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3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 598 
1. — Ticaret eski Bakanı Atıf İnan 

hakkında Meclis soruşturması yapmak üze
re kurulan Karma Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (3/363) . 598:600 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı 
Osmaninin Türkiye memaliki (dışına çıka
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4. — Sorulr v% cevaplar . 601 
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un, ekim noksanlığı ve hayvan zayiatı hak
kında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusuna Tarım Bakanı Çavid Oral'-
ın sözlü cevabı (6/304) 601:604 

2. — Rize Milletvekili Dr. pahri Kur
tuluş'un, İstanbul Üniversitesijnin Tıp Fa
kültesi inşaatı hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/305) 604 

3. — İstanbul Milletvekili Dr. Mim Ke
mal öke'nin, hastanelerdeki doktorlardan 

İçindekiler 
Sayfa 
597 
597 

Sayfa 
resmî görevlerini istismar ve suiistimal 
edenler olup olmadığı hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/306) 604 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, bâzı cürümlerden dolayı memur
lar ve şerikleri hakkmla Takip ve Muha
keme Usulüne dair olan 1609 sayılı Kanu
nun mer'i olup olmadığı hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen'in sözlü cevabı (6/307) 604:607 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıklarının birleştirilmesi sebebi ile bu Ba
kanlığa ait Teşkilât Kanununun Meclise 
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7. — Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı'nm, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Müdürlüğünün Türk Petrol
lerini işletmek için dişarda müşteri aramak 
yetkisi olup olmadığı hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/310) 608 



Sayfa 
8. — Denizli Milletvekili Beşad Ay

dınlı'nm, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsünün petrol üzerindeki çalışmaları ve 
istihsal edilen petrol miktarı hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/311) 608 

9. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, müstehcen neşriyatın takibi 
hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Fuad 
irmen'in sözlü cevabı (6/314) 608:611 

10. — Maraş Milletvekili Emin Soy
sal 'in, üniversitelerde yapılan münazaralar 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/313) 611 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tah-
takılıç'm, Seçim Kanunu hakkında, Baş
bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'in 
sözlü cevabı (6/315) 611:615 

12. — Manisa Milletvekili Yunus Mu
ammer Alakant'm, Kula - Alaşehir arasın
da otobüs işleten Bekir Bozer'in 
belediye hakkındaki şikâyeti üzerine ne 
işlem yapıldığına dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Emin Erişirgil'in yazılı cevabı 
(6/303) * 645:646 

5. — Görüşülen işler 615 
1. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanık-

larındaki eşya hakkında Meclis Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/102) 615 

2. —• Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Du-
rukan'm, Hatay İli içindeki belediyelerin 
Hatay Devletinden Hazineye geçen borç
ları hakkında Kanun teklifi ve içişleri, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (2/95) 615 

3. — Ceza ve Tevkif evleri Genel Mü
dürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 4358 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 

Sayfa 
değiştirilmesine ve 4 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/486) 615:616 

4. —• Esnaf Dernekleri ve Esnaf Der
nekleri Birlikleri hakkında Kanun tasarısı 
ve Ekonomi, Ticaret ve Çalışma Komis
yonları raporları (1/443) 616:623,624:630 

5. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun 1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan 2 nci maddesine iki fıkra eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/242)' 630 

6. — Millî Savunma Bakanlığı Tay 
Deposunun ve döner sermayeli Hasırcı 
Çiftliğinin bina, arazi, tesis ve diğer mal
zemeleriyle birlikte Tarım Bakanlığına 
devri hakkında Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/517) 630:631,633,645,646:650 

7. — Yükseköğrenim öğrenci Yurtları 
ve Aş evleri Kanunu tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/511) 631:633,633:641,643,645,650:653 

8. — Konya Milletvekili Sedad Çum-
ralı ve on dokuz arkadaşının, Kazanç Ver
gisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu 
bendine bir fıkra ve bu kanuna bir mad
de eklenilmesine dair Kanun teklifi ve 
Tarım, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/155) 641:643,643:644,645,654:657 

9. — Yüz yirmi milyon liralık îç ' İ s 
tikraz akdi hakkında Kanun tasarısı ve 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/440) 644 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası hakkındaki 1715 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/531) ' 644:645 



1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Diyarbakır'da Kermoza'da Musa Çelebi vak
fının eski mütevellisi Yusuf Mungan hakkında 
verilen birinci kararın değiştirilmesini mucip 
bir sebep görülmediğine dair olan Dilekçe Ko
misyonu raporu, okundu. Üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra raporun Adalet Komisyo
nuna verilmesi kabul olundu. 

Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısının Ko-
isyondan gelen maddeleri kabul olundu. 

Esnaf Vergisi Kanunu tasarısının da birin

ci maddesi kabul olunduktan sonra Birleşime 
ara verildi. 

îkinci oturum 
Esnaf Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

görüşüldü. n 
25 . IV . 1949 Pazartesi günü saat 14,30 da 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Sait Koksal 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Mecmeddin Sahir Sılan 

Bora 

Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, öğren
ciler arasında politika yapan profesörler hak
kında Hükümetin ne tedbir almakta olduğunun 

açıklanmasına dair olan sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/319) 

3. — HAVALE BDÎLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — İhtiyarlık Sigortası Kanunu tasarısı 

1/540) (Çalışma Komisyonuna); 
2. — Şose ve köprüler yapımı için gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/541) (Bayındırlık ve Büt
çe komisyonlarına); 

3. 
Raporlar 

Sayıştayda açık bulunan Daire Baş

kanlığı için seçim yapılmasına dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sayış
tay komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/340) (Gündeme) 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . n . 1949 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Geçici Dilekçe Komisyonu raporu (4/142) 
(Gündeme) 



B Î R l N C t OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli) Naim Atalay (Çorum) 

< • > 

BAŞKAN — Oturum açümıştn'. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ticaret eski Bakanı Atıf İnan hakkın
da Meclis soruşturması yapmak üzere kurulan 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/363) 

2 1 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Dış memleketlere vâki hububat satışları dola-
yısiyle Ticaret eski Bakanı Atıf înan hakkında 
Meclis soruşturması yapılması için Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından müteşekkil bir Karma 
Komisyon kurulmasına Yüksek Kamutayın 
4 . V I . 1948 tarihli Birleşiminde karar verilmişti. 

Yüksek Kamutayca işin ikmali için üç aylık 
süre 25 . I I . 1949 tarihinde sona ermiş ve soruş
turma bitirilemediğinden süre iki ay daha uza
tılmıştır. 

Bu süre de 25 . IV . 1949 tarihinde sona ere
cektir. Her ne kadar soruşturma epeyce ilerlemiş 
ise de işin sonuçlandırılması ve bir karara bağ
lanması için daha bir buçuk aylık bir müddete 
lüzum olduğundan keyfiyetin Yüksek Kamuta
yın yüce tasvibine sunulmasını arzederim. 

Soruşturma Ko. Başkanı 
Tokad 

N. Poroy 

BAŞKAN — Soruşturma Komisyonu Başkan
lığının tezkeresi üzerine söz istiyen var mı efen
d imi 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Ne kadar 
uzatılmasını istiyorlar?. 

BAŞKAN — 1,5 ay temdidini istiyorlar. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bir ay kâfi 

gelmiyor mu?. 
BAŞKAN — Böyle bir teklif yoktur. 
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu işin ne kadar uzadığını söylemiye 
lüzum yoktur. Arkadaşlar hiç şüphe yok ki; fa

aliyetlerini devam ettiriyorlar ve buna germi 
veriyorlar, işi biran evvel bitirirlerse, hepimiz 
de bu dertten kurtulursak çok iyi olur. Onun 
için bendeniz sayın komisyondan rica ediyorum, 
işlerini biran evvel bitirsinler, bu verilecek mü
saade son olsun artık. 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
NAZIM POROY (Tokad) — Efendim, Sinan Te-
kelioğlu arkadaş işin ne kadar uzadığı görülüyor 
diye söze başladı. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Millet 
görüyor. 

NAZIM POROY (Devamla) — Tabiî hep mil
let sizin demogojiyi görmüştür. Bir tahkikattır. 
Şahitler dinleniyor. Bu itibarla hariçten getirdi
ğimiz şahitlerin dinlenmesi ve bilhassa bu sırada 
Meclisin gayet sıkı mesaide bulunması hasebiyle, 
zabıt işinin çok sıkıntılı bir vaziyete girmiş ol
ması, bizi de sıkıntılı vaziyete sokmaktadır, işin 
sonuna geldik. İstediğimiz 1,5 ay böyle bir suale 
mâruz bırakmamak endişesinden ileri gelmekte

dir. Daha fazla rahatsız ederek, kendimizi böyle 
biı suale mâruz bırakmamak endişesinden gel-
mektediî. 

Zannediyorum, inşallah 1 -, 2 haftaya kadar 
işimiz biter. Onun için rica ediyorum bu müdde
ti lütfedin de bu işin arkasını alalım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Karma Komisyon Başkanının mâruzâtının bir 
noktasını Yüksek Huzurunuzda tavzih etmem 
icabetti. O da şudur : Arkadaşlar, malûmu «,1i-
nizdir ki elimizdeki istenoğraflar mahduttur, bir 
tarafta Devlet iktisadi Teşekkülleri devam eder
ken, bir tarafta, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı 
müzakeresinden beri Meclis görüşmeleri saat 14 
le başlıyarak 20 ye kadar devanı etmektedir, bir 
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taraftan da, üçüncü bir vaziyet olarak, istenoğ-
raf arkadaşlar 'Karma Komisyonda çalışmakta
dırlar. Kendileri son zamanda müracaat ederek 
takatlarmm bitmekte olduğunu ifade ettiler. Zi
ra, saat 1,5 ğa kadar Karma Komisyon devam 
ediyor, Meclis ise saat 14 te toplanıyor ve bir 
kısmı Devlet İktisadi Teşekküllerinde çalışmak
tadırlar. (O bitti sesleri) Bitti ben de biliyorum 
ama, bitireceklerini de bitirdi; 

Yani vaziyeti Yüksek takdirinize arzediyo-
rum. Bundan dolayı Komisyon saat 12 de mesai
sini bitirmeye mecbur kalıyor. Ondan sonra bu 
efendilerin yemek yemeye ve bir az dinlenmeye 
ihtiyaçları vardır, gidecekler ve Meclise yetişe
ceklerdir. Bu vaziyet karşısında Komisyonun me
saisini bu vaziyete uydurmakta olduğunu Yüksek 
takdirinize arzediyorum, bunun için söz almıştım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar; müddetinin uzatılması istenilen tahki
kat, bir Bakanın mesuliyetinin olup olmadığını 
araştırma tahkikatıdır. Biliyorsunuz ki, bu iş 
doğru olduğu takdirde memleket için haizi ehem
miyet bir meseledir, doğru çıkmadığı takdirde 
ise, haklarında tahkikat açılan arkadaşlar için, 
bu işin uzamasının ne kadar ıstıraplı olacağını 
tâyin etmek mümkündür. Bu kadar ciddî ve mü
him bir mesele için burada istenoğraf meselesini 
mevzuu bahsetmek doğru birşey değildir. Bu nevi 
tahkikat için Meclis bütün esbabı istikmal ede 
bilir. Binaenaleyh bu tahkikatı burada sürünce
mede bırakmak yersiz olsa gerektir. Nihayet çı
kıp da bir milletvekilinin burada bunu demagojik 
faaliyet diye vasıflandırması hepimiz için ağır 
bir şeydir. Ara yerde bir tatilin karışmasından 
bahsediyorlar. Altı ay daha bu tahkikat kendili
ğinden geri kalacak demektir. Rica ediyorum, 
tahkikatın neticesi ne ise bir an evvel adı konsun 
ve memleketi rencide eden bu gibi suiistimal ha
vadisleri efkârı umumiyeye karşı katî bir neti
ceye bağlanmış olsun. 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendim; sü
rüncemede kalan bir şey yoktur, istenoğraf me
selesinden bahsetmek neye olmasın? Size izahat 
veriyoruz. Namınıza tahkikat yapıyoruz. Mecli
sin her gün saat 14 de toplanmaya başladığı 
tarihten itibaren müşkül durumda kaldık. İste
noğraf i ile zabıt tutuyoruz,: İzmir'den, Istanbul-
dan şahit getirip dinliyoruz. Zaten pek az bir 
şey kaldı. Sonra millet göpecek, millet bilecek 
diyorlar, bu, demoğoji değildir de nedir? Her 

şeyden incinecek kadar ne var? Ne ver incine
cek? 

EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; Karma Komisyonun sözcüsü olarak heye
ti muhteremeyi aydınlatmak isterim. 

İstenoğraf meselesi tâli bir meseledir. Son 
zamanlarda Meclis mesaisinin sıklaşması itiba
riyle bu müşkülâtla karşılaştık. 

Esas itibariyle komisyon heyeti muhtereme-
nizin vermiş olduğu vazifeyi tamamen yerine ge
tirmek için çok sıkı bir surette çalışmaktadır. 
Tahkikatın gösterdiği lüzum üzerine içimizden 
bir iki arkadaşı İstanbul'a gönderdik. Orada 
incelemeler yaptırdık. Şüphesiz tahkikatın ne
ticesi raporla Meclise bildirilecektir. Bu istemiş 
olduğumuz bir buçuk aylık müddetin tamamına 
belki de ihtiyaç kalmıyaeaktır, fakat daha ih
tiyatlı olmak ve sizi bir daha rahatsız etmemek 
için bir buçuk ay daha müddet istedik. Tahki
kat son safhasındadır. Bu mehilin verilmesini 
rica ediyoruz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual. Bir 
buçuk aylık müsaade vrildikten sonra, ki bu 
tarih aşağı yukarı Haziranın ilk 15 günü arası
na tesadüf ediyor, bu sıralarda Yüksek Meclis 
tatil devresine girecektir. Bu hususu da teem
mül ettiniz mi? 

KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM EROUN (Ankara) — Yüksek Meclisin 
no zaman tatile gireceği hakkında henüz katî 
bir malûmat yoktur. Komisyonun düşüncesi şu
dur ki, Meclisi Âli tatile, girmeden evvel rapo
ru yüksek huzurunuza takdim etmek. Bunun 
için çalışıyoruz. 

FAZIL AHMET AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar; bir tahkikat dâvasında gerek he
yetinizin, gerek milletin, gerek herkesin en 
haklı olarak bekliyeceği şey, âdilâne, dürüst ve 
esaslı bir neticeye vâsıl olmaktır. Bu sebeple 
Muhterem Heyetten ilk dileyeceğimiz şey hepi
mizin büyük bir arzu ile tezahürünü temenni 
ettiğimiz hakikate, hiçbir şekkü şüpheye mahal 
bırakmadan, bizi yaklaştıracak delâili, vesaiki 
elde edip karşımıza gelmesidir. 

Eğer bunu yapmaya çalışırken ihmalden, 
teseyyüpten, makbul ve mahzur olmıyacak her 
hangi bir sebepten bir gecikme husule gelecek 
olursa elbette ona itiraz etmekte haklı oluruz, 
fakat böyle bir şey olmazsa biz bu heyete ne 
diyebiliriz? Diyelim ki : Ne yaparsan yap, âdi-
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lâne karar vermek için, milletin efkârı umumi-
yesine karşı hakikati ortaya çıkartmak için ne 
sarfedeeeksen et, zaman sarf et, fakat hakikat 
meydana çıksın. 

Ben arkadaşlarımın bu baptaki itirazlarını 
güzel bir itiraz bulmadım. 

BAŞKAN — Müddetin 1,5 ay daha uzatıl
ması hakkındaki Komisyon tezkeresini oyunu
za sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü
regir'in, Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osma-
ninin Türkiye memaliki dışına çıkarılmasına 
dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
yorumlanması hakkındaki Başbakanlık tezke
resinin kabullendiğine ve gündeme alınmasına 

dair önergesi (4/152) 

18 . IV . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hilâfetin ilgası ve Osmanlı Hanedanının 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları haricine çıka
rılması hakkındaki 431 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin tefsirini istiyen Hükümet teklifinin 
D. 3/64 13 . XII . 1946 tarihinden beri Anayasa 
Komisyonunda müzakere ve intaç edilmediği 
halbuki bu tefsir teklifinin millet Hazinesine 
mütaallik ve müstacel durum arzeden bir konu 
olduğundan bu teklifi tekabbül ederek içtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince Kamutay günde
mine alınarak doğrudan doğruya Umumi He
yette müzakere edilip sonuca bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ahmet Remzi Yüregir 
Seyhan Milletvekili 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, geçen hafta yani 
18 Nisandaki müzakerelerimizde gerek bende
nizin gerek Sayın Osman Nuri Köni'nin, soru
su münasebetiyle bu konu üzerinde ehemmiyet
li müzakereler cereyan etti ve Yüksek Meclisin 
de arzusu taayyün etmiş bulundu. 

Ondan sonra Pasaport ve vatandaşlık kanunu 
-tasarılarına ek tasarılar dolayısiyle de bu ko-
unya taallûk eden hususlar müzakere edildi, 
uzun görüşmeler yapıldı. Bu vesile şurasını da 
arzetmek isterim! Meclis înkilâpçı, kuvayi 
milliyeci ruhunu izhar etti inkılâp konularına 
aykırı harekat edilmesine millet Hazinesine 
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karşı haksızlıklar yapılmasına müsaade edemi-
yeceğine karar verdi. Binaenaleyh bendeniz bu 
hususun tekemmül etmesi ve bu yüksek arzu
nun formüle edilmesi için 1936 dan beri Ana
yasa Komisyonunda kalan ve 1946 da tekrar 
tahrik edilen ve bugüne kadar da bir neticeye 
vardırılamıyan 431 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin yorumlanmasına dair Hükümet teklifi
ni takabbül ediyorum ve umumi heyette müza
kere edilmesini istirham ediyorum. 

Tabiî bu, bugün olmaz, başka bir güne bı
rakılır, dağıtılır. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım, inkılâba bağlılığım birçok delillerle 
gördüğümüz ve bu husustaki gayreti duyduğu 
heyecandan da az olmıyan muhterem Yüregir'in 
beyanatı yerindedir. 

Fakat sözleri arasında, şu kadar zamandan 
beri Anayasa Komisyonunda kalan, tabiriyle 
tesadüfen başında bulunmak şerefine mazhar 
olduğum Komisyona karşı küçük bir tenkid... 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — O, 
eski zamana aittir. 

NAZIM POROY (Devamla) — Konusu yap-
maktan çekinmemişlerdir. Filhakika bu yorum 
isteği Anayasa Komisyonunda epey zamandan 
beri kalmış, fakat geçen hafta bu mesele hak
kında cereyan eden müzakerenin vüsat, ehem
miyet ve derinliğini de göstermiştir ki, haki
katen bu kalmanın en mühim sebeplerinden bi
risi, meselenin haddi zatmdda taşıdığı önemdir. 
Bunun nihayet Hükümetin de takipten bir ara
lık sarfı nazar etmiş olması, bir kastı mahsus 
olmasa da bu işin uzamasına badi olmuştur. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, geçen haftaki mü
zakereden de anladık ki, mesele hakikaten çok 
dallanmış, budaklanmış bir mahiyettedir. Mah-
kemei Asliyenin muhtelif ve birbirine zıt kararla
rı olduğu gibi Yargıtayın da yine birbirine zıt ka
rarları olmuş ve iş nihayet tevhidi içtihada ka
dar gitmiştir. Yani, meselenin ilmî bakımdan da 
vüsati ve genişliği büyüktür. Bu itibarla size 
Anayasa Komisyonu, herhalde iyi esaslara da
yanarak bir tefsir getirmekten kaçınmaz ve 
kaçmmıyacaktır, arzusu budur. Fakat bunun da 
çok esaslı olması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Şimdi muhterem arkadaşım Yüregir bu tef
sir işinin Büyük Heyetiniz tarafından yapılma
sını istiyorlar, bunun takdiri doğrudan doğruya 
size aittir, nasıl emrederseniz öyle olur. 
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AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 13 I 

yıl evvel, bir kanun maddesine ait tefsir talebi 
Yüksek Meclise sunulmuş. Görüşmelerden an- I 
lıyorum ki ; bu kadük olma keyfiyeti, Meclis iş- | 
leri için cari ve onlara şâmil değildir. Geçen I 
hafta, 18 Nisanda çıkardığımız, bir nevi tefsir 
mahiyetinde olduğunu burada tesbit etmiştik. 
Buna rağmen acaba o kanunun kabulünden son
ra dahi bu tefsiri muhakkak yapmaya lüzum 
var mıdır? Hükümet 13 yıl evvel yapılan tefsir 
talebini aynen takabbül etmekte midir? Hükü
met bu tefsir talebinde ısrar etmekle nasıl bir 
gaye gütmektedir? Yani 18 Nisandaki kanun, 
eski kanunu tefsir etmesine rağmen, açık kalan 
bir gedik mi mevcuttur? Bu cihetlerin Hükü
metçe açıklanmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Efendim, geçen haftaki müzakerelerimizde arz-
ettim, biz o zaman mahdut bir mesele üzerinde 
konuştuk. Fakat dolyaısiyle bu tefsir etrafın
da mutabık kaldık. Pasaport Kanununa ek 
olan bir madde, ile Vatandaşlık Kanununa ek 
bir madde üzerinde tefsir noktasında mutabık 
kaldık. 431 sayılı Kanunun mevzuııbahs olma- | 
sı dolayısiyle olmuştur. Bu kanun, hariçten I 
geleceklerin, Hazineye geçen mallar hakkın
da her hangi bir talepte bulunanııyacaklarını 
göstermektedir. Halbuki, tefsir merhameten ve 
şefkaten burada bıraktığımız kimselerin yine 
bugün veya yarın müracaat ederek Hazine 
mallarına karşı hak iddia etmemelerini temin 
için elzemdir. Maruzatım budur. Hükümet de ne 
düşündüğünü lütfen izah etmelidir. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; geçen gün konuşulan ve kabul edilen iki 
kanun münasebetiyle çıkan metin, 431 numa
ralı Kanunun, mevzuubahs tefsirinden Yüksek 
Meclisi tamamen müstağni kılmaktadır. Çünkü 
bu tefsirle alınmak istenilen gaye şimdi ta
mamen ve bütün vuzuhiyle artık tahakkuk et
miştir. Yüregir arkadaşımızın mütalâa buyur
dukları gibi o kanunların metnini yalnız yur
da geleceklere münhasır zannetmek hatalıdır. 
Çünkü 431 numaralı Kanunun 8 ve 10 ncu I 

4. — SORULAR 
1. —> Toigad MÜl$tv$kiH İhsan Olgun'un, I 

ekim noksanlığı ve hayvan zayiatı hakkında ne, 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna Ta
rım Bakanı Cavit Oral'ın ,sö»Vü c&vabı (6/304) 
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1 maddeleri muhtevası bunların vaziyetini ta

mamen tâyin etmiştir. O kanun, gerek yurda 
i gelecekleri gerek yurtta bulunanları tamamen 

şümulüne almış ve Türkiye'de İkinci Abdül-
| hamit emlâk ve arazisinden dolayı bunlar ta

rafından ikame edilen hiçbir dâva dinlenemez 
ve dinlenmiyecektir. Bunu arzettikten sonra 
gelecek ruznameye alınıp aınmaması Yüksek 
takdirinize aittir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize; 
— Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetin malû
mudur ki tefsirlerin Büyük Meclisçe ne suretle 
kabul edileceğine dair İçtüzük'te sarahat vardır. 
Tefsiri istenilen husus, 431 numaralı Kanunun 
8 nci maddesidir. O maddenin mânası, geçenler
de Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş bulunan 
Pasaport Kanunun bir maddesine ilâve edilmiş 
bir cümle dolayısiyle aşağı yukarı tezahür etmiş
tir. Fakat şurası da muhakkaktır ki, bir kanunun 
bir maddesinin tefsiri, usulü dairesinde Hükümet 
tarafından talep edildiği için, bu tefsirin salahi
yetli Anayasa Komisyonunda tetkik edildikten 
sonra, Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmesi ve 

I Kamutaya gelmesi lâzımdır. Hükümetinizin görü
şü budur. Yüksek Meclisin Pasaport Kanunu dola
yısiyle tezahür eden hissiyatı belki Anayasa Ko
misyonun 8 nci maddeye vereceği mâna itibariyle, 
belki değil; muhakkak müessir olacaktır. Fakat 
şekil ve usul bakımından tefsirin usulü dairesinde 
yapılması icap edeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Heyeti Umu-
miyenizin tekabbül edeceği fikri kabul edeceğini 
ve buna ilâve edecekleri başka bir mütalâası ol
madığını buyurdular. Binaenaleyh önergeyi oyu
nuza sunacağım, kabul edildiği takdirde gelecek 
gündeme alınıp müzakere edilecektir. 

Önergeyi tekrar okutuyorum. 
( Seyhan Milletvekili Remzi Yüregir'in öner

gesi tekrar okundu. ) 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Buna göre gelecek gündeme alınacak ve mü-
I zakeresi yapılacaktır. 

VE CEVAPLAR 
I 5 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 
Bu sene kış mevsiminin erken gelmesi ve ha-

I valarm müsait gitmemesi yüzünden yurdun her 
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tarafında bir ekim noksanlığı vardır. I 

Bu hal Orta Anadolu'da bilhassa seçim böl
gem olan Yozgad'da daha açık bir surette du
yulmaktadır. Aynı sebepler yüzünden Doğu ve 
Orta Anadolu mmtakalarmda hayvan ölümü de 
normal zayiatın üstünde bir seyir takip etmiştir. 
Yegâne istihsali buğday ve arpadan ibaret olan 
Orta Anadolu ile bütün ümidini hayvancılığa 
bağlıyan Şark İllerindeki hayvancılıkla iştigal 
eden halkın uğradıkları zararın telâfisi ile kal
kınmalarını temin için Hükümetçe ne gibi tedbir
ler düşünüldüğünün Tarım Bakanlığınca sözlü 
olarak izah buyurulmasmı rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
İhsan Olgun 

TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlar; bir müddet evvel Re-
cai Güreli arkadaşımızın sorusuna cevap ver
miştim. 

Bu sene biliyorsunuz ki, kış erken başladı, 
sert ve sürekli oldu, Şubata kadar mahsûl vazi
yeti hakkındaki endişemiz hakikaten çok büyük
tü. Fakat Mart ve Nisan aylarının beklediğimiz
den daha yağışlı olması bu endişemizi zail et
miştir. 

Kar altında kalan mahsûl durumu bizi çok 
korkutuyordu. Fakat her taraftan aldığımız ha
berler bu mahsûllerin dona mâruz kalmadığını 
göstermiştir.. Bâzı yerlerde keten tohumu gibi 
mahsullerimizde zararlar olmuştur, fakat hubu
bat bakımından vaziyet iyidir, iyidir diyorum. 
Çünkü bundan iki ay evvelki durumla bugünkü 
hububat durumunu mukayese edecek olursak ara
da hakikaten çok büyük fark olduğunu görürüz. 
O zaman arzetmiştim, bu seneki ekiliş .noksanı 
1948 e nazaran % 27 - 30 nispetinde idi. Fakat 
son günlerde müstahsilin havadan istifade ederek 
ekimi hızlandırması bizi yazlıkla kışlığın geçen 
seneye nazaran % 85 nispetini dolduracağını gös
termektedir. % 15 ben daha ileri giderek, iC/c 20 
olarak bir açığımız olsa da bunu mahsulün evsaf 
bakımından! iyi olması tabiatiyle telâfi edecektir. 
Yalnız Mayıs ve Haziran aylarında yağmur hu
susunda bize biraz yardım ederse öyle ümit ede
rim ki, yine normal bir mahsûl idrak etmek im
kânını bulacağız. 

Arkadaşımın ikinci suali de; Şarktaki hayvan 
vaziyetimizin ne olduğuna aittir. 

Arkadaşlar; Kışm sert olması yüzünden hay- | 
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vaıı telefatı olmuştur. Fakat bunun ne miktar 
olduğu hakkmde henüz malûmatımız yoktur. 
Hakikaten hayvancılık bizim Millî servetimiz için
de önemli yer tutar bir mevzudur. Hayvancılı
ğın gerek gıda Falanımdan ve gerekse ziraat, ba
kımından önemle üzerinde durmak tarım politi
kasının en tabiî vazifesidir. Bilhassa Şark'ta 
hayvancılığın mütekâsif olması bakımından 
oraya çok fazla ehemmiyet vermekte
yiz. Bunun-içindir ki, geçen sene Şarkta dokuz 
veteriner vardı, buna 27 veteriner ilâve ettim; 24 
sağlık memuru vardı, buna da 40 sağlık memuru 
ilâve ettim. Bu sene de yine Şarka 20 veteriner 
ve 25 sağlık memuru vereceğiz. Bu suretle Şark
ta veteriner ve sağlık memuru adedi şimdiye ka
dar olduğundan çok fazla olacak ve bunları 19 
ekip halinde seyyar vasıtalarla Şark vilâyetle
rimizde de mütemadiyen dolaştıracağız. Yine 
Şarkta Erzurum'da olmak üzere bir serom ve aşı 
yapmak için bakteriyoloji müessesesi kuracağız. 
Çünkü İstanbul'dan ve Ankara'dan gönderilen 
serom ve aşılar, biyolojik maddeler bozulmaktadır. 
Bunu önlemek için Şarkta böyle bir müessese ku
racağız. 

Arkadaşlar, hayvancılık bakımından Tarım 
Bakanlığının iki hedefi vardır. Birisi hastalık
larla mücadele etmek, diğeri de ıslaha çalışmak
tı!. 

Hastalıklarla mücadele etmek bilhassa başta 
gelen bir iştir. Çünkü bugün memlekette adedi 56 
milyonu bulan hayvan varlığımın hastalık bakı
mından korunacak olursa hiç şüphe yok ki, bu
nun memlekete temin edeceği fayda çok büyük 
olacaktır. Onun içindir ki, serom, aşı ve biyolo
jik madde istihsalini artırmaya karar verdik. Ge
çen seneye kadar 8 milyon dozu bulan istihsal 
bu sene 12 milyonun üstüne çıkarılacaktır. 

Islah hususunda bakanlığın öteden beri bir 
politikası vardır. Memlekette haraların adedini 
mümkün olduğu kadar artırmak, damızlığa 
yaramıyan hayvanları bertaraf etmek ve bu su
retle hayvancılığımıza hızlı bir gelişme temin 
etmektir. Bu sene mevcut olan beş haraya bir 
de Karaköy harasını ilâve etmek suretiyle ha
raların adedini altıya çıkarmış bulunuyoruz. 
Zannederim ki ; bugünlerde Büyük Mecliste 
müzakere edilecek olan Hasırcı Çiftliği de bu 
hara işleri arasında gelişmiş olacak ve bize bü
yük faydalar temin edecektir. 
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öyle ümit ederim ki ; bu verdiğim izahat 

arkadaşımı tatmin etmiş olacaktır. Esasen bu 
hususlarda bütçe müzakeresi esnasında da çok 
konuştuğum için Yüksek Heyeti tekrar rahat
sız etmek istemiyorum. 

ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, sualimi sorduğum zaman hakikaten 
memleketin ekim durumu üzerinde kötü bir en
dişe vardı. Sualimi 15 gün evvel sormuştum, 
bu 15 gün içinde mevsimin müsait gitmesi, köy
lü ve ziraat lehine ilerleme kaydetmiştir. Bu
na rağmen memleket ziraatinde ekim noksanı 
vardır. Fakat sayın Bakan bunun, güzlük 
ekimlerin ve daha feyizli olduğunu ifade etti
ler. İnşallah bu temenni tahakkuk eder. 

Arkadaşlar, bu ekim işlerinin noksanı bil
hassa, bütün ümidini hububata bağlıyan Orta 
Anadolu, bilhassa seçim bölgem olan Yozgad'da 
kendini ehemmiyetli bir surette his ettirmiştir. 
seçim bölgem olan Yozgad'da tütün anason 
pancar, afyon gibi birçok istihsal maddelerinin 
ziraati yasak edilmiştir. 

Sonra köylü, mevsim müsait te olsa umuldu
ğu kadar çalışamamaktadır. Sebebi ise bizde 
köylünün istihsali kara sabanladır makine zi
raati olmadığı için çalışan kol adediyle ölçülür, 
nüfusu fazla olan köylü biraz ekebildi. Fakat 
ekseriyet karasaban ve zayıf öküzle çalıştı. 
Bütün kış hayvanlar gıdasızlıktan zayıf düştü
ğü için, ekim işi umulduğıı kadar randımanlı 
olmadı. 

Arkadaşlar bu vesile ile bir şey daha arze-
deyim; memlekette zirai kredi mevzuu bütün 
ihtimamlara rağmen umulan feyizli neticeyi 
vermedi. Ziraat Bankası birçok mevzulara el 
atıyor. Ticari kredi yaparak mevzuunun dışına 
taşmıştır. Ve hakikaten köylünün ihtiyacı üze
rine tam manâsiyle eğilememiştir. Ziraat Ban
kasının itibari sermayesi bir milyon lira daha 
artırılıyor. Fakat hiçbir şey ifade etmez. Çün
kü bu hal alınacak hisselerin bir milyon lira 
daha. artırılacağını ifade eder. Yoksa Köylünün 
eline kredi olarak para girmiyecektir. Sonra 
köylü zirai kredi olarak elinei aldığı parayı zi-
raatine sarf etmiyor, şahsi ihtiyaçlarına harcı
yor. Ziraat Bankası köylüye bâzı kredi tediye
lerini ayni olarak veremez mi? Bu noktanın 
üzerinde durmak ve incelemekte fayda vardır. 

Köylümüz için, zirai kredi ve kooperatif 
mevzuuda çok ehemmiyetlidir. Bizim bugün 40 
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bin köyden (4758) köyde kooperatif kurulmuş
tur. Nispet yüzde 14 dür. (524) tarım koopera
tifi 174 772 ortağı vardır. Binaenaleyh nüfusun 
% 80 i köyde ve ziraatle iştigal ettiğine nazaran 
itiraf etmek lâzımdır ki gerek kooperatifleşme 
ve gerekse zirai kredi bakımından çok geride
yiz. Bu vesile ile arzedeyim ki memlekette kü
çük sulama işleri ve tohum işleri memlekette 
hakikaten ıstırap halindedir. Meselâ birçok yer
lerde gezdiğimiz, dolaştığımız zaman az bir mas
raf etmek suretiyle yapılacak küçük bir bentle 
birçok tarlaları sulayabilecek olan küçük sula
ra rast geliyoruz. Bu yapılmadığı için bu sular 
boşuna akıp gitmektedir. Seçim bölgem olan 
Yozgad'da bunlardan birçoklarını bilirim. Ar
kadaşlar, büyük sulama dâvası ayrı bir iş. Fa
kat bu küçük sulama işine ne kadar çabuk 
ehemmiyet verirsek memleket bir an evvel bu
nun feyiz ve bereketini görmüş olacaktır. Küçük 
sulama işini ele almalıyız. 

Arkadaşlar; kısaca hayvan mevzuuna da 
temas edeceğim. Bu kış Şark bölgesiyle Orta 
Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerinde çok 
hayvan ölmüştür.Ve hâlâ da ölmektedir. Bunun 
sebebi; gıdasızlık ahır ve ağılların gayrisıhhi 
oluşu ve kışın uzun sürmesidir. 

Sayın Bakan memlekette hayvancılığın inki
şafına lâzımgelen önemi veriyoruz ve vereceğiz 
diye vâitlerde bulundular. Ve bu hususta da 
bâzı güzel müjdeler verdiler. Ben de bunlara 
bir şey daha ilâve edeceğim. 

Doğuda bir yasak bölge hikâyesi vardır. 
Vaktiyle Şark bölgesinin bâzı yerlerinde emni
yet ve asayiş dolayısiyle yasak bölgeler ihdas 
edildi. Aradan çok zaman geçtiği için bu lüzum 
kalmadı. Artık ekonomik bir zihniyetle hareket 
ederek yasak bölgeleri serbest bırakmalıdır. Bu 
yaylalar hayvancılık için ideal mıntakalardır. 
ekonomik zihniyet içinde bu yasak bölgelerden 
istifade cihetini düşünmeliyiz. Vaktiyle vazife 
gördüğüm için yakînen biliyorum, Ağrı memnu 
mmtakası, Van, Ercisin Zeylân Deresi mıntaka-
smda ve sair yerlerde yasak bölgeler vardır. 
Bunlar esasen bugün yasak bölge olmaktan çık
mıştır. Bunu Devletin, gerekli her türlü ted
birleri alarak bu yerlerden istifade edilmesini, 
Hükümet eliyle haralar, damızlık yetiştiren tek
nik tesisler kurarak faydalanmalıyız. Köylü
nün buralara serbest girip çıkmalarım, yazın 
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bu yaylalardan istifade etmelerini sağlamak 
için lâzımgelen tedbirleri almanın zamanı çok
tan gelmiş ve geçmiştir. Bu arada bir nokta
ya daha temas edeceğim. Orta Anadoluyu kasıp 
kavuran bir sürek hikâyesi vardır. Bu dert se
çim bölgem olan Yozgad'da eyice hissedilmek
tedir. Bâzı sermaye sahibi tüccarlar Kars'tan 
iri baş hayvanlar getiriyorlar, köylüye tak
sitle veresiye satıyorlar. Bu hayvanları bilhassa 
Orta Anadolu'da bozkır'da yaşayamıyor, hay
vanları bizim köylülerimiz doyuramıyorlar, bir 
müddet sonra bu hayvanlar ölüyor. Fakat ar
kadaşlar taksit taksit, borç üzerine faiz bini
yor, öküzler öldüğü halde köylü borçtan kur
tulamıyorlar. Acaba Ziraat Bankası ve Tarım 
Bakanlığı, köylünün çift hayvanına ihtiyacı 
varsa, bunu sermayasini kötüye kullanan insan
lar elinden kurtarıp istihsali artırmak ve ma
liyeti düşürecek tedbirleri almaları mümkün 
olmaz mı? Bu nokta etrafında Tarım Bakanının 
nazarı dikkatini celbederim. 

Arkadaşlar, bu ehemmiyetsiz bir mevzudur. 
Bilhassa Kayseri, Çorum, Yozgad, Kırşehir ve 
sair şehirlerdeki çiftçiler bu halden çok ıstırap 
çekmektedirler. Gezdiğimiz, dolaştığımız yer
lerde buna dair birçok şikâyetler dinledik. Bu 
vaziyeti bilhassa Hükümetin dikkat nazarına 
arzediyorum. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş*-
un, İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakültesi inşa
atı hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/305) 

BAŞKAN — Dr. Fahri Kurtuluş burada mit 
(Yok sesleri) 

O halde, bunu soru önergelerinin görüşül
düğü Birleşime bırakıyoruz. 

3. — istanbul Milletvekili Dr. Mim Kemal 
ökenin, hastanelerdeki doktorlardan resmî gö
revlerini istismar ve suiistimal edenler olup ol
madığı hakkinda Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Dr. Mim Kemal burada mı! 
(Yok sesleri) 

Bunu da, soru önergelerinin görüşüldüğü 
Birleşime bırakıyoruz. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
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| nun, bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şe

rikleri hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne 
i dair olan 1609 sayılı Kanunun mer'i olup olma

dığı hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
Adalet Bakanı Fuad SirmenHn sözlü cebabt 
(6/307) 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan-
| lığına 

1609 numaralı (İrtikâp, rüşvet alıp vermek, 
i ihtilas ve zimmete para geçirmek) kanunu ha-
| len mer'iyette midir? Mehâkimde bu suçlarla 

ilgili olanlar hakkında tatbik edilmekte midir t 
j Bu kanun mer'iyette ise bu suçlular hak-
ı kında Bakanlıklar bu kanunu neden tatbik et

miyorlar? 
Sözlü olarak Mecliste Başbakan tarafından 

i cevaplandırılmasını dilerim. 
! Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

[ BAŞKAN — Adalet Bakanı cevap verecek- * 
i tir. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
! — Arkadaşlar; 1609 sayılı Kanun yürürlükte-
ı dir. Bu kanun mahkemelerce gerek çerçevesi 
I içine giren memurlar hakkında, gerek Bakan

lıklarda çalışan bu suçlarla ilgili olanlar hak-
j kında tatbik edilmektedir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
i arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin en esaslı 
! ve önemli kanunlarından birisi de 1609 sayılı 
I Kanundur. Adalet Bakanının vermiş olduğu 
| izahata tamamiyle kanmadığım için bu kanu-
| nun tatbik edilmesi şeklinin muallel vaziyette 
I olduğunu söylemek isterim. 
| Arkadaşlar; bizdeki kanunların bir kısmı 
{ ana karnında iken ölür. Bir kısmı doğar doğmaz 
• ölür, bir kısmı da doğduktan bir müddet son

ra ölür. Kamus sahifelerinde yaşar fakat tat-
! bik edilmez. Misal getireceğim : Meselâ men'i 

israf at kanunu yaşıyor mu? Yaşıyor. Tatbik 
I ediliyor mu? Hayır. Biz mebuslar davet edili

yoruz, düğüne gidiyoruz, orada yapılan israfa-
I ti gözümüzle gördüğümüz halde duruyoruz; ya-
j ni kanunu yapan ve tatbika memur olan insan-
j ların gözü önünde israfatın yapıldığına şahit 
j oluyoruzda sükût ediyoruz. Binaenaleyh bu 

kanun doğar doğmaz ölmüştür. 
I Ondan sonra hayvan sirkati hakkında bir 

> 
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kanun vardır. O da bir müddet tatbik edilmiş 
ondan sonra bir köşeye atılmıştır. 

Şimdi, 1609 sayılı Kanunun meriyette oldu
ğunu sayın Adalet Bakanı söylediler. Müsaade 
ederseniz bunun tatbik edilmediğini söyliyece-
ğim. Meselâ Dr. Noyan işinde tatbik edilme
miştir. İrt ikâp suçundan maznun olan bu dok
tor senelerce ötede beride dolaşmış ve kanun, 
hakkında tatbik edilmemiştir. 

Bundan başka geçenlerde Sayın Tarım Ba
kanı arkadaşımız eski Orman Umum Müdürü 
hakkında yapılmakta olan tahkikatın dört beş 
tanesinin ikmal edilerek Damştaya gönderil
diğini söylediler. Danıştaydan müsaade istiyor
lar. Bunun hakkında lüzumu muhakeme kararı 
mı verirsiniz yoksa, men'i muhakeme kararı 
mı? diye soruyorlarmış. 

Diğer birtakım tahkikatı da yine o zatin -
250 sayfalık dosyası Vekâlettedir. Tetkik edil
mekte olduğunu söylediler. Bu adam dışarda do
laşmaktadır. Ve memleketin kanunlarına riayet 
edilmediğinden müsterihtir. 

Toprak Ofisi ele alalım. O benim, çok sev
diğim müessese. Erzurum'da geçenlerde Sayın 
Ticaret Bakanının söyledikleri gibi yüz bin 
çuval kaybolmuştur. O yüz bin çuvalın tahkika
tı yapılıyormuş hâlâ. Müddei umumilik neden 
buna vaziyed etmiyor? Hani işliyordu ya, ya
şıyordu ya 1609 numaralı Kanun? 

Sonra yine Erzurum'da koca bir ambar bi
nası ile ve içindeki zahiresiyle beraber kay
bolmuş. Bir müddet sonra ambarı bulmuşlar, 
ama içindeki zahirenin yarısı gitmiş. Görülüyor 
ki, arkadaşlar yine bu 1609 numaralı Kanun 
orada yürümemiştir. Acaba oranın Cumhuriyet 
Müddei Umumisi yok mudur? Kanun gayet 
sarihtir. 

Arkadaşlar, burada haftalarca, belki de ay
larca bu suiistimalin önüne geçelim, memurla
rı beyannameye tâbi tutalım, diye bağırdık, 
çağırdık. Hâlâ gelmedi halbuki, O kanunun 
gelmesine lüzum yok, müsaade ederseniz 6 - 7 
maddeden ibaret olan bu kanunu bir okuya
yım, göreceksiniz; bu kanunu yapmış olan ar
kadaşlarımız o zaman için memleketimizde mev
cut olan hastalığı önlemek için ne kadar katı 
kararlar vermişler ve bu kanunu çıkarmışlar. 

Arkadaşlar, ben hiçbir arkadaşı muahaze 
etmiyorıi'.ı, bizim mahkemelerimiz o kadar âdil 
ve icabında suçluları yakalayıp kanuna 
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çarptırmaktadırlar. Kanun dairesinde kanunla
rın hususi şekilde oldukları bir tarafa atılması, 
doğru değildir, hususi kanunlara lâzımgelen 
ehemmiyeti maalesef atfetmiyoruz. Bendeniz hiç
bir maksatla bunu söylemiyorum, hiçbir gayem 
yoktur. Bizim Bakan arkadaşlarımızın bu işte 
kabahati da yoktur. Fakat maiyetlerinde Hukuk 
müşavirleri vardır. Bu zevat, siz bunu Damştaya 
kadar sunuyorsunuz ama bunlar hakkında Me
murin Muhakemat Kanunu cari değildir. Bunla ;* 
hakkında tahkikat yapılmasın, doğrudan doğruya 
Müddei Umumiliğe tevdi edilsin diye Bakanları 
ikaz etmiyorlar. Bakanlarımızın her bireri hu
kukçu değildir, bilemezler bu kanunları. Revaçta 
bir kanun olmadığı için de herkes tarafından 
bilinmesine de imkân yoktur. Onun için bendenk 
Sayın Adalet Bakanından bunu rica etmiştim, 
bu kanun tatbik edilmiyor. Edilmediğinin mi
sâlleri de. Doktor Noyan, Toprak Ofis Tarım Ba
kanlığının yapmış olduğu tahkikat, Zirai Kom
binalarda, Donatımda yapılan suiistimaller, kaç 
milyon olduğu geçen gün bir sual önergesi mü
nasebetiyle bir arkadaşımız burada söylemişti, 
bunlar duruyor. 

Sonra, bu tahkikat işini müfettişlere veriyo
ruz müfettişler de işi derinleştiriyor, derinleşti
riyor beş senede bitiyor. Sonra müfettiş o Bakan
lığın müfettişidir arkadaşlarını yakmak istemi
yorlar işi uzatıp duruyorlar. Bir de Memurin 
Muhakemat Kanununa tâbi midir değil midir •? 
Damştaya veriliyor, onun kendisine mahsus bir
takım formaliteleri vardır. O formalitelerin ta
mamlanmasına bizim ömrümüz kâfi gelmiyor ve 
suiistimalin meydana çıktığını görmeden Allaha 
kavuşuyoruz. 

Şimdi arkadaşlar müsaade ederseniz o kanu
nun bir ve ikinci maddelerini sizleri tenvir mak
sadıyla okuyayım.. Basit bir iş değildir. Saym 
Hacim Bey.... 

Bu iş, memleket ve milletin membalarını ku
rutmak istiyenlere karşıdır da Saym Kurdoğlu 
zamanında tahkikına başlanmış olan bu tahki
kat hâlâ devam etmektedir. Kurdoğlu gitti bir 
diğeri geldi. Allah esirgesin bu gider bir başkası 
gelecek fakat bu iş yine böyle sürüp gidecektir. 
Size bu kanunun birinci maddesini okuyorum. 

( İrtikâp, rüşvet alıp vermekten, ihtilastan, 
zimmete para geçirmekten, gerek doğrudan doğ
ruya, gerek memuriyet vazifesini suiistimal etmek 
suretiyle kaçakçılık, resmî münakaşa alıp ve sa-
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tınılara fesat karıştıranlar, Devletin harici mah
rem işleriyle şifrelerini ifşaya sebebiyet veren 
memurlar hakkında Memurini Muhakemat Ka 
nunu hükümleri cari değildir. ) 

Şimdi bu gibi memurlar hakkında müddei 
umumi haber alır almaz derhal tahkikata girişir. 
Fakat memuru sorguya çekmeden evvel, eğer 
memur Yüksek tasdika iktiran etmiş memurlar-
dansa, onların hazırlık tahkikatı bittikten sonra 
evrakı Bakanlığa gönderir, ondan müsaade is
ter.- Bakan 15 gün zarfında cevap vermek mec
buriyetindedir. Fakat 15 gün zarfında cevap 
vermezse müddei umumi vazifesini yapar. Eğer 
tasdiki âli ile tâyin edilmiş memurlardan de
ğilse müddeiumumi valiye yazar, bunda da 
müddet 15 gündür. 

Arkadaşlar, nihayet bu gibi işlere ait mah
kemelerin de müddeti iki aydır. Mahkeme iki 
ay zarfında derhal karara bağlar. Bizim de is
tediğimiz budur. Suç delilleri ortada iken iş 
derhal mahkeme safhasına intikal etmelidir. 
Yoksa aradan beş on sene geçti mi şahit olacak 
insanların da vefatı ihtimali karşısında mesele 
kaybolur gider. 

Sonra arkadaşlar, kanunun en mühim mad
desi üçüncü maddesidir, o da birinci meddede 
yazılı suçlardan dolayı haklarında son tahki
kat açılmasına dair verilecek karar üzerine 
maznun derhal tevkif edilir ve mahkemede 
soruşturma mevkufen yapılır. 

Halbuki bu Nazım Batur hâlâ elini, kolunu 
sallıya sallıya geziyor. Binaenaleyh bu kanun 
tatbik edilecek olursa hiç olmazsa ensali âtiye-
ye karşı bir ibret dersi verilmiş olur. 

Sonra arkadaşlar; memurlar hakkında mal 
beyanı istenmesine dair bir madde vardır. O 
maddeyi de okuyayım: «İrtikâp veya rüşvet 
maznunlariyle şeriklerine müstantik tarafın
dan gerek kendilerinin ve gerekse karılarının 
bütün servetlerini ve yaşayış tarzlarını memba-
lariyle gösterir bir beyanname vermeleri emro-
lunur. Maznunlar bu beyannameyi vermeye 
ve beyannamede yazılı servete haklı bir surette 
malik olduklarını ispata mecburdurlar. Bu 
mecburiyeti ifa etmiyen veya ifada taallül gös
teren maznunlar tevkif olunur. 

Son tahkikatın açılmasına karar vermek bu 
beyannameye müsteniden tahkikatın ikmaline 
bağlıdır. 

Bu maddenin hükmü 3 . ITT . 1926 tarihli 
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I ve 706 numaralı Hâkimler Kanunu mucibince 

haklarında tahkikat yapılacak maznunlara da 
şâmildir.» 

i Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, Devlet teşekkü
lü içinde mevcut bütün memurlara teşmil edilen 
bu kanun bugün benim değil hepinizin bildiği 
veçhile tam mânasiyle hükmünü icra etme
mektedir. Bendeniz Hükümetten rica ediyo
rum ; memleketin selâmeti bakımından, bilhas
sa bu .suizan erbabının bilhassa Nuri Orak'in 
milyonlarca lira suiistimal ettiği halde bu adam 
yanlış beyanname verdiğinden dolayı mahke
meye gitmiş fakat beraet etmiştir. Şimdi ken
disinin altında, hanımın altında ayrı ayrı hu
susi otomobillerle geziyorlar. Çok rica ederim. 
Devletin parası şunun, bunun elinde böyle 
heder olmasın. Tekrar tetkik edelim Toprak 
Ofisinde bulunan, ve Tarım Bakanlığında ve 
diğer Bakanlıklarda bulunan dosyalar zaman
aşımı olmadan müddei umumiliğe tevdi ede
lim. Müddeiumumiler, tahkikat yapsınlar. 

Bilhassa Erzurum'da yapılan suiistimaller 
yüzbinlerce lira raddesindedir. Oraya giden mü
fettişler, her nedense bu işe lâzımgelen ehemmi
yeti vermemişler, uzata uzata aradan seneleri 
geçirmişlerdir. Bu yüzden suç delil ve emare
leri ortadan kalkmıştır. 
Bunlara çare bulmak memleket namına yapıla
cak en büyük hizmettir. Ben, Şemsettin Günal-
taym yüksek kabiliyet ve vatanseverliğinden emin 
olarak bu işe el koymasını ve bu kanunun tat
bik edilmesi hususunda lâzımgelen Bakanlara 

I emir vermesini rica ediyorum. 
ADALF/r BAKANİ FUAD SİKMEN (Rize) 
Arkadaşlar; Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 

.soru önergelerinde bahsettikleri hususata ce-
' vap verdiğimi zannediyorum. 

Kanun tatbik ediliyor mu? dediler, ediliyor 
dedim. Niçin ilgili memurlarla Bakanlıklarda 
bu suçlarla ilgili olanlar hakkında bu kanun 
tatbik edilmiyor dediler, onlar hakkında da 
tatbik ediliyor dedim. 

Şimdi huzurun uzda uzun boylu izahat verdi
ler ve üç. dört tane de misal zikrettiler. Lüt
fen İçtüzükün soru müessesesinden bahseden 
maddesini okurlarsa orada göreceklerdir ki, so
ru müessesesi açıkça gösterilen işler hakkında 

I bilgi istemektir. Şayet şimdi ifade ettikleri mi
salleri soru önergelerine yazmış olsalarda bu 

} hâdiseler hakkında niçin 1609 sayılı Kanunun 
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tatbik edilmediğine cevabımda temas eder ve 
bilgi verirdim. Böyle yapmadılar şimdi burada 
misaller getirdiler, Dr. Noyan . Toprak Mahsul
leri Ofisi şu, bu dediler. 

Bunlar hakkında yapılan tahkikatın göster
miş olduğu safahat acaba kendilerinin burada 
söyledikleri gibi 1609 numaralı Kanuna uyu
yor mu, uymuyor mu .' Bunu bilmeden cevap 
vermiye imkân yoktur. 

Salahiyetli merciler, o mercileri işgal eden 
zatların kanun dairesindeki hüküm ve kanaat
lerine riayet etmek hepimizin borcudur. Yoksa 
bir kimsenin, lâalettayin bir kimsenin vereceği 
hüküm dairesinde hareket etmenin imkânı yok
tur. Kendilerinden rica ediyorum bahis buyur
dukları bu işlerin hepsini bir sual önergesi ola
rak tesbit buyursunlar. Cevaplarını huzurunuz
da veririm. Bu zahmeti ihtiyar etmiyorlarsa; 
ben zabıttan alır kendilerine icabeden cevabı 
hususi olarak verebilirim. Benim bu hususta 
sÖyliyeceğim bugün için. bu kadardır. 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'tn, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının bir
leştirilmesi sebebi ile bu Bakanlığa ait Teşki
lat Kanununun Meclise ne zaman getirileceği 
hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barla s'm sözlü cevabı (6/308) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı soruların Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

1. Ticaret ve Ekonomi Bakanlıklarının bir
leştirilmesinde ne maksat takibedilmiştir? 

2. Yeni Bakanlığın kuruluş ve görev kanu
nu Türkiye Büyük Millet Meclisine ne zaman 
getirilecektir? 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 
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olduğumuz için bu kanun biraz aceleye 
inektedir. 

dme-

EKONOMt VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎT) BARLAS (Oazianteb) — Ticaret ve Eko
nomi Bakanlıklarının birleştirilmesi sebebi, geç
miş yıllarda yapılan tecrübelerin neticesi ve bu 
iki Bakanlığı alâkadar eden mevzuların birbiri
ne tamamen girift olmasıdır. îki Bakanlığın ça
lışma tarzı itibariyle ve işe göre memur tâyin 
etmek gayemiz olduğuna göre, aynı zamanda 
nazari değil, tatbiki kanun getirmek niyetinde 
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M. KÂMlL BORAN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlarım; Bakan arkadaşımın, bu iki Bakan
lığın birleştirilmesi sebeplerine dair verdiği izah
larda, bu tedbir ve kararın çok isabetli ve çok 
yerinde olduğunu göstermektedir. Muhterem 
Başbakanımıza bu sebeple de müteşekkirim. An
cak, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bugünkü 
durumu benim naçiz anlayışıma göre Anayasa 
hükümlerine pekde mutabık saymaya imkân yok
tur. Çünkü bu iki Bakanlık 4051 sayılı Kanunun 
salâhiyetine dayanılarak 17 Ocak 1949 tarihinde 
tek ve yeni bir Bakanlık haline getirilmiş; bu
nunla beraber üç aydan beri Teşkilât ve Vazife 
Kanunu henüz çıkmadığı için bu hal lâfızdan iba
ret kalmıştır. Nitekim bugün; Ekonomi Bakanlığı
nın Teşkilât ve Vazifelerine dair olan; 2450 ve 
3612, Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Vazifelerine 
dair olan; 3614 ve4442 sayılı kanunlar yürürlük
tedir. Binaenaleyh; yeni bir kanunla ilga edil-
miyen her iki Bakanlık hüviyetlerini, vazife ve 
salâhiyetlerini ayrı ayrı muhafaza etmektedir. Ve 
bugünkü teşkilât fiilen ve hukukan iki Bakanlık 
hükmündedir. Yegâne değişiklik bu iki müstakil 
teşkilâtın, tek Bakan tarafından idare edilmesi
dir. Hakikati halde bugün bir Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı yoktur, Ekonomi ve Ticaret Bakanlık
ları vardır. Anayasanın metin ve ruhuna ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bu bakımdan şim
diye kadar teessüs eden emsal tatbikat ve gelene
ğe nazaran, bir Bakan ancak bir Bakanlığı asa
leten idare edebilir, iki Bakanlığı birden asale
ten idare edemez. Gerçi Devlet dairelerinin han
gi Bakanlıklara ayrılacağı 4951 sayılı Kanuna 
göre Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
tasdiki ile taayvün eder. Ancak bu Bakanlıklara 
hukuki varlığını kazandıracak vasıta teşkilât ve 
vazife kanunlarıdır. Aksi halde Bakanlık sadece 
bir isimden ibaret kalır. Bu sebepledir ki, müma
sil vaziyetlerde teşkilât kanunları vaktinde çıka
rılmıştır. Yeni Bakanlık ihdasına dair bugüne 
kadar geçmiş muamelelerden en sonuncusu, yani 
Çalışma Bakanlığının ihdasını örnek olarak ala
cağım. Bu Bakanlık o zaman yürürlükte bulunan 
Devlet dairelerinin Bakanlıklara ayrılması hak
kındaki 3271 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
7 Haziran 1945 tarihinde kurulmuş, Teşkilât ve 
Vazife Kanunu 22 . VI . 1945 tarihinde kabul 
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edilmiştir. Aradan geçen zaman 15 gündür. 

Mademki yeni Teşkilât ve Vazife Kanunu ta
sarısının hazırlanması uzun tetkikatı icabettirmiş-
tir. O halde tasamın hazır olduğu bir tarihte, ye
ni Bakanlığın kurulmasına gidilmesi daha uygun 
olurdu. 

Gecikmenin yarattığı diğer iki mahzura da 
kısaca temas edeceğim; bunlardan .birincisi, tasar
ruf imkânlarından istifadede gecikmedir ki, bu 
gaye zamanında tahakkuk etmemiştir. 

İkincisi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarında 
çalışan memurların mesaisine bu durumun men
fi tesirleri olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh 
en kısa bir zamanda bu duruma nihayet verilme
sini bütün samimiyetimle temenni ve rica ederim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, 
Bir iki söz seyliyeceğim. Bir kere bugünkü du
rumun, Anayasaya aykırı olduğunu söylediler. 
4951 sayılı Kanundan bahsettiler. 4951 sayılı 
Kanun, Bakanlıkların ayrılması Başbakanlık, 
tarafından yapılır, diye bir hüküm koymuştur. 
Bizim Anayasamız asaleten bir, hattâ vekâleten 
bir Bakanlığın deruhde edilebileceğini âmirdir 
bu, bir Bakanın iki rey sahibi olmaması için kon
muş bir hükümdür. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile. Bakan
lık, siyasi posttur. Bir tek bakan olarak iş 
görüyorum, idari ve politik. Bu idari ve politik 
kısımları birbirinden ayırmak lâzımdır. 

İkinci noktaya geliyorum; Bakanlıkta ta
sarruf imkânı geç kalıyor, diyorlar. 

Hayır tasarruf geç kalmıyor, Bakanlığımda-
ki Teşkilâtlandırma Umum Müdür ve Umum 
Müdür muavinlikleri aylardanberi münhaldir. 
Küçük Sanatlar Umum Müdürü iki işi müştere
ken görmektedir. 

Yine Ekonomi Bakanlığının Hukuk Müşa
virliği inhilâl etmiştir ve yerine şimdiye ka
dar hiç kimse tâyin edilmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri bu Ba
kanlık Hukuk • Müşavirliğini de yapmaktadır. 
Yani fiilî işten nazari işe gittiğimiz zaman daha 
çok muvaffak oluyoruz. Mâruzâtım budur. Yi
ne tekrar ediyorum ; Anayasaya aykırılık yok
tur. Bu gibi temayüller tatbikatla tekemmül 
eder. Bu hususta yeni gelişiyoruz. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Arkadaşlar, Sayın Bakan arkadaşım Anayasaya 
aykırılık yok, buyurdular. Ben düşüncemde 
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ve görüşümde hataya düşmüş olabilirim. An
cak muvaffak olan birşey vardır ki, o da mü
cerret aykırılık var veya yok, demekle mesele 
halledilmiş olmaz. 

Anayasa hükümleri, örnek ve emsal muame
leler, Yüksek Meclisin teamülü meydandadır. 

Meseleyi arkadaşlarımın yüksek takdirlerine 
bırakıyorum 

6. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, 
Adana'daki petrol çalışmalarının sonucu hak
kında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/309) 

BAŞKAN — Reşad Aydınlı buradalar mı? 
(Yok sesleri). O halde bu soruyu kendisinin hazır 
bulunacağı zamana bırakıyoruz. 

7. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Mü
dürlüğünün Türk petrollerini işletmek için di-
şarda müşteri aramak yetkisi ohıp olmadığı 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/310) 

BAŞKAN — Bu soru da aynı şekilde tehir 
ediliyor. 

8. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol 
üzerinden çalışmaları ve istihsal edilen petrol 
miktarı hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/311) 

BAŞKAN — Bu soru da aynı şekilde tehir 
ediliyor. 

9. Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo 
ran'ın, müstehcen neşriyatın takibi hakkındaki 
sorununa Adalet Bakanı Fuad Simi en'in sözlü 
cevabı (6/314) 

13 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Müstehcen neşriyatın vaktinde takibini sağla 
inak için matbuat bürosu bulunan savcılıkların 
kemiyet ve keyfiyeti itibariyle takviyesi husu
sunda ne düşünüldüğünün Adalet Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını say^ı ile 
rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 
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ADALET BAKANI FUAP SİKMEN (Rize) 

— Arkadaşlar, basın suçlarını takip etmek üzere 
bizde yalnız İstanbul Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinde müstakil bir Basın Bürosu mevcuttur. 
Diğer müddeiumumiliklerde müstakil basm bü
rosu yoktur. Yalnız Bakanlığın Ceza İşlerinde de 
birkaç hâkimden mürekkep bir büro bulunmak
tadır. Bugünkü umumi ihtiyaç bakımından bu 
büroların ve doğrudan doğruya müddeiumumi
liklerin, matbuatı takip edebildikleri ve hâdise
lerin ehemmiyetle mütenasip bir hassasiyet gös
tererek işleri zamanında güttükleri kanaatinde
yiz. Eğer arkadaşım bu büroların daha ziyade 
takviyesinde fayda olduğu kanaatini izhar ederse, 
şüphesiz bu kanaatlerine iştirak etmek yerinde 
olur, ancak biliyorsunuz ki devlet kadrolarının, 
elimizdeki imkânlar dar olduğu için, tamamen 
ve geniş bir surette takviye edilmesi imkânından 
mahrum bulunmaktayız. Fakat şurası muhak
kaktır ki matbuat vasıtasiyle işlenmiş olan suç, 
eğer mahallî savcının gözünden kaçmışsa, Ba
kanlık tetkik bürosunca görülmektedir. Devlet 
kadrolarını gönlümüzün istediği şekilde takviye
sine halen imkân bulamadığımız ve bütçemizin 
de umumi durumu yüksek heyetinizin malûmu 
olduğu için, bugün için ve müstacelen bu büro
ların takviyesi lüzumunu Bakanlık hissetmemek
tedir. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz ? 
• MEHMET KAMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlarım : Bakan arkadanım müs
tehcen neşriyatı takip eden savcılık kadrolarının 
takviyesine lüzum bulunmadığı ve bu mercilerin 
vazifelerini lâyıkiyîe yaptıklarını ifade buyur
dular. 

Bu kanâatin neye dayandığını maalesef iyi 
anlıyamadım. Vazifeli* bir merciin vazifesini bi
hakkın yapıp yapmadığını ancak faaliyetinin ne
tice ve eserleriyle ölçebiliriz. 

Bilhassa son bir iki yıl içinde memleketimiz
de ilim veya mizah perdesi altında müstehcene 
kaçan neşriyat almış yürümüş, bu hal yetmiyor
muş gibi yabancı memleketlerden bu türlü kitap, 
dergi ve resimler sel halinde gelmekte bulunmuş
tur. Demek ki vazifeliler ya bu işe yetişememek
tedirler, yahut da görüş, anlayış ve telâkkileri, 
bu memleketin bünyesine has görüş ve telâkki
lere uymamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım : İffet ve hicap duyguları-
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i mızı rencide eden bu gibi neşriyatm adlarını bu 

yüce kürsüden verecek değilim. Zira o adları bu
radan anmayı bu kürsüden ulviyet ve kutsiyetine 
tecavüz sayarım. Bunlara dolayısiyle reklâm yap
mak vaziyetine düşmüş olmayı ise hiç istemem. 

Vasıta ve imkânları benimkilerle ölçülemi-
yecek kadar geniş olan Bakan arkadaşım eğer 
arzu ederlerse ve ihtiyaçları varsa, ki hiç zan
netmiyorum, kendisine bilâhara birçok adlar 
ve örnekler verebilirim. 

Bu meselede en mühim rol savcılık teşkilâ
tına düşmektedir. Yerli neşriyat vaktinde sav
cılıklara verilmektedir. Ancak bunların her 
halde çok geç okunması yüzünden binnetice 
takibat da gecikmede, gerekli tedbirlerin geç 
alınması hasebiyle bunlar elden ele dolaşıp ya
yılmakta ve muzır tesirlerini en geniş ölçüde 
yapmaktadır. Bu kabîl neşriyatın bir kısmı ise 
büsbütün takipsiz kalmaktadır. Bunun sebebi 
de olsa olsa bu türlü yazı ve resimlerin merci
lerince ya hiç okunmaması yahut da bizim an-
lıyamadığımız bir görüş zaviyesinden incelen
meleridir. 

Arkadaşlarım; hepiniz takdir buyurursu
nuz ki mesele verem gibi» sıtma gibi üzerinde 
ehemmiyetle durulacak çok şümullü bir mese
ledir. Bilhassa gençliğin, ahlâkını, maneviyatı
nı hedef tutmakta, tehdit etmektedir. Türlü, 
türlü kılıklara bürünmüştür. Meselâ : İzdivaç 
hayatının psikolojisi, evlenmede bahtiyarlık 
gibi ağır başlı ve görünüşü iyi niyetli başlıklar 
altında genç bünyeleri tehlikeli cinsî tahriklere 
mâruz bırakacak bahisler ve resimlerle dolu ki
taplara ortaokul kız ve erkek öğrencilerinin 
ellerinde raslıyan birçok ana ve babalar ve öğ
retmenler biliyorum. Hepsinin ıstırabı büyük 
ve haklıdır. 

Yabancı memleketlerden gelen veya tercü
me edilen neşriyat üzerinde ayrıca ehemmiyet
le, hassasiyet ve titizlikle durulmak lâzımgelir. 
Bu neşriyatın memlekete vardığı gün o yer 
Cumhuriyet Savcılığına tevdiini mümkün kıla
cak tedbirler behemehal alınmalıdır. Yabancı 
memleketlerdeki görgü, gelenek, içtimai ter
biye telâkkilerle bizim memleketteki durum 
arasında hiç şüphesiz pek çok farklar vardır. 
Binaenaleyh yabancı memleketlerde müstehcen 
sayılmıyan, zararlı görülmiyen veya nazarı dik
kati çekmiyen birtakım neşriyat bizim için son 

I derece mahzurlu olabilir. Yabancı dille yazıl-
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mış eserlerin zararları belki mahdut bir kütle
ye münhasır kalır. Fakat bunların tercümesi bu 
zararı âzami şekilde artırır. Hele resimden an
lamak için ise yabancı dil bilmeye hiç lüzum 
yoktur. Bütün bunların memleket gençliğinin 
medeniyet ve modern hayat te lâkkime hatalı 
ve tehlikeli bir istikamet vermek gibi bir ikin
ci ve büyük mahzuru daha vardır. o 

Kanunlarımızdaki müeyyidelerin kifayeti
ne kaniim. Bir başka vesile ile de evvelce arzet-
tiğim gibi, eksiğimiz tatbikattadır. Yetkili mer
cilerden tam bir titizlik, uyanıklık ve sağ duya 
beklemek ve istemek hakkımızdır. Zira iş, ale
lade basit bir is değildir. Çünkü 

Müstehcenle mizah müstehcenle ilim müs
tehcenle sanat arasındaki sınır, bâzı hallerde 
kıl kadar ince olur. Biz vazifelilerden bu hu
suslarda meseleyi, ne gülünç ve dar bir taassup 
zaviyesinden, ne de edep, haya duygusunu tanı-
mıyan, öyle bir duyguya inanmıyan ültramo-
dern bir görüşle ele almalarını istemiyoruz. 
Kıstaslarını, milletimizin geleneklerini, görüş 
ve telâkkilerini, aile hayatını, ahlâka ve dü
rüstlüğe bütün memleketçe verilen ehemmiyeti 
göz önünde tutan; gençliğin safiyeti ve masu
miyeti üzerine titriyen bir görüşe istinat ettir
melerini ve ölçüyü en büyük bir titizlik, has
sasiyet ve aklı selimle kullanacak kifayet ve 
ehliyette olmalarını istiyoruz bu mevzuda baş
ka türlü düşünmesine imkân ve ihtimal verme
diğim Adalet Bakanı arkadaşımdan, dâvayı 
ehemmiyetle ele almasını rica ederim. Beş altı 
ay sonra bu kürsüden aynı konu üzerinde tek
rar sual sorarak kendilerini rahatsız etmek zo
runda kalırsam her halde vebali benim değil
dir. 

ADALET BAKANI 1<VAI) SÎRMEN (Rize) 
-• - Muhterem arkadaşlar, savcılıkların bu konu
da nasıl çalıştıklarını hiç olmazsa benim kadar 
bilmesi lâzımgelen eski savcı muavini arkada
şını bu müstehcen neşriyat üzerinde çok hassa
siyetle durdular; bahsettikleri bir iki neşriyat 
hakkında belki malûmatları yoktur, İstanbul 
savcılığı harekete geçmiştir. Savcılarımızın bu 
husustaki hassasiyeti mahkemelerimizin verdiği 
kararlarla bâzı taleplerinin beraetle neticelen
mesi ile de sabit olmaktadır ki; takip mevkiin
de bulunan arkadaşlar hassas bulunmaktadırlar. 
Ne gibi neşriyat müstehcendir? Bu şüphesiz ki, 
telâkkiye göre değişebilir. Arkadaşlarımız ne ka-
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dar çok hassas bulunurlarsa bulunsunlar bu 
gibi neşriyata taallûk1 eden hükümlerimiz or
tadadır. Ve onların mânaları ve mefhumları 
şimdiye kadar mahakim içtihadı ile taayyün 
etmiştir. 

Mahkemelerimiz bu konuda benim şahsi gö
rüşüme göre lüzumundan fazla da ehli vukufa 
müracaat ederek yazının mâna ve medlulünü 
aramak gayretinde bulunmaktadırlar Binaen
aleyh bugünkü teşkilât ve mevzuatımızın esas 
hükümleri dairesinde demin de arzettiğim gi
bi Bakanlığınız, teşkilâtı sırf bu işlerle meşgul 
olma bakımından takviye lüzumunu hissetme
mektedir. Eğer arkadaşım benim bu husustaki 
anlayışımdan daha ileri bir görüş ve bir tatbik 
arzusunda ise bence Basın Bürolarını takviye
den ziyade kanunumuzun müstehcen neşriyata 
taallûk eden maddeleri üzerinde durmaları lâ-
zımgelecektir. Bendeniz mesul Adalet Bakanı 
sıfatiyle görüşlerimi arzettim. Altı ay sonra ge
lirsem bir sual önergesiyle buyuruyorlar. Altı 

- ay sonra değil her zaman gelmek arkadaşımın 
hakkıdır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Za
manında takip yapılmış mı? Sonra kemiyet ba
kımından rica etmiyorum, keyfiyet bakımından 
takviyeye lüzum var mıdır, yok mudur? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Arkadaşlar, müddeiumumilik teşki
lâtınızı arzettim. Yalnız istanbul'da müstakil 
Basın Bürosu vardır, istanbul'dan gayri ne An
kara'da, ne de İzmir'de, ne de Türkiye'nin her
hangi 'bir yeri müddeiumumiliğinde müstakil, 
yani muavinlerinden birisi veya bir ikisi münha
sıran bu vazife ile mıntakalarmda çıkan neşri
yatı takip etmekle tavzif edilmiş basın bürosu 
olan bir müddeiumumilik yoktur. Çünkü, buna 
kadrolarımız esasen müsait değildir. Şu nokta 
mühimdir, Türkiye'de neşredilmiş ve memleke
tin dört bucağına dağılmış gazeteler dağıldığı 
ve satıldığı her hangi bir yer müddeiumumisi 
tarafından takibe mâruz kalırlar. Bunu müddei
umumilik yapmış olması itibariyle arkadaşımız 
çok iyi bilirler. Binaenaleyh Türkiye'de, İstan
bul 'da çıkmış müstehcen ve takibi müstelzim 
bir yazı çıkarsa ve onu İstanbul Müddeiumumi
si takip etmediği takdirde diğer müddeiumumi
ler takibat yapabilirler. Hattâ kısaca işaret et-

İ t i m ki, bakanlıkta ceza işlerinde hâkimlerden 
1 - 2 arkadaş Türkiye'de intişar eden bü-

- - 610 — 



B : 75 25. 
tün matbuaayı çok eski senelerden beri 
takip ve tetkik vazifesiyle mükellef kı
lınmışlardır, orada da takip edilmekte
dir. Binaenaleyh, mahallî müddeiumumi
nin gözünden kaçarsa, diğer müddeiumumiler 
takibat yapar, onların da gözlerinden kaçarsa 
bakanlıktaki ceza işlerindeki hatimlerin gözün 
den kaçmaz. Onların da gözlerinden kaçarsa 
her hangi bir alâkalının ihlbariyle iş, bize gele
bilir. 

Yalnız şurasını arzedeyim,; matbua denince 
biz sadece gazete anlamıyoruz, sade İstanbul'
da senede bin kitap çıkıyor yine İstanbul'da 
yevmî gazete adedi, hatırımda yanlış kal
mamışsa, 28 - 30 civarındadır. İstanbul'da, 
haftalık, aylık veya 15 günde bir çıkar mevku
tenin adedi 160 ı bulmaktadır. Memlekette .oku
ma arttıkça ve gazete neşriyatı çoğaldıkça el
bette artacaktır. Bunu ancak mevcut teşkilâtı
mızla kontrol zorunda kalıyoruz. Takipsizlikten 
bahsetmelerini yerinde bulmuyorum. Suç mev
zuu teşkil ettiği halde müruruzamana uğramış 
bir suç da hatırlıyamıyorum. Fakat insanların 
telâkkileri birbirine uymaz. Benim müstehcen 
bulduğum şeyi bir diğer arkadaş müstehcen te
lâkki etmez. Bu suretle bir memur bunu müs
tehcen telâkki etmemiş ve bunu o mahallin teş
kilâtı müstehcen görmemiş ve bakanlıktaki teş
kilât da bunun müstehcen olmadığına karar ver-
mişse bunun takip edilmemiş olması da tabiîdir. 
Bu hususta da hassasiyetle durduğumuzu arz-
ederim.. Açılmış bâzı dâvaların beraetle neti
celenmiş olması de gösteriyor ki, takipte hassa
siyet yoktur denilemez. Umumi şartlarımız iti
bariyle sırf bu müstehcen neşriyatı takip etmek 
için müddeiumumiliklerimizin gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet bakımından ayrıca bir takvi
yeyi ben şahsan lüzum hissetmiyorum. Elimize 
tafcviye imkânlarımız geldiği zaman, bütçe ve
silesiyle de söylediğim gibi, teşkilâtını tamam-
lıyamadığımız, yarım bıraktığımız kaza teşkilâ
tını tamamlamak, yapacağımız işlerin başında
dır. 

10. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, 
üniversitelerde yapılan münazaralar hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığından söilü sorusu (6/313) 

BAŞKAN — Emin Soysal burada mı? (Ro
ma'da sesleri) O halde bunu da soruların soru
lacağı güne bırakıyoruz. 
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11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtahı-

hç'ın, Seçim Kanunu hakkında Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/315) 

Yüksel? Başkanlığa 
15 . IV . 1949 

1. Hükümet Seçim. Kanununun, hangi mad
delerinin tâdil edilmesini ve bu kanuna ne gibi 
yeni hükümler ilâvesini düşünmektedir?. 

2. Hükümet Seçim Kanunu hakkındaki tâ
dil tekliflerini ne zamana kadar Meclise verecek-
tir?. 

Bu hususların! Başbakan tarafından sözlü ola
rak açıklanmasını rica ederim. 

Kütahya 
A. Tahtakıhfl 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMCISÎ NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yüksek 
Meclisin güvenini sağlamış olan Hükümet prog
ramında Seçim Kanunu hakkındaki fıkra şudur: 
«Büyük Meclisin geçen yıl kabul buyurduğu Se
çim Kanunu bu maksadın elde edilmesi için orta
ya konmuş ileri bir eserdir. Hükümetiniz, 1950 
seçimlerinin hiçbir vatandaşın yüreğinde şüpheye 
yer bırakmıyacak <en teminatlı bir şekilde yapıl
ması için, ilmin ve tecrübenin telkin edeceği ted
birleri göz önünde tutmaktan geri kalmıyacak-
tır». 

Şimdi; Sayın Tahtakılıç'm iki maddelik so
rusuna cevap arzedeyim. Hükümet programında 
belirtilen esaslar dâhilinde, Seçim Kanunu de
ğişikliğine esas teşkil den hazırlıklara başlamış
tır. Bu çalışmalar henüz sona ermemiştir. Sona 
erdiği zaman değişecek maddeler ve ilâve edile
cek yeni hükümîer belli olacaktır. 

İkinci husus; hangi tarihte kanun tasarısı
nın hazırlanıp Meclise takdim olunacağı sorusu
dur, Hükümet programında bu kanunun 1950 se
çimlerine kadar hazırlanacağı söylenmiştir. Yeni 
hazırlanacak Seçim Kanununun 1950 seçimlerin
den önce kanuniyet kesbetmesi için, lâzım gelen 
hazırlıkları Hükümet yapacak ve zamanında Bü
yük Meclise sunacaktır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; seçim emniyeti dâvası bütün 
memleket meselelerinin düğüm noktasını teşkil 
ettiği hususunda artık tek bir vatandaşın ka
fasında ve yüreğinde en küçük şüphe ve tered-
düd kalmamıştır. 
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Şimdiye kadar gelip giden Hükümetlerin bir 

sinema şeridi seyreder gibi Meclis halinde ta
kip ettiğimiz icraatı seçim emniyeti dâvasını 
Türkiye 'de kökünden halledecek bir mâna ve 
mahiyet taşımamaktadır. Bundan on gün evvel 
şimdi okunan önergemi verdiğim zaman Cum
huriyet Halk Partisi ve Hükümeti kanalından 
bir taraftan komisyonlar kurulduğu, tercüme
ler yaptırıldığı, diğer taraftan da kısmi seçim
lerin yeni bir deneme ve seçim tecrübesi imkânı 
vereceğini ileri sürülüyordu. 

NAZIM POROY (Tokad) — Kim sürüyor"? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Cum

huriyet Halk Partisi kanalından sürülüyordu. 
Bu sarfı nahiv hatasını kürsünüze gelir teder-
rüs ederim, iş kelimede değil, mânadadır. Şi
ve farkımız, bu mânayı hangimizin daha iyi an
ladığını gösterecek mahiyettedir. 

Arkadaşlar; ilk tek dereceli seçimin 4 ncü 
yılında Hükümet mesuliyetini deruhde eden 
Şemsettin Günaltay'ın şimdi Başbakan Yardım
cısı Sayın Nihat Erim'in ağzından bu kürsüden 
dinlediğimiz seçim emniyeti ve seçim meselesi 
hakkındaki beyanatı istikbale nmzaf bir temi
nattır. Ben de size Hasan Saka Kabinesinin 
güven oyu almak için Mecliste okuduğu pro
gramını alır okursam arada hiçbir fark olmadığı 
görülür. 

Nitekim Hasan Saka da programında : 
« Yüce Kamutayın tasvibine sunulmak üzere bu
lunan Seçim Kanunu değişiklik tasarısı, ger
çek demokrasilerin temeli sayılan halk iradesi
ni, iyi niyet sahibi hiç kimsenin itiraz edemiye-
ceği bir emniyetle sağlıyacaktır » demişti. 

Arkadaşlar; Şemsettin Günaltay'ın progra
mı ile Hasan Saka'nın programı arasındaki 
fark birisinde iyi niyet sahipleri arasında hiç 
şüphe bırakmıyacak kaydi vardır. Diğerinde 
ise bir merhale daha ileri gidilerek, hiç kimsede 
şüphe bırakmıyacak şekilde Seçim Kanunu ya
pılacağı teminatı vardır. 

Hasan Saka kanun teklifini getirdiği zaman, 
biliyorsunuz ki, gerek Mecliste, gerek efkârı 
umumiye önünde, tadil teklifi tasarısının bey
nelmilel otoritelerden müteşekkil bir komisyon 
nezdinde müdafaa edilebilecek kadar mükemmel 
olduğu iddiasiyle ortaya atılmıştır. O zaman yine 
ortada bir tasarı vardı. 

Günaltay Hükümetinin ise istikbale muzaf te-
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minatı vardır, aynen Hasan Saka'nın teminatı 
gibi. 

Efkârı umumiye seçim emniyeti nıevzuubahis 
olduğu anda bu yoldaki teminatı kâfi görmüyor 
arkadaşlar. 

Nitekim Hasan Saka, getirdiği tadil tasarısı 
dolayısiyle Mecliste cereyan eden müzakerelerde 
kurullarda olduğu gibi Komisyonlarda da parti 
temsilcilerinin âza olarak bulunması fikrini ade
tâ bir bid'ate karşı koyarmış gibi karşıladı. Ve ka
nun Meclisten bu noktadan eksik çıktı. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Başka ne 
eksiği var? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Oııu-
da size hususi bir sohbette anlatırını. 

Başbakanın takrirden sonra yaptığı gazeteci
ler toplantısındaki izahat, şimdi Başbakan Yar
dımcısının verdiği cevap tıpkı Hasan Saka'nın 
yaptığı gibi ilmin ve tecrübenin imkânlarından 
telkinlerinden istifade etmek formülü ile işi ta-
manıiyle nazari, bir sahaya sürüklemek manâsı
nı taşıyor ve memleket realitelerinden geçmiş 
hâdiselerden habersizini? gibi görünüyorlar. 

Arkadaşlar; dâva birtakım nazari formüller 
ortaya koymak değil, memlekette dört yıldır 
cereyan eden hâdiseleri, seçim emniyeti üzerin
de vâki olan tereddütleri toıptan halledecek bir 
irade ve enerji gösterme davasıdır. Müsaadeniz
le belediye seçimlerinden itibaren dört yıldır 
geçen seçimlere kısaca temas edeyim: 

Birkaç il, ilce, bucakta iktidar partisi hari
cindeki şahıs ve partiler taraffından kazanılan 
seçimlerin ekserisi bozulmuştur. Bozulma karar
lan kanuni salâhiyeti haiz mercilerden geçtiği 
için hiçbir şey söyliyecek değilim. Asıl mesele 
idare makamlarının, iktidar partisinden olmı-
yanların belediye seçimlerini kazanmalarını 
hazmedemeyişidir, arkadaşlar. Bu, demektir ki 
Türkiye'de henüz bir zihniyet değişikliği olma
mıştır. Hattâ arkadaşlar yeniden yapılan seçim
lerde C. II. P. kazandığı için yapılan itirazlar 
iki yaşma girdiği halde salahiyetli mercilerce 
henüz neticelendirilmemiştir. 

İşte Afyon ve Uşak Belediye seçimleri hak
kındaki itirazlar. 

İki yaşma giren itirazla t henüz müspet ve 
menfi bir neticeye ulaşamamıştır. İktidar par
tisi, hiçbir idare cüz'ünde kendi teşkilâtına ve 

• kadrosuna muhalif bir teşkilât ve kadronun Uh-
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nunlav dairesinde vueut bulmasına hazmet! «.»me-
mek vaziy elindedir. 

İşin esası, zaten tek dereceli seçim kanunu ya
pıldığı zaman bozuk olarak çıkmıştır. Müsaade 
ederseniz tek dereceli seçim kanununu B. M. 
M. ne sunan o zamanki Hükünjı^tin İçişleri Ba
kanı Hilmi Uran'm bu kanunj tasarısı dolayı-
siyle vâk'ı beyanatını okuyacağım: 

«Efendim, tasarı Milletvekilleri seçimini 
bundan sonra tek dereceli ve bir gün içerisinde 
yapmayı hedefiyle hazırlanmış ve bu şekilde 
huzurunuza getirilmiştir. 

Bu ana hedefler haricinde tasarının eski ka
nuna nazaran ele aldığı ve sağladığı yenilikler 
vatandaş hukukunun genişletilnıesine ve seçim 
emniyetinin daha esaslı bir şekilde tarsinine ait 
hükümlerdir. 

Meselâ : Eski kanunda defterlerin askıda 5 
gün kalması lâzımgelirken bunun 6 güne çıkarıl
ması bu cümledendir. Hakkında verilen karara 
itiraz edebilmek müddeti eski kanunda 2 gün ola
rak tesbit edilmişken bunun 3 güne çıkarılmış 
bulunması, yine vatandaş hukukunu korumak 
bakımından konulmuş bir hükümdür ve bu cüm
ledendir. 

Yapılan tadiller hemen hemen bunlardan iba
rettir. Ceza hükümlerine bilhassa hiç ilişilmemiş-
tir. 

Arkadaşlar, tek dereceli seçime, yani Anaya
sanın « Hakimiyet kayıtsız şajrtsız milletindir » 
prensipini gerçekleştirme yolunla işte seçim emni
yeti dâvasını bu kadar kısa ve kjısır bir görüşle ele 
alan bir zihniyetle ve bu zihniyetle çıkarılan ka
nunla gidilmiştir. O zaman ilk defa Manisa Mil
letvekili Hikmet Bayur, ondan;sonra Aydın Mil 
letvekili Adnan Menderes böyle bir kanun ikti-
dardakilerin iktidarının devamını temin eder di
yerek açık, sarih tenkitler yapmışlarsa da vâki 
itirazlar bozgunculuktan ibaret telâkki edilmiş 
ve reddedilmiştir. İşte arkadaşlar bugünkü işgal 
ettiğiniz mevkileri bize temin 0den 21 Temmuz 
seçünleri hakkındaki hile ve i fesat şikâyetleri 
Meclise ilk getirilen tek deredeli seçim kanunu
nun tamamiyle eksik, murakajbe hükümlerinden 
uzak bulunmasından ve seçim emniyetini teminat 
altına almamış olmasından ilek*i gelmiştir. Eğer 
iktidar, memleketin diğer işleri, hakkında cezri 
tedbirler alarak yürüyemiyorsiı bunun sebebini 
seçim mevzuundaki tereddütlerimizde ve vatan-
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daşların kalbinde yaşıyan endişelerde ve şüphe
lerde aramalıdır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ondan sonra muh
tar seçimleri, kısmî seçimler yapıldı. Bu kısmî 
secimler için dahi yalnız ve yalnız reylerin giz
liliğini, tasnifin aleniliğini temin edecek muha
lefet tarafından yapılan teklifler kabul olunmadı 
ve tek başına seçimlere iştirak eden Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti nihayet vatandaşların 
sandık başlarına gelmediklerini gördü. Memleket 
için bu gayet acı ve ilersi için de hepimizi düşün
dürecek bir vakıa idi. İş bu kadarla da kalmadı. 
Geçen yıl Eylül ayında yapılan ikinci kısmi se
çimlerde Yozgat!'dan bağımsız adaylığını koyan 
bir vatandaşın şikâyeti henüz tetkik edilip ta
mamlanamamıştır. » 

Onun için Türkiyede tek partili rejimden çok 
partili rejime geçtiğimiz bir devrede şahsi hâ
kimiyet yerine Millî hâkimiyet devrine geçtiğimiz 
bir zamanda seçim emniyeti dâvasında nazariye 
ile halledilecek bir mesele karşısında değiliz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kalmıştır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İhta

rınıza teşekkür ederim. 
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, hücre meselesi 

mevzuubahs olduğu zaman Mecliste, biz vatan
daşı dolaba sokamayız, Türk, reyini hiç kimse
den korkmadan verir gibjubirtakım mugalâtalar 
yapıldı. Yani hücre zaruretine, reylerin gizli 
olarak verilmesi zaruretine iktidar partisinin 
intibak edebilmesi için Millet üç yıl beklemek 
mecburiyetinde kaldı. Bu tempo ile iktidar 
partisinin sadece gelmesini bekliyeceğiz ve onun 
ne zaman gönlü razı olursa ozaınan emniyetli 
bir Seçim Kanununa belki kavuşacağız, fakat 
o zaman da yine mesele bitmiyecektir. 

2 nci sualime Başbakan Yardımcısının ver
diği cevapsa çok şayanı dikkattir. 21 Temmuz
daki tek dereceli seçim bir kör döğüşü olarak 
cereyan etmiştir Çünkü kanun alelacele çıka
rılmış, talimatnameler gitmiş ve fakat hiç kim
senin talimatnameden haberi yoktur. Yalnız 
kanunların tâyin ettiği müddetler dairesinde 
seçime geçilmiştir. Bu sebepten 21 Temmuz 
seçimleri hakikaten bir kör döğüşü olarak 
cereyan etmiştir. 

Artık memlekette millî iradenin hâkimiyeti 
zaruretine herkes kani oldu ise, burada bir is
titrat yapmaya mecburum, (İçtimai ve siyasi du-
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mm seçimin 1950 den evvel yapılması) zarure
tini çoktan göstermiştir. Fakat Millet hu top
rağı çok sevdiği için, mütemekkin karakteriyle 
Millet için vazife gördüğünü millî dâva peşinde 
olduğunu iddia eden insanlar son imkânı ver
mektedir. Evet, 1950 de seçimler yapılacaktır. 
Fakat tasavvur huyurunuz ki, ara yere tatil 
girecek hazırlanacak kanun alelacele çıkarıla
rak seçim mücadelesine girişilecek ve eskisi .gi-
hi kanun vatandaşın idrakine ve vicdanına 
sinmeden İm mücadele de hin türlü dedikodu
lar içinde cereyan edecektir. Hatırlarlarsa, Sa
yın Başbakan Yardımcısının seçim dairesinde 
21 Temmuz 1946 da vali,seçim komisyonlarında 
partilerin müşahit hulundurup bulunduramıya-
cağı meselesini ancak seçim günü öğleden sonra 
halledebilmiş ve ondan sonra partiler seçim 
komisyonlarına müşahit gönderebilmişlerdir. Bi-
naenaleh zaman unsuru bu bakımdan çok bü
yük ehemmiyetlidir. Teklif vaktinden evvel gel
meli ve kanuniyet kespetmeli ve memlekette 
iki evli bir köye kadar kanunun ruh ve mak
sadı inlikal etmeli, vatandaşın vicdanına .sinmeli 
ve ondan sonra seçime geçilmelidir. 

Eğer Türkiye'de ikinci bir seçim devresini 
de birinci seçimde olduğu gibi geçirirsek, bu 
memleketin tarihine yapılabilecek en büyük 
kötülüğü yapmış oluruz arkadaşlar. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bu iddialar 
yine olabilir. 

AHMET TAHTAKILIO (Devamla) — Me
seleyi buraya kadar açmışken bir küçük nok
tayı da arzedeyim. Arkadaşlar; seçim emniyeti 
dâvası yalnız iyi bir kanun, yani hile ve fesat 
kapılarım kapıyan hükümler koymakla halle
dilemez. Nihayet seçimlerin, bütün mesullerce 
en halis niyetlerle sevk ve idaresi ve kanunun 
tatbik edilmesi ve ondan sonra tatbik etmiyen-
ler hakkında ceza hükümlerinin işlemesiyle hal
ledilebilir. 

Gecen şu dört sene zarfında yapılan birçok 
yolsuzluklardan dolayı kimsenin ceza görme
mesi vatandaşın yüreğinde tereddüt husule ge
tiren bir düğüm noktası olmuştur, üzerinde 
durmak istediğim bu noktadır. Demek ki seçim 
kanunu tadil edilirken hepimiz, nihayet 465 imi-
zin birden değişmesi ile gelecek yeni bir Mec
lisin Türk Milletinin hakiki mümessilleri ola
rak memleket idaresinde bizlerden daha iyi 
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muvaffak olacaklarına inanmalıyız. Bu zihni
yetle mücadeleye girişmeli, yani kazanmak için 
bütün mücadeleleri yapmalı, fakat herkes vic
danlarında ve şuurlarında kaygı etmeye razı 
olacak bir idrake ulaşmalıdır. 

Böyle bir noktaya gelince; Seçim Kanununu 
tatbik edecek insanların tarafsızlığı mevzuuba-
histir. Arkadaşlar, tarafsızlık meselesini yüzde 
yüz halletmek istiyorsak, muhalefet safların
dan teklif edildiği gibi parti başkanlığı vazife
siyle Devlet Başkanlığı vazifesinin bir şahısta 
toplanması hususuna nihayet vermek lâzım-
geldiği meselesini kökünden halletmek lâzım
dır. Eğer bunu halletmiyecek olursak uğrıyaca-
ğımız zararlar büyük olacaktır. 

Sonra görülüyor ki bu yüzden Devlet Baş
kanının seyahatleri de tenkit mevzuu olmakta
dır. 

Bir husumet cihanından istiklâlini kurta
ran Türkiye'de yegâne yapılacak Şey Anayasa
nın teminat altına aldığı millî iradeyi gereği 
gibi hâkim kılmaktır. Bugünkü vaziyette bu
nun vebali C. H. P. nin en ileri kademesinde 
bulunanlarla en geri kademesinde vazife alan
ların boynundadır. Eğer Halk Partisi Genel 
Başkanı ve bütün üyeleriyle bir seçim mücade
lesine girip kanuni yollardan çalışırlarsa bunu 
millet alkışlıyacaktır. Fakat bir taraftan Dev
let Başkanlığı, diğer taraftan parti Başkanlığı 
bir şahısta temsil edildikçe, Türkiye'de seçim 
idaresinde tarafsızlık temin edilemiyecek, maa
lesef birçok idare âmirleri, zabıta zan altında 
kalacaktır. Bundan sonra da Türkiye'de yeni 
bir seçim mücadelesi devri açılacaktır. Bu ise 
çok acı olacaktır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bir 

dakika müsaade eder misiniz? 
Arkadaşlar, cihan muvacehesinde milletimi

zin mevkii çok iyi anlaşılmıştır. Millet mukad
deratını vakti geldiği zaman yalnız başına ko
rumak gibi bir azmin içindedir. Meselelerimiz 
o kadar güç değildir. Çünkü, toprağının sefale
tini bile seven bir milletin millî iradesine hür
riyetine sahip olmasından ancak kudret ve iyi
lik doğar. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Millet millî 
iradesine hâkimdir, tezvir, mefsedet kapılarını 
da kapıyalım. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NlHAT ERlM (Kocaeli) — Bir iki 
noktayı açıklamak isterim : 

Hükümet, Seçim Kanununu yalnız nazari 
malûmat toplamakla mükemmelleştirmeye çalış
mıyor. Hükümet, programında, «ğ^RTve tecrü
benin» ibaresi vardır. ilimde, vakaa tecrübe de 
mündemiçtir; fakat Hükümjet bilhassa tecrübe
ye ehemmiyet verdiğini göstermek için, (ilim) 
kelimesinin arkasından (tecjrübe) kelimesini de 
tekrar etmeye 'bilhassa kıyinet vermiştir. 

Şimdi, Sayın Başbakanın, mütaaddit vesile
lerle ifade ettiği gibi : Hükümet, hakikaten bü
tün vatandaşların memnunlukla ve emniyetle 
karşılıyacağı yeni bir kanun hazırlamak için 
elinden geleni yapıyor. Bu konuda Hükümet, 
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bütün muhalefet parti ve guruplarından da yat1' 
dini bekliyor. Arkadaşım nelerin kusurlu oldu
ğunu söylemek istediler. Kendileri de ele ka
lem alıp, yeni Seçim Kanununda şu tarzda hü
kümler hulunması lâzımdır diye yazıp, müspet 
formül halinde bize vermek zahmetine katla
nırlarsa, hakikaten müteşekkir oluruz. 

Bu suretle, herkesi tatmin edici formüller 
bulmak hususunda elimizde yeni mutalar olur. 
Sayın Başbakan söyledi. Ben de millet kürsü
sünde Hükümet adına, bu vesile ile bir kere 
daha tekrar etmek istiyorum : Hükümet Se
çim Kanununu âzami titizlikle gözden geçir
mektedir. Muhalefet Parti ve gruplarından da 
tenkidler kadar müspet yardımları beklemekte, 
rica etmekteyiz. 

5. -^ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkların-
daki eşya hakkında Meclis Hesapların, İnceleme 
Komisyonu raporu (5/102) fi] 

(Rapoı okundu) 

BALKAN —• Rapor hakkında bilgi edinil
miştir. 

2. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan,-
ın, Hatay İli içindeki belediyelerin Hatay Dev
letinden Hazineye geçen borçlan hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/95) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
•mi? * 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Maddelere geçil -
mesi kabul edilmiştir. 

Hatay tli içindeki belediye ve köy idarelerinin 
Hazineye geçen borçlarının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Antakya, Kırıkhan, Yayladağı, 
Belân belediyeleriylc Nergizlik, Atik ve Soğuko-
luk köylerinin Hazineye geçiniş bulunan borçla
rının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki ba
kiyeleri faizleriyle birlikte af ve terkin edilmiş
tir. 

[1] 178 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
[2] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Söa istiyen var mı?. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

3. — Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/486) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ceza ve Tevkif evleri Genel MülMüğünün teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 noti 

maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
MADDE 1. —. Ceza ve Tevkif Evleri Genel. 

1] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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j MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADD' 1 ^P^ : - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
ını?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabu eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

B : 75 25. 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
13 , T . 1943 tarihli ve 4358 sayılı kamımın 7 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ceza ve Tevkif evlerinin mütedavil sermaye
siyle ilgili işleri hakkında Muhasebei Umumi
ye, Artırma, Eksiltme, ve îhale kanunlariyle 
sarftan önceki Sayıştay vize usulü tatbik olun
ma?,. 

Mütedavil sermaye ile iş gören ceza evleriyle 
ıslah «vleri, kuruldukları tarihten itibaren in
şaat işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyet. 
lerinden dolayı vergiye tâbi olmadıkları gibi 
üzerinde çalıştıkları gayrimenkuller için dahi 
Emlâk ve Arazi Vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
im?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . V I . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) ve bu kanuna 
ek 4644 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı, cetvelle
rin. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü başlıklı, kısmından bağlı cetvelde ya
pılı kadrolar çıkarılmış ve bu kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık 
Baka"1 iğ, kısmına eklenmişi*. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 4358 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE — 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
sermaye, kredi ve tesisler kısmının üçüncü (ceza 
vd tevkifevleri yapma ve esaslı onarma işleri) 
bölümündeki Ödenek bakiyesi ayni kanuna bağlı 
Bayındırlık Bakanlığı sermaye, kredi ve tesisler 
kısmının 20 nci (yapı ve imar işleri) bölümünün 
birinci (Adalet Bakanlığı) maddesine Maliye 
Bakanlığınca aktarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

4, — Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri 
Birlikleri hakkındaki kanun tasarısı ve Ekonomi, 
Ticaret ve Çalışma Komisyonları raporları 
(1/443) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında bir önerge 
var evvelâ onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Esnaf Dernekleri) tasarısının ivedilikle 

görüşülmesini teklif ve rica ederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Cemil Said Bari as (Gazianteb) 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi teklifi
ni oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Tasarının ivedilikle görüşülme
si kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bili edenler... Kabul etmiyenler.. Maddelere ge
çilmiştir. 

Esnaf Dermekleri ve E&ıaf Dernekleri Birlik
leri Kanunu 

Bölüm : 1 
Esnaf Dernekleri 

MADDE 1. — Esnaf ile bunların yanlarında 
çalışanların meslekî, içtimai ve iktisadi ihtiyaç
larını gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini te
min etmek, meslekî ahlâk ve tesanüdü korumak, 
müşterek, verimli ve ahenkli çalışmayı sağlamak 
amaçlariyle kendi aralarında birlikte veya ay
rı ayrı kurabilecekleri dernekler bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

Esnaf olmıyanlarla esnaf yanında ealışraı-

[1] 136 ya ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundankr-
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yanlar esnaf derneklerine üye olamıyacakları 
gibi dernek üyesi olup da bu vasıfları devamlı 
olarak kaybedenler dernekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda sarahat olmıyan hallerde Kanu
nu Medeninin derneklerle ilgili hükümleriyle 
Derekler Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur... Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı meslek, sanat 
ve hizmet erbabı bu kanunun tatbikmda «Es
naf» addolunurlar. 

A) Sabit veya seyyar olarak bizzat çalış
mak veya işinin başında bulunarak başkalarını 
çalıştırmak suretiyle ve ancak kâr ve zararı 
kendisine ait olmak şartiyle perakende veya 
yarısı toptan olarak yıllık 60 bin lira veya daha 
az miktarda ticari emtia satışını yapan «Ticaret 
erbabı», 

B) Sabit olsun, seyyar olsun bizzat çalış
mak veya işinin başında bulunarak başkalarını 
çalıştırmak suretiyle: 

I - Satın aldığı iptidai madde ve yardımcı 
malzemesi yıllık tutarı 40 bin lirayı geçmiyen; 

II - Âmme müesseselerine ve hususi teşek
küllere ücret mukabili iş yapıp yıllık ücret tu
tarı 20 bin lirayı geçmiyen; 

III - Hem kendi namına, hem de âmme mü
esseselerine ve hususi teşekküllere ücret muka
bilinde iş yapıp yıllık satış ve yıllık ücret tu
tarı 40 bin lirayı geçmiyen ve bu suretle emeği
ni ve ihtisasını satan «Küçük sanayi erbabı»; 

C) Sabit olsun, seyyar olsun: 
I - Üç otomobil veya on arabadan aşağı na

kil vasıtasını bizzat çalıştıran veya işleten; 
II - Deniz, göl veya şehirler üzerinde rüsum 

tonilâtosu tutarı 300 ton veya daha aşağı tonda 
nakil vasıtası çalıştıran veya işleten; 

Ve bu suretlerle, kara ve su nakliyatı neti
cesi olarak aldıkları yıllık ücret tutarı 40 bin 
lirayı aşmıyan emek, sanat ve maharetini satan 
«Küçük nakliyeciler», 

Ç) Sabit olsun, seyyar olsun: 
I - Devamlı olarak ticari muamelelere tavas

sutta bulunmıyan, 
II - Devamlı olarak tavassutta bulunsalar bi

le aldıkları yıllık ücretleri tutarı on bin lirayı 
aşmıyan «Aracılar» (yani tellallar, komisyon
cular, simsarlar), 
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D) Sabit olsun, seyyar olsun: 
Taş, maden, kireç, tuğla ve kiremit ocakları 

gibi işlerde bizzat çalışmak veya işin başında 
bulunarak başkalarını çalıştırmak suretiyle is-
tihsalâtından yıllık satışı 60 bin lirayı geçmi
yen «Madenciler»; 

E) Ticaret ve Sanayi Kanunlariyle odalar 
mevzuatına ve sair mevzuata göre ticaret, sa
nayi erbabından sayılnnyan ve yukarda zikre
dilen gruplara da dâhil bulunmıyan diğer «Mes
lek ve sanat erbabı»; 

(Her il ve ilçeye ait yıllık cirolar, mahalle
rinin ticari ve iktisadi durumlarına göre Ba
kanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur.) 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, Ticaret, sanat ve hizmet erbabının 
esnaf sayılacak olanlarını tesbit eden bu madde 
çok mühimdir. Ticaret Komisyonunuz bu mad
deyi uzun bir tetkikten sonra memleketin tica
ri ve sınai hayatında önemli bir mevkii olan 
tüccar ve esnaf mefhumunu ve Ticaret Kanu
nunun tacir ve küçük tacire ait hükümlerindeki 
gayesini zedelememek suretiyle bir tavsif yapa
rak tacir sıfatını haiz olmıyan meslek erbabı 
(Küçük tacir) şeklinde tesbit etmiştir. Çalışma 
Komisyonunun tetkikmdan geçen tasarının bu 
maddesine verilen son şekil, gerçi Gelir Vergisi 
Kanununun esnaflık muafiyetine ait 11 nci 
maddesinde esnaf hususi şartları hakkındaki 
hükümlere mütenazır olarak tesbit edilmişse de 
doğıu değildir. Gelir Vergisi Komisyonunda 
çalışan arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar ki ; 
esnaflık muafiyetini Gelir Vergisi geçici ve tâ
li komisyonlarında görüşürken bu mevzu her 
bakımdan incelenmiştir. Birçok illerin esnaf 
odaları mümessilleriyle de görüşülmüştür. Ge
lir Vergisindeki esnaflık muafiyeti daha ziyade 
memleketimizin bünyesine ve hususiyetlerine 
göre düşünülmüş bir keyfiyettir. Takdir buyu
rursunuz ki ; memleketimizde ticaret ve sanat 
erbabının % 95 i bizzat muhasebe defteri tuta
cak veya bir muhasibe tutturacak durumda de
ğildir. Gelir Vergisi Kanunu muhasebe defteri 
tutma, evrak ve vesaiki saklıyarak ibraz etme 
gibi birtakım külfetlerini kavrıyamıyacak ve 
bu ağırlık altında sıkıntı ve ıstırap çekecek mü
him miktarda ticaret ve sanayi erbabım zaman
la bu kanuna alıştırmak için bu gibi ticaret ve 
sanayi erbabı için bir takvim yılı içinde 60 bin 
liralık bir alım hacmi kabul edilmiş, ve bunlar 
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Gelir Vergisi hükümlerinin dışında bırakılmıştır. I 
Bu hükme mütenazıı olarak Çalışma Komisyo
nu da 60 bin lirayı geçmemek üzere il ve ilce 
için tesbit olunacak hadler dâhilinde ciro ya
panları esnaf saymaktadır. 

Arkadaşlar; ticaret ve sanayide, tüccarla 
esnafın ayrı ayrı mütalâasında dikkate alın
ması lâzımgelen nokta şudur: Tüccar ve sana
yici Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olan ve 
esnaf ise olmıyandır. Ticaret Kanunu hüküm- j 
lerine tâbi olan tüccar ve sanayici 3 ncü şahıs
lara karşı Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
mesul tanındığı ve tescil edildiği için memleket 
iktisadiyatında mühim tesiri olan kredi mevzu
larından istifade edebilir. Esnafın ise 3 ncü şa
hıslara karşı mesuliyeti umumi hükümlere tâbi 
olduğundan şüphesiz kredi hükümlerinden fay
dalanması mümkün değildir. 

Arkadaşlarıma şunu da arzedeyim ki, kredi 
tabiriyle esnafın bankalar veya buna benzer mü
esseselerden alacağı paraları kastettiğini zan bıı-
yurmasınlar. Kastım ticaret âleminde kullanı
lan her türlü kredilere şâmildir ve buna da ka
tı zaruret vardır. Anadolu'daki esnafın tstan-
bul'dan vadeli bono ile mal almasına imkân 
yoktur. Hattâ kendi memleketindeki tüccardan 
bile vadeli bono ile mal alma mümkün şeydir"? 
Yukarda arzettiğim sebepten dolayı tüccar da 
esasen vermez. Halbuki her ticaret erbabının 
mutlaka krediye çok ihtiyacı vardır. Ticaret 
erbabını yıllık ciroları âzami 60 bin lira dahi
linde tesbit edilecek cirolarla esnaf saydığımız 
gibi bir şahsın yukarda arzedilen kredi rezis-
yonundan faydalanabilmesi için Ticaret Kanu
nu hükümlerine göre kendisini ticaret sicilleri
ne kayıt ettirebilmesi imkânsız olur kanaatin
deyim. 

Maksadımız küçük ticaret erbabını himaye 
ve bunları odaların ağır külfetinden kurtarmak 
ise esnaf sayacaklarımızı kendilerini ticaret si
cilline kayıt olmakta ihtiyari bırakmalıyız. 

Ticreat ve sanayi erbabı için düşündüğümüz 
mülâhazalar aşağıdaki bentler için de varittir. 
Meselâ bugün Artırma ve Eksiltme Kanununa 
göre her hangi bir küçük de olsa inşaat ve ta
ahhüt işlerine esnafın girebilmesi ,w£in, müna
kaşa şartları arasında Ticaret Odasına kayde
dilmesi şartı ileri sürülmektedir. Esnaf sayı
lınca bu haktan istifade edemiyecektir. 

Bendeniz hukukçu değilim. Her halde hu- 1 
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kukçu arkadaşlarımız daha iyi takdir buyurur
lar; bu kanunun esnaf saydığı şahıs Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kendisini ayrıca ti
caret siciline kaydettirebilir mi? Eğer, hukuk 
bakımından mahzur yoksa mesele yoktur. Yu-
kardaki vasıflara göre, esnaf sayılanlar diledik
leri takdirde kendilerini ticaret siciline kaydet
tirirler fıkrasını arz ettiğim sebeplerden dolayı 
ilâvesini zaruri görmekteyim. Binaenaleyh böy
le bir fıkranın ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

bu kanunla esnaf derneklerinin kurulduğunu 
farzedin. Şimdi, bir kasabada bir kimse geldi, 
derneğe kaydolunmak için müracaat etti. Şimdi 
şu ikinci maddeyi 'kaimi ettiğimiz takdirde, o 
dernek şu ikinci maddede tâyin edilmiş olan 
vâsıfların kendisine müracaat eden namzet de 
mevcut olup olmadığını aramak mecburiyetin
dedir. Filvaki Gelir Vergisi Kanununda esnaf
la tüccar arasında bir ayırıcı vasıf tâyin edebil
mek için böyle hükümler koyduk. Fakat Gelir 
Vergisinde bir esnafın bu vasıfta olup olmadığı
nı tesbit edebilmek için arkasında koskoca bir 
teşkilâtı vardır. Esnaf derneklerinin elinde ken
disine müracaat eden kimsenin bu vasfa uygun 
olup olmadığını tesbit edici hiçbir teşkilâtı yok
tur. 

Binaenaleyh ben Çalışma Komisyonunun bu 
ikinci maddesini prensip olarak ka'bili tatbik 
bulmuyorum. Sözcü ne şekilde tatbik edileceği 
hususunda bizi tenvir etsin, ondan sonra bir 
teklifim olacaktır. 

VEHBİ SARİ DAL (Niğde) — Efendim, bu 
ikinci maddede bu kanunun tatbiki bakımın
dan kimlere esnaf denileceği ifade edilirken kü
çük tacirlerde 60 bin lirayı geçen ciro. küçük 
sanayi erbabında 40 bin liralık iş ve küçük nakli
yecilerde muayyen miktarda üçten fazla olmı-
yan otomobil veya 300 tondan aşağı hacımda 
deniz vasıtaları bir adamın esnaf olup olmadı
ğını tâyinde kıstas olarak kabul edilmek isten
miştir. 

Dikkat buyurulursa, müzakeresi henüz de
vam etmekte bulunan Gelir Vergisinin Kamu
tayca kabul edilmiş olan ve buna 'karşılık bu
lunan maddesi hükümlerinin burada da aynen 
tatbik edilmek istendiğini görüyoruz. Gelir Ver
gisi tasarısı konuşulurken esnafı böyle ciro had-
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diyle tarif edilmek istenildiği takdirde bâzı ta
cirlerin esnaf kategorisine girebileceği endişe
sini izhar etmiştim. 

O zaman sözcü ve Maliye Bakanı şu cevabı 
vermişti : 

Biz burada sadece Gelir Vergisi bakımın
dan esnafı nazarı itibara aldik, 60 bin lira es
naflık muaflığı için bir kıstastır, haddi zatında 
o adam ya esnaftır, ya değildir demek istemiş
lerdi. Ve âdeta Esnaf Dernekleri kanununda bu 
kıstası kabul etmemiz icabetmez demişlerdi. 

Görüyoruz ki, Çalışma Komisyonu esnafı 
tarif ederken Gelir Vergisindeki kıstası aynen 
almak istemişlerdir. Bu kıstas değişebilir, bir 
sene içinde 'bir adamın vaziyeti tüccarlıktan 

Esnaflığa veya esnaflıktan tüccarlığa inkı
lâp edebilir, Eğer bu kıstası kabul edecek olur
sak bir sene içinde esnaf olan bir damın, mütaa-
kıp sene içinde tüccarlığa ve yine müteakip se
ne içinde de esnaflığa düşmesi ihtimali mevcut 
olabilir. Hakikati halde esnafa ve esnaf der
neklerine taallûk eden bir kanunda vergi için 
almış olduğumuz bir kıstası kabul etmek ve 
bunu onunla tarif etmek doğru olmasa gerektir. 
Esnaf ne tüccardır, ne fabrikacıdır, haddi za
tında. Esnaf kendine mahsus bir katagoridir. 
Küçük tacir dediğimiz adam hiç bir zaman ta
cir değildir, onun cirosu da muayyen bir miktar 
ile ve meselâ 60 bin ile, 50 bin ile ölçülemez. 
Çünkü 60 bin liralık bir ciro demek senede 6 
bin lira kazanç kabul etmek demektir k i ; bu 
da ayda 500 lira kazanç demek olur. Ayda 500 
lira kazanan bir adama küçük tacir denmez. 
eğer gelir Vergisi Kanunundaki kıstası buraya 
alacak olursak, bizim memleketimizde 500 lira 
kazanan adamların, yani birçok tüccarların es
naf katagorisine girmeleri lâzım gelecektir. Ke-
zalik küçük sanatlarda aynı noktai nazarı mü
dafaa edebiliriz. Esasen esnafı tarife de ihti
yaç yoktur. Esnaf memlekette anlaşılmış bir 
ıstılahtır. Meşrutiyet senelerinden beri bu tâbi
rin şümulü bellidir. Ticaret Kanunu, esnafı ser
mayesi yetmiyen, bedeni mesaisiyle çalışan adam 
diye tarif etmiştir. Bendenizce ikinci madde
nin esasen yeri ve lüzumu yoktur. Hatta ikin
ci maddeyi kaldırsak bu kanun yine yürür. 
Esnaf kimdir? Esnaf tüccar) olmıyan adamdır, 
Kendisini ticaret siciline ve ticaret odasına 
kaydettirmek mecburiyetinde olmıyan adama 
esnaf derler. 
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Bu telâkiler memleketimizde esasen yerleş

miştir. Binaenaleyh, Esnaf ve Esnaf Birlik
lerini teşkile taallûk eden, esnaf odalarını kal
dıran bu kanunda esnafın tarifine ihtiyaç yok
tur. Kaldı ki, bu tarifde vergi Kanununda ka
bul olunan ölçülerin de kabulüne de sebep yok
tur. ve mâkul de değildir. 

Hattâ yarın bu ölçüler de değişebilir. 60 bin 
lira ölçüsü 40 bine, düşebilir, 80 bine, 100 bine 
çıkabilir. Bu ölçülerin değigmiş olması kendi
lerinin oen*f olup olmadıklarını mı icabedecek-
tir? 

Saraç esnafının, kunduracı esnafının ve di
ğer esnafın tacir olup olmadıklarını esasen Ti
caret Kanunu halletmiştir. Ticaret Kanunu, 
tüccar sicilli ticarete kaydolunur der. Sicilli 
ticarete kaydolunmuş olanlar tüccardır. 

Maliye Bakanı Gelir Vergisiyle bunun alâ
kası yoktur dediği halde görüyoruz ki, her iki 
Komisyonda Gelir Vergisi kıstasını buraya teş
mil etmek istemişlerdir. Bu yanlış bir hare
kettir. Maddenin tamamiyle tayyi kanunun 
ruhunu ihlâl etmez. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, Çalış
ma Komisyonunun kabul ettiği şekil hakkında 
i'azla birşey söyliyecek değilim. O hususta Maz
bata Muharririnin sözünü dinledikten sonra He
yeti Celileniz kararını verecektir. 

Yalnız Ali Rıza arkadaşım soruyordu, Esnaf 
isterse ticaret siciline kaydedilebilir mi ? Buna 
mâni bir hükmi kanuni yoktur, o hususta müs
terih olsunlar. 

Sonra Vehbi Sandal arkadaşımız, bir nokta 
hakkında, Maliye Bakanlığı sözünde durmadı de-
diler. Encümen bu şekli muvafık görmüş ve Gelir 
Vergisindeki hükmü kabul etmiştir. Ben bunun 
detayına girmiyorum. Ciro bir esnafın vasfı i'a-
riklerinden biri olmak lâzımdır. Bilhassa Vehbi 
Sandal arkadaşımın söylediğine temas edeceğim, 
ben bunu filiyatta tatbikatta görmekteyim. Es
naflıktan fabrikatörlüğe geçen kunduracılar var
dır. Geçenlerde bir tanesi bana geldi, müsaade 
ederseniz dışardan getirerek bir kundura fabri
kası kuracağım dedi. Bir adam esnaftır diye tüc
carlığa geçmesin mi ? Sonra tüccarlıkta zarar 
eden namuslu bir adam esnaf olmak isterse niçin 
mâni olalım ? Ben Komisyonların mütalâası hu
susunda birşey söylemiyorum. Fakat cironun bi
zim için bir kıymeti vardır. 
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TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Ben hu ka

nun münasebetiyle bir hususta aydınlanmak ihti
yacındayım. Yüksek huzurunu bunun için işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Bu kanun esnaf derneğini koruyor ? Memle
ketimizde malûm olduğu üzere, esnafın yanında 
çalışan binlerce çocuk vardır ve bunlardan rüşt 
çağında bulunmıyanlar geniş bir grup teşkil 
ederler. Şimdi bu dernekler kurulduğu zaman bu 
çocukların bunlara karşı durumları ne olacaktır ? 
Bunu anlamak istiyorum. Bu çocuklar rüşt ça
ğında olmadıkları için her hangi bir cemiyete âza 
olamazlar; bunu Medeni Kanunumuz menetmek
tedir. Halbuki diğer maddelerde meselâ 10 neu 
maddede derneğe mensup olanlar için sosyal bir
çok hizmetleri vardır. Bu çocuklar bundan fayda
lanabilecek midir ? Gerçi maddede yine şöyle bir 
hüküm vardır : « İlk tahsil çağındaki çocuklarını 
okutamıyacak durumda olan esnafın veya yanla
rında çalışanların ilk tahsil giderlerini ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamaya karar vermek ». 

Acaba bu hüküm esnaf yanında çalışan bin
lerce rüşt çağında bulunamıyan çocukların bir
liğin temin ettiği hizmetten faydalanmaları sağ
lanacak mı, sağlaıımıyacak mı? 

Bunu açık olarak öğrenmek ihtiyacı vardır. 
Çünkü 10 neu maddenin diğer bâzı fıkraları 
vardır ki; rüşt çağında olmamakla beraber bu 
çocukların mutlaka istifade ettirilmeleri ieabet-
mektedir. 

Meselâ E fıkrasında deniyor ki : 
O derneğe üye olanların meslek ve sanatla

rında gelişmeleri için kurslar ve muvakkat ser
giler açmak; bu çocukları bu derneğe devam 
edecekler mi etmiyecekler mi? 

Yine deniyor ki ; muhtaç olan dernek men
suplarına doğum, hastalık sakatlık, ihtiva ılık 
ve ölüm yardımı yapmak. Bu hususta yine bu 
çocuklar bundan faydalanacaklar mı, faydala-
namıyacaklar mı? 

Hulâsa, esnaf yanında çalışan bu çocukla
rın durumları ne olacaktır, bunları öğrenmek 
istiyorum. 

TİCARET YE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
S Ali)' BARLAS (Gazianteb) — Tezer Taşkıran 
arkadaşımızın hakları vardır. Ben, bunların, 
yapılacak nizamnamelerde tesbit edileceğine ka
niim. Maamafih, eğer hu şekil kendilerini tat
min etmiyorsa yapacakları tadil teklifini maal-
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memnuniyc kabul ederim. Ancak bunlar 9 ucu 
maddede olmalıdır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kastamonu) — Teşek
kür ederim. 

P.AŞKAN — Başka söz istiyeıı yoktur. E fık
rasının tadili hakkında bir teklif vardır. (Söz
cüyü dinleyelim sesleri) 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ' ORAL (Denizli) — Sayın arkadaşlar; bu ta
sarı Yüksek Kamutay huzuruna geldiği zaman 
uzun münakaşalar yaptık ve nihayet mevzu 
Çalışma Komisyonunu ilgilendirdiği için komis
yonumuza da verilmesini rica ettim, lütfettiniz, 
üzerinde durduk. Şimdi arkadaşlarım haklı ola
rak ikinci maddeye, yani esnafın tarifine ta
kıldılar. Evvelce de takılınmıştı. 

Esnaf kimdir? Esnafın tarifine imkân olup 
olmadığını öğrenmek ve ona göre bir hüküm 
vazetmek için gerek Avrupa DefJetleri mev
zuatında ve gerekse bizim mevzuatımızda esnaf 
diye bir tarifin, bir tavsifin, bir takdirin mev
cut olup olmadığını araştırdık ve 4355 sayılı 
Kanun yapılırken bu kanunun gerekçesinde 
zikredilen, Avrupa memleketlerindeki ticaret 
ve sanayi odaları teşkilâtına mütedair olan ko
misyon mütalâalarını gözden geçirdik. Nihayet 
şu neticeye vardık ki, gerek bizde, gerek Av
rupa 'da şimdiye kadar esnafı tarif ed: n, tica
ret ve sanayi erbabı ile esnafın hududunu çi/eıı 
hiçbir tarife rastlıyamadık. 

Kendi tarihimizi ve esnafa şimdiye kadar 
tatbik edilegelen hükümleri tetkik ettik. Lon
calardan sonra tatbik edilen 1328 tarihindeki 
talimatnameyi, 955 sayılı Ticaret v« Sanayi 
Odaları Kanununu gözden geçirdik. Buralar
da da esnafın tarifini bulamadık; yok. Nihayet 
bugünkü mevzuatımıza geçtik. Ticaret Kanıl

ımda küçi'-k tacirin tarifini bulduk w bunun 
doğrudan doğruya 4355 sayılı Kanuna alındı
ğını tesbit ettik. O da şöyledir. 

«Esnaf tabiriyle, ister seyyar olsunlar, ister 
bir dükkânda veya bir sokağın muayyen mahal
linde sabit bulunsunlar, ticareti nakdi .serma
yesinden ziyade bedeni mesaisine istinat eden 
ve kazancı maişetini temine kâfi gelecek olan 
sanat ve ticaret sahipleri kastedilir» 

Bu kanunun bu tarifi almış olmasına rağmen 
tatbikatta elde edilen neticeyi gözden geçir
dik. Esnaf odalarının, ticaret ve sanayi odala
rının, borsaların teşkilâtında bilhassa esnafın 
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huctudu mümkün olduğu kadar tahdit edilme
mesinden esnaf ile tüccarın birbiriyle mücade
leye giriştiklerini ve Ticaret odalarının esna
fın bir kısmım tüccardır diyerek kendilerine 
mal etmek ve esnaf odalarının meslek grupla
rını kendilerine mal etmek için mücadele ettik
lerini ve nihayet bu kanun yüzünden tatbikat 
alanında, Esnaf Odaları Kanununun tatbikatın
da memlekete fayda vermediğini ve bu haddi 
fâsıhn tâyinini istihdaf eder mahiyette birçok 
esnaf cemiyetleri kurulduğunu ve esnafın ken
dini tahdit için de esnaf odalarının resmî Amme 
müessesesi olduğu halde bunun karşısında bu
gün yaşamakta olan, belki 150 - 200 tane İstan
bul 'da cemiyet kurulduğunu gördük. 

Sayın Cemil Said Barlas Ticaret Bakanı 
olduğu zaman 16 . VTT . 1948 tarihinde, İstan
bul'da esnaf cemiyetiyle temas ettiği zaman, 
bendeniz de orada bulunuyordum. Esnafın şi
kâyetinin birisi de; Esnaf tarif edilmemiştir, 
hudutları tesbit edilmemiştir, biz birbirimize 
girdik, 4355 sayılı Kanunla biz memlekette fay
dalı değil, zararlı bir hale düştük, dediler. O 
halde esnafı ne yapalım1? Böyle eskisi gibi hu
dudu meçhul, nereye gelip gideceği belli olmı-
yan bir tarif içinde bırakalım mı, yoksa kasti 
kanun olan ve sanayi, ticaret erbabından, me
selâ kuduraeılıktan başlıyarak büyük ve maki
ne imalâtiyle yükselen kısımlar arasında, bü
yük sanayi karşısında küçük sanayii, büyük ti
caret karşısında küçük ticaret erbabını koru
mak için bir hudut kuralım mı, diye düşündük, 
Ko-misyon bunun üzerinde hassasiyetle durdu. 
En son Yüksek Meclisin tezahürü olan ve niha
yet Mecliste 8 Komisyondan kurulan Gelir Ver
gisindeki münakaşalar bize büyük rehber oldu. 
Niçin? Çünkü korumak istediğimiz hakikaten 
bu kanunun da tarifinden anlaşılan ; kazancı 
maişetini temine en çok kâfi gelecek olan tica
ret ve sanat hizmet erbabı, fakir olanların hi
maye edilmesi ve kendi aralarında hür serbest, 
irade ve ihtiyara dayanan teşekkülü, bir aile 
birleşmelerini ihtiyari bırakarak onu himaye 
yolunda bir noktayı düşündük. Gerek 
Gelir Vergisinden muafiyetle, gerek başka mua
fiyetler yolu ile onları canlandırma yolu esas
tır. O halde, aslolan kazancı ile ekmeğini temin 
edecek olanların ancak tahdidi lâzım gel irdi. 

Arkadaşlar, şüphesiz ki bu tarif değildir, 
maddenin başına dikkat buyurulursa bu tavsif-
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tir, tahdittir. Yani, bu kanun nazarında serbest 
olarak bu çerçeve içinde cemiyet kurabilecek
ler kimlerdir? İşte şu kadarcık saha içinde 
alışveriş eden ve ekmeğini ancak temin edebile
cek olan ve nihayet Büyük Meclisin tezahürü 
ve kabulü veçhile onların Gelir Vergisinden 
muafiyetini icabettirecek kadar çerçeve içinde 
kalanlar, dedik. 

Gelir Vergisinde kabul edilen esas şöyle 
idi, müzakere ve münakaşa edildi ; Normal ka
zancı % 10 kabul edersek, 60 bin lirada 6 bin 
lira, bunun 2 bin lirası masrafı diğer kalanı ise 
4 bin liradır, bu da geçimine kâfidir dedik. De
mek ki, Meclis 50, 60 veya 70 bin ne ise, bir 
haddi fasılı kabul etti, esnaf namı altında sos
yal 'bir dâva olarak ele aldığımız bu gurupu bu 
suretle hudutlama zaruri olmadığına göre, ben
deniz sayın arkadaşlardan rica ediyorum : Es
nafı böyle hudutlandıracak kati tarif değil, tas
nif işini bu şekilde ele alıp bir teklif getirirler
se komisyon her bakımdan bunu kabule amade
dir. Fakat bu hususta ancak Ticaret Kanunu
nun tarifinden başka bir tarif bulunamamıştır. 
Orada Hükümetin teklifinde gösterildiği veç
hile, yine ana şart olarak aynen bizim kabul et
tiğimiz gibi, sabit olsun, seyyar olsun, kendisi 
çalışmak veya bizzat başında bulunarak çalış
tırmak esastır. Sonra yine çalıştırdığı kimseler, 
sanat kısmında muharrik kısımda üçe kadar, 
mıınarrik olmıyan kısımda ise sekize kadar di
ye bir hüküm mevcuttur. Bunda da hedef ge
çime yetmiyen kısımdır. Fakat takdir buyurur
sunuz ki, makine kullanmak suretiyle üç kişi 
çalışan yerlerde de milyonlar sağlıyanlar var
dır. Bu türlü fabrikalar içine Ermiş gibi büyük 
fabrikalar da gireceklerdir. Bunlar belki esnaf 
derneklerinin vereceği büyük faydalardan fay
dalanacaklardır. Yeni ticaret tasarısını getirdik, 
onda da eski Ticaret Kanununun tarif ettiği 
küçük tüccarı aynen almıştır. Fakat bunlara 
küçük ticaret erbabı dememiş, tacir değildir de
miş. Fakat çerçeveden gene çıkamamıştır. Ken
disine medarı maişet olacak kadar kazancı olan. 
Medarı maişetini temin edecek derecede kazan
cı olan kimdir? İşte bunu mümkün olduğu ka
dar umumiyeti ihtiva etmese bile bunu cami 
olacak bir tarzda içerisine almak bir zaruret ha
lini almıştır. Ama bunun aksini mutlak olarak 
alırsak mutlaka esnaf odasına girecek diye bir 
mecburiyet tahmil etmez. Çünkü, ihtiyaridir. 
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tster girer isterse girmez. Girdikten sonra da j 
ister çıkar, ister çıkmaz. Yalnız Cemiyetler Ka
nununa göre verdiği parayı geri alamaz. Bu va
ziyet karşısında ticaret odasına kayıt olunabi
lir mi diye sordular. Arkadaşlar, hiçbir mâni 
yoktur. Böyle bir memnuiyet hükmü konma
mıştır. Çünkü bu ihtiyari bir dernektir. Bu yal
nız birçok sahalarda bu çerçeve içine giren, bu 
cemiyete dâhil olan vatandaşların evsafı umu-
miyesini istihdaf eden ve serbest akitle ve tam 
demokratik bir esasa dayanarak meslek grupla
rını 'kendi aralarında kurmaları için bu mevzu
da belirtilmesi gereken hususları mümkün ol
duğu kadar çerçevelemek suretiyle irae eden bir 
tavsifi ele almıştır. Bunun anlayış şekli budur. 
Katı bir tahdit yoktur. 

Yalnız arkadaşlarım burada 'bâzı noktaları 
sordular. Şmdi onları arzedeyim. 

Tarif edilmemeli dediler. Arkadaşlar, bu ta
rif değildir. Bu, tavsiftir. Bu çerçeveleme işi 
tahdidi eşhas hakkında değildir. Nihayet kim
ler bunun içine girebilir diye bir hudut gös
termiştir. Dikkat buyurursanız, maddenin son
dan ikinci fıkrası şöyledir; (E) fıkrasının; Ti
caret ve Sanayi Kanunları odalar mevzuatı bil
hassa odalar mevzuatına göre ticaret, sanayi er
babı saymıyor ve yukarda zikredilen gruplar 
dâhilinde bulunmıyaıı diğer meslek erbabı demiş, 
o kadar ki, ticarete girmekte olan ve âmme mü
essesesi olan bu odalara, birliklere, esnaf grup
larına girip girmemekte erbabı ticaret irade 
sahibidir, diye kayıt koymuştur. 

Aii Rıza İşıl arkadaşım kredi meselesinden 
bahis buyurdular. Arzettiğim gibi, her 
zaman bunlar Ticaret Odalarına kay
dedilebileceklerdir. Ticaret Odası Kanunu ya
pıldığı zaman, sayın Komisyonun ve Meclisin 
l)iı hususları düşüneceğine kaniim. 30 bin liraya 
kadar ciro yapan bir kimsenin Ticaret Odasına 
;:aydi caiz midir, değil midir, bu husus ozaman 
konuşulacaktır. Bu kanun esas ve hür olan bir 
kanundur. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımız, esnafı kim tes-
bit edecek, buyurdular. Efendim j Gelir Vergisi 
Kanunu içersinde bunlara ait hükümler var
dır, bunlar hakkında bir müşkülâta tesadüf 
t'dilmiyeceğini umuyoruz, her vakit Maliye dai
resinden bu alınabilir. Esasen bir mecburiyet 
de olmadığı için girip çıkmakta serbest kalmak
tadırlar. Halen son fıkra olarak konulan hü- | 
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kümle ticari muamelelere göre Bakanlar Kuru
luna bir salâhiyet tanınmış, yani bu kadar ileri 
gidilmiş, tam bir serbestiyet içersinde Bakanlar 
Kurulunun müzahereti ve herhangi bir ihtilâfı 
önliyecek listelerin tanzimine salâhiyet veril
miştir. 

Vehbi Sandal üstadımız kıstas meselesine 
temas ettiler. Kıstas; mecburi ve tahdidi ihtiva 
ede bir kıstas hem ekonomik, hem sosyal hayatta 
zengin veya fakir çerçivesini tâyin eden bir tah
ditten ileri gitmemiştir. 

Sayın Tezer Taşkıran, arkadaşımıza 9 ncu 
maddede onu arzedeceğim: Çocuklar için Borç-
lar Kanununun 313, 319 ve 330 ncu maddelerin
de birçok faydalı hususlar var, ezcümle her us
ta çırağına bakmak, sıhhi durumlarını temîh et
mek, onu okula bırakmak ve daha birçok vazi
felerle mükellef olduğu sarahatle görülür. 

O, (E) fıkrasındaki kayıtlarla bu çocukları 
kasdetmişti. Asıl olan bu çocuklardır. Ama şüp
hesiz ki, reşit olmadığı için buraya üye olamaz
lar. Ama vazıı kanunun kastına en yakın olan 
budur bu çocukları korumak lüzumudur. 

Arkadaşımızın sorularını cevaplanlırdığımı 
zannediyorum. Emrederlerse daha başkaca nok
talarda izahat veririm. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim. 
BAŞKAN — S o r u m u ? 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Hayır. Mâ

ruzâtım olacak, kısaca. 
BAŞKAN — Buyurun! 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

Çalışma Komisyonunun ikinci maddeye verdiği 
nizam, Gelir Vergisinin gayet ehemmiyetli bir 
nizamıdır. Yani Gelir Vergisine tâbi olacak 
mükelleflerle esnaf muaflığından faydalanacak 
mükellefleri birbirinden ayıran gayet ehemmi
yetli bir nizamdır. 

Gelir Vergisi, Usul Kanununda bir mükelle
fin bütün şartları haiz olup olmadığını tesbit 
etmek için gayet geniş şartlar konmuş, gayet 
geniş teşkilât düşünülmüştür. Şimdi Çalışma 
Komisyonunun metni ile biz ikinci maddeyi ol
duğu gibi kabul ettiğimiz takdirde Esnaf der
neklerine müracaat eden her hangi bir mükellef
le, bu vasıf üzerinde meydana gelecek bir ihti
lâfın tetkiki için aşağıdaki maddelerde en kü
çük bir yetki yoktur. Binaenaleyh, ben Çalış
ma Komisyonunun ikinci maddesini tatbikatta 
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asla pratik bulmuyorum, kabili tatbik bir şekil 
değildir. Bizim Ticaret Komisyonunun metni 
bu bakımdan daha kabili tatbikti. Muhterem 
Heyetten ikinci maddede Ticaret Komisyonunun 
metninin, müzakeresini rica ederim. Bunun için 
bir de önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geleri arzediyorum. 

Yüksek Başka l ığa 
Esnafın ciro ve vergi ücretleri ile tarif ve 

tavsifi doğru olmadığından ve esasen kendileri-
ni ticaret sicillerine kaydettirmek mecburiyetin
de olmıyan küçük tacirlere esnaf dene gelmekte 
olduğundan bu tasarıda yeri ve lüzumu bulun-
mıyan ikinci maddenin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile ikinci maddenin 

sonuna bir fıkra olarak aşağıdaki hükmün ilâve
sini teklif ediyorum, kabulünü yüksek Meclisten 
rica ediyorum. 

(Bu kanunla esnaf sayılan ticaret ve sanat 
erbabı diledikleri takdirde kendilerini ticaret 
sicilline kaydettirebilirler). 

Trabzon 
Ali Rıza Işıl 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci madde de, Ticaret Komisyonu metni

nin müzakere konusu olmasını teklif ederim. 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Vehbi Sandal 'm önergesi « Mad
deye lüzum yoktur, tasarıdan çıkarılması » hak
kındadır. Komisyonun bir teklifi var mı? öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Anlaşılmadı. 

Vehbi Sandal'in önergesi « tasarıdan ikinci 
maddenin çıkanlması » hakkındadır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Vergiyi ta
rif eden maddesi. 

BAŞKAN — İkinci madde., önergeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Anlaşılmadı. 
önergeyi kabul edenler ... lütfen ayağa kalksın... 
önergeyi kabul etmiyenler ... Kabul edilmemiş
tir. 

.1949 0 : 1 
Hüseyin Ulusoy'un önergesini tekrar okutu

yorum. 
(Hüseyin Ulusoy'un önergesi tekrar okun

du). 
Hüseyin Ulusoy'un önergesi, bu tasarı evvel

ce Ticaret Komisyonundan da geçmiştir. Çalış
ma Komisyonunun şimdi müzakere ettiğimiz 
maddesi değil, Ticaret Komisyonunun maddesi 
üzerine müzakere yapılsın deniyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — O halde Ticaret Komisyonu
nun maddesini okuyoruz. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı sanat, meslek 
ve hizmet erbabı bu kanunun tatbikatında 
«esnaf» sayılırlar: 

a) Sabit ve seyyar olarak el emeğini ve sa
natını kullanmak ve bizzat çalışmak suretiyle 
veya muharrik kuvvet kullananlarda üçü, kul-
lanmıyanlarda sekizi geçmemek üzere kendisin* 
den başka çalıştırdığı kimselerle elde ettiği ma
mul veya hizmeti kâr ve zararı kendine ait ol
mak şartiyle satışa arzeden «sanat erbabı» (şe
kerci, tatlıcı, lokantacı, aşçı, lekeci, kunduracı, 
berber, terzi ve fırıncılarla benzerlerinde çalış
tırılan başka kimselerin sayısına bakılmaz. An
cak tacir vasfı galip tüccar terzilerle hazır elbi-
seciler ve konfeksiyoncular, ekmek fabrikaları 
ve toplu imal ve istihsalde bulunan benzerleri, 
esnaf sayılmaz). 

b) Tacir vasfını haiz olmıyan «meslek er
babı» (küçük tacirler dâhil); 

c) Şoför, arabacı, kayıkçı, mavnacı ve ha
mal gibi âlet veya vasıtalarla iş gören «hizmet 
erbabı». 

BAŞKAN —• Ali Rıza Işıl, maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkında bir önergeniz vardı, Ti
caret Komisyonunun metni okunduğuna göre 
yine teklifinizde sabit misiniz? 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Ticaret Ko
misyonunun metni okunduğuna göre önergeye 
lüzum görmüyorum, geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanına saati: 17,28 
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Açılma saati: 1740 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kooaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, Esnaf der
nekleri hakkındaki tasarının maddelerinin gö
rüşülmesine devam* ediyoruz. 

MADDE 4. — Esnaf dernekleri; ana sözleş
melerini, Dernekler Kanununun 4 neü maddesi
ne tevfikan mahallin en büyük mülkiye âmiri
ne vermekle tüzel kişiliği iktisap ederler. Bu 
ana sözleşmeler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilir. Bakanlık bir ay zarfında mahal
lin en büyük mülkiye âmiri tarafından tetkika-
tını yaparak Dernekler Kanununa tevfikan iş
lem yapar. 

Anıa sözleşmelerde yapılacak değişiklikler de 
aynı usul ve hükme tabidirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —. Esnaf derneklerinin organları 

şunlardır : 
A) Genel Kurul; 
B) Yönetim Kurulu; 
C) Denetçiler; 
Ç) Haysiyet Divanı. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Ka!bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel Kurul, derneğe üy«i 
olanlardan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kafoul edilmiştir. 

MADDE 7. — Genel Kurulun başlıca görev 
ve yetkileri şunlardır : 

A) Yönetim Kurulu üye ve yedeklerini seç
mek ; 

B) Denetçiler ve yedeklerini seçmek; 
C) Haysiyet Divanı üyelerini ve yedekleri

ni seçmek; 
Ç) Gelir ve gider tahminlerini ihtiva eden 

bütçe ve çalışma programını onamak veya red
detmek ; 

D) Kesinhesapları kabul veya reddetmek; 
E) Yıllık raporları tetkik ve Yönetim Ku

rulunu ibra etmek; 
F) Mesuliyeti görülen Yönetim Kurulu ü-

yeleri aleyhine dâva açılmasına karar vermek; 
G) Meslekî gelişmeler için her çeşit karar

lar almak; 
H) Ana sözleşmede değişiklik yapmak; 
l) Esnaf kulüpleri, müzeler, kütüphaneler, 

hastaneler, dispanserler ve üye için kredi mü
esseseleri ve daimî sergiler ve benzerlerinin açıl
masına, dernek üyelerini, primi kendilerine ait 
olmak üzere, grup halinde sigorta ettirme ka
rar vermek; 

I) Dernek birliği kurulmasına veya mevcut 
birliğe iltihaka veya bu birlikten çıkmaya ka

rar vermek; 
J) Derneğin birliğe gönderilecek üyelerini 

MADDE ?>. —• Her esnaf derneği kendi adı
nı, merkezini, kurucularının adlariyle ikamet
gâhlarını, kuruluş maksatlarını, vazife ve yet
kilerini, derneğe girme ve dernekten çıkma ve 
çıkarılma usul ve şartlarını, derneğe dâhil olan
ların hak ve vecibelerini, derneğin hukuken 
temsil ve ilzamını, organların çalışma ve top
lanma teşkil ve usulleriyle derneğin idare ve 
murakabesine ait usulleri, dernek hesaplarının 
tutulması şekil ve şartlarını, dernek kararları
na riayet etmiyen üyelere tatbik olunacak mü
eyyideleri, bunlara itiraz yollarını ve bu husus
taki kararların kesinleşmesi şartlarını, derneğin 
fesih veya tasfiyesine ait hükümleri ve yapıla
cak değişikliklerin ne suretle olacağını göste
ren ve derneğin maksat ve gayesiyle ilgili sair 
hükümleri ihtiva eden bir ana sözleşme ile ku
rulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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re yedeklerim seçmek; 

K) Derneğin feshine karar vermek. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Genel Kurul yılda bir defa, 
ana sözleşmede gösterilen tarihte muayyen ma
hal ve saatte âdiyen toplanır. Üyelerin % 20 si
nin istekleri veya yönetim kurulunun veyahut 
denetçilerin gösterecekleri lüzum üzerine her 
zaman olağanüstü toplanabilir. 

Ana söz>leşmenin tadilinden maada hususatta 
karar; 

Toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısın
dan bir fazlasının çoğunluğu ile verilir. 

Ana sözleşme tadilinde ise üçte ikisinin ço
ğunluğu şarttır. 

Toplantılarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın bir temsilcisi müşahit olarak bulunur. 

BAŞKAN .— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tva'bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu. Genel Kurul 
tarafından bir yıl süre içitı gizli oyla seçilecek 
olan en çok yedi üyeden ibarettir. 

Dernek esnaf ile esnaf yanında çalışanlardan 
tere'kküp ediyor ise Yönetim Kurulunun en az 
iki üyesi esnaf yanında çalışanlardan seçilir. 

Yedekler de aynı miktar ve nispette seçilir. 
Açılan üyeliklere bu tertip sırasiyle yedekler 
getirilir. 

Yönetim Kurulu, birisi başkanlık diğeri mu
hasebe işlerine bakmak üzere üyeleri arasında 
iş bölümü yapar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bııl edilmiştir. 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır : 

A) Derneği temsil etmek ve icabında bu 
temsil yetkisini kurul üyelerinden bir veya bir
kaçına vermek; 

B) Genel Kurul tarafından alman kararla
rı yerine getirmek; 

C) îmza yetkisini haiz kurul üyelerini tâ
yin etmek; 

Ç) Dernek memur ve müstahdemlerini tâ
yin terfi tecziye etmek ve işten çıkarmak; 

D) Gelecek yılın gelir ve gider tahminleri
ni ihtiva eden bütçe ile çalışma programını ha
zırlamak ve Genel Kurula sunmak; 
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E) Derneğe üye olanların meslek ve sanat

larında gelişmeleri için kurslar ve muvakkat 
sergiler açmak; 

F) Derneğe üye olanları ilgilendiren bil
gi ve haberleri derleyip mensuplarına ulaş
tırmak ; 

G) Genel Kurulu âdiyen ve olağanüstü top
lantılara çağırmak; 

H) Muhtaç olan dernek mensuplarına do
ğum hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ve ölüm yar
dımı yapmak; 

I) îş Kanunu hükümleri mahfuz kalmak 
kaydiyle derneğe üye olanlar veya bunlarla 
müşterileri arasında çıkacak meslek ve sanata 
ait anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak; 

î) Dernek mensuplarını ilgilendiren malî, 
içtimai ve iktisadi hususları inceliyerek alın
ması gereken tedbirleri tesbit etmek ve bunla
rın gerçekleştirilmesi için resmî ve hususi da
ire ve müesseseler nezdinde gerekli teşebbüsler
de bulunmak, dernek mensuplarını ilgilendiren 
kanun, tüzük ve talimatnameyi hazırlıyan res
mî daire ve müesseselere görüşlerini bildirmek 
ve muhtelif kanunlarla verilmiş ve verilecek 
görevleri yerine getirmek; 

.T) Üyeleri arasında kooperatif kurulması
nı teşvik etmek; 

K) Dernek mensuplarının meslek ve sanat
larını gösteren hüviyet varakası vermek ve bu 
vesikaların verilme ve geri alınma şekillerini 
tesbit etmek; 

L) Meslek ahlâk ve haysiyetini ihlâl eden 
Devlet mensuplarını haysiyet divanına sevket-
mek; 

M) Krediye muhtaç üyelerin bu ihtiyacını 
karşılıyacak tedbirleri almak ve bu hususta Ge
nel Kurula tekliflerde bulunmak; 

N) Derneğe kayıtlı olanların münferiden 
temin edemedikleri iptidai madde, makina, âlet 
ve malzemenin dernek aracılığı ile alınıp bedeli 
mukabilinde tevziine karar vermek; 

O) îlk tahsil çağındaki çocuklarını okuta-
mıyacak durumda olan esnafın veya yanlarında 
çalışanların ilk tahsil giderlerini ve sosyal ihti
yaçlarını karşılamaya karar vermek; 

P) Genel Kuruldan alınacak yetki dâhilin
de gayrimenkul satın alınmasına, satılmasına, 
ipotek edilmesine, istikraz akdine ve sosyal yar
dımlarda bulunulmasına karar vermek; 
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E) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mu-

rafakati ile Milletlerarası sergi ve panayırlara 
ve meslekî teşekküllere katılma hususunu Ge
nel Kurula arzetmek; 

S) Meslekî ve hukuki danışma yurtları açıl
masına karar vermek. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) -
Burada bir kelime var, « devlet mensupları » diye 
yazılmış, « dernek mensupları » olacak. 

Ç. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULÛSÎ ORAL 
(Denkli) -~ « Dernek mensupları» olacaktır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebepler dolayısiyle 10 

ncu maddeye son fıkra olarak aşağıda yazılı fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

« Medeni kanun hükümlerine göre henüz rüşt 
(•ağında bulunmıyan ve esnaf yanında çalışan 
çocukların da derneklerce temin edilen bütün 
sosyal hizmetlerden faydalanmalarım sağlamak». 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
rm .' 

Ç. K. SÖZCÜSÜ HULÛSÎ ORAL (Denizli) 
— Kabul ediyoruz. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Biz de mutabı
kız. 

BAŞKAN —- Hükümet ve Komisyon mutabık
tır. Bu fıkranın onuncu maddenin sonuna eklen
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu ekle beraber kabul edenler... Et
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 11. — Yönetim kurulu en <ız ayda 
bir defa toplanır ve başkanın çağrısı üzerine 
her zaman toplanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Denetçiler Genel Kurul ta
rafından bir yıl süre için gizli oyla seçilen en çok 
üç kişiden ibarettir. 

Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

A) Genel Kurul tarafından alman kararle-
rın Yönetim Kurulunca yerine getirilip getiril
mediğini araştırmak; 

B) Dernek muamelâtının dernek ana sözleş
mesi esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmedi-
ğini denetlemek; 

C1) Dernek muamele, hesap ve defterlerini 
en az üç ayda bir kontrol etmek; 

Cj Yıllık ke ŝin hesabı tetkik, imza etmek; 
D) Derneğin bir yıllık faaliyeti hakkında 

Genel Kurula rapor vermek; 
E) Genel Kurulu olağanüetü toplantıya ça

ğırmak; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Haysiyet Divanı, Genel Ku
rul tarafından bir yıl süre için gizli oy ile seçi
lecek en az üç. üyeden teşekkül eder. 

Divan gerek Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
ve denetçiler tarafından verilen ve gerek vazi
fesi icabı ıttıla peyda edeceği derneğe ve üyelere 
taallûk eden konuları müzakere eder ve karara 
bağlar. Bu kararlara karşı Genel Kurula itiraz 
edebilir. Genel Kurulun bu husustaki kararları 
kesindir. Kesinleşen kararlar Yönetim Kurulu 
tarafından icra edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
mişti r. 

MADDE 11. — Esnaf derneklerinin gelir
leri : 

A) Derneğe gireceklerden ilk defa alınan 
kayıt ücretlerinden; 

B) Üyelerden tahsil olunan yıllık aidattan, 
O) Doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ve 

ölüm halleri için alınabilecek yardım paraların
dan ; 

Ç) Her çeşit bağışlardan; 
D) İlân ve neşriyat bedellerinden; 
E) Hüviyet varakaları bedellerinden; 
P) iptidai madde, makina, alet ve malzeme 

tevziatından alınacak masraf ve hizmet karşılı
ğından; 

G) Müteferrik gelirlerden ibarettir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bölüm : II 
Esnaf dernekleri birlikleri 

MADDE 15. — Esnaf dernekleri birleşerek 
bu kanun hükümleri dâhilinde «Esnaf birlik-
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leri» kurabilirler. Esnaf dernekleri meslekî der
nekler halinde veyahut muhtelif meslekler der
nekleri yekdiğerleriyle birleşerek birlik kura
bilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Esnaf Dernekleri Birlikleri 
3 ve 4 ncü maddelerde yazılı olduğu gibi bir 
ana sözleşme ile kurulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Esnaf Dernekleri Birlikleri
nin organları şunlardır: 

A) Genel Kurul, 
B) Yönetim Kurulu, 
C) Denetçiler. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Birlik Genel Kurulu üyeliğe 
dâhil derneklerin Genel Kurullarınca bir yıl sü
re için gizli oy ile seçilecek yedişer kişilen te
rekküp eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Birlik Genel Kurulunun Baş
lıca görev ve yetkileri şunlardır: 

A) Yönetim Kurulunu ve yedeklerini seç
mek, 

B) Denetçiler ve yedeklerini seçmek, 
C) Derneklerin muhasebe ve muamele yö

netmeliklerini yapmak ve kesinhesap tiplerini 
tesbit etmek, 

Ç) Esnafın iktisadi ve meslekî durumu hak
kında rapor hazırlamak, 

D) Dernekler arasında beraberlik kurmak 
ve bunların tekâmül ve inkişafı için lüzumlu gö
rülecek tedbir ve kararları almak, 

E) Birlik gelir ve gider tahminlerini ihtiva 
eden bütçeyi ve çalışma programını onamak, 

F) Birliğe ait kesiphesapları tetkik etmek 
ve onanmak, 

G) Yöneti Kurulunu ibra etmek veya mes
uliyeti görülen yönetim kurulu üyeleri hak
kında takibata karar vermek. 
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j BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden-
i 1er... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 20. — Birlik Genel Kurulu, yılda 
bir defa ve ana sözleşmesinde gösterilen tarihte 
ve muayyen mahal ve saatte âdiyen toplanır ve 
birlik üyelerinin % 20 sinin istekleri veya yöne
tim kurulunun veyahut denetçilerin gösterecek
leri lüzum üzerine her zaman olağanüstü top
lanabilir. 

Ana sözleşmenin tadilinden maada olan ka
rarlar toplantıda mevcut üyelerin yarıdan fazla
sının çoğunluğu ile verilir. Ana sözleşmenin ta-
,diü ise üçte ikinin çoğunluğu ile karara bağla
mı'. 

oplantılarda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın bir temsilcisi müşahit olarak bulunur. 

BAŞKAN — Söz isiyen? .. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 21. — Birlik Yönetim Kurulu Birlik 
Genel Kurulu tarafından bir yıl için gizli oyla 
seçilen yedi kişiden ibarettir. 

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan 
ve bir başkan vekili seçer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 22. — Birlik Yönetim Kurulunun 
başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

A) Dernekler arasında çıkacak anlaşmaz
lıkları çözmek, 

B) Yurt cinde ve yabancı memleketlerdeki 
esnafa ait mevzuatı, haberleri ve esnaf için fay
dalı türlü bilgileri takip ve bunları derleyip 
yayınlamak; 

C) Derneklerde yapacağı incelemeler üzeri
ne tesbit edeceği aksaklıkların giderilmesi için 
alınması gereken tedbirleri derneklere bildir
mek, 

Ç) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mu
vafakatini aldıktan sonra Milletlerarası sergi ve 
panayırlara iştirak etmek, 

D) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mu
vafakatiyle yabancı memleketlerdeki esnaf te
şekküllerinin vekillik, mümessillik veya muha
birliğini kabul ve ifa etmek, 

E) İdari ve kazai makamlarla sair resmî 
ı . • . . 
j dairelerce istenilecek her türlü malûmatı ver-
I nıek, 
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F) Yıllık faaliyeti hakkında Genel Kurula 

rapor vermek, 
(1) Gelir ve gider tahminlerim ihtiva eden 

bütçe ve çalışma programım genel kurula sun
mak, 

H) Dernek mensuplarını ilgilendiren hu
susları inceliyerek alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek ve bunların gerçekleştirilmesi için 
resmî daire ve müesseseler nezdinde gerekli 
teşebbüslerde bulunmak ve dernek mensupları
nı ilgilendiren kanun, tüzük ve talimatnamele
ri hazırlıyan resmî daire ve müesseselere görüş
lerini bildirmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti-
yen? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
venler... Madde kabul edildi. 

MADDE 23. — Birlik Yönetim Kurulu en az 
ayda bir defa kendiliğinden ve lüzumu halinde 
başkanın çağrısı ile her zaman toplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 24. — Esnaf dernekleri birliklerinin 
muameleleri, birlik yönetim kurulunca tâyin 
olunacak bir umumi kâtip tarafından yürütü
lür. Lüzumu halinde umumi kâtibe bir yardım
cı da verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!.. 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Esnaf dernekleri birliklerini 
yönetim kurulları başkanları temsil eder. 

Yönetim kurulları başkan veya başkanvekilleri 
ile umumi kâtibin müşterek imzaları birliği il
zam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 26. — Denetçiler Genel Kurul tara
fından bir yıl süre için gizli oyla seçilen en çok 
üç kişiden ibarettir. 

Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

A) Birlik Genel Kurulu tarafından alınan 
kararların Birlik Yönetim Kurulunca yerine ge
tirilip getirilmediğini araştırmak; 

B) Birlik muamelelerinin birlik ana sözleş-
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mesi esasları dâhilinde yürütülüp yürütülmedi-
ğini denetlemek; 

C) Birlik muamele ve hesap defterlerini 
en az üç ayda bir defa kontrol etmek; ; 

Ç) Birliğin yıllık kesinhesaplarım tetkik 
ve imza etmek; 

D) Birliğin bir yıllık faaliyeti hakkında 
Genel Kurula rapor vermek; 

E) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya ça
ğırmak ; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Esnaf dernekleri birlikleri
nin gelirleri, üye derneklerin üye adedleriyle 
üyeleri için tâyin edilen kaydiye ve yıllık aidat 
nispet ve miktarı üzerinden mütenasiben tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : III 
Müşterek hükümler 

MADDE 28. — Dernek ve birliklerin feshi 
Kanunu Medeninin derneklere ait hükümlerine 
göre yapılır. 

Bir dernek veya birliğin kendi kendisini fes
he karar verebilmesi için toplanacak genel ku
rulda üyelerin en az üçte ikisinin hazır olması 
şarttır. 

Bu nisap elde edilmediği takdirde ikinci bir 
toplantı yapılır. Bu toplantıda ikinci fıkrada 
yazılı nisap aranmaz. Fesih kararı hazır üye
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. 

Feshine karar verilen dernek veya birlikler 
Ticaret Kanununun anonim ortaklıklara ait hü
kümlerine göre tasfiye olunurlar. Tasfiye ne
ticesinde tahassül edecek paralar ana sözleşme
de yazılı esaslara göre dağıtılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Esnaf dernekleri ile birlik
leri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve 
murakabesine tâbidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 30. — Esnaf dernekleri ile birlikle

rinin organlarına dâhil bulunan üyeler ile me
mur ve hizmetlilerin derneklerle birliklerin pa-
ralariyle para hükmündeki evrak ve senetleri 
ve sair malları aleyhine, kesinhesap, rapor ve 
diğer her çeşit evrak ve defterleri ve vesikaları 
üzerinde suç işledikleri takdirde bu gibilere bu 
suçlarından ötürü Devlet memurları hakkında 
uygulanan cezalar verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MODDE 31. — Esnaf dernekleri ile birlikle
rinin memur ve hizmetlileri 3659 sayılı Kanuna 
bağlı değildirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Bu kanunun yayımında mev
cut 4355 sayılı Kanun, ile teşekkül etmiş esnaf 
odaları ve bunlara bağlı meslekî teşekküller la
ğıv ve tasfiye edilirler. 

Lâğvolunan esnaf derneklerinin mevcutları 
aynen veya paraya çevrilmiş ise nakden, bu ka
nuna göre bir yıl içinde kurulacak olan esnaf 
derneklerine ve birliklerine Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının tensibi ile ihtiyaca göre devrolu-
nur. 

Lâğvolunan odaların mevcut paraları bu de
vir yapılıncaya kadar Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca gösterilecek bir Bankaya yatırılır. 

Lâğvolunan odaların evrak, defter ve kayıt
ları Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının muraka
besi altında bulunmak üzere mahallin en yüksek 
idare âmirinin emrine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Söz istyen jvar mı? 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, bu 

kanunla esnaf odaları lâğvediliyor. Halbuki bu 
odaların resmî okullarda, yurtarda okutmakta 
oldukları çocuklar bulunduğunu biliyoruz. 

Feshi mütaakıp bunların bütün nakdi, Ti
caret Bakanlığı emrine intikal ediyor, yine bu 
kanuna göre kurulacak teşekküllere bu paralar, 
ihtiyaçlarına göre devredilecektir. Arada biri
sinin lağvı diğerinin kurulınası arasında bu oku
tulmakta olan çocukların durumları tehlikeye 
girmiş olacaktır. Bu itibarla bu maddeye ilâve 
edilmek üzere ufak bir fıkra teklif ediyorum. 
Maksat Ticaret Bakanlığının kendi emrine tev-
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| di edilmiş olan bu paralardan yurtlarda oku

yan gençlerin, yenileri kuruluncaya kadar, hiç 
olmazsa bir yıllık, tahsil masraflarını bakanlı
ğın karşılıyabilmesini mümkün kılacaktır. Bu 
izni verirseniz bakanlık kendi emrindeki para 
ile bunu karşılıyacaktır. 

Fıkra şu olacaktır : «Esnaf odalarınca yatı
lı okullarda, yurtlarda okutulmakta olan öğrenci
lerin bir yıllık tahsil masrafları okutan odanın 
Rarasmdan, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
ödenir.» Bu fıkrayı kabul buyuracak olursanız 
bakanlığa salâhiyet verilmiş olur. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMÎL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Tahassül eden 
varidattan dersek kaydı ihtiyatla kabulleniriz. 

BAŞKAN — Bir kere daha okur musunuz? 
KEMAL TURAN (Devamla) — «Esnaf oda

larınca yatılı okullarda, yurtlarda okutul
makta olan öğrencilerin bir yıllık tahsil mas
rafları okutan odanın parasından Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca ödenir.» 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMÎL f 

SAİD BARLAS (Gazianteb) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Bu ekle maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

MADDE 33. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte esnaf odalarınca henüz tahsil olun
mamış aidat tahsil olunmaz ve infaz için icra 
dairelerinde bulunan oda kararları infaz edil
mez ve icra takibi durdurulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Kabuı 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 34. — Bu kanunun yayımı tarihin
de mevcut .esnaf cemiyetleri bir yıl içinde bu 
kanun hükümlerine intibak etmeye mecburdur
lar. İntibak etmiyen esnaf cemiyetleri münfesih 
addolunurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 35. — 655 sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kanunu ile ekinin ve tüzüğünün esnaf 
cemiyetlerine ve 4355 sayılı Kanun ile tüzüğü
nün esnaf odalarına ve meslekî gruplara ait hü
kümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 
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MADDE 36. —• Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik kararı aldığımız için tasarı bir- de
fa müzakereye tâbidir. 

Kanunun tümünü yüksek oyunuza sürmüyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 

5. —• Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/242) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesine 

dört fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3 . IV . 1926 tarihli ve 797 sa
yılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ikinci madde
sine aşağıda yazılı 11, 12, 13 ve 14 ncü fıkralar 
eklenmiştir: 

11. Şehir, kasaba ve köyleri kalkındırma, 
güzelleştirme, imar ve kültürsevenler, kültür ve 
kalkınma, bayındırlığa yardım, fakirleri koru
ma ve okutma gibi adlar altında hayır maksa-
diyle veya sosyal maksatlarla kurulan dernek
lere ve bunlardan maksatları içinde tüzükleri 
gereğince diğer şahıslara bağışlanan bilûmum 
menkul mallar; 

12. Tüzel kişiliği haiz müesseseler, kurum
lar ve dernekler tarafından felâkete uğrıyanla-
ra, muhtaçlara ve yardım sandıklarınca statü
leri gereğince üyelerinden ölenlerin beyanname
lerinde gösterdikleri kimselere yapılan para ve 
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[1] 168 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

bilûmum menkul mal yardımları; 
13. 23 . II . 1331 tarihli Cem'i lanat Tüzüğü 

gereğince tertip ve keşidesine izin verilen eşya 
piyangolarında kazanılan ve değeri 1 000 (bin 
dâhil) lirayı geçmiyen menkul ikramiyeler; 

14. Bankalarca, küçük tasarruf hesapları 
ve kumbara sahipleri arasında, tertip ve keşide 
olunan piyangolardan kazanılan ve miktar ve 
bedeli 1 000 (bin dâhil) lirayı geçmiyen para 
ve eşya ikramiyeleri. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul eildi. 

GEÇİCİ MADDE — Yukarda zikredilen 
intikaller sebebiyle tarhedilmiş olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmemiş olan vergiler terkin olunur. Tahsil 
edilenler geri verilmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
muştur.. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

6- — Millî Savunma Bakanlığı Tay De
posunun ve döner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin 
bina, arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle birlik
te Tarım Bakanlığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Sovunma, Tarım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/517) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? Komisyonun raporunda ivedilikle görü
şülmesi teklif edilmektedir. Oyunuza sunuyo
rum. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. 
etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

[1] 172 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Millî Savunma Bakanlığına bağlı döner serme
ydi Hasırcı Çiftliği ve Tay Deposunun arazi, 
bina, tesis ve diğer malzemesiyle birlikte Ta

rım Bakanlığına devri hakkında kanun 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı döner sermayeli Hasırcı Çiftliği ve Tay 
Deposunun arazi, bina, tesis ve müştemilâtı ay
nen ve çiftlik işletmesine ait her çeşit malzeme 
ve menkuller kıymetlendirilip parasız olarak 
Tarım Bakanlığına devredilir. 

Döner sermayeye ait mevcut para Maliye 
Bakanlığınca Hazineye gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 21 Ağustos 1940 tarihli ve 
3916 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
Taran Bakanlığı emrine geçen Hasırcı Çiftliğin
den Bakanlıkça kullanılacak kısım ayrıldıktan 
sonra Porsuk Barajı gölü içinde kalacak Sofça 
ve İncesu köylerinin arazileriyle Sofça köyü
nün köy yeri için arazi tahsisi ve temlikine Ta
rım Bakanlığı yetkilidir. 

Tahsis edilecek arazi ile göl içinde kalacak 
arazinin muadeletinin tâyininde saha esastır 

Muadil arazi'tahsisi mümkün olmadığı tak
dirde istimlâk bedelinden fazla kısma isabet edesi 
meblâğ Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
Maliye, Bayındırlık ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul ejdilmiştir. 

Tasarının tümünü açık {oya sunuyorum. 
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7. — Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş 

evleri Kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/511) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Yükseköğrenim öğrenci 

Yurtları ve Aş evleri Kanunu tasarısının ivedi
likle görüşülmesini teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu (Bingöl) 

BAŞKAN — İvedilik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Saym arkadaş
lar, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş ev
leri hakkında gelen tasarı, memleket istikbalini 
hazırlıyan gençliğin teşkilâtlanması, himaye edil
mesi hususunda beklenilen gayeyi temin yolunda 
arzu edilen neticeleri verecek ve belki memleket 
için en hayırlı neticeyi sağlıyacak olan bir tasarı 
olduğu için hükümete en derin şükranımı arzet-
meyi Yüksek Huzurunuzda bir borç telâkki edi
yorum. 

Arkadaşlar, sıhhat itibariyle, gençlik itibariy
le, umumi ve hususi hal itibariyle her sahada 
vatanı omuzlarında taşıyacak olan ve memleket 
içerisinden yüksek tahsil yerlerine koşarak ge
len yavruların artık bir sakaf altında toplan
ması ve onların mütevazı gelirlerini birleşti
rerek, onların yetiştirilmesine, onları her 
anında himaye etmeye matuf olan bu tasarının 
mânası çok büyüktür ve mevzuu çok geniş, ga
yesi çok ulvidir. Bunda Yüce Kamutayın has
sasiyetle duracağından emin olmakla beraber 
bendeniz kısaca ve böylece bü konu üzerinde 
duracağım. 

Arkadaşlar, Türk tarihi bu hususta bize 
çok büyük örnekler ve mevzular verir. Dâva 
yalnız sosyal mahiyette olmaktan çıkmış ve 
memleketin tarihine ve istikbaline taallûk 
eden meseleleri, bir de irfan müesseseleri ola
rak ele alınacak bir konu olmuştur. Bu te
şebbüs. Yalnız yüksek öğrenim öğrencilerini 
değil, millî bünyemize taallûk ettiğinden, bü
tün memleket gençliğini alâkalandırır, i lk mer
halelerini geçiren büyük imparatorluğu ve dün-

[1] 171 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 
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yada adlü ihsanla hüküm ve saltanat sürmesi
ni sağlıyan yurtları gözden geçirmemiz fayda 
verecektir. Evet, belki bize medrese namı altında 
gelmesi ağır olmuştur. Fakat muhakkaktır ki, 
çok fayda sağlamış olan bu yurtlar, köylere 
kadar sokulmuştur. Hiçbir vilâyet veya kaza
mız yoktur ki,hariçten tahsil için gelen çocuk
ları sinesine basmamış ve bir talebe yuvasına 
kabul ederek oralarda kurulmuş olan eserleri 
göstermemiş olsun. Hattâ bâzı büyücek köyler
de yiyecek hususunu bizzat temin etmesi şar-
tiyle civardaki köylerin çocuklarını da içine 
alan 80 - 100 talebelik yurtlar kurulduğunu 
görürüz. Demek ki, gerek içtimai, gerek ilmî ve 
teknik alanda yükselmek için yurtlara ihtiyaç 
olmuş ve olmaktadır. Bu çocukları oralara top-
lıyarak onların yanyana gelerek memleket iş
lerini görüşmesi, anasının babasının yanından 
ayrıldıkları zaman da sıcak ve emniyet altında 
bulunan bir muhite kavuşmalarını sağlamak 
suretiyle fayda temin etmiştir. Fakat bugün 
gelen tasarı yalnız İstanbul, izmir, Ankara 
gibi yüksek tahsil müesseselerinin bulunduğu 
yerlerde bu öğrencileri korumak için Emlâki 
Milliyeden mevcut binalara yerleştirmek ve on
lara buralarda kurulacak aş evlerinin idare ve 
tanzimini ele almaktan ileri gitmemiştir. Arz-
e^tiğim gibi kabul edilirse her vilâyet bu yer
lerde olduğu gibi kendi muhitlerinde de tesisat 
yapacaklardır. Eski tarihlerde bunlar sosyal va
ziyette ve halk tarafından kurulmuştur. Bir de 
sultanlar ve padişahlar veyahut da büyük 
zenginler, vakfiye tanzimiyle medreseler kur
muşlar ve onlara gelirler sağlamışlardır. 
öğrencilerine vakıflar yapmışlardır ve on
ları orada okuyan çocuklara tahsis suretiyle, 
içtimai muaveneti tesis etmişler ve buralardan 
birçok büyük adamlar da yetişmiştir. Bunlar 
yalnız İstanbul'da değil, birçok vilâyetlerimiz
de, hattâ köylerimizde bile tesis edilmek sure
tiyle sosyal bir dâva, ilmî bir dâva ve memleket 
istikbali dâvası olarak tesis edilmişlerdir. Bu
gün de medrese hayatından okul hayatına inti
kal eder şekilde, yine bâzı köylerde, vilâyetlerde 
bu çocukları korumak için, ihtiyacın doğurduğu 
ufak ufak yurtlar kurulmuştur. Hattâ kendi 
memleketim olması itibariyle biliyorum, Bakan 
arkadaşımız da bilirler, 600 bin lira teberru 
edilmek suretiyle muazzam, bir milyon liralık 
bir eser meydana getiren Denizli, altı sene hiç 
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bir yerden muavenet beklemeden 200 lise ve 
enstitü çocuklarını, ta Erzurum'dan gelen ço
cukları dahi sinesine basarak beslemiştir. Şu 
halde vilâyetlerde de himayeye muhtaç, idare 
ve tanzime lüzum görülen birçok yurtlar kurul
muş ve açılmış bulunmaktadır. Bunlar mahallî 
halk tarafından yapılmış, evlâtlarımızın umumi 
kültürden istifadeleri bakımından, belletmenle
rinin ilerlemesi bakımından, umumi kültürü ve
rirken milletin ve memleketin kabul etmiş ol
duğu sahada da ilerlemesi, bakımından halk bu 
yurtların faydalarını görmüş ve bunları kur
muş bulunmaktadır. Fakat ne çare ki, bunlar 
himayesiz kalmıştır, hattâ diyebilirim ki ; med
rese hayatını çok iyi bildiğim, kendi köyümde 
16 sene evvel 100 talebeyi barındıracak karyo
lası ve yatakları temin edilmiş bir yurt kurul
muş olduğu halde, nasılsa bir kanunun mevcut 
olmaması, Millî Eğitimin alâkalanmaması yü
zünden orası ancak bir dershane haline getiril
miştir. Fakat aslolan, sadece bir dershane de-
ğil, ana ve babalarının kucağından ayrılmış 
olan bu çocukların bu gibi yerlerde okutulma
ları ve barmdırılmalarıdır. 

Bendeniz burada, hem başlığın değiştirile
rek, hem de birinci fıkraya bir madde ilâvesi 
suretiyle, Millî Eğitime yük olmıyacak surette, 
kendilerine vazife verilmesi ve idareye müessir 
olacak şekilde bu işi tanzim etmesi suretiyle, bu 
işin teşkilâtlandırılması lüzumunu ifade ettiğime 
kaniim. O da şu şekildedir: 

Kanun başlığı «Yüksek öğrenim öğrenci 
yurtları ve aş evleri kanun tasarısı» dır. Bunun 
teklifimin sebebini arzedebilmek için birinci 
maddedeki şu hükmü okuyorum. 

«Millî Eğitim Bakanlığı yüksek öğrenim öğ
rencilerinin barınmasına mahsus yemekli ve ye
meksiz yurtlarla aş evleri açmaya ve bunları iş
letmeye yetkilidir.» dedikten sonra «Bakanlık 
orta ve teknik tedrisat müesseseleri bulunan ve 
mahallince bu okullar öğrencilerini barındır
mak için kurulan öğrenci yurtlarını tanzim 
ve idarede yardım eder.» 

Bununla kastım, mahallî ve sosyal şekilde 
kurulmuş olanların idaresinde, tanziminde yar
dım etmesi hususunda bir fıkra konulduğu tak
dirde, bizim öteden beri yüksek tahsili sağlamak 
için kurduğumuz köylerdeki, kasabalardaki es
ki müesseseler yerine geçen küçücük yurtların, 
yuvaların tanzimi ile onlara idarede yardım et-
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mek için, yukarısı için aldığımız tedbiri, aşağı
dan da desteklemek için, memlekette topyekûn 
bu yurtların, müesseselerin kurulmasını sağla
mak noktasından büyük bir ehemmiyeti vardır 
demekten ibarettir. Binaenaleyh büyük bir is
tikbal vadeden dış ve içten gelecek kızıl ve ka
ra cereyanlara veya memleketin istikbaline ve 
her hangi bir ideolojiye karşı gençliği, tam ve 
mücehhez bir şekilde, memleketin bünyesine in
tibak ettirecek olan bu müesseseleri yalnız yu
kardan değil, aşağıdan da tanzim ve kendileri
ni her alanda yetiştirmek için Millî Eğitim Ba
kanlığının gençlik üzerinde tahsil çağından iti
baren sonuna t a d a r tanzim ve idarede bunla
rın iaşe ve ibatesinde alâkasını ve lüzum olan 
yerlere yardımını sağlamak için bu önergeleri 
vermeyi yerinde buldum. 

Takdir Yüksek Kamutayın olmakla beraber 
kabulü cihetinden de arkadaşların yardım et
melerini rica ederek önergelerimi takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Hasırcı Çiftliğinin Tarım Ba
kanlığına devri hakkındaki tasarıya oy vermi-
yen var mı efendim1? 

Oy toplama işi bitmiştir. 
Buyurun Niyazi Aksu. 
NÎYAZl AKSU (Antalya) — Sayın arkadaş

lar, üniversite gençliğinin yıllardır çektiği ıs
tırabı, büyük şehirlerdeki talebe izdihamının 
talebe barınaklarının, son zamanlarda istediği
miz şekilde tahfif edilmemiş olmasından dolayı 
çoktan beri endişeye düşmüştük. Bu kanunu, 
ilk defa geçen gün geri aldığım bir kanun tasa
rısı ile, bendeniz de bir sene evvel teklif etmiş
tim. Fakat Hükümet mesıelenin ehemmiyetini 
nazarı dikkate alarak daha geniş, daha şümul
lü ve üniversite gençliğini içinde toplıyacak 
hususi birer pansiyonlar halinde bırakmadı. Mil
lî Eğitim Bakanlığının hazırladığı şekilde kont
rolünü de elinde tutacak bir kanun tasarısı ile 
buraya gelmiştir. 

Sayın arkadaşlar, üniversiteler her memle
kette memleketin dört köşesine dağıtılmıştır. 
Maalesef saltanattan bize intikal eden dev üni
versite, yahut ana üniversite dediğimiz tek bir 
İstanbul Üniversitesi vardır. İstanbul Üniver
sitesinin bütün Anadolu gençliğini içinde top
laması gerek gençliği okutabilecek ve gerek 
okutma kudretinde olmıyacak birçok kimsele-
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rin evlâtlarının bir şehirde toplanması ve orada 
bir gençlik kütlesinin pansiyonlarda, hüviyeti 
kanaatleri malûm olmıyan birtakım perakende 
yerlerde barınmaları, geçliğin ahlâkı demiye-
yim ama, birçok kötü itiyatlar edinmelerine se
bep olabilir. 

Ankara Üniversitesiyle İstanbul Üniversite
si bütün Anadolu'nun gençliğini içinde topla
maktadır. 

Arkadaşlar gönül isterdi k i ; yakın zaman
da Şarkta bir Üniversite açılsın, memleketin 
dört köşesinde, dört tane Üniversitemiz olsun. 
Böylece talebe izdihamı ve de.v üniversite pren
sip] yavaş yavaş ortadan kalksın ve üniversi
teler memleketin dört köşesine dağılsın. Bu im
kânı temin edinceye kadar talebe kütlesinin ek
seriyetini içinde toplıyan İstanbul ve Ankara'
nın; üniversite talebelerini başıboş bırakmak 
doğru olamaz. Şimdi şunu arzetmek isterim ki 
bu kanunla Hükümet imparatorluğun bir gele
neğini daha ortadan kaldırmış olacaktır. Gele
neğin başlıca anası şudur: Meccani talebe okut
mak ananesi Tanzimattan beri modern tahsili 
leylî müesseselere tahsis etmiştir. Nihari olarak 
bu müesseselerde Devlete memur yetiştirmek 
geleneği çok azdır. Devlet kendi memurunu ye
tiştirmek için leylî müesseselere aldığı talebe
lerin, çıkanlarını, hizmeti mecbure ile Devlette 
istihdam etmek mecburiyetinde kaldı. 

Şimdi burada iki dâva meydana çıkıyor: 
Serbest okuyan talebe, Devlet tarafından okutu
lan talebe. Bu iki nevi talebenin Devlet hizmetine 
almışları henüz ayarlanmış değildir. Sayın 
Banguoğlu'nun böyle bir kanunu da yakında ge
tireceğini, bir Devlet imtihanı tesisni kuracağı
nı umuyoruz ve bekliyoruz. 

Arkadaşlar, arkadaşlarım çok iyi bilirler, ya
bancı memleketlerde üniversiteler küçük şehirler
de ̂ kurulur ve o şehri üniversite besler. Her 1 - 2 
talebe bir ailenin yanma sığınır ve o ailenin geçi
mini temin eder. Bizim memlekette henüz pansi
yon usulü teessüs etmediği, aileler, kendi içleri
ne genç talebeleri almadığı için Devletin hima
yesinde tesislerin kurulmasına zaruret hâsıl ol
muştur. Üniversite siteleri tesis edileceği zama
na kadar âdeta bir muvakakt tedbir olan bu 
Hükümet tedbiri, bugünkü şeklinde Anadolu'
nun muhtelif köşelerinden İstanbul'a, Ankara'
ya gelmiş, yurtsuz, perişan hastalık ve ahlâki 
takayyütsüzlük yüzünden muztarip gençliği bir 

— 633 — 



B : 75 25. 
araya toplamış olacaktır. Ben biraz evvel ko
nuşan Hulusi Oral arkadaşımın fikirlerine de 
kısmen iştirak ederim. Yalnız arkadaşlar, bu 
bir pansiyon dâvası değildir. Bu bir Devlet dâ
vası olarak, yüksek tahsil gençliği davasıdır. 
Temenni ederim ki, Banguoğlu halen vilâyet
lerde mevcut olan orta tahsil pansiyonlarını 
teknik tahsile de teşmil ederek başka bir kanun 
getirsin ve böylece memleket içerisinde üstün 
zekâsiyle memlekete istikbal vadeden fakir genç
leri de içinde toplasın. Fakat arkadalar, bu te
sis yalnız üniversite ve üniversite muadili yüksek
okulların yatılı talebesinin toplanmasını ve 
barınmasını temin etmektedir. Yani Devlet ta
rafından idare edilmekte olan yatılı yurtlar, Tıp 
Talebe Yurdu, Hukuk Talebe Yurdu, Ziraat Fa
kültesi Talebe Yurdu, Yüksek öğretmen Okulu 
Talebe Yurdu gibi adlar taşımalarına rağmen, 
derslerini üniversitede okuyor ancak barınmak 
ve yiyecek için oraya toplanacaklara ait bulun
maktadır. Yurt işini Devlet kendi üzerine alma
makta, mevcut yurtları kontrol ve organize hu
susunu takabbül etmektedir. Maksat gençliği 
sefaleti içtimaiyeden kurtarmaktır. Binaena
leyh bu kanun üzerine her hangi bir maddenin 
eklenmesinin doğru olmıyacağı kanatindeyim. 
Çünkü aralarında her hangi bir birlik mevcut 
değildir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; ben de, bana takaddüm eden refikle
rim gibi, genç Eğitim Bakanımızı tebrikle söze 
başlamak isterim. Çünkü bu yurt meselesinin 
bilhassa İstanbul 'da. ne şekil aldığını son za
manlarda hepimiz gazetelerde okuyarak âdeta 
dilhun oluyorduk. 

Devletin bunları kendi emri altında tutup, 
genç, istikbali koruyacak olan evlâtlarımıza 
her veçhile yani gerek maddi ve gerek mânevi 
yardım etmesi şimdiye kadar çoktan yapılması 
icabeden bir işti ve geç dahi kalınmıştır. Bu, 
böyle olmakla beraber, bir taraftan düşünüyo
rum ki Devlet bu genç evlâtlarımızı, çocukları
mızı yerleştirmek için lâzım olan binaları ve 
sair tesisleri nasıl bulacaktır? Bu, meselenin en 
mühim bir noktası olsa gerektir. Tasarıda em
lâki milliyeden bahsolunuyor. Şüphesiz. Ben
deniz bir vesile ile Fransa'da, Paris ' te site üni-
versiter'de talebe yurtlarını kuran, bir hususi 
şirket teşkil ederek ve mamafih Hükümetten de 
büyük muavenete mazhar olarak çalışan bir zat-
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la beynelmilel bir içtimada görüşmek fırsatını 
buldum. O da bizim memleketi çok seven genç
liğinde Ahmet Rıza Beyin mücadele arkadaşı 
olmak suretiyle Türkiye'miz için çalışan eski 
Fransa Maarif Bakanı M. Honorat idi; bana 
bu işi biraz anlattı ve bilirsiniz ki Fransa'da 
kurulan bu site üniversiter aynı zamanda Kar
ne ji ' in büyük yardımına da mazhar olmuştur. 
Bunu yapmak kolay bir şey değildir. Onun için 
Millî Eğitim Bakanının üzerine almış olduğu 
bu işte muvaffak olmasını candan temenni eder
ken Büyük Meclisin bu güzel işe her şeyden 
evvel müzahir olmasını talep ve istirham ede
rim. 

Bu hususta bendenizin aklıma gelen bir nok
ta vardır : O da, eski eserlere olan inhimak ve 
merakım saikasiyle ve aynı zamanda İstanbul'
daki eski eserleri koruma encümeninde âza ol
duğum için oradaki bu gibi eserlerin bu vesile 
ile kurtarılabileceğini düşünmüş olmak lâzım
dır. 

Zannederim ki bu kanun bu bakımdan da 
işimize çok yarıyacak ve bir taşla iki kuşı vurul
muş olacaktır. 

Hattâ geçenlerde, Millî Eğitim Bakanlığının 
böyle bir teşebbüsü yani yurtları tesis etmek, 
kendi idaresi altına almak hususundaki teşeb
büsü bu eski eserleri Koruma Komisyonunda 
mevzuubahis oldu. Komisyonun o içtimamda 
İstanbul Valisi ile İstanbul Üniversitesi rektörü 
de hazır bulundu. Bu zatlar 'başka işleri için gel
mişlerdi. Bu ziyaretlerinden istifade edilerek i^ 
de mevzuubahis edildi. Akla, her şeyden evvel 
bugün elde mevcut olan bir bina geldi. Bu yer
lere zannediyorum ki, hariçten kız talebe de 
gelecektir. Bakınız ne kadar büyük bir işin kar
şısındayız. Bayazıt mmtakasında, site üniversi
ter denilen mıntakanm hudutları vilâyet ve ve
kâletçe de malûmdur, orada Simkeşhane denen 
eskiden kalma gayet güzel bir bina bulunduğu
nu ve bu binanın böyle bir iş için kullanılması
nın çok yerinde olacağını söylediler. Bunu ben 
de bilirim, gayet sağlam, kale gibi bir binadır. 
Komisyonda haber aldığıma göre Güzel Sanat
lar Akademisi Mimari hocası Mimar Sedat Hak
kı Eldem buranın talebe yurdu yapılması için 
bir plân yapmıştır, restore edilecek ve talebe 
yurdu haline ifrağ olunacaktır. 

Bu bir misaldir. Ve buraya avdetimden son
ra geçen gün bunu Millî Eğitim Bakanına söy-
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İedim. Kanun geliyor dedi. Kanunun bu kadar 
çabuk geleceğini bilmiyordum. Yalnız bu gibi 
binaların bir mahzuru var : rutubet meselesi 
düşünülebilir. Böyle tahminle şuradan buradan 
duyulan sözlerle değil, bir heyetin hangi binala
rın İstanbul'da elverişli olduğunu, onlardan is
tifade edebileceğini, tahkik v£ tamik etmesi zan
nediyorum çok doğru bir hareket olacaktır. Katî 
bir netice almadan şurası iyidir, burası fenadır 
diye geçmiyelim. Yeni bina yapmanın masrafı 
çok olacaktır. Bu surtle İstanbul'da bilhassa âbi
devi kıymeti olan bâzı binaları kurtarabilirsek 
çok kazanmış oluruz. Fatih manzumesinin İstan
bul'un fethi münasebetiyle tanzimi için yapılan 
tetkiklerde, geçen sene birgün birçok arkadaşlarla 
ve şehir mütahassısı M. Prost ile Fatih Camiine 
gittik. Orada talebenin Marmara medreselerin
de yatmakta olduğunu gördük ve onlar bize du
rumlarından şikâyet ettiler: Haklıydılar. Hal
buki Prost dedi ki, bunların altına tahta döşe
mekle ve zemin katma kalorifer koymakla ki, ka
lorifer tesisatı gayet kolay yapılabilecektir, yani 
buraları temizlemekle ve bir parça restore etmek
le bu yerler talebe için kabili süknadır. İyidir, 
her tarafından güneş, ziya almaktadır. Gayet 
mazbut yapılmıştır. Bunları hem bu fırsattan is
tifade ederek ihya etmiş oluruz, hem de talebeye 
tahsis edersek zannederim çok yerinde bir hare
kette bulunmuş oluruz. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) _ Efendim, ar
kadaşımızı, genç Millî Eğitim Bakanımızı bu ha
yırlı teşebbüse giriştiği için ve bu tasarıyı Ka
mutaya sunduğu için kutlıyayım. 

Yalnız kendilerinden bir iki noktanın aydın
lanmasını rica ederim. Mahza bunun için kürsü
ye geldim. 

Bir defa bir barınak yapacağız eski tâbirle iba
te edeceğiz. Mümkün olursa, yüksek tahsil öğren
cilerini iaşede edeceğiz. Bunun da şartlarını Mil
lî Eğitim Bakanı belirtecek. 

Yalnız tasarıdaki 2 nei maddeye baktığımız 
zaman ücretleri de Millî Eğitim Bakanlığı be
lirtir diyor. Şu halde bunların tamamı ücretli mi 
olacaktır?. Yoksa muayyen bir nispeti üücretsiz 
olarak barınak ve aş evinden; istifade edebilecek
ler midir?. Böyle mi mülâhaza ediyorlar?. Çünkü 
kanunda ücretten bahsediyorlar. Bir kısmının 
Ücretsiz olacağına dair bir hüküm yoktur. 
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j İkinci bir nokta da şudur : Bu talebe yurtla

rını ve aş evlerini tesis için şüphesiz Millî Eğitim 
Bakanlığımızın üzerinde hazırlanmış ve işlenmiş 
bir programı mevcut olsa "gerektir. Belki de bu
nu bizim Millî Eğitim Komisyonunda izah et
mişlerdir. Fakat biz o komisyonun müzakereleri
ne iştirak etmediğimiz için müaadeleriyle şu nok
tayı tavzihan aydınlatabilirler mi ? 

Bu kanun kabul edildikten sonra, tabiî her 
büyük şehrimizde yüksek tahsil müesseseleri yok
tur, ancak İstanbul, Ankara ve İzmir'de vardır. 
Bu üç şehrimizde aynı zamanda bu teşebbüse 
geçilecek midir ? Yoksa mahdut ve muayyen 
bâzı teşebbüslerle iktifa mı edilecektir ? Yani 
programın mahdut ve muayyen şekli pılânlaşmış 
mıdır ? Yoksa ilerde tahaddüs edecek ihtiyaçlara 
göre tedbirler almak yoluna mı gidilecektir ? Bu-

I nu anlatırlarsa müteşekkir oluruz. 
1 Aydınlatılmasını istediğim üçüncü bir nokta 

da, Devlet bunu üzerine alıyor, bu iyi, fakat ti
caret kastiyle talebe yurdunu işletenler vardır. 

I Doğrudan doğruya şimdiye kadar Devletin eL1 

almadığı bu işi yapmakta olan mahallî halk ara
sında teşekkül etmiş bulunan birçok dernekler de 
vardır. Meselâ Niğde İli öğrencileri Koruma 

I Derneği, Öğrenci Derneği, Malatya öğrencileri 
Koruma Derneği, Elâzığ Koruma Derneği gibi.. 

I Bunlar bu eserlerinde muvaffak olmuşlardır. Az 
I çok yeni binalar da inşa etmişlerdir. Bakanlığın 
I bunlarla münasebet tarzı nasıl olacaktır ? Yani 
I Bakanlık bunları korumak ve himaye etmek ve 
I mümkün olduğu takdirde devlet bütçesinden 
I bunlara yardım etme yolunu takip edecek midir '? 
I Çünkü, Bakanlık bu işi üzerine aldığı takdirde 
I Bakanlık talebe yurtları, hususi derneklerin ta-
I lebe yurtları diye iki türlü yurtlar meydana ge-
I lecektir. Bu hususta şüphesiz mülâhazaları var-
I dır bu hususta bizi aydınlatırlarsa pek yerinde 
I olacaktır. 

I Şunu demek istiyorum ki, Bakanlığın açacağı 
I talebe yurtları ve aş evleri işinde muvaffak ol-
I masını temenni ediyoruz, bunun yanıbaşmda özel 
I derneklerin talebe yurtlarının işlerine eskisi gibi 
I devam etmesi şüphesiz Bakanlığa bir yardım ma-
I niyetindedir ve bunları himaye etmek yerinde 
I olacaktır. Hepinizin bildiği gibi bu dernekler 

malî zaruret içindedirler Bakanlık, bunlar hak
kında ne düşünüyor ? 

Bir de, aydınlatırlarsa memnun olacağım, ge-
I rek özel kişilerin açtığı -talebi yurtları üzerind* 
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gerek derneklerin açtığı yurtlar üzerinde Bakan
lığa murakabe salâhiyeti veren bir kanunumuz 
ve bir hükmümüz var mıdır f Eğer böyle bir 
kanuni hükmümüz yoksa şimdi tam yeridir, bu 
kanuna özel talebe yurtları i]e dernekler tarafın
dan açılan talebe yurtları üzerinde Bakanlığa 
bir murakabe hakkı vermenin zamanı gelmiştir. 
Eğer böyle bir hüküm mevcut değilse bunu da 
bu kanunla temin ederlerse çok yerinde olur. 

•FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlarını, bütün ehemmiyetini tamamiyle 
kavramış olduğumuzdan hiç şüphe etmediğim bir 
mevzu için bütün aziz arkadaşlarımın hürmetle 
dinlediğim sözlerinden sonra neden söz a id imi 
Bu, bir haşiv mahiyeti, belki muhterem heyeti
nizi bir tasdi mahiyeti gösterebilir. Fakat hiç-
de böyle olmadığına kaniim, tşte onun içindir-
ki, birkaç noktaya temas etmek üzere huzuru
nuza şitap etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; şimdi Nazım Poroy size Üniver-
siterden bahsetti. Bu site Üniversiter mef
humu terbiyelilikte maddi faydalarının üstünde 
kıymeti ahlâkiyesî olan bir ruhi barınak mahi
yetini almıştır. Binaenaleyh kendi memleketim
de de bilhassa yüksek tahsil gençliğinin maddi 
ihtiyaçlarını karşılama yanında, onun mânevi 
havası içine hayır yapacak bir teşebbüsü kut
larım. Kendisinin istikbaldeki bütün güzel in
kişaflarını kolaylaştıracak ve ona birtakım za
rarlı tesiratm nüfuzunu menedecek boyla bir hi
mayenin vücuda getirilmiş olması, sayın Baka
nın bence gerçekte tebrike lâyık bir başarısı
dır ve memleketimiz kültürü namına da pek 
yerinde bir iştir. Onun için bu nokta üzerinde 
duruyorum. Millî Eğitim Bakanlığının bu su- \ 
retle başlamış olduğu bir faaliyetin faydalı is
tikametlerinin şimdiden belirmeye başlamasını 
temenniye lâyık görüyorum. 

Cumhuriyeti seven, hakka ve hakikata ger
çekten yer verecek bir vicdana mulik bulunan, 
fikrini her türlü istikbal aydınlığına açan ve 
her türlü mânevi kötülüğe ruhunu kapıyan bir 
nesil yetişmesi kolay iş değildir. Terbiyecilikle 
iştigal etmiş olanlar bilirler ki, terbiyenin en 
mühim kısmı, bu terbiye! mâneviye ve ahlâkiye 
dediğimiz kısımdır. Binaenaleyh bu site Üniver-
siterlerin ne kadar büyük rol oynamakta olduk
larını bildiğim için bunların kurulmasını çok 
şayanı temenni görüyorum ve sözüme başlarken 
temenni-ettiğim mânevi havanın peyda olmasın-
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da muhterem vekilin muvaffakiyetini bütün 
gönlümle temenni ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLII — Değerli arkadaşlarım, benden önce 
söz alan sayın arkadaşlarıma bilhassa teşekkür 
ederim. Bu tuttuğum işte beni teşvik ettiler. 
Ben de, eğer kanun tasarısı yüksek tasvibinize 
mazhar olursa, bu işe daha büyük bir cesaret 
le sarılacağım . 

Yüksek tahsil talebemiz başlıca iki büyük 
şehirde, İstanbul ve Ankara'da toplanır. Yıl
dan yıla talebenin miktarı artmaktadır. Halen 
yüksek tahsilde 26 000 çocuğumuz vardır. Bu
nun 21 000 kadarı üç üniversitede, 5 000 kadarı 
da üniversiteler dışı okullarda okuyorlar. Yük
sek tahsil yalnız bir iki şehrimizde mevcut o-
duğu için memleketin her köşesinden çocukla
rımız bu şehirlere yüksek tahsil için gelmekte
dirler. 

Geçen 25 yıllık devre içinde Hükümetiniz 
yüksek tahsili teşvik için büyük yardımlarda 
bulunmuştur. Yani bütün pansiyon masrafları 
Devlet tarafından temin edilen pek çok para
sız talebe alınmıştır. Yüksek okullara bağlı bir
takım talebe yurtları açılmış ve bâzı mekteplere 
leylî olarak talebe alınmıştır. 

Şimdi Devlet hesabına okuyan talebenin sa
yısı azalmıştır. Ama umumi talebe miktarı ço
ğalmıştır. Arzettiğim gibi bu yekûn bu yıl 26 
bine varmıştır. Bu çocukların büyük bir kısmı 
ana ve babalarından ayrı, doğdukları yerden 
ayrı bir şehirde oldukları için, barınacak yer
leri yoktur. 

Biz, eğitimde ilköğretimi köylere kadar, hal
kın ayağna kadar, ortaöğretimi de kasabalara 
kadar götürüyoruz. Fakat yükseköğretim an
cak birkaç büyük şehrimizde mevcuttur. Ço
cukların bu yüksek öğretimden istifade etme
leri için ana ve babalarından, doğdukları yer
lerden ayrılarak bu büyük merkezlere gelme
leri zaruridir. Aileleri Ankara, İstanbul ve îz-
mir gibi büyük şehirlerde oturmıyan çocukla
rın bu tahsilden istifade etmeleri çok güç olu
yor. 

Bizde, bu büyük şehirlerde aileler pansi
yoner olmadıkları için babasının parası ile oku
mak üzere Ankara'ya veya İstanbul'a gelen ço
cuk türlü müşkülâtla karşı karşıyadır. Tabiî 
çocuğun, Şimal memleketlerinde olduğu gibi, 
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bir aile muhiti içerisinde kalması ve o şekilde 
tahsiline devam etmesi arzuya şayandır. Fakat 
bizim memleketimizde bu mümkün olmamakta
dır. Halen pansiyoner olan evler ekseriya, me
selâ İstanbul'da, şayanı arzu olmıyan, yani ta
lebenin oralarda barınması şayanı arzu olmı
yan yerlerdir. Ahlâki bakımdan çok mahzurlu 
bir durum vardır. 

Umumiyetle geçim durumu da fenadır. Di
yebilirim ki Bay azıt muhitinde yemek, yemek 
veya kira ile bir odada oturmak şartları benim 
talebelik ettiğim 20 sene evvelkine nazaran hiç 
değişmemiştir, aynı iptidailik içindedir. Ve bu 
sefer bir darlık ve pahalılık da vardır. Kiralık 
odalar pahalıdır. Yemek yiyecek lokanta yoktur. 
Talebe perişandır. İstanbul'daki o hali bilirsi
niz. Buradaki hal de ondan daha iyi değildir. 

Onun için talebeyi birtakım umumi yurtlar
da barındınnayı ve sıcak yemek yiyebilecek aş 
evleri hazırlamayı zaruri hissettik ve bu işe gi
riştik. Bu işe ben birtakım hayaller peşinde gir
medim. Elbette Paris'te olduğu gibi bir site 
iiniversiter olmasını görmek bizim için de şayanı 
arzudur. Fakat ogün gelinceye kadar mevcut 
vasıtalarla işe başlamayı lüzumlu gördük. Eli
mizde mevcut binalardan, leylî mekteplerden 
kalmış karyola, yatak gibi şeylerden, hulâsa bü
tün varlığımızdan istifade ederek bu yurtları or
ganize etmeye karar verdik. Tabiî, inşallah istik
balde güzel talebe yurtları yapılır, bir üniversite 
sitesi kurulur. Ve bu iş daha iyi, daha sıhhi bir 
şekilde organize edilir. Fakat bugün benim ya
pabileceğim, ancak mevcut binalardan, mevcut 
malzemeden istifade ederek bu işi daha mazbut 
bir şekle sokmaktır. 

Hulusi Oral arkadaşım bu yurtların sanat 
(»kulları ve liseler talebesine de teşmilini teklif 
ediyorlar. Arkadaşlar; leylî liselerimiz vardır 
ve liselerde leylilik usulünün devam etmesine 
ben aleyhtar değilim. Liseler dünyanın her ta
rafında leylî olarak da devam etmektedir. Bu 
usulden liselerimizde istitade edilmektedir. Ay
rıca biz liselerin yanıbaşma lise pansiyonları aç
mışızdır. Bu pansiyonlar talebenin verdiği para 
ile idare edilmektedir. Bu da epeyce genişlemiş 
bir teşkilâttır. 

Sanat okulları öğrencileri için de yer yer 
yurtlar, özel idareler vasıtasiyle, açılmaktadır. 
Bunların da organize edilmesi şayanı arzudur. 
Fakat arkadaşım müsaade ederlerse ben bu mev-
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! zuu ayrı bir mevzu addetmekteyim. Şimdilik en 

sıkışık ve güç durumda olan yüksek tahsil tale
besini ele almak karanndayım. İnşallah yakın 
bir istikbalde onları da teşkilâtlandırmak müm-
lün olur. 

Nâzım Poroy arkadaşım bâzı eski binalardan 
istifade edilmesi lüzumuna işaret ettiler. Ken
dileriyle aynı fikirdeyim. Meselâ kendilerinin 
işaret ettikleri Simkeşhanenin bu iş için, belki 
yatakhane olarak, yurt olar&k değil, fakat ge
niş bir talebe lokali, lokantası olarak kullanıla
bilecek bir bina haline getirilmesi mümkün ol
duğunu zannediyorum. Bu işi tetkik edeceğiz. 

Hususi yurtlar meselesine gelince, arkadaş
lar; bâzı özel idarelerin, hususi şahısların bü
yük şehirlerde açtığı hususi yurtlar vardır. 
Bunlar parlak bir durumda değildir. Bunları 
meydana getiren şey ihtiyaçtır. Devlet yurt aç
mamış-, çocuklar da barınacak yer bulamamışlar, 
özel idareler bu işe girişmiş, kazanç mevzuu ola
rak bâzı hususi şahıslar da bu işe girişmişlerdir, 
Bunlar üzerinde bizim umumi murakabemiz var
dır. Fakat arkadaşlar ıslah sadece murakabe işi 
değildir. Bu türlü yurtları devralmak hakkını 
bize bu kanun verecektir. Onlardan bize elverişli 
olanlarını devralmak mevzuu üzerinde duracağız. 
Bu kabilden olmak mevzuu üzerinde duracağız. 
Derneğinin, halen bin talebeyi ihtiva eden yurt
ları vardır. Onlar! devralmak kararındayız. 
Onun için hususi bir kanuna gitmeye ihtiyaç 
yoktur. Bize verdiğiniz bu salâhiyetle bu işi ba
şaracağız. 

Bu yurtlar ücretli olacaktır. Bu yurtlara üc
retsiz talebe alınmıyacaktır. Bu yurtlar, Devle
tin bâzı yardımları hariç, kendi yağlariyle kav-
rulacaklardır. Devlet, bunlara bina, malzeme 
tahsis edecektir. Müdür olarak da başına, tecrü
beli lise müdürlerinden adamlar koyacağız. Bu 
yardım ehemmiyetli bir yardımdır. Bu yardım
lar sayesinde maliyetleri düşecektir Bunun dı
şındaki masraflar da talebelerden alınacak üc
retlerle temin edilecektir. Bu yurtlarda Devlet 
hesabına okuyacak talebeler de okuyabilecek
tir. Devlet burs verecek, o para ile talebe bu 
yutta geçinecek, babasının parasiyle okumak 
istiyen de gelip parasını verecek, geçinecek. 
Bunlar müsavi şartlar altında yaşıyacaklardır. 

Bâzı istidatlı öğrencilere yardım olarak bir 
şey düşünülebilir. O çocuklara burs vereceğiz, 

I o para ile burada okuyacakla^. Zaten teklif 
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ettiğimiz şartlar çok müsait olacaktır. 

Yurtların bugünkü hacım ne olacaktır, diye 
sordular, sayın Vehbi Sandal arkadaşımız. Bu
gün istanbul için beş bin, Ankara için iki bin 
kişilik yurt kurulmasını göz Önüne almış bulu-
nuyor.uz. Bunların bir kısmı zaten mevcut leylî 
müesseselerdir. Meselâ, Mülkiye Mektebinin ha
len mevcut leylî kısmı bir yurttur, Hukuk Fa
kültesinin bir yurdu vardır, istanbul'da Tıp 
Talebe yurtları vardır, bunları devralacağız. 
Bunun için bize bu kanunla bir sene 8 ay müh
let vermiş olacaksınız. Bu devre içinde bunla
rın tahsisatları Millî Eğitim Bakanlığına devro-
lııııacaktır. Eğer ihtiyaç çok olursa yatak mik
tarını yükseltmeye de çalışacağız. Fakat benim 
niyetim şimdilik istanbul için 5, Ankara için 
2 bin kişilik yurt tesisidir. 

Mevcut binalardan istifade edeceğiz. An
kara'da 4, İstanbul'da 10 kadar binamız vardır. 

Fazıl Ahıııed arkadaşım bir de mânevi hava
dan bahsettiler. Buna temas etmelerinden dola
yı kendilerine müteşekkirim. Bu yurtlar ha
kikaten samimî bir talebe muhitinin havasını 
temin edeceklerdir. Bunu istiyoruz ve biz bunu 
temine çalışacağız. Bu hava leylî mekteplerde 
olduğu gibi sert bir disiplin havası olmıyacak-
tır. Erginlik çağındaki çocuklara göre bir 
muaşeret havası olacaktır, örnek olarak Av
rupa'daki talebe pansiyonlarını alıyoruz. Bun
ların gerek iç işlerinde, gerekse çalışmalarında 
da Avrupa'daki yurtlara benzemelerine gayret 
edeceğiz. 

Bu yurtlarda tabiidir ki, okuma salonları da 
olacaktır, talebe orada ders çalışmak imkânını 
bulacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bir 

sual soracağım. 
iki bin kişilik bir yurt açılacağından ba-

'his buyurdular. Bu meyanda mülkiye ve huku
kun da içeriye alınacağını söylediler. Buna ve
teriner ve sair fakülteler de dâhil midir? 

MlLLl EĞİTİM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Dâhildir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Devamla) — O 
halde Devletin meceanen okutmakta olduğu 
gençler oraya gidebilecek. 

MÎLLÎ EĞlTÎM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Evet, bunlar için konu-
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lan tahsisat bursa tahvil edilecek ve bunlar 
Devlet hesabına tahsillerine devam edecekler
dir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Devamla) — Dı
şarıda okuyanlar giremiyecekler mi? 

TAHSlN BANGUOĞLU (Devamla) — Gi
receklerdir. Sonra aş evlerinde sadece bu yurt
larda okuyan talebe değil, üniversitenin bütün 
talebesi yemek yiyebilecektir. Kadıköy'ünde 
oturan bir talebe geliyor, Bayazıt*ta ders gö
rüyor, o da orada sadece ucuzca ve temizce bir 
yemeği yiyebilecektir. 

NİYAZI AKSU (Antalya) -^ Kanunun mü
zakeresi esnasında onun 1950 senesine kadar 
bize devredilmesi lâzımgeldiği söylendi. Halbu
ki 1951 e kadar olduğuna göre arada 20 aylık 
'bir teehhür vardır. Bunun sebebi nedir, daha ev
vel başlamak imkânı yok mu ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
GUOĞLU (Devamla) — Efendim, bu kanun ta
sarısı kabul buyrulduğu takdirde bu işe derhal 
fbaşlıyacağız. Fakat bâzı müesseselerimiz var
dır ki, 'binaları bakımından tanzime muhtaçtır. 
Ben bu işi !kırıp dökmeden, yani mevcut hay
ratı yıkmadan tahakkuk ettirmek istiyorum. 
Onun için böyle bir mühlet rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, iki öner
ge var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepten dolayı tasarı 

ıbaşlığının aşağıdaki şekilde tadilini teklif ede
rim . 

Denizli Milletvekili 
Hulusi O rai 

«Yükseköğrenime öğrenci yurtları ve aş ev
leri ve ortaöğrenim öğrenci yurt ve aş evleri
ne yardım Kanunu tasarısı» 

• Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim sebeplerden dolayı birinci 

maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

« Bakanlık; orta ve teknik tedrisat müesse
seleri bulunan ve mahallerinde bu okulların öğ
rencilerini barındırmak için kurulan öğrenci 
yurtlarını tanzim ve idarede yardım eder.,» 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ IÜTJAM-

MER ERİŞ (Ankara) — Müsaade buyurursa
nız... 

BAŞKAN — Birinci maddeyi görüşmüyo
ruz ama, başlığın değişmesi olduğu için tümü 
hakkında ifade buyuracaksanız. Buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşımız burada izah buyurdular. Konumuz 
yükseköğrenim öğrenci yurtlarıdır. Ortaöğretimde 
olan öğrenci yurtları işi burada mevzuubahis de
ğildir. Bunun ayrı bir kanun tasarısı ile gelmesi 
zaruridir, Onun için maddenin aynen kabulü
nü rica ediyorum. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
larım; Sayın Bakanımız bu yetkinin orta ted
risat ile teknik tedrisatın bulunduğu yerlere teş
milini teklif ettiğimi ifade buyurdular, öner
gem dikkatle tetkik buyurulursa orada teknik 
tedrisatla ortaokul bulunan ve mahallerince ku
rulan yurtların tanzim ve idamesine yardımdır. 
kastım, oralarda yurt yapılsın değil. 

Biliyorsunuz ki, vilâyetlerin ekserisinde böy
le oraya gelen köy, kasaba çocuklarını koru
mak için birer mütevazi yurtlar vardır. Bun
lara belletmen ücreti veremiyorlar. Biz bunu 
altı sene idare ettik, belletmen ücreti verdik. 
Hususi teşekküller nakdî yardım da yaptılar. 
Bâzı hususlarda alâka gösterdiler. Denizli'de 
biz bu yurdu altı sene idare ettik. Her sene 17 -
18 bin lira vermek suretiyle bu işi altı sene de
vam ettirdik. Millî Eğitim bâzı yardımlar yap
tı. Meselâ mülkiyeti Millî Eğitimde olarak do
lap verdik. Millî Eğitim bunu bir vecibe veya 
bir yetki dolayısiyle değil, nihayet lise çocuk
ları, teknik tedrisat çocukları oldukları için 
böyle bir yardım yapsın. 

Burada başlığın değişmesi, onların aynı yet
kiyi kullanarak onlar için de yurt kurmaları mâ
nasına değildir. Onun için bendeniz bu noktayı 
arzetmiştim. 

Evet, kendilerinin hattâ sağlık merkezi teş
kilâtları gibi teknik tedrisatın üst okullarına 
kadar teşkilât kurmak istediklerini hissettim. 
Bendeniz de 8 - 10 senedir bu işlerle uğraştığım 
için kasıtlarını anladım. Evvelâ yükseköğrenim
den başlıyalım, sonra diğerlerine geçeyim diyor
lar. Bendeniz o noktada birşey demiyorum. Yal
nız mevcutlara müzaheret etsinler, tanzim ve 
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idarede Millî Eğitim müdürlükleri bu işlerle il
gilensinler. 

Dr. ADNAN ADI VAR (İstanbul) — Bende
nizin kanunun heyeti umumiyesi reye konma
dan evvel birkaç kelime söylemek için söz al
dım. Bu kanun zaruridir. Çünkü yüksek tahsil 
kapılarını ardına kadar açtık. Geleni aldık, An
kara, İstanbul üniversiteleri doldu. İstanbul'un 
çektiği sefaletten, talebe de müteessir
dir. Bunu nazarı dikkate alan Hükümet bu 
yurtların tesisi için getirdiği kanunun lüzu
mundan da hiç şüphem yoktur. Bâzı arkadaşlar 
bina meselesinde eski binalardan istifade yolu
nu tercih ediyorlar, bendeniz eski bir hekim ol
mak sıfatiyle bir iki şey söylemek istiyorum. 
Bu binalar eskiden çok iyiymiş. Fakat burada 
içtimai'hekimlik noktai nazarından takibedile-
cek bir nokta vardır. Acaba eskiden bizim sıh
hi durumumuz, fizyolojimiz biraz başka mıydı? 
Bugün oralara giderseniz hiçbir genci oturtma
ya gönlünüz razı olmaz. Bir kere ziya denen bir 
şey yoktur, kapılardan eğilmeden içeriye giril
mez. Bunların restore edilmesi keyfiyeti de ko
lay bir şey değildir. İstanbul Üniversitesi se
kiz on odalı bir medreseyi restore ettirmek için 
250 bin lira verdi. Bundan kazanç hayalîdir. 
Yeniden bina yaptırmak mümkün değildir. Bi
naenaleyh yapılacak iş mümkün mertebe bun
ları toplamak ve iaşe etmektir. İşin maddi cep
hesi budur : Yatırma ve yedirme. Bir de mâne
vi tarafı vardır : Bendenizin hatırıma geldi, 
rica edeceğim, mânevi tarafı da şimdi madde 
halinde olmazsa ve yahut kanuna girmezse bile 
Vekil bey burada söylerlerse zapta geçer. O da 
böyle yerlerde, bu gibi talebe yurtlarında hiç 
olmazsa bir küçük kütüphane bulundursunlar. 
Bulundursunlar ki talebe yatmadığı, uyumadı
ğı zaman adamakıllı bir iş yapabilsin. Bu ol
mazsa orası yurt olmaz alelade bir otel olur. 
Şimdi Site Üniversiterden bahsettiler. Bunların 
bütün cazibesi içtimai ve ilmî bir muhit olma
sındadır. Kütüphanesi vardır, tijratrosu vardır, 
susu vardır busu vari'V. İnşallah olacak. In-
şallahla başlıyan cüm'eleri geçiyorum zaten. 
Fakat bugün olacak işlerden benim dediğim, 
küçük bir kütüphane, derslerin ana kitaplarını 
içine alabilecek küçük bir kütüphane kurulur
sa, hattâ edebiyata, felsefeye dair bir iki roman 
da bulunabilir, çok faydalı olur. 

— 689 •— 



B : 75 25.4 
Bunun yapılmasını taahhüt ediyorlarsa, bu 

zapta da geçer, çok faydalı bir şey olur. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Efendim, 
Hulusi Oral arkadaşımızın teklifi, bâzı vilâyet
lerimizde bulunan ve gayesi sanatokullarmda, 
liselerde gündüzlü olarak okuyan öğrencileri ba
rındırmak için hususi teşebbüslerle kurulmuş 
yurtların tanzimini istihdaf etmektedir. 

Halbuki, Yüksek Kamutaya sevkedilmiş bu
lunan kanun tasarısı, arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi; yükseköğrenim gençliğinin yurtlarda 
barınmalarını, sıhhatli ve disiplinli olarak yaşa
malarını sağlıyan bir kanun tasarısıdır. 

Binaenaleyh mevzu ile alâkası yoktur. Evet 
biz de arzu ederiz ki, vilâyetlerde analarından, 
babalarından uzakta okuyan ve yurtlarda fena 
şartlar içerisinde yaşıyan gençler daha iyi şart
lar içerisinde tahsillerine devam etsinler. Ama 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın da ifade etti
ği gibi, bu ayrı bir kanun mevzuudur. Ele alın
maya değer bir konudur. Fakat bugünkü du
rumda, arkadaşımızın yaptığı teklife imkân göre
miyorum. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Usul hakkında 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 

ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar, Hulusi Oral 
arkadaşımızın iki önergesi vardır. Bunlardan bir 
tanesi başlığa aittir. Başlık bir hüküm ifade et
mez. Müsaade ederseniz Heyeti Umumiye eğer 
tümü hakkındaki görüşmeyi kâfi görürse mad
delere geçildikten sonra ikinci önerge okunsun. 
Eğer Yüksek Heyetiniz önergeyi kabul ederse 
ona göre başlık da değiştirilir. Bence görüşme 
kâfidir, maddelere geçilmesi muvafık olur zan-
nmdayım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Yüksek öğrenim Öğrenci Yurtlan ve Aş evleri 
Kanunu 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı yüksek 
öğrenim öğrencilerinin barınmasına mahsus ye
mekli ve yemeksiz yurtlarla aş evleri açmaya 
ve bunları işletmeye yetkilidir. 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Hulusi OraPm madde

nin sonuna bir fıkra eklenmesine dair önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, Hulusi Oral arkada
şımız bu maddeye, vilâyetlerinde teşekkül etmiş 
olan orta öğretim talebeleri için mevcut yurtla
rın da Bakanlıkça nezaret, himaye ve yardım 
edilmesini teklif eden bir şeydir, oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tabiî bu kabul edilmeyince başlığın değiştiril
mesine de lüzum kalmamıştır. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum... Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — öğrenci yurtlariyle aş evleri
nin gelirlerini öğrencilerden alınacak ücretlerle 
yardımlar ve bağışlar teşkil öder. öğrenciler
den alınacak ücretlerin miktarı Millî Eğitim 
Bakanlığınca belirtilir. Bu suretle elde edilecek 
gelirlerle giderler için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasında karşılık! .faizli bir cari hesap 
açılır. 

Öğrenci yurt ve aş evlerinin bütçeleriyle ge
çici hizmetli kadroları Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tasdik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — öğrenci yurtları ile aş evleri
nin muamele ve hesapları 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunları hükümlerine tâbi de
ğildir. 

Ancak bunların kesin hesapları evrakı müs-
biteleriyle birlikte her yıl sonunda Sayıştaym 
tetkikma arzedilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Öğrenci yurtları ve aş evleri
nin her türlü gelir ve giderlerinin tahsil ve sarf 
şekilleri ve hizmetlilerin tâbi olacağı şartlarla iş
letme işlerinin yürütülmesi hususları Maliye Ba
kanlığının mütalâası alınarak Millî Eğitim Ba
kanlığınca; yönetim, disiplin ve sair işleri de 
doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — öğrenci yurtları ve a§ evleri 

açılacak yerlerde Millî Emlâkten uygun bina bu
lunduğu takdirde Maliye Bakanlığının muvafa
katiyle bu binalar ve yurtlarja aş evleri için lü
zumlu eşya ve malzemeler bunlara bedelsiz ola
rak tahsis olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —Mill î Eğitim Bakanlığı yurt
lara ve aş evlerine Bakanlık kuruluşundaki ay
lıklı kadrolarda çalışanlar arasından kendi kad
rolariyle ve aylıklarını Bakanlık Bütçesinden al
mak suretiyle müdür ve müdür yardımcıları tâ
yin etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Birinci maddeye göre açılacak 
yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis mas
rafları Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yıl büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE — Başka Bakanlıklar ve 
Üniversitelerce idare edilmekte olan yüksek öğ
renim öğrencilerine mahsus yurtlar (Millî Sa
vunma Bakanlığına ait yüksek dereceli yatılı 
okullar ve talebe yurtları hariç) bu kanun hü
kümlerine göre idare edilmek üzere binaları, eş
yaları ve memur ve hizmetli kadrolariyle birlikte 
en geç 1950 yılı sonuna kadar Millî Eğitim Ba
kanlığına devrolunurlar. Bu yurtlara ait ödenek
ler Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin burslar; 
maddesine Bakanlar Kurulu karariyle aktarılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
• i " 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütüt. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

8. — Konya Milletvekili 8edad Çumralı ve 
on dokuz arkadaşının, Kazartiç Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve 
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bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Tarım, Maliye im Bütçe Komisyonları 
raporları (2/155) [1] t 

BAŞKAN — Komisyon raporunda ivedilikle 
görüşülmesi teklif, edilmektedir» Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... İvedilik teklifi kabul edilmiştir. Tümü hak
kında söz istiyen var mi l Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. . 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 9 ncu bendine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Çiftçiye ait her türlü istihsal vasıtalarının 
başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde ücretle 
kullanılmasından elde edilen kazançlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Çiftçiye ait her türlü is
tihsal vasıtalarının başka çiftçilerin zirai istih
sal işlerinde ücretle çalıştırılmasından elde edi
len kazançlar dolayısiyle 1947 ve mütaakıp bütçe 
yılları için tarh ve tahakkuk ettirilen ^vergiler si
linir ve tahsil olunanları da geri verilir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş-
lar, bu muvakkat maddeye bendeniz muteriz 
kalmıştım. İtiraz sebeplerim yazılı olarak eliniz
deki nüshalarda mevcuttur. İtirazımın mesnedi 
şunlardır : Böyle bir muafiyet hepimizi mem
nun der olma'kla beraber muvakkat maddenin 
yalnız tahakkuk etmiş olup da henüz tahsil 
edilmiyenlerin terkini değil aynı zamanda 1947 
den itibaren tarh ve tahsil edilmiş olanların da 
iadesi hükmünün de eklenmesi hatadır. 

Arkadaşlar, böyle bir hüküm B. M. Meclisi
nin kurulduğu günden beri görülmüş değildir. 
Zaten bu tahakkukların tamamı 60 000 liradan 
İbaretse ve 1947 den beri tahsil edilmiş olup da 
iade edilecekler ise bunun ancak bir yüzdesi ol-

[1] 173 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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duğuna göre açacağımız gedik kendi usulleri- j 
mdze, tesis edeceğimiz bu yol, bu para ile ölçü-
lemiyecek kadar zararlı ve tehlikelidir. Bundan 
mü'stefid olacakların dahi, bu kaydın kaldırıl
masından memnun olacaklarını zannediyorum. 
Malûmdur ki, yaptığımız bir tefsir değildir. 
Eğer bir tefsir olsaydı makabline irca etmek 
suretiyle Ibu yapılabilirdi. Bu, bir tesistir. O 
halde teklif sahibinin teklif ettiği ve Maliye 
Komisyonunun da kabul ettiği gibi, olsa olsa 
tedvin usulümüzde mevcut olan bir yola gidile
rek tahakkuk etmiş ve fakat tahsil edilmemiş 
•olanların terkinine gidilebilir. Fakat tahsili ya
pılmış olanların terkini hem Muhasehei Umu
miye Kanunu hükümlerine aykırı, hem de ken
di tedvin usulümüze çok tehlikeli bir gedik 
olur. Bunu yüksek takdirinize arzetmeyi vazife 
sayarım. Maliye Babanının da bu hususta nok-
tai nazarını ilâve etmesini rica ederim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar; teklif sahiplerinden biri ol
mak itibariyle Sayın Kurdoğlu'nun ileri sür
dükleri noktai nazara kısaca cevap vereceğim; 

Bu mevzu Bütçe Komisyonunda ariz, amik 
tetkik edilmiş ve bu tetkik neticesinde Bütçe Ko
misyonu mazbatasına aynen şu satırlar yazıl- I 
mıştır. 

«Komisyonumuz bu madde üzerinde durmuş 
ve 'bir verginin terkini esas olarak kabul edilin
ce, bunun yalnız tarh ve tahakkuk ettirilenlere j 
inhisar ettirilmesinin, vergisini ödiyen vatan- I 
daşlar üzerinde yaratacağı tepkiyi, vergi ahlâ
kının teessüsüne engel olarak telâkki etmiş ve 
şimdiye kadar 60 bin lira raddesinde bir tahsil I 
yapıldığı da göz önünde tutularak bu muaflığın I 
hiç olmazsa zamanaşımı müddeti olan üç se
nelik mebdee doğru götürülmesi uygun bulun
muştur.» 

Bu mesele, diğerlerine pek benzemez. Ve I 
esasen emsal de vardır. Bahis konusu olan 60 I 
bin lira küçük bir meblâğdır. Bu hususlar bir I 
yana, bugün Hükümet, biçer döğer gibi makine
lerin sahibi olan çiftçileri, diğerlerine yardım I 
etmeye mecbur kılan bir siyaset güdüyor. 

Onun için Bütçe Komisyonunda bu esaslar I 
bilhassa tetkik edilip bu tarzda bir muaflık, I 
karara bağlanırken iki gün evvel parayı ödemiş 
mükelleflerin durumu da nazara alınmıştır. I 
Nitekim bdr tarafın muafiyeti kabul edilirken I 
yanı başındaki komşusundan alman parayı da | 
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iadeyi uygun bulmuştur. Bunda Hazineyi muta
zarrır edecek bir cihet de yoktur. Bu, teklif 
esas itibariyle bir nevi kanunların ahengini te
sis eden bir mahiyet te taşıyor. Komisyon bunu 
uzun uzadıya tezekkür etmiş ve hiç bir kanuna 
aykırılık görmiyerek iade prensipini kabul 
etmiştir. Onun için komisyon raporunun ve 
maddenin aynen kabulünü rica edeceğim. (Doğ
ru sesleri) 

ZIYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar; bâzı zaman sizi meşgul edi
yorum, fakat bu bahiste tam salahiyetliyim. 
Çünkü siz bu İade Kanununu kabul ederseniz 
bana 600 veya 800 lira kadar bir para geri ve
receksiniz. Komşuların ekinlerini doğdum bu
nun üzerine vergi verdim. Yalnız 1947 sene
sinde değil, 1942 - 1943 senesinden beri müte
madiyen ve son sene dahi ben kârlıyım, işim 
de kazanan bir iştir. Vergiyi veren vermiştir, 
hiç acıyacak yeri yoktur. Çünkü kazanmışta 
vermiştir. Buna geriye parayı vereceksiniz bu
nun mânasını anlamıyorum. Ben parayı verdim 
ama, kazandım da verdim, kârdan verdim. 

Şimdiye kadar bâzı vergilerde de bâzı mua
fiyetler kabul ettik. Bu tahsil edilmişlere sâri 
olmadı. Çiftçilere 20 milyon kadar Toprak Ver
gisi bakayasını affettik Fakat tahsil edilmişleri 
geri vermedik. Bu zihniyet nerede idi o zaman. 
sayın Hıfzı Oğuz Bekata diyor ki ikilik olur ve
renden almışız vermeyeni af ediyoruz verenlerin 
kimini de iade edelim. Arkadaşlar, Toprak Mah
sulleri Vergisi olarak 150 milyonu vermiş insan
lara o zaman 20 milyon bakiyeyi af ederken 
iade etmedik, böyle bir zihniyet niçin o zaman 
tahsil edilmiş 150 milyonu iadeyi düşünmedik. 

Şimdiye kadar ben bizim tedvin usulümüzde 
tahsil edilmiş verginin geri verildiğini şu teşrii 
hayatımda rastlayamadım. Eskisini de benim 
okuduğum kitaplarda görmedim. Bu yolu açmı-
yalım, onun arkasından ne fena rüzgârlar eser, 
doğru olmaz. Verenler vermiştir, bunu geri ver-
miyelim, ödememiş olanları da affedelim. (Doğ
ru doğru sesleri) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim bu ka
nunun kabulü doğru olmaz. Bizim tahsil ettiği
miz meşhur bir vergi vardır. Bir kısım mükellef
ten milyonlar tahsil ettik. Vermiyenleri şuraya 
buraya gönderdik ve nihayet affettik. O itibarla 
o zaman tahsil ettiklerimizi geri isterlerse vere
cek cevap bulamayız. 
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v^BAÖC «ÜBTOOĞIşSv.Caiaûişa '̂i-^.;.,Arkadaşlar 

meseleni» *eh«mıriryeti-dolâyısiyk kısaca Mrul&rtiçi 
daha arfeedeyîöiv < >nöuw u ^ » ^ ^ . ^ •>•>*. M ,M U 

, #jraat ^ak ina l^ ; ^lha^sar^traktör, s^pler i 
kendi ̂ op^aktopnada^i^idleri ikmal, e^iUçn sonra y 

komşularına ait a r a z ^ ,<J|Q, ^aljştıjdarı, zaman} 

ücretle çalışmışlarsa Kazanç Vergisine tâbi t'utu-

di, M a l i y ^ ^ a ^ a j ^ ı l ^ ^ ^ iğfybu.^sû^ı uzun 
müddet tehir ettirdi ve nihayet bu teklifi kanuni 
doğdu: Mesela maniydi r itibariyle değil/-tesis 
etme^^oldüğu'iısuİ ^âkim^<tal!6&bm' li*a)>de^ 
p ; 00 ıtfâyck lîra île1 oTiçmemiyeeek kadar^hfea^i 
miyetlidir. ::';',,"i "^'--i* -M!•!:•«.h .ı.-.i, 

Âriada^ünız^ın İddialarına 1j,ağmeri xhiçbir ''ka
nun gösterilemez ki; makablin'e1 'ftû şekilde''iiteto"' 
hMmunıil m û ^ y f i o ı s u n r ^ ^ buW 
terVıceMee^k1 İLer" hattgl! ̂ i t^ütaİââ1 'ileri sförif j 
miyemantıkan v6 nlikukan imtfn'yöktuh•Bî&'teî-' 
sir^egîl^ie'sİs yapma^tâ^iz:' İirçolt verdileri ilga 
elitik,'ffakaT ilga'' t a r i h i kaoîfö '' tahsil ' ^ S m V 
olanların iâ&İsİne; art Mr mlîMm^s^'etıÖedn^' 
BİMenaİeyK'WJyolti*âçâraâk| teatin iteuİlerinîiz-
de"^okizarara bir* geM;iaçmış "(fcirttzi1 'dünyada'" 
da emsali olmıyan bir usul tesi^eMiş^oruru^!1'''1 

BAŞKÂfo — "^uri va aş eyleri tasarısına oy 
vermıyen var mı" . 

•: M i î i ' :- . ı i : . - î;; -> - M »; - - : I I , . « . , . ! 

,Qy yerme, işi $tmi|ti?. ,;,;»,.]/ V A / R / H 
Şimdi i mütalâalar- #ldu, }<$ne,rg« .WT; P»1' ı ( ^ 

sesleri). UM; 

arkajâaşİârinıın şimdi ıf4de 'büyrçraük|.ârı putun' 
hususatıJÖütçe ^omisyonu ârjz ve âmik, tetkik'' 
etti. "Hââiseyi kısaca söyle arzetmek mu^akun^ 
dur.. r , : . - . , , , 

Yüksek majüî^ümız^ur_'kij| jHazirlanan' bir ta
limatname "ire', zürra kençlı ^a^ınâsiy^e, kencü' 
işini gördükten sonra ba|kalarma da hizmette 
bulunmaya yardım et^e^e^eçbürdür'., İ$l pje'c-" 
buriyetî koyarken bürfcızme$p. ücretini/Bakan
lık tâyin etmiştir. İşte alınması; iijieyzuubajıis \ 
olan Kazanç Vergisi bundan' alinmıştir. 

Nitekim arkadaşımın ifade ettiğiIgibû/dlın-
maması iiçin.,»ıbSyieri)ib; tesisi Sapmak i izaruir etini/ 
hisseden1 (arkadaşlar \ bu teklifi kanuniyi, veımig-, 
lerdir. Şimdi bununla tah^kuk etmiş, fakat 
tahsil «ditmemiş, «banlara biz, affediyoruz. Diğer 
affedilmiş olan vergilerden farkı şuradadmb 

Btrvdâfo rtiaı»fe<r! olarak, mecbur ediyor^ Bu 
hizmeti yapmayı ve ücretini Devlet ̂ âyüt; eşdjt 
yoR^hÜstelife bun4a ibir ikaz,anç Vergisi $& ıta-
hakuk ettiriliyor. Tahakkuk etm^.aln^amjş; 
olanları affediyoruz. Burada zannediyorum ki, 
verg^vertnİS'olanlara'bir'ce^a teşkil e'ttriemek 
için1 ̂ hsİ İ^îyi i İeM^de 1 iâdesml' T^çe Koinîsi7 

yonunun ekseriyeti muvafık görmüştür. TaîsM 
dirİTü^feSeyeWrzinmr;'nİ! i>i '"';' / ' f r' 

KEMAL CEMAL öîfCEL (Denizİif ^ ^ e o i ' ' 
lis. ön^rge ı̂mi'' bekliyepek', efendim, niç görülmüş 
şeyi'âeftiLf'"!' ",'Ü'.'."..'"""" .."' '!'',' ' ' 

BAŞKAN — Maddeyi oya koyacağım, Meç
lisi daha fazla bekletemem. (Tabiî sesleri). 
^ n M ^ a K f e K Ö Ö # L t J 'tMâhis^ — Takdim 

İ m . " • • - , - " v y - ^ n n ' > x ^ • - • • • • ' • • - • • -edfi m e 
I Yüksek Başkanlığa 
I li'YtfKarÖa ^etfe | iM;sebe^re biıia^1 Kazanç 
i VeT^iŞine'tir''fikriye1 gemici bir maüdle toenme-
j sine Öâli*;!oİEin uKanununh "geçici n^adderıiri sön 
! fıkrasındaki tahsisatın reddi esasının kaldırıl
ın «HfiHihKagfflSö.8 

nuiuıA iw Manisa 
»r>iii>.-.-.»rni: ı\ii, •»"! ı\,.:;.\\ FaikjK^^oğhı 
hil ^'"^^M'TTÜSİSÖJ Bayfeatilkğr ' - : « ! i ^ 
"MuyâlierÖ "edıien 'geçici ikinet 'madde : olarak 

îf Kornişonu ttâddesîınıi reye'' fcolttriftsını 
; teklif edermi;l>lr' "!fi>î^1 ,;-;!ft^ :nM "! ~:: ' ;- : 

i .K./. M-.viii*: N,- .;î!:-r,;,i!v; ! ıTekirdağ .--./.N 
; n-.b- luiiaA nur:..•/•.:!-:- ^iB^Oezarofhı'' 

j FAÎK KURDÖÖLÜ (Manisa) — Ben iakri. 
! riffii'Şğ^aİ^r've!buiteMif(3:iltihak ediyötum. 
j 'f iM§Kj£ftl — Â ^ a d a p n ^ $& istin föet-geye il-: 

j t i h a k M J t l u v ' • ' ' ' • ; , ! : " i ! ' : ; : ' : ••••• li---'A ' •'••'•• ' ; , M - • 

I '' Maliye !^omlsybnuhüöi ğeçıcî maddesinin oya 
; konulmasını tekfir*: ederi Ön'erğieyi oyuiıtizai öunü-
j yqruü5ÇMfiaM e^u]^r.„i(El;m^enlery. ^cıerge^a-
!bul edilmiştir. . ,: 

j ^EÇ1^ î î : MADDE ; - ! Mei^ 
jra çiftçilerin kendilerine ait istiHisdl vasıtalariy^ 
\ le/ibaşlîft^^tçileript işUb«al,|iş^rind^ üere^e ;/$a-
I lışmalarından dolayı tarh ve tahakkuk ettirilip 
|de^şfrs^;fi4Smen4ŞiR^ Sfflf î Vergilerinin ^a-
jyıtları silinir. ., _:< ., ; !/ 
I B A Ş i K ^ f h ^ - M ^ y S s ^ o n ^ 
i maddesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
İEt$9âö^8K,MnWwJ ed^miştir^^ .-,•.,,.. -.. 
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10. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

KakMndaki 1715 sayılı Kanuna ek Kanun tasarı
sı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/531) [1] 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabti] edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Kabul denler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü, açık oya sunuyorum. 
Kimsesiz çocuklar hakkındaki tasarı henüz 

dağıtılmamış olduğundan görüşülmesini geri bı
rakıyoruz. 

9. — Yüz yirmi müyon liralık îç İstikraz ak
di hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları, raporları (1/440) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hakkın
da Kanun 

MADDE 1. — Hâsüı 1949 yılı Bütçesinden 
tesis, sermaye ve krediler için yapılacak öde
melere tahsis edilmek üzere «1949 yılı istikrazı» 
adı ile 120 milyon liraya kadar uzun vadeli îç 
İstikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde, Kalkın
ma İstikrazı hakkındaki 13 . V I . 1946 tarihli 
ve 4938 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

[ 1 ] 176 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkın
daki 1715 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından deruhde edilen kâğıt para
dan doğma Hazine borcu-

A) Sözü geçen borca karşılık bankada bi
rikmiş olan paralar, 

B) Bankmot karşılığı cüzdanında bulunan 
hisse senetleri ve tahvillerin satış hâsılları, itfa 
bedelleri, ikramiyeleri ve gelirleriı 

C) 1715 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
1 numaralı fıkrası gereğince bankaya tevdi 
edilmiş olan altınların bankaya satışı, 

Ç) Aynı kanunun 88 nci maddesinde Ha
zineye intikal edeceği zikredilen yüzde elli nis
petindeki temettü, 

D) Hazinece uygun görülecek sair ödeme
lerden elde edilecek mebaliğ, 

île mahsup ve itfa olunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren bir ay içinde ve mütaakiben 
her yıl sonlarında görülecek hesap neticesinde 
borç bakiyesine nazaran karşılık olarak mev
cut bulunan hisse senetleri ve tahvillerin fazla
sı Hazineye iade olunur. Hesaplaşmada hisse 
senetleri ve tahvillerden borsada kayıtlı bulu
nanların borsa ve kayıtlı olmıyanlarm da bor
sa dışı rayiçleri nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE .3. — Borç bakiyesi için 1715 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yıl son
larında tahakkuk edecek % 1 faialer yukarda-

[1] 179 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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ki birinci maddenin (B) fıkrasındaki kıymet
lerin gelirlerinden sözü geçen madde gereğince 
yapılacak itfadan önce Bankaca mahsuben tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Btmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1715 sayılı Kanunun 6, 7, 8 
nci maddeleriyle geçici VII nci maddesinin son 
fıkrası ve 3133 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Katma ve özel Bütçeli ida
relerden bu kanunun yayımı; tarihine kada* ta
hakkuk etmiş olup, henüz tahsil edilmemiş bu
lunan % 1 1er aranmaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

12. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm, Kula - Alaşehir arasındaki otobüs 
işleten Bekir Bozer'in belediye hakkındaki şi
kâyeti üzerine ne işlem yapıldığına dair sorusu
na İçişleri Bakanı Emin ErişirgiVin yazılı ce
vabı (6/303) 

4 . IV .1949 
Yüksek Başkanlığa 

Kula - Alaşehir arasında otobüs işletmekte 
olan Kula Belediyesi - vâki şikâyetlere göre -
yine aynı hatta otobüs işleten Bekir Bozer ile 
kanuni yetkierini kötüye kullanarak rekabete 
girmiş, Bozer'in otobüsüne (binenleri Belediye 
Başkanı ve memurları tehdit etmiş, bunlara 
Belediye cezaları tarh eylemişlerdir. Bozer'in 
otobüslerinin muayyen ve gayrimünasip saat-, 
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MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
Açık oyların sonucunu arzediyorum: 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Tay depo

sunun ve döner sıermayeli Hasırcı Çiftliğinin 
bina, arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle bir
likte Tarım Bakanlığına devri hakkındaki ka
nun tasarısına (235) oy verilmiştir. (235) i de 
kabuldür. Muamele tamamdır. Binaenaleyh ta
sarının kanunluğu (235) oyla kabul edilmiştir. 

Yükseköğrenim öğrenci yurtları ve aş evle
ri kanun tasarısına (237) kabul oyu verilmiştir, 
muamele tamamdır. Yeter sayı vardır. Kanun 
(237) oyla kabul edilmiştir. 

Kazanç Vergisi Kanununun üçüncü madde
sinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair olan tasarıya (197) oy 
verilmiştir. Bunlardan (196) sı kabul, (1) i ret-
tir. Çoğunluk yoktur. Gelecek oturumda tekrar 
oya konacaktır. 

Ayın 27 nci Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

lerde Kula ve Alaşehir'den hareketini kararlaş
tırmışlardır. Bozer içişleri Bakanlığına birinci 
mesele için 12 . I . 1949 tarihinde müracaat et
miştir. 

A) Bu hususta yapılan inceleme ne netice 
vermiştir? 

B) Kanuni yetkilerini kötüye kullananlar 
hakkında cezai takibat yapılıyor mu? 

C) Kula Belediyesinin şehirlerarası oto
büs işletmesi - hususi otobüslerin çoğaldığı bu 
sırada - Belediye vazife ve salâhiyetlerini tes-
bit eden kanun hükümleriyle ne dereceye kadar 
telif kabul eder? 

Sayın içişleri Bakanının yazılı olaark bu so
ruya cevap vermesini rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

• I • • • ! 
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İçişleri Bakanlığı >. 

M. î. G. M. 
2 D; Ş. M. 

621-302/6069 

22 . JV . 1949 
Türkiyeı Büyük Millet Meclisi Tüksek başkan

lığına 
7 . IV » 1949 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6/303/4874/2796 sayılı yadları karşılığıdır, ; 
Kula - Alaşehir arasında otobüs isteten'Be

kir Bozer-in ve otobüs müşterilerinin; aynı ybl 
üzerinde otobüs işleten Kula Belediyesi Başka
nı ve memurları tarafından tehdit edildikeri ve 
haklarında para cezası tatbik edildiği hakkın
da Manisa Milletvekili Sayın : Muammer; Ala-
kant arkadaşımızın yazılı sora! önergesine ce
vabımı arzediyorum. 

A) Bekir Bozer; Kula -. Alaşehir arasın
daki 31 kilometrelik yolda, geçen yılın .son tayın
dan beri 32: kişilik ve kullanılmjşr. bir araba ile 
insan nakletmeye başlamıştır. Bu hat üzerinde 
insan nakliyatı ve posta hizmetim pteden beri 
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'Belediye otobüsü tarafından yapılmaktadır. 

' Belediye arabasının tercih edilmesi içinr hal
kın ve otobüs sahiplerinin tehdit ve «sezaya mâ
ruz kaldıkları varit görülmemektedir. Arka-

' daş/ımız sarih bir vakıa gösterirse hemen tahkik 
etiririm. - Belediye otobüs işletmekten sarfına
zar ettiği takdirde halk müşteki Bekir Bozer'in 
elindeki kullanılmış, arabanın inhisarı altında 
kalacaktır., 
, B) Bahsedildiği tarzda, kanuni yetkileri 

kötüye kullanmak hâdisesi yokturk Yukarda da 
. arzettiğim gibi. sarih bir hâdise gösterilirse tah-
kjk, edileceği ve neticeye göre muamele yapıla
cağı tabiîdir. 

C) Arkadaşımın da malûmudur ki, Beledi
yeler Ticaret feanununun 12 nci maddesi muci
bince ticaret etmek hakkına maliktirler. Bele
diye Kanununa göre Bakanlığımın belediyele-
re-otobüs işletemezsiniz-diye emir vermeye yet
kisi yoktur. 

Derin saygılarımla sutlarım. 
İçişleri Bakanı 

Emin Brişirgİl 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Tay deposunun ve döner sermayeli Hasırca Çiftliğinin bina, 
arazi, tesis ve diğer malzemesiyle birlikte Tarım Bakanlığına devri hakkındaki kanuna verilen 

-eylawB*se©nuou. 
(Kanun kabul «dilmigtir,) 

AĞI» 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlti 

Üye sayısı : 465 
Oy yerenler, : 235 

, : Kabul edenler : 235 
/ Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmiyanlar : 217 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[IŞabul edenler] 
ANKARA 

Naki Cevad* Akkerman 
1 Mebrure Aksoley 

Falüi Rrikı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bıkman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 

Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Fakihe Göymen 
İM Ahmet Hâmit Selgil 
<5rl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 

\ Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 
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BALIKESİR 

Abdi Ağiafceyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burctı 
EminÜ&ni:ÇftHköz 
Süreyya örgeevrea 
Orgl. Kâzınvözalpl = • 
Hilmi Şerametli : 
Fahrettin Tiritoğlu •; 
îsmail Hakkı SJzunçarşıJ] 

Memduh Şevkdt Esendal 
BtNÖÖL 

Tahsin Bangubğlu 
Feridun Fikml Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin i Altay 
Dr. M. Şetif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç • -.!» ' 
Fahri Bük : 
Aziz Duru 
AJımedi Münir "Erhan | 
Cemil öz ' 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu. 

ÇAHKIBI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydetnir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlü 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Efem 
Atıf Tüztin . 

ÇORUM 
Edip Alpsar i 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğhı 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Befkman 
Cemil Çalgüner « 

Dr. Behçet Uz 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ooak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

i ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa, Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz ÖuMu 
Gl; Vehbi Koeagüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinöğlu 

GAZtANTEB 
ömeri Asisi; Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemdi Said Barla» 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Egref Dizdar 
Tevîik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed "Ulus 
Drı Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
HasantCPeÜtti Ataç 
Şevket Erdoğan ; 
Şükrü, Sökmemsüer 
Ahmet Kerimi Vsraiea 

HATAY 
G b E t u p Durukön 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Kokial 
Kemal Taran 
Şevi. i Yalvaç 

İSTANBUL 
Dı\ M: Kemal öke 

Orgl. Cemü C. Toydemîr 
İ2MİR 

Benal Nevzat Acıman 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu • 
RahmfKüketon 
Ekreaı Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraeöğlu 

KARS 
Akif Eyidöğiaiû 
Zihni Orhon M 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan i 
Dr. Fahri Ecevit î̂  i 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gî. Salih AVJJHİ 
Reşid özsoy 
Ömer Taşe>6ğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın " 
Korgl.î&emal Doğan i 
Nafi Afcnf Kîansai '̂  : 
Şevket ödffii | 

KIRŞEHİR ' 
ismail Hı Baltacıoğra 
Nihat Erdem 
Sahir Kunrtluöğhı 

KOCAELİ 
Ahmet Faik ^ Abftsıyanık 
Cenap Üâstö-
Fuad Balkan 
Ali Dikmen ; 

Nihat Erim 
Amiıal Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi AJaJtag 
Mitat Şakir.Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy . 
Şevki Brgun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkim 
Tevfik-FttâfctîSılay 
Halis Ulusan ; ! -

KÜTAHYA 
Halil Benli 

Ahmet Bombay ••-> 
Orgi. «Aksini Güsdüa^ 
Dr. M&et^IEGürsoy 
Memduh ifspartakgil 

^MALATYA > 
A. Ulvi Bcydağı 
Esat Doğan 
Mustafa Nu Kârakbylü 
Osman flanefc 
AbdülkadÂr-Taşangil! 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza1 Artunkal 
ismail WMî& 
Şevket RaşitHâtipoğHı 
Yaşat* özey 
Hilmi öztarhan ^ 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
•iBfciKfetf&-îdff ' ^ 
Hasan Reşid T&ffkut 
Abdullah Yayöıoğlu • 

MARDİN 
Mehmet (Kâıftil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidm< Çakır 

»İĞDE 
Ferit Beer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü^Sifer^s 

Hüseyin Ulusoy 
ORDU 

Amiral H. Gökd&lay 
Yusuf .Ziya Ortaç '• 
Dr. Zeki l toafc Sezer 
Hamdi Yalman ; >! 

Dru ıSaito Ali Dilemre 
A l i Z ı r h •••::..-,;: <• 

SAMSUN 
Hüseyin Bel* 
Cemil Biteöl < 
Hüsnü nÇakır» • 
Naşit Fırat 
Rıza Işıltan : -
Yakt^HKalga^n 
ömer.Karâtaş ' 
Dr. Sadi Konuk : 
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Muin Köprülü 
Mthıned Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 
Enver Kök 

StVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
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Muttalip öker 
GL Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Eecai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
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Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 

Suut Kemal Yetkin 
VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şiaıasi Devrim 
Emin Erişirgil 
Ahmet GüreL ' 
Ali R. tncealemdaroğlu 
Naim Kromer 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (I.) 

ANKARA 
Cevdet Gölet 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın (I.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altao 

Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen (I.) 
ihsan Karesioğlu 
AB Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazamcıoğlu 
(I.) 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Naili Kîiçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfakil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Dr. ibrahim T. öngören 
(t) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 

Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak (I.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsevem 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
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Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Dr. Bsad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı (I.) 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (t.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal (I.) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsaa 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy (I.) 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Hamdi Şarlan 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş (I.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Etem izzet Benice 
Ali Riza Esen (I.) 

SİNOB 
Suphi Batur 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan , 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(î.) 
S i m Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
2 
-
1 

13 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş evleri hakkındaki 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğiu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş. 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

üye sayJsı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya< katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
237 
237 

0 
0 

215 
13 

[Kabul edenler] 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl.NaciTmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi GÖren 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgi İÇ 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
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ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
îsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 

Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken' 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikrî Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühjü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cen^p Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataı 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
HuUri Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata<j 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl 
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Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neomeddin Sahir Sılan 

Mahmut Tan 
URFA 

Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Brbek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunoa 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak (1. Ü.) 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen ^ 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altatn 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ (1.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 
(1.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (1.) 
Raif Dinç (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak (1.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Ytizatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Rasim Yurdnıan (î.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket A dalan 
(Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
(1.) 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
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Masan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONTA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumrah (1.) 
Rasim Erel 

Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA' 
Hakkı Gedik 
Dr. | Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ömjer Özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy (î.) 

i 
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İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule DıHan 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Riza Esen (1.) 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(D 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 

Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli (1. Ü.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (I.) 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvaa 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berkıoy 
(1.) 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Sabri Koger 
Orhan Seyfi Orhon 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 1 
Bursa 1 
Erzincan 1 
İçel 1 
İstanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 2 
Muş 1 
Tokad 1 
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Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 9 ncu bendine bir fıkra ve bu kanuna bir madde 

eklenmesine dair olan kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Nisap hâsıl olmamıştır) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 197 

Kabul edenler : 196 
Eeddedenler : ı 
Çekinserler : 0 

Oya kaıtılmıyanlar : 255 
Açık Milletvekillikleri : 13 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali K»mal Yiğitoftlu 

ANKARA 
İbrahim Eauf Ayaşlı 
Avni Eefik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öynıen 
Gl. Naci Tınaz 

AYDIN 
Nuri Göiktepa 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 

[Kabul 
Aziz Duru 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkin an 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya AJca 

edenler] 
I Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
i Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
I Dr. M. Kemal öke 
! Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 

Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
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KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 

B : 75 25 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Ab^din Çakır 
Nuri özsan 

NÎÖDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr, Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
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Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Ahmet Remzi Yüregir 

SîtRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 

Mustafa Lâtifoğlü 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Naim Kromer 

[Reddedenleri 
KONYA 

Hulki Karagülle 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Halid Bayrak (1. Ü.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 

Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Emin Halim Ergun 
tsmjet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Nuıjnan Aksoy 
Niyjazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasjih Kaplan 
Muntafa Korkut 
Tayiıır Sökmen (I.) 

Nurullah Esat Sumtr 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın (I.) 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Orgl. Kâzım Özalp 

Hilmi Şeremetli 
BjLEClK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 
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BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen (İ.) 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ün«n 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
(1.) 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
ismet Eker 
Necdet Tücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 
(t) 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (İ.) 
Raif Dinç (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
do 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak (1.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (İ.) 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Jnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 

Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fsvzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
(î.) 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmr&n örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran (I.) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Talisin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (t.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 

Dr. Fazıl Ş. Bürge (Ba
kan) 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çuınralı (I.) 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Di". Kemali Bayizit (Ba
kan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal (1.) 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy (I.) 
ibrahim Refik Soyer 
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ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Haindi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Eteni îzzet Benice 
Ali Rıza Esen (î.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Grünaltay Baş 
bakan) 
Kâmil Kitapçı 
Neemettin Sadak (Ba
kan) 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
öl. Fikri Tirkes, 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli (t. Ü.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka' 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZÖAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(î.) 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakana 
Ahmet Gürel 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Mus 
Tokad 
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