kanunlarına göre Temyizde muhakemesi gereken memurlar hak
larındaki ceza dâvalarını birinci derecede görür. 

MADDE 35. — Temyiz Mahkemesi daireleri : 
1. Hukukta : 
Birinci Hukuk Dairesi : Tesis ve gayrimenkul ayni haklara mütaallik hü

kümleri ; 
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ikinci Hukuk Dairesi : Şahıs ve aile haklarına, vesayete, kayyumluğa, mü

şavirliğe, mirasa, ölüme bağlı tasarruflara» nüfus kayıtlarının tashihine ve alel-
itlak nafakaya mütaallik hükümleri; 

Üçüncü Hukuk Dairesi : Mirastan mütevellit olsun olmasın taksim ve şu-
yuun izalesine ve zilyedliğe ve menkul mallarla, kira akitlerinden doğan bütün 
tahliye dâvalarına ve tahliye dâvası ile birlikte açılan alacak dâvalarına mütaallik 
hükümleri; 

Dördüncü Hukuk Dairesi : Diğer hukuk daireleri ile ticaret ve icra ve if
lâs dairelerinin vazifeleri dışında kalan işlere, istimlâk bedeline ve istinaf mah
kemesi hâkimleri hakkındaki ret isteğine mütaallik hüküm ve karar lar ı ; 

Ticaret Dairesi: îstinaf mahkemelerinden verilen ticarete mütaallik hüküm ve 
kararları; 

icra ve iflâs daireleri : icra takipleri hukukuna ve iflâs ve konkordatoya dair 
tetkik mercileri ile ilk mahkemelerden verilecek hüküm ve kararlarla tetkik merci
lerinin verecekleri ceza hükümlerini; 

tetkik eder. 
istinaf mahkemesi hâkim ve müddeiumumileri ile yardımcılarının vazifelerin

den doğan tazminat dâvaları birinci derecede dördüncü hukuk dairesinde görülür. 
2. Cezada : 
Birinci Ceza Dairesi: Ceza Kanununun şahıslara karşı işlenen cürümlerden bah

seden dokucuncu babının adam öldürenlere ve şahıslara karşı müessir fiillerde bu
lunanlara dair olan birinci ve ikinci fasıllarında ve mal aleyhinde işlenen cürümler
den bahseden onuncu babının yağma ve yol kesme ve adam kaldırmaya dair ikinci 
faslında yazılı ağır cezayı gerektiren cürümlere; 

' ikinci Ceza Dairesi: Birinci Ceza Dairesinin vazifesi dışında kalan ağır cezayı 
gerektiren cürümlere; 

Üçüncü Ceza Dairesi: Hususi kanunlarda yazılı cürümlere; 
Dördüncü Ceza Dairesi: Yukarda yazılı olanlar dışında kalan ve temyizen ince

lenmesi gereken diğer ceza dâvalarına; 
ait hüküm ve kararları tetkik eder. 
Temyize ait dâva nakli ve merci tâyini işleri temyiz kabiliyeti olmıyan sulh işle

rinden dolayı verilecek yalızı emirler üzerine temyiz incelemesi ve temyizde mu
hakemeleri gereken hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumisi ile memurların muha
kemeleri üçüncü ceza dairesine aittir. 

MADDE 36. — Temyiz dairelerinden birinin işi fazla âza verilmesi suretiyle 
görülemiyecek derecede çoğalırsa birinci reisin teklifi üzerine Adalet Vekâletince 
o dairenin vazifesine giren işlerden bir kısmı ile diğer daire muvakkaten vazifelen
di rilebileceği gibi biriken işler de* başka bir daireye verilebilir. 

MADDE 37. — Temyiz dairelerinden ilk derecede verilen hükümler, mahiyet
lerine göre hukuk ve ceza umumi heyetlerinde temyiz olunabilir. Müzakere ve ka
rar nisabında 41 nci madde hükümleri tatbik edilir. 

Umumi heyetler hükmü bozdukları hallerde dâvanın esasına da hükmedilebi
lir. 

Umumi heyet kararlarına karşı ısrar ve itiraz edilemez. 

MADDE 38. — Başka başka istinaf mahkemelerinin hukuk veya ceza dairele
ri, yahut bunlara bağlı hukuk veya ceza mahkemeleri arasında salâhiyet ihtilâfın
dan çıkan merci tâyini işi ile bir istinaf mahkemesinin hukuk ve ceza daireleri, 
yahut başka başka istinaf mahkemelerinin hukuk ve ceza daireleri, veya bunlara 
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bağlı hukuk ve ceza mahkemeleri arasmda vazife ihtilâf mdan çıkan merci tâyini 
işi mahiyetlerine göre Temyiz Dördüncü Hukuk veya Üçüncü Ceza daireelrinde 
görülür. 

MADDE 39. — 1. Ceza mahkemeleri veya sorgu hâkimleri ile : 
Askerî mahkemeler, 
idare heyetleri, 
Ve kaza işleri ile vazifeli diğer merciler arasında, 
Umumi mahkemeler ve itirazı kabil kararlar vermeye salahiyetli idari ve hu

susi heyetlerle, ; 
Askerî mahkemeler arasında, 
Ve diğer hususi kaza mercileri arasında çıkan cezaya ait vazife ihtilâflarını 

Temyiz Mahkemesi Ceza Umumi Heyeti, 
2. Temyiz daireleri arasındaki vazife ihtilâflarını mahiyetlerine göre, 
Ceza veya Hukuk Umumi heyetleri 
3. Temyiz Mahkemesi Hukuk ve Ceza daireleri arasındaki vazife ihtilâfları

nı, 
Büyük Umumi Heyet halleder. 
MADDE 40. — Temyiz Mahkemesi umumi heyetleri : 
Hukuk dâvalarında, Hukuk, Ticaret ve tcra ve îflâs dairelerinden; 
Ceza dâvalarında, Ceza dairelerinden teşekkül eder. 
tcra ve îflâs Kanununun cezai hükümlerinin tetkikmda Ceza Umumi Heyetine 

icra ve iflâs dairesi de katılır. 
MADDE 41. — Temyiz Mahkemesi Hukuk ve Ceza Umumi heyetlerinde mü

zakere nisabı; her kısımda bulunan bütün hâkimlerin yarısından bir fazlasıdır. 
Kararlar mutlak ekseriyetle verilir. 
MADDE 42. — Dairelerden biri, kendisinin veya mensup olduğu kısımdaki 

bir dairenin yerleşmiş içtihadından dönmek ister veya dönmüş olduğunu gösteren 
bir karar vermiş bulunursa dair reisi içtihatların birleştirilmesini gerekli kılan 
sebepleri açıklayıcı raporunu ve karar örneklerini birinci reisliğe verir. 

Birinci reis, ihtilâf halinde bulunan diğer dairenin yazılı düşüncesini de rldık-
tan sonra kısım umumi heyetince bir knrar verilmek üzere bir hafta i cinde o kısım
daki hâkimlere dağıtır. 

MADDE 43. — Kırk ikinci maddede gösterilen hal, kısım umumi heyetleri veya 
bir umumi heyete mensup daire ile umumi heyeti veya diğer umumi heyetteki daire 
veya umumi heyetler arasında olursa ihtilâf iki umumi heyetin birleştiği büyük 
heyette yukarıki maddede gösterilen şekilde halledilir. 

43 ve 44 ncü maddelerde gösterilen ihtilâfları birinci reislik kendiliğinden veya 
alâkalıların müracaatı ile öğrendiği takdirde de gereken muameleler bu maddeler
deki hükümlere göre yapılır. 

MADDE 44. — ** Kısım umumi heyetleri veya büyük heyetin, içtihatların bir
leştirilmesi suretiyle verilmiş kararlarından birinin değiştirilmesini veya kaldırıl
masını gerekli kılacak sebeplerin ortaya çıktığı, birinci reisliğe yapılacak müraca
atta müstenidatiyle birlikte bildirilirse reislik bu isteği ihtiva eden dilekçe veya 
yazıyı ait olduğu kısım umumi heyetine veya büyük heyete verir. 

Gösterilen sebeplere göre verilmiş kararlardan dönmeyi gerektirecek bir hal 
bulunduğuna heyetin mutlak ekseriyeti ile karar verilirse esas hakkında müzakere 
ve münakaşaya başlanır. 
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MADDE 45. — Büyük heyette ve kısım umumi heyetlerinde içtihatlarm birleş

tirilmesi için yapılacak- müzakerelerde heyetlerde bulunan dairelerden her birini 
terkip eden bütün hâkimlerin üçte ikisinin bulunması ve verilecek kararlarda da 
mevcudunun üçte ikisinin birleşmesi gereklidir. 

Karar ekseriyeti olmıyan hallerde müzakere sonraya bırakılır, tkinci müzake
rede bu ekseriyet elde edilemezse mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Kısım umumi heyetlerinde ve büyük umumi heyette içtihatların birleştiril
mesi suretiyle verilen kararlar mümasil hâdiselerde bütün mahkemeleri bağlar. 

İçtihatları birliştirme kararlarında ceza işlerinin müzakere ve münakaşasında 
Cumhuriyet Başsavcısı hazır bulunur ve reye katılır. 

ÎKÎNCÎ BAP 
Cumhuriyet Müddeiumumileri 

MADDE 46. — Cumhuriyet müddeiumumiliği vazifeleri : 
îlk ve ağır ceza mahkemelerinde Cumhuriyet müddeiumumileri; 
tstinaf mahkemelerinde istinaf mahkemesi Cumhuriyet müddeiumumileri; 
Temyiz mahkemesinde Cumhuriyet Başmüddeiumumisi; 
tarafından görülür. 
Cumhuriyet müddeiumumisi yardımcıları, yanlarında bulundukları Cumhuriyet 

müddeiumumileri adına vazifelerini yaparlar. 
MADDE 47. — Cumhuriyet müddeiumumileri, Adalet Vekilliğinin idaresi al

todadır. Cumhuriyet Başmüddeiumumisi bütün Cumhuriyet müddeiumumileri ve 
istinaf mahkemesi Cumhuriyet müddeiumumileri de bölgelerinde bulunan Cumhuri
yet müddeiumumileri üzerinde nezaret ve murakabe hakkını haizdir. 

MADDE 48. —, Her Cumhuriyet müddeiumumisinin salâhiyeti, yanında bulun
duğu mahkemenin kaza çevresi ile mahduttur. Salâhiyet çevresi dışında işlenen suç
lara ait soruşturma işlerini salâhiyet Cuhuriyet müddeiumumisinin isteği üzerine 
yapacağı gibi geciktirilmesinde zarar umulan hallerde bu işleri kendiliğinden de 
yapar. 

MADDE 49. — Cumhuriyet müddeiumumileri : 
A) Cumhuriyeti ve âmme hak ve menfaatlerini korumak ve bunlarla ilgili 

dâvaları açmak; 
B) Sulh işlerinin yalnız ilk mahkemelerde muhakemesi hali müstesna olmak 

üzere bütün ceza dâvalarının muhakemelerinde hazır bulunmak; 
C) Ceza hüküm ve kararlarını infaz etmek; 
D) Ceza ve tevkif evleri ile diğer ceza heyetlerini ve bunların disiplin ve ko

ruma kuvvetlerini kanunlarına göre murakabe etmek; . 
E) Kanunların kendilerine verdiği başka vazifeleri yapmakla mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Kalem teşkilâtı 

MADDE 50. — Temyiz kalem teşkilâtında birer başkâtip ve gerektiği kadar 
yardımcısı; istinaf mahkemeleri ile diğer mahkemeler kalem teşkilâtında birer 
başkâtip ve hepsinde gerektiği kadar memur, kâtip ve mübaşir bulunur. 
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Miitaaddit daireleri olan mahkemelerde başkâtiplerin sayısı, kalem teşkilâtı sa

yısınca çoğaltılabilir. 
Temyizde ayrıca müvezziler bulundurulur. 
MADDE 51. — Başkâtip veya onun yerine kaim olanlar yazı işlerinin tanzi

mi ve zamanında çıkarılması ile mükelleftirler. 
Mahkeme reis veya hâkimi kalem heyeti üzerinde nezaret ve murakabe ile va

zifeli olduğu gibi mesuliyetine iştirak etmek şartiyle bir âza veya hâkim veya 
hâkim yardımcılarından birini de bu işle vazifelendirebilir. 

MADDE 52. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir sene 
içinde mahkeme kalem heyetleri ve memurlarının vazife ve mesuliyetlerini belli 
eden bir talimatname yapılır. 

MADDE 53. — 4179 sayılı Kanun hükümleri mahfuz olmak üzere, 1221, 2020, 
5859, 367, 469, 981, 3119, 3747, 3748, 3032, 1684 numaralı kanunlarla 4748 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin 3, 4, ve 5 nci fıkraları ve Hukuk Muhakemeleri ITsıılü 
Kanununun 8 nci maddesi, 

866 numaralı Ticaret Kanunuun meriyet mevkiine konulmasına dair olan Ka
nunun muvakkat maddeleri, 

825 sayılı Ceza Kanununun meriyete konulmasına dair olan Kanunun teşkilât 
ve vazifeye taallûk eden hükümleri ile 1295 tarihli Mahakimi Nizamiyenin Teş
kilâtı hakkındaki Muvakkat Kanun ve bunun ek ve değişiklikleri ile mahkemeler 
teşkilâtı ile ilgili diğer bütün hükümler kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 
MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan hüküm 

ve kararlarla Temyiz Mahkemesince bozulup da sonradan verilecek hüküm ve ka
rarlar hakkında eski ve yürürlüğe girmesinden sonra verilecek bütün hüküm ve 
kararlar hakkında yeni kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sulh mahkemeleri ile 
asliye mahkemelerinde görülmekte olan işlere kaldıkları yerden itibaren ilk mah
kemelerce bakılır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri gereğince Temyiz Mahkemesi daireleri 
belli vazifeleri ifa etmek üzere yeniden kurulduktan sonra açıkta kalacak hâkim
lerle diğer sınıftaki hâkimlerin derece ve maaş bakımından kazanılmış hakları 
mahfuz kalmak şartı ile istinaf mahkemelerinin kurulması tamamlanrncıya kadar 
bu mahkemelerde-muadil vazifelere tâyin etmeye Adalet Vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 4. — t ik mahkemelerin bulunduğu merkez dışında ve kaza çevresi 
içinde sulh işlerine bakmak üzere açılan daireleri ilk mahkemelerin vazifesine 
dâhil bütün hukuk dâva ve işleri ile, Türk Ceza Kanununun 188/1, 193/2, 258/1, 
2(56/2 - 3, 267, 268, 309, 343, 440, 441, 456/1, 466, 459/2 - 3, 515 ve 517 nci maddele
rinde vazıh suçlara ait dâvaları da Cumhuriyet müddeiumumisi bulunmaksızın 
görmeye Adalet Vekilliğince vazifeli kılmabilir. 

MADDE 54. — Bu kanun 2 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 55. — Bu kanunu Adalet Vekili yürütür. 

• ı *mm *• 
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S, SAYISI : 121 
Jandarma Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun layihası ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları raporları 

(1/491) 

T. C. 
Başbakanlık 16. XII. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2461, 6/3443 
Büyük Millet Meclisi Yük&k Başkanlığına 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında içişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . XI . 19j>2 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
9 

1. 1706 sayılı Jandarma Kanununun yapılmış olduğu 1930 senesinden beri Jandarma Genel 
•Komutanlığının kadro, kuruluş ve teşkilâtında geniş Ölçüde inkişaflar vücuda gelmiş ve bugün 
40 - 50 milyona baliğ olan bir bütçe ile idare edilen sabit ve seyyar birliklerden mürekkep bü
yük bir teşkilftt haline gelmiştir. Yurt içi silâhlı savunmanın bugünkü harb tehlikelerine dayanan 
inkişafı karşısında jandarmaya hazer ve seferde düşen vazifelerin hacmi bir kat daha artmış bu
lunmakta ve günden güne de daha fazla artmaktadır. 

2. 1706 sayılı Jandarma Kanununun 5 nci maddesine göre bu teşkilât kolordu sıfat ve salâhi
yetini taşıyan bir korgeneral tarafından sevk ve idare edilmekte ise de; ordudan verilmekte olan 
korgenerallerin ancak 1 - 2 yıl gibi kısa bir müddet hizmetten sonra kıta hizmeti veya terfi sebe
biyle teşkilâta en verimli olabilecek bir duruma gelmiş iken vazife başından ayrılmaktadırlar. 

3. Halbuki her yıl artan vazife ve salâhiyet karşısında bu teşkilâtın başında daha uzun müd
det iş görebilecek bir şahsın bulundurulması lüzum ve zarureti fazlasiyle hissedilmektedir. Bilhas
sa seferde İçişleri Bakanlığının uhdesinde bulunan silâhlı içsavunmanın hazırlanması ve sevku 
idaresi bu lüzumu bir kat daha artırmaktadır. 

Bu sebeplerle, ordudan verilmekte olan korgenerallerin yukarda arzedildiği gibi en verimli bir 
zamanda orduya dönmelerini icabettiren sebeplerin bertaraf edilebilmesi için ve orgenerallikte de 
hizmetlerine devam edebilmelerini sağlamak maksadiyle işbu kanunun 5 nci maddesinin tadil edil
mesi zarureti hasıl olmuştur. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/49Î 
Karar No. 8 

n.i.-ms 

Yüksek Reisliğe 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Vekâ
letince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyeti ka-
rariyle 6.1.1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve 19 . XII . 1952 tari
hinde komisyonumuza havale buyurulan kanun 
lâyihası 14.1.1953 tarihli Oturumunda Millî 
Savunma ve içişleri vekâletleri temsilcileri hu-
zuriyle okunup incelendi. 

Temsilcilerin verjdkleri izahat yerinde görül
düğünden lâyiha aynen kabul edildi yalnız ikinci 
maddeseldeki (yürürlüğe girer) kelimesi kaldı
rılarak bunun yerine (muteberdir) kelimesi ka
bul edilmiştir. 

Keza üçüncü maddesindeki (Bakanlar Kurulu 
yürütür.) yerine (îcra Vekilleri Heyeti talfeik 
eder.) olarak düzeltilmiştir. 

Havalesi gereğince I§i§Ieri Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Reisi 
Bolu 

F. Belen 
Kâtip 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 

Sözcü 

M. $. Yazman 

Çanakkale 
S. Endik 

Kars 
H. Tugaç 
Kastamonu 

Rifat Taşkın 
imzada bulunamadı 

Niğde 
//. N. Yurdakul 

Trabzon 
N. Altuğ 

Aydm 
A. B. ökdem 

imzaca b#n&amadı 
Etaurttm Efeurussı 

F. Çûbanoglu M. :%&m 
Kastamonu 

G. Deniz 
Kayseri 

/. Berkok 

Tokad 
F. Çvhuk 

Van 
İ Afon 

( S. Sayısı : 121) 



fyijteri Komisyonu ntptn 

Igşşlm Komüyonu 
Esas No. 1/491 

31 .XV1953 

Jandarma Kanununun beşinci maddesinin de» 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası, içişleri 
ve Millî Savulma vekâletleri temsilcilerinin işti
rakleriyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümetin mucip sebepleriyle temsilcilerle 
vermiş oldukları izahat muvacehesinde lâyiha, 
vMMsjnOiMiBtusett ela ıwtwsw çayau göwHCMK maçı» 
delerin müzakeresine geçilmiş, kelime, fligtyUÎİk-
Aejyjb ffiüriimst iürtni ajaıenkabu^rAâikşiştir. 

Havalesi getĞğm* Mmam Hşyeim, tabibine 
arzedilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Komisyonu Reisi 

Edirne 
B. Nasuhoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Van 

/ . Akın 
A. Karahisar 
A. Veziroğlu 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yûmae 
Kâtip 

Muğla 
Y. Başer 
Amasya 

K. Eren 

Balıköiir 
& Baskın 

Çmmm 
£. Mû&Uış 

İstanbul 
Q. TÜKİifAld* 

Kütahya 
Xy4uxa 
Samsun 

3£ $\j* kfiT,' Ot. 4*0WifOTr: 

Sivas 
TB'. ZPBMOTI 

tÜBlfa. 
P. Jttttt 

Çfoııh 
•'.,.', ''./.r'-r^'4<S'."j,''.;. 

• ÜCTMM1 • 
.j.::âLMm* -.-::. 

"lurlKİRTöîi 
, , ; . ; • -F^IMİ»TS\V-

Jf-Jİ^r.-,-
üitttb -.,:•:. 

" ; t a * i ^f 
Tmbzon 

":W. V I W M I 

•ZoÖrtldA 
:"'?%*ÖPJfı*' 

.'.',.., KMrtttMpi^V".;'.,,""..,-
,"""' *• JT«çec* ı̂£tt 

* * * * * : * » ! ) 
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ÖÜKÜMETÎN TBKJiljPjt. 

İW6 şaytU Jandarma Kanununun 5 net madde-
siniJK, değiştirilmesi hakUmda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1706 sarılı Jandarma Kanu
nunun 5 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : i } 

Hazarda bütün jandarmanın ve seferde jan
darma olarak if ayı vazif4 edecek aksamın ida
re ve komutası, kolordu veya ordu komutanı 
sıfat ve .salâhiyetinde bulunap Jandarma Genel 
Komutanına aittir. 

MADDE 2. 
rürluğe girer. 

Kanun »yayımı tarihinde yü- I 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba-" 
kanlar-Kurulu yürütür. >;: -

Bastikan devlet Bakanı 
A, Menderes Başbakan Yardımcısı 

Peylet Bakanı 
M. Alahrnt 

Milli Savunma Bakanı 
'"""&. Kurtbek 

Dışişleri Baltam 
F. "Köprutu ' 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

işletmeler Bakanı ve' 
Güm. re T. A. V. 

Ş, T*rc€h 

Adalet Bakanı 
6. $. Çiçekdağ 

İbişleri Bakanı 
E'. Menderes 

Maliye Şakanı 
H. pMatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. |Y. Bakanı 
Dr. E. BJÜstündnğ 

Tan&Ş Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 

MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞÎ 

1706 sayût Jandarma Kanununun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2* — Kanunpayımı tarihinden mu. 
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini lo
ra Vekilleri Heyeti tatbik eder. 

< ıSi&m* w > 



İÇİŞIiBBÎ KOMİSYONUNUN DBÖİŞTİBÎŞI 

1706 sayûı Jandarma Kanununun befinci mad
desinin d4ğistirilfmsi hakkında Kanun 

MADDB 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir! 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — B u kanun hükümlerini tcra 
"Vekilleri Heyeti yürütür. r' 

ı m ı 

(S. S«jn»:t8İ) 
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S. SAYISI : 123 
Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Anlaşmasına göre 
tanzim olunacak menşe şahadetnameleri metninde «Almanya Fe
deral Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması için teati olu
nan mektupların onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve 

Ticaret komisyonları raporları (1 /449) 

TC, 
Başbakanlık 

. Muamelât Genel Müdürlüğü > 7 . X . 1952 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1283, 6/2907 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına * 

Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Anlaşmasına göre tanzim olunacak menşe şa
hadetnameleri metninde «Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması için teati 
olunan mektupların onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
11 . IX . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

-.«»^v- GEREKÇE ^fV'T^T""?""-"'•- ' < w * 

16.Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret 
Anlaşması gereğince ticaret eşyasına terfik olunacak menşe şahadetnamelerindeki «Alman menşeli» 
ibaresi Almanya'nın Batı ye Doğu Almanya şeklinde bugünkü durumu bakımından tereddüt ve 
iltibasları mucip olduğundan, bu ibare yerine, «Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli» ibare
sinin kullanılmasında lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla Bonn Büyüvelçimizle Alman 
Ticaret Heyeti Başkanı arassmda, 1 Ağustos 1952 tarihinde, Bonn'da mektup teati olunmuştur iş
bu mektuplar, kanunlaşmak üzere Yüksek Meclisin tasdikına saygı ile arzoli'.Tiut. 

. , Dışişleri Komisyonu rapora 

T.B.MvM. 
Dışişleri Komisyonu 19 . XII . 1952 

Esas No. 1^449 * " 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti 
Ticaret Anlaşmasına göre düzenlenecek menşe 
şahadetnameleri metninde «Almanya Federal 
Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması 
için teati olunan mektupların onanması hakkın

daki kanun tasarısı, Dışişleri ve Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu 
halde komisyonumuzda incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda: Mektup teati
si suretiyle akdolunan Anlaşmanın memleket 



menfaatlerine uygun olduğu neticesine varıla
rak kanun tasarısının esası kabul olunmuş ve 
maddelere geçilmiştir. 

Birinci madde sonunda, tasdik fikrini belirt
mek üzere iki muhtelif ifadenin kullanılması ha
şiv telâkki edilerek maddeden «kabul edilmiş 
ve» kelimeleri çıkarılmıştır. 

2 nci ve o ncü maddeler aynen kabul olun
muştur. 

i Fa valesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasam ve ilişikleri Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul Niğde 
N. R. Belger N. Bilge 

Ankara 
S. M. Arsal 

Erzurum 
R. S. Burçak 

izmir 
O. Kapanı 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Muğla 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı 
Samsun 
F. Kesim 

Balıkesir Çorum 
E. Buâakoğlu S. özer 

tmzada bulunamadı 
G-iresun Bfttay 

A. H. Pamukoğlu A.Mslek 
îzmir Konya 

V. Menteş Z. Ebüzziya 
Mardin 

A. Uras 
İmzada bulunamadı 

Rize 
Z. R. Sporel 

imzada* bulunamadı 
Seyhan Trabzon 

R. O. Arık H. Saka 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/449 
Karar No. 13 

3i. I . i m 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Almanya Federal Cumhuriyeti Ti
caret Anlaşmasına göre tanzim olunacak menşe 
şahadetnameleri metninde (Almanya Federal 
Cumhuriyeti Menşeli» ibaresinin kullanılması 
için teati olunan mektupların onanmasına dair 
kanun lâyihası ilgili, vekâletler temsilcilerinin 
iştirakiyle incelendi : 

Yapılan görüşmeler sonunda mektup teatisi 
suretiyle anlaşmada yapılan tadilâtın tatbikatta 
görülen güçlükleri ve muhtemel yanlışlıkları 
önlemeye matuf bir tavzihten ibaret bulunduğu 
görülmüş ve bu itibarla maddelere geçilmesine 
karar verilerek maddeler Dışişleri Komisyonun
ca değiştirilen şekilde ve oy birliğiyle aynen ka
bul olunmuştur. 

Umumi heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu Reisi 
Kütahya 

Hakkı Gedik 

arzedilmek üzere 

Sözcü 
Bursa 

H. Saman 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 
Ankara 
S. Benli 

Afyon K. 
S. Kerman 

Ankara 
E. Bulgurlu 

tmzada bulunamadı 
Denizli Erzurum 

E. Şahin S. Başak 
tmzada bulunamadı 

istanbul Kars 
B. N. Göknil F. Aktaş 
Kırklareli Kütahya 
S. Pekkip M. Alkin 

tmzada bulunamadı 
Sivas 

E. Yüksel C. 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Bolu 
Y. Yöntem 

İstanbul 
H. Başar 

Kastamonu 
Ş. 'Kerimmde 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Trabzon 
Zamangü 

(Tasarı yerine lâyiha, bakanlık yerine vekâlet, 
başkanlık yerine riyaset yazmanın tazammun et
tiği cereyana iştirak etmediğim beyaniyle im

zaladım.) 
Cahid Zamangü 

( S. Sayısı : 123 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 Şubat 1958 tmihli Türkiye - Almanya Fede
ral Cumhuriyeti Ticaret Anlaşmasına göre tanzim 
olunacak menşe şehadetnameleri metninde «Al
manya, Federal Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin 
kullamması için teati olunan mektupların onan

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye -
Almanya Federal Cumhuriyeti Ticaret Anlaş
ması gereğince ticaret eşyasına terfik olunacak 
menşe şehadetnamelerindeki «Alman menşeli» 
ibaresi yerine «Almanya Federal Cumhuriyeti 
menşeli» ibaresinin kullanılması hususunda Bonn 
Büyük Elçimiz ile Alman Ticaret Heyeti Başka
nı arasında, 1 Ağustos 1952 tarihinde, Bonn'da, 
teati oluma* mektuplar kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayunı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. AZakant 

Milli Savunma Bakanı 
ff. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. OürtU 

G. ve Tekel Bakanı 
»S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

t -

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğhı 
Adalet Bakanı 
Rl Nasuhiofflu 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Pölatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlft 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. ff. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. öhmtn 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakam V. 

N. özsan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÖ$Ş3tRİŞÎ 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Almanya Fede
ral Cumhuriyeti Ticaret Anlaşmasına göre 
tanzim olunacak menşe şahadetnameleri metnin
de «Almanya Fedeval Cumhuriyeti menşdi» 
ibaresinin kullanüması için teati olunan mek

tupların onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 16 Şubat 1952 tarihli Türki
ye - Almanya Federal Cümlhuriyeti Ticâret 
Anlaşması gereğince ticaret eşyasına terfik 
olunaeak menşe- şahadetnanıekrindeki «Alman 
menşeli» ibaresi gerine «Almanya. Fedefral Cum
huriyeti menşeli» ibaresinin kullanılması husu
sunda Bonn Büyükelçimiz ile Almacı Ticaret 
Heyeti Başkanı aratmda^ 1 Ağustos- 1952 ta
rihinde, Bonn VlâV teaıti olunan mektuplar- onan
mıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ncü maddesi 

( & Siyfs*^ T& •) 



— 4 — 
Bay Büyükelçi, . 

Bonn, 1 Ağustos 1952 

Almanya Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye sevkolunan malların menşeinin tasdiki esnasın
da, hâsıl olabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
adına, 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut menşe şehadetnamesi örneğinin tasdikına 
ait metinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasını teklife müsaraat eylerim: 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 1.2 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşması hü-
Türkiye 

kümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın menşeinin —r-. r=—: z~n î :—7 "̂"" 
J > J s Almanya Federal Cumhuriyeti 

oJduğunu tasdik eder. 
Türkiye Hükümetinin yukardaki husus hakkındaki mutabakatını bildirdiğiniz takdirde müte

şekkiriniz olurum. 
Üstün saygılarınım kabulünü rica ederim, Sayın Bay Büyükelçi. 

Sayın Bay Nizamettin Ayaşlı (Hans Heinrich Strack) 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

1 Bonn : 1 Ağustos 1952 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı 1 . VIII . 1952 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanı
rım : \ 

«Almanya Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye sevkolunan malların menşeinin tasdiki es
nasında, hâsıl olabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti Hü
kümeti adına, 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut Menşe Şahadetnamesi örneğinin 
tasdikına ait metinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasını teklife müsaraat eylerim : 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşması 
Türkiye 

hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın menşeinin —r-. = - T T—-—;—-——— 
Almanya Federal Cumhuriyeti 

olduğunu tasdik eder. 
Türkiye Hükümetinin yukardaki husus hakkındaki mutabakatını bildirdiğiniz takdirde müte

şekkiriniz olurum.» 
Yukardaki husus hakkında Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Dr. Hans Heinrich Strack (Nizameddin Aayaşlt) 
Özel Elçilik Müsteşarı Büyükelçi 

Alman Heyeti Başkanı f *"'" 
Bonn 

i>9<( 

( S. Sayısı : 123 ) 



S. SAYISI : 124 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Tica
ret Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanutı lâyihası 

ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/451) 

T.G. 
Başbakanlık 20 .IX. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%: 71/2438, 6/2758 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

% Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1 Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret An
laşmasının yürürlükten kaldırılmasına dair olup Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 6. VIII. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ge
rekçe ve ilişikleri ile bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılmış, 4582 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6 . VIII. 1952 tarihli ve 3/15401 sayılı Kararla onanmış 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

(Başbakan 
. .. A. Menderes 

GEREKÇE " ' 

Hükümetimiz, 3/13561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Torquay Protokolüne ilti
hâk etmek suretiyle 21 Ekim 1951 tarihinden itibaren Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasını uygulamaya başlamıştır. Mezkûr Protokol onanmak üzere Büyük Millet Meclisinin tas
vibine arzedilmiş bulunmaktadır. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması şimdiye kadar milletlerarası ticari münase
betleri tanzim etmekte olan iki taraflı Ticaret anlaşmalarında yer almış başlıca hükümleri ih
tiva ettiği gibi, üye memleketlerin birbirlerine tanımış oldukları gümrük taviz listelerini de 
muhtevi bulunmaktadır. 

Bu hususları göz önünde bulunduran Birleşik Amerika Hükümeti, Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşması üyesi bütün memleketlerle kendi arasında mevcut iki taraflı Ticaret an
laşmalarını feshetmiş ve 1 Nisan 1939 tarihli Türk - Amerikan Ticaret Anlaşmalının da iki Hü
kümet, tarafmdân müşterek bir beyanla feshini talep ve rica etmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak etmek üzere Torquay Konferan
sına katılmış olan Hükümetimiz ile Amerika Hükümeti arasında mezkûr konferansta iki taraflı 
tarife müzakereleri yapılmış ve hu müzakereler neticesinde, halen iki memleket arasındaki ti
carette mühim yeri olan başlıca maddeler hakkında karşılıklı Gümrük Resmi tavizleri tanm-
mıştır. ** 

Bu suretle, memleketimiz bakımından da, ne umumi hükümler ve ne de gümrük tavizleri 
hususlarında 1 Nisan 1939 tarihli Türk - Amerikan Ticaret Anlaşmasının hiçbir kıymeti kalmamış 
bulunmaktadır. 

Yukarda mâruz sebeplere binaen, 1 Nisan 1939 tarihinde Türkiye ile Amerika-Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması hususunda 5 Tem-



muz 1952 tarihinde Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında mek
tup teati olunmuştur. 

ilişik kanun tasarısı, yukarda arzedilen gerekçeye müsteniden Büyük Millet Meclisinin tas-
dikma arzedilmek üzere hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 23. XII. 1952 

Esas Uo. 1/451 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 1 Nisan 1939 tarihinde imzalanmış bulu
nan Ticaret Anlaşmasının yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, Dışişleri Ba
kanlığı temsilcileri huzuru ile komisyonumuzda 
incelendi. 

Yapılan görüşmelere ve alınan izahlara göre: 
Hükümetimiz Turquay Protokolüne katılmak 

suretiyle 21 Ekim 1951 den itibaren Gümrük Ta-
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını tatbika 
başlamıştır. Bu Anlaşma, şimdiye kadar millet
lerarası ticari münasebetleri tanzim etmekte olan 
iki taraflı ticaret anlaşmalarında yer alan baş
lıca hükümleri ihtiva ettiği gibi, üye memleket
lerin birbirlerine tanımış oldukları gümrük taviz 
listelerini de içine almaktadır. 

Torquay Konferansına katılmış olan Hükü
metimizle Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
ti arasında, adı geçen Konferansta iki taraflı 
tarife müzakereleri yapılmış ve neticede, halen 
iki memleket arasındaki ticarette mühim yeri 
olan başlıca maddeler hakkında karşılıklı güm
rük resmi tavizleri tanınmış bulunmaktadır. 

ıBu suretle, memleketimiz bakımından, ne 
umumi hükümler, ne de gümrük tavizleri husu
sunda 1. I V . 1938 tarihli Türk - Amerikan Ti
caret Anlaşmasının amelî bir kıymeti kalmamış 
olmakla beraber bu Anlaşma halen yürürlükte 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan işbu Anlaşmaya merbut tâviz 
listeleri, Torquay Protokolüne ekli tâviz liste
lerine nazaran daha geniş tutulmuştur. Torqu-
ay Protokolü «en ziyade müsaadeye mazhar mil
let» muamelesinin tatbikini kabul etmiş olduğu 
için, Protokole katılmış olan diğer devletler, Hü

kümetimizden daha geniş tâviz listelerini ihtiva 
eden Anlaşmadaki daha müsait hükümlerin ken
dilerine de tatbikini istemek imkânına hukukafı 
maliktirler. 

Böylece, yürürlükten kaldırılması bir emri 
zaruri olan 1. I V . 1939 tarihli Anlaşmanın fes-
hiyle ilgili hükümleri, feshin ihbardan itibaren 
ancak belli bir müddet 'geçtikten sonra tahakkuk 
etmesine imkân vermektedir. Halbuki iki Hü
kümet mevcut Anlaşmanın bu müddetlere bağlı 
-olmaksızın derhal feshi hususunda mutabık kal
mışlardır. 

tşte bu sebeplerle hazırlandığı anlaşılan ka
nun tasarısının kabulü uygun görülmüştür. An
cak, birinci madde sonundaki «kabul edilmiş ve» 
kelimeleri lüzumsuz telâkki edilerek metinden 
çıkarılmak suretiyle bu madde yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkam 
Yerine Sözcü 

Niğde Ankara 
İV. Bilge 8. M. Arsal 
Erzurum Giresun 

R. S. Burçak A. H. Pamukoğlu 
Hatay îzmir 

A. Melek V. Menteş 
tmzada bulunamadı 

Konya Mardin 
Z. Ebüzziya K. Türkoğlu 

Mardin Samsun Seyhan 
A.TJras F. Kesim R: O. Arık 

( S. Sayısı : 124 ) 



Ticaret Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. İ/451 
Karar No. U 

31 .1 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 1 Nisan 1939 da Ankara'da imza ve 11 -
22 Nisan 1944 tarihinde tadil edilmiş bulunan 
Ticaret Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında teati olunan 5 Temmuz 1952 tarihli 
mektupların tasdikma dair kanun lâyihası, ilgili 
Vekâletler temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

Hükümetimiz Torquay Protokolünü imzala
makla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına (KAAT) katılmıştır ki, Amerika Bir
leşik Devletleri de bu Anlaşmanın Âkıdleri ara
sında bulunmaktadır. Bu sıfatla Torquay'da 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında iki taraflı müzakereler cere
yan etmiş ve varılan anlaşma neticesinde iki 
memleket arasındaki başlıca mübadele madde
lerine ait Gümrük Resmi taviz listeleri yeniden 
tanzim olunmuştur. 

Diğer taraftan yürürlükten kaldırılan Anlaş
ma GAAT ismiyle alman Gümrük tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasından daha geniş taviz
leri ihtiva etmekte olduğundan, yürürlükte kal
dığı takdirde diğer GAAT Akıdi Devletlere ay
ni hukuku tanımamız icabedecek ve şu keyfiyet 
milî iktisadi menfaatlerimize uygun düşmiye-
cek idi. 

Bu hal ve zaruretler muvacehesinde, esasen 
Amarika Birleşik Devletlerinin GAAT Anlaşma
sına dâhil diğer bütün memleketlerle iki taraflı 
Ticaret anlaşmalarını feshetmiş bulunduğu da 
göz önünde tutularak, adı geçen devletle aramız
daki Ticaret Anlaşmasını yürürlükten kaldırıl
ması muvafık mütalâa olunarak maddelere geçil
miş ve maddeler Dışişleri Komisyonunca değişti

rilen şekilde oy birliği üe aynen kabul olun
muştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi Sözcü 

Kütahya Bursa 
H. Gedik H. Şaman 
Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 

//. Başak S. Kerman 
Afyon K. Ankara 

G. Yiğitbaşı Salâhattin Benli 
İmzada bulunamadı 

Ankara Bolu 
H. Bulgurlu V. Yöntem 

Denizli Erzurum 
Eyüp Şahîn <8f. Başak 

İmzada bulunamadı 
İstanbul İstanbul 

A. H. Başar B. N. Göknü 
Kars Kastamonu 

F. Aktaş Ş. Kerimzade 
Kırklareli Kütahya 
Sıtkı Pekkip M. Alkin 

İmzada bulunamadı 
Rize Sivas 

O. Kavrakoğlu Et. Yüksel 

Trabzon 
(Tasarı yerine lâyiha, bakanlık yerine vekâlet, 
başkanlık yerine riyaset yazmanın tazammum 
ettiği cereyana iştirak etmediğim fyeyaniyle 

imzaladım.) 
C. Zamangü 

(S . Sayısı : 124) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
1 Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş
masının yürürlükten kaldırılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 1 Nisan 1939 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının yü
rürlükten kaldırılması hususunda Amerika Bir
leşik Devletleri Büyükelçiliği ile Dışişleri Ba
kanlığı arasında 5 Temmuz 1952 tarihinde An
kara'da teati edilen mektuplar kabul edilmiş ve 
onanmıştı?. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
.4. 31 ender es 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Tırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
E. Nasuhioğlu 
îçişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

TJ. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri atasın
da 1 Nisan 1939 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşmasının yürürlükten kaldırılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 1 Nisan 1939 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürür
lükten kaldırılması hususunda Amerika Birle
şik Devletleri Büyük Elçiliği ile Dışişleri Ba
kanlığı arasında 5 Temmuz 1952 tarihinde An
kara 'da teati edilen mektuplar onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştin 

( S . Sayısı : 124) 
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Ankara, 5 Temmuz 19$2 

Ekselans, 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, her ikisi de 
Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşmasına Akıd Taraf olduklarından, 14 Nisan 1944 ve 22 Nisan 
1944 tarihlerinde teati edilen mektuplarla tadil edilmiş bulunan ve iki devlet arasında 1 Nisan 
1939 da Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasını, bu anlaşmaya ekli olarak teati edilmiş bulunan 
mektuplarla birlikte, feshetmek hususunda mutabık kaldıklarını teyit etmekle şeref kazanırım. 

Anlaşma ve ekleri bu mektubun tarihini takibeden 30 ncu»gün yürürlükten kalkacaktır. 
Yukardaki hususları Hükümetiniz namına teyit etmenizi rica ederim. 
En üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Ekselans George C. McOhe$ 
Fuad Köprülü 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 

Ankara : 5 Temmuz 1952 

Ekselans, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli ve 14 sayılı mektubunuza atfen : 
«Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her ikisi de Güm

rük ve Ticaret Genel Anlaşmasına Âkıd Taraf olduklarından 14 Nisan 1944 ve 22 Nisan 1944 tarihlerin
de teati edilen mektplarla tadil edilmiş bulunan ve iki Devlet arasında 1 Nisan 1939 da Ankara'
da imzalanan Ticaret Anlaşmasını, bu Anlaşmaya ekli olarak teati edilmiş bulunan mektuplarla 
birlikte, feshetmek hususunda mutabık kaldıklarını teyit etmekle şeref kazanırım. 

Anlaşma ve ekleri bu mektubun tarihini takip eden 30 neu gün yürürlükten kalkacaktır. 
Yukardaki hususları Hükümetiniz namına teyit etmenizi rica ederim. 
En üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırını. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Ekselans Geoge C. McGhee Dışişleri Bakanı yerine 
Amerika Birleşik Devletleri Umumi Kâtip Muavini 

Büyükelçi 
Ankara. 

*mmm 
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S. SAYISI : 125 
Türkiye - isveç Ticaret ve ö d e m e Anlaşmaları ile ek Protokol ve 
buna melfuf mektupların 15 Haziran 1952 tarihinden itibaren üç 
aylık bir devre için uzatılması hakkında teati olunan mektupların 
onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret komisyon

ları raporları (1 /452) 

"; . . . T.C. ••••.':>" 

Başbakanlık 23. IX. 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1128, 6/2773 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 tarih
li Ek Protokol ve buna melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den itibaren üç aylık bir devre için 
uzatılmasına dair 14 Haziran 1952 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanma
sı hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25. VH. 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleri bağlı olarak su
nulmuştur. 

Sözü geçen mektupların 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 25. VII. 1952 tarihli ve -VI5400 sayılı Kararla onanmış ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

% 

'*" GEREKÇE \i*Z"V!Sfy.m""tmJZ 
isveç'ten ithal edilen emtiadan birçoklarının liberasyon listemizde bulunmasından dolayı, itha- • 

1 âtımızın son sene zarfında çok arttığı, buna mukabil İsveç'e vâki Türk menşeli malların " ihraca
tında birçok güçlüklerle karşılaşıldığı müşahede edildiğinden, iki memleket arasındaki ticarete yeni 
inkişaflar sağlamak maksadiyle, mer'i Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının tekrar gözden geçirilmesine 
ihtiyaç hissedilmiştir. 

Bu maksatla, iki memleket ticaretini tanzim eden 7 Haziran 1948 tarihli Anlaşmalarla 14 Haziran 
1951 tarihli Ek Protokol ve buna melfuf mektupların feshi ihbar müddeti zarfında, keyfiyet isveç 
Hükümetine bildirilmiş ve 14 Haziran 1952 taririnde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile isveç Elçi
liği arasında taati edilen mektuplarla, mevcut anlaşmaların yalnız üç aylık bir müddet için tem
didi Are bu arada yeni anlaşmalar akdi için müzakere açılması iki Hükümet arasında kararlaştırıl-
nnştır. 

Aleyrimize bir seyir takip etmek istidadını gösteren Türkiye - isveç ticari mübadelelerinin, mev
cut anlaşmalarla tanzime devamının müşkül olacağı göz önünde bulundurularak, yeni anlaşmalar müza
kere ve akdine değin, mevcutların yalnız üç aylık bir müddet için uzatılması ve bu müddetin hita
mında yeni anlaşmaların yürürlüğe girmesi menfaatimize uygun mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile yukarda sözü geçen mektup teatisi sureti ile varılan Anlaşma Büyük Millet Mecli
sinin yüksek tasdikına arzolunur. _ „ _ _ * 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/452 
Karar No. 5 

ıs^&u.mz 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmala
rı ile 14 . VI . 1951 tarihli ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların yürürlük sürelerinin üç ay
lık bir devre için uzatılmasına dair olan Anlaş
manın onanması hakkındaki kanun tasarısı, 
Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları temsilcileri
nin huzuru 41e komisyonumuzda incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda: Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile ek Protokol ve mektupla
rın yürürlük süresinin üç aylık bir devre için 
uzatılması memleket menfaya^lerine uygun "gö
rüldüğünden kanun tasarısının tümü kabul olu
narak maddelere geçilmiştir. 

Birinci maddenin sonundaki «kabul edilmiş 
ve» kelimeleri haşiv telâkki «dilerek çıkarılmış 
ve diğer maddeler aynen muhafaza olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasan ve ilişikleri Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Niğde 

Nihad Reşad Belger N. Bilge 
Ankara Çorum E^r^rum 

S. M. Arsal S. özer R. S. Burçak 
İmzada bulunamadı 

Giresun Hatay İzmir 
A. H. Pamukoğlu A. Melek O. Kapani 

İzmir Konya Mardin 
V. Menteş Z. Ebüzziya K.Türkoğlu 

Seyhan Trabzon 
R. O. Arık H. Saka 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/452 

Karar No. 12 

31 . I . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile ek Protokol ve buna melfuf mektupların 
15 Haziran 1952 tarihinden itibaren üç aylık bir 
devre için uzatılması hakkında teati olunan 
mektupların onanmasına dair kanun lâyihası, 
ilgili vekâletler temsilcilerinin iştirakiyle ince
lendi : 

Yapılan görüşmeler ve alınan izahat netice
sinde İsveç Kıralîığı ile münakit Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile ek Protokol ve mektupların 
yürürlük süresinin, iki memleket arasında Ta
rafların menfaatlerine uygun yeni bir Ticaret 
Anlaşması akdedilinceye kadar, üç ay müddetle 
temdidi zaruri ve menfaatlerimize muvafık mü
talâa edilerek maddelere geçilmesine ve madde
lerin Dışişleri Komisyonunca değiştirilen şekil-

de aynen kabulüne oy birliği ile 
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine ar 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi 

Kütahya 
H. Gedik 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 
/ / . Başak S. Kerman 

Ankara 

karar verilmiş-

zedilmek üzere 

Sözcü 
Bursa 

H. Şaman 

Afyon K. 
G. İTiğitbaşı 
Bolu 

H. Bulgurlu V. Yöntem 
Denizli Erzurum 
E* Şahin S.Başak 

İmzada bulunamadı 
İstanbul Kars 

B. N. Göknil F. Aktaş 

İstanbul 
A. H: Başar 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

r 
( S. Sayısı : 125 ) 
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S. Pekkip 
İmzada bulunamadı 

"Bize 
V:-fCavi$kgğİu 

Kütahya 
M. Alkin 

Sivas 
H. Yüksel 

Trabzon 
(Tasarı yerine lâyiha, Bakanlık yerine Vekâlet, 
Başkanlık yerine Riyaset yazmanın tazammun 
'ettiğiVfflettvttuı iAünfc^ ^«fa^ütıa^ıiy»»iyle 
imzaladım.) 

HÜKÜMETİN TBKIilFİ 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret 
ve öteme Utttiesmaları üe 14 Haziran 1951 ta
rihli Ek Protokol ve buna melfuf mektupların 
15 Haziran 1952 den itibaren üç aylık bir devre 
için uzatılmasına dair 14 Haziran 1952 tarihin
de mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - îsrceç Ticaret ve öcUfiie Anlaşmaları ile 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den itiba-
ı^4çvayl&4)ir ; ^ lıakkm-
4a 14 HazİB«ı 1-9̂ 2 tarihittde Ankara'da Dışiş-
pUari/B^kan|l#ı,3ilevÎBijeç ISçiligi -arasında teati 
oluaıan mektuplar kabul- «dHwiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yftrürîiğe firar. 

*Bu kanun yayımı tarihinde 

MAISM 3. — Bu .kaauRia Safesnlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
.M.Mabmt 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Mili! Eğitim Bakanı 
T. Heri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
8, YırcaU 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Decviet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaağlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstünolağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

7 Haziran 1949 tarihli Türkiye - İsveç Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları Üe 14 Haziran 1951 tarihli 
Ek Protokol ve buna melfuf mektupların 15 Ha
ziran 1952 den itibaren üg aylık bir devre için 
uzatümasına dair 14 Haziran 1952 tarihinde 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 

onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları üe 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların 15 Haziran 1952 den itiba
ren üç aylık bîr 4evre için uzatılması hakkında 
14 Haziran, 1952 ıtofföıiade A^kara!4a. J>^şleri 
Bakanlığı ile isveç Elçiliği arasında teati ohman 
mektuplar onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Höküm«tiö 3 «ıoüıaMM4*esi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sapyı* Jâ5) 
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Ankara, 14 Haziran 1952 

Bay Elçi, 
Türkiye ile İsveç arasındaki ticari münasebetler hakkında Dışişleri Bakanlığının 14 Nisan 1952 

tarihli ve 9909/7 sayılı notasına atfen, iki memleket arasında yeni Ticaret ve ödeme Anlaşmaları 
ile neticelenecek müzakereleri mümkün kılmak üzere, Hükümetimin 7 Haziran 1948 de akdolunan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 de imza olunan Ek Protokolü ve buna melfuf mek
tupları 15 Haziran 1952 den itibaren üç aylık bir devre için uzatmaya hazır olduğunu size bildir
mekle şeref kazanırım. 

Yukardaki husular hakkında İsveç Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans Haydar Oörk 
Bay Adolf Cronoborg 

İsveç Elçisi 
Ankara 

Ankara : 14 Haziran 1952 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım : 
«Türkiye ile îsveç -arasındaki ticari münasebetler hakkında Dışişleri Bakanlığının 14 Nisan 

1952 tarihli ve 9909/7 sayılı notasına atfen, iki memleket arasında yeni Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile neticelenecek müzakereleri mümkün kılmak üzere, Hükümetimin 7 Haziran 1948 de 
akdolunan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 de imza olunan Ek Protokolü ve 
buna melfuf mektupları 15 Haziran 1952 den itibaren üç aylık bir devre için uzatmaya hazır 
olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında İsveç Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Elçi.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanı
rım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Elçi. 

Ekselans 
Bay Haydar Görk 

Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtip Muavini 
Ankara 

Adolf Cronoborg 

* , . C •' f f ' 
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S. SAYISI : 136 
Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 14 Haziran 1951 
tarihli ek Protokol ve buna melfuf mektupların yüvürlük sürele
rinin 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık yeni bir devre 
için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 tarihinde mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyihası ve Dış

işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /468) 

T. C. 
Başbakanlık . 19 . XI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71-1128, 6/3236 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme Ankşmalariyle 14 Haziran 1951 tarih
li Ek Protokol ve buna melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 15 -Eylül 1952 den itibaren al
tı aylık yeni bir devre için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 tarihinde mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar -Kurulunca 
28 . X . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 28 . X . 1952 tarihli ve 3/15824 sayılı Kararla onanmış oklu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
•'"'•'' -'' . " ; T ; j ^ Menderes 

'"""" GEREKÇE * 

Türkiye ile İsveç arasındaki ticarete yeni inkişaflar sağlamak maksadiyle iki memleket ara
sında mevcut 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin gözden geçiril
mesine ihtiyaç görüldüğünden, süreleri 15 Haziran 1952 de sona eren işbu Anlaşmaların mek
tup teatisi suretiyle yalnız üç aylık bir müddet için uzatılması cihetine gidilmişti. 

Bu Anlaşmanın süresi zarfında yeni anlaşmalar akdi için iki Hükümet arasında müzakere açıl
ması zımnında İsveçliler nezdinde tarafımızdan yapılan teşebbüse İsveç Hariciye Nezaretince veri
len cevapta, diğer memleketlerle icrası mukarrer ticaret müzakereleri sebebiyle mahmul oldukla
rından, mevcut Anlaşmaların bir müddet için daha uzatılması rica edilmişti. 

Bu vaziyet karşısında, mevcut Anlaşmalar yeniden temdit edilmediği takdirde, 14 Haziran 1952 
tarihli mektuplar gereğince, üç aylık devre sonundan, yani 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren 
Türkiye - İsveç ticaretinin anlaşmasız olarak cereyan etmesi icap edecektir ki, bir taraftan buna 
mahal vermemek, diğer taraftan da, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mütalâası gereğince iki mem
leket ticaretinin önümüzdeki aylar zarfında elde edeceği seyri de müşahede edebilmek üzere, 7 
Haziran 1948 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile Ekleri 15 Eylül 1952 den itibaren altı 
aylık yeni bir devre için uzatılmıştır. 

Mektup teatisi suretiyle yapılan işbu Anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına arzo-
lunur, 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/468 
Karar No. 12 

14.1 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 
ile, 14 . 6 . 1951 tarihli ek protokol ve buna bağlı 
mektupların yürürlük sürelerinin 15 Eylül 1952 
tarihinden itibaren altı aylık yeni bir devre için 
uzatılması hakkında mektup teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onanmasına dair kanun tasa
rısı ve ekleri komisyonumuzda, Dışişleri ve Eko
nomi ve Ticaret bakanlıkları temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda : 
Anlaşmanın memleket menfaatlerine uygun 

olacağı düşüncesi ile kanun tasarısının esası Hü
kümet teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Ancak sözü edilen Ticaret ve Ödeme Anlaş
maları ile eklerinin yürürlük sürelerinin 15 Ha
ziran 1952 tarihinden itibaren üç aylık bir devre 
için uzatılması evvelce kabul edilmiş olduğuna 
göre, kısa bir müddet içinde ikinci defa uzatma 
teklifi ile karşılaşılmış olduğu göz önüne alınarak, 
bundan böyle bu gibi tekerrürlere meydan veril
memesi için gerekli tedbirlerin önceden alınması 

lüzumu temenniye şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince, Ticaret Komisyonuna 

gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

istanbul 
N. R. Belger 

Re LSİ 

Ankara Balıkesir 
S. M. Arsal E. Budakoğ 

Erzurum 
R. S. Burçak 

izmir 
C. Tunca 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

H. S. Tanrıöver 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
A. Ur as 
Seyhan 

R. 0. Arık 

E 
B. 

Sözcü 
Niğde 

İV. Bilge 
Çorum 

\u S. Özer 
rzurum Hatay 
Dülger A. Melek 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Samsun 
F. Kesim 
Trabzon 
H. Saka 

( S. Sayısı : 136 ) 



Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/468 
Karar No. 15 

5 . II . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile 14 Haziran 1951 tarihli ek Protokol ve 
buna melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 
15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık ye
ni bir devre için uzatılmasına dair 26 Eylül 1952 
tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan an
laşmanın onanmasına dair kanun lâyihası, ilgili 
Vekâletler temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

Yapılan görüşmeler ve alman izahat netice
sinde îsveç Kırallığı ile münakit Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile ek Protokol ve mektupların 
yürürlük süresinin, iki memleket arasında taraf
ların menfaatlerine uygun yeni bir Ticaret An
laşması akdinin mücbir sebeplerle daha bir müd
det gecikeceği anlaşıldığı cihetle yeniden altı 
ay müddetle temdidi zaruri ve menfaatlerimiza 
muvafık görülmüş ve maddelere geçilmiştir. 

Birinci madde sonunda, tasdik fikrini belirt
mek üzere iki muhtelif ifadenin kullanılması 
haşiv telâkki edilerek maddeden «kabul edilmiş 
ve» kelimeleri çıkarılmıştır. 

2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul olun
muştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilnıek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Ko. R 

Kütahya 
H. Gedik 

Afyon K. 
S. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Erzurum 
8. Başak 

Kars 
F. Aktaş 

Kütahya 
M. Alkin 

eisi Sözcü 
Bursa 

H. Şaman 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 

Kâtip 
Kocaeli 
H. Başak 

Ankara 
S. Benli 

imzada bulunamadı 
Bolu 

V. Yöntem 
İstanbul 

A. E. Başar 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 
I. Bulunamadı 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Denizli 
E. Şahin 
İstanbul 

B. N. Göknil 
Kırklareli 
S. Pekkip 

1. Bulunamadı 
Sivas 

H. Yüksel 

Trabzon 
(Tasarı yerine lâyiha, bakanlık yerine vekâlet, 
başkanlık yerine riyaset yazmanın tazammun et
tiği cereyana iştirak etmediğim beyaniyle imza
ladım.) 

Cahid Zamangü 

( S. Sayısı : 136 ) 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRÎŞt 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle 14 Haziran 1951 tarihli 
Ek Protokol ve buna melfuf mektupların yürür
lük sürelerinin 15 Eylül 1952 den itibaren altı 
aylık yeni bir devre için uzatılmasına dair 26 Ey
lül 1952 tarihinde mektup teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasa

rısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - isveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 14 
Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna mel
fuf mektupların yürürlük sürelerinin 15 Eylül 
1952 den itibaren altı aylık yeni bir devre için 
uzatılması hakkında 26 Eylül 1952 tarihinde 
Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile isveç Elçiliği 
arasında teati olunan mektuplar kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Kaymen 

• Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcalı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

. E. Menderes 
Maliye Bakanı 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmlariyle 14 Haziran 1951 tarih
li Ek Protokol ve buna melfuf mektupların yü
rürlük sürelerinin 15 Eylül 1952 den itibaren 
altı aylık yeni 'bir devre için uzatılmasına 
dair 26 Eylül 1952 tarihinde mektup teatisi su
retiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle 
14 Haziran 1951 tarihli Ek Protokol ve buna 
melfuf mektupların yürürlük sürelerinin 15 Ey
lül 1952 den itibaren altı aylık yeni bir devre 
için uzatılması hakkında 26 Eylül 1952 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Vekâletiyle İsveç Elçi
liği arasında teati olunan mektuplar onanmış
tır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
avnen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 

3 ncü maddesi 
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Ankara, 26 Eylül 1952 

Bay Elçi, 

7 Haziran 1948 tarihinde akdolunan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları hakkında son aylar zarfın
da Türk Hükümetiyle isveç Hükümeti arasında cereyan eden görüşmelere atfen, Hükümetimin 
yukarda zikrolunan Anlaşmaları, 14 Haziran 1951 de imza olunan Ek Protokolü ve buna melfuf 
mektupları 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık yeni bir devre için uzatmaya mutabık oldu
ğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında îsveç Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Elçi. 

Ekselâna Settar îksel 
Bay Adolf Croneborg 

isveç Elçisi 
Ankara 

Ankara, 26 Eylül 1952 

Bay Umum Müdür^ 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım : 
«7 Haziran 1948 tarihinde akdolunan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları hakkında son aylar zarfında 

Türk Hükümetiyle isveç Hükümeti arasında cereyan eden görüşmelere atfen, Hükümetimizin yu
karda zikrolunan Anlaşmaları, 14 Haziran 1951 de imza olunan Ek Protokolü ve buna melfuf mek
tupları 15 Eylül 1952 tarihinden itibaren altı aylık yeni bir devre için uzatmaya mutabık olduğunu 
size bildirmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında isveç Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi ve derin 
saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Elçi. » 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim Bay Umum Müdür. 

Bay Settar Iksel Adolf Croneborg 
Ticaret ve Ticari Anlaşmalar 

Dairesi Umum Müdürü 
Dışişleri Bakanlığı 

Ankara 

mm* 

( S. Sayısı : 136 ) 





S. SAYISI : 154 
At yarışları kanunu lâyihası ve Tarım» Geçici, Adalet ve içişleri 

komisyonları raporları (1/431) 

T. C. 
Başbakanlık 5. VIII. İ952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2353, 6/2367 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19. VI. 1952 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan At Yarışları Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

At Yarışları kanunu tasarısının gerekçesi 

öteden beri gerek sulh, gerek savaş hizmetlerinde büyük faydalar sağlıyan at nev'inin sürat; 
kudret ve dayanıklılık derecelerinin artırılması konusu üzerinde her memlekette insanlar çok 
çalışmışlar, bu sahada verimli neticeler alabilmek için her türlü teşvik vasıtalarına baş vurmuş
lardır. 

Atın tekâmülünü ve atçılığın inkişafını temin etmek üzere müracaat edilen teşvik vasıtaları 
arasında at yarışları mühim bir mevki işgal etmekte ve yarışlar hemen hemen atçılık kadar 
eski bir tarihe malik bulunmaktadır. 

Dünya milletleri içinde bir zamanlar at yetiştiriciliği sahasında en başta gelen Türkler de
virler boyunca at yarışlarına da millî sporları arasında başta bir yer vermişlerdir. 

At yarışları atçılık ile beraber Türk Milletinin gelenek ve görenekleri arasında o derece ge
niş ve köklü bir yer tutmuştur ki nihayet yarışsız bir düğün, eğlenti veya toplantı tasavvur 
dahi edilemez bir şey haline gelmiştir. 

Ancak son yüz yıl içinde Türk Milletinin mâruz kaldığı bütün felâket ve mağlûbiyetlerin ya-
nıbaşında Türk atçılığı da gerilemeye bağlamış, dünyanın hayretle seyrettiği güzide at numu
neleri artık yurdumuzda yetişmez olmuş, atçılık ile beraber at sporları arasında önemli bir yer 
işgal eden at yarışları da ihmal edilmiş ve millî gösterilerimiz arasından silinmeye başlamıştır. 

Son elli yıl içinde bu hazin durumun tepkisi kendini göstermiş ve at yarışlarının düzenlen
mesi için birtakım gayretler sarfedilmeye başlanmıştır. Bu mevzuda ilk esaslı hüküm 7 Haziran 
1926 tarihli ve 904 sayılı Islâhı Hayvanat Kanununun (her yıl veya iki yılda bir il merkezlerinde 
veya münasip mevkilerde at yarışları tertip edilmesine ve kazananlara para mükâfatı verilmesine) 
mütedair olan 27. maddesidir. 

Ancak umumiyet itimariyle at yarışlarının tam bir inzibat ve düzen içinde cereyanını ve bun
lardan elde edilecek gelirlerin yine atçılık işlerine tahsisini sağlıyacak yollar ve çareler derpiş 
edilmediği için sözü geçen hüküm bir yarım tedbir mahiyetinden ileriye gidememiştir. 

Bununla beraber son 20 senelik müddet içinde yurdumuzda at yarışları o kadar geniş bir in
kişaf göstermiş ve halk arasında o derece büyük bir rağbet uyandırmıştır ki, bunun neticesi ola
rak ortaya çıkan birçok teknik, idari ve malî meseleler ve bunlarla ilgili şikâyet ve sızıltılar ni
hayet her memlekette olduğu gibi bizde de at yarışlarının milletlerarası usul ve kaideler dairesin
de düzenli ve inzıbatlı olarak yapılmasını sağlıyacak esaslara bağlanmasını ve at yarışlarından elde 
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edilecek gelirin at yarışlarının tanzimi ve at ıslâhı işine tahsisini zaruri bir hale getirmiştir. 

Halihazırda bilhassa Ankara, İstanbul ve iz n ir 'd e halkın büyük rağbetini kazanan at yarış
larının; gerekli tedbirler alınırsa, yakın bir gelecekte diğer yurt parçalarımızda da aynı inki
şafı göstereceği ve yarışların, adlarını yukarda saydığımız şehirlerde esaslı bir teşkilât ve inzibata 
Dağlı bulunmadan yapılmakta olmasına rağmen bugün bile azımsanmıyacak bir yekûnu bulan ge
lirlerinin daha çok artacağı muhakkak gibidir. * • 

ilişik olarak sunulan kanun tasarısı; at yarışlarını at yetiştirme ve ıslahı için hem teşvik va
sıtası ve hem de gelir kaynağı haline getirmek maksadiyle ve bugünkü görüş zaruret ve ihtiyaçlar, 
20 yıllık tecrübeler ve ileri memleketlerin mevzuatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Tasarının tetkikmdan anlaşılacağı üzere ana prensip olarak Ankara, İstanbul ve izmir'de 
ve Tarım Bakanlığınca teklif edilip Bakanlar Kurulunca belirtilecek sair yerlerde at yarışları 
yapmak, yarışlar üzerinde müşterek bahisler tertip eylemek yetkisinin münhasıran Tarım Ba
kanlığına ait olması esası kabul edilmiş ve birinci madde ona göre kaleme alınmıştır. At ısla
hı konusunun kamu hizmetleri arasında olmasına ve Devletçe ele alınmış bulunmasına nazaran 
at yarışlarının da bu hizmet için en başta gelen bir teşvik ve gelişme vasıtası olması hasebiyle 
Devlet eliyle düzenlenmesi tabiî ve zaruri görülmüştür. 

Esasen at ıslahı işini doğrudan doğruya Devlet vazifeleri arasına almış bulunan Fransa, Al
manya, Macaristan ve saire gibi memleketlerde bu kabil yetkiler tamamiyle ilgili bakanlığa ya
ni Tarım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Birinci madde ile verilen yetkilerin evvel emirde at yarışlarının bugün için en fazla gelişmiş 
ve en büyük rağbete mazhar olmuş bulunduğu yerlerde kullanılması ve yeni inkişaflara göre 
yavaş yavaş memleketin diğer köşelerine teşmili düşünülmektedir. Bu yerlerin belirtilmesi salâ
hiyeti Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna ait bulunmaktadır. Köy düğünle
rinde yapılan yarışlara ve bu ayardaki koşulara Tarım Bakanlığınca müdahale edilmesi hiçbir 
vakit düşünülmemiştir. Diğer taraftan tasarının birinci maddesi şümulüne girmiyen yerlerdeki 
at yarışları da başıboş bırakılmamış ve ikinci maddeye bu kabîl yarışlara ait program ve ikra
miye plânlarının önceden Tarım Bakanlığına tasdik ettirilmesi ve müşterek bahis için izin alın
ması şartları konulmuştur. 

Tasarının ana prensiplerinden birisi de yarış işlerinin Hazineye yük olmadan kendi geliri ile 
tanzimi ve yürütülmesidir. Bu itibarla yarış gelirinin nelerden ibaret oJduğu ve nerelere sarf edile
bileceği sarahaten gösterilmiş (tasarı - madde : 3) ; şimdiye kadar birçok şikâyetlere sebebiyet vermiş 
olan bahsi müşterek işi de sıkı bir disipline bağlanmıştır. Yarışlarını usul ve nizamlara ve yarış 
dürüstlüğüne uygun bir şekilde cereyanının temini üzerinde de titizlikle durulmuş ve bu maksadı 
istihsale yarıyacak inzibati cezalara tasarıda ayrıca yer verilmiştir. (Tasarı - Madde : 4) ; 

Muayyen yerlerde at yarışları ve müşterek bahis tertibi işlerinin Tarım Bakanlığının direktif, 
nezaret ve murakabesi altında at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesiyle kurulmuş ve âmme menfaa-
tma çalıştığı usulen tasdik kılınmış bir dernek marifetiyle de yürütülmesi mümkün olacağından ve 
bunun emsaline ileri memleketlerde de rastlandığından tasarının 5 ncî maddesiyle böyle bir salâhiyetin 
muayyen şartlarla bu neviden bir derneğe devredilebilmesi derpiş olunmuş ve derneğin teftiş ve 
murakabesi için sarih hükümler konulmuştur. (Tasarı - Madde : 5). Devir hükmünün tatbik edile
mediği yer ve zamanlarda yarış ve müşterek bahislerin o yer belediye veya özel idareleri vasıta-
siyle de yaptırılabilmesi derpiş edilmiş (Tasarı - Madde : 6); bu suretle bilhassa intikal devrelerinde 
gecikme ve aksaklıkların önlenmesi emniyet altına alınmıştır. 

Tasarının son maddelerinden birisi tasarıdaki âmir hükümlerin müeyyidelerini ihtiva eylemekte ve 
ayrı bir hükümle de At Yarışları Kanununun tatbikatı ve yarışlarla ilgili hususların Tarım Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtileceği tasrih olunmakta ve böylece bu işlerin bey
nelmilel nizamlara, memleket ihtiyaçlarına ve icaplara göre seyyaliyetle yürütülmesi temin edil
mektedir. 

Tasarı kanunîyet kesbettiği takdirde at yarışları ve memleket atçılığı üzerinde müspet ve hayırlı 
tesİTİeri olacağı kuvvetle umulmaktadır. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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Tarım Komisoynu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/431 

Karar No. 7 

12 . I . 1952 

Yüksek Reisliğe 

Tarım Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 19 . VI . 1952 tarihinde Yüksek 
Meslise sunulması kararlaştırılan At Yarışları 
Kanunu lâyihası, 1 . XI . 1952 tarih ve 1/431 
sayı ile komisyonumuza Yüksek Reislikçe havale 
buyurulan mezikûr lâyiha ilgili vekâlet temsilcile
ri hazır olduğu halde incelendi : 

Tümü hakkında müzakere olunduktan sonra 
maddelere geçilmesi kabul edildi. 

1 nei maddenin birinci fıkrası aynen kabul 
edilerek;, ikinci fıkranın ayrı bir madde olarak 
sekizinci maddeden sonra ilâvesi uygun -mütalâa 
olundu. 

2 nei madde olduğu gibi aynen kabul edildi. 
3 ncü maddenin birinci fıkrasına teknik bâzı 

kelimelerin konulmasına ve (müşterek bahis bi
letlerinin % 75 i vergi ve resimler çıktıktan son
ra talimatnamesine göre kazanan bilet sahipleri
ne dağıtılır) cümlesinde esasen at neslinin ısla
hına teşebbüsü aksatacağı bakımından vergi ve 
resimlerin çıkarılması suretiyle birinci fıkra aşa
ğıda yazılı" şekli aldı. 

(Bu kanun hükümlerine tâbi at yarışlarının 
kapı hasılatının tamamı, açık ve vadeli koşuların 
taksit, kaydiye ve pişmancalıkları « forfeleri » 
hariç diğer koşuların kaydiyeleri ve müşterek ba
his biletleri satış yekûnunun âzami % 25 i ve 
inzibati ceza olarak alman paraların yekûnu ya
rış gelirlerini teşkil eder. 

Açık ve vadeli koşuların kaydiye ve pişman
calıkları «forfeleri» o yarışta birinci gelen atın 
ikramiyelerine ilâve edilir. 

Müşterek bahis satış yekûnundan âzami % 25 i 
kesildikten sonra geriye kalan miktar talimatna
mesine göre hazırlanan bilet sahiplerine dağıtılır 
şeklindeki Afyon Mebusu Salih Torfilli'nin ver
miş olduğu takrir müzakere edilerek Hükümet 
lâyihasının üçüncü maddesinin yerine kaim ol
mak üzere kabul edildi. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası Hükümet tasa
rısında olduğu gibi aynen kabul olundu. 

Ceza hükümlerini ihtiva eden 4 ncü madde 
ise: Teşkilâtı Esasiye hükümleri göz önünde bu
lundurularak ilgili Vekâlet temsilcilerinin de mu
vafakatiyle inzibati cezaların ve bunların mer
cilerinin dağınık bir şekilde zikredilmesi anlayı
şı güçleştirme ve kanun tekniğine de uygun gö-
rülmiyerek evvelâ bu tip cezaların teker teker 
sayılarak mercilerinin de tâyini uygun mütalâa 
edilmiş ve dördüncü madde komisyonumuz tara
fından değiştirilmiştir. 

Hükümetin 5 nei ve 6 ncı maddeleri aynen 
kabul olundu. 

7 nei madde asgari haddi 500 lira olmak üze
re hafif para cezasiyle cezalandırılmıştır. 

8 nei madde Yüksek Yarış Heyeti yerine 
(Yüksek Komiserler Heyeti) olarak değiştirilmiş 
vo diğer kısımları aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 9 ncu maddesi 10 ncu, ve 10 nen 
maddesi de 11 nei madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna gön
derilmek üzere yüksek Reisliğe sunulur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Aydın 
»Sf. Mıhçtoğlu Lûtfi Ülkümen 

Bu R. hazırlıyan 
Kâtip 

Kastamonu Afyon Karahisar 
Sait Kantarcl A. Güler 

îmzada bulunamadı 
Afyon Karahisar Antalya 

tf. Torfilli A. Tekelioğlu 
îmzada bulunamadı 

Bolu Bursa 
M. Dayıoğlu S. Herkmen 

îmzada bulunamadı 
Çankırı Denizli 

K. Atakurt R. Tavaslıoğlu 
îmzada bulunamadı 

Elâzığ Gazianteb Giresun 
*Sf. Ergene E. Cenani A. N. Duyduk 
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Gazianteb 

8. Ünlü 
Kocaeli 

S. Kalemcioğlu 
Maraş 

A. Kadoğlu 

îçel 
8. înankur 

Konya 
A. Çilingir 

Kars 
V. Koçulu 

Konya 
A. R. Ercan 

Ordu 
H. Şarlan 

îmzada bulunamadı 

Seyhan 
T. Coşkun 

Tekirdağ 
Ş. Mocan 

îmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

İmzada bulunamadı 

Geçici Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/431 
Karar No. 2 

12 . II . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tarım Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetinin 19 . VI . 1952 tarihli karariyle 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan (At 
Yarışları Kanunu lâyihası) 1 . XI . 1952 tarih 
ve 1/431 sayıyla havale olunduğu Tarım Komis
yonunun 12 . I . 1953 tarihli rapor ve madde 
metni ile, geçici olarak kurulmuş bulunan ko
misyonumuza havalesi üzerine, Tarım Vekâleti 
salahiyetli temsilcileri hazır olduğu halde ince
lendi: 

Yapılan müzakereler sonunda: Gösterilen 
mucip sebeplerle maddelere geçilmesi kabul 
edildi. Aşağıda yazılı sebeplerle, tasarı madde
leri bâzı değişikliklerle kabul olundu. 

Tasarının başlığında, daha tam mâna ver
mek üzere başlık, (At Yarışları hakkında kanun 
lâyihası) şeklinde değiştirildi. 

Birinci madde : Maddede gösterilen mahal-
lerle îcra Vekilleri Heyetince belirtilecek diğer 
yerlerde at yarışları yapmak ve yarışlar üze
rinde memleketin neresinde olursa olsun müşte
rek bahisler tertip etmek hak ve salâhiyetinin 
yalnız Tarım Vekâletine bu kanunla verilecek 
bir âmme işi bulunmasına göre (münhasıran) 
kelimesi, lüzumsuz görülerek metinden çıkarıl
mak suretiyle kabul edildi. 

îkinci madde : Tarım Komisyonunca kabul 
olunduğu mânada kabul edilmiş sadece ifade 
şekli değiştirilmiştir. 

Üçüncü madde : Tarım Komisyonunun de-
ğiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde : Lâyihanın tesis etmek 
istediği yarış usul ve nizamlariyle ilgili ve yanş 
üzerinde meslek ve hizmet icabı faaliyet göste
recek şahısların, maddenin başında gösterilme
si, jokey, antrenör, seyis, jokey yamağı ve at 
sahibinden başka diğer ilgilileri de şümulüne 
almak üzere (sair hizmetliler) tâbirinin ilâvesi, 
ve sayılan şahısların inzibati cezayı gerektiren 
fiillerine daha kesin mâna vermek, ve bu inzi
bati cezaların kimler hakkında tatbik edilece
ğini açıklamak maksadiyle (Yarış usul ve ni
zamlarına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket 
eden at sahibi, antirenör, jokey, jokey yamağı, 
seyisler ve sair hizmetliler hakkında aşağıda ya
zılı inzibati cezalar tatbik olunur) suretinde 
maddenin ilk fıkrası değiştirilmiş, 

Ve E fıkrasının ikinci bölümünün sonundaki 
(tatbik olunur) ibaresi mânayı daha vuzuhlan-
dırmak ve verilen cezanın yerine getirilmesini 
ifade bakımından (icra olunur) şeklinde değiş
tirilmiş, 

Ve komiserler heyetince verilecek cezaların, 
itirazına taallûk eden üçüncü fıkraya, itirazın 
bir müddetle gösterilmesi lüzumunu ifade et
mek üzere itiraz için, verilecek cezaya alâkalı
nın ıttılaı tarihinin kabulü muvafık görülerek 
bu kayıt ilâve edilmiş, 

Ve son fıkrada yazılı bulunan Yüksek Ko
miserler Heyetinin, yarış komiserler heyeti ka
rarlarının itiraz mercii hüviyetinde bulunması 
itibariyle, yarış kelimesi kaldırılarak, bu mer
ciin sadece (Yüksek Komiserler Heyeti) şeklin-
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de ifadesi uygun görülmüş ve bu değişikliklerle 
madde kabul edilmiştir. 

Her ne kadar bu maddede yazılı para ceza
ları ve meslek ve sanattan men, ve diğer ceza
ların mahiyetleri ve hukuki mânaları üzerinde 
komisyon azaları arasında müzakere ve müna
kaşa cereyan etmiş ise de neticede, bu madde 
metnindeki para cezalarının ve meslekten müeb
bet veya muvakkat men ve yarış yerleri ve hi
podromlara girmekten meni cezalarının, Ceza 
Kanunumuzun mâna ve maddesine giren ve 
umumi suç karşılığı verilecek cezalardan ma-
dud olmayıp, bütün beynelmilel mevzuatla ka
bul edilen, ve yarışların hüsnü suretle idaresini 
temin edecek tedbirler cümlesinden inzibati 
cezalar mahiyetinde bulunması itibariyle aynen 
kabulünün uygun olacağında ittifak edilmiştir. 

Beşinci madde, birinci madde ile Tarım Ve
kâletine verilen hak ve salâhiyetlerin kullanıl
ması tarzına ait bir maddedir. Vekâlet, bu mad
deye göre hak ve salâhiyetini âmme menfaa
tine çalıştığı usulen onanmış derneklerden uy
gun görülecek (birisine) devredecektir. Yarış 
usul ve nizamlarını memleketimizde ilk defa te
sis edecek olan bu lâyihanın, yurdumuzda at ne
sillerinin ıslahını ve bu sahada verimli neticeler 
almak için her türlü teşvik vasıtalarına müra-
catı sağlıyacak bir teşebbüs olmasına göre, bu 
çeşit derneklerin ve yarış yerlerinin memlekette 
çoğalması gayesi de düşünülmüş olmak icabe-
der. Bu itiarla, kanunun tanıyacağı hak ve sa
lâhiyetlerin Tarım Vekâletince bu dernekler
den yalnız birisine devrinin bu sahada zararlı 
olabilecek bir inhisar yaratacağı düşünülmüş ve 

bunu bertaraf etmek ve bu maksatla çalışacak der
neklerin çoğalmasını teşvik gayesiyle devredile
cek hak ve salâhiyetlerin bu derneklerden (bir 
veya birkaçına) devri hususunda, Vekâlete ge
niş takdir hakkının tanınması ve icabederse 
Vekâletin kendi teşkilât vasıtasiyle bu hak 
ve salâhiyetlerini kullanabileceğini de göstermek 
üzere maddenin birinci fıkrası sonundaki (de

vir edilir) kelimeleri (devir edilebilir) şek
linde, 

Ve aynı fıkranın metnindeki (derneklerden 
uygun görülecek birisine) tâbiri yerine de (der
neklerden bir veya birkaçına) suretinde değiş
tirilerek maddenin kabulü muvafık görülmüştür. 

Altıncı madde, Tarım Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde, bu maddede yazılı fiilleri iş-
liyenler hakkında madde metninde gösterilen 
asgari haddi (500) lira olan para cezasının, ağır 
para cezası olarak vasıflandırılması muvafık gö«-
rülerek (ağır para cezası) şeklinde değiştirile
rek bu madde de kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde, bu madde metninde yazılı 
çeşitli hususların tatbik mahal, merci ve komi
serler heyetinin vazife salâhiyet ve teşekkül tarz
larına dair kaide ve nizamların belirtileceği gös* 
terilen yönetmeliğin knuni ve hukuki mefhum olan 
(Nizamname) tâbiri ile ifadesi muvafık görüle
rek madde sadece bu tâbir değişikliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Dokuzuncu maddedeki (şenlik) tâbiri yanına, 
daha umumi surette maddenin mânasına vuzuh 
verecek ve halk tarafından, spor ve eğlence mak-
sadiyle yapılacak yarışları, şümulüne alacak ve 
bu kanunun çerçevesinden istisna edecek surette 
(ve eğlence) kelimesinin ilâvesiyle madde kabul 
edilmiştir. 

On ve on birinci maddeler Tarım Komisyonu
nun değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Geçici Adalet Ko. Reisi Sözcü 
Kastamonu Manisa 
R. Taşkın M. Tümay 
Kâtip 

Zonguldak Çorum Erzurum 
A. Yurdabayrak A. Başıbüyük E. Nutku 
Gazianteb Kocaeli Ordu 

G. Kınoğlu L. Tokoğlu 17. Şarlan 
İmzada bulunmadı 
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içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/431 
Karar No. 51 

25 .II. 1953 

Yüksek Reisliğe 

At Yarışları kanunu lâyihası, Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında açık
ça belirtilen ve Hükümet temsilcisinin vermiş 
olduğu izahattan da; at cinsinin tekâmül ve 
ıslahı ile atçılığın inkişafını ve at yarışlarının 
bir nizam ve esasa bağlanmasiyle yarışlardan 
elde edilecek gelirlerin yine atçılık işlerine 
tahsisini temin maksadiyle bu kanun lâyihası
nın hazırlandığı anlaşılmış ve maddelerin mü
zakeresinde ; 

Geçici Adalet Komisyonunun 1, 2, 4, 5, 7, 
8 v e 9 n c u ; 

Tarım Komisyonunun 3, 6, 10 ve 11 nci mad
deleri komisyonumuzca aynen kabule şayan 
görülmüş ve lâyiha ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 

içişleri Ko. Reisi Reisvekili Bu. R. Sözcüsü 
Edirne Bursa Kütahya 

R. Nasuhioğlu N. Yılmaz Y. Aysal 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Balıkesir 

S. Başkan 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Çorum Erzurum 
B. Koldaş M. Zeren 
Kırklareli izmir 
F. Üstün P. Arat 

Niğde 
F. Ecer 
Samsun 

Bahsi müştereke 
Muhalifim 

M. Özkefeli 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuz 
//. Orhon 

Yozgad 
A. Doğan A. 

imzada; bulunmadı 

Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z. Ural 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Kütahya 
B. Besin 

Ordu 
F. Boztepe 

Sivas 
E. Damalı 

Yan 
/. Akm 

Zonguldak 
Yurdabayrak 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

At Yarışları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
ve Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca belirtilecek diğer yerlerde at 
yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde, mem
leketin neresinde olursa olsun, müşterek bahis
ler tertip etmek hak ve salâhiyeti münhasıran 
Tarım Bakanlığına aittir. 

Köy, kasaba ve şehirlerde şenlik maksadiyle 
yapılan at yarışları bu kanun hükümleri dışın
dadır. Bu gibi yarışlarda müşterek bahis tertip 
edilemez. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı olan
lardan gayrı mahallî at yarışlarının program ve 
ikramiye plânlarının yarışlardan önce Tarım 
Bakanlığına tasdik ettirilmesi ve müşterek ba
his için bu Bakanlıktan müsaade alınması 
şarttır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
at yarışlarının duhuliye ve kaydiye hâsılatının 
tamamı ile müşterek bahis biletleri hâsılatı ye
kûnunun yüzde yermi beşi ve inzibati ceza ola
rak alman paralar yarış gelirini teşkil eder. 
Müşterek bahis biletleri hâsılatının % 75 i ver
gi ve resimleri çıktıktan sonra talimatnamesi
ne göre kazanan bilet sahiplerine dağıtılır. 

Yarış geliri ancak aşağıdaki hususlara tahsis 
olunabilir : 

a) Yarış ikramiyeleri (Yarış gelirinin yüz
de kırkından aşağı olamaz.) 

b) Yarış yerlerinin tesis, bakım ve ıslahı ve 
işletme masrafları, 

c) Damızlık alımı masrafları; 
d) At yarışları ve atçılığın inkişafı bakı

mından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü 
teşvik, tesis ve yardım masrafları. 

e) Yarışlarla ilgili umumi masraflar. 
Hipodrom ve yarış yerlerinden belediyeler

ce 5237 sayılı Kanuna göre alınacak Eğlence 
Resmi nispeti % 10 nu geçemez. 

(S. 
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I TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

At Yarışları kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
ve Tarım Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince belirtilecek diğer yerlerde at yarışları 

I yapmak ve bu yarışlar üzerinde, memleketin ne
resinde olursa olsun, müşterek bahisler tertip et-

I mek hak ve salâhiyeti münhasıran Taran Vekâle-
! tine aittir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
at yarışlarının kapı hasılatının tamamı, açık ve 
vadeli koşuların taksit, kaydiye ve pişmanealık-
ları «forfeleri» hariç diğer koşulann kaydiyeleri 
ve müşterek bahis biletleri satış yekûnunun âzami 
% 25 i ve inzibatî ceza olarak alman paralann 

' yekûnu yarış gelirini teşkil eder. 
Açık ve vadeli koşuların kaydiye ve pişman-

calıklan «forfeleri» o yanşta birinci gelen atın 
ikramiyelerine ilâve edilir. Müşterek bahis sa
tış yekûnundan âzami % 25 kesildikten sonra 
geriye kalan miktar talimatnamesine göre kaza
nan bilet sahiplerine dağıtılır. 

Yarış geliri ancak aşağıdaki hususlara tah
sis olunabilir : 

a) Yarış ikramiyeleri (yarış gelirinin % 
40 mdan aşağı olamaz.) 

b) Yanş yerlerinin tesis, bakım ve ıslahı ve 
işletme masraf lan; 

c) Damızlık alımı masraf lan; 
d) At yarışlan ve atçılığın inkişafı bakı-

mmdanm lüzumlu ve faydalı görülen her türlü 
teşvik, tesis ve yardım masraf lan; 

e) Yarışlarla ilgili umumi masraflar. 
Hipodrom ve yarış yerlerinden belediyelerce 

5237 sayılı Kanuna göre alınacak eğlence resmi 
nispeti % 10 u geçemez. 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

At Tanslan hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara, İstanbul, İzmir'de 
ve Tarım Vekâletinin teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyetince belirtilecek dif er yerlerde, at 
yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde mem
leketin neresinde olursa olsun müşterek bahis
ler tertip etmek hak ve salâhiyeti Tarım Vekâ
letine aittir . 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ma
haller dışında yapılacak mahallî at yarışları
nın program ve ikramiye plânlarının yarışlar
dan önce Tarım Vekâletine tasdik ettirilmesi 
ve müşterek bahis için bu vekâletten müsaade 
alınması şarttır. 

MADDE 3. — Tarım Komisyonunun değişti
rici veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. —• Yarış usul ve nizamlarına ve 
yarış dürüstlüğüne aykırı hallerde verilecek ' 
inzibati cezalar aşağıda gösterilmiştir : 

a) At sahibi, antrenör, jokey ve jokey ya
makları için ihtar. 

b) Antrenör, jokey, jokey yamağı ve seyis
ler için sanat ierasmdan meni (muvakkat ve
ya müebbet). 

c) At sahibi için atının yarışlardan meni 
(Muvakkat veya müebbet). 

d) At sahibi için bütün atlarının yarışlar
dan meni (Muvakkat veya müebbet). 

(0 At sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı 
ve seyisler için para kesimi (25 liradan 500 li
raya kadar). 

Haklarında meni cezası verilen at sahibi, ant
renör, jokey, jokey yamağı ve seyisler meni 
müddetince hipodromlara, yarış yerlerine ve 
yarışlarla ilgili bulCımum mahal ve tesislere gi
remezler. 

Yarış usul ve nizamım veya yarış dürüstlü
ğünü ihlâl eden kimseler de hipodromlara, ya
rış yerlerine ve yarışlarla ilgili bilûmum mahal 
ve tesislere girmekten muvakkat veya müebbet 
olarak menedilirlcr. Yarışlara girmekten men-
edilmiş atların yarış yerlerine sokulması yasak
tır. 

Altı haftayı geçmiyen meni cezaları ile 100 
lirayı geçmiyen para kesimi cezaları, kati ola
rak verilir. Altı haftayı veya yüz lirayı geçen 
inzibati cezalar için ittilâ veya tebliğ tarihin
den itibaren üç gün zarfında mahallî mülkiye 
amirliği vasıtasiyle yüksek yarış heyetine iti
raz caizdir. 

Katikararlarla itiraz üzerine verilen karar
lar aleyhine idare ve yargı yerlerine baş vurula-
maz. 

Bu madde hükümleri gereğince hipodromla
ra, yarış yerlerine ve yarışlarla ilgili mahal ve te
sislere giremiyecek olanlardan bu hükme aykırı 
hareket edenler veya yarışlara girmekten mene-
dilmiş atları bu yerelrre sokanlar zabıta marifetiy
le menedilir. 

MADDE 5. — Tarım Bakanlığının birinci 
maddenin 1. fıkrasında yazılı hak ve salâhiyet
leri at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesiyle ku
rulmuş ve âmme menfaatma çalıştığı usulen 
lonanmış derneklerden uygun görülecek birisine 
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Ta. K. 

MADDE 4. — Yarış usul ve nizamlarına ve 
yarış dürüstlüğüne aykırı hallerde aşağıda ya
zılı inzibatî cezalar tatbik olunur. 

a) İhtar; 
b) 100 liradan aşağı olmamak üzere para 

cezası; 
e) At sahibi için atlarının, muvakkat ve 

müebbeden yarışa iştirakten meni; 
d) At sahibi, antrenör, jokey, jokey ya

mağı ve seyisler için yarışlarla ilgili yerlerde 
muvakkaten ve müebbeden sanat icrasından 
meni; 

e) Yarış yerlerine hipodromlara yarışla il
gili mahal ve tesislere girmekten muvakkaten ve 
müebbeden meni; 

Bu cezalardan ihtar cezasiyle 1 000 liraya 
kadar para cezalı;. 6 haftaya kadar yarışlara 
iştirakten ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere 
girmekten veyahut yarışlarla ilgili yerlerde 
sanat; icrasından muvakkaten meni cezaları yarış 
komiserler heyeti tarafından verilir ve derhal 
tatbik olunur. 

Komiserler heyetince verilecek cezalara karşı 
15 gün zarfında Yüksek Komiserler Heyetine 
itiraz edilebilir. 

1 000 lirayı aşan para cezaları ile 6 haftayı 
aşan muvakkat meni cezaları ve müebbet meni 
cezainrı Yüksek Yarış Komiserler Heyetince 
verilir. Yarış Yüksek Komiserler Heyetince 
itirazen veya bidayeten verilen cezalar katidir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Yarış usul ve nizamlarına ve 
yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden at sa
hibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyisler ve 
sair hizmetliler hakkında aşağıda yazılı inzi
bati cezalar tatbik olunur : 

a) ih tar ; 
b) 100 liradan aşağı olmamak üzere para 

cezası ; 
c) At sahibi için atlarının muvakkat veya 

müebbeden yarışa iştirakten meni; 
d) Yarışlarla ilgili yerlerde muvakkaten 

veya müebbeden sanat icrasından meni; 
e) Yarış yerlerine, hipodromlara ve yarış

larla ilgili mahal ve tesislere girmekten mu
vakkaten veya müebbeden meni; 

P>u cezalardan ihtar cezası ile 1 000 liraya 
kadar para cezası, altı haftaya kadar yarışlara 
iştirakten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat ic
rasından muvakkaten meni cezaları yarış komi
serler heyeti tarafından verilir ve derhal icra 
olunur. 

Komiserler heyetince verilecek cezalara kar
şı ıttıla tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
Yüksek Komiserler Heyetine itiraz edilebilir. 

1 000 lirayı aşan para cezalariyle altı hafta
yı aşan muvakkat meni cezaları ve müebbet 
meni cezaları Yüksek Komiserler Heyetince ve
rilir. 

Yüksek Komiserler Heyetince itirazen veya 
bidaveten verilen cezalar katidir. 

MADDE 5. -T- Tarım Vekâletinin birinci 
maddede yazılı hak ve salâhiyetleri at yetiştir
me ve ıslahını teşvik gayesi ile kurulmuş ve âm
me menfaatine çalıştığı usulen onanmış dernek
lerden uygun görülecek bir veya bir kaçma mu-

( S. Sayısı : 154 ) 



1 2 -
Hü. 

muayyen şartlarla ve 30 seneyi geçmemek üzere 
Tanm Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
nun karariyle devredilebilir. 

Devredilen hak ve salâhiyetler derneğin ka
nun, yönetmelik veya anlaşma hükümlerine ria
yet etmemesi halinde müddet dolmadan önce ge
ri alınabileceği gibi müddetini dolduran derneğe 
aynı hak ve salâhiyetlerin yine bu madde hüküm
leri dairesinde yeniden verilmesi caizdir. 

Tarım Bakanlığı bu derneğin bilûmum mua
melât kayıt ve hesabatını her zaman teftiş ve mu
rakabe etmeye, direktifler vermeye salahiyetlidir. 
Derneğin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı 
olarak Bakanlık kendi memurlarından uygun gör
düklerini murakıplıkla vazifelendirebilir. 

MADDE 6. — 5 nci madde hükmünün tatbik 
edilmediği yer ve zamanlarda Tanını Bakanlığı 
yarış ve müşterek bahisleri o yerin belediye veya 
özel idaresi vasıtasiyle yaptırabilir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
olarak at yarışları, müşterek bahis veya yarış pi
yangosu tertip veya idare edenler veya bunlara 
mütaallik biletleri, davetiyeleri bilerek satan
lar veya dağıtanlar, sattıran yahut dağıttıran-
lar mahallin en büyük mülkiye memurunun em
ri üzerine derhal zabıta marifetiyle menedilir. 
Ayrıca Sulh Ceza Mahkemesi karariyle 200 lira
dan 1000 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

MADDE 8. — Yarışların şartlarına, tertip 
icra ve inzibatına, Hipodrom veya yarış yerleri
nin tanzim ve idaresine, yarış programları, ik
ramiyeler ve müşterek bahislere mütaallik tek
nik, idari, malî ve inzibatı hususlar; Yüksek Ya
rış Heyetinin teşekkül suretiyle ve vazife ve sa
lâhiyetleri; inzibati cezaların hangi hallerde han
gi merciler tarafından verileceği; yarışların ve 
salâhiyet verilmiş dernek; belediye veya özel ida
relerin murakabe ve teftiş tarzı ve doping mua
yenelerine ait usuller bu kanuna, beynelmilel 
yarış nizamlarına ve memleket ihtiyaçları ve işin 
icaplarına göre Tarım Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek yönetmelik
lerde belirtilir. 

Ta. K. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine aykı
rı olarak at yarışları, müşterek bahis veya 
yarış piyangosu tertip veya idare edenler ve
ya bunlara ait biletleri, davetiyeleri bilerek sa
tanlar ve dağıtanlar, sattıranlar veyahut da-
ğıttıranlar mahallin en büyük mülkiye âmıiri 
tarafından zabıta marifetiyle menedilirler, hak
larında tutulan zabıtla birlikte mahkemeye tev
di olunurlar. Bu gibiler hakkında sulh ceza 
mahkemelerince 500 liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 8. — Yarışların şartlarına, tertip 
icra ve inzibatına, hipodrom veya yarış yerle
rinin tanzim ve idaresine, yarış programları, 
ikramiyeler ve müşterek bahislere mütaallik 
teknik, idari, malî ve inzibati hususlar; Yük
sek Komiserler Heyetimin teşekkül sureti ve 
vazife salâhiyetleri; inzibati cezaların hangi hal
lerde, hangi merciler tarafından verileceği; ya
rışların ve salâhiyet verilmiş dernek; belediye 
veya özel idarelerin murakabe ve teftiş tarzı 
ve doping muayenelerine ait usuller bu kanu
na, beynelmilel yarış nizamlarına ve memleket 
ihtiyaçları ve işin icaplarına göre Tarım Vekâ
letince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince tas
dik edilecek yönetmeliklerde belirtilir. 

1 
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ayyen şartlarla ve 30 seneyi geçmemek üzere ı 
Tarım Vekâletinin teklifi ve îera Vekilleri He
yetinin kararı ile devredilebilir. 

Devredilen hak ve salâhiyetler derneğin ka
nun, nizamname veya anlaşma hükümlerine ria
yet etmemesi halinde müddet dolmadan önce ge
ri alınabileceği gibi müddetini dolduran derne
ğe ayni hak ve salâhiyetlerin yine bu madde hü
kümleri dairesinde yeniden verilmesi caizdir. ı 

Tarım Vekâleti bu derneğin bilûmum muame
lât kayıt ve hesabatını her zaman teftiş ve mura
kabe etmeye, direktifler vermeye salahiyetlidir. 
Derneğin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı 
olarak vekâlet kendi memurlarından uygun gör
düklerini murakıplıkla vazifelendirebilir. 

MADDE 6. — Tarım Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
olarak at yarışları, müşterek bahis veya yarış 
piyangosu tertip veya idare edenler veya bun
lara ait biletleri, davetiyeleri bilerek satanlar 
ve dağıtanlar ve sattıranlar veyahut dağıttıranlar 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
zabıta marifetiyle menedilir. Haklarında tutu
lan zabıtla birlikte mahkemeye tevdi olunurlar. 
Bu gibiler hakkında sulh ceza mahkemelerinde 
500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 8. — Yarışların şartlarına, tertip, 
icra ve inzibatına hipodrom veya yarış yerleri
nin tanzim ve idaresine yarış programlan, ikra
miyeler ve müşterek bahislere mütaallik teknik 
idari ve malî ve inzibati hususlar Yüksek komi
serler heyetinin teşekkül sureti, vazife ve sa
lâhiyetleri, inzibati cezaların hangi hallerde 
hangi merciler tarafından verileceği, yarışların 
ve salâhiyet verilmiş dernek ve belediye ve özel 
idarelerin murakabe ve teftiş tarzı ve doping 
muayenelerine ait usuller bu kanun ve beynel
milel yarış nizamlanna ve memleket ihtiyaçlan 
ve işin icaplanna göre Taran Vekâletince hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
nizamnamelerde belirtilir. 
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MADDE 9. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
,S\ Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakam V. 

İV. Özsan 

Ta. K. 

MADDE 9. — Köy, kasaba ve şehirlerde 
şenlik maksadiyle yapılan at yarışları bu ka
nun hükümleri dışındadır. Bu gibi yarışlarda 
müşterek bahis tertip edilemez. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ucu maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Köy, kasaba ve şehirlerde şen
lik ve eğlence maksadiyle yapılan at yarışları 
bu kanun hükümleri dışındadır. Bu gibi yarış
larda müşterek bahis tertip edilemez. 

MADDE 10. — Tarım Komisyonunun de-
ğiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tarım Komisyonunun de-
ğiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

ı>&< 
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S. SAYISI : 153 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, Teknik 
Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ta

rım ve Geçici Adalet komisyonları raporları (2 /426) 

12 . 6 . 1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlâmentolu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına göre aralıksız tekemmül ettiril
mesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine kavuı-
turacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar antide
mokratik mevzuat varsa ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin de süratle tamamlanması gibi 
esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan buyana süratli adımlarla ilerlemiştir. Ve son Sçeim 
Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu seer, aynı zamanda, 
rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek anlayış içindeki 

i çalışmalarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 
1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı yoldaki 

çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasarısının hazırlanmasında âmil olan tek dü
şüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tarıyarak içinde antidemokratik hükümler taşıyanların tesbiti 
işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir ilim komisyonuna havale 
eylemiştir. Bu komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de işini bitirerek rapo
runu Hükümete vermiştir. 

İlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırt etmek için tesbit 
edilen formül şudur : 

«Siyasi hakları, âmme haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hükümleri ihtiva eyliyen kanunlar» antidemokratikti!. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku müşterekece kabul edilen sınırlar, 
B) Türk cemiyetinin bekasını ve onu muasır medeniyet seviyesine ulaştırmasını sağlıyan hü

kümlerle taayyün eder. 
Devlet Başkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda da yer alan bu formüle göre antidemok

ratik oldukları anlaşılarak ilim Komisyonu tarafından, 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri, 
II - Değişiklik yapılması icap eden kanun hükümleri, 
III - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik birer boşluk teşkil etti

ğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümle*, 
îçin hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun taşanlarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yük

sek tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. 
îlim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması ve boş kalan yerlerinin doldu

rulması lüzumu belirtilen birinci takım kanun hükümlerinden Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvan
lık okulları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı maddeleri bu tasarımızın konusunu teşkil etmektedir. 

4486 sayılı Kanunun : 
a) 3 ncü maddesi, ilk okulunu bitiren köylü gocuklardan Tarım Bakanlığınca seçilenlerin veli 



veya vasilerini Teknik Ziraat veya Teknik Bahçıvanlık okullarına verip devam ettirmeye mecbur 
tutmaktadu. 

b) 16 ncı maddesi de, bu okullardan diploma almış olanları 20 sene müddetle gerek Devlet 
teşkilât ve müesseselerinde gerekse hususi teşekküllerde bir iş tutmaktan menetmektedir. 

Bu maddelerin kaldırılması teklif edilmektedir. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili Erzincan Milletvekili Erzincan Milletvekili 
Faik Ahmed Barutçu Ziya Soylu Cemal Gönenç 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tanm Komisyonu 
Esas No. 2/426 
Karar No. 10 

15.1.1953 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve arka
daşları tarafından teklif edilen «Teknik Ziraat ve 
Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanununun üçüncü 
ve on altıncı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi» ilgili vekâletler temsil-
eileriıûn iştirakiyle komisyonumuzca incelendi. 

Kanun teklifi, esas ruhu itibariyle, 19 Temmuz 
1943 tarihli ve 4486 sayılı Kanundaki Anayasaya 
aykırı hükümlerin kaldırılmasını istihdaf etti
ğinden, komisyonumuz bu görüş zaviyesinden 
kanunun tümünün incelenmesini ve diğer mad
delerde demokratik ruh ve anlayışa aykırı hü
kümler bulunduğu takdirde bu maddelerinde de
ğiştirilmesi ve yahut tamamen yürürlükten kal
dırılması prensibini kabul ederek 1, 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerde gerekli tadillerin yapılmasını, 15 ve 
16 ncı maddelerin de yürürlükten kaldırılması ve 
başlığın da buna göre tadili kararlaştırıldı. 

Madde 1. : Bu maddedeki «..„ köylü çiftçi ço
cuklarını yetiştirip köye vermek...» ibaresinin 
mektebin faaliyetinin yalnız bir sınıf halka has
redilmesi diğer sınıfların da bu haktan mahrum 
bırakılması ve köylerde cemiyet hayatının üstün 
bir iktidar tarafından şekillendirilmesi gibi tota
liter ruh ve mâna taşıması hasebiyle bugünkü de
mokratik anlayışa ve Anayasa mefhumuna ve esa
sen mektebin de kuruluşu gayesini teşkil etmesi 
icabeden prensibe uygun olarak «.... bilgili ve 
amelî bahçıvan yetiştirmek....» şeklinde değiştiril
mesi ittifakla kabul edildi. 

Madde 2 : Bu maddedeki «köylü öğretim iş

letmeleri..»tâbiri de, öğretimin münhasıran köy
lüye hasır ve tahsisi ve binaenaleyh öğretim iş
letmesinin de sırf bu karakterde teşkil edilme
si gibi yine demokratik anlayışa aykırı bir mâ

na taşıdığından bunun yerine, öğretim işletmesinin 
istenilen karakterde vücuda getirilmesini 'sağ
lamaya elverişli olarak : 

«... örnek öğretim işletmeleri..» tâbirinin ika
mesi ittifakla kabul edildi. 

Madde 3 : Teknik okullara Öğrenci alınma
sına dair olan bu maddede, talebenin kabul şart
ları, mekteplerde okumayı yalnız köylü çocuk
larına hasredip şehirli çocukları bu haktan 
mahrum ettiğinden, talebenin mektebe alınması 
tarzjı ise ferdî hürriyeti tamamiyle ihlâl edip 
cebri hükümleri ihtiva ettiğinden Anayasaya 
ve dolayısiyle günümüzün demokratik anlayı
şına aykırı görülmüş ve bu sebeple maddeden, 
talebenin cebren mektebe alınmasına dair hü
kümlerin tamamiyle çıkarılmasına, mektebe ka
bul şartlarının ise bütün vatandaşlara seyyanen 
bu mekteplerde okuma hakkı bahşedecek bir 
tarzda tadiline, yalnız bu mektepler ziraat mes
lek öğretim ve eğitim gayesini güttükleri için 
mektebe talebe alınırken köylü ve çiftçi çocuk
larının tercihine dair bir hükmün de ilâvesinin 
mekteplerin kurulması gayelerine daha uygun 
düşeceğine ve maddenin buna göre aşağıdaki 
şekilde kaleme alınmasına (bir müstenkife kar
şı) karar verilmiştir. 

Madde : «Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı-
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vanlık okullarına, en az beş sınıflı ilkokul me
zunu olanlar kabul edilir, öğrenci alınırken 
köylü veya çiftçi çocukları tercih edilir.» 

Madde 4 : İkinci maddede olduğu gibi 
«Köylü öğretim işletmeleri» tâbiri yerine «ör
nek öğretim işletmeleri» tâbirinin ikamesi 
suretiyle tadilen kabul edildi. 

Madde 15 : Üçüncü maddedeki mecburiyetler 
bu tasarı ile ortadan kaldırıldığından bunun 
müeyyidesi olan cezai hükümleri ihtiva eden bu 
maddenin de kaldırılmasına oy birliğiyle karar 
verildi 

Madde 16 : Tamamiyle Anayasaya aykırı 
bir hüküm olan bu maddenin de tamamen kal
dırılmasına oy birliğiyle karar verildi.» 

Teklifin 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen ka
ba] •dildi. 

Bferalesi gereğince Adalet Komisyonuna gön-
cferifinek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Aydın 
8. Mihçıoğlu Lûtfi Ülkümen 

Kâtip 
Kastamonu Afon K. 
Sait Kantarel A. Güler 

Afyon K. 
S. Torffîi 

Bolu 
M. Daytoğlu 

Çankırı 
K. Atakurt 

İmzada bulunamadı 
Gazianteb 

Ekrem Cenani 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Kars 
V. Koçulu 

Kocaeli 
S. Kalemcioğlu 

Maraş 
A. Kadoğlu 

Ordu 
H. Şarlan 

Tekirdağ 
Yusuf Ziya Tuntaş 
İmzada bulunamadı 

Antalya 
Ahmet Tekelioğhı 

Bursa 
8. Herkmen 

Elâzığ 
8. Ergene 

Gazianteb 
Salâhattin Ünlü 

İmzada bulunamadı 
Kars 

Fevti Aktas 
Kayseri 

Mehmet özdemir 
İmiada bulunamadı 

Konya 
A. B. Ercan 

Niğde 
F. Köşkeroğlu 

Tekirdağ 
Ş. Hocan 

Geçici Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/428 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

26 .II. 1953 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki 
arkadaşı tarafından, Teknik Ziraat ve Teknik 
Bahçıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
olan kanun teklifleri üzerinde tanzim olunan 
Tarım Komisyonunun 15 . I . 1953 tarihli rapo
ru ve ilişikleri geçici olarak kurulmuş bulunan 
komisyonumuza havale edildiğinden Hükümet 
temsilcisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Teklif ile birlikte Tarım Komisyonu raporu 
ve hazırladığı metinde okundu, üzerinde görüş
meye başlandı. 

Tarım Komisyonunun raporunda, 4486 sayılı 
Kanunun kaldırılması teklif edilen 3 ve 16 ncı 
maddeleri ile birlikte, buna mütenazır ve bu hü
kümle alâkalı bulunan kanunun 1, 2 ve 4 ncü 
maddeleri üzerinde değişiklik kabul edildiği ve 
bu maddelerin tâbi tutulduğu değişiklik esasma 
uyularak 15 nci maddenin müeyyideye mütedair 
bulunan hükmü ile teknik geçici ve teknik baĥ  
cıvan diplomasını alanların 20 sene müddetle 
Devlet teşkilât ve müesseselerinde ve hususi te
şekküllerde bir iş tutmalarını meneden ve yalnız 
meslekleri içinde olmak üzere 'iş alabilmelerini 
Ziraat Vekilinin iznine bağhyan ve buna ait ce
zayı müeyyide koyan 16 ncı maddesi hükmünün 
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Anayasa mevzuatı ile mtieyyet ve müemmen bu
lunan vatandaşın çalışma serbestisini takyit eden 
hükümler olarak kaldırıldığı ve bu sebeplerle tek
lifin ikinci maddesinin 3 ve d ncü maddesinin 
4 neü madde olarak hükümlerinin aynen kabul 
edildiği görülmüştür. 

Tarım Komisyonunun raporundaki mucip se
bepler komisyonumuzca yerinde ve muvafık gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
maddeler Tarım Komisyonunca tesbit edilen 9e-

TRÂBZON MEBUSU FAÎK AHMED BARUT
ÇU VE 2 ARKADAŞININ TEKLÎPÎ 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
Kanununun 3 ncü ve 16 ncı maddelerinin yürür

lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 Temmuz 1943 tarihli ve 
4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvan
lık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

kil ve mânada komisyonumuzca da aynen ve it
tifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arzedülmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Geçici Adalet Komisyonu Reisi Sözcü 

Kastamonu Manisa 
R. Taşkın M. Tümay 

Kâtip* 
Zonguldak Çorum Erzurum 

A. Yurdabayrak A. Başibüyük E. Nutku 

I TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık OkvMart 
Kanununun 1, 2, 3 ve 4. ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve 15, 16 ncı maddelerinin yürür

lükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 19 Temmuz 1943 tarihli ve 
4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları Kanununun 1, 2, 3 ve 4 ncü madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Tarım Vekâleti çeşitli zaraat iş
lerinin yapıcısı ve başarıcısı olarak bilgili ve 
amelî çiftçi ve bahçıvan yetiştirmek gayesiyle 
uygun göreceği yerlerde ve sayıda teknik zi
raat ve teknik bahçıvanlık okulları ile bu okul
lara bağlı küçük, orta ve büyük örnek öğretim 
işletmeleri kurar. 

Bu okullar parasız yatılıdır. 

Madde 2. — Teknik ziraat okulları ile bu 
I okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim 

işletmeleri Devlet çiftliklerinde, teknik bah
çıvanlık okulları ile bu okullara bağlı olarak 
kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet 
bahçe işletmelerinde, kurulur. Bu okullarla ör
nek öğretim işletmelerinin kurulacağı yerlerde 

'1 Devlet çiftliği veya Devlet bahçe işletmesi bu-
1 lunmaz veyahut bulunup da maksada yetecek 

genişlikte toprağı olmazsa bu gayeleri sağlamak 
üzere Tarım Vekilliğince arazi istimlâk olunabi-

j Ur. 
Madde 3. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahç> 

I vanlık okullarına, en az beş sınıflı ilkokul me

n i » 1 
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Teklif 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Ta.K. 

zunu olanlar kabul edilir, öğrenci alınırken köy* 
lü veya çiftçi çocukları tercih edilir. 

Madde 4. — Bu okullarda yetiştirme, müddeti 
iki yılı amelî tahsil ve bir yıb da staj olmak üzere 
üç yıldır. 

Amelî tahsil, Devlet çiftliklerinde ve bahçe 
işletmelerinde, staj ise okullara bağlı işletmeler
de veya köylerde kurulacak (örnek isletmeleri) 
nde veyahut da Tarım Vekilliğince seçilecek ay
nı mahiyetteki diğer isletmelerde yaptırılır. 

Tahsil ve stajını basan ile bitirenlerden Tek
nik Ziraat okulları mezunlarına (Teknik çiftçi) 
ve Teknik Bahçıvanlık okullan mezunlarına da 
(Teknik bahçıvan) diploması verilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 ve 16 ncı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Teklifin ikinci maddesi 3 ncu 
madde olarak aynen kaW edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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S. SAYISI 161 
Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 tarihinde imzalanan 
Ticaret Anlaşmasına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile ek
lerinin onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve Ticaret 

komisyonları raporları (1/472) 

r. c. 
Başbakanlık 21 XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 647, 6/3277 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığın*. 

Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1946 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek 28 . 
V I I I . 1952 tarihli Protokol ile eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen ek Protokolün, 5949 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdimi 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8 . X . 1952 tarihli ve 3/15749 sayılı Kararla onanmış ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes • 

GEREKÇE 

Memleketimizle Fransa arasındaki 31 Ağustos 1946 tarihli Ticaret Anlaşmasına ekli kontenjan 
listeleri ticari mübadelelerin en geniş şekilde gelişmesi için 19 Eylül 1947 de teati edilen mektuplarla 
kaldırılmıştı. İki memleket arasındaki ticari mübadeleler o tarihten beri listesiz olarak cereyan etmek
teydi. Avrupa Tediyeler Birliğinin kurulması üzerine her iki memleket de Birliğe dâhil olduğun
dan, ticari mübadeleler bu birlik çerçevesi içinde, liberasyon rejiminden istifade ederek gelişmiştir. 

Fransa Hükümeti, Avrupa Tediyeler Birliğindeki açığının artmsaı üzerine, serbestleştirme ted
birlerinin evvelâ tahdidi • yoluna gitmiş ve nihayet 19 Şubat 1952 tarihinde istisna listesini de kaldı
rarak ithalâtını tamamen tekrar lisans sistemine tâbi tutmuştur. 

Bu şekilde, Fransa'nın ithalâtını ihracatla kapamak yoluna gitmesi ve liberasyon kararının kalk
masından sonra, şimdiye kadar bu tedbirden faydalanan % 80 raddesindeki ihracatımızın zorluk 
larla karşılaşacağı nazarı itibara alınarak listesiz işlemekte olan Anlaşmamızın üsteli bir hale ifrağ: 
kararlaştırılmıştır. 

Fransız makamlarının da memleketimiz temsilcileriyle derhal Paris'te karşılıklı görüşmelerde bu
lunmak arzusunu izhar etmeleri üzerine, cereyan eden müzakereler sonunda, adı geçen Anlaşmaya 
ek olarak 28 Ağustos 1952 tarihli protokol imzalanmıştır. 

Bu protokole göre iki memleketin yetkili makamları malların mevsimlik vasfını nazarı itibara 
alarak, ithal lisansı taleplerini vaktinde yerine getirmek için lüzumlu tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 
Diğer taraftan, Türk ve Fransız malları, Türkiye'ye ve Fransa'ya ithallerinde, ithalât sırsaında iki 
memleketin her birinde cari olan ithalât umumi rejiminden istifade etmekte devam edeceklerdir. 

Her iki memleketin ithal ve ihraç eyliyeeekleın :autlar protokole ekli listelerle tesbit edilmiştir. 
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Bunlardan «A>* listesi Fransa'dan Türkiye'ye ihraç olunacak malları, «A» listesi ise ihraç lisansı ve
rilmesi taahhüt edilen malları, her birine tahsis edilen kontenjanlarla beraber göstermektedir. 

Fransa'ya ithal edilecek Türk malları «B» listeainde üç kısım halinde gösterilmiştir.^ Bu listenin 
(a) bölümü Fransa'da kontenjana tâbi maddeleri, (b) bölümü eski serbest ithal mallarını, (ç) bölü
mü ise serbest ithal mallarından ehemmiyetli maddeleri ihtiva etmektedir. Fransa'ya ihraçları için 
lisans verilmesi taahhüt edilen maddeler «B» liste jinde tadat edilmiştir. 

Ayrıca protokole ek bir mektupla, Türkiye yün ipliği ithal etmeye karar verdiği takdirde, Türk 
makamlarının 1951 senesinde yapılan ithalâta nispetle, aynı sene içinde yapılan Fransız ithalâtı yüz
desine en az müsavi bir nispette Fransa lehine ithal lisansı vermeleri taahhüt edilmiştir. 

31 Ağustos 1946 tarihli Anlaşmaya ek 13 Ağustos 1948 tarihli protokol (Tütün protokolü) yeni 
bir liste ilâvesi suretiyle muhafaza edilmiştir. Tütün protokolü için teati edilen mektupla bu pro
tokole ekli listedeki Fransız malları ihracatını kar ;,ılamak üzere tahsis edilmiş yıllık Fransız tütün 
mübayaatı tutarının yüzdesi «1000 ton tütüne kadar % 30, 1000 tonun üzerinde % 40» olarak tadil 
edilmiştir. 

1 Eylül 1952 tarihinde yürürlüğe girmiş bulu nan işbu protokol bir sene müddetle yürürlükte 
kalacaktır. .••,.", „ , 

Bu protokol ve eklerinde kararlaştırılan esasların memleketimizin menfaatlerine uygun ve Fran
sa ile aramızdaki ticari münasebetleri geliştirecek mahiyette olduğu mütalâa edildiğinden protokol 
ve ekleri Büyük Millet Meclisinin yüksek onamas ma sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 14 .1.1953 

* Esas No. 1/472 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa1 

Türkiye ile Fransa arasında 31 . VIII . 1946 gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
tarihinde Paris'te imzalanan Ticaret Anlaşma- Dışişleri Komisyonu Başkanı ¥ . 
sına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ve ek
lerinin onanması hakkındaki kanun tasarısı, Hü
kümet temsilcilerinin de huzuru ile, komisyonu
muzda incelendi. 

Yapılan görüşmeler ve alınan izahlar sonun
da : Fransa ile yapılan anlaşmanın memleket 
menfaatlerine uygun olduğu neticesine varıla
rak tasarının esası kabul olunmuş ve maddelere 
geçilmiştir. 

Birinci ve üçüncü maddeler, üslûp bakımın
dan yapılan bâzı düzeltmelerle birlikte yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Havalesi uyarınca Ticaret Komisyonuna 

Sözcü Kâtip 
Niğde ' Denizli 

JV. Bilge A. Çobanoğlu 
Ankara Balıkesir Çorum 

M. F. Fenik E. Budakoğlu 8. özer 
Erzurum Erzurum Giresun 

B. S. Burçak B. Dülger A. H. Pamukoğlu 
izmir izmir Kütahya 
S. Giz C. Tunca Z. Ebüzziya 

imzada bulunamadı, imzada bulunamadı. 
Mardin Mardin Muğla 

K. Türkoğlu A. TJras Z. Mandalinei • 
imzada bulunamadı. 

Samsun Seyhan 
F. Kesim R. O. Arık 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/472 
Karar No. J.6 

20 .II.İS53 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağustos 1945 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek 
28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile eklerinin 
onanması hakkında kanun lâyihası, ilgili Vekâ
letler temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

Yapılan görüşmeler ve alman izahat sonun
da, imzalanmış - olan Anlaşma ve eklerinin 
memleketimiz menfaatlerine uygun olduğu ve 
esasen tatbikatının da bunu teyit eylemekte 
bulunduğu görülerek lâyihanın esaÜ oy birliği 
ile tasvip ve maddelere geçilerek birinci ve 
üçüncü maddeler metinlerinde bâzı kelime ta-
dilleriyle ikinci madde ise aynen kabul olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi Sözcü 

Kütahya Bursa 
Hakkı Gedik Halûk Şaman 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Denizli 
Eyüp Şahin 

İstanbul 
A. H. Başar 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
Jf. Alkin 

Afyon K. 
S. Kerman 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Erzurum 
Said Başak 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Şükrü Kerimza^e 

İmzada bulunamadı 

Rize 
Ö. Kavrakoğlu 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye İle Fransa arasında 31 
Ağustos 1946 tarihinde imzala
nan Ticaret Anlaşmasına Ek 28 
Ağustos 1952 tarihli Protokol 
ile eklerinin onanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile 
Fransa arasında 28 Ağustos 
1952 tarihinde Paris'te imzala
nan 31 Ağustos 1946 tarihli Ti
caret Anlaşmasına Ek Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile Fransa arasında 31 
Ağustos 1946 tarihinde 'imzala
nan Ticaret Anlşamasına ek 28 
Ağustos 1952 tarihli Protokol 
ile eklerinin onanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Ağustos 
1946 tarihli Türkiye - Fransa 
Ticaret Anlaşmasına ek olarak 
28 Ağustos 1952 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Protokol ve 
ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞI 

Türkiye ile Fransa arasında 31 
Ağustos 1946 tarihinde imzala
nan Ticaret Anlaşmasına ek 28 
Ağustos 1952 tarihli Protokol 
ile eklerinin onanması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. —31 Ağustos 
1946 tarihli Türkiye - Fransa 
Ticaret Anlaşmasına ek olarak 
28 Ağustos 1952 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Protokol ve 
ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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' fift ! Dışi§. K. 

MADD>E 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

MADDE 3. — Bu kanunu İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

• 

#. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

M. Alakant 
Adalet Bakanı 
R.' Nasuhioğlu 

Milîî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes \ *. 

I 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü i 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcalı 

• 

Ti. K. 

MADDE 3. — Bü kanunu İc
ra Vekilleri Höyetî yİrtftür. 
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TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA MÜNAKİT 31 AĞUSTOS 1946 TARİHLİ TİCARET 

ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türkiye ile Fransa Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve 
tanzim etmek arzusiyle, aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır: 

Fransa'ya ithali derpiş olunan Türk malları «B» ve «Bl» listelerinde ve Türkiye'ye ithali 
derpiş olunan Fransız mallan «A» ve «Al» listelerinde tadat olunmuştur. 

İki Hükümet mukabil ithal lisanslarını vereceklerdi?. 
«Al» ve «Bl» listeleri hususunda iki Hükümet derpiş olunan kontenjan miktarları dâhilinde 

ihracat lisansları vermeyi de keza taahhüt ederler. 
İki memleketin yetkili makamları, malların mevsimlik vasfını nazarı itibara, alarajî, ithal lisan

sı taleplerini vaktinde yerine getirmek için lüzumlu tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 
Diğer taraftan, Türk ve Fransız mallan, Türkiye'ye ve Fransa'ya ithallerinde, ithalât sırasın

da iki memleketin her birinde câri olan ithalât umumi rejiminden istifade etmekte devam eyliyfe-
ceklerdi». 

İşbu Protokol 1 Eylül 1952 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir sene müddetle muteber kala-
eaktı*. 

28 Ağustos 1952 tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Heyeti Başkanı Fransız Meyeti Başkanı 

A - Listesi 

Fransa'dan Türkiye'ye, ihraç olunacak kontenjfbnh mallar 

Türk 
Ta. No. 

1,6,7, 

66 
75 
93 

106 
108 
115 

389 
125 
126 
132 
111 
139 
385 
387 
390 

İstatistik No. 

3,4,20,21,24 

162 
209,212-218 
265 tahditli 
379-383A 
389,390 tahditli 
409,411,412 tahditli 

1337 tahditli 
430 tahditli 
433 "JÜf 
445 tahditli 
393 t 
457,458 
1331 
1333 f 
1343 4*? 

Maddenin ismi 

Seşajjk kontşn-
jaıı.(milyoıi) 
Fransız Frg. 

Demızlık hayvanlar (Tarım Bakanlığının anemon 
müsaadesiyle) 20 
Hayvani tutkal 20 
İşlenmiş deriler 60 
Röntgencilere ve sanayicilere mahsus deri eldiven 2 
Yün mensucat 270 
Telâ 1 
Makina ve sanayide kullanılan pamuk ye keçeci ma-
mülâtı 1© 

Erkek için fötr şapka, erkek için keçeden şapka taslağı 20 

400 denyeden daha yukarı suni ipek iplimi 300 

Yünden, pauktan, tabiî veya suni ipekten şeritli j> 15 
ve kaytancı eşyası ve ocak fitili 

(S. Sayısı : 161) 



Türk 
Ta. No. İstatistik No. Maddenin ismi 

119 
120 
144 
395 
398 
399 
135 
173 
208 

250 
258 
259 
262 
263 
266 
281 

281 
285 

307 
324 ' 
325 
326 
328 
329 

340 
341 
342 
344 

420 tahditli 
421,422 
466 
1356-B,1357.B 
1360 
1361 
450-452B 
546 tahditli 
645 
731,737-739, 
743,744,747, 
750,751,753, 
755,756 
757 
769-772,773 , 
775-A 
780 
782,784 tahditli ; 
787,788 tahditli 
877-a,b,e,879/a 
880/a,b,882/a 
882/b,882/b3 
881/A3 tahditli 
970,971 
981,988,999 
1008, tahditli 
1009,1010 
1019 tahditli 
1023,1024,1029,1030 
1070,1072,1073 
1074 
1075 • : - - J - - - ' 
1076/A,1077,1078 
1079,1081 
1087/^104 tahditli" : 

(1096-1101) tahditli 
1091 ve 1092 
1136,1İ37,1İ39 Tah. 
1140,1141 

(1155,1156) tahditli 
(1158,1159) tahditli 
1106-1108 
1109,1111,1112 ' 

(1113,1114) tahditli 
(1117,1118) tahditli 

Yünden pantolon ve çorap askıları 
Karın bağları 
Sıhhi baldırlık 

- Pamuktan sıhhi baldırlık 
Pamuktan sargılık 
Pamuktan korseler ve sıhhi sargılık 
Yalnız korse imalinde kullanılan kumaş 
Dekstrin 
Kahve 

»Baharat 

ömür otu 
1 Tohumlar", fidan ve aşı kalemleri 
\ Tarım Bakanbğının önceden müsaadesiyle 

Kanepe oto 

> Roten 

[• Plâstik ve plâstikten mamul maddeler 

Naylon çorap 
Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritleri 

f* Ağaç mamulât (mekikler hariç) 

Fırçacı mamulâtı 

i Muhtelif kâğıtlar 

, 1 ' ; ' • " • • • ' • ' • • • 

l Renkli kâğıtlar ve sanayide, kullanılan kâğıtlar 

Sigara kâğıdı 
- . . . , . • • • • . • - : " • . 

K Muhtelif mukavvalar ve mukavva mamulâtı 

(S. Sayısı: 161) 
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Türk 
Ta. No. 

346 
357 
366 
368 
369 
370 

İstatistik No. 

(1123,1124) tahditli 
(1147,1148) tahditli 
(1173-1176/A) tahditli 
(1180-1185) tahditli 
(1186-1191) tahditli 
(1195,1197,1198, 
1200) tahditli 

371 (1201,1202) tahditli 
372 1204 tahditli 
377 1225-1227 

1229-1231 
378 1233 tahditli 
378 1243,1248,1249 
379 1257 tahditli 
379 1264,1269,1271 

1272,1274 
1284-1288 
1291,1292,1294 
1295,1299,1303 
1303a 
1304,1304a 
1307,1307a 
1309,1309a 
1310,1310a 
1311,1311a 
1313,1313a 
1314,1314a 
1315,1315a 
1316,1316a 
1317,1317a 
1318,1318a 
1320,1320a 

380 (1324-1325/A) tahditli \ 
1326-1327/A ] 

391 1345 tahditli j 
415 1400 tahditli ) 
40Ö 1362,1363 tahditli \ 
433 1437,1438 tahditli \ 
412 (1391,1395, 

1396) tahditü 
413 1397 tahditli 
421 1415,1415/A 

1419,1419/A 
1420,1420/Â 

Maddenin ismi 

Bobin, düğme ve jakar kartonları, saire 
Kraft kâğıdından 'torbalar 

Pamuk iplikleri 

Müfıedat üzere satılır halde pamuk iplikler 
Balık ağı imalinde kullanılan pamuk ipliği 
Kasarsız pamuk mensucat 

Filtre bezi 
Kaşarlı pamuk mensucat 
Su geçmez trençkotluk kumaşlar, dekatir bezi 

Senelik konten
jan (milyon) 
Fransız Frg. 

25 
30 

425 

525 
15 

25 

j; Boyalı pamuk mensucat 500 

Cibinlik ve perde için tüller 

Pamuktan ve sair lifi maddelerden balık ağı 

Pamuk ve keten mendil 

Keten ipliği 

Keten mensucat 

80 

40 

10 

10 

2S0 
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Türk 
Ta. No. 

418 
424 
425 

450 
451 
453 
455 
477 
481 

483 
485 
486 
487 

488 
490 
494 
495 
502 
505 
515 
514 
498 
521 
522 
524 
525 
529 
530 
531 
532 
533 

535 

536 
537 

istatistik No. 

1411,1412 
(1424,1426) tahditli 
1427 tahditli 
1451,1459,1461, 
1462,1465-1467 
1469-1471, 
1473,1474 
1475 
1476,1477 
1482 
1491 tahditli 
1562 
1576,1577 

(1580-1582) tahditli 
1.587,1588 
1591-1595/A 
1596 
1597,1597/A 
1600,1600/A 
1603,1603/A 
1614,1615 
1619 tahditli 

(1627,1628) tahditli 
1631 
1650 
1656 

(1701,1702) tahditli 
1698 
1640-1643/A 
1737,1738 
1739 
1768-1771 
1779,1780 
1791 tahditli 
1805 tahditli 
1806-1809 
1810,1811,1814 
1815 tahditli 

(1816,1817) tahditli 
1819-1824,1827 
1829 tahditli 1830. 
1832,1833 
1835 
1836 

Maddenin ismi 

Senelik kont en 
jan (milyon) 
Fransız Frg. 

ı 
Ketenden ve saireden mamul yelken vagon örtü&ü J 
ve saire J 

Kauçuk mamul ât 

Muşamba, vagon ve mavna örtülen 

Ateş tuğlası ve kiremidi, lâmba beki ve manşonu, \ 
potalar J 
Döşemelik tuğla ] 
Banyo, lavabo ve saire }-
Sıhhi seramik malzeme I 

• ı 
Çiniden veya porselenden , sofra takımları 'kahve \-
fincanları hariç) I 
Çiniden ve porselenden, izolatör ve makinalann por- / 
selen veya çiniden parçaları C 

1 
Şişe, lâmba şişesi, boş müstahzarat, ampulleri, elek- ( 
trik ampulleri, cam tüpler, büro eşyası, eprctvet f 
teerît edilmiş kaplar, ve saire I 

•J 
Ayna, ayna cami, vitrin ve emniyet, camları 

Ray travers ve bunların aksamı 

Demir ve çelik tel ve dikenli tel 

Pont borular 
Dingiller j 
Demirden ve çelikten kaba mamulât ( 

Çiviler, civata ve somunlar, ağaç vidaları, şohbfcn;*>-
balar, gaz ocakları, kasalar, büro ve dolap (çelik ve-yâ- f 
demirden) ve saire I 

( S. Sayışa : 161 ) 

15 

100 

30 

10 

100 

30 

30 

20 000 ton 

100 

350 

500 

100 



Türk 
Ta. No. 

538 

539 

540 
541 
545 
548 
549 
550 
551 

552 

553 
555 
556 

558 
558 
559 
562 
564 

*566 
567 
568 

569 

İstatistik No. Maddenin ismi 

570 

573 

Balta müstesna el âletleri 

Bıçakçılık eşyası 

[ (Jilingireilik eşyası, iğne, raptiye, demir mensucat 

Demir bidon ve fıçılar 

î 11 rd a vn tçı 11 k eşya s ı 

\. Van mamul bakır 

1845-1849 
1851,1852 tahditli 
1855,1855/A 
1861,1861/A 
1862,1864 tahditli 
1867,1868 
1870 
1871 Tan., 1872, 1873 ) 
1881 tahditli I 
1887,1888 

(1889,1890) tahditli 
1891-1893 
1895,1898 tahditli 
1900,1901,1903 

(1904,1906-1909/A 
1911 
1914,1914/A,B,G) TAh.J 
1921,1923,1924 
1926-1935,1036 
1937,1939-1941 
1954,1958,1960 
1962,1963,1965 
1969-1974 
1979-1982 
1990,1990,A,B 
1992,1995A3 
(1996,1997 
2004) tahditli 
2010-2012 
2013-2014 

(2015,2015B 
2016) tahditli 
2025a,2027b tahditli 
2027c, tahditli 
2027/d,2027/e tahditli). Alüminyum mamulâtı 
2027/h tahditli 
2027/f tahditli 
2032-2034 
2036,2037 
2042 tahditli 

Bakırdan ve pirinçten izole tel; ve kablolar 
Bakırdan ve pirinçten sırmaeıbk eşyası 

Senelik konten 
jan (mii^o»^ 
Fransız Frgl 

100 

[ Bakır çivi, civata, somun,-bakar-ve bakır hali tanından 
mamul sair eşya 

\ Kurşun (yan mamul) 

Kurşun veya kalay ambalaj tüpü 

50 

80 

P. M. 

m 

20 

70 
8 

10 

f » 

10 

P. M. 

12 

(&v£** ı* .s ; l«) 
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Türk 
Ta. N o 

599 
601 
602 

603 
606 
607 

609 
614 

631 
632 

652 
635-647 

664 

665 
674 
703 
704 
705 
708 
709 
761 

İstatistik No. 

2151-2153 ] 
2155-2164 
2165,2166 
2167 tahditli 2168 
2169-2175 l 
2183,2184 | 
2185-2190 1 
2197,2198 | 
2200 J 
2206 tahditli j 
2207 tahditli, 2209 \ 
2245 ] 
2247 tahditli [ 
2248,2249 | 
2311 J 
2253-2283 

2383,2398,2401 ] 
2404,2405 [ 
2407-2410 f 
2417-2421 J 
(2423,2425) tahditli 
2470 tahditli 

2558,2559,2562 
2563-2571 ] 
2572-2574 | 
2578 j. 
2579 1 
3020 J 

Maddenin ismi 

Senelik konten
jan (milyon) 
Fransız Frg. 

Musiki aletleri ve parçalan 

Güneş, kar ve toza karşı gözlükler 

Mevaddı kimyeviye ile yangın söndürme alât 
Otomtik teraziler 
Basküller 
Vantilatör ve aspiratör 
Esliha, mühimmat ve patlayıcı maddeler Tekel 
Genel Müdürlüğünün önceden müsaadesiyle 

Ziraate mahsus alât edevat ve makinalar 

Tulumbalar 
Otomatik yükleme ve boşaltma için hususi şekilde 
imal edilmiş arabalar 
Mlirekkep, kalemler ve saire 
Hazırlanmış madenî boyalar (sanayi için) 
Camcı macunu ve saire 

[ Boya, cila ve saire 
Vernik 
Maadin patlatmaya mahsus her nevi müstahzarat 

20 

12 

10 

150 

500 

10 

P. M. 
20 

70 

(S . Sayjıst; 161) 
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Ta.No. 

758 
763 
776 
783 

784 
797 
802 
803 
803 
804 
80$, 

807 
808 
810 
812 

813 
814 
815 
817 
818 
819 
821 
822 
823 
853 

istatistik No. 

3012 ] 
3022 1 
3055 j 
3064 

3065,3066 1 
3083,3084 
3092,3094-3096 
3097 
3099 
3100-3105 
3127 
3138,3139,3142, 
3143,3145 
3148-3160 
3161 
3171 
3181,3183-3187, 
3190,3193,3198 
3201-3204 
3206 
3208,3211 
3215 
3216 | 
3217 
3219-3223 
3224-3232 
3233-3237 j 
3300-3300/C 

Maddenin ismi 

Senelik konten
jan (milyon) 
Fransız Frg. 

Tababette eczacılıkta ve koku sanayiinde kullanılan 
muhtelif maddeler : 
Adrenalin 
Salvarsan ve saire 
Trinitrin ve saire 
Sakarın (Sağlık Bakanlığının önceden müsaade
siyle) 
Karmen 
Misk 
Tabiî usareler 
Yalnız kat yağı 
Kroton ve saire 
Pomatlar 
Kınakına hulâsası 
Yalnız valeriyan hülâsası, bellâdon ratanya, fujer 
ve jalâp 
Seyyal hulâsalar 
Tababette kullanılan safran 
Feridrol ve mükessef oksijenli su 
Uçan yağlar ve saire 

Itriyatçılıkta kullanılan cisimler 
Yalnız tamponlar 
Alçılı sargı ve sair sargılar 
Dren kauçuk 
Laminerya 
Tıbbî yakılar 
Kinin ve emlahı 
Afyon müştakatı ve emlahı 
Kokain ve emlahı 
Birinci sınıf tıbbi müstahzarlar, serumlar, aşılar 

75 

150 

( S. Sayı» : 161) 
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Ta. No. 

702 
710 

745 
749 
754 

İstatistik No. 

2548 ] 
2595/A 
2602 | 
2604 | 
2947 | 
2965*2969 | 
2988 j 
2990 1 

' 

•£ iv~ 

755 

756 
757 
768 
773 
777 
782 

2990/A 
2990/B 
2991/A 
2993 

2993/A,B,C 
2994J2995 
2997 

2998 
3008|3011 
3035*3036 
3051 
3058 
3062^A 

Maddenin ismi 

Senelik konten
jan (milyon) 
Fransız Frg. 

Diğer kimyevi maddeler- : 
Karboniyeti tutya 
Potasyum oksalat 
Potasyum nitrat 
Ksantat ve potas ve saire 
Sülfür dö karbon 
Kreozot ve emlâhı 
Hamızı azot 
Asit asetik (Anhidr, glâsial veya kristalizabl olanlar) 
bunlardan yalnız anidıid asetik (Sağlık Bakanlığının 
önceden müsaadesine tâbidir). 

Fosforik asit 
Yalnız saf asit sülfürik 

f Yalnız sâf asit kloridrik 
\sit asitik (Tütüeü mayi veya âdi olanlar) 

] sair asitler 
\- Yalnız sâf asit sülfürik ve kloridrik 
J Ayarlı kimyevi mahsuller ve kimyevi miyarlar 

îdrojen 
Şaplar 
Aseton ve saire 
Naftalin (her şekilde) 
Glikoz müştakları 
Kazein 
Saire (Türk İthalât Rejiminin TV B listesine göre) 

150 

150 

- * < » t • 

Türk 
Ta. No. İstatistik No. 

71 

417 
519 

175,175/A-175/I 
176 
1405,1408 
1717-1722 

A - Listesi 

(Fransız İhracat Taahhüdü) 

Maddenin ismi T o n 

Dana derisi 50 
Muhtelif kimyevi gübreler, superfosr'at (Tabiî nit- ) 
ratlar hariç) (tezyit etmek imkâniyle) i 18 000 
Jütten sargıhk kaba bex ve çuval 3 000 
Hususi çelikler Türk Genel İthalât Rejiminin IV 
sayılı listesinin A ve B bölümlerine dâhil olanlar I 500 
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Türk 

Ta. No. 

520 
523 

523 

469 

711 

istatistik No. 

1761 

1531-1533 
1536,1537 
2630 

Maddenin ismi 

Demir ve çelikler : 
Âdi demir ve çelik, çubuklar ve lâmineler (Türk 
Genel îthaiât Rejiminin IV sayılı listesinin A ve B 
bölümlerine dâhil -okmkr) 
Teneke (Tezyit etmek imkâniyle) 
Dikişsiz borular (Nannesman) 

Çimento 

Âdi sudkostik 

T o n 

OH.ÛÛfi 

3 000 
2 000 

35 000 

5 000 

Fransız 
a: Ta. No. 

1-7 
36-37 
51 
69/A, 69/E 
69/C 
73 
93 - 96 

104 
112/A 
112/0) 

U2/J 
112/K 
143/C 
166 
311-314 

869 

B - Listesi 

Fransa'ya itlıal edilen Türk mallan 

Malm ismi 

a bölümü 
Fransa'da kontenjena tâbi maddeler : 
Canlı hayvanlar 
Domuz kılı, hayvan yelesi ve kılları 
Sünger 
Fasulye ve mercimek 
Nohut 
Kuru incir 
Hububat (sert ve yumuşak buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, kaplıca) 
Kum dan, ak darı kuş yemî ve sair hububat 
Kepek ve diğer döküntüler 
Yerfıstığı (yemek için) F. Şimalî Afrikalına 
Soya fasulyesi 
Keten tohumu 
Kenevir tohumu 
Çiğit (F. Şimalî Afrikası, Fas) için 
Balık yağları 
Havyar 
Maden kömürü (F. Şimalî Afrikası) için 
Linyit > » > » 
fpek kozası 
Narenciye 
Sair emtia 

SeneJjfc dw»tenj an 

P. M. 
W 
10 

p. m: 

m 
&. ..-at. 

2 

25 
10 

p. at 
20 

P. M. 
50 

.,-j.Ai 

iva» 

2 000 
10 000 

260 
4 000 

135 000 

'.*.A*âit'.:;i',».';* 

(SviSaywı: 191) 



— l i 
fi- Listesi 

B. Bölümü — Eski libere ithal mallan 

Fransız 
G. Ta. No. Malın ismi 

33/A, : Yumurta 
38 v Bağırsak, hayvan mesane ve miğdesi 
4345 Boynuz, kemik, tırnak ve bunların döküntüleri 
69/B Bakla ve küçük bakla : .-
74/B' -". Kuru üzüm ' 
75/A Badem 
75/B Fındık 
75/E Antepfıstığı 
80/C Kuru kayısı ve ezmesi 
80/E Kuru erik 
91/-92 Baharat, kimyon, safran 

113/B Fiğ ve acı bakla 
118/D Meyan kökü 
119/A ' Anason 
119/E Meyva çekirdekleri ve acı badem 
124 :* Debagatte kullanılan hammaddeler, palamut, kabuklar, sumak, mazı 
130/B Meyan kökü hulâsası 
133 Süpürge otu 
229 Küspe 
242 Lületaşı 
584/E Palamut hulâsası 
616 Gülyağı 
616 Diğer uçan yağlar ve bunlardan sıgala yağı 
759 Ham kürfe derileri 

10324034 Hah ve kilim 
Sair emtea 
(Tüssülenmiş, kurutulmuş veya pişmiş) etler (pastırma). Diğer kuru sebzeler (börülce). 
Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura içinde sebzeler, nebatlar, Tıbbî nebatlar. Kabili 
ekil daneler. Çöğen, kabak ve helvacıkabağı çekirdeği, Reçine ve pelesenkler, günlük. 
Balık yumurtası. Tarama. Keten ve kenevir elyafı. Çalpata. Musiki aletleri ve aksanıl. 

' ' Saz otu ve sair. Cehri ve diğer nebati boyalar. Nebati katran. Hayvan kanı, guddesi, 
•''••' ve sair azaları. Salyangoz Çamfıstığı. Barit. Civa. Siyah kehribar. Ferrömanganez, îpek 

ipliği. Toprak boyalar. Sünger taşı. ve saire.. 

(Ö. Sayısı: 161) 
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B - Listesi 

c Bolümü - Eski Libere ithal mallarından, gayrikabüi tahdit maddeUr 

Fransa 
G. Ta. No. Malın ismi 

126 Kitre 
130/A Afyon 
158/A Balmumu 
235 Tütün Fransa içini 

F. Şimali Afrikası için 
250 Borasit 
255/A Tabiî mağnezi karbonatı (Giobertite) 
259-260 Zımpara ve tabiî korendon 
263 Amyant 
290 Demir cevheri ve pirit 
292 Mângenez cevheri 
295 Kurşun cevheri 
296 Çinko cevheri 
298 Antimuan cevheri • 
301 Krom cevheri 
318,326 Taş kömürü katranı, zift 
728/E F ._ Koyun Kuzu ve keçi derileri 
729/jJi. r 
870 îpek döküntüleri 
872-874 Yün ve yün döküntüleri 
873/B Tiftik 
877 Kaba hayvan kılları 
880 Pamuk 
881 Pamuk döküntüsü, linterne 

1142 Paçavralar 
1280 Demir ve demir hurdaları 
1310 Bakır 

.:; t 

Fransız 
G. Ta. No. 

251 
301 
318,326 

1310 
880 

Borasit 
Krom cevheri 
Maden 
Bakır 
Pamuk 

kömürü katranı 

B - Listesi 

(Türk ihraç taahhüdü) 

Malın ismi 

-
zift 

Ton 

5.000 
45.000 
15.000 
5.000 

20.000 
(S . Sayısı: 161) 
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Fransız Heyeti Başkam Paris, 28 Ağustos 1952 

Bay Başkan, 

Hükümetlerimiz arasında bugünkü tarihli Anlatmanın imzasiyle neticelenen müzakereler esna
sında, Türkiye ^oin ipliği ithal etmiye karar verdiği takdirde, Türk mallarının, bu maddenin, 1951 
senesi Türkiye ithalâtı yekûnuna nispetle aynı sene içinde yapılan Fransız ithalâtı yüzdesine en az 
müsavi bir nispette Fransa lehine ithal lisansları vereceklerini bana beyan etmiştiniz. 

Yukarıdaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyit etmenizi rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan, 

B. S. Iksel 6'. de Cuurcel 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkam Paris, 28 Ağustos 1952 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihli mektupla, aşağıdaki hususları bana bildirmek lûtfunda bulundunuz : 
«Hükümetlerimiz arasında bugünkü tarihli Anlaşmanın imzasiyle neticelenen müzakereler esna

sında, Türkiye yün ipliği ithal etmeye karar verildiği takdirde, Türk makamlarının, bu maddenin, 
1951 senesi Türkiye ithalâtı yekûnuna nispetle aynı sene içinde yapılan Fransız ithalâtı yüzdesine 
en az müsavi bir nispette Fransa lehine ithal lisansları vereceklerini bana beyan etmiştiniz. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatım teyit etmenizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

B. G. de Courcel 8. îksel 
Elçi 

Fransız Heyeti Başkanı -
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Fransız Heyeti Başkam Paris, 28 Ağustos 1952 

Bay Başkan, 
Türk ve Fransız heyetleri arasında cereyan eden müzakereler esnasında aşağıdaki hususlarda mu

tabık kalınmıştır : 
1. Fransız Hükümeti, Devlet Memurları Umum Müdürlüğünün ve Fransız Birliği Mubayaat mü

esseselerinin, 31 Nisan 1946 tarihli Türk - Fransız ödeme Anlaşmasına Ek Protokol (Tütün Proto
kolü) çerçevesi dahilinde, 3 300 000 Amerikan Doları mukabili Fransız Frangına müsavi yeni bir 
tranş sınırları içinde Türkiye'den tütün mubayaaları yapmalarına müsaade edecektir. 

2. Tütün Protokolüne ekli listedeki Fransız malları ihracatını karşılamak üzere tahsis edil
miş yıllık Fransız tütün mubayaatı tutarının yüzdesi aşağıdaki şekilde tadil olunacaktır : 

1 000 ton tütüne kadar % 30 
1 000 tonun üstünde % 40 

mütebakisi doğrudan doğruya ödeme Anlaşması umumi hesabına geçirilecektir. 
Yukarıdaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

B. S. îksel O. de Courcel 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkam Paris, 28 Ağustos 1952 

Bay Başkan, 
Bugünkü tarihli mektupta aşağıdaki hususları bana bildirmek lûtfunda bulundunuz: 
«Türk ve Fransız Heyetleri arasında cereyan eden müzakereler esnasında aşağıdaki hususlar

da mutabık kalınmıştır: 
1. Fransız Hükümeti, Devlet Mamulleri Umum Müdürlüğünün ve Fransız Birliği mubaya-

ait müesseselerinin, 31 Nisan 1946 tarihli Türk -Fransız ödeme Anlaşmasına Ek Protokol (Tü
tün Protokolü) çerçevesi dâhilinde, 3 300 000 Amerikan doları mukabili Faransız frangına müsavi 
yeni bir tranş sınırları içinde Türkiye'den tütün mubayaaları yapmalarına müsaade edecektir. 

2. Tütün Protokolüne ekli listedeki Fransız malları ihracatını karşılamak üzere tahsis edil
miş yıllık Fransız tütün mtıbayaatı tutarının yüzdesi aşağıdaki şekilde tadil olunacaktır. 

1000 ton tütüne kadar % 30 
1000 tonun üstünde % 40 

Mütebakisi doğrudan doğruya ödeme Anlaşması umumi hesabına geçirilecektir. 
Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica «derim.» 
Yükardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın tkabulünü rica ederim Bay Başkan. 

B. G. de Gouc*l 8. îksel 
Elçi 

Fransız Beyöfei Balkanı 
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Tütün Protokolüne ekli liste 

Türk Tarife No. M a l ı n c i n s i 

49/b 
87 ve 90 

93 
95 

96 
110 

118 

120 
133 
134 
136 
137 

143 

146a-b 
149 
215,216 
218,219 
281 
286 
291 
297 
309 
315 
321 
338 
343 

357 
362 
380 
384 
385 
395 
400 
414/a 
433a ve ,b 
471 
474 

114 
250,254 
260,261 
265 
273,274 
275,276 
277 ilâ 332 
392 

418 ex a,c 
419 a,e 
422 
446-A,447-A 
449ex,449/e 
453a,454c 
455 

464b,d 
485b,d 
470-71 
478 

S 
972 ilâ 974 
985,987 
1003 
(1034 ilâ 1039 dâhil) 
1048 ilâ 1050 
1063 ilâ 1065 
1102,1103,1104 
1115 

1147 ilâ 1148 
1156 
1324 ilâ 1327/A 
1330 
1331ex 
1356b,13ö7b 
1363 
1398 
1437/1438 
1540 
1549 

Boynuzdan taraklar 
Demir ve Kösele mamulâtı (Ayakkabılar hariç olmak üzere maro
ken eşya) 
Her nevi deriden eldivenler 

Terbiye görmüş kuzu, koyun ve oğlak postları 

Kürk imaline mahsus postalar (parça tulum ve eklenmiş) 
Yün dantelâ, ve dantelâ nev'inden örülmüş yün kumaşlar ve 
harçlar (madeni tellerle mürettep olanlar da dâhildir). 

Yalnız yünden fanila, omuz ve boyun atkısı ve çoıaplar 

Muhtelif şallar 
Yalnız düz tül ve gaz (sâf ipekten olanlar hariç) perdelik tül 
Yalnız safi vte suni ipekten kravatlık kumaş 
Yalnız safi ipekten veya suni ipekten kadife, pelüş ve kordelâlar 
Yalnız ipek veya suni ipekten dantelâ ve dantelâ örgüleri bulu
nan kumaşlar 
Yalnız safi veya suni ipekten kadm çorabı ve omuz ve boyun at
kıları 
Hazır kravatlar 
Yalnız pudra ponponları 

Şarap ve likörler 

Plâstik maddeler (Umumi İthalât listesine dâhil olmıyanlar) 
Parke tahtası ve kontrplake tahtaları 
Yalnız tahtadan jaluzi 
Yalnız tahtadan pipo ve sigara ağızlığı 
Ağaçtan mobilya 
Şapka imaline mahsus hasır ve hasır şeritler 
Hasır şapka ve sair başlıklar taslaklar 
Duvar kâğıdı mukavvaları ve şeritleri 
Sair mukavvalar (yaldızlı, iki veya daha ziyade renkli, deri, fil 
dişi ve emsali taklit edilmiş, tazyikle nakşolunmuş veya matbu 
mukavvalar) 
Kâğıttan torba ve keseler 
Kâğıt ve mukavvadan mamul eşya, etiketler hariç. 
Yalnız pamuk kordelâ 
Dantelâ ve dantelâlı mensucat 
Yalnız pamuk tüller 
Yalnız pamuktan çoraplar, suni maddelârdan. Jadm çasaplan hariç 
Pamuk mendil (ajurlular dâhil) 
tpler, sicimler 
Keten mendiller ajurlu ve işlemeli 
Tebeşir tozu 
Tebeşir mamulâtı 
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Türk Tarife No. 

481 

484 
487 
494 

503-504 

510 
511 

512 
528 
537 
539 
553 
559 
587 
566 
595 

606 
614 
676 
857 
858-859 
86Ö 

1571 ilâ 1575 
1577,1579 ilâ 1582 
1589 ilâ 1590/A 
1597 ilâ 1611/A 

1626 ilâ 1630 

1651,1652 
1653 ilâ 1655 
1662 ilâ 1664 
1673,1680 
1682 
1683 ilâ 1695/A 
1788,1790 
1838 ve 1839 
1859 ve A/1863 
1913-1914 
1968 
2116 ilâ 2118 
2011 
2139 ve 2140 

2183 
2208 
2472 
3309 ilâ 3321 
3322-3323 
3325 ilâ 3327 
3331 ilâ 3334 

M a l ı n c i n s i 

V Kil ve pişmiş toprak mamulâtı 

Çini ve porselenden soba ve muhtelif parçalan 
Çini ve porselen mamulâtı (Umumi İthalât listesine dâhil olmı-
yanlar) 
Şişe, küçük şişe, ıkavanoz ve emsali (Umumi ithalât listesine dâhil 
olmayanlar) 

> Camdan ve kristalden lâmba karpuzları lâmbalar ve fenerler 

Camdan taklit ziynet eşyası 
£ Zücaeiye eşyası (Sofra, tuvalet, salon ve yazıhane için, âdi düz ve-
J ya kabartmalı mevaddı saire ile mürettep olmıyanlar) 

Sofra, yazıhane ve salon için kesme veya mahkûk zücaeiye eşyası 
Saat ve gözlük zincirleri 
Karyola ve saniyeler 
Yalnız gümüşten veya gümüş kaplamalı sofra takımı ve kâğrt bıçağı 
Raptiye ve kurşun dolma kalemler 
Sırmacılık eşyası 
Kuyumcu eşyası 
Yalnız bakırdan saat zincirleri 
Masa ve duvar saatleri makineden gayrı mevaddı tamamen veya 
kısmen gümüşten, bağadan, sedeften, akikten, mermerden, kaplamalı 
veya yaldızlı 
Gramofon ve pikap 
Yalnız güneş gözlüğü, camiyle beraber 
Çocuk arabaları 
parfüm ve güzellik müstahzaratı 

Çocuk oyuncakları, bebekler, şemsiyeler ... 

mmm 
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S. SAYISI : 171 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen Kırallığı arasında ak
dedilen Dostluk Andlaşmasınm onanması hakkında kantin lâyihası 

ve Dışişleri Komisyonu rajp r̂u (1/49$) 

T. C. ... ' 
Başbakanlık 16. XII. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü \ r r- > 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2471, 6/3444 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen Kıralhğı arasında akdedilen Dostluk Andlaşmasınm 
onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. Xİ . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının-gerekçe ve jlişikîeriyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımlaarzederim. 

başbakan 
4 4- Menderes 

, GEREKÇE ;":. \ 

Coğrafi durumu ve Arap Birliği üyesi olması itibariyle Yemen Kiralhğımn Orta - Doğu'da 
haiz bulunduğu hususi mevki ve bu memleketle aramızda mevcut tarihî bağlar malûmdur. Btına 
rağmen şimdiye kadar Yemen ile memleketimiz arasında normal siyasi münasebetler kurula
mamıştır. 

Yemen'in italya, İrak, 11 olanda, İngiltere, Fransa, Suudî Arabistan, Sovyetler Birliği ve Habe
şistan ile dastluk veya ticaret anlaşmaları vardır. Suudî Arabistan'daki Fransa, ~ Jfenerika ve 
Molanda Elçileri aynı zamanda memleketlerini Yemen îmamı nezdinde de temsil etmektedirler. 
Orta - Doğu bölgesi ve Arap memleketleri ile olan yakın ilgisi dolayısiyîe memleketimizin de Ye
men'le bir anlaşma akdederek siyasi münasebetlere girişmesi zaruridir. Yemenideki menafiimizin 
himayesi bakımından da buna lüzum vardır. Bu hususta 25 yıldan beri y^pilagelen- karşıhklı 
temas ve teşebbüsler ancak 9 Ekim 1952 de Kahire;'de imza edilen Dostluk Andîaşması ile So-
nuçlandırılabilmiştir. 

Genel olarak komşu Arap âlemine karşı takip etmekte olduğumuz dostluk' politikası • yolunda 
önemli bir adım teşkil eyliyen andlaşma, memleketimizle Yemen arasında çeşitli alanlarda nor
mal münasebetlerin kurulması için gerekli esasları, dostluk andlaşmalarına derci milletlerarası 
kaide haline gelmiş olan şekilde, ihtiva etmektedir. 

Beş yıllık bir müddet için akdedilen ve taraflarca fesih veya tadili arzusu izhar edilmediği 
takdirde aynı müddetler için kendiliğinden yenilenecek olan andlaşmanm 1 nci maddesi, Âkıdlar 
arasında dostluk ve barışın hâkim olacağına dairdir. 

2 nci madde ile Akıd Taraflar, bilâhara aralarında anlaşmak suretiyle, karşılıklı olarak siya
si ve konsolosluk temsilcilerini tâyin eyliyeceklerini ve bu temsilcilere milletlerarası kaideler gere-, r 
ğince bütün masuniyetleri tanıyacaklarını beyan etmektedirler. 

îki Tarafın, birbirlerinin doktor ve mühendis gibi uzmanlarından istifade edeceklerine müteda
ir 4 ncü maddenin Andlaşmaya konulmasını Yemen Hükümeti teklif eylemiş ve, iki memleket ara-



surdaki kültürel bağların gelişmesine yarıyacağı cihetle, bu teklif tarafımızdan memnunlukla ka
bul olunmuştur. 

Andlaşmanın 3 ncü ve 5 »çi maddeleri, iki Taraf vatandaşlarının, yekdiğerinin ülkesinde en 
ziyade müsaadeye Tn&zh&r Devletler vatandaşları gibi muamele göreceklerine ve malıallî kanun ve 
nizamlara tâbi olac&ftlanna daiMir. 

Memleketimiz diş politikası ve,- dolayısiyle, dünya barışı iyin faydalı olacağı inancı ile akde
dilmiş bulunan işbu Dostluk Aîıdlaşması yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Dışişleri Komisyomı 16 . IV , 1953 

Esas No. 1/496 
Karar No. âl 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Ye
men Kırallığı arasında akdolunan Dostluk And-
laşmasının tasdikına mütedair olarak, Hükü
metçe Yüksek Meclise teklif olunan kanun ta
sarısı ve buna bağlı Dostluk Andlaşması, Dış
işleri Komisyonunda incelenmiş ve Hükümet 
gerekçesinde zikredildiği gibi cağrafi durumu 
ve Arap Birliği üyesi olması itibariyle, Orta-
Doğu'da hususi bir mvekii haiz bulunan Mü
tevekkili Yemen Kırallığı ile memleketimiz 
arasında normal siyasi münasebetlerin kurul
ması, memleketlerimiz arasında mevcut tarihî 
bağları da nazarı itibara alarak önemli ve za
ruri bulunmuştur-. 

Beş yıllık bir müddet için akdedilen ve ta
raflarca fesih veya tâdili arzusu izhar edilme
diği takdirde, aynı müddet için yenilenecek 
olan andlaşma, Âkıdlar arasında dostluk ve ba
rışın hakim olacağını temin ettiği gibi arala
rında anlaşmak suretiyle karşılıklı olarak siyasi 
ve konsolosluk temsilcilerini tâyin edebilmele-

ıini ve bu temsilcilere milletlerarası kaideler 
gereğince masuniyetler tanımalarını mümkün 
kılmaktadır. Andlaşmanın tasdiki hakkındaki 
Hükümet teklifi 1 nci ve 3 ncü maddelerinde 
yapılan ufak tâdillerle aynen kabul edilmiştir. 

Umumi heyetin yüce tasdikına arzolunmak 
üzere tasarı ve ekleri Yüksek Reisliğe sunulur. 

Diriğleri Komisyonu Reisi Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul Erzurum 

Nihad R. Be1 ger Bahadır Dülger 
Çorum Kmıruıu Hatay 
S. Özer H. S. Burçak A. Melek 
İzmir İzmir İzmiı 
S. Giz O. Kapani V. Menteş 

İmzada bulunamadı 
Konya. Mardin Samsun 

Z. Ebuzziya K. Türkoğlu F. Kesim 
Seyhan 

R. Oğuz Arık 
"İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKDÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen 
Kırallığı arasında akdedilen Dostluk Andlaşma-

sının onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mü
tevekkili Yemen Kırallığı arasında 9 Ekim 1952 
tarihinde Kahire'de imzalanan Dostluk Andlaş-
ması kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
^1. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
»S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Uko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Pohtkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. F. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
Ar. ökmen 

Ulaştırma Bakam Çalışma Bakanı 
Y. Üresin S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. Tırcülı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili Yemen Kı
rallığı ar9,smd<ı akdedilen Dostliık Andlaşmasmın 

onanmas-ma dair kanun'-tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mü
tevekkili Yemen Kiral ığı arasında 9 Ekim 1952 
tarihinde Kahire'de imzalanan Dostluk Andlaş
ma sı onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
ti. yürütür. 

- Bu kanunu leravekilleri Heye-
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TÜRKİYÜ CÜMtttîHÎYBTÎ ÎLE MÜTEVEKKİLİ YEMFA KIRALLIĞI ARASİNDA DOSTLUK 

ANDLAŞMASJ 
Bir taraftan Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans Celâl Bayar, 
Diğer taraftan Yemen Kiralı Majeste imanı Ahmet, 
Memleketleri arasında mevcut dostluk bağlarını sağlamlaştırmayı samimiyetle arzu ettiklerin

den, 
Bu dostluğu takviye ve tarsin etmek üzere memleketleri arasında bir Dostluk Andlaşması akdini 

kararlaştırmış ve bu maksatla, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans Celâl Bayar, Türkiye'nin Kahire Büyük Elçisi Ekselân Hulusi 

Kuat Tugay'ı. 
Yemen Kiralı Majeste İmam Ahmed, Yemen'in Kahire Elçisi Ekselans Kİ - Seyyid Ali îbni is

mail El - Moayyed 'i murahhas tâyin etmişlerdir. 
Anılan murahhaslar, salâhiyetnamelerini teati ettikten ve bu salâhiyetnamelerin usulüne uygun 

olduğunu gördükten sopra, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 
Birinci M!adde 

Aralarındaki iyi münasebetleri her veçhile muhafaza edeeelerini taahhüt eden Yüksek Âkıd Ta
raflar arasında dostluk ve barış hâkim olacaktır. 

İkinci Madde 
Yüksek Âkıd Taraflar, bilâhara aralarında anlaşmak suretiyle, karşılıklı olarak siyasi ve 

konsolosluk temsilcilerini tâyin edecekler ve bu temsilcilerle memurlar, mütekabiliyet esası da
iresinde ve mer'i milletlerarası kaidelere tevfikan, bütün masuniyetlerden istifade eyliyecekler 
ve hiçbir zaman yekdiğerinin memleketindeki üçüncü bir Devlet temsilci ve memurlarına tatbik 
edilen muameleden farklı bir muameleye tâbi tııtıümıyacaklardır. Aynı zamanda bu temsilci ve 
memurlar, mahallî kanun ve nizamlar ve talimatlar hükümlerine riayet edeceklerdir. 

Üçüncü Madde 
Yüksek Âkıd Taraflar vatandaşları, yekdiğerinin ülkesinde, mütekabiliyet şartiyle, mahallî 

kanun ve nizamlara tâbi olacak ve en ziyade müsaadeye mazhar Devletler vatandaşlarına edilen 
muamelenin aynım göreceklerdir. 

Dördüncü Madde 
Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğer tarafın doktor, mühendis ve saire gibi uzmanları

nın bilgilerinden, istihdam şartlarına ve uzmanlarla yapılacak özel mukavelelere istinaden, isti
fade edecekler ve bu istihdam şartlariyle mukavelelere Yüksek Âkıd Taraflar riayet eyliyecek-
lerdir. 

B<eşinci madde 
Yüksek Âkıd Taraflar vatandaşları, yekdiğerinin ülkesinde ticari işlerde, kara, deniz ve hava 

ulaştırmalarında ve vergi hususunda mahallî kanun ve nizamlar ahkâmına tâbi olacak ve, bölge 
anlaşmalarından doğan hak ve imtiyazlar müstesna olmak üzere, en ziyade müsaadeye mazhar 
memleketler vatandaşlarına bahşedilmiş olan bütün hak ve imtiyazlardan istifade edeceklerdir. 

Altıncı madde 
Yüksek Âkıd Taraflar işbu Andlaşmayı, imzasından sonra, mümkün olan en kısa zamanda tas

dik edecek ve tasdiknameleri teati eyliyeceklerdir. Bu Andlaşma, tasdiknamelerin teatisinden 
itibaren beş yıl müddetle yürürlükte kalacaktır. Yüksek Âkıd Taraflardan biri bu Andlaşmayı 
fesih veya tâdil etmek istediği takdirde, yürürlük müddetinin bitmesinden altı ay önde keyfiyeti 
öbür Tarafa bildirecektir. Taraflardan biri fesih veya tâdili arzusunu izhar etmediği takdirde 
bu Andlaşma kendiliğinden aynı müddet için yenilenmiş olacaktır. 

Yedinci madde 
Kahire'de Dokuz Ekim bin dokuz yüz elli iki günü ikisi türkçe ikisi arapça dört nüsha olarak 

tanzim edilen bu Andlaşmanın tefsirinde ihtilâf çıktığı takdirde arapça metni muteber olacaktır. 

(S . Sayısı r İTİ) 



S. SAYISI : 210 
Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki Kanunun 2, nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ile Erzincan mebusları 
Nahid Pekcan ve Ziya Soylu'nun, Erzincan'da Yaptırılacak Mes
kenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılma
sına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 5594 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/436, 2/463) 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/436) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . IX . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 76/2153, 6/2809 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunim 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olup Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . VIII . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunıulfmuş olduğu
nu saygı lamınla arzederim. 

Baş/bakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Erzincan'da 1939 yılında vukua gelen yer sarsıntısında meskenleri yıkılmış olanlara, 3908 sa
yılı Kanun gereğince belediye tarafından kamulaştırılarak Hazineye devrolunan arsalar üzerine 
5243 sayılı Kamunun verdiği yetkiye istina$ıe& Bayındırlık Bakanlığmca yaptırılan 3 tipte 652 
aded kurma evin maliyet bedelleri üzerinden müstehiklerine satılmak üzere Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına devir ve temliki 5594 sayılı Kanun hükümleri iktizasındandır. 

Bayındırlık Bakanlığımca yaptırılan evlerin maliyet bedelleri aşağıda kaydedildiği üzere tes-
bit ve tahakkuk ettirilmiştir : 

Bir evin 
maliyet bedeli 

lÜp Ev adedi Lira K. 

4 odah 315 10 841 63 
3 » 268 7 609 '56 
2 » 69 6 733 35 

Bu evlerin inşasında her şeyden evvel göz önünde bulundurulan cihet yer sarsıntılarına 
'mukavemet edebilecek vaziyette olması jk^y$ yetidir, 
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tuşa bakımından arzettiği'bu.hususiyetten ve malzemesinin takas suretiyle ha ['içlen ithal edil

mesinden dolayıdır ki bu evlerin maliyet bedelleri, büyük inal ve can kaybına ağrıyan Erzincan 
halkının ödeme takatinin üstünde bir miktara baliğ olmuştur. Bu sebeple de şimdiye kadar 
müstehliklerine satılmasına imkân hâsıl olamamıştır. 

Bu durum karşısında ve mevcut şartlara nazaran maliyet bedellerinin ma ha İlâ rayice Uygun 
ve mutedil biı; hadde indiril meşinim ne suretle mümkün olabileceği hususu ayrıca t.etkika fâb.i 
tutulmuştur. Bu tetkikat, bir taraftan inşaat (malzemesi mukabilinde Avusturya Rejisine ta
kas suretiyle satılan tütünlerin nakil, tahmil ve ta'hliye, sigorta, taahhüt vergisi ve diğeı 
müteferrik masraflardan evlerin maliyet bedellerine inikas eden kısmının indirilmesi, diğer 
taraftan evlerin satış bedellerinden tahsil edilen paralara yürütülecek faizlerin maliyet bedellerin
den düşülmesi yönlerinden yapılmıştır. 

Filhakika, maliyete ilâve edilmiş biı- kısım masraflar mevcut ise de münhasıran bunlarla maksa
da ulaşmanın kabil olmadığı ve taksit bedellerinden tahsil edilenlere yürütülecek faizlerle de bu 
işin halledilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Geçirdiği büyük felâketin tesiri altında halen tam olarak müstahsil bir duruma geçememiş bulu
nan-Erzincan'ın, yardıma muhtaç ve kanuni şartları haiz halkından gayrısma satılması da mümkün 
bulunmıyan bu evlerin maliyet bedellerinden, vaktiyle bağışlar dol avı siyi e de bir indirme yapılma
mıştır. 

Süknaya elverişli biı* halde bulunmasına rağmen, sırf bedelinin yüksek oluşu sebebiyle 'ihtiyaç 
sahiplerine devir ve temlik edilememiş bulunan mezkûr evlerin muhafazası da ayrıca müşkülât arz-
ctmektedir. 

Daha şimdiden bir kısmının iç ve dış sıvalarının dökülmeye başladığı anlaşılan bu evlerin ge
rek muhafazasındaki güçlükten ve gerekse tesiratı havaiyedeıı dolayı zaman geçtikçe daha fazla ha
rap olacakları ve bu suretle kıymetlerinden ve iskân kabiliyetlerinden kaybedecekleri muhakkak 
addedilmektedir. 

Bu itibarla, Amasya'da vukua gelen selden zarar görenlere yaptırılan evlerde olduğu gibi, bu 
evlerin de maliyet bedellerinden % 50 sinin yardım olarak kabulü ile bakiyesi üzerinden müsteh
liklerine devir ve temliki zaruri görülmektedir. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu ' 31 . f . 1953 

Esas No. 1/436 
Karar No. 5 

Yüksek Reislliğe 

1 . XI . 1952 tarihinde 'komisyonumuza hava- Bu yüzden müstehliklerine satılmasına imkân 
le edilen, Erzincan'da Yaptırılacak .Meskenler bulunmıyan bu evlerin, bâtıl vaziyette kalması, 
hakkındaki Kanunun 2 ncî maddesinin değiştiril- • A ' ' i' J-M-ı • ı ı • / 

, . . , . 1(? v« dış sıvalarının dökülmesine sebebiyet ver
mesine dair kanun tasarısı, komisyonumuzda •„+• 

(,-.•.-•• mışnr. 
Hülkümet temsilcisinin de iştirakiyle incelendi. 

Netice • Zamanla, belirecek -olan daha önemli zararları 
Bayındırlık Vekâletinin, yer sarsıntılarına mu- önlemek anaksadiyle, büyük can ve mal kaybına 

kavemet edecek şekilde 3 tip üzerine yaptırdığı uğnyan Erzincan halkına, bu evlerin, maliyet be-
evlerin, malzemeleri hariçten takas suretiyle it- deUerinden % 50 sinin yardım olarak kabulü ile 
hal edildiğinden, maliyet bedelleri çok yüksek fi- bakiyesi üzerinden müstehliklerine devir ve tem-
yata. baliğ «olmuştur. Jiki suretiyle verilmesine ait kanun tasarısı, ko-

( S. Sayısı : 210 ) 



misyonumuzca aynen kabul edilmiştir, . ,- • . Antalya Giresun Giresun 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi "A."Tokuş'"' H. Bozbağ A. Tüfekçioğhı 

olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. Kastamonu Kayseri Niğde 
Bayındırlık Ko. Redsi Sözcü Kâtip H. Tomnoğlu E. Develioğlu A. Doğanay 

Gazianteb Konya Denizli Tunceli Urfa 
S. Kuranel H. ölçmen B, Akşit H. Aydın H.Oral 

Erzincan Mebusları Nahid Pekcan ve Ziya Soylu'nun, Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkın
daki 5243 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanana bâzr hükümler eklenme
sine dair olan 5594 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin değiştiribnesi hakkında kanun teklifi (2/463) 

16 .XII . 1962 

Türkiye Büyük BiUet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Bağlt olarak arz ve takdim ettiğimiz ek kanun teklifimiz hakkında icap eden muamelenin icra
sına müsâadelerini rica ederiz. * 

n v : Erzincan Milletvekili Erzincan Milletvekili 
Nahid Pekoan Ziya Soylu 

GEREKÇE 

Erzincan zelzelesinden evleri yıkılmış olanlara 3908 sayılı Kanun mucibince belediyece dağtı-
lan arsalara 5243 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden Hükümetçe dört odalılardan 328, 
üç odalılardan 272 ve iki odalılardan yetmiş evin yapılmasına karar verilmiş ve dört odalılardan 
292 üç odalılardan 250 ve iki odalılardan 58 i yapılmak suretiyle (600) evin inşası tamamlan
mış ise de 4 odalılardan 36 üç odalılardan 22 ve 2 odalılardan 15 ki ceman 70 evin ancak temel
leri yapılabilmiş ve inşaatı ikmal edilmemiştir. Geriye kalan bu (70) evin yapılması için Bayın
dırlık bütçesine lâzımgelen tahsisat konmuş ise de hariçten takma evlerin getirilmesi kabil ola
maması ve yapılması lâzımgelen bıi evlerin inşa tarzı hakkında da bir karara da varılamadığından 
evler yâlnız temelleri yapılmış bir halde bırakılmıştll. 

Bu vaziyet evvvelce yapılmış bulunan evlerin maliyetlerinin katı surette tesbitine de engel 
olmuştur. Halen yapılmış olan 600 evin bir kısmı sahipleri tarafından işgal edilmiş ve bir kısmı da 
kiraya verilmiş bulunmaktadır. 

Bu husustaki kanun mucibince Emlâk ve Kredi Bankasına devredilen bu evlere sekiz ilâ 14 bin 
lira arasında bir maliyet tesbit edlmiş olduğu görülmüştür. 

5594 sayılı Kanunun muaddel 8 nci maddesine göre ilk taksitin ödenme zamanı da geldiği halde 
- gerek ev sahipleri gerek Emlâk ve Kredi Bankası bu meşkûk -vaziyet dolayısiyle hattı hareketlerini 
tesbit edememiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu keşmekeş duruma nihayet verme zamanı geldiği gibi 
evlerin de sahiplendirilmesi icabetmektedir. • • * 

80,'50, 40 metre kare arsa üzerine yapılmış olan-bu evlerin bugün tesbit edilen maliyetleri nıs
fının indirildiği takdirde ancak hakiki bedelini bulmuş olacaktır.' Bu esâs göz önünde tutularak 
5594 sayılı Kanunun ikinci maddesinin tadili şekli 2 ve 3 ncü maddelerle tesbit edilmiştir. 

(S. Sayısı : ,210 ) 



Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 2/463 
Karar No. 8 

7. İt. İ953 

Yüksek Reisliğe 

17 . XII . 1952 tarih ve 2/463 sayı ile komis
yonumuza havale edilen Erzincan mebusları Na-
hid Pekcan ve Ziya Soylu 'nün, Erzincan'da Yap
tırılacak Meskenler hakkındaki 5243 sâyilı Kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklerimesine dair olan 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi tetkik edildi. 

Netice : 1. XI . 1952 tarihinde Hükümetçe 
komisyonumuza havale olunan Erzincan'da yap
tırılacak meskenler hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dâir kanun lâyihası, 
komisyonumuzca aynen kabul olunarak 31 .1 . 
1953 tarihinde Maliye Komisyoncuna havale edil
mişti. 

Komisyonumuza havale edilen teklifte, lâyi

hadaki hükümleri aynen ihtiva ettiğinden aynı 
düşünce ile ve aynı tadillerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Mâliye Komisyonuna tevdi 
öiitfîmak üzere Yüksek ReMiğe tfuntüttr. 
Bayındırlık Komisyonu 

Reisi Sözcü 
Gazianteb Konya 
S. Kuranel H. ölçmen 

Çanakkale 
8. Endik 

Kastamonu 
H. Tösunöğîtı 

imzada bulunamadı 
Sinob 

N. Sertoğlu 

Kâtip 
Denizli 
B. Aksit 

Çanakkale 
B. Enüstûn 

Niğde 
A. Doğanay 

Tuuceli 
H. Aydın 

İmzada bulunamadı 

ERZİNCAN MEBUSLARI NAHÎD PEKCAN 
VJâ ZİYA SÖYLÜ 'NÜN TEKLİFİ 

Erzincan'daki Yaptırılan Meskenler hakkındaki 
5243 sayılı Kanuna ek 5594 say ıh Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . m . 1950 tarihli 5594 sa
yılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — Arsaları sahipli olup da sahip
leri tarafından bu arsalara Hazinece ev yaptırıl
masına taahhütname ile muvafakat edilmiş olan 
evlerin maliyet bedelleri % 50 si yardım olarak 
ve tenzil edilir. Borçlandırma muamelesi geriye 
kalan miktar üzerinden yapılır, 

MADDE 3. — Bu evlerin tapu kayıtlarına 
maliyet bedellerinin yarısı üzerinden re'sen ipo
tek konulur. Hazine alacağı Emlâk Kredi 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

l Erzincan'da Yaptırılacak ^Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti

rilmesine dair kanun lâyihası 

ıMADDE İ. — 5594 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştür : 

«Arsaları saihipli olu/p da üzerlerine Hazi
nece ev yaptırılmasına sahipleri tara'fıedan 
taahhütname ile muvafakat edilmiş, bulunan 
evterm maliyet bedellerinin % 50 si yardım 
olaraik kabul- edilmiştir. 

3u evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine 
maliyet hedelleri diğer yarısı üzerinden re'sen 

| ipotek konulur ve Hazine alacağa bankaya de
vir ve temlik ve bu alaıeak 5243 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde takip ve tahsil olunur.» 

W) 
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Tekîîf 

Bankasına devir ve temlik ve bu alacak 5243 sa
yılı fEanuıi hükümleri dairesinde takip ve tahsil 
olunur. 

Ancak bu alacaklara faiz yürütülmez. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tArİnihde 
yürürlüğe girer. 

MADDE ,5. — Su kanun nükümlerini Öakan-
lâr Kurulu yürütür. 

Ö*. K. 

MADDE & — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

. &ÂDtfiE 3. — Bu kanun hükümlerini Öâ-
İanîar Kurulu yürütür. 

Komisyon* raporu 

f. B. M. M. 
Mttİiifc Kvttısyönu 

Esas No. i/436 ve 2/468 
Kdrdr Mo. 39 

Erzincan'da Yaptinlâeak Meskenler hakkın
daki 5694 sayılı Kanunuri 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ile Erzincan 
meb^ları NâHM Pekcan ve 2Sya Soylu'nun ay
nı mâhiyetteki karnin teklifleri birleştirilmek 
sureciyle Erzâhcân Mebusu Naftıid Pekcan, Ma
liye, İbişleri ve ©ayiH&îrMk vekâletleri m-fianes-
sillerinin de huzuriyle komisyonumuzca «görüşüp 
*üp in<îeîeıi!di 

Gerekçede gösterilen sefeeplere ve komis
yonda verilen izahata göre, depremde evleri yı
kılmış Ernneanâi Vatandaşların 3908 sayılı Ka
nunla belediye tarafından istimlâk ve Hazineye 
devrolunanlarla diğer hususi şahıslara ait bulu
nan arsalar üzerine Öayındırlık Vekâleti tara
fından 5243 sayıİı (Kânunun verdiği salahiyetle 
yapttrilan depreme ahütahammü "evsâİtaki ev
lerin maliyet bedelleri, malzemenin nariçten 
tâkâs suretiyle gelmesi yüzünden felâketzede 
Erzincan halkıiiin işjtirâ kabiliyetiyle telif edile-
Mfetâk miktarlara %&Uğ olmuştur. 

fiiı teklif ve İâyIKa/41^yuikard#«ftâfirftl*D du-
rumftfö: âlahı ve &İ ederin müstenökjeri tara-
fift§alı satmalınımâ^i mintanının temini gayesi 
istihdaf oîmtfhuştur. 

Tapirin görüşmeler soıttthdtt teyftâfim ltzu-
muna kaani olan komisyonumu^ eSisıtoa dttifak
la kalbul etmiş ve maddelerin müzakeresine ge-

24. tt. 1953 

çilmiştâr. 
Birinci maddenin ilk fıkrası sonuna vuzuhu 

temin rçia ( . . . .ve maliyetten tenzil olunur.) 
fbaresi konulmuştur. Birinci maddenin ilk fık
rası sadece hususi şahıslara ait arsalar üzerine 
yapılan meskenler i$în % 60 tenzilâtı feaftral edi
yor; 'bu evlerin bir kısmi da belediyece istim
lâk ve Hazîneyi devredilmiş arsalar üzerine 
inşa edilmiş öfdttğundan ööîarin da bu tenzilât
tan sebepsiz yere mahrum bırakılmamâlarmı 
sağHunfck dçin birinci madde sonuna üçüncü 
bÜ* fıkra* halinde Hüküm korarimuştür. 

üçüncü nKadde Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun tâbirleri kullanılmak strreti^ie aynen kâibui 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe 'Komisyonuna tev
di bü-ytfrohttalt üiere' Yüksek Reisliğe ârzolunur. 
Maliye Komdayenı* BeM Sözcü 

aaB 
Î.M& 

Kâtip 
O U M M İ i c k 
cKnigUlamT 
F, A$km 
CrZUTam 

9. Erduman 

Sammfh 
ğ. Uluçay 

Sfird 
Mj&Süatp 

Aimfesya 
H.Kbray 
ftMaJtya 
E: Dc#an . 

îfoj$axis forataıamadı. 
ıöey9*an 

Z. Akçtıilt 

(». Omym. M ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. U. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/436, 2/463 
Kmar No. 84 

Yüksek 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkın
daki 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de-
ğiştirilmesine dair Maliye Vekâletince, hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . IX . 1952 
tarihli ve 6/2803 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun lâyihası ile Erzincan Mebusları Nahid Pek-
can ve Ziya Soylu'nun aynı mevzua mütaallik 
vermiş oldukları kanun teklifi Bayındırlık ve 
Maliye komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza havale olunmakla Maliye ve Bayın
dırlık Vekâletleri ile Emlâk ve Kred'i Bankası 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ye mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası ve teklifi, 1939 senesinde vu-
kubul an zelzele dolayısiyle harap olan Erzincan 
şehrinde 5243 sayılı Kanuna istinaden Bayındır
lık Vekâletince inşa ettirilen ve maliyetinin yük
sek olmasından dolayı kanunun derpiş ettiği kre
di ile müstehliklerine temlik edilememiş bulunan 
(652) evin, maliyet bedelinin tenzili suretiyle fe
lâketzedelere tahsis ve temliklerini mümkün kıl
mak maksadını istihdaf etmektedir. ı 

Bayındırlık ve Maliye komisyonlarınca kabul 
olunan lâyiha ve kanun teklifi üzerinde komis
yonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve Hü
kümet temsilcilerinin verdikleri izahattan anla
şıldığı üzere 40, 50, 80 metre murabbaı mesahai 
sathiye üzerine inşa edilmiş bulunan bu evlerin 
inşa malzemesinin tütün mukabili takas suretiyle 
idhal edilmiş olması sebebiyle maliyetleri rayiç 
kıymetin çok üstünde olmuş, esasen seçim vası
tasından dahi mahrum vaziyette' kalan felâket
zedeler, yapılan evleri, bu bedeller üzerinden 
satmalmaya imkân bulamamışlar ve bundan 
dolayı evlerin temizlikleri yapılamıyarak uzun 
müddet boş ve bu müddet zarfında bakımsızlık 
yüzünden bâzı hasar ve noksanlara da mâruz 
kalmışlardı!.' 

Bu vaziyet karşısında evlerin bir an evvel 
felâketzedelere tahsisini mümkün kılarak ken-

20 . V . 1953 

Reisliğe 

dilerini mesken sahibi yapmak için yukarıda 
mahiyeti belirtilen yüksek maliyetin yüzde elli
sini tenzil etmek suretiyle satışınn kolaylaştı
rılmasını temin maksadiyle sevk olunan kanun 
lâyihası ve teklifi komisyonumuzca da yerinde 
görülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu 
metin müzakereye esas tutulmuştur. 

Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu 
metinde, evlerin satışından mütevellit Hazine 
alacağının Emlâk ve Kredi Bankasına devir ve 
temliki kabul olunmuş ise de Emlâk ve Kredi 
Bankasına Hazinece devir ve temlik suretiyle 
para ödenmesi mümkün ve doğru bulunmama
sına, sermayesine mahsuben tediye yapılması
nın ise, bankanın itibari sermayesinin halen ta
mamen tediye edilmiş bulunmasından dolayı 
yine mümkün görülememesine binaen bu me-
baliğin Emlâk ve Kredi Bankası tarafından Ha
zine namına takip ve tahsili için madde bu 
hükmü ihtiva etmek üzere tâdilen kabul edil
mişti!. 

Yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle hazırlanan lâyiha öncelikle görüşül
mesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Bursa İstanbul Antalya 

K. Yılm&z H. Hüsman A. Sanoğlu 
Diyarbakır Elâzığ Erzincan 

M. R. Bucak Ö. F. Sanaç N. Pekcan 
içel İstanbul İstanbul 

C. Ramapanoğlu E. Aolakan 8. Oran 
İstanbul İzmir Kastamonu 

F.Saytmer T. Gürerk H. Türe 
Kırklareli Mardin Ordu 

$. Bakay R. Erten R. Aksoy 
Seyhan Trabzno 

Söz hakkım mahfuz C.R. Eyüboğlu 
C.Türk 

(B. Sayısı : 210) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Erzincan'da Yaptırılacak Mes
kenler hakkındaki 5594 sayıh, 
Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasa

rısı 

MADDE 1. — 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Arsaları sahipli olup da 
üzerlerine Hazinece ev yaptı
rılmasına sahipleri tarafından 
taahhütname ile muvafakat edil
miş bulunan evlerin maliyet be
dellerinin % 50 si yardım olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu evlerin tapu kayıtlarına 
Hazine lehine maliyet bedelleri
nin diğer yansı üzerinden re'-
sen ipotek konulur ve Hazine 
alacağı bankaya devir ve tem
lik ve bu alacak 5243 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde takip 
ve tahsil olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

M. Alakant 
Adalet Bakanı 
R, Nasuhioğlu 

— T— 
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTtRlŞl 

Erzincan'da Yaptırılacak Mes
kenler hakkındaki 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Arsaları sahipli olup da 
üzerlerine Hazinece ev yaptı
rılmasına sahipleri tarafından 
taahhütname ile muvafakat 
edilmiş bulunan evlerin maliyet 
bedellerinin % 50 si yardım ola
rak kabul ve maliyetten tenzil 
olunur. 

Bu evlerin tapu kayıtlarına 
Hazine lehine maliyet bedelle
rinin diğer yansı üzerinden re'-
sen ipotek konulur ve Hazine 
alacağı bankaya devir ve tem
lik ve bu alacak 5243 sayılı Ka
nım hükümleri dairesinde ta
kip ve tahsil olunur. 

5594 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde zikredilen arsalar 
üzerine yaptırılan evler hakkın
da da yukardaki hükümler tat
bik olunur.» 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 
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1 BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRİŞt 

Erzincan1 da Yaptırılacak Mes
kenler hakkındaki 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyi

hası 

BİRİNCİ MADDE — 5594 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 2. — Arsalar sahip
li olup da üzerlerine Hazinece 
ev yaptırılmasına sahipleri ta
rafından taahhütname ile mu
vafakat edilmiş bulunan evlerin 
maliyet bedellerinin yüzde elli
si yardım olarak kabul ve mali
yetten tenzil olunur. 

Bu evlerin tapu kayıtlanna 
Hazine lehine maliyet bedelleri
nin diğer yarısı üzerinden re'-
sen ipotek konulur ve Hazine 
alacağı Emlâk ve Kredi Banka
sı tarafından Hazine adına 5243 
sayılı Kânun hükümleri daire
sinde takip ve tahsil edilir. 

5594 sayılı Kanunun birin-
1 ei maddesinde zikredilen arsa-
J 1ar üzerine yaptmlan evler hak-
I kında da yukardaki hükümler 
I tatbik olunur. 

İKİNCİ MADDE — Bu ka-
I nun neşri tarihinde meriyete gi-
I rer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu 
I kanunun hükümlerini icraya 1c-
I ra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Bfâ. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
ff. Polatfum 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

S. ve So. Y. Bakanı 
E. H. Üstündağ 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Ytrcah 

Taran Bakanı 
İV. ökmen 

Ulaştırma Bakanı ; 
S.Kuribek 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N, ömm 

— 8 — 
i m> *. B. K. 

« • • 
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S. S A Y I S I : 

Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele - Palamutluk Demiryolu İşletme
sinin kaldırılması ve bu hatların tasfiyesi hakkında kanun lâyi

hası ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları (1/406) 

T, C. 
BaşbakanUk S . VI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt - 71/2198, 6/1603 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele - Palamutluk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve bu hat
ların tasfiyesi hakkınd-a Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . IV . 1952 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele - Palamutluk demiryollarının işletmeye kapatılmasına ait kanun 
gerekçesi 

1892 yılında hususi ve yabancı bir şirket tarafından işletme imtiyazı alınarak 3 1 . X I I . 1930 
yılma kadar bu şirket tarafından işletilmiş bulunan 41 Km. tulünde ve bir metre genişliğindeki Mu
danya - Bursa demiryol hattının son yıllarda Bursa ile Mudanya arasında 32 kilometrelik muntazam 
bir asfalt yolun inşasından sonra faaliyeti artan motorlu taşıtların rekabeti dolayısiyle mezkûr şirket 
tarafından işletilmesine nihayet verilmek istenilmesi üzerine, zikredilen tarihten itibaren Devlet 
Demiryolları idaresince işletilmesine başlanmış ve 31 . V . 1931 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 
1815 sayılı Kanunla tasdik olunan bir mukavele ile bu hat şirketten satmalınmıştır. 

Devlet Demiryolları İdaresince işletildiği müddetçe de yine motorlu taşıtların rekabetinden do
layı bu hat açık vermekte devam etmiştir. -v î-:V' 

Motorlu taşıtların rekabeti karşısında bu hattın açık miktarı 1947 senesinde 320 000 lirayı aş
mış ve tasarruf tedbirlerine rağmen 1948 yılının 8 ayı zarfında 242 000 lirayı geçmiş ve trafiğin 
bu seyri ile açığın 1948 yılında 375 000 liraya yükseleceği ve önümüzdeki senelerde gelir ile gi
der arasındaki farkın gittikçe artarak yavaş yavaş hemen bütün nakliyatın karayoluna intikal 
edeceği anlaşılmış ve keyfiyet hakkında Devlet Demiryolları İdaresi nezdindeki Amerikalı müte
hassısların da mütalâasına baş vurulmuş ve bu mütehassıslarca artık bu durumda olan bir demir
yolunun işletilmesine devamda gerek âmme hizmeti ve gerek işletmecilik bakımlarından bir fayda 
memul bulunmadığının bildirilmesi üzerine Bakanlar Kurulunca 10 . VII . 1948 tarihinde verilen 
bir kararla bu hat 9 . IX . 1948 tarihinden itibaren muvakkaten işletmeye kapatılmıştır. 

Bundan başka evvelce bir maden işletme şirketi tarafından maden cevheri ve amele nakliyatın
da kullanılmak üzere Edremit civarındaki Ilıca, İskele, Palamutluk isimli yerler arasında tesis 
edilmiş bulunan 28 Km. uzunluğunda ve 0.75 metre açıklığmdaki demiryolunun da maden şirketin
ce işletilmesine nihayet verilmesi üzerine 23 . IX . 1941 tarihli ve 4127 sayılı Kanunla satın alın
mış ve 23 . IX . 1941 tarihli ve 4128 sayilı Kanunla işletmesi Devlet Demiryolları İşletme Genel 
Müdürlüğüne intikal etmiş olan Ilıca, İskele, Palamutluk hattının motorlu taşıtların rekabeti dola* 
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yısiyle 8 senelik faaliyeti neticeninde elde edilen takriben 845 000 liralık varidatına mukabil mas
rafları 1 292 000 liraya baliğ olmuş ve son 1949 yılı içinde elde edilen 67 000 liralık varidata 
mukabil 167 000 liralık masraf olmuş ve evvelki senelerde 12 000 liradan başlıyan açık miktarı 
her sene artarak 1949 yılında 100 000 liraya baliğ olmuştur. 

Bu hattın durumundan bilgi alan Bakanlar Kurulu aynı sebeplerle verdiği bir kararla bu hat
tın da muvakkaten işletmeye kapatılmasını zaruri görmüştür. 

Birçok yabancı memleketlerde motorlu taşıtların mazhar oldukları inkişaf dolayısiyle işletme tulleri 
nispeten kısa olan demiryollarının işletmelerinde gerek âmme hizmeti ve gerek iktisadi bakımdan bir 
fayda memul olunmadığı anlaşılmış olup bu gibi hatların sökülmesi cihetine gidildiğinden 1 metre 
ve 0.75 metre açıklığında olan Mudanya - Bursa ve Ilıca - îskele - Palamutluk hatlannm esas şebekeye 
bağlanması halinde de mevcut malzemesinden ve hatta güzergâhından bile istifade memul bulunmadı
ğından her iki hatta artık tarihî hizmetlerini ifa ve ikmal etmiş nazarı ile bakılmak icabetmiştir. 

Ancak birer kanunla âmme hizmetine açılmış bulunan her iki hattın yine bir kanunla tasfiyesi ge
rekmiş olduğundan bu maksatla hazırlanan ilişik kanunun birinci maddesinde bu hatların isletmeden 
kaldırıldığı bildirilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde, hatların sökülmesi ve muharrik ve müteharrik edevat, malzeme, 
menkul ve gayrimenkul bilcümle emval, arazi, ebniye, müessesat ve müştemilâtını tasfiye ederek satıl
ması ve icabında kiraya verilmesi veya ihtiyaç görüldüğü takdirde İdarenin diğer yerlerinde kulla
nılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

3 ncü madde, bu demiryolları mukayyet kıymetlerinin sermaye hesabından düşürüleceğini 
açıklamaktadır. 

Dördüncü madde, satış bedelleri ve satış masrafları hakkındaki hükümleri ihtiva eylemektedir. 

Ulaştırma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ulaştrıma Komisyonu 

Esas No. 1/406 
Karar No. 15 

10 .Yi . 1952 

Yükselt Başkanlığa 

Gerek Mudanya - Bursa ve gerekse Ilıca -
îskele - Palamutluk dar demiryolu hatlarının 
yıllardan beri zarar ettiği ve karayollarının 
günden güne inkişaf ederek motorlu vasıtaların 
pek çok arttığı bu devirde böyle kısa hatların 
gayriiktisadi olduğu ve işletme mevzuundan 
çıktığı ve âmme hizmeti bakımından da lüzum 
ve faydası kalmadığına esasen kanaat edilerek 
Bakanlar Kurulunca işletilmemesine karar ve
rilen bu hatların tasfiyesi için Hükümetçe su
nulan kanun tasarısının Hazineye de büyük 
menfaatler sağlıyacağı anlaşılmış bulunmakta
dır. Ancak tasfiye sırasında buralardan elde 
edilecek muharrik ve müteharrik alât ve vâsı
taların, halen ekonomik bir işletme olan Sam
sun - Çarşamba ve temdidi hattının tevsii için 
kullanılmasının teemmül edilmesi komisyonu
muzca tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Bu suretle Hükümet tasarısının aynen ka
bulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Ulaştırma Ko. Başkanı 

Samsun 
N. Berkman 

Kâtip 
Amasya 

C. Topçu 
İmzada builunamadı 

Diyarbakır 
K. Tayş% N. 

Maraş 
R. Oksuz H 

Ordu 
N. Fırat 

Bitlis 
Barut 

Ordu 
. Akyol 

Sözcü 
Erzurum 

E. Nutku 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Malatya 
L. Sayman 

Ordu 
F. Boztepe 
Tekirdağ 
H. Bingul 
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Büçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/406 
Karar No: 95 

6 .VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Mudanya - Bursa ve Ilıca - iskele - Palamut
luk Demiryolu işletmesinin kaldırılması ve bu hat
ların tasfiyesi hakkında Ulaştırma Vekâletince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 2 . VI . 
1952 tarihli ve 6/1603 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası Ulaştırma Komisyonu raporu 
ile birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye ve Ulaştırma vekâletleri ile Devlet De
miryolları ve Limanarı. işletme Umum Müdürlü
ğü temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 1815 ve 4127 sayılı kanunlar
la ecnebi şirketlerden satmalman ve işletilmesi
ne 1948 ve 1949 senelerine kadar devam edilmiş 
iken motorlu taşıtların rekabeti dolayısiyle her 
sene (100 000) ilâ (375 000) lira zarar etmekte 
olması karşısında icra Vekileri Heyeti karariy-
]e muvakkaten faaliyetinin durdurulması zaruri 
görülen kara nakliyatının inkişafı muvacehe
sinde âtiyen de işletilmesi muhtemel ve rantabl 
görülmiyen Mudanya - Bursa ve Ilıca - iskele -
Palamutluk Demiryolu işletmelerinin tasfiyesi 
maksadiyle sevkedilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu tarafından aynen ka
bul olunan kanun lâyihası üzerinde komisyonu
muzda cereyan eden müzakerelerden sonra mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve birinci madde 
Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Gayrimenkule ait hükümlerin ayrı bir madde 
olarak tedvini lüzumu komisyonumuzca uygun 
görülerek 2 nci madde yalnız menkûl maddelere 
ait hükümleri ihtiva etmek üzere tadilen kabul 
edilmiştir. 

İşletmeden kaldırılan demiryollarına ait gay
rimenkul bilcümle emval, arazi ve ebniyeyi sat
maya ve kiraya vermeye Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğünün yetkili 
olduğuna dair olan hüküm üçüncü madde olarak 

komisyonumuzca yeniden hazırlanmış ve sökülen 
tren hatlarının geçtiği arazi şeridinden yol- al
maya elverişli bulunmıyan kısımlarının bu şerit 
arazinin ittisalinde bulunan arazi sahiplerine 
Umum Müdürlükçe bedel takdiri suretiyle satış
larının yapılabilmesini teminen bir fıkra da bu 
maddeye eklenmiştir. 

Hükümetin 3 ncü maddesi dördüncü madde 
olarak ve 4 ncü maddesinin birinci fıkrası ise 
5 nci madde olarak aynen ve 4 ncü maddenin 2 
nci fıkrası tadil edilmek suretiyle ve geçici ma
hiyet arzetmesine binaen geçici birinci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının kanuniyet iktisap etmesini mütaa-
kıp, Ilıca - iskele -• Palamutluk hattının işletil
mesi hakkındaki 4128 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair hüküm de (6) nci mad
de olarak komisyonumuzca tasarıya eklenmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek sure
tiyle yeniden tanzim olunan kanun lâyihası ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Ankara 
M. Ete 

Erzincan 
N. Pekcan 

izmir 
B. Bilgin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. 8. Eti 
Seyhan 
flf. Ban 

Reis V. 
Giresun 
M. Şener 
Antalya 

A. Sanoğlu 
istanbul 

E. Adakan 
izmir 

T. Gürerk 
Konya 

R. Birama, 
Ordu 

İB. Aksoy 

Sözcü 
istanbul 

E. Hüsman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
istanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Samsun 
T. îleri 

Seyhan 
C. Türk 

(S/Sar»ı : 239) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Mudanya t- Bursa ve Ilıca - İskele - Palamutluk 
Demiryolu İsletmesinin kaldırılması ve bu hatla

rın tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1.—• Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünce işletilmekte 
olup 30 . V . 1931 tarihli ve 1815 sayılı Ka
nunla satmalınan Mudanya - Bursa demiryo
lu ile 22 . IX . 1941 tarihli ve 4127 sayılı Ka
nunla satmalınan Ilıca - İskele - Palamutluk 
demiryolu işletmeden kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1 nci mad
dede yazılı demiryollarını sökmeye ve bu yol
lara ait muharrik ve müteharrik alât ve edevat, 
malzeme, menkul ve gayrimenkul bilcümle em
val, arazi, ebniye tesisat ve müştemilâtı tasfiye 
ederek satmaya veya kiraya vermeye veyahut 
lüzum görüldüğü şekilde, veya idarenin başka 
mahallerdeki işlerinde kullanmaya yetkilidir-. 

MADDE 3. — Bu demiryollarının mukay
yet kıymetleri, Devlet Demiryolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğünün sermaya he
sabından düşülür. 

MADDE 4. — Satış bedelleri sermaye artış
larına ait bölümün ilgili maddesine ödenek ve 
işletme gelirine irat kaydolunur ve satışa ait 
masraflar da keza bütçenin ilgili bölüm ve mad
desinden karşılanır. 

Ancak, satış masrafları için senesi bütçesin
de mevcut ödenek kâfi gelmediği takdirde bu 
kanunun gerektirdiği satış masrafını karşüı-
yacak miktarda ödenek ilâvesinde Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTtRlŞl 

Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele - Palamut
luk Demiryolu İşletmesinin kaldırılması ve bu 

hatların tasfiyesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kaJbul edilmiştir. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğü birinci mad
dede yazılı demiryollarını sökmeye ve bu yolla
ra ait muharrik ve müteharrik alât ve edevat, 
malzeme ve menkul malları tasfiye ederek sat
maya veyahut idarenin başka, mahallerdeki işle
rinde kullanmaya yetkilidir. 

MADDE 3. •—• Birinci madde gereğince iş
letmeden kaldırılan demiryollarına ait arazi, bi
na, tesisat ve müştemilâtı gibi gayrimeaıikul mal
ları tasfiye ederek satmaya, veya kiraya verme
ye Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğü yetkilidir. 

Ancak; sökülen tren hatlarının geçtiği arazi 
şeridinden yol olmaya elverişli bulunmıyan kı-
siımlan muttasıl bulunan arazi sahiplerine, bedel 
takdiri suretiyle satmaya umum müdürlük 
salahiyetlidir. 

MADDE 4. — Hükümetin, 3 ncü maddesi 
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5,. — Satış bedelleri, sermaye artış
larıma ait faslın ilgili maddesine ödenek ve işlet
me gelirlerine irat kaydol{uımr. 
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MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İlen 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
8. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Çmrtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Taran Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

B. K. 

MADDE 6. — 23 . IX . 1941 tarihli ve 4128 
sayılı Kanun meriyetten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Demiryolları 
ve Limanlan işletme Umum Müdürlüğü 1956 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
(301) nci fasın (40) ncı (öteberi masrafları) 
maddesine, 3 ncü maddede yazılı satış işleri için 
lüzum görüldüğü takdirde, gerekli miktarda tah
sisat , ilâvesine Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 7. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 8. — Bu 'kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

* • » 
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S. SAYISI : 247 
Giresun Mebusu Mazhar Şener ve 6 arkadaşının, Çay Kanununa 
ek kanuh teklifi ile Rize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, 
Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka

nun teklifi ve Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2 /482, 489) 

Giresun Mebusu Mazhar Şener ve 6 arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi (2/482) 

T. B. M. M. Başkanlığına 

3788 sayılı Çay Kanununa ek olarak hazırladığımız kanun teklifini gerekçesiyle birlikte ilşik ola
rak takdim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımızla arzederiz. 
Giresun Mebusu Giresun Mebusu Giresun Mebusu Giresun Mebusu 

M. Şener H. Erkmen Tahsin tnanç Adnan Tüfekçioğlu 
Giresun Mebusu Giresun Mebusu Giresun Mebusu 

Ali Naci Duyduk Hamdi Bozbağ D. Köymen 

3788 sayılı Çay Kanununa ek kanun teklifinin gerekçesi 

Malûm bulunduğu üzere arazi ve geçim darlığı içinde bulunan Karadeniz bölgesinin iklim ve 
toprakça çay -ziraatine elverişli bir kısmında bu nebat ziraatini tamim ve teşvik için 27.111. 1940 
tarihli ve 3788 sayılı Çay Kanunu çıkarılmış ve çay bahçesi kuracaklara (bahçelerin genişlik ye
kûnu 30 000 dekarı buluncaya kadar) T. C. Ziraat Bankası tarafından faizsiz borç para verilmesi 
ve bu ikrazatın Tarım Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisatla karşılanması hüküm altma alın
mıştı. Bilâhara çay bahçeleri 3788 sayılı Kanunun derpiş eylediği genişliği bulup da çay ziraa
tine olan İhtiyaç ve rağbet artmakta devam edince 27 . I I . 1951 tarihli ve 5748 sayılı Kanunla 
hem. bahçe sahiplerine verilecek ödünç para miktarı artırılmış, hem de mevcut çay bahçelerine 
daha 35 000 dekarlık bir sahanm ilâvesini mümkün kılacak yeni bir hüküm tedvin olunmuştur. 

Halen gerek Rize çayının memleket istihlâk piyasasında gördüğü rağbeti karşılıyabilmek, 
gerekse bu bölgenin tek mahsul sisteminden kurtarılması ve halkının yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi yolunda yeni imkânlar sağlıyabilmek için çay bahçeleri sahasının hiç değilse şimdilik 
100 000 dekarı bulmasına külli zaruret görülmektedir, işte ilişikte sunulan teklif bu gaye ve 
maksatla hazırlanmıştır. k\' 

Kanun teklifnin 1 nci maddesiyle 3788 ve 5748 sayılı kanunlarda derpiş edilen 65 000 dekar
lık çay bahçesine ilâveten yeniden çay bahçesi kuracaklara evvelki kanunlardaki esaslar daire
sinde ikrazat yapılması için T. C. Ziraat Bankasına vazife ve salâhiyet verilmekte; yeni ikrazat 
yekûnu eskisinde olduğu gibi üç buçuk milyon lira ile tahdit edlmekte; bu ikrazatın yeni bah
çelerin genişlik tutarı 35 000 dekarı buluncaya kadar devam edeceği tasrih olunmaktadır. Yeni 
çay ziraâti tabiatiyle, şimdiye kadar olduğu gibi, ancak Tarım Bakanlığının tetkik ve teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek bölgelerde yapılabilecektir. 

Teklifin kanuniyet kesbetmesi halinde tatbikatından bir kısım vatandaşların yukarda da ar-
zedildiği üzere tek mahsul sisteminden kurtularak hayat seviyelerinin yükselmesi; memıleket 
çay ihtiyacından mühim bir kısmının daha yerli mahsulle karşılanması ve bu suretle dövizden 
tasarruf yapılabilmesi gibi çok hayırlı ve verimli neticeler alınacağından şüphe edilmemektedir. 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 10 .11 . 1953 

Esas No. 2/482 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Giresun Mebusu Mazhar Şener ve altı arka
daşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi, ilgili 
vekâletler temsilcilerinin iştirakiyle görü
şüldü. 

Komisyonumuz, teklif sahiplerince de mucip 
sebepler olarak ileri sürüldüğü veçhile, gerek 
Rize çayının piyasamızda gördüğü rağbeti kar-
şılıyabilmek ve gerek bölgenin tek mahsul sis
teminden kurtarılması suretiyle istihsal ve ya
şama şartlarında gelişme ve emniyet imkânları 
sağlıyabilmek için, kredi verilecek çay sahala
rının genişletilmesini lüzumlu ve faydalı bul
muştur. 

Yalnız, komisyonumuz, 3788 ve 5748 sayılı 
kanunlarla temin edilen 65 000 dekarlık saha
nın istekleri karş^ıyamamış olduğunu ve bu 
yeni teklifle istenilen 35 000 dekarlık sahanın 
da tâliplerce çok kısa bir zamanda dolduru
lacağını, esasen bugün Tarım Vekilliğine yapı
lan resmî tetkiklere göre 200 000 dekarlık çay 
ziraatine elverişli arazinin mevcut bulunduğunu 
göz önünde tutarak, daha geniş bir müstahsil 
kütlesinin açılacak yeni, krediden adaletle fay
dalanmasını sağlamak ve memleket çay ihtiya
cının büyük bir kınmının kendi istihsalimizle 
karşılanarak döviz tasarrufunu sağlamak mü-
lâhazalariyle yeniden kredi tahsis edilecek sa
haların 70 000 dekara ve konacak tahsisatın da 

Giresun Mebusu Mazhar Şener ve altı arka
daşının Çay Kanununa ek kanun teklifleri, 
Mazhar Şener, Maliye ve Tarım vekâletleri ve 
T. C. Ziraat Bankası temsilcilerinin de huzu-
riyle komisyonumuzca görüşülüp incelendi. 

7 milyon liraya yükseltilmesini ittifakla kabul 
etmiştir. 

Havalesi gereğince, Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 
Manisa Aydın 

8. Mıhçtoğlu Lûtfi Ülkümen 
Kâtip 

Kastamonu Afyon K. Afyon K. 
Sait Kanterel 8. Torfüli A. Güler 

Bolu Bursa Bursa 
M. Dayıoğlu 8. Herkmen S. Karacabey 

tmzada bulunamadı 
Denizli Elâzığ Gazianteb 

R. Tavasltoğlu 8. Ergene S. Ünlü 
Giresun îçel Kars 

A. N. Duyduk 8. înankur F. Aktaş 
îmzada bulunamadı 

Kars Kırklareli 
V. Koçulu M. Erbil 

îmzada bulunamadı îmzada bulunamadı 
Konya Konya Maraş 

A. Çilingir A. R. Ercan A. Kadıoğlu 
îmzada bulunamadı 

Ordu Seyhan Tekirdağ 
H. Şarlan T. Coşkun Ş. Hocan 

İmzada bulunamadı 

Gerekçede gösterilen sebeplere ve komisyon
da verilen izahata göre lâyiha ile istihdaf olu
nan gaye kabule şayan görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. Şöyle ki : 

Arazi sahası dar ve nüfusu kesif bulunan 

Maliye Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Maliye Komisyonu 28 . 2 .1953 
Esas No. 2/482 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 
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Çoruh, Rize ve Trabzon halkının fena olan ge
çim şartlarını iyileştirmek ve mahdut olan gelir 
kaynaklarını verimli hale getirmek için mısır 
ve sair hububat yetiştirmeye müsait olmıyan 
ikinci derecedeki arazilerinden istifade ederek 
ziraat mahsullerini çeşitlendirmek ye yaymak 
için 3788 sayılı Kanunla memleketin 27.111.1940 
tarihindeki ihtiyacı nazarı itibara atarak hima
yeli ziraat sistemi ile tesisi kararlaştırılan 30 
bin dekar çay bahçesi kurulması işi 1949 yılın
da tamamlanmış ve âzami verime ulaştığı tak
dirde dahi artan ihtiyacı karşalamıyacağı göz 
önüne alınarak bu kanuna ek 27 . I I . 1951 
tarih ve 5748 sayılı Kanunla 35 bin dekar çay 
bahçesinin beher dekarı için sağlanacak faizsiz 
kredi miktarı yüz liraya yükseltilmek suretiyle 
çay bahçesi tesisi kabul edilmiş, 10'. V . 1950 
tarih ve 13450 sayılı Vekiller Heyeti karariyle 
tesbit olunan mıntakalarda çalışmalara başlan
mış ve bu çalışmalar da hayli ilerlemiş bulun
maktadır. 

3788 sayılı Kanunla ahiren Rize Mebusu îz 
zet Akçal ve arkadaşları tarafından yapılan tek
lif üzerine kabul edilen kanunla Kurulmakta 
olan 65 bin dekar çay bahçesinin verimi, yaptı
rılan tetkikata göre 1 950 ton kuru çay istihsal 
edebilecektir. 

Memleketin artan ve genişliyen çay istihlâ
ki 1940 yılında 900 ton iken 1952 yüı sonunda 
2 500 tona yükselmiş ve mütaakıp senede daha 
da artacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Giresun Mebusu Mazhar Şener ve arkadaşla
rı tarafından yeniden tesis ve ilâvesi teklif* olu
nan 35 bin dekar çay bahçesi tesis olunduğu 
takdirde, ancak on beş sene sonra mutavassıt 
verim temin edecek olan bu ilâve ile memle
ketin artmakta bulunan istihlâk miktarını kar-
şılıyabilmek imkânı hâsıl olamıyacağı komisyo
numuzca da nazara alınmış ve Tarım Komisyo
nunun teklifteki miktarın 70 bin dekara iblâğı 
hususundaki kararı komisyonumuzca da muva
fık görülerek teklifin esası ittifakla kabul edil

miş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Başlık ve birinci madde Tarım Komisyonu

nun kabul ettiği veçhüe aynen kabul edil
miştir. 

îkinci ve üçüncü maddelerde Teşkilâtı Esa
siye Kanunundaki ıstılahlar kullanılmak sure
tiyle değişiklik yapılmıştır. 

Ancak; hangi mıntıkalarda çay ziraati ya
pılabileceği hususunun tâyini 3788 sayılı Kanu
nun birinci maddesiyle Vekiller Heyetinin tak
dirine terkolunmuş ve 10 . V . 1940 tarih ve 
13450 sayılı Kararname ile (Çay ziraatine salih 
mıntıka Hopa Kazasından itibaren Trabzon Vi
lâyetinin Sürmene ve Of kazalarında ve Rize 
Vilâyetinin tamamında tatbik edilmesi lâzımgel-
diği) tasrih edilmiş bulunmasına göre toprak 
ve yağış vaziyetiyle iklimin bütün hususiyet
leri esaslı tetkika tâbi tutulmadan bu mıntaka-
nın dışında çay bahçesi tesisi işinin yeniden mü-
tahassıslarca gözden geçirilmesini kaydetmekte 
fayda mülâhaza olunmuştur. 

Çay bahçesi tesisi zamanının geçmekte bulun
ması ve evvelce kanunla sağlanan kredinin vifâ-
yetler arasında kontenjana tâbi tutularak tevzi 
edilmiş bulunması ve bu mıntakalarda iktisadi 
kalkınmanın teehhürüne meydan verilmemesi ga
yesiyle komisyonumuz Heyeti Umumiyede öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 
Erzurum 

8. Erduman 

Seyhan 
Z. Akçalt 

Siird 
M. D. Süalp 

• 
Amasya 
E. Koray 
Samsun 

Ş. Uluçay 
îmzada bulunamadı 

Niğde 
H . Artbaş 
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GÎRESUN MEBUSU MAZ-
HAR ŞENER VE 6 ARKADA

ŞININ TEKLİFİ 

27. III. 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununa ek kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 27 . I I I . 1940 
tarihli ve 3788 sayılı Çay Ka
nununun 5748 sayılı Kanunla 
değişen 5 nci maddesinde yazılı 
saha miktarına ilâveten daha 
35 000 dekar yeni çay bahçesi 
kuruluncaya kadar bahçe kura
caklara aynı kanunun değişen 4 
ncü madde (B) fıkrası gere
ğince vukubulacak ikrazat Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasınca yapılır. Bu kısım ikrar 
zat üç buçuk milyon lirayı ge
çemez. Her bütçe yılı içinde ik
raz edilen para, Tarım Vekilliği
nin, mütaakıp yıl bütçesine ko
nulacak olan tahsisattan T. C. 
Ziraat Bankasına faizi ile birlik
te ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe eri-
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Adalet, İçişleri, Maliye, Güm
rük ve Tekel, Ekonomi ve Tica
ret ve Tarım Vekilleri yürütür. 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DEĞlŞTİRtŞl 

27.III. 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununa ek kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 27. I I I . 1940 
tarihli ve 3788 sayılı Çay Ka
nununun 5748 saydı Kanunla 
değişen 5 nci maddesinde yazılı 
saha miktarına ilâveten daha 
70 bin dekar yeni çay bahçesi 
kuruluncaya kadar bahçe kura
caklara aynı kanunun değişen 
dördüncü maddesinin (B) fık
rası gereğince vukubulacak ikra
zat T. C. Ziraat Bankasınca ya
pılır. Bu kısmı ikrazat 7 mil
yon lirayı geçemez. Her bütçe 
yılı içinde ikraz edilen para Ta
rım Vekâletince mütaakıp yü 
bütçesine konulacak olan tahsi
sattan T. C. Ziraat Bankalma 
faiziyle birlikte ödenir. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞlŞTlRlŞl 

27. III. 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununa ek kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Tarmı Ko
misyonunun değiştirişi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
icraya Adalet, İçişleri, Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Ekonomi ve 
Ticaret ve Tarım Vekilleri me
murdur. 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında kanun teklifi (2/489) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eMenmesi hakkındaki kanun teklifi bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Muktazasınm ifasına emirlerinizi arzederiz. 
Rize Mebusu Rize Mebusu Rize Mebusu 

/. Akçal K. Balta O. Kmrakoğlu 
Rize Mebusu Rize Mebusu Rize Mebusu 
M. F. Mete A. Morgu Z. Rıza Sporel 
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ÖEREKÇE 

Bilindiği gibi memleketimizin Çoruh - Rize, Trabzon bölgesinde tadım, koku ve renk bakım
larından dünyadaki emsaline üstün vasıfta çay yetiştirilmekte ve Hükümetin aldığı esaslı tedbirler 
sayesinde bu faaliyet günden güne gelişmektedir. Memleketimizdeki çay ziraati halen 3788 sayılı 
Çay Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 5748 sayılı kanunlarla tanzim ve hima
ye edilmekle beraber, derpiş edilen teşvik tedbirleri henüz tam verim çağına girmemiş olan bu 
ziraati süratle geliştirecek bir yapıda bulunmadığı gibi, diğer toprak mahsulleri ziraati ile ilgili 
mevzuat muvacehesinde çay ziraati himaye bakımından daha rüçhansız bir durumda kalmış bu
lunmaktadır. 

Filhakika : 
a) 2834 sayılı Kanuna göre,kurulmuş olan Tarım Satış Kooperatifleri, bu kanunun 21 nci 

maddesi gereğince birçok vergi, resim ve harçlardan muaf bulunmaktadır. 
h> 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesi gereğince, 

bankanın Tarım Satış ve Kredi kooperatifleri ile birliklerine yapacağı her nevi krediler Muamele 
Vergisinden muaftır. 

Halbuki çay ziraatini memleketimizde rasyonel bir şekilde istenilen seviyeye yükseltmek 
maksadiyle kurulmuş olan kooperatiflerin bahis konusu hükümlerden faydalanmasına, bu hü
kümlerin inhisari ve tahdidi mahiyetleri dolayısiyle, imkân bulunamamaktadır. 

Bu durum karşısında, memleketin ihtiyacına yeter derecede yurdumuzda yetiştirilmesi ve 
bu suretle büyük miktarda dövizin memlekette kalması arzuya şayan bulunduğundan, bahis 
konusu çay ve diğer zirai mahsuller arasındaki bu rüçhan farkının bertaraf edilmesi zaruri gö
rülmektedir. 

Kanun teklifimizin bu neticeyi temine -matuf bulunduğunu saygı ile arzederim. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 19 . I . 1953 

Esas No : 2/489 
Karar No : 27 

Yüksek Reisliğe 

Rize Mebusu îzzet Akçal ve beş arkadaşının, 
Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi Maliye Vekâleti 
mümessilinin de huzuriyle komisyonumuzca in
celendi. 

Teklif, Tarım Satış Kooperatiflerinin halen 
faydalanmakta bulundukları bir kısım vergi 
muaflıkları hükümlerinden, aynı maksatlarla 
kurulmuş ve kurulacak olan çay kooperatifle
rinin de istifadesini temine matuftur. 

Maliye Vekâleti mümessili; çaycılığın ve bir 
tarım kooperatifi olan Çaycılar Kooperatifinin 
himayesi maksadiyle teklifin Hükümetçe de ka

bule şayan bulunduğunu, gerek prensip ve ge
rekse madde formülleri bakımından muvafakat 
edildiğini bildirmiş ve gerekçedeki sebepler ko
misyonumuzca nazara alınarak teklifin esası it
tifakla kabul edilerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Başlık (3788 numaralı Çay Kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair konun tek
lifi) şeklinde tadilen ve birinci madde aynen 
kabul edildi. 

ikinci ve üçüncü maddeler yalnız dil bakı
mından değiştirilmek ve bu kanunu icraya me
mur edilen vekiller meyanmda alâkası dolayı-
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siyle Gümrük ve Tekel Vekilini de zikretmek su
retiyle teklif komisyonumuzca müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyeye arz-
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/ . Akçal M. D. Süalp 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açtksöz 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

imzada bulunamadı 
Samsun 
§. Uluçay 

Amasya 
H. Koray 
Mardin 

A. Kalav 

Seyhan 
Z. Akçalı 

m*m 

RÎZE MEBUSU İZZET AKÇAL VE 5 ARKA
DAŞININ TEKLlFl 

Çay hakkındaki Kanunun 12 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun tekMfi 

MADDE 1. — 2 7 . I I I . 1940 tarihli ve 3788 
Sayılı Çay Kanununun 12 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

«Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay zira-
atini inkişaf ettirmek maksadı ile kuracakları 
(kooperatifler 2 1 . X . 1935 tarihli ve 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hak
kındaki Kanunun 21 nci maddesindeki; 4 . V I . 
1937 tarihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesin
deki hükümlerden faydalanırlar.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Tarım vekâlet
leri yürütür. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

3788 numaralı Çay Kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27. I I I . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 12 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay zira-
atini inkişaf ettirmek maksadı ile kuracakları 
kooperatifler 2 1 . X . 1935 tarihli ve 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkın
daki Kanunun 21 nci maddesindeki ve 4 . V I . 
1937 tarihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesin
deki hükümlerden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adalet, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım vekilleri memur
dur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/482, 489 
Karar No. 103 

2. VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Giresun Mebusu Mazhar Şener ve altı ar
kadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Rize Mebusu îzzet Akçal ve beş arkadaşının 
Çay Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ilâ

vesi hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza 
havale oluunmakla Maliye ve Tarım Vekâletle
ri temsilcileri hazır oldukları halde tevhiden 
tetkik ve müzakere edildi. 
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Giresun Mebusu Mazhar Şener'in kanun 

teklifi; arazi ve geçim darlığı içinde Karade
niz bölgesinin iklim ve toprakça çay ziraatine 
elverişli bir kısmında bu nebat ziraatini tamim 
ve teşvik için evvelce kabul olunan 3788 sayılı 
Çay Kanununun derpiş eylediği (30) bin deka
rın tahakkukundan sonra hâsıl olan ihtiyaç ve 
bu ziraate gösterilen rağbet karşısında 5748 sa
yılı Kanunla bu saha (35) dekar ilâvesiyle (65) 
bin dekara çıfkanltmış ve bahçe sahiplerine ve
rilecek ödünç para mîktarı da artırılmış olma
sına rağmen mafcbul evsafı bulunan bu çayın 
memleekt ihtiyaçlarını karşılama ve ekseriyet
le tek mahsule dayanan bu bölge ziraatinin tek 
mahsulden kurtarılarak halkın yaşama seviye
sinin yükseltilmesini temin bakımından (35) bin 
dekar ilâvesiyle çay sahasının (100) bin dekara 
çıkarılmasını ve 3788 ve 5748 sayılı kanunların 
esasları dairesinde yeniden çay bahçesi kura
caklara 3,5 milyon lira ikrazatta bulunulmasını 
istihdaf etmektedir. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden Ta
rım Komisyonu yeni çay sahasının (70) bin de
kara çıkarılmasını ve ikraz oluunacak. para 
miktarının da (7 milyon liraya iblâğı suretiyle 
teklifi tadilen kabul etmiş ve Maliye komisyo
nu da bu tadile iştirak etmiştir. 

Bu kanun teklifi üzerinde komisyonumuzda 
cereyan eden müzakerelerde memleketimizde 
çay ziraatinin günden güne gelişmekte oldağu 
ve bu inkişaf muvacehesinde her zaman ka
nun istihsali suretiyle çay sahasının genişletil
mesine gidilmektense 3788 sayılı Çay Ka 
nununun 5748 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci 
maddesinde yazılı saha miktarının ihtiyaç ve 
lüzuma göre icra Vekilleri Heyeti karariyle ar
tırılması uygun görülerek Tarım Komisyonunun 
hazırlamış olduğu birinci madde bu esasa göre 
tadil edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Rize Mebusu îzzet Akçal'ın kanun teklifi 
ise; çay yetiştirenlerin,Türkiye'de çay ziraatini 
inkişaf ettirmek maksadiyle kuracakları koope 
ratiflerin, tarım satış kooperatiflerinin halen 
faydalanmakta oldukları bir kısım vergi ve re
simlerden muaflıklarına ait hükümlerden istifa

delerini temin maksadiyle verilmiş bulunmakta
dır. 

inhisar maddesi ve alıcısı Tekel idaresi olan 
çayın memleketimizde ziraatinin gelişmesi sure
tiyle memleket ihtiyacının da karşılanması ve 
harice döviz gitmemesi bakımından himayeye 
lâyık müstahsılları tarafından kurulacak koo
peratiflerin, tarım satış kooperatiflerine tanınan 
haklardan faydalanması esas olarak komisyo
numuzca kabul edilmiş ve muafiyetler, tarım 
satış kooperatiflerine atıf yapılmak suretiyle 
değil 3788 sayılı Çay Kanununun 12 nei mad
desine fıkralar halinde eklenmesi suretiyle ikin
ci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle yeniden hazırlanan kanun lâyihası ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Trabzon 

K. Yılmaz M. Şener S. F. Kalaycıoğlu 
Kâtip 
Sivas Ankara Antalya 

H. tmre M. Bayramoğlu A. Sarıoğlu 
Çanakkale Diyarbakır 

K. Akmantar Söz hakkım mahfuz kalmak sure
tiyle muhalifim. 

M. R. Bucak 
Eskişehir 

A. Potuoğhı 
istanbul 

F. Sayımer 
Kırşehir 
R. özdeş 
Malatya 

M. S. Eti 

Seyhan 
8. Barı 

istanbul 
H, Hüsman 

izmir 
T. Gürerk 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

R. Erten 

istanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

Muhalifim 
R. Aksoy 

Siird 
Söz hakkım mahfuz kalmak sur 

tiyle muhalifim. 
B. Erden 

Trabzon Zonguldak 
Muhalifim H. Balık 

C. R. Eyüb oğlu 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎ§TÎRÎŞt 

27 . IH . 1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay Kanu
nuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla de
ğişen 5 nci maddesinde yazılı saha miktarını 
artırmaya icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 
Yeni çay bahçesi kuruluneıya kadar bahçe kura
caklara aynı kanunun değişen dördüncü mad
desinin (B) fıkrası gereğince vukubulacak ik-
razat Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
yapılır. Bu kısım ikrazat (7) milyon lirayı ge
çemez. Her bütçe yılı içinde ikraz edilen para 
Tarım Vekâletince mütaakıp yıl bütçesine konu
lacak olan tahsisattan T .C. Ziraat Bankasına 
faiziyle birlikte ödenir. 

MADDE 2. — 3788 sayılı Çay Kanununun 12 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Çay yetiştirenlerin, Türkiye'de çay ziraati-
ni inkişaf ettirmek maksadiyle kuracakları koo
peratiflerin : 

a) ödünç alma ve verme işleri ile para ya
tırma ve başka bütün işlerinde yapılacak senet 

rapor, mukavelename ve kâğıtlarla resmî dai
relere verecekleri dilekçeler Damga Resminden; 

b) Satmalacakları gayrimenkuller için fe
rağ Harcı ile Damga Resminden; 

c) Birbirinden ve ortaklarından alacakları 
faiz ve komüsyonlar Muamele Vergisinden; 

d) Tasdik ettirecekleri her türlü kâğıt ve 
defterler (ücrti adil müstesna olmak üzere) 
noterlerce alman harç ve resimden muaftır. 

e) 4 . VI . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
50 nci maddesindeki hükümler Çay kooperatif
leri hakkında da tatbik olunur. 

HADDE 3. — Bu kanunun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adalet, İçişleri, Maliye Gümrük ve Tekel, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım vekilleri me
murdur. 

\>&<i 
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& SAYISI : 255 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin kanu
nuna ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek kad
rolar hakkında kanun lâyihası ile Tekirdağ Mebusu Zeki Erata-
man'm, öze l idare hastanelerinin menkul ve gayrimenkulleriyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine devri ve Konya Mebusu Sıtkı 
Salim Burçak'ın, ö z e l idare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekilliğine devri ve sağlık tesisleri fonu ihdası hakkında ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, içişleri ye Bütçe komis

yonları raporları ( 1 5 5 1 , 2 338, 2 /394) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât vo Memurin Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetveline eklenecek kadrolar hakkında kanun lâyihası (1/551) 

T. C. 
Başvekalet 90 . 2•. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-2508 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Teşkilât ve Memurin, Kanununa ek 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek kadrolar hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 22 . I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Hususi idare bütçesinden milyonlarca lira sarf edilip dahiliye, hariciye, nisaiye, boğaz, burun, 
kulak servislerini ihtiva ve 300 hasta yatağı istiap edecek kabiliyette 4 kat üzerine, fennî şart
larla mücehhez olmak üzere inşa edilmiş olan Bursa; Devlet Bütçesinden 427 bin lira sarfiyat 
yapılarak kalorifer tesisatiyle inşası ikmal edilmiş bulunan elli yataklı Van memleket hastane^ri-
nîn mahallî idare bütçeleri ile idaresi imkânsızlığı nazara alınarak 1953 yılında Umumi Muvazeneye 
devri karar altına alınmıştır. • * > 

Bu hastaneler için yatak sayısı, dahilî tesisatı mahallin hayat şartları ve tasarruf esasları ölçüsü 
içinde hususi idare bütçeleriyle alınmış kadrolardan biraz farklı fakat her biri sahih rakamlara 
istinat etmek suretiyle hazırlanan ilişik 1, 2, 3 sayılı kadro cetvelleriyle 4 sayılı tahsisat listesi
nin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere 2 baştabip, 16 mütehassıs tabip, 6 asistan, 1 diş tabibi, 2 ec
zacı, 13 hemşire, 11 idari memur ve 33 adedi teknik personel olmak üzere 165 hizmetli kadrosunun 
ve memurlara kanunla bahşedilmiş olan özlük hakların tutarı 418 700 lira ile 350 hasta ve iaşeye 
tâbi 180 personelin iaşe masrafları karşılığı 498 000 lira ki, ceman 921 700 lira teklif edilmiştir. 



— 2 — 
Bundan başka, yıllardan beri hususi idare bütçesiyle idare edilmiş olan Ahmet Vefik Paşa 

Hastanesinin memleket hastanesine müntakil eşya ve tıbbi malzemesi bugünkü fennin icaplarına 
cevap vermiyeceği raülâhazasiyle tıbbi alât ve malzeme ve fersude hâle gelmiş demirbaş eşya ve 
teçhizatın bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek duruma ifrağı ve bâzı malzemenin yeniden temin 
ve tedariki için 100 000 liraya daha ihtiyaç görülmektedir. 

Şu hesaba göre ve aşağıda yazılı müfredat veçhile 1 021 700 liranın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti Bütçesine ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 

177 
213 

5 
1 
21 
5 

600 
300 

000 
000 
500 
300 

598 000 

1 021 700 

Masrafın müfredatı 

Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince memurlara yapılacak zam ve yardımlar 
îller memurları çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği 
Baştabip ek görev tazminatı 
Hasta ve personel iaşe masrafı 

Toplam. 

350 X 280 X 365 = 
180 X 215 X 365 = 

= 357 700 
= 141 255 
100 000 

598 955 

Hasta iaşe masrafı 
Personel iaşe masrafı 
Tesis 

Toplam 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

Esas No. 1/551 
Karar No. 13 

22 .11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 4862 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek 
kadrolar hakkında Sağlık ve Sosyal Yardim 
Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 22 . I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Yüksek Reislikçe 
21 . I I . 1953 tarihinde komisyonumuza havale 
buyurulan kanun lâyihası Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâleti mümessilleri huzuriy-
le görüşüldü : 

Birinci, ikinci ve dördüncü maddelerle ge
çici birinci madde Hükümetin teklifinde olduğu 
gibi ve geçici ikinci madde ile üçüncü madde 
tâdilen ve ekseriyetle kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Reisi Sözcü 
Ankara Çoruh 

T. Vasfi öz A. Rıza Sağlar 

Kâtip 
Çorum 

S. Baran 
Çankırı 

K. Çığman 
İmzada bulunamadı 

Antalya Bilecik 
B.Onat T. Oran 

^ Çankırı 
C. Otman 

imzada bulunamadı 
îçel • İstanbul îzmir 

A. Koksal S. Yaver N. Incekara 
imzada bulunamadı 

Kara Kayseri Kocaeli 
Esat Oktay A. R. Kikçkale Söz hakkım 

mahfuzdur 
Hüsnü Türkand 

Malatya Manisa 
H. Fırat F. İlker 

Konya 
Muhalifim 

S. S. Burçak 
Niğde Ordu 

H. Ülkü Zeki M. Sezer 

Sivas 
N. Ağacikoğlü 

Sinob 
A. Şükrü Şavlı 

imzada bulunamadı 
Sivas 

B. Taner 

m*m 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek kadrolar 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
^eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde aded ve ücretleri yazılı kadrolar 4862 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki kad
rolara eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. 
nununa bağlı «D» i 

1953 yılı Bütçe Ka-
cetvelin Sağlık ve 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ-

3017 sayılı Sıhhat ve İçtmai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin 'Kanununa ek 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek kadrolar 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ha. 
Sosyal Yardım Vekâleti kısmında yazılı kadro
lara bu kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâleti kısmına, ilişik (4) sayılı 
cetvelde tertipleri yazılı tahsisat ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . II . 1953 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
; K. Zeytinoğlu 

ga. ve So. Y. Vekili 
Dr.E.ff. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökm,en 

Çalışma Vekili 
S. Agaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel, Vekili 

Ulaştırma Vekili 
T. tf resin 

İşletmeler Vekili ve 
Gm. ve T. V. V, 

8. Yırcah 

S. ve S. T. K. 

GEÇİCİ MADDE,2. — 1953 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (4) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine i 1 021*700 lira 
eklenmiştir. 

* MADDE 3. — Bu kanun 1 ve 2 nci maddele
ri hükümleri 28 Şubat 1953 tarihinde diğer mad
de ve hükümleri 1 Mart 1953 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin tekliflerine bağlt cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 
Kadro 

Sayı aylığı 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurum
lan mütehassısları 

4 Birinci 
5 > 
6 ikinci 
7 Üçüncü 
9 Beşinci 

sınıf mütehassıs 
» » 

» » 
» » 

90 
80 
70 
60 
40 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardtm kurum
ları asistanları 

10 Asistan 6 35 

Hastaneler, sağlik ve sosyal yardım kurum
ları di§ tabipleri 

9 Beşinci smıf diş tabibi 1 40 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardrnı kurum
lan ec&acüan 

8 Üçüncü eınrf eczacı 50 

D. Görevin çeşidi 
Kadro 

Sayı aylığı 

11 Beşinci sınıf eczacı 30 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurum
lan hemşireleri 

11 Başhemşire 
12 Birinci smıf hemşire 
13 İkinci » > 

1 30 
2 25 

10 20 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardtm kurum
lan idari memurlan 

10 
11 
IX 
12 
12 
12 
12 
13 
14 

Yönetim memuru 
> > 

Hesap memuru 
Ayniyat mutemedi 
Hasta kabul memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Depo ve ambar memuru 
Kâtip 
îmam ve gassal 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

35 
30 
30 
25 
2$ 
25 
25 
20 
15 

[2] SAYILI CETVEL 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardtm kurumlan 
ek görev tazminatı 

Gflrevin çeşidi 

Baştabip 

Sayı Lira 

a 2oo 

(S. Sayısı : 255) 



h 

1 

2 

3 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» 

Kaloriferci 
» 

Kalfa 
» 
2> 

Usta 
» 

Kalfa 
» 

Laborant 
» 
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[3] SAYILI CETVEL 

Sayı 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 

Ücret 

475 
250 
225 
100 
225 
200 
175 
200 
175 
150 
100 
250 
200 

G. 

5 
6 

Görevin çeşidi 

Aşçıbaşı 
» 

Aşçı 
» 

Şoför 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» » 
» » 

Santralci 
Hademe 

» 

» 
» 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

r-( 

4 
30 
33 

1 
10 
57 

Ücret 

300 
250 
200 
150 
225 
250 
175 
150 
125 
100 
75 

200 
100 
75 

B. M. 

201 

202 

206 

209 

217 
427 

12 

12 

12 
40 

10 

[4] SAYILI (A) İŞARETLİ CETVEL 

* ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
îller memurları aylığı 
Ücretler ; "' '"'".:' "*•' 
îller hizmetlileri ücreti 
Baışka zamlar : 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
İller memurları çocuk zammı . • < • • 
Yakacak zammı 
5434 sayılı Kanunun 14wcü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 nen mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ek görev tazminatı 
Devlet hastaneleri " • 

Lira 

177 600 

213 300 

5 000 
1 000 

21 500 
5 300 

Ö98 000 

1 021 700 
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Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'm, özel idare hastanelerinin menkul ve gayrimenkulleriyle Saf

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi (2/838) 

»5.1. 195H 

Büyük Millet Meclisi Ytikseb Bakanlığına 

Mevcut özel idare hastanelerinin menkul ve gayrimenkulleriyle Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devri hakkındaki kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. Gereğinin yapıl
masına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Z. Erataman 

25 . I . 1952 

GEREKÇE 

Yurdumuzun sağlığını bir bütün olarak mütalâa etmeyi her zaman arzularız. Bununla beraber 
bugünkü hususi kanunlariyle tertiplenmiş sıhhi tesisleri bir anda Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı bünyesinde toplamanın imkânsızlığını da takdir ederiz. Bir fikre varmak için evvelâ umumi sağ
lık tedbirleri üzerinde halen malik olduğumuz hasta yatağı adedini teshil edelim. Şöyle ki : 1951 so
nuna kadar mevcut olması lâzımgelen yatak adedi : 

8 900 Devlet hastanesinde 
4 107 Verem » 

800 Doğum evlerinde 
360 Sağlık merkezlerinde 

3 204 özel tdare hastanelerinde 
' 2 109 Belediye hastanelerinde 

225 Trahum hastanelerinde 
4 100 Askerî hastanelerde 
2 104 Bakanlıklar hastanelerinde 

357 Cemiyet » 
801 Cemaat » 
853 özel » 
631 Yabancı » 

Yekûn olarak 28 551 yatağın mevcudiyeti anlaşılır. 
Nüfusumuz 21 milyon olduğuna göre bin vatandaşa isabet eden yatak adedinin 1,3 olduğu gö

rülür. Bu nispeti dış âlemle mukayese edersek ingiltere ve Amerika'da binde 15, Norveç ve Dani
marka'da 14, isveç'te 11, Almanya'da 10, Filistin'de 5,5, Balkanlarda vasati 2,5-3, Mısır'da 1,5, 
Irak'ta binde nispetinin bir olduğu görülür. 

Yurdumuzu yakın komşularımız Balkanların yatak seviyesine ulaştırmak istersek 1000 de 3 
ten asgari 63 000 yatağa ihtiyacımız olduğu görülür. Mevcut nispeti illerimize göre tetkik etti
ğimiz zaman alacağımız netice bizi düşündürecek mahiyettedir. 

Senelerce yurdun muayyen bölgeleri coğrafi durumları, iktiadi vaziyetleri, ilmî ve içtimai se
viyeleri ve nihayet seyri sefer durumlarına göre kısmi bir inkişaf gösterirken Sağlık Bakanlığı 
tesisleri dışında da belediye resmî ve hususi birçok hastaneler kazanmışlardır. Yine bu gibi iller
de devletin numune hastaneleri de yer almıştır. Halen numune ve diğer devlet hastanelerinden 
istifade elen illerimiz sayısı 28 dir. 1951 senesinde bâzı illerimize verem hastaneleri de ilâve 
edilmiştir. 

Bunun dışında kalan 34 ilimizin 48 hastanesini özel idare hastaneleri teşkil etmektedir ki, ma-
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halli bütçe ile idare edilmektedirler. Bir ilimizde ise ne bakanlığın ve ne de Özel idarenin tek bîr 
yatağı yoktur. Mesele şuradadır : 28 ilimiz hastanelerini muvazenei umumiyeden verilen tahsi
satla idare ederken aynı haktan aynı derecede istifade etmesi lâzımgelen diğer 34 ilimizdeki 48 
hastane özel idare bütçeleriyle idare edilmektedirler. 

Yurttaştan kazancına göre müsavi alman vergilerin aynı vatandaş kitlelerinin adalet prensibine 
uygun olarak aynı nispet dahilinde sağlığının korunması da şarttır. Gerçi Sağlık Bakanlığı özel ida
re hastanelerine de aşağıda göstereceğimiz miktarda yardım yapmaktadır. Bizim varmak istediğimiz 
gaye 63 ilimizin özel idare bütçelerinden ayıracakları % 10 miktarının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına devredilmesi keyfiyetidir. Bu tahakkuk ettiği takdirde bugün mevcut olan öz ve üvey ev
lât muamelesi ortadan kalkmış olur. 

Hastanelerin Sağlık Bakanlığına menkul ve gayrimenkulleriyle devri keyfiyeti ise bakanlığa 
lüzumlu gördüğü illerde hastane tesisi veya yatak adedini artırma imkânlarını verecektir, lllerce 
hastaneler dışındaki umumi sağlık hizmetlerine ayrılan tahsisatın mahfuz tutulacağı ve Sağlık Ba
kanlığınca ödeneceği tasrih edilmiştir. Esasen muvazeneyi umumiyeye yeni bir yük tahmil etmeden 
bütçeden bir ek tahsisat istemeden tahakkuk edecek bu intikalin memleket sağlığının daha âdil daha 
iyi korunmasına vesile vereceğine inanıyorum. 

1952 ye mahsus olarak konan kayıt özel idare bütçeleri sağlık tahsisatları ayrılmış olduğundan 
bu tahsisatların bakanlığa devri uygun görülmüştür. 

özel idarece idare edilen sağlık hizmetlerinin bakanlığa devri anında illerin yaptırdıkları sağlık 
tesislerinden veya aldıkları demirbaşlardan borçlu iseler illerin ödemeleri temin edilmiştir. 

1951 Sağlık Bakanlığından alman kayıtlara göre : 
63 ilimizin özel idare bütçeleri yekûnu 71 150 924 liradır. Bu illerin umumi sağlık hizmetlerine 

tahsisleri yekıura 7 172 744 liradır. Bu 7*milyon 172 bin 744 liranjm ancak 5 S61 380 lirası 
hastane gelir gider ve personeline ayrılmış bulunmaktadır. Halbuki aynı hastanelere 1951 
yılı içinde bakanlıkça normal ve fevkalâde olarak 3 578 340 lira yardım edilmiştir ve 
bakanlığın yardımı olmadan özel idare hastaneleri sağlık hizmetlerine devanı edemiyecek durumda
dırlar. Her sene özel idare bütçelerindeki,inkişaf da nazarı dikkate alınacak olursa bakanbğm yardımı
nın da zamanla azalacağı meydana çıkar. Kaldı ki bugünkü nispetlerde dahi her il bütçesinin %10 unu 
tahsis ettiği takdirde illerin umumi sağlık hizmetlerine ayırdıkları 7 172 744 liranın 57 852 lira nok
sanı ile 7 115 092 lira tahakkuk ettiği görülür. Bu suretle de özel idare bütçesinden umumi sağlığa 
% 0,9-5 gibi tahsisat ayıran illerin yanında % 32, 28, 20, 15, 12 gibi nispetlerde ödenek ayıran 
illerimize çeşitli memleket hizmetlerini daha geniş ölçüde sağlamak imkânını vermiş olacağjz. 
Yatak adedine gelince : Yurdumuzda vasati 1 000 de 1,3 yani 10 000 de 13 olan yatak adedine mu
kabil bu, yurdun yarısından fazlasmdaki n:spei 10 000 de 1-5 arasmda değişmektedir. Vasati 
13 ün üstünde ancak 4 - 5 ilimiz mevcuttur. Bn {asan kabul edildiği takdirde yurdun muayyen 
bölgelerindeki hasta yatağı noksanlığı da ihtiva en göre ayarlanma imkânına kavuşacaktır. 
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TEKİRDAĞ MEBUSU ZEKÎ ERATAMAN'IN 
TEKLİFİ 

özel idare hastanelerinin menkul ve gayrimen-
kulleriyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

devri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1. I I I . 1952 den itibaren bü
tün özel idare hastaneleri menkul ve gayrimen-
kulleriyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
devredilmiştir. 

MADDE 2. — 1. I I I . 1952 den itibaren özel 
idareler bütçelerindeki umumi sağlık tahsisatı
nın hastaneler için koydukları personel ve umu
mi gelir giderlerini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devrederler. 

MADDE 3. — 1. I I I . 1953 ten itibaren her 
özel idare bir yıl evvelki tahakkuk etmiş gelirleri
nin % 10 unu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına tahsisat olarak ayırırlar. 

MADDE 4. — 1. I I I . 1953 ten itibaraı Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her ilim. hasta
neler dışındaki umumi sağlık hizmetlerine bir 
yıl evvelki bütçesindeki tahsisattan noksan ol
mamak üzere ödenek verir. 

MADDE 5. — İl özel idareleri yaptırdıklar? 
sıhhi tesislerden veya satmaldıkları demirbaş
lardan borçlu iseler borçlarını ödemekte devam 
ederler. 

MADDE 6. 
muteberdir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı yürütür. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Zeki Erataman 

Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, özel idare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine 
devri ve sağlık tesisleri fonu ihdası hakkında kanun teklifi (2/354) 

13. H. 1952 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özel idareler tarafından idare edilmekte bulunan hastanelerin Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlı
ğına devrini ve (Sağlık tesisleri fonu) ihdası haklnndaki kanun ıteklifim ilişik olarak gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 
Konya Milletvekili 

Dr. S. Salim Burçak 
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GEREKÇE 

Memleketimizde hasta tedavisi ile vazifeli müesseselerde yatak adedi otuz bin'in biraz altın
dadır. Bu yatakladan yirmi bir bini Devletin elinde, 3 214 ü özel idareler ve geri kalan beş bin 
kadar yatak da belediye, cemiyet ve özel şahıslar elindedir. 63 ilimizden 28 inde Devlet hasta
ne tesis ederek vatandaşların tedavisi için para sarfettiği halde geri kalan 35 il ve 15 ilçedeki 
hastaneler umumi muvazene dışında halktan toplanan özel idare gelirleri ile idare edilmektedir. 
Bu suretle nazari olarak aynı haklara sahip olan muhtelif iller halkı hastane mevzuunda farklı 
muameleye tâbi kılınmıştır, özel idareye ait bulunan hastanelerden bir kısmı hiçbir tasnif, sıra 
ve mucip sebebe dayanılmadan muhtelif tesirler altında umumi muvazeneye alınmıştır. Anayasa 
ve diğer .kanunlarımız muvacehesinde bütün vatandaşlar müsavi hak ve vecibelere sahip bulun
dukları halde, hastalıklarının tedavisinde farklı muamelelere tâbi bulunmaları keyfiyeti açık bir 
haksızlıktır; üzerinde fazla münakaşa edilmez derhal: düzeltilmesi icabeder. Hastalarının tedavi
sine devlet el atmadığı için hastane tesis ve idame, eden özel idareler bütçelerinin büyük bir yekûn 
teşkil eden kısmını sağlık hizmetlerine ayırmaya mecbur olmakta ve ilin diğer çok mühim işlerini 
başaramaz bir duruma gelmektedirler. 

Hastane mevzuunda muhtelif özel idarelerin durumları şu birkaç rakam açıkça göstermeye 
kâfidir : İçel Özel İdaresi 1951 yılı Bütçesinin yüzde 32,75 ini, İsparta yüzde 28,69 unu ve Antalya 
22;14 ünü sağlık hizmetlerine ayırdığı halde; illerinde Devlet hastaneleri bulunduğundan Mardin 
Bütçesinin yüzde 0,33 ünü, Maraş yüzde 0,51 ini, Bitlis 0,53 ünü. Kayseri 0,70 'ini ve Tokad 0,75 ini 
sağlık hizmetlerine tahsisi kâfi bulmaktadırlar. 

özel İdare gelirlerinin kaynakları muhtelif olduğu gibi .gelir yekûnları da hiçbir nispet ve esa
sa dayanmamaktadır. Nüfus başına düşen gelir miktarları çok şayanı dikkattir. Bu miktar Trabzon'
da 181, Ağrı'da 214, Kırşehir'de 218, Çoruh'ta 225, Hatay'da 267, Konya'da 284, İçel'de 291, 
Burdur'da 320, Bilecik'te 370, Ankara'da 62] ve İzmir'de 647 kuruştur. Memleketin muhtelif böl
gelerinden alman bu rakamlar özel 'idare gelirlerinin nispetsizliğini aşikâr bir surette göstermekte
dir. Gelirleri nüfus başına sırasiyle 214, 218 ve 284 olan Ağrı, Kırşehir ve Konya illerindeki has
taneleri özel idareler idare ederken, yine gelirleri nüfus başına 320, 370 ve 621 kuruş olan Burdur, 
Bilecik ve Ankara illeri hastanelerinin Devlet Hazinesinden idare edilmesini haklı gösterecek hiçbir 
sebep mevcut değildir. 

Umumi olarak memleket ihtiyacının çok dununda bulunan hasta yatak sayılarının illere göre tev
zii de düşündürücüdür, Ankara'da 856, Trabzon'dal 197, Afyon'da 1 700, Amasya'da 2 335, Konya'da 
3 080, Siird'de 6 320, Kırşehir'de 7 280 ve Bingöl'de 9 722 nüfusa bir hasta yatağı isabet etmektedir. 
«Bu hesaplar yalnız umumi hastalıklara tahsis edilmiş bulunan Sağlık Bakanlığı ve özel idare hasta 
yatakları üzerinden hesabedilmiştir.» ; 

özel idare bütçelerini il genel meclisleri tanzim ettiklerinden, hastane hizmetleri için bütçelere ko
nulan ödenek miktarları arasında da pek bariz farklar mevcuttur. Hastane genel giderlerine beher 
yatağa bir gün için 1951 yılında Kırşehir'de 50. Ağrı'da 60, İsparta'da 82, Kars'ta 126, Konya'da 
153, içel'de 274, Manisa'da 290, İzmir'de 370 ve Kocaeli'de 390 kuruş ödenek ayrılmış bulunmakta
dır. Bu rakamlar muhtelif özel idare hastanelerin leki hasta bakım ve tedavilerinin ne kadar farklı 
olduğunu gösterir. 

özel idare hastanelerindeki mütehassıs ve personel noksanı ise büyük bir dert halindedir. 
Memleketimizde şimdiye kadar esasları tesbit edilmiş, hudutlar! çizilmiş müstakar ve bütün mem

leketin sağlık dâvasını aynı zaviyeden ele alan bir sağlık politikası mevcut değildir. Memleketin 
sağlık işleri perakende alınan tedbirlerle idare edilmiştir. Koruyucu tababet ile tedavi edici tababetin 
ne şekilde ele alınacağı, bu iki mühim memleket hizmetinde Devletin ve vatandaşın karşılıklı ödevleri
nin nelerden ibaret bulunduğu veya bulunması icabettiği'kesin olarak programa bağlanamamıştır. 
Gelir kaynakları mahdut, sağlık tesisleri ihtiyacın pek azma cevap verebilecek miktarda olan memle
ketimizin bu mühim ve fakat başarılması zor dâvasının üzerinde yeni iktidarın dikkatle durduğu ve 
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inceleme yaptığı malûmdur. Böyle olmakla beraber sağlık işlerimiz programa bağlanıncaya kadar 
özel idare ve Devlet hastaneleri ikiliğini ortadan kaldırmak lâzımdır. 

•özel idarelerin 1951 yılımda hastan* hizmetleri için ayırmış oldukları paranın yekûnu 5 mil
yon 890 657 liradır. Bu miktar para ile hastaneler idare edilemediğinden devlet bütçesinden yar
dım görmektedirler. 1951 yılına kadar devletin özel idarelere yaptığı yardım pek .az iken mezkûr 
yıl bütçesiyle bu yardım 3.milyon 577 870 liraya çıkarılmış ve 1952 bütçesinede bu miktarda öde
nek konulmuştur. Şu halde özel idare hastaneleri için sarfedilen para yekûnu 1951 yılında 9 mil
yon 468 527 liradır. Yüzde hesayle 62.2 sini özel idareler 37.8 ini devlet vermektedir, özel idare 
hastaneleri umumi muvazeneye geçtiği takdirde bütçeye 6 milyon raddesinde bir masraf yükleye
cek demektir. Devlet illere; köy ve kasaba yollarının yapılması ve köylerin içme suyuna kavuş
maları için her sene miktarları artan yardımlarda bulunmaktadır, illerin bu yardımlardan seyya
nen istifade edebilmeleri için hastanesi olanlardan bu yükün kaldırılması lâzımdır. 

Esasen özel idare hastanelerinin devlete geçmesi bütçeye 6 milyon raddesinde bir masraf 
yükleyecek ise de 5 nci madde gereğince teşkil edilen fondan elde edilecek beş milyon raddesiri-
deki para;* sağlık tesislerinin meydana getirilmesine sarf edileceğinden; (her sene Devlet bütçe
sinden ayrılacak paralarla kurulacak bu müesseselerin yükünden kurtarılmış bulunacak ve bu 
suretle Devlet bütçesine ancak bdr milyonluk bir masraf bindirilmiş olacaktır, özel idare vari
datlarının mütemadi artışları muvacehesinde bu fark da ortadan kalkmış bulunacaktır. 

özel idarelerin hastaneleri Devlete geçtikten sonra kanunen mükellef oldukları sağlık hizmet
lerine ayıracakları ödenekten ayrı olarak bütçeleri umumi varidatının yüzde 8 ini (sağlık tesis
leri fonu) namı altında tesis edilecek bir (hesaba yatırılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis et
meleri teklif edilmiştir. Bu fonda toplanacak paraların Genel Muhasebe Kanununun 65 nci mad
desi gereğince sarf edilmesi ve Barf sureti ve fonun idaresini tâyin eden bir tüzüğüm hazırlan
ması lüzumlu görülmüştür. 

Ayrıca hastane hizmetlerinden alman ücretlerin de sağlık tesisleri fonuna ithali ıteklif edilmiş 
olup, hakiki maliyet fiyatları üzerinden ücret alındığı ve hastalarım ücretle tedavi ettirebilecek 
durumda bulunanların bedavacılığına nihayet verildiği takdirde küçûmsenemiyecek bir yekûn teş
kil edeceği mülâhaza edilmiştir. 

Geçici madde ile hastanelerin İ952 yılı genel giderlerinin özel idarelerce Sağlık Bakanlığına 
devri kabul olunmuştur ki; (bu suretle 1952 yümda bütçeye yüzde 39 nispetinde daha az külfet 
yüklenmiştir. 

Bu teklifimiz kanunlaştığı takdirde; bir taraftan sağlık sigortalarının temelini teşkil edecek 
modern tesisler meydana gelecek, diğer taraftan mıihtelif iller arasında seenlerden fberi sürüp gi
den ve münakaşa mevzuu olan ikilik ortadan kaldırılacak, fakir ve murakabeden uzak özel ida
reler elindeki pek çoğu hastane vasfını dahi haiz bulunmıyan müesseselerin iSağlık ve Sosyal Yar-* 
dım Bakanlığı emrinde vatandaş, sağlığına daha iyi hizmet ifa 'edeceklerine inamyortız. 

13.11.1952 
n •• * K o n y a Milletvekili 

< ; " * " • - • ? * Dr. Sıtkı Salim Burçak 
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KONYA MEBUSU SITKI SALİM BURÇAK' 

İN TEKLİFİ 

özel idare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devri ve sağlık tesisleri fonu ihdası 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. özel idareler tarafından idare 
edilmekte bulunan hastaneler; mevcut kadro vs 
personelleriyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına devredilmiştir. 

îdare etmekte bulundukları hastanelerin 
umumi muvazeneye geçmesine rıza göstermiyen 
özel idareler eskisi gibi hastanelerini idarede ser-
bestirler. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince, umu
mi muvazeneye geçen hastanelerin bilûmum bina 
ve müştemilâtı; demirbaş ve istihlâk eşyaları ve 
mevcut ise vakıfları bedelsiz olarak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına devredilir. 

MADDE 3. — Devredilen hastanelerin her 
türlü borçları evvelce bağlı bulundukları özel ida
relerce alacaklıya mevcut şartlar dairesinde öde
nir. 

MADDE 4. — Özel idarelerin; hastaneler için 
devirden evvel yapmış oldukları mukavele ve 
taahhütler aynen tanınır. 

MADDE 5. — Her özel idare 1953 Malî yılın
dan itibaren kanunen yapması icabeden sağlık 
hizmetlerine ayıracağı ödenekten ayrı olarak iki 
sene evvelki tahakkuk etmiş bütçesinin yüzde 8 
ni sağlık tesisleri fonu namı altında tesis edilen 
hesaba yatırılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 

* Bakanlığına tahsis eder. 
Maliye Bakanlığı Bütçesine varidat olarak 

girmiyecek olan bu fonda birikecek para ile 

memlekette sağlık tesisleri meydana getirilir. 
Sağlık Tesisleri Fonu Genel Muhasebe Kanunu
nun 55 nci maddesi ahkâmına tâbidir. 

MADDE 6. — Hastanelerde alınacak bilû
mum ücretler Maliye Bakanlığı Bütçesine varidat 
kayıt edilmez. Bu ücretler sağlık tesisleri fonuna 
katılır. 

MADDE 7. — Hastanelerde yatak, poliklinik 
ve lâboratuvar muayene ve tedavisi içip alınacak 
ücretlerin hakiki maliyet fiyatı üzerinden tesbi-
tine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkili
dir. 

MADDE 8. — Sağlık tesisleri fonunun ida
resini ve sarfını gösterir bir tüzük 1952 Malî yı
lı sonuna kadar hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE — Özel idare hastanele
rinin genel giderlerine ayrılan ödenek ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yine aynı hiz
metler için yaptığı yardımdan hastanelerin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devri tarihin
den 1952 Malî yılı sonuna kadarki, müddete isa
bet eden miktarları özel idarelerce Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına devredilir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 10. -— Bu kanunu Maliye, İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür, 

(Sı Sayısı : g 5 İ ] 



- ı s -
Saglık ve Sosyal Tardım Kanusyonu rapora 

T, B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardrm Komisyonu 

Esas No. 2/338, 2/354 
Karar No. 12 

12 T IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Miletvekili Zeki Erataman'ın ve 
Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'in, özel 
idareler hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yar-
d1 m Bakanlığına devrine ait olup 28 . I . 1952 
ve 20 . II 1952 tarih ve 2/338 ve 2/354 numara 
ile komisyonumuza havale buyurulan kanun 
tekliflerinin tevhiden ve teklif sahipleriyle' 
Sağlık ve Sosyal .Yardım ve İçişleri Bakanlıkları 
temsilcileri huzuriyle müzakeresine başlandı. 

özel idare hastanelerinin bulundukları elîm 
durum gayrikabili reddolduğu, her yıl Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılan yardım
lara rağmen bu hastanelerin yıllardır en asgari 
fennî imkânlara kavuşamamış olması, bu hiz
met yolunda muhtelif illerin özel idarelerinin 
daima nispetsiz ve ahenksiz masraflar ihtiyar 
etmek mecburiyetinde kalmaları, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bizzat il genel meclis
lerinin bu kabîl hastanelerin süratle umumi mu
vazeneye alınması yolunda mazbatalarla müra
caatları ve nihayet memleketin mevcut bütün 
hastanelerinin sabit bir sisteme bağlanmasında
ki çekinilmez zaruretler karşısında komisyonu
muz kanun tekliflerini tadilen ve ittifakla ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince îçişeri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Talât Vasfi öz 
Sözcü 

Kocaeli 
Fon tesisi yerine % 10 ların-doğruca Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçenine 
intikal ettirilmek üzere Maliyeye devrine ta-

taftaran 
ff. Türkand 

Kâtip 
Bilecik Antalya 
T. Oran Fon tesisi yerine % 10 ların 

doğruca Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı bütçesine inti
kal ettirilmek üzere Maliyeye 
devrine taraftarım 

Dr. Fatin Dalaman 
Aydın Çankırı 

Fon tesisi yerine % 10 lann doğruca Sağlık Ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesine intikal etti
rilmek üzere Maliyeye devrine taraf tanz. 

C. Ülkü Dr. K. Çtğman 
Çankın Çoruh tçel 

Celâl Otman Dr. A. R. Sağlar A. Koksal 
İmzada buluna

madı 
İsparta İstanbul 

Dr. İrfan Aksu Andre Vahram Bayar 
imzada bulunamadı 

Kars Kocaeli 
Dr. Esat Oktay Dr. E. Vassaf 

Kocaeli Konya 
Ziya Atığ Dr. S. Burçak 

imzada bulunamadı 
Kütahya Manisa Mardin 

/. Ş. Özgen Muhalifim Aziz Uras 
F. İlker imzada buluna

madı 
Niğde Ordu 

Fon tesisi yerine % 10 lann doğ- Z. M. Sezer 
ruca Sağlık ve Sosyal Yardım 
dım Bakanlığı Bütçesine intikal 
ettirilmek üzere Maliyeye devrine 

Taraftarım. Seyhan 
H. Ülkü C. Türk 

Sinob Sivas Sivas 
A. Şükrü Şavlı N. Ağacikoğhı B. Taner 

imzada bulunamadı. 
Tekirdağ 

Fon tesisi yerine % 10 lann doğruca 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesine intikal ettirilmek üzere Ma

liyeye devrine taraftanm. 
Zeki Erataman 

imzada bulunamadı. 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 8 i XII . 1952 

Esas No. 2/338, 2/354 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman ve 
Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'm, özel 
idareler hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına devrine dair olan kanun tek
lifleri ile Sağlık Komisyonu raporu teklif sa
hiplerinden Rıfkı Salim Burçak ve Hükümet 
temsilcileri hazır bulundukları halde komisyo
numuzda okunup müzakere edildi: 

tkel idarelerin malî durumlarının iyi olma
ması hasebiyle hastanelere gerektiği gibi yar
dım edemediği ve bu sebeple de bu hastanele
rin Devlet hastanelerine nazaran fennî imkân
lardan mahrum kaldıkları ve Sağlık Bakanlığı
nın yardımlarına rağmen arzu edilen şekilde 
idare edilemedikleri, reddi kabil olmıyan bir 
hakikattir. 

Devlet hastaneleriyle özel idare hastaneleri 
arasında bugün mevcut olan nispetsiz farkın 
giderilmesi de, ancak Devlet hastaneleri arası
na ithaliyle mümkün olacaktır. Ancak; mevcut 
kanun hükümlerine göre özel idare hastanele
rinin idaresi mahallî bir sağlık hizmetidir. Bu 
hizmeti ifada bugün olduğu gibi, yarın da de
vam etmesi tabiîdir. 

Sağlık Komisyonu birinci maddesinde has
tanelerin kayıtsız ve şartsız olarak mahallî ida
relerin mütalâaları alınmadan maliyeye devrini 
istemektedir. Bu ise mahallî idarelere mevdu olan 
bir hizmetin ifasından, o idarenin alıkonulması 
gibi bir mâna taşımaktadır. Komisyonumuz bu 
sebeple mahallî idarelerin muvafakatiyle devrin 
yapılmasını mevzuatımıza, Anayasamıza ve ma
hallî idarelerin muhtariyeti prensibine uygun 
olacağı mütalâasına varmış, maddeyi bu yolda 
tadil zaruretinde kalmıştır. Ayrıca Sağlık Ko
misyonunun ikinci maddesiyle derpişini düşün
düğü fon tesisi de, mahallî idarelerin muhtariyeti 

prensibine uymıyacağı ve bu kabîl hastane
lere yardım işinin tamamen meclisi umumilere 
bırakılması lâzım olduğu kanaatine vararak bu 
maddenin kaldırılmasını zaruri görmüştür. Sağ
lık komisyonunun 3 ncü maddesinde, devredi
len bu müesseselerin bütün borçlarının özel idare
lerce ödenmesi mükellefiyetini vaz'etmektedir. 
özel idarelere ait olan hastanelerin, bugünkü 
kıymetleri karşısında inşaattan mütevellit borç
larının] hastanelerle birlikte Devlete intikalinin 
hak ve adalete daha uygun bulunacağı kanaatine 
varılarak mezkûr madde de tadilen kabul edil
miştir. 

Teklifin bütçe yılından evvel kanuniyet kes-
bedîp 1953 yılı Bütçesine mahallî idarelerin mu
vafakatiyle devredilecek hastanelerinin 1953 gi-
delerini karşılamak üzere bütçeye tahsisat konul
ması komisyonumuzca muvafık görülerek ivedi
likle müzakeresine ve tekliflerin yukarda izah 
olunan mucip sebeplere göre kabulüne oy birli
ğiyle karar verildi. 

buyurulmak üzere 
Komisyon Başkanı 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Kâtip 
Muğla 

F. Bn.se r 
Bursa 

R. Affbar 
Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
F.Keçerioglu 

Van 
î. Aktn 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili Sözcü 
Bursa 

İV. Yılmaz 

Afyon K. 
4. Veziroğlu 

Bursa 
A. Erozan 
îsparta 
T. Tola 

Kütahya, 
Y. Aysal 

A. 

İzmir 
P, Arat 

Amasya 
K. Eren 
Çoruh 
Z. TJral 

tstanbul 
0. Türkgeldi 

Kütahya 
B. Besin 

Zonguldak 
Yurdabayrak 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NUNUN DElŞTİRtŞÎ 

özel îdare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına devrine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — özel idare hastaneleriyle müş
temilâtı 'intifa hakkı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ait olmak üzere bedelsiz olarak hiç
bir resim ve harca tâbi olmadan Hazine namına 
tapuya tescil edilir. Bu tesislere ait menkuller 
bedelsiz olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına devredilir. 

MADDE 2. — Her özel îdare 1953 Malî yı
lından 'itibaren kanunen yapması icabeden sağ
lık hizmetlerine ayıracağı ödenekten ayrı olarak 
bir sene evvelki tahsil edilmiş gelirinin yüzde 
onunu sağlık tesisleri fonu namı altında Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Banka&mda tesis edilen 
hesaba yatırılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına tahsis eder. Bu fonda birike
cek para memlekette sağlık tesis ve teçhizlerinin 
ıslah ve ikmaliyle gerekli inşaata sarf edilir. 

MADDE 3. — özel İdareler devrettikleri sıh
hi müesseselerin bütün borçlarını ödemekte de
vam ederlsr. 

MADDE 4. — Bu kanun 1953 Malî yılı ba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye, İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞI 

özel idare hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına devrine dair Kanun 

MADDE 1. — özel İdare hastaneleriyle müş
temilâtı, intifa hakkı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ait olmak üzere bedelsiz olarak hiç
bir resim ve harca tâbi olmadan Hazine namma-
ll Genel Meclisinin muvafakati inzimam ettiği 
takdirde, tapuya tescil edilir. Bu tesislere ait 
menkuller bedelsiz olarak Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına devredilir. 

MADDE 2. — özel idareler, devrettikleri 
sıhhi müesseselerin bütün borçlarını ödemekte 
devam ederler. Ancak, bu müesseselerin inşala
rından doğan borçların, kanunun neşri tarihin
de ödenmemiş kısmı, Hazineye devredilir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe Komisyona rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 7 VII . 1953 

Esas No. 1/551, 2/338, 354 
Karar No. 105 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 4862 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetveline eklenecek 
kadrolar hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 20 . 2 . 1953 tarihli ve 71/2508 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ile Kon
ya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ile Tekirdağ Me
busu Zeki Brataman'm özel idare hastaneleri
nin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine devri 
hakkındaki kanun teklifi Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve İçişleri komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletleri mü
messilleri huzuriyle tevhiden tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası; Müvazenei Umumiyeye alı
nan Bursa ve Van hastanelerinin kadro ihtiyaç
larının teminini kanun teklifleri ise halen özel 
idarelere ait olarak kalan bilûmum hastanele
rin Umumi Muvazeneye devri maksadını istih
daf etmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
lerden halen (34) vilâyetimizin özel idarele
rince idare edilmekte olan (3545) hasta yata
ğına sahip (45) hastane mevcut olduğu anlaşıl
mıştır. 

Malî müzayakadan başka idari ve teknik çe
şitli imkânsızlıklar içinde bulunan özel idare 
hastaneleri bu yüzden kendilerine tereddüp 
eden sağlık hizmetini matlup şekilde ifa edebil
mek kifayetinden çok uzak bulundukları ci
hetle bunların tamamının Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine devri, ait oldukları özel ida-
releri emsallerine nazaran sıkışık durumdan 
kurtaracağı gibi sağlık hizmetlerinin daha esaslı 
şekilde ifasına da imkân vereceği, diğer taraftan 
aynı statüye tâbi özel idareleri bu sahada müsa
vi duruma getirecek ve umumi olarak vatandaş 
sağlığı bakımından da faydalı neticeler temin 
edecektir. 

Bu husus göz önünde bulundurularak tasarı 

ve teklifler esas itibariyle uygun görülerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Birinci madde komisyonumuzca yeniden ka
leme alınmış ve bu maddeyle ilişik (1) sayılı 
etvelde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine 
devrolunacak hastaneler ile yatak adedleri tes-
bit edilmiştir. 

Yine komisyonumuz tarafından hazırlanmış 
olan ikinci madde ile devrolunacak hastanelerde 
halen mevcut olan kadroların, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti Kuruluş ve memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna ilişik cetvellere 
eklenmesi temin edilmiştir. 

özel idareler, hastanelerin Müvazenei Umu
miyeye alınması suretiyle kendilerine göre ol
dukça ağır malî külfetlerden kurtulacakları mu
cip sebebiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu tarafından özel idare gelirlerinin yüzde 8 - 10 
unun iştirak payı olarak her yıl ayrılıp Hazine
ye verilmesi hakkında yapılan ve tasarıya ekle
nen madde komisyonumuzca uzun müzakerelerden 
sonra kabule şayan görülmemiş şu kadar ki, mu
vakkat birinci madde ile bu kanunun meriyeti 
tarihine kadar alâkalı özel idareler tarafından 
taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait olarak 
tahakkuk etmiş ve edecek bilûmum borçların. 
özel idareler tarafından ödenmesi esası kabul 
edilmiştir. 

^Devrolunacak hastanelerin idare ve personel 
masraflarının karşılanması 1954 yılı Müvazenei 
Umumiye Kanununa konulacak tahsisat ile 
mümkün olabileceği anlaşılmış bulunduğundan 
diğer taraftan devir hazırlıklarının ifası ve ha
lihazır durumariyle devri istihdaf eden bu has

taneler in tesisat, teçhizat ve kadro bakımın-
ıdan noksanlarının tesbiti ile ona göre de ay
rıca gerekli tahsisatın teklif edilebilmesi için 
de kâfi bir zamana ihtiyaç mevcut olduğu an
laşıldığından bu kanunun 28 . I I . 1954 tarihlin
den itibaren meriyete girmesi komisyonumuz
ca muvafık görülmüştür. 
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Devir isinin 1954 Bütçe yılı iptidasında te

kemmül etmiş hale gelebilmesini temin içdn me
riyet zamanına kadar geçecek beş ay zarfında 
birinci maddeye göre alâkalı vilâyet umumi 
meclislerinin omvafakatlarmın alınmasını ve 
buna ait idari muamelelerin ifasını mümkün 
kılmak üzere Hükümete salâihiyet verilmesine 
dair olan hüküm muvakkat ikinci madde olarak 
kalbul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri de bu esaslar dairesin
de tanzim ve kabul edilmiş bulunan kanun lâ
yihası hazırlanan cetvelleri ile birlikte öncelik 
ve ivedilikle (görüşülmesi temennisiyle, Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Beis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener. H. Hüsman 

Kâtip 
Sîvas Çanakkale Eskişehir 

H. îmre K. Akmantar A. Potuoğbı 
İstanbul İstanbul 
8. Oran F. Saytmer 

İzmir Kastamonu 
Söz Ihakkım mahfuz H. Türe 

olarak 
B. Bilgin 

Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay R. Birand M. A. Ülgen 

Or'du Samsun 
R. Aksoy T. tleri 

Seyhan Siird 
Söz haMaim nratodur B. Erden 

8. Ban 
Tralbzon Zonguldak 

8. F. Kalayctoğlu H. Balık 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

özel İdare hastanelerinin Muvazenei Umumiye-
ye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihas* 

MADDE 1. — tlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı özel idare hastaneleri, vilâyet umumi 
meclislerinin muvafakatleri lâhik olduğu takdir
de, bina, tesisat, teçhizat ve bilûmum eşyalariyle 
bedelsiz olarak ve hiçbir resim ve harca tâbi tu
tulmadan Hazineye devir ve tescil olunur. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti Kuruluş ve Memurları Kanununa bağlı 
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili kısım
larına bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar ve mezkûr kanuna bağlı (2) sayılı cet
vele de bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 

meriyeti tarihine kadar taahhüde bağlanmış ve
ya tahakkuk etmiş bilûmum istihkak ve borçlar 
özel İdare Bütçesinden ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Vilâyet Umumi 
Meclisleri 1 ncı maddede zikri geçen bilâbedel 
devre ait kararları bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren ittihaz edebilirler. 

MADDE 3. —-Bu kanunun geçici ikinci mad
desi neşri tarihinde diğer hükümleri 28.XI.1954 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İçişleri, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım vekilleri memurdur. 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağU cetveller 

[11 SAYILI CETVEL 

Hastanenin adı 

1 — Adana Memleket 
2 — Adapazarı 
3 — Ağrı 
4 — Aksaray 
5 — Antalya 
6 — Aydın 
7 — Bafra 
8 — Balıkesir 
9 — Bartın 

10 — Bursa (*) 
11 — Çanakkale 
12 — Denizli 
13 — Zon. Ereğli 
14 — Eskişehir 
15 — Gazianteb 
16 — Giresun 
17 — inebolu 
18 — İnegöl 
19 — İsparta 
20 — İzm il' 
21 — İzmit 
22 — Kars 
23 — Keşan 
24 — Kilis 
25 — Kırklareli 
26 — Kırşehir 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
% 
» 

Hastanesi 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 

Yatak 
sayısı 

140 
80 
50 
30 
90 

110 
50 

150 
25 

300 
75 

140 
25 

100 
125 
75 
50 
25 

100 
400 
100 
100 

15 
25 
50 
25 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 -

Hastanenin adı 

— Konya Memleket 
— Kozan 
— Kütahya 
— Manisa 
— Mersin 
— Muğla 
— Muş 
— Niğde 
— Ordu 
— Osmaniye 
— Safranbolu 
— Samsun 
— Siird 
— Silifke 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— Sivas Zühreviye 
— Sinob Memleket 
— Tarsus 
— Tekirdağ 
— Tosya 
— Uşak 
-~ Van 

» 
» 
» 
» 
» 

f*l Evvelce mhnahnm 

Hastanesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

4§ olan binası 

Yatak 
sayısı 

200 
15 

150 
125 
150 
70 
30 
60 
50 
15 
25 

150 
25 
50 
25 
75 
70 
50 
25 
50 
50 

3 895 

kariç 
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[2] SAYILI OETVBL 

D. Gtörevin çeşidi 
Kadro 

Sayı aylığı 

Hastaneler Sağhk ve Sosyal Yardım, kurumlan 
baştabip muavini 

6 Baştabip muavini 70 

Hastaneler sağlı ve sosyal yardım kurumları 
mütakasstsUrr 

5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
9 

1. nci sınıf mutahatau 
1. nci » 
2. nci > 
3. ncü » 
4. ncü » 
5. nci » 
Poliklinik şefi 

» » 

» 
> 
> 
» 
» 

Mütahassıs muavini 

21 
56 
64 
53 
38 
19 
5 
1 
5 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
70 
60 
40 

Hastaneler sağhk ve sosyal yardtm kurumlan 
d\ş tabipleri 

9 5. nci sınıf diş tabibi 
10 6. nci » » 
11 7. nci » » 

1 40 
1 35 
2 30 

Hastaneler sağhk ve sosyal yardım kurumları 
ecaactlan 

5 Başeczacı 
7 » 
6 » 
7 1. nci sınıf eczacı 
8 2. nci » » 
* 3. ncü » » 

10 4. ncü » » 
11 5. nci » » 

80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

Hastaneler Sağhk ve Sosyal Yardim Kurumlan 
k asistanları 

10 Asistan 
11 » 

22 
13 

35 
30 

D. Görevin çeşidi 
Kadre 

Sayı aylığı 

Hastaneler Sağhk ve Sosyal Yardım Kurumlan 
hemşireleri 

10 Başhemşire 
11 » 
12 1 nci sınıf hemşire 
13 2 nci -» » 
14 3 ncü » > 
12 Ebe 
13 » 

Hastaneler Sağhk ve Sosyal Yardtm Kurumlan 
tdari memurları 

1 
28 
32 

105 
39 
7 
8 

35 
30 
26 
20 
15 
25 
20 

9 Yönetim memuru 
10 » » 
11 » > 
12 » » 
13 » » 
14 » » 
10 Ayniyat mutemedi 
11 » . » 
12 » » 
13 » » 
14 > » 
11 Mutemet ve satmalına memuru 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 
11 Ambar memuru 
12 » » 
13 » » 
14 » » 
14 Ayniyat mutaemedi ve ambar 

memuru 
11 Hasta kabul memuru 
12 » » .» 
13 » » » 
14 » » » 
11 Depo ve ambar memuru 
12 » » » 
13 » » » 
10 Hesap memuru 
14 » » 
14 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

1 
5 
16 
13 
' 8 
2 
1 
1. 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
11 

1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

40 
35 
30 
25 
?0 
15 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
V 
30 
25 
20 
15 

15 
30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
35 
15 
15 
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D. 

12 
13 
13 
11 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

Gtörevin çeşidi 

Etüv memuru ve makinist 
» » 

Dosya memuru 
Kâtip 

» 

» 
Müstfthzır 

» 
» 

» 

Sayı 

3 
2 
1 
2 
1 
7 
5' 
1 
3 
4 

Kadro 
aylığı 

25 
20 
20 
30 
25 
20 
15 
25 
20 
15 

D. 

14 
5 

6 
13 
10 
1.1 

Grörevin çeşidi Sayı 

tmam ve gassal 12 
Elektrik mühendisi 1 

Sivas Zührevi Hastalıklar Hastanesi 

Mütehassıs tabip 1 
Hemşire 1 
Yönetim memuru 1 
Sağlık memuru 1 

Kadro 
aylığı 

15 
80 

70 
20 
35 
30 

[3] SAYILI OBTVEL 

Hastamter, sağhk ve sosyal yardım kunmUn 
baştabip ek görev toeminah 

Hastanenin adı 

Ağrı 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
İnegöl 
Çanakkale 
Denizli 
Keşan 
Eskişehir 
Oaziaratdb 
Küfe 
Giresun 
Mersin 
Tarsus 
Sflİfke 

lir 

İsparta 
KftîTS 
îttdbolu 
Tosya 
Kırklareli 
lötşehir 
Kocaeli 

Memleket Hastanem 

Mİ Ücret 

1 50 
2 100 
1 100 
1 150 
1 50 
1 50 
1 75 
1 50 
1 200 
1 100 
1 75 
1 75 
1 150 
1 75 
1 75 
1 300 
1 100 
1 75 
1 50 
1 50 
1 75 
1 75 
1 150 

Hastanenin adı 

Adapazarı memleket Hastanesi 
Konya 
Kütahya 
Uşak 
Manisa 
Mufla 
Muş 
Niğde 
Aksaray 
Ordu 
Samsun 
Bafra 
Seyhan 
Keşan 
Osmaniye 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 
Ereğli (Zon) 
Bartın 
Safranbolu 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sivas Zührevi hastalıklar » 
Bursa memleket 
Van » 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• i . 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

150 
300 
200 

50 
150 
100 
150 
75 
50 
50 

100 
50 

150 
50 
50 

100 
ıoo 
100 
50 
50 
50 

100 
250 
200 
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S* SAYISI : 260 
Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'ın, Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar hakkındaki 1076 saydı Kanunun 3923 saydı Ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporiyle Millî Savunma 
Komisyonu • düşüncesi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(2 /137) 

17 .1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimi ilişik olarak sunu
yorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Yılmaz 

GEREKÇE RAPORU 

1. Dünyanın bu andaki siyasi durumu muvacehesinde, en son teknik vasıtalarla mücehhez olmı-
yan orduların, muharebede muvaffak olmalarına imkân kalmamıştır. Bu bakımlardan orduların 
teknik vasıtalarla teçhiz edilmesi bir emrivakidir. Ancak : Tank, top, tayyare, radar ve mümasili 
harb vasıtalarını sulhte muhafaza etmek, harbde de iyi kullanabilmek teknik bilgi ile mücehhez subay
lara ihtiyaç göstermektedir, tşte bu maksatla 5 sınıflı sanat enstitülerinin bu mesuliyeti müdrik 
olarak yetiştirilmeleri, harbde melhuz olan kırılma, ve bozulma gibi amalar ı önliyerek orduyu teh
likeli vaziyetlerden kurtarmak bakımından da çok ehemmiyetli bir mevzudur. Bu teknisiyenler 
harb halinde bütün motorize vasıttalannı tamir edecek bilgiye sahip oldukları gibi icabı halinde ima
linde de çok faideli olabilirler. 

2. Eski iktidar, bilhassa Hasan Âli Yücel zamanında, yapılan bütün müracaatlar indî ve kasdi 
esbabı mucîbelerle kabul edilmemiştir. Buna verilen cevap sadece, sanat enstitülerinin lise derece
sinde bilgi sağlamadığı şeklindedir. Birçokları köy enstitülerin'de öğretmenlik ettikleri halde, tale
beleri olan köy enstitüsü mezunları yedek subay olmuş, fakat kendileri yedek subay olamamıştır. 
Halbuki dünyanın teknikte çok ileri gittiği bu asırda bilgi seviyesini mütalâa ederken bilhassa, müs
pet ve teknolojik bilgilerin insanların yaşama hayatında bilgi seviyesi zaviyesinden çok önemi 
olduğunu kabul etmek zorundayız. 

3. Ayrıca bu teknisîyenler çalıştıkları yerlerde Barem Kanununun tatbikmda lise derecesit.de 
ücret veya maaş almaktadırlar. Bütün bu mağduriyetlerine mukabil maaş bakımından muadili okul
lar gibi muamele gördükleri halde, ruhi bakımdan kasten tatmin edilmek istenmemişlerdir. 

4. tşte sanat enstitüsü mezunlarının cemiyet hayatında içtimai adalet ölçüleri1 ile telif edikııi-
yecek kadar zor durumlara .düşmeleri, hattâ bir çoklarıma is temini mümkün olamayınca sebat 
edemeyip meslekten ayrılmaları hep bu sebeplerdendir. Eski iktidarın içinde bulunan sol tema-
yüllü şahsiyetlerin gizli emellerinin tahakkuku ancak gayrimemnun insanların memlekette fazla-
laşmasiyle imkân dâhiline girebilirdi. 

http://derecesit.de


'Dikkat : Muhterem Milletvekili arkadaşlarım muammanın esas psikolojik ve enteresan tarafı 
budur, bu metodu çok güzel tatbik ettiler fakat, netice alamadılar; 

Köy entitüsü mezunlarına her türlü avantajları lütfedip kendi amellerine hizmet ettirmek iste
melerine mukabil; 

Sanat enstitülerini plânsız olarak fazlalaştırıp hayata bırakmak ve bu te-knisiyen sanatkâr 
zümresinde menfi bir ruh yaratmaya çalışmak; 

Menfi ruhlu ve komünizme temayül etmelerini istedikleri bu gençlerin sanayi sahasında münev
ver, şef, ustabaşı, usta, işçi olarak bulundukları muhitlerde işçiye kötü telkin yapmalarını kendi
liğinden temin etmek bütün hedefleri idi. 

Milletini çok seven bu sanatkâr zümresinden yolunu .şaşırtmak istedikleri maalesef istedikleri 
miktarı bulamamıştır. 

işte demokrasi idealinin hakiki Milletvekilleri bu met od. istenilen neticeyi vermemesine nağmen 
memleketimizde Ruhları senelerdir bir türlü tatmin edilmemiş çok feragat sahibi mütevazı bir 
sanatkâr zümresi mağdur edilmiştir. Atılmak istenen kötü tohumları imha etmek istiyorsak onlara 
orduda mesuliyeti! vazifeler verelim. ITem bu suretle işten anlıyan insanları iş başına getirir on
lardan randıman alırız ve hem de içtimai adalet prensiplerimizi tam ve kâmil mân asiyle tatbik et
miş oluruz. 

Bilhassa bütçe müzakerelerinde bu hususu nazara alırıanunzı rica ederim. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. Derin saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Yılmaz 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 16 , V . 1951 

Esas No. 2/137 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Meıhmet Yılmaz'm Ye
dek Subay ve Yedek Aıskerî Memurlar hakkında
ki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi komisyonumuza havale edil
mekle Maliye, Millî Savunma ve Millî Eğitim Ba
kanlıkları mümessilleri huzuriyle «incelendi: 

Teklif sahibi Mehmet Yılmaz gerekçesini izah 
ile dünyanın hali hazırdaki durumu muvacehe
sinde modern teknik vasıtalarla mücehhez olma 
nm faydalarını ve her nevi harb vasıtalarının 
hazarda bakım ve muhafazasını temin etmek ne 
kadar mühimse seferde de bunları kullananların 
teknik bilgi sahibi bulunmalarının o derece lü
zumlu olduğunu belirtmiş ve eski iktidarın bu 
yolda yapılan müracaatlara iltifat etmeleri se
bebinin politik mülâhazalara istinat ettiği ve köy 
enstitüsü mezunlarına verilen yedek subay hak

kının sanat ve yapı enstitüsü mezunlarına da 
verilmesinin hak ve adalete uygun olacağını ile
ri sürerek teklifin kabulünü istemiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı mümessili, malî ba
kımdan liselere muadeleti tanınan ve beş sınıflı 
ilkokula dayalı köy enstitüleri hakkında kabul 
edilen bu hakkın sanat ve yapı enstitüsü mezun
larına tanınmasında Millî Eğitim Bakanlığınca. 
bir mahzur bulunmadığını beyan eylemiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı mümessili ise or
taokul üzerine iki sene öğrenim veren okul 
mezunlarının yedek subay yetiştirilmesinin ka
bulü halinde umumi kültür bakımından kalite
nin. düşürüleceğinden, yedek subay sayısının 
artacağından ve bir seferberlik halinde yedek 
subaylarıı silâh altına alınmaması gibi bir du
rum hâıııl olacağından bahsile teklifin aleyhinde 
bulunmuştur. 
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Komisyonda yapılan uzun müzakerelerden 

sonra : 
1. Sanat ve yapı enstitüsü mezunlarının ma

lî bakımdan liseye muadeletinin kabul edilmiş 
olması, 

2. Beş sınıflı ilkokula dayalı bulunan köy 
enstitüsü mezunlarının yedek subaylık hakla
rının tanınması ile ayni mahiyette bulunan ve 
hattâ yedek subaylık hakkını haiz köy enstitü
lerinde öğretmenlik yapan sanat ve yapı ens
titüsü mezunlarının da bu haktan faydalanma
larının tabiî bulunduğunu, 

Umumi bir .seferberlik halinde ihtiyaç faz
lası yedek subayların silâh altına alınmaması 
gibi bir vaziyet hâsıl olacağı mütalâası hak 
sahiplerini ilzam edemiyeceği gibi her gün biraz 
daha sayısı artan lise ve muadili okullarla yük
sek okulların böyle bir mütalâaya iltifat edil
diği takdirde yeniden açılmasına mâni olmak 
veya halen] faaliyette bulunan okullara talebe 
kabulünde bu noktai nazarla eksiltmeler yap
mak gibi sakim bir yola gidilemiyeeeği kanaa
tine varılmıştır. 

Bu sebeplerle bir taraftan gerek sanat, ge
rekse eğitim sahasında gösterdikleri faaliyet, 
diğer taraftan sanat ve yapı enstitülerine rağbeti 
teşvik ve daha iyi kalitede teknisiyen ve sanat
kârın yetişmesini mümkün kılacak olan bu ka

nun teklifinin birinci maddesinin ikinci fıkra
sındaki «kuvvetlerinde ve harb sanayiinde sa
nat enstitüsü mezunları» ibaresi yerine (kuv
vetleri ve teknik şubelerinde Sanat ve Yapı 
Enstitüsü mezunları) şeklinde tâdili ile diğer 
maddelerin aynen kabulüne çoğunlukla karar 
verildi. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyo
nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu-
IUÎ. 

Millî Eğitim Ko. Başkanı 
Edirne 

G. Köprülü 
Kâtip 

Balıkesir 
Y. Pelvan 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Çankırı 
K. Arar 

Ankara 
ö. Büen 

Kars 
T. Taşkıran 

Seyhan 
Müstenkif 

A. Nihat Asya 
Denizli 

F. Başaran 

îzmir 
H. Edip Adıvar 

İmzada bulunamadı 
Rize Burdur 

A. Morgu M. özbey 
Trabzon 

M. Reşit Tarakçtoğlu 

Gümüşane 
V. Mahir Kocatürk 

Millî Savunma Komisyonu düşüncesi 

T. B. M. 0f. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/137 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

11 . XII . 1951 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'm Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkın
daki 1076 sayılı Kanunun 3923 ayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ııcü maddenine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, ve Millî Eğitim Ko
misyonunun bu teklif hakkındaki raporu, Ma
liye Komisyonunun talebi veçhile, Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibi hazır 
oldukları halde komisyonumuzca tetkik edildi. 

3923 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine eklen
mesi teklif olunan fıkra ile vaz'edilmek isteni

len hüküm, sanat enstitüsü mezunlarının ordu
da ihtisaslarına göre yedek subay olarak vazi
fe görmeleri hususundan ibaret bulunmakta ve 
teklif sahibi de bunun Millî Müdafaa ve millî 
iktisadiyatımıza birçok faydalar temin edece
ğinden ve köy enstitüsü mezunlarına verilen ye
dek subaylık hakkının sanat enstitüsü mezun
larına da verilmesi hak ve adalete uygun ola
cağından bahsile ka,nun teklifinin kabulünü is
temektedir. 

Teklif hakkında uzun uzadıya yapılan mü-
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zakerelerden ve bu hususa mütaallik mevzua
tımız üzerindeki incelemelerden ve ordumuzun 
gerek keyfiyet ve gerek kemiyet bakımından 
da yedek subaya olan ihtiyacı gözden geçiril
dikten ve Bakanlık temsilcileri de dinlendik
ten sonra komisyonumuzun bu kanun teklifi 
üzerindeki kanaat ve mütalâası ve bunların da
yandığı mucip sebepler aşağıda arz olunmuştur: 

1. Yedek subay olmak için aranılan vasıf
lardan birincisi bunların kültür bakımından 
yüksek tahsil derecesine yakın umumi malûmat 
ile mücehhez bulunmaları keyfiyetidir. Bu mak
sadı temin için, 1076 sayılı Yedek Subay Kanu
nunun üçüncü maddesini değiştiren 2923 sayılı 
Kanun, her sene asker edilenlerden tam devreli 
lise ve mualilleri ile yüksek derecedeki meslek 
mekteplerinden ve Üniversitelerden mezun olan
ların yedek subay yetiştirileceklerini âmir bu
lunmuş ve bu maddedeki tam devreli lise ve 
muadilleri ibaresindeki (muadilleri) kelimesi
nin tefsirine mütaallik olan 178 numaralı tefsir 
Kararında da orta mektep mezunlarını kabul 
eden veya orta mektep talisi!ini kendi mekteple
rinde bitirdikten sonra en az üç sene meslekî 
malûmat ile beraber malûmatı umumiye de ve
ren birinci derecede meslek ihtisas mekteplerinin 
tam devreli lise muadili mektepler olacağı tâ
yin ve tesbit edilmiştir. 

Sanat enstitüsü ortaokul üzerine iki sene öğ
retim veren meslek mekteplerinden olmasına 
göre, bu enstitüden çıkanların umumi kültür 
bakımından kanunun aradığı şartı haiz olmadık
ları ve bu kere teklif edilen kanunun Büyük 
Meclisin tefsir kararındaki içtihadına da aykı
rı olduğu açıkça tebarüz etmektedir. 

2. Köy enstitülerine gelince : Bunlardan 
mezun öğretmenlerin 1076 sayılı Kanun gere
ğince asteğmenlik veya askerî memurluk tev
cihine kadar almakta oldukları ücretin üçte iki
sinin aylık tazminatı olarak verileceğine dair 
3803 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine konmuş 
olan ve ancak ücret ve tazminata mütedair ma
lî bir hükmü tazammun eden fıkra 1076 sayılı 
Kanunun ve 178 numaralı tefsir Kararının sa
rih hükümlerine aykırı olarak bunların askerî 
durumlarına da zühulen teşmil edilmiş ve bu 9 
ncu maddeden bunların yedek subay olmak hak
kını da ihraz etmiş oldukları mânası çıkarıla
rak bir müddet bu yolda tatbikat yapılmış ise 
de, bilâhara bu zühul anlaşılarak hemen tashih 

edilmiş ve bu enstitüler mezunları hakkında 
1076 ve 3923 sayılı Kanun hükümleri ile 178 nu
maralı tefsir Kararı hükümleri dairesinde 
muamele yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu 
kısa devre içinde Yedek Subay Okuluna gönderi
len bu köy enstitüleri mezunlarının umumi ma
lûmat bakımından yedek subay olmak ehliyeti
ni haiz ve hattâ Yedek Subay Okulu derslerini 
takip edecek derecede umumi malûmat ile mü
cehhez olmadıkları müşahede edilmiştir. Bu se
beplerden dolayıdır ki, köy enstitüleri mezun
ları ile sanat enstitüsü mezunları arasında hak 
ve adalet mefhumları bakımından bugün bir 
aykırılık da bahis mevzuu değildir. 

3. Sanat enstitüsü mezunlarına yedek su
bay olmak hakkı verildiği takdirde orta mektep 
tahsilini bitirdikten sonra üç sene meslekî malû
mat ile beraber umumi malûmat vermiyen ya
pı, hayvan sağlık ve nalbant okulu gibi ensti
tüler mezunlarına da aynı hakkı tanımak zaru
reti hâsıl olacak ve bu suretle zaten normal 
haddini fazlası ile aşmış olan yedek subay mik
tarı zayıf kalitedeki yedeklerle büyük bir ke
safete vararak Ordu ve Millî Müdafaa aleyhine 
zararlı tesirler doğuracaktır. 

4. Yukardaki fıkrada da işaret olunduğu 
veçhile ordumuzun normal yedek subay ihtiyacı 
tamamen karşılanmış ve hattâ bir misline ya
kın bir fazlalık göstermiş olduğu Hükümet tem
silcilerinin komisyonumuzda miktar ve rakam 
üzerinden verdikleri izahlardan anlaşılmış ve bu 
vaziyete rağmen yedek subaylık kaynaklarının 
genişletilmesi halinde hakiki ihtiyaç miktarından 
bir misli ve hattâ daha fazla bir kuvvetin silâh 
altına alınması gibi silâhlı kuvvetlerimiz aleyhi
ne çok zararlı neticeler doğacağına komisyo
numuzca kanaat getirilmiştir. 

5. Büyük Meclisin geçen seneki toplantısın
da kalbul buyurulmuş olan 5802 sayılı Astsubay 
Kanunu ite ordumuzun muhtaç bulunduğu tek
nik elemanları yetiştirmek ve bunlara ordu saf
ları içinde lâyik bulundukları mevki ve rütbe
leri temin etmek gibi maksatlarla mühim bir 
teşkilât ve yeni bir smrf ihdas edilmiştir. Bu 
kanunun üçüncü maddesindeki astsubaylık mem
balarının en mühianmini sanat enstitüsü teşkil et
mektedir. Bu enstitü mezunları sanat okulları
na gönderilmeden doğrudan doğruya özel kurs
lara sevkedilmekte ve bu kanunun gösterdiği 
şartlar dairesinde başarı gösterenler çavuşluktan 
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ve yirmi lira asli maaştan başlıyarak kıdemli 
başçavuşluğa ve 60 lira asli maaşa kadar çıka
rılmaktadırlar. 

Bu kanunun tatbikatı neticesinde sanat ens
titüsü mezunları üç grupa ayrılmıştır, bunlar
dan birincisi Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
bu enstitüde tahsil etmiş olanlardır. İkinci 
grup ise kendi veya diğer bakanlıklar hesap
larına enstitüyü bitirdikten sonra Astsubay 
Kanununa göre orduya müracaat eden
lerdir. Bu iki grup mensupları 5802 sarılı Ka
nun gereğince, astsubay olarak orduya intisap 
etmiş ve ordu safları içinde yerlerini almışlar
dır. Üçüncü,grup mensupları ise, kendi hesap
larına sanat enstitüsünü ikmal ettikten sonra 
orduya müracaat etmiyerek kendi teşebbüslerfvle 
serbest çalışanlardır ki, bunlar 11] 1 sayılı As
kerlik Kanununun umumi hükümlerine tâbi ola 
rak orduya alınmakta ve âzami çavuş rütbesine 
kadar yükselebilmektedirler. Bu erler de askerî 
temel eğitiminden sonra fabrikalarda harb sana
yii kısmında askerî mükellefiyetlerini yapmakta 
ve ayda (30) lira bir ücret almaktadırlar. 

Sanat Enstitüsü mezunlarının yukarda izah 
ve teşrih edilen durumları muvacehesinde teklif 
edilen kanun lâyihasının kabulü halinde 5802 sa
yılı kanun hükmüne göre dokuz yıl mecburi hiz
metle orduya intisap etmiş olan on bini mütecaviz 
muharip astsubaylara da yedek subay olmak hak
kının tanınması zaruri olacak ve şu hale göre 
5802 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun gö
zettiği maksatlar ve teşkilât tamamiyie bozulacak 
ve astsubay sınıfına girmiş olanlar da yedek su
bay olmak hakkını kullanarak muharip astsubay 
kadrolarında çok vahim boşluklar hâsıl olacaktır. 

Diğer cihetten 5802 sayılı Kanundaki bükün

lerden istifade etmek istemiyen ve muvazzaf hiz
metten sonra serbest kalmak ve hususi teşebbüs
lere girişmek arzusunda olan enstitü mezunları 
nın astsubay olan arkadaşları karşısında bir hak
sızlık ve müsavatsızlık iddia etmeye de haklar? 
olamıyacağı aşikârdır. Ancak bunların diğer 
gruplardaki arkadaşları gibi astsubaylığa mazhar 
olmaları veyahut 5802 sayılı Kanunun 25 nei 
maddesinde gösterilen yedek astsubaylık sınıfına 
alınmaları keyfiyeti kabili münakaşa gibi görül
müş ise de teklifde bu hususlara ait bir talep 
mevcut olmadığı gibi bu cihetlerin tâyin ve tes-
biti de birçok tetkiklere muhtaç bulunmuş oldu
ğundan bu hususta şimdiden mütalâa dermeyî;-
nına mahal görülmemiştir. 

Yukarda tafsilen beyan olunan mucip sebep
lere ve gösterilen mahzurlara istinaden komisyo
numuz oy birliği ile kanun teklifinin kabul edile 
miveceği mütalâasında bulunmuştur. 

Maliye Komisyonuna tevdi olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

>Sf. Önhon 

Kâtip 
Niğde Çanakkale 

//. N. Yurdakul S. Endik 
Hrzurum Kastamonu 

F. Çobanoğlu G. Beniz 
Kütahya 
B. Besin 

Seyhan 
S\ Tekelioğlu 

Sözcü 
Kastamonu 
R. Taşkın 

Denizli 
F. Karabudal: 

Kayseri 
/ . Berkok 

Rize 
Kemal Balta 

tmzada bulunamaı 
Trabzon 

AT. Utuğ 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye, Komisyonu 

Esas No. 2/137 
Karar No. 18 

8.1.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'm, Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkın
daki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 neü maddesine bir fıkra eklenme
line dair kanun teklifi, teklif sahibi, Millî Eği
tim ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri 
huzurunda görüşü Idü. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu ile Millî 
Savunma Komisyonundan alman mütalâa ince
lendikten ve temsilciler dinlendikten sonra: 

Gereğimi düşürten okmisyonumuz; 
1. Sanat enstitülerinin ortaokul üzerine 

iki sene öğretim veren meslek mekteplerinden 
'olduğu ve bu enstitü mezunlarının yedek su
baylık için lâzım olan kültür bakımından yük
sek taihsil derecesine yakın umumi malûmatla 
mücehhez olmadıkları; 

2. Teklif edilen kanunun Yüksek Meclisin 
tefsir kararındaki içtihadına aykırı olduğu; 

3. 1076 sayılı Kanunun ve 178 sayılı tefsir 
'kararının sarih hükümlerine aykırı olarak 3803 
sayılı Kanunun 9 ucu maddesine konmuş olan 
ve ancak ücret ve tazminata mütedair malî bir 
hükmü tazammun eden fıkranın köy enstitüsü 
mezunlarının askerî durumlarına zühulen teş
mil edildiği ve bu 9 ncu maddeden (bunların ye
dek subay olmak hakkını ihraz etmiş oldukları 
mânası çıkarılarak bir müddet 'bu yolda tatbi
kat yapıldığı bilâllıara bu zühulün anlaşılarak 
h'enıen tashih edildiği ve bunların Yedek Su-
Ibay Okulu derslerini takip e d em iy ©çekleri an
laşıldığı, köy enstitüleri ile sanat enstitüleri 
arasında hak ve adalet mefhumları bakımın
dan bir iark 'olmadığı; 

4. Sanat enstitüleri mezunlarına bu hak 
verildiği takdirde, yapı, hayvan sağlık ve nal
bant okulu ve köy enstitüleri mezunlarına da 

aynı hakkın verilmesi gerekeceği; 
5. Ordumuzun yedek subay ihtiyacının ta

mamen karşılandığı ve hattâ fazlalık göster
diği, bunun daha da artmasının silâhlı kuvvet
lerimizin aleyhine olacağı; 

6. Bu teklif kabul edildiği takdirde Yük
sek Meclisin geçen sene kabul ettiği 5802 sayılı 
Astsubay Kanunu ile orduya intisap etmiş olan 
sayısı çok fazla bulunan astsubaylara da yedek 
sulbaylık hakkınmın tanınması gerekeceği; 

Cihetlerini düşünen komisyonumuz teklifin 
reddine ittifakla karar vermiştir. 

Havai esi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Maliye Komisyonu Bşk. 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 

Urfa 
İV. Açanal 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Konya 
U. N. Yiğiter 

îmzada bulunamadı 
Mardin 

M. K. Kadav 
îmzaida bulünaımadı 

Seylhan 
Z. Akçalı 

tmzada bulunamadı 
Zonguldak 
F. Actksöz 

Bu R. Sözcüsü 
Siird 

M. D. Süalp 

Amasya 
H. Koray 

îmzada bulunanı adı 
Hatay 

C. S. Siren 
imzada bulunıaımadı 

Malatya 
E. Doğan 

îmzada bulunamdı 
Samsun 

Ş. Vluçay 

Seyhan 
R. Güçlü 

îmzada bulunamadı 
Zonguldak 
R. tfivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/137 
Karar No. 110 

8. VII.1953 

Yüksek Reisliğe 

Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'm, yedek 
Subay ve yedek askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi Millî Eğitim, Millî Savun
ma ve Maliye komisyonları raporlariyle birilikte 
komisyonumuza havale olunma-kla Millî Savun
ma ve Millî Eğitim Vekilleri huzuriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; gerekçesinde tafsileıı belirtil
diği üzere Sanat Enstitüsü mezunlarına yedek 
subay hakkının tanınması maksadını istihdaf 
etmektedir. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden Millî 
Eğitim komisyonu; 

1. Sanat ve Yapı Enstitüsü mezunlarının 
malî bakımdan liseye muadeletinin kabul edil
miş olması, 

2. Köy Enstitüsü mezunlarına yedek su
baylık hakkı tanı<nmış olması muvacehesinde 
bu Enstitülerde öğretmenlik yapan Sanat ve 
Yapı Enstitüsü mezunlarının da bu haktan fay
dalanmalarının tabiî bulunması, kanaatine va
rarak kanun teklifini tadilen ıkabul etmiştir. 

Millî Savunma ve Maliye komisyonları ise, 
Sanat Enstitülerinin Ortaokul üzerine iki sene 
Öğretim veren meslek mekteplerinden olduğu 
ve bu mektep mezunlarının maaş bakımından 
lise muadili addedildiği fakat lise mezunları 
gibi Üniversite ve Yüksek mekteplere girmek 
hakkını haiz olmadıkları ve kültür bakımından 
ise lise ve yüksek tahsil derecesine yakın umu
mi malûmatla mücehhez bulunmadıkları dola-
yısiyle kanun teklifinin reddine karar vermiş
lerdir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
de; bugün modern orduların teknik vasıtalarla 
teçhiz edilmiş ve teknik bilgi ile mücehhez su
baylara da ihtiyaç olduğu bedihi bulunduğun
dan, köy enstitüsü mezunlarına yedek subay ol
ma hakkı tanınmış olduğu halde tahsil derecesi 
lise muadili olduğu Millî Eğitim Vekâletince ka
bul olunan sanat enstitüsü mezunlarına da yedek 
subaylık hakkının tanınmasının muadelete uy-

( S. Sayısı 

gun olduğu açıklanmış ve Millî Savunma ve Mil
lî Eğitim vekillerinin de bu hususta teyit edici 
mütalâaları da dinlendikten sonra maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu tarafından hazırlan
mış olan metin halen muhtelif durumlarda bulu
nan ve bu kanun ile yedek subaylık hakkını ikti
sap edecek sanat enstitüleri mezunlarının vazi
yetleri hakkında, vazıh ve kâfi hükmü ihtiva et
mediğinden, mümasil enstitü mezunlarının da 
aynı haktan istifadelerini temin için ilkokul üze
rine asgari beş yıl tahsil süresi olan meslekî ve 
teknik öğretim müesseseleri mezunlarına da teş
mili suretiyle birinci madde komisyonumuzca 
tanzim ve kabul edilmiştir. 

Birinci madde gereğince yedek subaylık hak
kını iktisap edecek olanlardan muvazzaflık hiz
metini ifa etmiş ve halen etmekte bulunanların bu 
kanun muvacehesinde tâbi tutulacakları muame
le, geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler ile komisyo
numuzca tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle yeniden hazırlanan kanun lâyihası ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis Reis V. sözcüsü 

Bursa Giresun Kırşehir 
K. Yılmaz M. Şener R. özdeş 

Antalya Çanakkale Elâzığ 
A. Sarıoğlu K. Akmanlar Ö. F. Sanaç 

İstanbul İstanbul İstanbul 
H. Hüsman E. Adakan F. Sayıma* 

İzmir Kastamonu Kırklareli 
B. Bilgin H. Türe Ş. Bakay 
Konya Malatya Mardin 

R. Birand M. 8. Eti R. Erten 
Ordu Seyhan Seyhan 

R. Aksoy 8. Ban C. Türk 
Siird Trabzon • 

B. Erden S. F. Kalaycıoğlu 
Urfa Zonguldak 

N. Açanal H. Balık 
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KOCAELİ MEBUSU MEH- \ 
MET YILMAZ'İN TEKLİFİ ! 

Yedek Subay ve Yedek Askerî i 
Memurlar hakkındaki 1076 sa- ı 
yılı Kanunun 3923 sayılı Ka- \ 
nunla değiştirilen 3 ncü mad-
sine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1076 sayılı 
Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ordunun bilûmum motorize 
kuvvetlerinde ve harlı sanayiin
de, sanat enstitüsü mezunları,*^ 
ihtisaslarına göre yedek subay 
olarak vazife görürler, i ler 
hangi bir sebeple askerlikleri 
tecil edilmiş olanlar hangi sınıf
tan lolursa olsun muvazzaf
lık hizmetlerini, bu kanuna gö
re yaparlar. Bu kanun eski 
mezunlara tekrar askere alın
malarında da tatbik edilir. | 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Yedek Subay ve Askerî Memur
lar hakkındaki 1076 sayılı Ka
nunun 3923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE L — 1076 sayılı 
Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü 'maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Ordunun bilûmum motorize 
kuvvetleri ve teknik şubelerin
de, sanat ve yapı enstitüsü me
zunları, ihtisaslarına ^'öve ye
dek subay olarak vazife görür
ler. TTer hangi bir sebeple as
kerlikleri tecil edilmiş olanlar 
hangi sınıfta olursa olsun mu
vazzaflık hizmetlerini, bu ka
nuna ^öro yaparlar. Bu ka
nun eski mezunlara tekrar as
kere alınmalarında da tatbik 
edilir. 

i 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1076 sayüı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanu

nuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlkokul üzc-
rine en az beş yıl tahsil süresi 
olan meslekî vo teknik öğretim 
müesseseleri mezunları 1076 sa
yılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî memurları Kanununun 
3923 sayılı Kanun1 a muaddel 
3 ncü maddesine göre yedek 
subay yetiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun kabulünden önce bi
rinci maddede sayılan okullar
dan mezun olan ve askerlik hi» 
m etlerin i er olarak yapmış ve 
terhis edilmiş olanlardan yaşları 
otuzdan (Otuz dâhil) az olan
lar kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki sene için
de müracaatları halinde 1076 
sayılı Yedek Subay ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanununun 
31 nci maddesine 2754 saydı 
Kanunla eklenen fıkra gereğin
ce yedek subay olarak yetişti
rilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte er olarak askerlik hiz
metini yapmakta bulunan bi
rinci maddede yazılı okul me
zunları; yedek subay yetiştiril
melerini talep edebilirler. Bu 
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MADDE 2. — Bu kanun ka
bulü tarihinden itibaren mute
berdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun ka
bulü tarihinden itibaren mute
berdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. K. 

şekilde talepte bulunanların kı-
talariyle alâkaları kesilir ve 
ilk fırsatta yedek subay okul 
veya talimgahlarına eelbolunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Ge
çici 1 ve 2 nci maddede sayı
lanlardan yedek subay olarak 
yetiştirilmelerini istiyenlerin er 
olarak yaptıkları hizmet süre
leri hazırlık kıtası hizmet sü
relerine mahsup edilir. 

Yedek Subay Okul ve talim
gahlarını muvaffakiyetle biti
renler asteğmen, bitirmiyenler, 
çavuş nasbedilirler. Bunlardan; 
geçici birinci maddeye göre Ye
dek Subay Okul ve talimgahla
rına celbedilmiş olanlar nasp-
larını mütaakıp, diğerleri em
salleri kadar hizmetten sonra, 
terhis olunurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu 
kanunun kabulü tarihinde or
duda görevli olup 5802 sayılı 
Astsubay Kanununa göre ye
tiştirilen sanat enstitüleri me
zunu subaylar ve astsubay 
adayı olarak bulunanlar bu ka
nunun hükümlerinden fayda
lanamazlar. Ancak 5802 sayılı 
Kanunda tâyin edilen mecburi 
hizmetlerini ikmalden soma 
ordudan ayrılanlar sınıfları ye
dek asteğmenliği veya 8 nei 
sınıf yedek askerî memurluğu
na nasbolunurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer, 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 260 ) 



i 


